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 إدارة املناهج والكتب املدرسّية

 إجاابت األسئلة
 الثاين :الفصل            الكتاب: اللغة العربية          األول الثانويّ  :الصف

 الثامنة الوحدة
 احلنني إىل

 املاضي

 األسئلة و إجاابهتا

 االستماع: 
 ملَ وصف الكاتب الطفولة بدروب ضّيقة مكتنفة ابلضباب يف رأيك؟ -1

 مالحمها بوضوح.بروز ألن كثريا من طفولة اإلنسان يكتنفها النسيان وعدم 
 صف مالمح طفولة الكاتب؟ -2

 فسحة من الّزمن واسعة كالّزمن عميقة الّزمن.طفولته 
 ما ذكرايت طفولة الكاتب مع أّمه اليت ذكرها يف النّص؟ -3

بقلبه وعينيه إىل كان جيلس جبانب أّمه قرب املوقد الدافئ، رأسه على كتفها، ويصغي 
 حكاايت كانون الباردة.

 ماذا قصد الكاتب بقوله: "هارابا من كالليب املدينة اليت تشّد يب إىل قلبها الطائش"؟ -4
هاراب من قيود املدينة اليت غالبا ما تكون احلياة مصطنعة ومزيفة واجلري وراء بريقها البعيد عن 

 الصدق والنقاء والعفوية الذي تعرفه القرية.
 عاتبت القرية ابنها حني هّم ابلعودة إىل املدينة؟ ملَ  -5

 وصفا قلبه على دروهبا ابإلضافة إىل شوقه إليهاو تعلقه هبا.ألن روحه درجت يف القرية 
ا املقصود هبا. -6  عّّب الكاتب عن موقفه من عتاب القرية له بصورة فنّية. اذكرها موضحا

قلبه فقسا فآثر الصمت؛ ألن الرخام انعم  كنت صامتاا كالرخام، لتأثري املدينة مبدنيتها على
 امللمس لكنه فاقد اإلحساس.

 التحدث: 
 يرتك لتقدير املعلم.
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 القراءة:
الَلةُ   املُْعَجُم َوالدَّ

 عد إىل املعجم املتوافر لديك واستخرج منه معاين املفردات اآلتية: -2

 غّّن بصوت خافت.دندن: 
 القدمي. العتيق:

 يضرع: يتوسل، خيضع.
 مفتوحة.ممدودة،  مشّرعة:

 ما خط يف ما أييت:هّرق يف املعّن بني كل كلمتني حتتف .أ
 الكرم واجلود والضُّيوف. للنَّدىعنَد سْفِح الكالِم ُمَشرََّعٌة  -أ

 قطرات املاء اليت تتكون يف الصباح. يف الصباح الباكر على أوراق الشجر. النَّدىيتشكل      
 املشاكسة .َشقاَوتِناُمْنَشِغالا عْن ونفرُح، حنَي يكوُن أيب عنَد بّوابِة الّداِر  .ب
 قسوة العيش. شقاوةاللهّم ابعد عّنا      

 ُعد إىل أحد املعاجم وتبنّيِ الفرق يف املعّن بني كّل زوجني مما أييت: -4
 )سرب، قطيع(، )غبطة، حسد(.

 سرب: الفريق من الطري.
 قطيع: الطائفة من الغنم والنعم وغريه. 

 عند اآلخرين دون زوال النعمة عنهم. اغبطة: متين م
 حسد: متين حتّول النعم إليه أوسلبها عن صاحبها.

 ما املاّدة اللُّغويّة لكّل من الكلمات اآلتية: -5
 الذكرايت، رائحة، مبتّلة، تالشى. 

 
 ذكر، روح، بلل/ بّل، لشا/ لشو.
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 َوالتَّْحليُل:الَفْهُم 

 اقرأ املقطع األول من القصيدة مث أجب عّما أييت: -1
 إالم حيّن الشاعر؟ -أ

حيّن إىل منازل أهله ذلك املكان األليف والشخصّية األصيلة واسرتجاع اإلحساس 
 بقيمة احلياة السابقة وربط احلاضر ابملاضي.

 بنّي الذكرايت اليت اسرتجعها الشاعر.-ب
تذكر احلساسني اليت حتوم حوله، ووالده الذي كان يف املضافة  والقهوة البكر اليت نعد مع  

 بزوغ الفجر والرائحة العبقة  وصوت والده الذي كان يشعره ابالطمئنان حني يصّلي.
 ما الذي يعيده إىل تلك الذكرايت؟ -ج

 دندنة العود.
 مَب وصف الشاعر تلك الذكرايت؟-د
حلساسني، فقد وضع اجملرد )الذكرايت( إزاء املادي )احلساسني( وصف الذكرايت اب 

ها السلبّية وتكتسب شيئاا من تفتتخلص الذكرايت من جفافها وطبيعفيحوله إىل حمسوس، 
 قوة احلياة احلاضرة كما تتجسد يف احلساسني وأجنحتها اليت ختفق أمام بصر الشاعر.

 ما داللة هذا الوصف؟ -هـ
 افتقاده له.شدة تعلقه ابملاضي و 

 
 يف ضوء قراءتك املقطع الثاين، جب عّما أييت: -2

 مىت يشعر الشاعر ابلفرح؟  -أ
 حني يكون والده عند بوابة الدار يرجب ابجلار منشغال به عن شقاوة األطفال.

