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 إدارة املناهج والكتب املدرسّية

 إجاابت األسئلة
 األول :الفصل                        الكتاب: اللغة العربيةاألول الثانوي                                     : الصف
 األوىل: الوحدة

 نور على نور 
 األسئلة و إجاابهتا

 االستماع: 
 وقوًدا؟كيف فّسر الكاتب كون الزيت  -1

 هبا ليقوم بنشاطاته احليوية املختلفة. هدمي هو طاقة ُمثلى للبشر
 الزيتون ضارّة؟ لـَِم ظّن العلماء أّن املواّد اليت تنتجها شجرة -2

 .لعدم اّطالعهم أو لعدم حتقُّقهم من فائدة شجرة الزيتون
الدم وأثرها يف الشرايني وازن بني الدهون املشبعة وغري املشبعة كزيت الزيتون يف عملية الرتّسب يف  -3

 والقلب.
هناك موادُّ دمسٌة مشبعة، وهذه تبقى عالقة يف الدم وربـّما تراكمت يف جدران الشراينيِ فسببْت 

تضيّـَقها، وسبّـَبت تصّلَبها، وسببْت ضعَف القلب ، فاملوادُّ الدهنية املْشَبعة ضارّة ابإلنسان، لكّن املوادَّ 
 .حينما تلتهم بقيةَ األنواع الدهنية الدهنّية غرَي املشبعة تتوازن

 اذكر ثالث فوائد لزيت الزيتون للجسم. -4
 .يُْطلق البطن، ويسّكن أوجاَعه، وهو يقّوي اللِّثّة واألسنان، ويلنّي اجللد

 . علل.معاءزيت الزيتون على جدر األال يرتّسب  -5
 ألنه ِِحٌض دهيٌن غري مشَبع

  اقرتح عنواان آخر للنّص. -6
 للطالب. ترتك اإلجابة

 
 

 التحّدث
 يرتك لتقدير املعلم
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 :القراءة
 املُْعَجُم َوالدَّالَلةُ 

 ُعْد إىل أحد املعاجم العربية، واحبث عن معاين املفردات اآلتية:  -2
 .من وقت العصر حىت غروب الشمس: اآلصال

 .وهو الذهاب من الفجر حىت طلوع الشمس مصدر غدا، الُغدّو: 
 .، واللجة معظم املاءأو املوج: عميق كثري املاء جلُِّيّ   
 .        : كثيف مرتاكمرُكام 

 هاِت مفرد كّل من:  -3
 .صيلاأل: ، اآلصال: قاع ِقيعة

 فّرق يف املعىن بني كّل كلمتني من الكلمات اليت حتتها خط  يف ما أييت:  -4
 : العظة أِلُوِل اأْلَْبَصاِر".  َلِعْْبَةً " ِإنَّ يف َذِلَك  -

 : الدمعة ترتقرقُ  وَعْْبةٌ أرٌق على أرٍق ومثلَي أيرُق    وجوًى يزيُد 
 بنّي املقصود بكلٍّ من الرتاكيب اآلتية يف اآلايت السابقة:   -5

 .: كوكب يشبه الدر يف الصفاء الضياء واحلسن كوكب ُدّرِيّ 
 ، وإمنا هي منكشفة طوالغربت من جهة الشرق وال من جهة الأي ليس :زيتونة ال شرقية وال غربية 

 .النهار معرضة للشمس طوال النهار
 .ابسطات أجنحتهنالطري : والّطري صافّات 

 
 :الَفْهُم َوالتَّْحليلُ 

 للناس:  مثالضرب هللا تعاىل    -1

 ما املثل الذي ضربه هللا تعاىل للناس؟ .أ

فيها مصباح واملصباح يف زجاجة والزجاجة   شكاةمب املثل هو نور هللا تعاىل فوصفه تعاىل
كأهنا كوكب درّي يوقد من شجرة زيتون مباركة ال شرقية وال غربية، ويكاد زيتها يضيء 

 ولو مل متسسه النار.
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 ملَ ضرب هللا تعاىل هذا املثل؟  .ب

، السماوات واألرض نّور به اا عام  نورً  له للناس أنّ  املثل ليبني سبحانه وتعاىل ضرب هذا
 .ا يستنري به املؤمنون و يهتدون إليه أبعماهلم الصاحلةخاص   اونورً 

 مب وصف هللا تعاىل شجرة الزيتون؟  -2 

  .تتعرض للشمس لفرتات طويلة حبكم موقعها ال شرقية وال غربية شجرة مباركة

 ما صفات الرجال الذين وصفهم هللا تعاىل؟  -3

يقيمون الصالة ويؤتون و  ،ابلتجارة والبيع عن ذكر هللاهون يتل وال ،يسبحون هلل بكرة وأصيال
 .خيافون يوم احلسابو ، الزكاة

 ما داللة كل من: -4

 وقيت الغدّو واآلصال.ذكر  .أ

  .يف الصباح واملساءعلى الصالة يف املسجد وذكر هللا يدل على حرص املؤمنني 

 السراب.  .ب

؛ أي أن أعمال الكافرين غري انفعة وال صاحلة وإن ظنوها أعماال يدل ذلك على اخلداع
 .تزول كالسرابجمدية ولكنها ابطلة 

 جـ. اليوم الذي تتقلب فيه القلوب واألبصار.
له ه إذ تضطرب قلوب الناس وأبصارهم هذا يدل على شدة هذا اليوم وهوليوم القيامة و 

 وتفزع به 
 طر كما بّينه هللا تعاىل.وّضح كيف يتكون السحاب وينزل امل -5

بح مرتاكما  مث يتداخل ويتكاثف فيص حني يتبخر املاء ويتجمع السحاب يسوقه هللا ابلريح
  .كاجلبال فيسقط املطر

 يف اآلايت الكرمية ذكر لظواهر كونّية أُخرى. بّينها. -6

 السراب : وهو ما يرى يف الفلوات يف اهلجرية من انعكاس ضوء الشمس حىت يظهر كأنه -
 .ماء جيري
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 .ظلمات البحر املتكاثفة يف عمق ال يدرك قعره -
 .الْبق الذي يذهب ابألبصار لشدته -
  .تعاقب الليل والنهار وتقلبهما -

 :وضح املقصود بكل مما أييت -7
 "َيَكاُد َسَنا بـَْرِقِه يَْذَهُب اِبأْلَْبَصاِر". .أ

يكاد خيطف األبصار من شدة وأن الضوء الساطع الناتج عن الْبق  قدرة هللا تعاىل تدل على
 هذا الضوء.

 . "يـَُقلُِّب هللاُ اللَّْيَل َوالنـََّهاَر".ب
 .تعاقب الليل والنهار واستمرارمها حىت هناية احلياة

 

 :التََّذوُُّق اأَلَدِبُّ 

 بنّي مجال التصوير يف كلٍّ من اآلايت اآلتية:  -1
َا َكوَْكٌب ُدّرِيٌّ".  -أ  " َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح يف ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكَأهنَّ

كّوة فيكون أمجع للنور وهذا املصباح    املوجود يف ابملصباح الوهاج يفشبهت اآلايت الكرمية نور هللا 
 .الالمع الساطع ، وشبهت هذه الزجاجة ابلكوكبزجاجةكأنه يف 

أَْو َكظُُلَماٍت يف حَبٍْر جلُِّيٍّ يـَْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َسَحاٌب ظُُلَماٌت بـَْعُضَها فـَْوَق  -ب
 بـَْعٍض ِإَذا َأْخرََج َيَدُه مَلْ َيَكْد يـََراَها". 

ق إمعاان يف وصف بعيد العم ابلظلمات يف حبر كثري املوج شبهت اآلايت الكرمية أعمال الكفار 
  .الكفر واحنرافهم عن جادة الطريق ، وختبطهم يفضالهلم واشتداده

 عنّي الطباق يف كلٍّ من اآلايت اآلتية، وبنّي أثره يف املعىن، يف كّل آية:  -2
 الغرض من الطباق إيضاح املعىن وإاثرة السامع له على النحو اآليت :

 ُمَبارََكٍة َزيـُْتونٍَة اَل َشْرِقيٍَّة َواَل َغْربِيٍَّة"." يُوَقُد ِمْن َشَجرٍَة  -أ
ال شرقية وال غربية :يدل على مدى صفاء زيت هذه الزيتونة اليت ال تغيب عنها الشمس طوال 

 النهار   
 " ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها اِبْلُغُدوِّ َواآْلَصاِل رَِجاٌل". -ب

ء وحرصهم ؤمنني على ارتياد املساجد صباحا ومساالغدو واآلصال : يف هذا بيان عن مواظبة امل   

http://www.alfawayid.com/
http://www.alfawayid.com/


 comwww.alfawayid. جميع إجابات الكتب المدرسية تجدونها على  

 .على الصالة والذكر هللا
 "." َويـُنَـّزُِل ِمَن السََّماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها ِمْن بـََرٍد فـَُيِصيُب بِِه َمْن َيَشاُء َوَيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاءُ  -ج

 .واجلزاء والعقاب ملن يستحق ذلك َوَيْصِرُف: يدل ذلك على أن مشيئة هللا يف اخلري فـَُيِصيبُ 
 أّي األفعال أكثر ظهورًا يف اآلايت اّليت درستها: املاضية أم املضارعة أم األمر؟ عّلل إجابتك. -3 

ليستحضر املشاهد املتعددة املختلفة وكأهنا ماثلة أمام من يقرؤها فريق قلبه ويزداد األفعال املضارعة؛ 
  .نية املتجددة املستمرة اليت تؤكد وحدانية هللا اليت تتطلب االستمرارإمياان على إميان مثل الظواهر الكو 

 
 :قضااي لغوية

 األفعال املتعدية إىل مفعولني
 استخدم األفعال اآلتية يف مجل مفيدة حبيث تنصب مفعولني: -1

 رأى: رأيُت الكتاُب مفيًدا.    
 راَب ماًء.السّ  عّد: عدَّ العطشانُ      
 .ماًء بتسخينه الثلجَ  رّد: رددتُ      

 وترتك اإلجاابت للطالب أيًضا.   
 أعرب ما حتته خّط يف اجلملة اآلتية: -2

 ا ولسُت بشيٍخ      إمنا الشيُخ مْن يدبُّ دبيبازعَمْتين شيخً 
والنون نون التأنيث الساكنة ال حمل هلا من اإلعراب،  والتاء ،الفتحمبين على  ماضٍ  ل: فعزعمتين

، أول حمل نصب مفعول بهضمري متصل مبين يف  والياءالوقاية، والفاعل ضمري مسترت تقديره هي، 
 .وشيخا مفعول به اثن منصوب وعالمة نصبه الفتحة

 
 امليزان الصرفّ 

 ما امليزان الّصريّف للكلمات اآلتية:
 ِفْعلة. َصافَّاٍت: فاعالت، يـَُقلُِّب: يـَُفعِّل، ِعْْبًَة:ِمْفَعال ، َيَكْد : يـََفْل، تـََر: تَف، الـاملِْصَباُح : 

 
 الكتابة:
 ما نوع املقالة السابقة؟ .1

 .ملقالة موضوعية : مقالة اجتماعيةا
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 ما الفكرة العامة اليت تناولتها هذه املقالة؟ .2

   .أثر الفرد يف بناء األمة وحتقيق جمدها

 املقالة. دّلل على خصائص املقالة اليت درستها من خالل هذه .3

وإمتـاع القـار ، والوحـدة  هـا علـى مقدمـة وعـرض وخامتـة،ؤ واحتوا اإلجياز والبعد عـن التفصـيالت اململـة،
 وسعة موضوعاهتا وتنوعها. والتدرج يف االنتقال من فكرة إىل أخرى، والتماسك،
 

 اكتب مقالة يف واحد من املوضوعني اآلتيني، مراعًيا ما تعّلمته سابًقا: .4

 ملعلم.يرتك لتقدير ا
 

 
 

  -ت
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 إدارة املناهج والكتب املدرسّية

 إجاابت األسئلة
 األول :الفصل                        الكتاب: اللغة العربيةاألول الثانوي                                     : الصف
 الثانية الوحدة

 مناجاة الطبيعة
 األسئلة و إجاابهتا

 االستماع: 
 

 كتبها الكاتب؟ما مناسبة هذه الرسالة اليت   .1
 .كتبها إىل حمبوبته من شاطئ البحر وكان قد ذهب إىل هناك مستشفًيا من علة أصابته

 مب شبه الكاتب املرض الذي أصابه؟ .2
 .سالسلشبه املرض ابلواثق من قيود و 

 مب وصف مهوم اإلنسان؟ .3
ذوابان وصف مهوم اإلنسـان ررة أبهنـا أشـد انـدماجا مـن احلديـد، وأخـرى أبهنـا متخلخلـة أسـرع 

 من امللح املبتل.
 ما الصورة اليت رمسها الكاتب للبحر املائج؟ .4

يضــطرب ويــدّوي   وصــوره وهــو صــور البحــر ابملــاء يغلــي يف وعــاء علــى انر، يتقــاذف مــن شــدة مــا يغلــي،
 كما يرجف الرعد. 