 استخدم الشاعر ألفاظاا تدل على احمليط الذي يعيش فيه. اذكرها. -ب
 املبتّل حبليب النعاج وبوابة الدار.املمر الضّيق، والسياج ورائحة اخلبز 

 بنّي داللة اتكاء الشاعر على ذكر هذه األلفاظ.-ج
تدل على انتماء الشاعر إىل األشياء والتفاصيل اليومّية، واإلعالء من شأن التقاليد  

 وتقللالريفّية ضد تقاليد املدينة احلديثة وما تنطوي من قيم أخرى تقطع مع املاضي 
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 لرتاث، وأنه جزء من املكان أو الفضاء املعيش والذاكرة اجلمعّية.روح التواصل مع ا
 أشار الشاعر إىل عادة عربّية أصيلة، بّينها.-د

 حب اجلار وإكرامه والبعد عن اإلساءة إليه.
 وازن بني حال الشاعر يف حياة والده وحاله بعد وفاته.-هـ 

يعد من الفرح إال الصور  وبعد وفاته مل كان الشاعر يف حياة والده تغمره السعادة  
والذكرايت املقرتنة ابملمر الضّيق الذي حيّن إىل وقع خطوات والده والتزام النافذة 

 للصمت.
 بعد قراءتك املقطع األخري أجب عّما أييت: -3

 ما الذي يتذكره الشاعر هنا؟ -أ
التعاليل وأعمامه امللتفني حول والده ويسارعون يف جندة املكروب والبيت املفتوح 

 للضيوف، وجدارانه اليت تعمرها احملبة.
 بنّي أثر هذه الذكرايت يف نفسه. -ب

 أيقظت الشوق واحلنني إىل تلك اللحظات اليت يفتقدها اآلن فيحّن إليها.
 مّب وصف الشاعر أعمامه؟ -ج

 صقور. بوصفهم بسر 
 ملَ طلب الشاعر إىل صاحبيه أن يطيال الوقوف عند هذه املنازل؟-د

اجلاهليني القدماء ليبثهم أمله وحزنه وافتقاده لتلك احلياة البسيطة يف  ا على عادةسريا 
 ظل طغيان املدنية.

 ماذا قصد الشاعر بقوله " وأضاؤوا مداخلها العاليات وعلوا السقوف"؟ -هـ
 اتصافهم ابلرفعة واملكانة العالية. 

 بنّي املقصود بكل من العبارات اآلتية: -4
 القهوة البكر. -أ

 تصنع ألول مرة يف الصباح الباكر.القهوة اليت 
 صوت األب الرحب ميأل قليب طمأنينة.-ب
 تعلقه بوالده وشعوره ابالطمئنان بوجده واآلن الشاعر هذا األمر. 
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 وانفذة هي كل الطفولة.-ج
 .املاضية الشوق لذكرايت الطفولة الّبيئة  
 ومل يبق من فرح العمر إال الصور.-د
يف  احملصورةالذكرايت فرحها إال و من األايم املاضية ومل يبق  عليه، سيطرة احلزن 

 الصور.
 وجوه إذا عّتم العمر طّلوا -هـ

 على عتمة العمر مثل البدور
تقدمي املساعدة وإغاثة املكروب يف األوقات العصيبة كالبدور اليت تبدو يف أحلك 

 الساعات.
 لك.يبدو أتثر الشاعر يف قصيدته ابلرتاث األصيل، اذكر أمثلة على ذ -5

القهوة العربّية األصيلة، البيوت القدمية اليت حييط هبا السياج وإكرام الضيف ومساعدة 
 اجلار، التعاون ومتاسك األسرة وترابطها، وشيوع األسرة املمتدة، التعاليل الرتاثية.

 استخدم الشاعر بعض األلفاظ العامية حنو )يهّلي، تعاليل، طّلوا(: -6
 ما داللة ذلك؟ -أ

عر ابلواقع وارتباطه الشديد، وداللة على بساطة احلياة الريفّية آنذاك التصاق الشا
بعيدا عن تعقيدات املدينة، ولتكون قادرة على أن تبعث يف قارئها وسامعها إحساساا 

ا مغايراا ينظر فيه إىل املاضي بعني احلاضر.  أبن الشاعر يّتبع منهجا
 تؤدي املعّن نفسه.اذكر الكلمات العربّية الفصيحة اليت ميكن أن -ب

 ، ظهروا.ليايل السمريرّحب،       
 استخلص من القصيدة الصفات اليت أسبغها الشاعر على والده. -7

حمبة اآلخرين والبشاشة وإكرام الضيف واجلارواملكانة العالية، صوته يبعث الطمأنينة 
 يف البيت، اهليبة والوقار.

 ة كما تبدو يف القصيدة.صف مالمح منازل أهل الشاعر: املاديّة واملعنويّ  -8
مالمح املنازل املاديّة: البيت بسيط ذو سقوف عالية وأمامه ممر ضّيق عتيق وبوابة 

 واسعة تتخلله زاوية لرتبية املاشية.
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مساعدة و  ،ةضيافوالذكر هللا، و مالمح املنازل املعنويّة: يسودها احملبة والطمأنينة، 
األغاين  هر والتعاليل اليت تتخللهاالسو املكروب، وإكرام الضيف ومساعدة اجلار، 

 الرتاثّية، تسودها اهليبة والرتابط األسرّي.

 :اجلمالّ التََّذوُُّق 

 أكثر الشاعراء احملدثون من التكرار يف أشعارهم: -1
 هاِت مثالني من النص على ذلك. -أ

 كلما دندن العود رّجعين إىل منازل أهلي.
 عّتم العمر/ عتمة العمر.

 هذا التكرار؟ما الغرض من  -ب
أتكيد تعّلق الشاعر وحنينه الشديد لبيئته الريفّية البسيطة والعادات العربية 

األصيلة وقيم اآلابء واألجداد اليت أصبحت شبه غري موجودة يف ظل حياة املدينة 
 املعاصرة.