 ماذا أوحى البحر إىل الكاتب؟ .5
وأن يتحرك  البحر؛ لكيال ميل فييأس،أوحى البحر إىل الكاتب أن يتجدد ليجد يف آمال قلبه كأمواج 

 البحر لئال يركد فيفسد. يف نزعات نفسه كتيار
 ما الصفات املشرتكة بني البحر واجلمال املعشوق؟ .6

 يسطع ويرّق ويتوحش ويهدأ ويثور.
 لو كنت مكان الكاتب، ماذا تود أن تقول للبحر؟ .7

 ترتك اإلجابة للطالب
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 يناجي اإلنسان الطبيعة يف رأيك؟ ملاذا .8

 ترتك اإلجابة للطالب
 

 التحدث:
 يرتك لتقدير املعلم.

 
 

 القراءة:
 املُْعَجُم َوالدَّالَلةُ 

 ُعْد إىل أحد املعاجم، واحبث عن معاين املفردات اآلتية:  -2
 .احلرقة وشدة الشوق والعشقاجلَـَوى:      

 .: بليترثَّتْ  
 .: جفافُضوبُ ن 
 .: بقية الروحُحَشاَشة 
 .: مقيم مضطجعاثوٍ  

 فرق يف املعىن بني كّل كلمتني من الكلمات اليت حتتها خط  يف ما أييت:  -3
 فيه شفائـي          من َصْبويت  فتضاعَفْت بـَُرَحائي  فِخْلتُ داٌء أملَّ  -أ

 ظنْنتُ       
 رجل يف ِمشيته: تكْب ال خال  
 ـمَّاءِ وليَت ِل           قلباً  كهذي الصخرِة الصَّ  أصمَّ اثٍو على صخٍر  -ب 

 الصلب القاسي األملس
 أسطورة موسيقية. األصمّ أصبح بيتهوفن      

 يسمع الذي ال
 يومَي زائـاًل            فرأيُت يف املـرآِة كيف مسائـي آنستُ وكأّنين  -جـ

 .أبصرُت وأحسستُ 
 . رجل ضيفهال آنس" 

 .الطفه وأزال عنه الوحشة 
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 الَفْهُم َوالتَّْحليُل:

 يقول الشاعر يف البيت األول:  -1

 داٌء أملَّ فِخْلُت فيه شفائـي        من َصْبويت فتضاعَفْت بـَُرَحائي      
 ما الداء الذي يشكو منه الشاعر؟ -أ

 املرض النفسي واجلسدي بسبب العشق واحلب         
 يكشف الشاعر عن فجوة بني حاله وتوقعاته. كيف كان ذلك؟ -ب

، وقد ظن أن هذا املرض سينسيه أمل احلب وشدة بسبب احلب والعشقمرض الشاعر 
  .فقد اشتد عليه املرض وتضاعف الشوق، ولكن الواقع كان شيئا آخر،

 بنّي املقصود بكلٍّ مما حتته خط يف ما أييت:  -2
ِم الّضعفاءِ  لضَّعيفنيلاي  -أ  استبّدا يب ومـا            يف الظُّلِم مثُل حتكُّ

 .سمالقلب واجل
 يف غربٍة قالوا: تكوُن دوائــي          إيّن أقمُت على التَِّعلَِّة ابملـىن -ب

  .أي أنين أخذت أعلل نفسي ابآلمال وأسليها ابملىن
 والقلُب بنَي َمَهـابٍَة ورجــاءِ             والنَّهاُر مـودِّعٌ ولقد ذكرُتِك   -جـ 

  ته.انتهاء حياعر بقرب شعور الشاقرب انتهاء النهار وهذا إشارة إىل 
 صور الشاعر روحه املتعبة يف قوله:  -3

ـٍد          يف حاِلَِ التَّْصويِب والصعداءِ         والروُح بيَنهما نسيُم تـَنَـهُّ
 ما سبب هذا التعب؟ -أ

 .حب القلب احملبوبة، ومرض جسده الذي أهنكه
  مظاهره. بنّي  -ب

 .احلب واملرض فهي بني شهيق وزفري ملالروح تتنهد من أ
 يقول الشاعر: -4

 والعقُل كاملصباِح يغشى نورَُه            َكَدرِي وُيْضِعُفُه ُنُضوُب دمائي                                              
 من أْضُلعي وُحَشاَشيِت وذَكـائي ِتِه اي ُمْنيـيت          هــذا الذي أبـَْقيْ      

 وضح ما خّلفه حب احملبوبة يف الشاعر كما يبدو يف البيتني السابقني.  
 .هذا للشاعر ضعف العقل ونضوب الدمخلف 
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 اقرأ األبيات اآلتية، مث أجب عما يليها: -5
 إيّن أقمُت على التَِّعلَِّة ابملـىن           يف غربٍة قالوا: تكوُن دوائــي 
 أَيُلطُِّف النرياَن طيُب هــواءِ        إن يشِف هذا اجلسم طيُب هوائهـا  

 أو مُيِْسِك احلوابَء حسُن مقاِمهـا           هل مسكٌة يف البـُْعِد للحــوابءِ 
 َعَبٌث طوايف يف البالِد وِعلَّــٌة             يف ِعلٍَّة منفـاَي ال اْسِتْشـَفاءِ 

 ماذا اقرتح عليه أصدقاؤه ليشفى من هذا الداء؟ -أ
 .ستجمام والراحةمكان آخر لالالغربة واللجوء إىل 

 كيف رّد عليهم الشاعر كما يبدو يف البيتني الثاين والثالث؟  -ب
رد عليهم قائال : إن كان طيب اهلواء  يف ذلك املكان يشفي فما الذي يلطف نريان العشق واهلوى؟ 

  ؟ا حسن املقامنفس عن احملبوب بُعدً ميسك ال أو
 اليت توصل إليها الشاعر؟  ما النتيجة -جـ

فالتطواف يف البالد  .مرض اجلسد ومرض القلبأنه ال فائدة جتدي مع حالته هذه وال استشفاء من 
 .عبث وعلة أخرى تضاف لعلتيه

 يقول الشاعر: -6
 شاٍك إىل البحِر اضطراَب خواطري       فُيجيُبين بريـاِحِه اهلوجـاءِ       
 اثٍو على صخٍر أصمَّ وليَت ِل         قلًبا  كهذي الصخرِة الصَّـمَّاءِ       
 ملَ اختار الشاعر البحر ليبثه شكواه يف رأيك؟  .أ

 .م يف ذلك ويناقشون ذلك مع املعلميكتب الطلبة رأيه
 ماذا متىن الشاعر؟   .ب

 .كالصخرة الصلدة امللساء  متىن الشاعر أن يكون له قلب
 هذه األمنّية؟جـ. عالم تدّل 

أن يكون له قلب  تدل على مدى أتثر قلب الشاعر ابحلب والعشق الذي أسلمه للمرض فيتمىن 
  .كالصخرة ال يتأثر

 يقول الشاعر: -7
 لُغُروِب ومابِه من ِعْْبٍة          للُمْستَـَهـاِم وِعْْبٍَة للرّائـيايل       
 والقلُب بنَي َمَهـابٍَة ورجــاءِ  ولقد ذكرُتِك والنَّهاُر مـودٌِّع               

 . ما داللة استخدام الشاعر الغروب يف وصف حاله؟أ
 .وكذا حياته انتهت بسبب املرض واحلب النور وبداية الظالمالغروب انتهاء 

 من الذين أيخذون احلكمة من الغروب؟-ب
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الغروب ويتعظون  احملبون الذين الذين استهاموا يف حمبوابهتم والراؤون الذين يشاهدون منظر
  .به

 . بني حال قلب الشاعر يف ذلك الوقت؟ جـ
 .ينتابه اخلوف واألمل

أتثر الشاعر خليل مطران ابلشعر العريب القدمي لفظا ومعىن. حّدد األبيات اليت أتثر فيها بقول كل  -8
 من:

 . قول جرير:أ
 إّن العيون اليت يف طْرفها َحَوٌر      قـََتلَننا مث مل حييينا قتالان      
 يصرعَن ذا اللب حىت ال َحراَك به      وهّن أضعُف خلِق هللا إنساان    

 البيت الثاين:     
ِم الّضعفاءِ    اي لِلضَّعيفني استبّدا يب ومـا           يف الظُّلِم مثُل حتكُّ

 . قول الطغرائي:ب
 أعلُل النفَس ابآلمال أْرقُبها          ما أضيَق العيَش لوال فسحُة األملِ  

 البيت السابع:
 إيّن أقمُت على التَِّعلَِّة ابملـىن             يف غربٍة قالوا: تكوُن دوائــي

 جـ. قول عنرتة: 
 ولقد ذكْرتِك والرماح نواهٌل       ميّن وبيض اهلنِد تقطرُم َدمي     

 الرابع عشر: البيت
 ولقد ذكرُتِك والنَّهاُر مـودٌِّع              والقلُب بنَي َمهـابٍَة ورجــاءِ 

 

 التََّذوُُّق اأَلَدِبُّ:

 وضح الصورة اجلمالية يف ما حتته خط يف األبيات اآلتية: -1
 قلٌب أذابْتُه الصََّبابُة واجلَـَوى       وِغاللٌة رثَّْت مَن األدواءِ  -أ       

ق ابملاء الذي يذيب  قلبه مبادة تذوب كامللح كما شبه شدة احلب واحلرقة واحلزن والشو  شبه الشاعر
 .ليدل على عمق أتثر قلبه ابحلب ؛كل ما يواجهه

 طيُب هــواءِ النرياَن أَيُلطُِّف       إن يشِف هذا اجلسَم طيُب هوائهـا -ب        
 .قلبه فتلظي هباشبه شدة الشوق واحلب ابلنريان اليت أشعلت 

 فُيجيُبين بريـاِحِه اهلوجـاءِ       شاٍك إىل البحِر اضطراَب خواطري  -ج        
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 .، وشبه أمواج البحر ابلكالمله مهه واضطراب أفكاره بسبب احلبشبه الشاعر البحر إنساان يشكو 
 يقول الشاعر:  -2

 َكَدرِي وُيْضِعُفُه َنُضوُب دمائي            والعقل كاملصباِح يغشى نورَُه        
رسم الشاعر يف البيت السابق صورة غري مألوفة لعقله تُعّد إبداعا يف التصوير، وهي ذات أثر يف نقل   

 شعوره وإحساسه. وضحها.
مرضه ومزاجه ؛ وذلك بسبب قد أخذ ابخلفوت والضعف واالنطفاءيصور الشاعر عقله ابملصباح و 

 .، وكأن دماؤه وقود جّف فما عاد ينري عقلهاحلب وشدته احلزين الناتج عن
 كىن الشاعر عن جسده املنهك بقوله: "غاللة رثت". بني ذلك. -3

ثوب ابلالشاعر  كىن، وقد  اللة هي ما يسرت اجلسد من الثياب، وكلمة رثت تعين بليتالغ
   .املنهك عن جسده رث الباِلال

حاله. وضح اإلحياء يف كلميت: )املرآة ومسائي( يف استخدم الشاعر ألفاظا موحية للتعبري عن  -4
 البيت األخري.