 وّضح الصورة الفنّية يف كل مما أييت: -2
 .ورّجع سرابا من الذكرايت حتوم مثل احلساسني حويل -أ

 صّور الذكرايت بسرب حيوم حوله مثل احلساسني. 
 املمر العتيق حينُّ لوقع خطاك. -ب

 صّور املمر العتيق إبنسان حيّن لوقع خطوات والده.
 ألفيتها ال جتيب وجتهش قبلي.-ج

 صّور النافذة إبنسان حزين عاجز عن اإلجابة وجيهش ابلبكاء.
 وعاد أيب وهو يفرش قريتنا هيبة. -د

 شيء يُفَرش.ببة صّور اهلي
 وقد عمروا ابحملبة جدراهنا. -هـ

 صّور اجلدران ابإلنسان الذي تغمره احملّبة.
 استخدم الشاعر يف القصيدة صورا حركية وصوتية. اذكر أمثلة عليها، ووضحها. -3
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 يفرش، تالشى. صور حركية: حتوم، طّلوا، وقوف، ذرذر، أضاؤوا،
 ، ال جتيب، جتهش.التعاليلصور صوتّية: دندن، صوت أيب، يرحب، يهلي، 

 هاِت من النص ما يدل على العواطف اآلتية: -4
 اْلَمَمرُّ الَعتيُق حيَِنُّ ِلَوْقِع ُخطاك، تـََوجَّْدُُتا فَأطيال الوقوف.الشوق واحلنني:  -أ 

  كَ ومَلْ يـَْبَق ِمْن فـَرَِح الُعْمِر إاّل الصَُّور، وانِفَذٌة ُكّلما ِجْئُت َأْسَأهُلا َعنْ احلزن:  -ب
 ،ألَفيُتها ال جُتيُب وجَتَْهُش قـَْبلي

 ، والَقْهَوُة اْلِبْكُر مَع طَْلَعِة الَفْجِر عابَِقٌة ابْلَمَحّبةاأللفة واحملبة:  -ج
ُب ابجلاِر يف ِغْبَطٍة ويـَُهّلي  ََحبَِّة ُجْدراهَنا،  ويـَُرحِّ

 .وقْد َعَمروا ابمل
 عّلل كثرة استخدام الشاعر ضمري املتكلم. -5

، وحديثه عن جتربته اليت مّر هبا بذكرايت الشاعر وماضيه الذي حيّن إليه الرتباطه
 يف املاضي.

 أتثر الشاعر أبسلوب الشعراء القدماء يف املقطع األخري: -6
 حدد العبارة الدالة على ذلك. -أ

 وقوفاا هبا اي خليلي.
 بنّي الغرض من ذلك. -ب

 صيل.مشاركة له يف حزنه وأمله وافتقاده للماضي بعبقه األ
 عد إىل املقطع األخري، واستخرج منه مثاالا على الطباق. -7

 أيقظ/ رقود.

 
 قضااي لغوية:

 التدريب األول:
 عد إىل القصيدة واستخرج منه ثالثة ظروف زمان، وثالثة ظروف مكان، وأعرهبا. -1

 :ظروف الزمان
 مع: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف. 

 وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف.حني: ظرف زمان منصوب 
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 بعد: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف.
 :ظروف املكان

 ك: ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف.بعد
 : ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف.حويل
 بوابة: ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف. عند

 
 :الثاينالتدريب 

 عد إىل القصيدة واستخرج منها أمثلة على مجع التكسري، مميّـزاا بني مجعي القلة والكثرة.
 : إخوة.مجع قلة

: حساسني، منازل، صور، خطاك، صقور، بدور، ضيوف، سقوف، وجوه، مجع الكثرة
 مداخل، جدران.

 الكتابة:
 يرتك لتقدير املعلم.
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 إدارة املناهج والكتب املدرسّية

 إجاابت األسئلة
 الثاين :الفصل            الكتاب: اللغة العربية          األول الثانويّ : الصف

 
 التاسعة الوحدة

 من اخلطب
 امللكّية

 األسئلة و إجاابهتا

 االستماع: 

 كيف مّت تبيّن مبادرة أسبوع الوائم العاملي بني األداين؟ -1
بعد أن طرحها جاللة امللك عبدهللا الثاين أمام اجلمعية العامة لألمم  تبنيها ابإلمجاعمّت 

 .املتحدة
 أنشئت جائزة منبثقة عن هذه املبادرة. ما املؤسسة اليت أنشأُتا؟ -2

 مؤسسة آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي.
 أالم ُتدف هذه اجلائزة؟ -3

ليات أو نصوص تسهم يف أفضل أداء لرتويج تقديراا للجهود املبذولة ألفضل أول ثالث فعا
 أسبوع الوائم العاملي بني األداين الذي حّدده قرار األمم املتحدة. 

 يف أي اتريخ حّددت األمم املتحدة أسبوع الوائم العاملي بني األداين؟ -4
 يف األسبوع األول من شهر شباط من كل عام.

 ما الذي يوفره أسبوع الوائم؟ -5
نصةا سنويةا لنشر الوعي والتفاهم بني جمموعات حوار األداين والنوااي يوفر أسبوع الوائم م

احلسنة، إبجراء األنشطة والفعاليات اليت تعزز ذلك، وتتجنب تكرار اجلهود املبذولة يف هذا 
 الصدد.

 عالم ترتكز فكرة أسبوع الوائم؟ -6
طلقت يف عام وترتكز فكرة أسبوع الوائم على العمل الرائد ملبادرة كلمة سواء، اليت ان

 م.2007
 ما الذي دعت إليه مبادرة كلمة سواء؟ -7
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 حب هللا وحب اجلار.

 التحدث: 
 يرتك لتقدير املعلم.