املرآة هي الطبيعة وقت غروب الشمس ) املساء( الذي يعين انتهاء احلياة واحلركة إىل 
وهذا ما تشري إليه أيضا كلمة  السكون، وقد عْب بذلك عن اقرتاب أجله وانتهاء حياته

  .االنتهاء واملوت اليت آلت إىل )مسائي( وتعين حياة الشاعر
 استخدم الشاعر ألفاظًا جزلة قوية؛ من مثل: "برحاء" و"ُحشاشة": -5

 استخرج ألفاظا جزلة أخرى. .أ
 .احلوابء ،التعّلة: الصبابة ، لفاظا من مثليستخرج الطلبة أ

 عالَم يدل استخدام الشاعر هذه األلفاظ؟  .ب
، والتأثر الشعر القدمي يف عصوره املختلفة ، واطالعه علىيدل ذلك على موروثه اللغوي الغين

  .به
بدت مالمح الرومانسية جلية واضحة يف أبيات خليل مطران؛ حنو: مناجاة الطبيعة، واحلديث -6

 عن الذات، وبث احلزن والشكوى واألمل. استخرج أمثلة على ذلك.
 مناجاة الطبيعة:  

 شاٍك إىل البحِر اضطراَب خواطري  
 صمَّ وليَت ِل              قلًبا كهذي الصخرِة الصَّـمَّاءِ اثٍو على صخٍر أ  
 اي لِلُغُروِب ومابِه من ِعْْبةٍ   

 احلديث عن الذات: 
 داٌء أملَّ فِخْلُت فيه شفائـي            مْن َصْبويت فتضاعَفْت بـَُرَحائي
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 مسائـيوكأّنين آنسُت يومَي زائـاًل                 فرأيُت يف املـرآِة كيف 
 .شكوى واألمل: معظم أبيات القصيدةوبث احلزن وال

 ما العاطفة اليت سيطرت على الشاعر يف هذه األبيات؟   -7
  .من شدة الشوق واحلب احلزن واألمل     

 اختار الشاعر املساء عنواان لقصيدته: -8
 علل هذا االختيار. .أ

 وال سيما أن الشاعر يعاين املرض واحلزن، لحياة كما ميوت النهار يف املساءاملوت احلتمي ل        
  .والكدر
ب. اخرت عنواان آخر للقصيدة تراه مناسبا يف ضوء فهمك له مناقشا زمالءك يف ذلك ابحلجة         

 والْبهان. 
 ترتك اإلجابة للطالب

 قضااي لغوية
 النعت

 استخرج النعت املفرد والنعت اجلملة من األبيات اآلتية: -1
 داٌء أملَّ فِخْلُت فيه شفائـي                 من َصْبويت فتضاعَفْت بـَُرَحائي     
 فُيجيُبين بريـاِحِه اهلوجـاءِ           شاٍك إىل البحِر اضطراَب خواطري       
 اثٍو على صخٍر أصمَّ وليَت ِل             قلًبا  كهذي الصخرِة الصَّـمَّاءِ      

 النعت اجلملة                     النعت املفرد
 نعت لداءيف حمل رفع ( أملَّ )مجلة                            اهلوجـاءِ 

 أصمَّ 
 الصّماءِ 

 ما موقع اجلملة اليت حتتها خط يف البيت اآليت من اإلعراب: -2  
 األدواءِ رثَّْت مَن قلٌب أذابْتُه الصََّبابُة واجلَـَوى                وِغاللٌة       

 .لغاللة اجلملة الفعلية يف حمل رفع نعت  
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 املصدر الصريح
استخرج من قصيدة املساء خلليل مطران مصدرين للثالثّي، ومصدرين للرابعّي، مبيّـًنا وزن كّل  -1

 منها.

 .كدر ونضوب وطيب والُبعد..  شفاء والظلم للثالثي:
 التصويب. :للرابعي

  .اضطراب، حتكُّم، تـَنَـهُّدللخماسي: 
 السداسي: استشفاء.

 هاِت مصادر األفعال اآلتية:  -2
 ،ا: تلطيفً ، لطَّفَ ا وغشياانً وغْشيً  ،يةً : َغشْ ، يغشى: إبقاءً ، أبقىا : استبدادً ، استبدّ ا : إملامً  أملَّ       

   .ا: تضاُعفً تضاَعفَ  ،إيناسا  :، آَنسَ : إقامة أقام
 

 الكتابة:
 ما الفكرة العامة يف األبيات؟ .1

 أثر مجال احملبوبة يف قلب الشاعر
 ما رأيك يف األلفاظ اليت استخدمها الشاعر؟ .2

 ترتك اإلجابة للطالب
 استخرج صورتني مجيلتني، ووضحهما. .3

 : شبه حمبوبته ابلزهرة اجلميلة اليت تثري النفساي زهريت اجلميلة
 أكوان من السحر : شبه الشاعر أثر الزهرة اجلميلة ابلسحر  خُتَلق

 العاطفة البارزة يف األبيات؟ما  .4
 .جاب الشاعر جبمال احملبوبة ) الزهرة(عإ

 
 ترتك كتابة املوضوع لتقدير املعلم.         

 
  -ث
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 إدارة املناهج والكتب املدرسّية

 إجاابت األسئلة
 األّول :الفصل             ةغة العربيّ الكتاب: اللّ                                      األّول الثّانويّ : الصفّ 
 الثّالثة الوحدة

 القراءة غذاء العقل 
 والروح 

 األسئلة و إجاابهتا

 
 

 االستماع:
 العاّمة يف الّنّص؟ما الفكرة  -1
ّية املكتبات العاّمة ، وقيمتها العلمّية عند الّناس، وسهولة حصول العلماء واملثّقفني على الكتب أمهّ  -

 املتنوعة منها؛ ما خيّفف النفقات، ويسهل أخذ املعلومة.  
 ما أمهّية وجود املكتبات العاّمة؟ -2
لرقّي الّشعوِب واألمم، وإّن كثرهَتا وتوّزَعها وسهولَة ارتياِدها إنَّ املكتباِت العاّمَة هي املقياُس احلقيقّي  -

 دليٌل على ثقافِة الشعِب وتعّلِمه وحبِّه للعلم.
 ؟ما مدى االهتمام ابملكتبات العاّمة قدميا -3
شرقًا، إىل كانت املكتباُت العاّمُة ذائعًة كلَّ الذيوع، منتشرًة يف أرجاِء العامِل من حدوِد الصنِي واهلنِد   -

 حدوِد فرنسا غراًب ومشااًل، وقّلما ختلو بلدٌة أو قريٌة أو انحيٌة من مكتبٍة عاّمة.
برأيك، هل ميكن االستغناء عن شراء الكتب يف ظّل توافرها على الشبكة العاملّية للمعلومات؟  -4

 وّضح رأيك.
ّية للمعلومات؛ ألن املصداقية الميكن االستغناء عن شراء الكتب يف ظّل توافرها على الشبكة العامل -

، أو اجلهة اليت تضع املعلومة، والكتاب بشكل مطلق يف الكتب، وال ميكن الوثوق بشبكة املعلومات
يف متناول اليد دائًما، أّما يف شبكة املعلومات فاحلصول على املعلومة مرتبط بعوامل ماّدية واجتماعّية 

 جابة للطالب...      كما ترتك اإلغريها من العوامل.و 
 مباذا وصف ايقوت احلموّي أهل َمْرو؟ -5
 ابلّرِْفد، ولنِي اجلانب، وحسِن الِعشرة . وصفهم -
 ما أهّم عوامل اإلعارة اخلارجّية؟ -6
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ندرُة الِكتاب، أو َوْفرُة النَسِخ منه، والسمعُة العلمّيُة للّشخِص املستعري، ومكانُته االجتماعّية،  -
 املكتبِة به. وِمقداُر ِصلِة إدارةِ 

 
 التحدث:

 يرتك لتقدير املعلم.
 

 :القراءة
 املُْعَجُم َوالدَّالَلةُ 

 استخرج من املعجم معاين املفردات اآلتية: -2

 : مجع ابعث، وهو احلامل على الفعل أو املرسل والدافع له.بواعث
 : سرائر وخفااي، ومفردها ابطن.بواطن

 حْسب وكفاية وغاية. :قصارى
 املعىن بني كلِّ كلمتني حتتهما خّط يف ما أييت:فّرْق يف  -3
 دون استثناء.: اإلطالقال أقصد الكتابة يف موضوعاهتا على  -أ

 أجراها وأرسلها.  اخليل يف ميدان السباق: أطلق اخليل: إطالقمّت -
 .ابقيالّناس:  سائرألهّنما ال حيّسان ابلشيء الواحد كما حيّس به  -ب

 .منتشرشائع و بني الّناس:  سائرهذا املثل  -

 اقرأ اجلملتني اآلتيتني، مُثّ أجب عّما يليهما: -4
 ملاذا َهِوْيُت القراءة؟ -
 من مكان عاٍل.   جرهوى احل -

 ما الفرق يف املعىن بني )َهِوي( يف اجلملة األوىل، و)هوى( يف اجلملة الثانية؟ -أ
 هوي: أحّب.     هوى: سقط من علّو إىل أسفل.

 ضارع كّل من هذين الفعلني؟ما م -ب
 هوي: يهوى.   هوى: يهوي.

 :الَفْهُم َوالتَّْحليلُ 

 وّضح مفهوم التبعّية واألصالة، مع ذكر مثال لكّل منهما. -1
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 التبعّية: السري على األثر والتقليد يف الفعل. -
 األصالة: اجلودة واالبتكار والعراقة.   -
 األصالة؟ما املقصود بكاتب التبعّية وكاتب  -2
 املقلد لغريه من الُكّتاب، عدمي االبتكار. اّلذي يقرأ ليكتب، كاتب التبعّية: هو  -
 كاتب األصالة: املبتكر غري املقلد اّلذي أييت ابجلديد.  -
 هاِت من النّص دلياًل على أّن الكاتب ال يقرأ من أجل الكتابة. -3
وأان أعلم، يف ما أعهده من جتاريب، أّنين قد قرأت كتًبا كثرية ال أقصد الكتابة يف موضوعاهتا على  -

 اإلطالق. 
 ما اهلدف من القراءة كما يرى الكاتب ؟ -4
ألّن عند الكاتب حياًة واحدة ال تكفيه، وال حتّرك كّل ما يف ضمريه من بواعث احلركة. والقراءة  -

طيه أكثر من حياة واحدة يف مدى عمره ؛ ألهّنا تزيد حياته من انحية العمق، دون غريها هي اليت تع
 وإن كانت ال تطيلها مبقادير احلساب.

 من املفاهيم النقدية: توارد اخلواطر، والّسرقة األدبّية، والّتأثّر والّتأثري: -5
 وّضح  املقصود بكّل من هذه املفاهيم إبجياز. -أ

يتشابه كاتبان يف بعض األلفاظ أو املعاين، ورمّبا مل يسمع أحدمها ابآلخر أو يلتِق توارد اخلواطر: أن  -
 به.

 أفكار أو معاين كاتب سابق، وينسبها لنفسه.أن أيخذ كاتب الحق  الّسرقة األدبّية: -
أن يقرأ كاتب الحق لكاتب سابق ويتأثر أبساليبه وأفكاره، مثّ ينقل هذا التأثُّر إىل  الّتأثّر والّتأثري: -

 من بعده.  
 - أيٌّ منها يتوافق مع العبارة اآلتية: " فلو مل يسبقه كّتاب آخرون ملا كان كاتًبا على اإلطالق "؟ -ب

 التأثر والتأثري.
 استخرج من النّص ما يوافق معىن كلٍّ ممّا أييت: -6
 َفْضَل ِعْلٍم ِسوى َأْخِذِه ابألَثـَرْ       مل يدَْع َمن َمضى لّلذي قد َعَْبْ    -أ

فلــو مل يســبقه كتّــاب آخــرون ملــا كــان كاتًبــا علــى اإلطــالق، ولــو مل يكــن أحــٌد قبلــه قــد قــال شــيًئا ملــا كــان 
 عنده شيء يقوله للقرّاء.

 سع.كّل وعاء يضيق مبا ُِحل فيه إاّل وعاء العلم فإنّه يت  -ب

وإمّنا حيّسان به أضعافًا مضاعفة ال تزال تتجاوب، وتنمو مع الّتجاوب إىل غاية ما تّتسع له نفوس -
 األحياء.
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 بعد دراستك النص أجب عّما أييت: -7

 مىت يؤثّر الكاتب يف املتلّقي؟ -أ

 عندما يكون الكاتب صادقًا يف أحاسيسه ويشارك املتلقي فيها. -

 اإلنسان أكثر من حياة كما يرى الكاتب؟كيف ميكن أن يعيش   -ب

 أبن يقرأ اإلنسان لغريه فيحيا حياة من يقرأ له. -

 ما املقصود ابلتقاء العشرات من املرائي؟ -8

 التقاء العشرات من الّضمائر واألفكار. -

 ما الذي يوّلد اإلبداع كما يرى الكاتب يف الفقرة اخلامسة؟ -9
 ومشاعر كّتاب آخرين. أفكاريال و ومشاعره خبالتقاء خيال الكاتب وأفكاره  -

 .ديّب الواردة يف الفقرة اخلامسةبنّي العناصر اّليت تكّون العمل األ -10
 اخليال واألفكار واملشاعر.  -

 ماذا قصد الكاتب ابلعبارة اآلتية: -11
 "ألهّنا تزيد هذه احلياة من انحية العمق، وإن كانت ال تطيلها مبقادير احلساب"؟

عندما يقرأ ما  وخْبةً  الكاتب التزداد سنني عمره ابلقراءة، ولكّن حياته تصبح أكثر اتساًعا أنّ 
 ، ويستفيد من أفكارهم وجتارهبم.يكتبه اآلخرون

 
 التذّوق اجلمايّل:

 ما الغرض اّلذي خرج إليه االستفهام يف كل من:  -1
 ملاذا هويت القراءة؟ .أ

 التشويق.  -

 كيف نشأ هذا اإلحساس أو ذاك اإلحساس؟   .ب

 التعّجب. -

 وكيف ابلتقاء العشرات من الضمائر واألفكار؟ -ج
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 التعجب. -

 
 وّضح الّصورة الفنّية يف كّل ممّا أييت: -2
 ولكن يطّلع عليه لينفذ إىل بواطن األمور.  -أ

 أبشياء ماّديّة هلا بواطن يُنفذ إليها.شبه الكاتب األمور  -
 الفكرة الواحدة جدول منفصل. -ب

 .املنفصل عن احمليط شبه الكاتب الفكرة الواحدة ابجلدول -
 التقاء عشرات املرائي. -ج

 شبه الكاتب املرائي أبشخاص يلتقون. -
 من النّص مثااًل على:هات  -3
 املتالقية ومنفصل.الطّباق:  -أ

 الّشّط الضّيق واملوج احملصور. وبني الواسع والتيار اجلارف،بني األفق  املقابلة:-ب
يف رأيك، ملَ عمد الكاتب إىل استخدام اجلدول للّداللة على الفكرة الواحدة، واستخدام  -4

 احمليط للّداللة على األفكار املتالقية؟

ألن اجلدول يصّب يف احمليط، فكما تصّب اجلداول الصغرية يف احمليط فتكْبه وتزيد من مائه فإن  -
 ة تصبح أداًب عظيًما عندما تتالقى. األفكار الصغري 

 
 :قضااي لغوية

 النواسخ:
 استخرج اسم كّل انسخ وخْبه يف كّل ممّا أييت، وأعرهبما: -1
 ما زال القمُر هالاًل. -أ

 .القمر: اسم ما زال مرفوًعا
 هالاًل: خْب ما زال منصواًب.

 .صار يف السماء ُسحٌب كثريةٌ  -ب
 مقّدًما. صار: اسم جمرور، وشبه اجلملة يف حمّل نصب خْب السماءيف: حرف جر، 

 مؤخر مرفوًعا.  صار: اسم سحب
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 لسنا على األحساب نّتكُل. -جـ
 ان: ضمري مّتصل مبين يف حمّل رفع اسم ليس.

، واجلملة الفعلّية نّتكل: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمري مسترت تقديره )حنن(
 خْب ليس.يف حمّل نصب 

 إّن األشجاَر أزهارُها مفّتحٌة. -د
 األشجار: اسم إّن منصواًب.

 أزهارها: مبتدأ مرفوع، ها: ضمري مّتصل مبين يف حمّل جر مضاف إليه.
 مفّتحة: خْب مرفوع، واجلملة االمسّية يف حمّل رفع خْب إّن.   

 كواكبهْ كأّن ُمثاَر النّـْقع فوَق رؤوسنا      وأسيافَنا ليٌل هتاوى    -هـ
 مثار: اسم كأّن منصواًب.
 ليل: خْب كأّن مرفوًعا.

 أال ليَت الّشباَب يعوُد يوًما     فأخْبَه مبا فعل املشيبُ  -و
 الشباب: اسم ليت منصواًب.

 )هو(، واجلملة الفعلية يف حمّل رفع خْب ليت. يعود: فعل مضارع مرفوع. والفاعل ضمري مسترت تقديره
 اآلتية النواسخ واسم كّل منها وخْبه:استخرج من الفقرة  -2

" فليس قصارى األمر أّن الفكرة تصبح فكرتني، أو أّن الّشعور يصبح شعورين، أو أّن اخليال يصبح 
 خيالني... كاّل ... وإمّنا تصبح الفكرة هبذا الّتالقي مئاٍت من الفكر يف القّوة، والعمق، واالمتداد".

 .اجلملة االمسّية )أّن الفكرة تصبح فكرتني(الناسخ: ليس. امسه: قصارى. خْبه: 
 الناسخ: أّن.  امسه: الفكرة.  خْبه: اجلملة الفعلية )تصبح فكرتني(.

 الناسخ: تصبح.  امسه: الضمري املسترت )هي(.  خْبه: فكرتني.
 الناسخ: أّن.  امسه: الشعور.  خْبه: اجلملة الفعلية )يصبح شعورين(.

 .شعورينالناسخ: يصبح.  امسه: الضمري املسترت ) هو(.  خْبه: 
 الناسخ: أّن.  امسه: اخليال.  خْبه: اجلملة الفعلية )يصبح خيالني(.

 الناسخ: يصبح.  امسه: الضمري املسترت ) هو(.  خْبه: خيالني.
 الناسخ: تصبح.  امسه: الفكرة.  خْبه: مئات.

 
 اسم الفاعل:

 الثالثي وغري الثالثي من الفقرة اآلتية: استخرج اسم الفاعل من
أّما األفكار املتالقية فهي احمليط الذي تتجّمع فيه اجلداول مجيًعا، والفرق بينها وبني الفكرة     
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 املنفصلة كالفرق بني األفق الواسع والّتيار اجلارف، وبني الّشط الضيق واملوج احملصور.
 اجلارف. اسم الفاعل الثالثي:

 املتالقية، املنفصلة. الثالثي:غري اسم الفاعل 
 الكتابة:

 ترتك لتقدير املعلم
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 إدارة املناهج والكتب املدرسّية

 إجاابت األسئلة
 األول :الفصل                        الكتاب: اللغة العربيةاألول الثانوي                                     : الصف

  الوحدة الرابعة
 ُأردنُّ الكرامة

 األسئلة و إجاابهتا

 االستماع: 
 

 ما مناسبة هذه الرسالة؟ -1
 .االنتصار يف معركة الكرامة    

 اذكر ثالثة من الصفات اليت وصف هبا احلسني إخوته يف السالح. -2
البلدِ وسنَد األّمةِ وأهَل  ُذخرو  لعربِ املتني،ِ وينبوعَ الكْبايءهم حصَن األردنِ احَلصنَي وِدرعَ ا

 .البطولةِ والفداءِ 
 املسلحة؟ما أمثن هدية وأجزل عطاٍء قّدمه أفراد القوات  -3

 .الشهادة وتقدمي الروح رخيصة على أرض الوطن دفاعا عنه
 بني النتائج اليت حتققت ابالنتصار يف معركة الكرامة. -4

نقطةَ حتوُّلٍ رئيسية يف جَمرى احلوداِث بعَد أْن سارْت على َهوى اخلصمِ فرتًة طويلةً منذُ تلك 
ألمة بعَض ما أضاعتـْه يف تلك األايمِ ، ، رَدت هذه املعركة ل 67األاّيمِ السُّودِ من حزيراَن 

وجسَّدت صورةً فريدةً  يف الثباِت يف وجه الشَِّر والعدواِن ،وأقامت رمزًا للتصميمِ على 
 .احلياةِ الكرميةِ أو املوِت يف سبيلِ الدفاعِ عن احلقِ والوطن

 اذكر اثنني من الدروس املستفادة من معركة الكرامة. -5

اإلمياَن ابهللِ والتصميَم على الثباتِ مهما  و  داينِ إىل اهلزمية ،الصَّلَف والغـُروَر يؤ 
 كما ترتك اإلجابة للطالب.  .كانتِ التضحيات مها الطريُق األوُل إىل الّنصر ِ 

 ما األسباب اليت متنح األردن وأهله الراحة؟ -6

إنَّ االعتماَد على النفس ، ووضوَح الغايةِ ونـُْبلِ اهلدفِ هي اليت متنُحنا الرّاحَة حنَي نقرُر أننا  
 اثبتونَ صامدوَن حىت املوت.
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 مب ختم احلسني رسالته؟ -7
 .الدعاء للقوات املسلحة األردنية ابلنصر والتأييد

 
 التحدث:

 يرتك لتقدير املعلم.
 

 القراءة:
 َوالدَّالَلةُ املُْعَجُم 

 استخرج من املعجم معاين الكلمات اآلتية:  -2
 .أو احلي حوهلا املفرد الرّْبع: الدار وما أَْربُع:

 .املفرد حربة: آلة حمددة الرأس تستعمل للحرب :احِلراب 
 .احلََنق: شدة الغيظ 
 التأمل للمصيبة. التفجُّع: 

 عال*. بنّي نوع كّل منهما ومعناه.كلمتا ) ِإْيٍه ( و ) َهْيهاَت ( من أمساء األف  -3

 ِإْيٍه: اسم فعل أمر مبعىن زدين )االستزادة من حديث أو عمل( -

 اسم فعل ماض مبعىن بـَُعدَ : َهْيهاتَ  -

 فّرق يف املعىن بني الكلمتني اللتني حتتهما خّط يف ما أييت:  -4
 اأَلْْنادُ ابلنصِر ما ُخِدعْت به        َكْيٌد تقّمَص ثوَب عزٍم وانتشى    -أ

 .اجلسور املخاطرالشخص مجع ْنيد وهو 
 .اأَلْْنادجاب اجليش األغوار و  -ب

 .وهي األرض املرتفعة دمجع ْن
 

 الَفْهُم َوالتَّْحليُل:

 ما ِداللة كّل من:  -1
 "أومض ابرٌق يررد"، يف البيت الثاين.  -أ

 كناية عن ظهور األمل بيوم الكرامة
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 " أَبِت الرجولة أن يهون ِجالُد "، يف البيت الثامن.-ب   
 .إن األعداء ليسوا رجاال هلواهنم يف املعركة وضعف جالدهم فيها    

 يف ضوء قراءتك البيت األّول، أجب عّما أييت: -2
 ما اّلذي خياطبه الشاعر يف البيت؟ -أ

 .خياطب معركة الكرامة
 كيف ميكن أن يُعاد احلّق وَتسَلم البالد؟   -ب
 .واجلالد والصمود يف املعارك نضالابل

 ما قيمة الوصف اّلذي يَِبنُي يف كّل من األبيات اآلتية:  -3
 كيٌد تقّمص ثوَب عزٍم وانتشى      ابلنصِر ما ُخِدعْت به األْنادُ   -أ

 .اخنداع جيش العدو ابلنصر
 ومشى ُيضلُّ به بريُق َسرابه       للَغدر مزهو ا به اإليعــــادُ  -ب 

 .ف العدو ابلغدر والتكْب والتهديداتصا
 إيٍه بقّيَة مؤمنني مبجدهم          بَذلْت له ما َتسأُل األجمـــاُد  -جـ