 
 القراءة:

الَلةُ   املُْعَجُم َوالدَّ

 عد إىل أحد املعاجم واستخرج منه معاين الكلمات اآلتية:-2
واالنتماءات املختلفة وإبراز إجياد النقاط املشرتكة بني الناس من ذوي االجتاهات التعايش:  

 منظومة القيم اإلنسانّية املشرتكة مثل التسامح واحملبة وضمان حقوق اإلنسان وسالمته.

 .والتآلف الوائم: احملبة

 احلنيف: املستقيم والصحيح الذي ال عوج فيه.

 حتتكر: تفّرد شخص أو مجاعة بعمل ما لفرض السيطرة على اآلخرين.

 حيسن يل.يطيب:

 فّرق يف املعّن بني كّل زوج من الكلمات اآلتية: -3
 العصاابت: مجاعات من الناس اخلارجة عن اإلسالم. العصاابتأّما  -أ

 العمامات أو ما يلف حول الرأس. محاية لرؤوسهم من الّبد يف الشتاء. العصاابتيلّف الرجال  -
 يشيع وينتشر ه السالم والرمحة.يسود عامل-ب
ا. يصري الرجل قومه إذا توافرت فيه مقّومات القيادة. يسود -  سّيدا
 ُعد إىل املعجم واستخرج معاين الكلمات اآلتية، مفرّقاا بينها: -4
 الرُّوح والرَّوح، ُخطبة وِخطبة، احلُوار واحِلوار. 

 .والراحة الرُّوح: أساس احلياة، الرَّوح: الرمحة
 مجهور من الناس يف موضوع ما هبدف إقناعهم. ُخطبة: فن لساين نثري يلقيه اخلطيب أمام

 ِخطبة: طلب الفتاة للزواج.
 احلُوار: صغري الناقة.

احِلوار: نشاط عقلي ولفظي يقدم املتحاورون األدلة واحلجج والّباهني اليت تّبر وجهات نظرهم حبرية 
 اتمة للوصول إىل حل ملشكلة أو توضيح قضية ما.
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 ما جذر الكلمات اآلتية: -5
 درات، التهديدات، االّتصال، االزدهار.مبا

 بدر، هدد/ هّد، وصل، زهر.
 

 الَفْهُم َوالتَّْحليُل:
 ما الصفات اليت أسبغها جاللة امللك عبد هللا الثاين على نفسه يف بداية اخلطاب؟ -1

ممثِّالا لألردّن، وإنساانا حيّب هللا وخيشاه وحيّب البشريّة مجعاءوأابا يسعى ألن يعيش أبناؤه 
 وبناته، وأبناؤكم وبناتكم والبشر مجيعاا يف عامل يسوده السالم والرمحة واحملّبة.

 يفخر األردن أنّه أطلق جمموعة من املبادرات: -2
 ما املبادرات اليت أطلقها؟ -أ

 " رسالة عّمان، وكلمة سواء واألسبوع العاملّي للوائم بني األداين ".
 ما اهلدف من إطالقها؟ -ب

 سامح واحلوار عامليًّا.إبراز أمهّية الت
 ورد يف اخلطاب: فاجلوامع بيننا أعظم بكثري من الفوارق. ما املقصود بـ "اجلوامع"؟ -3

 القواسم املشرتكة.
 ورد يف اخلطاب: ال عالقة هلم خبطاب الكراهية الذي حيمله املتطرفون: -4

 مىت يكون العامل عرضة للتهديد كما ورد يف اخلطاب؟  -أ
واخلوف والغضب على خطابنا، سواء يف املدارس أو يف اخلطب الدينّية يسيطُر العنف 

 أو حىّت يف عالقاتنا الدولّية.
 ما احلل الناجع الذي أشا رإليه جاللة امللك ملواجهة العنف؟-ب

 أن تغرّي هلجتنا يف اخلطاب.
 ُعد إىل اخلطوة الثالثة  يف اخلطاب، مث أجب عما أييت: -5

 إىل ترمجة املعتقدات إىل أفعال؟ملَ دعا جاللة امللك   -أ
 تجسيد القيم واملبادئ لديننا احلنيف يف حياتنا اليومّية.ل

 كيف ميكن أن نرتجم املعتقدات إىل أفعال؟  -ب
أبن حنبَّ جاران، وحنرتم من خيتلف معنا، وأن نرعى أطفالنا، فكّل واحٍد مّنا ميكنه القيام  

 بشيء يعكس املبادئ إمياانا خبالقنا.
 أثر ترمجة معتقداتنا إىل أفعال يف اجملتمع؟ما -ج
يعيش اجملتمع أبمن وسالم ويسود بينهم احملبة واإلخاء والتعاون والبعد عن الضغينة  
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 واألحقاد اليت متزق كيان اجملتمع.
 ما الوسائل اليت تساعدان على إعالء صوت االعتدال؟ -6

اإلنرتنت، ووسائل  علينا أاّل نسمَح ابحتكار الشاشات وموجات األثري، وشبكات
التواصل االجتماعّي ِمن ِقبل َمن يشّكلون اخلطر األكّب على عاملنا. وعلينا أن نزرع يف 

 وسائل إعالمنا ويف عقول شبابنا االعتدال ونقاءه.
 عن أي زيف وخداع يتحدث جاللة امللك؟ -7

 . يف شهوة السلطة والسيطرة دوافع املتطرّفني يف مجيع أحناء العامل
 التطرف واالعتدال كما ورد ي اخلطاب.وازن بني  -8

التطّرف ينمو على حالة الالمباالة ألصحاب الفكر املعتدل، لكّن االعتدال ال يعين 
 قبول من يسيئون لآلخرين، ويرفضون كّل من خيتلف معهم.