  .حتقيق املؤمنني الصامدين يف املعارك األجماد ابلقوة والعزمية
 يتساءالن عن التسابيح اّليت           فيها ألبواب السماِء َمعـــاُد  -د 
 .قصى وكنيسة القيامة بسبب احملتلوالتسابيح مل تعد تقام يف املسجد األالصلوات لبيان أن  

يرسم الشاعر صورًا ألفعال جيش العدّو يف البيتني السادس والسابع تُعّد جرائم حرب بلغة هذا -4
  هذه الصور.العصر. بنّي 

ويكثر  ،ن بني أيدي أمهاهتمم ويقتل األطفال ،وخينق الشيوخ املكدودين ،إن العدو احملتل ينهب املنازل
 .لطعن يف الضعافا

 اقرأ البيتني اآلتيني، مثّ أجب عن األسئلة اّليت تليهما: -5
 إيٍه بقّيَة مؤمنني مبجدهم            بَذلْت له ما َتسأُل األجمـــادُ 
 بُورْكِت اي أرَض الفداِء وبُورِكْت     لِك خْنَوٌة هي للنضاِل ِعمادُ 

 ماذا عىن الشاعر بقوله: -أ
   :بقية مؤمنني

 .النافعني الصامدين الذين فيهم اخلري والعطاء
 يف األرض املباركة، أرض الفداء، كما يرى الشاعر يف البيت الثاين؟ النضالما ِعماد -ب

 .النضالالنخوة اليت هي عماد 
 ما املعىن اّلذي أفاده الفعل املاضي ) بُورِْكِت ( يف البيت الثاين؟ -ج
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 .الدعاء ابلْبكة واخلري
 بناًء على فهمك أفكار القصيدة الرئيسة، بنّي احلالة النفسّية لكّل من:  -6

 .والغدر والغيظ لعزمية املصطنعة وابلغرور اخلادع والصلف والتكْباب: يتصف العدوّ         
  .والركون للقوة والعزمية من جديد ،اجملد وبلوغ لثقة ابلنصراب : الشعوراجليش العريبّ  

  الفخر ابلنصر وإعادة الثقة ابلنفس هلم. العرب:        
 

 التََّذوُُّق اأَلَدِبُّ:

 ما الغرض من االستفهام يف قول الشاعر: -1
 وتلّمَس املتحرّيون جراَحهم      هل للجراح وقد نـََغْرَن ِضماُد؟ 

 النفي الذي يفيد التمين؟   
 وازن بني قول الشاعر أِحد شوقّي: -2

 وللُحرّيِّة احلمراِء ابٌب     بكّل يٍد ُمضرََّجٍة يَُدقُّ 
 وقول الشاعر نعمان ماهر:

 له من ِدجَلٍة إمـــدادُ فإذا الّدُم املْطلوُل يف أردنِّه         هلٌَب 
مل حيققوا  واجليش األردين واألردنيون، يقول شوقي إن احلرية ال تنال إال ابلدماء والتضحية وبذل النفس

 .اعربيا حرا أبيّ إال بعد أن بذلوا دماءهم لتتحول هليبا عليه، ليبقى الوطن  النصر على العدو
 وّضح الصورة الفنّية يف كّل ممّا أييت: -3

 تـََقمََّص ثـَْوَب َعْزٍم وانـَْتشى    اِبلنَّْصِر ما ُخِدَعْت بِه اأَلْْنادُ  َكْيدٌ  .أ

ابلقوة وحقيقتهم للعدو ثواب يغطي احتياهلم وخديعتهم، ليبني تظاهرهم  صور العزم الظاهر
 .االحتيال والغدر

ْطلوُل يف أُْرُدنِِّه          هَلٌَب لُه ِمن ِدْجَلٍة ِإْمـــدادُ  -ب  
َ
ُم امل   فِإذا الدَّ

  .با على األعداء متصلة بلهب دجلةصور دماء الشهداء اليت روت ثرى األردن قد حتولت هل
 فِلَزْفرِة البيِت العتيِق تفجٌُّع       و" لبيَت حلَم " كآبٌة وِحدادُ  -جـ  

وشبه  ،بيت املقدس ملا حل بهالكعبة( إنساان خيرج زفراته أتملا وتوجعا على يق )تالبيت العشبه الشاعر 
 .مدينة بيت حلم إنساان كئيبا يلبس احلداد ملا حل بكنيسة القيامة 
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 قضااي لغوية
 العطف

 استخرج حروف العطف يف كّل ممّا حتته خّط يف البيتني اآلتيني، وأَعرب االسم املعطوف إعرااًب رم ا: 
 أَْربٌُع وبــــالدُ  بِك واإلابَء من اهلوان يُعاُد    حٌق وتسلمُ  -1

 .حرف العطف: الواو

 .لى أربع مرفوع وعالمة رفعه الضمة: اسم معطوف عبالد 

ُه ِإْجهادُ   أو َخْنَق َشْيخ ٍ النَّْصِر هَنَْب َمنازٍِل     َحِسبوا مَجالَ  -2  َكدَّ

 .حرف العطف أو

  .وهو مضاف ، وعالمة نصبه الفتحةخنَق: اسم معطوف على هنب منصوب 

 
 معاين حروف الزايدة

 بنّي املعىن املستفاد من الزايدة يف األفعال اّليت حتتها خّط يف ما أييت: 
 َحنَـًقا على يوٍم به       أبِت الرجولُة أن يهوَن ِجالدُ  َتالوُمواو  -1

 املشاركة    
 أبّمه        أو طْعَن ُمْضىًن ابحِلراب يُعادُ  يستجريُ أو قتَل طفٍل  -2

 الطلب                  
 حٌق وتسلُم أَْربٌُع وبــــالدُ         يُعادُ بِك واإلابء من اهلوان  -3

 التعدية                         
 

 الكتابة:
 ترتك لتقدير املعلم.

 
  -ج
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 إدارة املناهج والكتب املدرسّية

 إجاابت األسئلة
 الفصل: األول                 الكتاب: اللغة العربية            األول الثانوي: الصف         
 اخلامسة الوحدة

 صّحة اإلنسان
 األسئلة و إجاابهتا

 االستماع: 
 كم تبلغ كمّية الّدم لدى الشخص املتوسط احلجم؟-1

 كمّية الدم حنو مخسة لرتات.تبلغ  
 يتكون سائل الّدم من قسمني رئيسني. اذكرمها. -2
 أخرى منها كراّيت الدم احلمراء والبيضاء والصفائح  سائل شبه شّفاف يسمى بالزما الدم، ومكّوانت 

 الدمويّة.
 ما الذي يُنِتج كراّيت الّدم احلمراء؟ -3 

 ينتجها خناع العظم.
 اذكر وظيفة كراّيت الّدم احلمراء؟  -4

 تنقل األكسجني من الرئتني إىل أنسجة اجلسم.
 ما أمهّية كراّيت الّدم البيضاء؟ -5
 تُعّد من جهاز املناعة يف اجلسم. 

 عّدد الوظائف الرئيسة للّدم. -6
 نقل األكسجني واملغذايت إىل خالاي اجلسم ونقل اثين أكسيد الكربون من اجلسم إىل خارجه،  

 والتحّكم بدرجة حرارة اجلسم من انحية تدفئته وتْبيده، واحملافظة على عملّية االتزان احلمضي والقاعدّي.
 ما رأيك يف عبارة: "الّدم هو سائل احلياة"؟ -7

 يرتك لتقدير املعلم.
1- 1  

  دث:التح
 يرتك لتقدير املعلم.
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 :القراءة

  املُْعَجُم َوالدَّالَلةُ 

 عد إىل أحد املعاجم الطبّية، واستخرج معاين املفاهيم اآلتية: -2
هو مرض وراثّي تتحّول فيه خالاي الدم إىل الشزل املنجلّي ومن مثّ ال  :فقر الدم املنجلي

 وهو غلوبني دموّي غري طبيعّي.  (sتستطيع أتدية وظيفتها سببه وجود غلوبني الدم اس )

نقص عمر كراّيت الدم احلمراء عن احلّد الطبيعّي؛ إذ تبلغ الفرتة الطبيعّية ملعيشة   فقر الدم االحناليّل:
 يوًما. 120كرايت الدم احلمراء 

( ويسبب هذا النقص احلاد 12Bنوع من فقر الدم حيدث نتيجة نقص فيتامني ) :فقر الدم اخلبيث
الضروري لكرايت الدم نظرا للحاجة اليومّية الزهيدة من هذا   (DNAحاًدا يف حامض )اضطرااًب 

الفيتامني للجسم مقارنة مع املخزون فيه، ومن أعراضه حدوث التهاب مؤمل يف اللسان، واإلصابة 
 ابلتهاب األعصاب احمليطة وتضخم األحشاء الداخلّية حنو الكبد والطحال.

مرض يصيب األمعاء الغليظة )القولون( فقط، ويصيب هذا املرض بطانة  :التهاب القولون التقّرحيّ 
األمعاء الغليظة وغالبا ما تكون اإلصابة يف اجلزء السفلي من هذه األمعاء، وينتج عنه تقرحات 

البطانة ويشتكي املريض يف أغلب األحيان من إسهال مصحوب خبروج الدم مع الْباز ألسباب عّدة 
أو تغرّيات وراثّية أو احلالة النفسّية للمريض أو اغريات يف جهاز  أو فريوسيّ  منها التهاب بكترييّ 

 املناعة نتيجة مضادات حيويّة هتاجم بطانة األمعاء الغليظة.

حالة مرضّية تؤدي إىل منو األظافر بشكل غري طبيعّي تتمثل يف تقّعر السطح اخلارجي  :تقّعر األظافر
 ألظافر اليدين خباصة لتتخذ شكل امللعقة وتفقد حتّدهبا ويزداد ترقّقها.

هو اخنفاض يف كثافة العظام نتيجة نقص الكالسيوم وبروتني العظام، وهو ما يعرض  :هشاشة العظام
يصعب التئامها ألهنا أتخذ فرتات طويلة وال تعود العظام فيها إىل حالتها اإلنسان للكسور  اليت 

الطبيعّية، وكبار السن أكثر عرضة لإلصابة  به والسيدات بعد انقطاع الطمث، وميكن اكتشافه عن 
طريق اختبارت كثافة العظام، وال بّد أن تتضمن عالمة احلصول على القدر املالئم من الكالسيوم 

 رى يف النظام الغذائّي.واملاد األخ

 فّرق يف املعىن بني كّل كلمتني حتتهما خّط يف ما أييت:  -3
 من األسباب. مجلةيعزو األطباء األنيميا إىل  -أ
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 جمموعة
 مفيدة على اللوحة اجلداريّة. مجلةاكتب  - 

 عبارة مكّونة من عدة كلمات حتمل معىن مفيدا
 فقر الدم. عالماتال تظهر يف هذه الفرتة  -ب

 إشارات ودالئل         

 مرتفعة. عالماتحصل الطالب اجملتهد على  -            

 درجات متثل نقطا يف االمتحان          

 للصحة. املوجبةفمن األحرى بنا أن نلتمس األسباب  -جـ
 الـُملزمة

 .واملوجبةالشحنة الكهرابئية نوعان: السالبة  -
 شحنة الكرتونّية يرمز هلا بـ )+(

 ما اجلذر اللغوّي لكلٍّ ممّا أييت:  -4
 هّش/ هشش

 أصل
 كرو

 غذي

 :الَفْهُم َوالتَّْحليلُ 

 مىت يقّدر اإلنسان القيمة احلقيقّية للصّحة؟  -1
 حني يُبتلى ابألمراض البسيطة والشديدة.