 يعاا جتاه التطرف؟ما واجب الناس مج -9
احرتام أماكن اختاذ موقف واضح وعليّن ضّد التطّرف مهما كان نوعه أو شكله، و 

 العبادة من مسجد أو كنيسة أو كنيس.
ا لالحرتام والتعايش؟ مدينة القدس ملَ تعدّ  -10  أكثر جتسيدا

يعيش فيها ، إذ يف القدس حيث الوصاية اهلامشية على املقدسات اإلسالمية واملسيحية
واهلُويّة املسلمون واملسيحّيون الذين يرفضون الّتهديدات اّليت تتعّرض هلا األماكن املقّدسة 

 العربّية هلذه املدينة.
 أشار جاللة امللك إىل ثالثة مفاهيم لإلنرتنت: -11

 بنّي املقصود بكل منها.-أ
: هو شبكة الّتواصل اإللكرتويّن أو اإلنرتنت احملصور ابالّتصال إنرتنت الكمبيوتر -أ 

 بني أجهزة الكمبيوتر.
 كثريٍة ومتنوعٍة من احلياة.  هو اإلنرتنت الذي يربط بني جوانبَ  إنرتنت األشياء:  -ب
اّلذي يتمّثل يف أعلى درجات الّتواصل اّلذي يوّحد الضمائر   إنرتنت اإلنسانّية -ج

 وجيمعهم على قضّية واحدة.
 أّي هذه املفاهيم أكثر أمهّية؟ وملاذا؟ -ب

ألنه اجلهاز الذي ابت يفتقده العامل تدرجييا يف ظل طغيان املادة على إنرتنت اإلنسانّية 
 احلياة فبدأت ينابيع احلس اإلنساين خيتفي.

ورد يف اخلطاب: فهذه القيم والروابط املشرتكة هي مصدر قوة األمم املتحدة والوعد الذي  -12
 جنسده هنا:
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 ما أهم القيم والروابط اليت ذكرها جاللة امللك؟-أ
فيه خري  القيم هي املساواة والرمحة واألمل يف كّل ما نقوم به من أفعال، والتواصل ملا 

 اجلميع.
 يف صناعة مستقبل الشعوب؟ تب على جتسيد هذه القيم والروابطماذا يرت  -ب

ا أكثَر أمناا وقوةا، ويسود فيه التعايش وإشراك اجلميع واالزدهار والّسالم.
ا
 يصنع عامل

ُعد إىل اخلطاب، واستخلص منه مجلة من السمات اليت ينشدها جاللة امللك عبد هللا  -13
 للعامل.الثاين 

ينشد جاللة امللك أن نصنع عاملا يسوده احلب والتسامح والسالم والعدل واحلوار البناء 
اهلادف والبعد عن التعصب واألاننّية ونبذ العنف بشىت أشكاله، وقبول الرأي والرأي 

 اآلخر.
 عّلل ما أييت من جهة نظرك: -14

 األداين ومعتقداتنا.دعوان نعود إىل األصول إىل اجلوهر والروح املشرتكة بني  -أ
ألهنا املنابع احلقيقة للصفاء الروحي ورسالتها األساسية اجلوهرية نشر احملبة والسالم 

 والتعايش السلمي والبعد عن العنف.
 علينا أن نزرع يف عقول الشباب االعتدال ونقاءه. -ب

 ألن الشباب هم مصدر قوة اجملتمع ومتاسكه، فإذا غرسنا يف قلبه وعقله الوسطية
ا قادراا على مواجهة  واالعتدال والبعد عن التطرف خلقنا جيال بناءا قواّي مسلحا

التحدايت والبعد عن العصبّية، وتدريبه على حسن احلوار وقبول رأي اآلخر للوصول 
 إىل االتفاق والوفاق.

 التواصل مفتاح النجاح. -ج
ابلبعد عن األاننّية  التواصل احلقيقّي البناء هو سبيل األجنع حتقيق النجاح املنشود

 والعمل اجلماعّي وتقبل اآلراء مهما اختلفت مع آرائنا.

 )يرتك اجملال أيضاا إلجابة الطالب(
 

:ُّ  التََّذوُُّق اأَلَدِبي

 وّضح الصور الفنّية يف ما حتته خط: -1
 صوت االعتدال.نعّظم  -

 صّور االعتدال إبنسان له صوت عظيم.
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 إعالمنا... االعتدال.علينا أن نزرع يف وسائل  -
 صّور االعتدال ابلنبتة اليت تزرع.

فهي ال متّثل سوى قطرة يف حميط الّصاحلني أّما العصاابت اخلارجة عن اإلسالم ...  -
 مّنا، لكّن قطرة من السّم كهذه تسّمم بئراا أبكملها.

ك جبسم صّور اجلماعات اخلارجة عن اإلسالم بقطرة ماء يف احمليط لكنها قطرة سامة تفت
 األمة وتدمره.

يقال: " درهم وقاية خري من قنطار عالج". بناء على هذه املقولة كيف نقي جمتمعنا من   -2
 التطرف؟ 

ابلتوعية وتثقيف الشباب وتغري منهجية اإلعالم بتبين قضااي تنري العقول واحملاضرات اليت 
عمل وال جيعل من تعلم الشباب خباصة على ضرورة االحكتام إىل العقل قبل القيام أبي 

 نفسه إمعة يوجهها اآلخر أينما شاء.
اّتسم خطاب جاللة امللك بتقسيم األفكار وتنظيمها، والّتدرّج يف عرضها، ودعمها ابألدلة  -3

 والّباهني. هاِت شواهَد من اخلطاب على ذلك.
 تقسيم األفكار وتنظيمها والتدرج يف عرضها:حنو ذكر اخلطوات السبعة  بتسلسل منطقي.

وعلينا أن نتذّكر هنا أّن اجملتمع اإلسالمّي العاملّي يضم ملياراا عم ابألدلة والشواهد مثل الد
وسبعمئة مليون من الّرجال والّنساء الّصاحلني اّلذين ميثّلون ربع البشريّة، )ويرتك للطالب بتوجيه 

 املعلم اإلتيان أبمثلة أخرى من اخلطاب(.

ئلة اّليت تليها: " إنّنا يف األردّن فخورون ابلعمل معكم اقرأ العبارة اآلتية مثّ أجب عن األس -4
 إلطالق مبادرات تّبز التسامح واحلوار على مستوى العامل".

 مِبَ توحي كلمة )مبادرات( يف هذا السياق؟ -أ
 السباقون إىل تبين هذا التوجه الرشيد.

"؟  -ب  ما العالقة بني هذه العبارة ومقولة جاللته: " األردّن أوالا
صلة وثيقة بينهما، فاألردن جزء من العامل إذا حنن متكنا من محاية بلدان وحفظه هناك 

احمليط به ودرء العدوان عنه فطبيعي أن األمر سينعكس إجيابيًّا على العامل  من الشر
 ونصبح مالذا آمناا وملجأ ملن طلب مساعدتنا.
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 قضااي لغوية:

 تدريب
 األمساء اّليت صرفت، مبيّـناا السبب يف ما أييت:مّيز األمساء املمنوعة من الصرف من  -
ممنوع من الصرف ألنه علم عمان:  ". عّمانلذلك أطلق األردنُّ مبادرات "رسالة  -

 أعجمّي.
: ممنوع من الصرف ألنه صفة على وزن أعظم .الفوارقبكثري من  أعظمفاجلوامع بيننا  -

 غري ممنوع من الصرف ألنه معّرف أبل  صيغة منتهى مجوعالفوارق:  ،مؤنثه فعلى أفعل
 التعريف.

 العبادة من مسجد أو كنيسة أو كنيس. أماكنوهذا يشمل احرتام  -         
 غري ممنوع من الصرف ألنه مضاف. صيغة منتهى مجوعأماكن:            

 تدريب
 السم مؤّنث.ُعد إىل اخلطاب واستخرج ثالثة مصادر صناعّية، وثالثة أمساء منسوبة وقعت صفة 

 أمهّية، كيفّية، البشريّة. املصادر الصناعّية:
 أساسّية، الدولّية، العربّية.األمساء املنسوبة:

 الكتابة:
 يرتك لتقدير املعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 www.alfawayid.com جميع إجابات الكتب المدرسية تجدونها على 

 

 إدارة املناهج والكتب املدرسّية
 إجاابت األسئلة

 الثّاين :الفصل           ةغة العربيّ الكتاب: اللّ األّول الثّانوّي                      : الصفّ 
 العاشرة الوحدة

 وصُف بيركةي 
 املُتَ وَكّيل 

 األسئلة و إجاابهتا

 
 

 االستماع:
 من احليوان وردت يف النّص.اذكر أربعة أنواع من الشجر، ونوعني  -1

 الشجر: الزيتون الّبّّي، البّلوط، الصنوبر، اللوز الّبّّي، الدفلى. -

 احليوان: املاعز، اجلمال. -

 أشار الكاتب إىل منط معيشّي. بّينه.-2

  البدو الرحل، الذين يتنّقلون ويتتّبعون املاءوالكأل.   -

 ل ذلك.كانت ضّفة النهر أشبه ابلغابة الكثيفة. علّ   -3

 لكثرة األشجار املتنّوعة املرتفعة املتشابكة على ضفة النهر. -

 وازن بني هنر األردّن وهنر الزرقاء كما يف النّص. -4

 هنر األردّن: أقّل عمقاا وسرعة من هنر الزرقاء. -

 هنر الزرقاء: هنر صغري جيري ابجّتاه الغرب، على ضّفته أشجار كثيفة، عرضه يقارب عشر ايردات، -
 عميق وسريع. 

 صْف ثالثة مشاهد أعجبتك يف أثناء الرحلة. -5

منظر البدو وهم يسريون مع قطيع املاعز، بينما كانت اجلمال حتمل على ظهورها أَْمِتعة القوم  -
 وُمَؤهنم وأَواينّ طْبخهم.

بة احلمراء، اّليت كانت ذات ُخصوبة عالية. -  منظر الّسهول الُعليا ذات الرتُّ

 الوادي الضّيق الَوْعر، الذي كان جيري فيه ماء هَنر َصغري.منظر  -

منظر ضّفة النَّهر اليت تْشبه الغابة الَكثيفة، وأشجارها من الدِّفلى، والزَّيتون الَّبّّي، والّلْوز الَّبّّي اّلذي  -
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 أَْزهر، ونبااتت ُأْخرى.

 ماذا وجد الكاتب حني هبط إىل الوادي الضّيق؟  -6

اه الَغْرب. كان جيري يف  -  الوادي ماء هَنر َصغري ابجتِّ

 التحدث:
 يرتك لتقدير املعلم.