 أشار النص إىل أنواع من أمراض فقر الدم، اذكرها. -2
 الدم اخلبيث.فقر الدم املنجلّي، وفقر الدم االحنالِّل، فقر 

 ما املقصود بفقر الدم )األنيميا(؟  -3

فقر الّدم )األنيميا( حالة مرضّية ينخفض فيها عدد كراّيت الدم احلمراء الصحّية إىل ما دون احلالة 
العادية، وتنتج عن اضطراب يف عمر الكريّة احلمراء )نقص العمر( أو إنتاج غري مناسب للكراّيت 

 ينتج عنه نقص يف نسبة هيموغلوبني الدم لدى اإلنسان. احلمراء من خناع العظام؛ مما

 مم يتكّون هيموغلوبني الدم؟ -4
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 هيموغلوبني الدم يتألف من أربع ذرات حديد )اهليمو( مع ذرة من )الغلوبني؛ أي الْبوتني(.
 عّلل مما أييت: -5

ديد يرجع ذلك إىل قدرة اجلسم احملدودة على امتصاص احلديد من الغذاء، أو حني يكون احل -أ
الالزم إلنتاج اهليموغلوبني يف اجلسم غري متوافر، فيحاول اجلسم اإلبقاء على مستوى 

اهليموغلوبني طبيعي ا يف الّدم قدر اإلمكان بعد نضوب خمزون احلديد، وال تظهر يف هذه الفرتة 
 عالمات فقر الدم عند إجراء حتليل للدم.

 م عند إجراء حتليل للدم.ألنه وال تظهر يف هذه الفرتة عالمات فقر الد -ب
 ما أسباب فقر الدم الناتج عن نقص احلديد؟ -6

أسـباب فقـر الــدم النـاتج عـن نقــص احلديـد: سـوء التغذيـة، وزايدة حاجــة اجلسـم للحديـد يف أثنــاء مـن 
فرتة احلمل والرضاعة، وقلة امتصاص احلديد من األمعاء، وال سيما بعـد عمليّـات استئصـال املعـدة أو 

 جزء منها.
 ترى أن منط احلياة الذي يعيشه شباب اليوم من مسببات فقر الدم للحديد؟هل  -7

نعــم، مــن خــالل العــادات الغذائّيــة الســيئة وتنــاول الوجبــات الســريعة الغنيــة ابلــدهنيات واحتوائهــا األمــالح 
 الغازية.بنسبة عالية، والفقرية ابملواد الغذائية املفيدة للجسم حنو الفيتامينات، وتناول املشروابت 

 اذكر العالمات اليت  تدّل على إصابة املريض ابألنيميا. -8
مــن العالمــات الــيت  تــدّل علــى إصــابته ابملــرض، منهــا: شــحوب الوجــه واصــفراره، وتشــّقق زوااي الفــم، 
وضـــعف عـــاّم يف اجلســـم، والشـــعور ابلتعـــب واإلرهـــاق يف أثنـــاء اجلهـــد، والصـــداع، وفقـــدان الـــوعي أو 

ة األظــافر وتقعرهــا، وضــمور ُحَلْيمــات اللســان، وتســاقط الشــعر، وصــعوبة الشــعور ابلســقوه، وهشاشــ
 البلع مع التهاب اللسان.

 كيف يشّخص األطباء إصابة املريض ابألنيميا؟   -9
 عن طريق إجراء الفحص السريرّي والفحص املخْبّي.

 إالَم هتدف معاجلة األنيميا؟ -10
غم أسبوعي ا حىت يصل إىل املستوى الطبيعّي 1هتدف معاجلة األنيميا إىل زايدة اهليموغلوبني بواقع 

 له.
أشار النص إىل ضرورة أن نلتمس األسباب املوجبة للصحة، ونبتعد عن مسببات املرض.  -11

 انقش هذه العبارة.
سباب بتناول الغذاء السليم املتوازن الذي يزّود اجلسم مبا حيتاج إليه من على اإلنسان األخذ ابأل

ووقايته من األمراض وممارسة التمارين الرايضّية واالبتعاد عن التدخني وتناول  العناصر الضروريّة لبنائه
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 وترتك اإلجابة أيًضا للطالب. الكحول مما حيقق الصحة املطلوبة وينأى به عن األمراض.
 بنّي كيف جيعل املرء نفسه حصيًنا منيًعا يف وجه املرض يف رأيك. -12

 فدرهم وقاية خري من قنطار عالج.مسببات املرض، ابألخذ ابألسباب املوجبة للصحة والبعد عن 
 وترتك اإلجابة للطالب كذلك.

 
 :التََّذوُُّق اأَلَدِبُّ 

 وضح الصورة الفنية يف كل من العبارات اآلتية: -1
صّور الصحة برأس مال كبري ميتلكه اإلنسان، وصّورها ابلتاج الذي يضعه املرضى على  -أ 

 رؤوسهم لشعورهم بقيمتها.
 املرء ابحلصن القوي الذي حيميه من األذى.صّور  -ب
 صّور اإلنسان الضعيف الذي يصاب ابألمراض ابلفريسة سهلة االصطياد. -ج

بني الغرض من االستفهام يف العبارة اآلتية: " ملاذا جيعل اإلنسان من نفسه فريسة لألدواء اليسرية  -2
 والعسرية؟ 
 .االستنكار

 ا على الثقافة الصحية والتماس األسباب يف آخر فقرة.بني األسلوب الذي عْب به النص عن حثن -3
 .التفضيل

 علل ما أييت: -4
 اليت تدعم وجهة نظره. النشغاله ابإلتيان ابحلجج والْباهني -أ

 .وتبني فكرته النص علمّي حافل ابملصطلحات العلمّية اليت تناسبهألن  -ب
 مستمرة. قضيةليؤكد أن القضية اليت يعرضها النص  -ج

 عنواان آخر مناسبا للنص.اقرتح  -5
 لطالب.ليرتك 
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 :قضااي لغوية
 احلال

 استخرج األحوال من البيت اآليت، وبنّي نوع كّل منها: -1

 قال املتنّّب: 

 بنَي َطْعِن الَقنا وَخْفِق الُبنودِ       عْش عزيزًا أو مْت وأنَت كرميٌ 
 : مفردة، وأنت كرمٌي: مجلة امسّية، بني طعن القنا: شبه مجلة. اعزيزً 

 استخرج حاال مفردة وحاال مجلة امسية من الفقرتني اخلامسة واألخرية من النص. -2
 : مفردة، وهو بعيٌد: مجلة امسّية.ممتّصةً 

 اسم التفضيل

 ُصغ اسم تفضيل من األفعال اآلتية: -1

، َعال، َجرُأ، اعتمر،   أفاد، استخرج.فُضل، َحبَّ

 ا.استخراجً  ، أكثر إفادًة، أكثرأكثر اقرتاابً أفضل، أحّب، أعلى، 

 استخرج امَسي تفضيل من الفقرتني الرابعة واألخرية من النص. -2
 ، األحرى.انتشارًا أكثر

جاء يف الفقرة األخرية من الّنّص اسم تفضيل على غري صيغته املشهورة، استخرجه موضًحا  -3
 ذلك.
 من الكلمات املشرتكة اليت ال يستبني معناها إال من السياق.ألهنا خري، 

 الكتابة:
 يرتك لتقدير املعلم  
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 إدارة املناهج والكتب املدرسّية

 إجاابت األسئلة
 الفصل: األول                 الكتاب: اللغة العربية                          األول الثانوي: الصف

 السادسة الوحدة
 من مقامات

 اهلمذاين 

 األسئلة و إجاابهتا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستماع:
 ورفاقه يف خدمة اللغة العربية؟ اليازجيّ ما الدور الذي قام به انصيف  .1

ويتدارسون ما وقع هلم من كتب خمطوطة أو مطبوعة، وحييون آاثر  يتلقفون اللغة العربية راحوا
 ما اندثر من نتائج أفكار العلماء األفذاذ.

 ما السبب الذي دفعهم إىل ذلك؟ .2

 تفشي الّرطانة فـي اللغة العربية، واحلرص عليها.

 اذكر ثالثة من العلماء األفذاذ القدماء الذين قلدوهم؟  .3

 ابن املقّفع واجلاحظ والقاضي الفاضل.

 ما أبرز مؤلفات اليازجّي؟ .4

 "جْمَمع البحرين" وهو كتاب يشتمل على ستني مقامة.

 من االثنان اللذان شّكال مع اليازجّي أعالم هذا الفّن األدبـّي؟ .5

 .بديع الزمان اهلمذانـي، واحلريريّ 

 اذكر أربعة من مقامات اليازجّي ممّا ورد يف النّص؟ .6
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 املقامة البدوية واحلجازية والعقيقية والشامية واليمنية والتغلبية.

 ما الغاية من فّن املقامة؟ .7

 غايتها التعليم وتلقني الناشئة َصيَغ التعبري. 

 التحدث: 
 يرتك لتقدير املعلم.

 
 القراءة:

 املُْعَجُم َوالدَّالَلةُ 

 استخرج من املعجم معاين املفردات اآلتية: -2
 حييط ابلنصف األسفل من البدن. الذي  ثوبال اإلزار: 
 .العطش الصارّة:

 ن.يسكّ  يفثأ:
 .موقد النار الذي يشوى عليه اللحم تّنور:

 .هب زج وخيلطمي :به يشعشع

 .القْب آاثر الدار واملقصود هنا دمنة:

 فّرق يف املعىن بني كّل زوجني ممّا أييت:  -3

 َسحقا: طحنا، ُسحقا: كلمة تقال للدعاء.
 احليلة واخلداع.، العلم املنصوب، َنْصب: نتناولُنِصب: 

 .جنون أو جنّ َجّنة: بستان، ِجّنة: 
 ما اجلذر اللغوّي للكلمات اآلتية: -4

 اّتصاف، أحوجنا، احنىن، استوىف، اعتلق
 ويف، علقوصف، حوج، حين، 
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 الَفْهُم َوالتَّْحليُل:

 ملَ مسّيت املقامة البغداديّة هبذا االسم؟ -1

 .نسبة إىل بغداد اليت حدثت فيها أحداث املقامة

 يشري النّص الّسابق إىل سلوك اجتماعّي سلّّب، حّدده مبيّـًنا رأيك فيه. -2

العداوة والبغضاء بني ، وتوّلد السيئةل واخلداع، وهو من السلوكات الاالحتيال واالستغ
 الناس وتفقد الثقة املتبادلة بينهم.

 حّدد من الّنّص ما أييت: الّصّياد، الفريسة. -3
 ، الفريسة: السوادّي.عيسى بن هشامالصّياد: 

 بنّي كيف علقت الفريسة حببال الّصّياد. -4

رف من أبيب زيد ودعاه إىل الغداء على أنه يع عيسى بن هشامعلقت الفريسة حني دعاه 
 .قبل

 ورد يف النّص:"ومددت يد البدار إىل الصدار أريد متزيقه". بنّي رأيك يف هذا السلوك؟ -5

 .ااهلي  ا جسلوكً ّثل مي

 ما الّنقد اّلذي توّجهه إىل شخصّية كّل من: عيسى بن هشام والّسوادّي؟ -6

حيب مبن يعرفه عيسى بن هشام:  لبس ثوب البطولة ووضع احليلة إبظهار اللطف يف الرت 
الفصاحة والقدرة على إقناع اآلخرين استغالل فريّغبه يف إجابة مطلبه ليصل إىل بغيته، و 

، وكثري االعتداد بنفسه، واختاذ الكدية وسيلة لتحقيق يف اآلخرين يف غري وجه حق والتأثري
 مآربه اخلاصة.  

 الدقّة.السذاجة والبساطة والغفلة وتصديق اآلخرين دون حتري السوادّي: 

من عناصر القّصة املوجودة يف املقامة الشخصّيات الرئيسة والثانويّة. صّنف الشخصّيات الواردة  -7
 يف الّنّص إىل كّل منهما.

 .، السواديّ : عيسى بن هشامالشخصّية الرئيسة
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 .الثانويّة: الشّواء، صاحب احللوى

 بنّي مغزى البيتني الواردين يف خامتة املقامة. -8

ه، وال يدخر املرء عن عدم القعودالسعي يف طلب الرزق و لسفته ويكشف رأيه يف احلث على ليبنّي ف
وسًعا يف حتصيله فال بّد يف زمن القدرة أن ينهض املرء إىل العظائم فيناهلا ويستويف حظه منها قبل 

األمور أن يدركه العجز،لذلك عليه أن ينتهز فرتة الشباب والقوة وحداثة سّنه على القيام بعظائم 
 .وجالهلا

 عّلل إصرار البطل )الّصّياد( على مناداة الّسوادّي أبيب زيد. -9

كما   –ليقوم ابستضافته أنه يعرفه معرفة جيدة  إبقناعه  ليتمكن من خداعه واإليقاع به بسهولة
 وهو يف احلقيقة يضّيف نفسه. -زعم

هبذا املبدأ ليْبّر احرتافه االحتيال؟ بنّي يقال: " الغاية تْبّر الوسيلة ". هل ترى أّن البطل متّسك  -10
 موقفك من هذا الّسلوك، مع ضرب أمثلة من الواقع تدحض هذه املقولة أو تؤيدها.

يعد مبدأ غري سليم؛ ألن الغاية ال تْبر الوسيلة وال تسوغها إن كانت  املبدأهذا و ، متسك به نعم
 .قيةالوسيلة املستخدمة لتحقيق الغاية وسيلة سيئة غري أخال

 يرتك للطالب اإلتيان ابألمثلة.         

قيــل: أحســن بــديع الّزمــان يف نقــل صــورة جمتمعــه، ومــا اعــرتاه مــن نــواقص وعيــوب. هــل أراد فعــاًل  -11
 أن يسّلط الّضوء عليها وسيلًة لإلصالح، أم اخّتذها وسيلًة للّتعبري الفيّنّ اجملّرد؟ بنّي رأيك.

، وتوعيتهم على اجملتمع وأضرارهالسلوك خطورة هذا  بيانأرى أنّه أراد الوجهني، اإلصالح هبدف 
 وترتك اإلجابة للطالب أيضا. وإلظهار الْباعة الفنية للكاتب أيضا.

 من أساليب املقامة احلوار. -12

واحلوار اخلارجي طغى على  حوار خارجّي )دايلوج(، وحوار داخلّي )مونولوج(. -أ       
 النص.

ليحدث نغًما موسيقي ا يثري النفس وتطرب له اآلذان، فتدفعه إىل متابعة  -ب        
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 القراءة وصوال إىل هناية املقامة.

مـــن خصـــائص هـــذه املقامـــة اســـتخدام اجلمـــل اإلنشـــائية، مثـــل: القســـم، والـــّدعاء، واألمـــر. هـــاِت  -13
 مثااًل لكلٍّ منها من الّنّص.

 ظفران وهللا بصيد. :القسم         
  .لعن هللا الشيطان وأبعد النسيان :الدعاء         
زن ِل، اخرت له، انضْد عليه األوراق، ُرّش عليه، اجلس اي أاب زيد، افرز أليب زيد،  :األمر         

 اعمل لرزقك، واهنض.

 أمهّيته.بدا العنصر املكايّن جلي ا يف هذه املقامة. بنّي  -14

األماكن من اهلمذاين على  ورّكز يف أماكن متعددة يف بغدادألن أحداث املقامة وقعت 
الْباعة يف الوصف مما يضفي احليوية والتشويق على النص ويثري القار  زوااي متعددة مع 

 فيندمج أبحداث املقامة ويعيش أجواءها.

ثْنا(. -15  عّلل بدء املقامة بلفظة )حدَّ

هو خْب عن شخص من األشخاص يروي ما تعرض له من و  ،حديثهي ألن املقامة 
 وإلعطاء النص مصداقية يف وصف أحداثه ،ه من أفعال وما تفّوه من أقوالأمور وما قام ب

 واقعّية.ال

  التََّذوُُّق اأَلَدِبُّ:

 وّضح مجال الّتصوير الفيّنّ يف ما أييت: -1

 بعملية الطحن.دقه صّور صّور الشواء املسحوق ابلكحل و  -أ
 .، وشبه شدة العطش بشخص مقموعقمع شدة العطشبشخص يصّور املاء املثّلج  -ب
 صّور حلوى اللوزينج ابلصمغ املذاب. -ج
 علل استخدام أسلوب االستفهام يف الّنّص.-2

 ا من اإليقاع املوسيقّي.نوعً  االستفهام يف املقامة ققَ حكما ،  لتشويق القار 
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 استخدام احملّسنات البديعّية كالّسجع.من خصائص املقامة  -3

 ما مفهوم الّسجع؟ وأعِط مثااًل عليه من الّنّص.  -أ
الّسجُع فنٌّ من فنوِن البالغِة، ويعين أْن تنتهَي العبارُة ابحلرِف نفِسِه اّلذي انتهْت بِِه العبارُة اّليت قبَلها؛  

 الّسامَع، ويزيُد الّتعبرَي قّوًة وأتثريًا ووضوًحا.فيمنُح الكالَم جْرًسا موسيقي ا وإيقاًعا جيذُب 
مثال عليه: ظفران وهللا بصيد، وحياك هللا اي أاب زيد، من أين أقبلت؟ وأين نزلت؟ ومىت وافيت؟ وهّلم 

 إىل البيت.
 كيف يؤثّر الّسجع يف إحداث إيقاع موسيقّي للّنّص؟  -ب

اإليقاع الذي يشد األمساع من خالل تتابع اجلمل املسجوعة اليت حتدث نوًعا من 
 ويستميل القلوب.

 استخدم الكاتب عناصر احلركة، والّصوت، والّلون، والّذوق يف النّص. -4

 اضرب مثاًل لكلٍّ منها. -أ
زن له من تلك احللواء، واخرت له من تلك األطباق، وانضد عليه أوراق الرقاش،  احلركة:

 على زبدة تنوره.السماق، فاحنىن الشواء بساطوره  ورش عليه شيئا من ماء
 فجعل السوادي يبكي.الصوت: 

 اللون: لؤلؤي الدهن كوكّّب اللون.
 .طعامه أطيب الذوق:
 بنّي أثر هذه العناصر يف مجال النّص. -ب

 لتقريب الصورة لذهن القار .

 
 قضااي لغوية:

 استخرج من النّص السابق: -1 -1
 رابعي: متزيق.مصدرا صرحيا لفعل أ.  

 اسم تفضيل: أقرب، أطيبب. 
 مجع تكسري: أطباق، أوراق، ج. 
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 اسم فاعل: راجعون.د. 
 أعرب ما حتته خّط يف النّص السابق إعرااًب رم ا. -2 -2

أبو: خْب لكّن مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األمساء اخلمسة، وهو مضاف، وعبيد  
 مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة.

 هني ا: حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة.
جعلها: جعل فعل ماٍض مبيّن على الفتح، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو، واهلا ضمري 

 متصل مبين يف حمل نصب مفعول به أول.
 ما معاين الزايدة لألفعال اآلتية:     -3

 ، مّزق: التكثري واملبالغة.أبعد: التعدية  احنىن: املطاوعة،
 ما امليزان الصريّف ملا أييت:  -4

 ِفعال، ِفْل، انفعل.
 ما املوقع اإلعرايّب للجملة اّليت حتتها خّط: أتينا شّواًء يتقاطُر عرقًا.  -5

 .ة فعلّية يف حمل نصب نعتمجل
 استخرج من الفقرة اآلتية حرفني من حروف العطف، مبيّـًنا معنامها: -6

ُِحَُة الَقَرم، وعطَفتُه عاطفُة اللََّقم، وطمع، ومل يعلْم والّسوق أقرب، وطعاُمُه أطيب، فاستفزّْتُه 
 أنَُّه وقع، مثَّ أتينا شوَّاًء يتقاطُر ِشواؤُه َعَرقًا.

 يفيد اجلمع واملشاركة.، الواو يف )وطعامه( ، الواو يف )وطمع( و يف )وعطفته(    والوا -7
 يفيد الرتتيب والرتاخي.و يف )مث أتينا(      مثّ 

 إىل البيت( ويفيد التخيري.أو     يف )أو 

 الكتابة:
 ترتك لتقدير املعلم
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 إدارة املناهج والكتب املدرسّية

 إجاابت األسئلة
 األّول :الفصل               ةغة العربيّ الكتاب: اللّ                                     األّول الثانويّ : الصف
 السابعة الوحدة

 العروض
 األسئلة و إجاابهتا

 
 

 :حبر الرمل تدريبات
 تفعيالهتا، مميّـزًا حبر الّرمل الّتاّم من اجملزوء:قّطع األبيات اآلتية، واذكر  -1

ا َأْصُل الَفىت ما قد َحَصْل  -   ال تُقْل َأْصلي وَفْصلي دائًبا      إمنَّ

 –ب  -/- -ب  -/- -ب  -/    -ب  -/- -ب  -/- -ب  -    

 /  فاعالتن  / فاعال      فاعالتن  /  فاعالتن / فاعال   فاعالتن

 الّرمل الّتامّ                                                            

ا الّرْزُق على َربِّ الِعبادِ  -  ال تُكْن للَعْيِش جمروَح الفؤاِد      إمنَّ

 - –ب  -/- -ب ب /- -ب  -/    - -ب  -/- -ب  -/- -ب  -   

 فاعالتن   /  فاعالتن  / فاعال تن     فاعالتن  /  فعالتن / فاعالتن    

 الّرمل الّتامّ                                                            

 ُربَّ أَْمٍر تّتقيِه          َجرَّ أَْمرًا َترجتيهِ  -

  - -ب  -/- -ب  -/    - -ب  -/- -ب  -   

 فاعالتن   /  فاعالتن     فاعالتن  /  فاعالتن    

 جمزوء الرمل                                           

 

http://www.alfawayid.com/
http://www.alfawayid.com/


 comwww.alfawayid. جميع إجابات الكتب المدرسية تجدونها على  

 َخِفَي احملبوُب مْنُه    و بَدا املكروُه فيهِ    

  - -ب  -/- -/  ب ب   - -ب  -/- -ب ب   

 عالتن  /  فاعالتنف       فاعالتن   /  فاعالتن    

 جمزوء الّرمل

 ملْ تـَُرْم ُنْصًحا ولكْن          ُرْمَت َكْيًدا يف ُدعابَهْ  –

  - -ب  -/- -ب  -/     - -ب  -/- -ب  -   

 فاعالتن   /  فاعالتن      فاعالتن  /  فاعالتن    

 جمزوء الرمل                                           

 أنَت كالّسنـَّْوِر ملّا             َمَنعوُه اللَّْحَم عابَهْ    

  - -ب  -/- -/    ب ب    - -ب  -/- -ب  -   

 فاعالتن   /  فاعالتن       فعالتن  /  فاعالتن                                                                                 

 جمزوء الّرمل                                                         

ْك       اي مَجااًل ال  -  ُيضاهى فـَُرَوْيَدكْ ال جُتاِدْلين فقد أَْدَمْيَت َخدَّ

  - –ب ب  /- -ب  -/- -ب  -/   - -ب  -/- -ب  -/- -ب  -   

 تنعالففاعالتن  /  فاعالتن /       فاعالتن   /  فاعالتن  / فاعال تن     

 الّرمل الّتامّ                                                            

         مْثُل رميٍْ ابَت َيْسعى يف مَخيلهْ َأْخَْبوين أنَِّك اليوَم مَجيلهْ  – 

 - –ب  -/- -ب  -/- -ب  -/   - -ب ب /- -ب  -/- -ب  -    

 فاعالتن   /  فاعالتن  / فعالتن       فاعالتن  /  فاعالتن / فاعالتن    

 الّرمل الّتامّ                                                            
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 اآلتية مدّورة. افصل بني شطري كّل بيت منها:األبيات  -2

 حَة ِمْن همٍّ طويلِ /   من أراَد الِعزَّ والرّا –

 ِس ويْرضى ابلقليلِ /    لَِيُكْن فْرًدا مَن الّنا  

 ِس على ُكلِّ َسبيلِ /    آِه من مْعرفِة الّنا  

 ُن لُه اآلفاُق تِيُه  /    إمّنا الكافُر َحرْيا -  

 ٌم َِحوُل الشَّْوِق َمرّاٍت َعديدهْ /    اي حبيًبا ساكًنا مْصَر سال -  

 :يف األبيات اآلتية املعىنالوزن و  اخرت الكلمة املناسبة مللء هذا الفراغ، مراعًيا صّحة -3