 :القراءة
الَلةُ   املُْعَجُم َوالدَّ

 عد إىل املعجم واستخرج معاين املفردات اآلتية: -2
 صحن: أرض واسعة منبسطة. -

 اّتساع. هبو:   
 ُمذابة املصبوبة.  ـمن الفّضة ال ةُكَتلمفردها السبيكة، وهي   السبائك:  
 ُمستدار حوهلا أو حُماطة.  حمفوفة:  
 فّرق يف املعّن بني كّل زوجني من الكلمات اّليت حتتها خّط يف الرتاكيب اآلتية:      -3
 أَْبَدْت هَلا ُحُبكاا      ِمْثَل الـَجواِشِن َمْصُقوالا َحواِشيها الصَّباِإذا َعَلْتها  -أ

 ريح ُتّب من الشرق. -

باختالف الّنهار والّليل يُنسي          اذكرا يل ا -   وأاّيم أُنسي الصِّ
غر وحداثة السّن. -  الصِّ
 ويـَْحِكيها تـَْحِكْيهِ َمـْحُفوَفٌة ِبرايٍض ال َتزاُل َترى      رِيَش الطَّواويِس  -ب

 تشبهه. -

 عيين حَتِْكْيهِ إّن قليب اي أمريَة قليب             قائٌل ما ليس  -   

 تنقل الكالم أو تقوله. -
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 الفهم والّتحليل
 ما داللُة كلٍّ من: -1

 مقدمة املطر وأوله، داللة على صفاء ماء الّبكة.رّيق الغيث:  -أ 

 تـَْغَّن َبساتِيُنها: داللة على كثرة املياه اليت تفيض من الّبكة؛ فتسقي البساتني البعيدة عنها. -ب

 .وعطائها ويشري بذلك إىل عطاء املتوكل اّتساع الّبكة: داللة على الَبْحُر اثنِيها -ج

 اذكر أربعة من الكائنات احلّية يف أبيات القصيدة. -2

 اخليل، السمك، الطري، الدلفني، الطواويس. -

 أِشْر إىل األبيات اّليت تدّل على كّل ممّا أييت: -3

 اّتساع الّبكة:  -أ

ا ِمْن َفْضِل رُتْـَبِتها  تـَُعدُّ واِحَدةا والَبْحُر اثنِيها             بـَِحْسِبها َأهنَّ

ُلُغ السََّمُك الـَمْحُصوُر َغايـََتها       لِبـُْعِد ما َبنْيَ قاِصيها ودانِيها   ال يـَبـْ

 هَلُنَّ َصْحٌن َرِحيٌب يف َأساِفِلها       ِإذا انـَْحَطْطَن وهَبٌْو يف أَعالِيها                

 : صفاء الّبكة -ب

ا الِفضَُّة البَـْيضاُء سائِلةا        ِمَن السَّباِئِك تَـْجري يف جَمارِيها                  َكَأمنَّ

 فـََرْوَنُق الشَّْمِس َأْحياانا ُيضاِحُكها         وَريُِّق الَغْيِث َأْحياانا يُباِكيها

 :جـ. الّبكة حماطة ابلبساتني

 َعِن السَّحاِئِب ُمْنَحالًّ َعزالِيها          تـَْغَّن َبساتِيُنها الُقْصوى ِبَريَِّتها      

 َمـْحُفوَفٌة ِبرايٍض ال َتزاُل َترى             رِيَش الطَّواويِس تـَْحِكيِه ويـَْحِكيها       

 قال البحرتي: -4

ا ِمْن َفْضِل رُتْـَبِتها                     تـَُعدُّ واِحَدةا والَبْحُر اثنِيها   بـَِحْسِبها َأهنَّ

 ما ابُل ِدْجَلَة كالَغريى تُناِفُسها             يف الـُحْسِن َطْوراا وَأْطواراا تُباِهيها

 على أّي شيء فّضل الشاعر الّبكة يف هذين البيتني؟  -أ

 .لى دجلةوع على البحر -
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 هل يوجد مبالغة يف ذلك؟ بنّي رأيك. -ب

وفخامتها  الّبكة مجالنعم، يوجد مبالغة، ولكنها مبالغة غري ممقوتة؛ فالغرض منها بيان مدى  -
 . وفضلها

سئل املتنيب عن البحرتّي، وعن أيب متّام، وعن نفسه، فقال: " أان وأبو متّام حكيمان، والشاعر  -5
 املقولة.البحرتّي ". وّضح هذه 

املتنيب وأبو متّام يّتسم شعر كّل منهما ابحلكمة، يغلب العقل والتفكري على قصائدمها، أّما البحرتّي  -
فهو شاعر بدوّي مطبوع ذو عواطف صادقة، فهو قّمة  اإلبداع يف حسن التعبري عن معانيه بوضوح 

 ومجال.

 قال ابن محديس يف وصف بركة: -6

 تركْت خريَر املاِء فيه َزئريا         وضراغٍم سكنْت عريَن رايسةٍ 

 فكأمّنا غّشى النَّضاُر جسوَمها           وأذاَب يف أفواِهها البّلورا

 أُْسٌد كأّن سكوهَنا متحّرٌك          يف النّـْفس لو وجَدْت هناَك ُمثريا

 العصر. وّضح ذلك.أظهرت قصيدات البحرتّي وابن محديس معامل التقّدم احلضارّي والعمرايّن يف ذلك  -أ

وصف البحرتّي بركة املتوكل اليت تدل مدى التقدم واإلبداع يف بنائها، والفخامة يف تزيني جوانبها  -
ابلصور والتماثيل. وذكر ابن محديس األسود اليت على جوانب بركة يصفها، كأهنا حّية خيرج املاء من 

 لى اإلبداع احلضارّي والعمرايّن يف العصر العباسّي.  أفواهها كأنه زئري، وكأهنا متأّهبة للهجوم. وهذا يدّل ع

 اعتمد الشاعران على قّوة املالحظة. استدّل على ذلك من خالل فهمك األبيات.   -ب

الحظ كال الشاعرين أدّق التفاصيل املتعلقة ابلّبكتني، من النقوش والرسوم والتماثيل، وحجم الّبكة،  -
 وصفاء املاء، وغري ذلك.