 َمنااي ...... َأيُّ ِعَْبْ ـكلُّ شْيٍء بقضاٍء و َقَدْر       وال  –

 ِعَْبُها. -تُرِينا    د -ج    ِعَبر  -بفيها       -أ

 قد يهوُن العْمُر إاّل .......            و هتوُن األْرُض إاّل َمْوِضعا –

 أسبوًعا. -يوًما      د -دقيقًة     ج -ب       ساعة   -أ

 ال تُعاِقْبنا فقد عاقـََبنا          ....... َأْسَهَران ُجْنَح الظَّالمِ  –

. -د        قَ َلقر  -ج       حبيبٌ  -َهمٌّ       ب -أ   َعدوٌّ

 إّن نْصَف الَناِس أْعداٌء ملْن        َوِلَ ........ هذا إْن َعَدلْ  – 

 .األْحكامَ  -دالوزارَة        -القضاَء        ج -احلُكَم       ب -أ
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 تدريبات حبر املتدارك:
 :من اجملزوء الرمل الّتامّ مميّـزًا حبر قّطع األبيات اآلتية، واذكر تفعيالهتا،  -1
 َهْيهاَت يـَُحقُِّق ما راما       َمن راَم الـَمْجَد ِبال َعَمٍل      -

  - -/-ب ب /–ب ب /- -/  -ب ب /–ب ب /- -/- -   
 فاعل / فعلن / فعلن / فاعل             علنفعلن / ف/  فاعل/  فاعل   

 املتدارك الّتامّ                                                              
ُلِك ابلبَـَلجِ             اْشَتّدي  أْزَمُة  تْنفرجي         -  قْد آَذَن ليـْ

  -/ ب ب  -ب ب /  –/ ب ب  - -/    -ب ب /  –/ ب ب  - -/  - -   
 فاعل / فعلن / فعلن / فعلن فاعل / فاعل / فعلن / فعلن               

 املتدارك الّتامّ                                                              
 وِلَرّب الورى َوحَّدا             والبشرُي أتى ُمْرِشدا           -

 –ب  -/  -ب  -/   -ب ب /        –ب  -/  -/ ب ب  -ب  -   
 نعلن / فاعلافاعلن / فعلن / فاعلن             فعلن / ف   

 املتدارك  جمزوء                                                          
 واجلبال ارتقت يف العال                    تذكر اخلالق السرمدا  -
 –ب  - /-ب  -/ -ب  -                -ب  - /-ب  -/ -ب  -  
 اعلن  /  فاعلن / فاعلن                   فاعلن  /  فاعلن / فاعلن                ف  
 إاّل عْينيِك وأْحزاين            فـأان ال أْمُلُك يف الّدنْيا           -
  - -/  -ب ب /  – -/  - -/    - -/  –/ ب ب  - -/  -ب ب   

 فعلن / فاعل / فعلن / فاعل             فاعل / فاعل / فعلن / فاعل   
 املتدارك الّتامّ                                                              

 َكِلٌف بَِغزاٍل ذي َهَيٍف           َخْوُف الواِشنْيَ ُيَشّرُِدهُ   -
  -/ ب ب  -ب ب /  – -/  - -/    -ب ب /  – -/  -/ ب ب  -ب ب    
 فعلن / فعلن / فاعل / فعلن                فاعل / فاعل / فعلن / فعلن   

 املتدارك الّتامّ                                                              
 َضِحَكْت َعْيناه وقد لََثَمْت      أَْزهاٌر  انِعَمٌة  ثـَْغَرهْ  -

  - -/  -ب ب /  – -/  - -/    -ب ب  / –/ ب ب  - -/  -ب ب    
 فعلن / فاعل / فعلن / فعلن                 فاعل / فاعل / فعلن / فاعل   

 املتدارك الّتامّ                                                              
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 راقتَك َمغانيها                  كجواهَر يف النَّْحرِ  -

  - -/  -ب ب /  –ب ب               - -/  –/ ب ب  - -   
 فاعل / فعلن / فاعل                  فعلن / فعلن / فاعل   

 جمزوء املتدارك                                                            
 
 األبيات اآلتية مدّورة. افصل بني شطري كّل بيت:  -2
 ُم َلُكْنِت أبْوراقي ِصْفرا/    لو كانْت تْعنيين األْرقا -
 ِخَلها اباًب اباب/    ابلوْرِد َمدا زرعْ وا -
 ِه يُناديين نَـْحَو اأَلْعَمْق /    املْوُج األْزَرُق يف َعْييَنْ  -
 :يف األبيات اآلتية صّحة املعىنالوزن و اخرت الكلمة املناسبة مللء هذا الفراغ، مراعًيا  -3

 وأان اي ........ رجل     ال يقدر أن ينسى الّشعرا  -
 سّيدي. -د       سّيديت -جصديقي       -أخي     ب -أ

 ما ابُل ....... يْفَتُح ِْل          ابَب السُّْلواِن وأُْوِصُدهُ  –
 القلِب. -الـمْحبوِب     د -احلبيِب        ج -ب       العاِذلِ  -أ

 ....... أَبًَدا          كالَقّشِة حتَت األْمطارِ ال يُـْمكُن أْن  -
 أساِفَر. -أْمشَي       د -أعيَش       ج -ب        أْبقى -أ

نْيا -  من يْوِم تالقـَْينا فيها             صارْت ....... ِهَي الدُّ
 .بْْيوتُ  -دمْصُر        -ِدَمْشُق      ج -تْونُس      ب -أ

 يرتك للطالب. -3
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 :املوّشحات تدريب

 عنّي أجزاء كّل موّشح من املوّشحني اآلتيني:
 األعمى الّتطيلّي، يف الغزل:موّشح  -1
 

 ضاحٌك عن مُجان
 املطلع:

 ) غصنان ( ساِفٌر عن   بَْدرِ               ضاِحٌك عن مُجانْ 
 ) غصنان (   ضاَق عنُه الزَّماْن            وَحواُه   َصْدري

 البيت األّول: 
 ) مسط (   آِه  ممّا  َأِجْد       َشفَّين  ما َأِجدْ الّدور:                 

 ) مسط (   قاَم يب وقـََعْد       ابِطٌش   ُمتَِّئدْ 
 ) مسط (   ُكّلما قلُت َقْد       قاَل ِل أيَن َقدْ 

 ) غصنان (  َنْضرِ   وانْثىن ُخْوَه  ابْن              ذا  َمَهزٍّ القفل:          
 ) غصنان (   عابَـثَـْتـُه     يَداْن         للصَّبا  و الَقْطرِ 

 البيت الثّاين:  
 ليَس ِل مْنَك بُْد      ُخْذ ُفؤادي عن َيدْ الّدور:               

 مل َتدَْع ِْل  َجَلْد      غرَي  أيّن  َأْجَهدْ 
 َيْشَهدْ َمْكرٌَع  من ُشُهد       واْشتياقي  

 ما لِِبْنِت   الدِّانْن              و ِلذاَك    الثَـّْغرِ القفل:          
 أيَن حَمْيا  الزَّماْن              من ُِحَّيا اخلَْمرِ 

 البيت الثّالث:  
 يبْ َهًوى ُمْضَمُر     ليَت َجْهدي َوفْـُقهْ الّدور:                

 ادي    أُفْـُقهْ ُكّلما     َيْظَهُر        فُفؤَ 
ْنَظُر      ال يُداوى ِعْشُقهْ 

َ
 ذلَك    امل

 أبيب كيَف كاْن                 فـََلِكيٌّ    ُدّرِيالقفل:           
 راَق حىّت اْستباْن               ُعْذرُُه  و ُعْذري
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 البيت الرّابع:  
 أأَْيَساهل إليَك َسبيْل    أو إىل أْن الّدور:                  

 ُذْبُت إاّل  قليْل     َعْْبًَة  أو  نـََفسا
 ماعسى أْن أقوْل    ساَء َظيّن ِبَعسى

 واْنقضى ُكلُّ شاْن               و أان   أْسَتْشريالقفل:         
 خاِلًعا من ِعناْن               َجَزعي وَصْْبي

 البيت اخلامس:
 يَلوْم    لْو تَناهى عيّن ماعلى َمن الّدور:                  

 هل ِسوى ُحبِّ رمِْيْ    ِديـُْنُه   التََّجيّن 
 أان  فيِه  َأهيْم     َوْهَو يبْ يـَُغينِّ 

 قد رأيـُْتْك َعياْن          ليس عليك ساتدرياخلرجة:           
 سايطوُل الّزماْن            و َستَـْنسى ذِْكري

 وصف الطبيعة والغزل: موّشح لسان الدين بن اخلطيب، يف -2
 املطلع:

 )غصنان( اي زماَن الوْصِل ابألندُلسِ             جادَك الغيُث إذا الغيُث مهى
ْخَتِلسِ           يكْن وْصُلَك إاّل ُحُلما    مل

ُ
 ) غصنان( يف الَكرى أو َخْلَسَة امل

 البيت األّول:
ىن            الّدور:   

ُ
 )مسط( تنقُل اخلْطَو على ما يرسمُ إذ يقوُد الّدْهُر أشتاَت امل

ْوسمُ              زفرًا بني فُرادى وِثىن      
َ
 )مسط( مثلما يدعو الوفوَد امل

 ) مسط( واحلَيا قد جّلَل الروَض َسنا                فثُغوُر الّزْهِر فيِه تـَْبُسمُ 
 )غصنان( ن أََنسِ وَروى الّنعماُن عن ماِء السَّما          كيَف يروي مالٌك عالقفل: 

 )غصنان( فَكساُه احُلْسُن ثَواًب ُمْعَلما                يزدهي منُه أبهبى َمْلَبسِ 
 البيت الثّاين:

 ابلّدجى لوال مشوُس الُغَررِ         وى     يف لياٍل َكَتَمْت ِسرَّ اهلَ الّدور:   
 ُمْسَتقيَم الّسرِي سعَد األَثَرِ             َل َْنُْم الكأِس فيها وهوى  ما

 وَطٌر ما فيِه من َعيٍب ِسوى                 أنُّه َمرَّ كَلْمِح الَبَصرِ 
 حنَي لذَّ األُْنُس َمْع ُحْلِو الّلمى         هجَم الّصبُح هجوَم احلََرسِ القفل:    

 يها عيوُن الّنرِجسِ غارِت الشُّْهُب بنا أو ُرمّبا               أَثـَّرْت ف
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 البيت الثّالث:
 أّي شيٍء الْمرٍ  قد َخلصا            فيكوُن الّرْوُض قد َمكََّن فيهْ الّدور:  

 أَِمَنْت من َمْكرِِه ما تـَتَّقيهْ        زهاُر فيه الُفَرصا         تنهُب األ
 وخال كلُّ خليٍل أبخيهْ            ا املاُء تَناجى واحلصى      فإذ

 َيْكَتسي من َغْيِظِه ما يكتسي       لوْرَد َغيورًا بَرِما       تـُْبِصُر االقفل:   
 َيْسرُق السَّْمَع أبُْذيَن فـََرسِ             رى اآلَس لبيًبا َفِهما      وتَ 

 البيت الرّابع:
 اي أَُهْيَل احَليِّ من وادي الَغضا             وبَقلّب َمْسكٌن أنتم بهِ الّدور:   

 ضاَق عن وْجدي بكم َرْحُب الَفضا       ال أابِل َشْرقُُه من َغْربهِ 
 تـُْعِتقوا عانيكُم من َكْربهِ           ا َعْهَد أُْنٍس قد َمضى     فَأعيدو 

 يـََتالشى نـََفًسا يف نـََفسِ              وَأْحيوا ُمْغَرما        واتّقوا هللاَ القفل:    
 أََفرَتَْضوَن َعفاَء احلَِبسِ              َس القلُب عليكم َكَرما     ُحبِ 

 البيت اخلامس:
ىن وْهو بعيدْ              قلّب منكُم ُمْقرَتَُب       وبالّدور:   

ُ
 أبحاديِث امل

ْغرُب  قم
َ
ْغرى بِه وْهو سعيدْ               ٌر أُْطِلَع منُه امل

ُ
 ِشْقَوَة امل

 حُمِْسٌن أو ُمْذِنُب              يف هواُه منُه َوْعٌد ووعيدْ قد تساوى 
ْقَلِة َمْعسوُل اللَّمى          جاَل يف النـَّْفِس جَماَل النـََّفسِ القفل:  

ُ
 ساحُر امل

ْفرَتِسِ         
ُ
 َسّدَد السَّْهَم ومَسّى وَرمى                   ففؤادي هَنَْبُة امل
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