 وازن بني وصف البحرتّي ووصف ابن محديس من حيث:  -ج

 نوع التماثيل على ضفاف الّبكة. -1

 بركة املتوكل عليها مثاثيل الدالفني، وبركة ابن محديس عليها متاثيل األسود. -

 حركة املاء وصوته ولونه. -

ة. أّمأ يف بركة ابن املاء يف بركة املتوكل يتدفق بقوة كخيول مندفعة، ولونه فّضّي كسبائك الفضّ  -
ذاب.

ُ
 محديس فاملاء له صوت كزئري األسود، ولونه كالزجاج امل
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 التذّوق اجلمالّ 
 ما الّلون البديعّي لكّل ما حتته خّط ممّا أييت: -1

ُلُغ السََّمُك الـَمْحُصوُر َغايـََتها      لِبـُْعِد ما َبنْيَ  -  قاِصيها ودانِيهاال يـَبـْ

 طباق. -

ْلِفنِي يـُْؤِنُسها       ِمنُه اْنزِواٌء بَِعيَنيِه يُوازِيها  ُصورَةِ ُصوٌر ِإىل  -  الدُّ

 جناس -

 وَريُِّق الَغْيِث َأْحياانا يُباِكيهاا         فـََرْوَنُق الشَّْمِس َأْحياانا ُيضاِحُكه -

 مقابلة. -

 وضح الّصور الفنّـّية يف كّل بيت من األبيات اآلتية: -2

ا الِفضَّ   -   ُة البَـْيضاُء سائِلةا            ِمَن السَّباِئِك تَـْجري يف جَمارِيهاَكَأمنَّ

 شّبه املياه يف جماريها بسبائك الفضة املنصهرة.  -

 ِإذا َعَلْتها الصَّبا أَْبَدْت هَلا ُحُبكاا          ِمْثَل الـَجواِشِن َمْصُقوالا َحواِشيها -

 ح الّصبا ابلدروع ذات امللمس اخلشن.شبه ماء الّبكة املتجّعد على سطحها من ري -

 يـَُعْمَن ِفيها أِبَْوَساٍط ُمـَجنََّحٍة              كالطَّرْيِ تـَنـُْفُض يف َجوٍّ َخواِفيها -

  شبه السمك يسبح يف الّبكة وعلى جوانبه الزعانف ابلطري اليت تفرد أجنحتها يف السماء. -

 البيت اآليت:بنّي املعّن اّلذي خرج إليه االستفهام يف  -3

 ما ابُل ِدْجَلَة كالَغريى تُناِفُسها           يف الـُحْسِن َطْوراا وَأْطواراا تُباِهيها 

 التعجب. -

 يّتسم وصف البحرتّي بتتابع أجزاء الصورة. مّثل لذلك من القصيدة. -4

ا الِفضَُّة البَـْيضاُء سائِلةا       ِمَن السَّباِئِك تَـْجري يف جَمارِيها      َكَأمنَّ

 ِإذا َعَلْتها الصَّبا أَْبَدْت هَلا ُحُبكاا      ِمْثَل الـَجواِشِن َمْصُقوالا َحواِشيها

الحظ يف البيتني السابقني أن أن الصورة الفنية مل تكتمل يف البيت األول واحتاجت إىل البيت  -
 كثري منألمر للطالب وتقدير املعلم؛ فاجلواب ينطبق على  يرتك االثاين إلبرازها كاملة،  وهكذا، و 
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 بيات القصيدة. أ

 قال البحرتّي: -5

 كالـَخْيِل خارَِجةا ِمْن َحْبِل ُمـْجرِيها        تـَْنَحطُّ ِفيها ُوُفوُد املاِء ُمْعَجَلةا  

 وقال امرؤ القيس يف وصف حصانه:

 ود صخٍر حطُّه السيل من َعلِ ِمَكرٍّ ِمَفٍر ُمقبٍل ُمدبٍر معاا          كجلم

 قارن بني الصورتني الفنّـّيتني يف البيتني السابقني.    

شبه البحرتّي تدفق املاء ابندفاع اخليل ) اخليل مشبه به(، وشبه امرؤ القيس حصانه بصخرة ضخمة  -
 ُتوي من مكان مرتفع ) احلصان مشبه(.

 ووجه الشبه بني الصورتني السرعة وقّوة االندفاع. 

 عمَّ كّّن الشاعر يف ما حتته خّط: -6

 ُمْنَحالًّ َعزالِيهاتـَْغَّن َبساتِيُنها الُقْصوى ِبَريَِّتها     َعِن السَّحاِئِب 

 عن غزارة املطر.

 
 :قضااي لغوية

 تدريب اجلملة االمسّية:
 عنّيْ كالًّ من املبتدأ واخلّب، مبيّـناا نوع اخلّب يف ما أييت: 

ا -1  ِمْن َفْضِل رُتْـَبِتها                     تـَُعدُّ واِحَدةا والَبْحُر اثنِيها بـَِحْسِبها َأهنَّ
 املبتدأ: البحر.  اخلّب: اثنيها.  نوع اخلّب: مفرد. -
ا الِفضَُّة البَـْيضاُء سائِلةا                ِمَن السَّباِئِك تَـْجري يف جَمارِيها  -3  َكَأمنَّ
 املبتدأ: الفّضة.  اخلّب: جتري.  نوع اخلّب: مجلة فعلّية.  -
 فـََرْوَنُق الشَّْمِس َأْحياانا ُيضاِحُكها                وَريُِّق الَغْيِث َأْحياانا يُباِكيها -4
 املبتدأ: رونق.  اخلّب: يضاحكها.  نوع اخلّب: مجلة فعلّية.  -
 اخلّب: مجلة فعلّية.  املبتدأ: ريّق.  اخلّب: يباكيها.  نوع  -

 هَلُنَّ َصْحٌن َرِحيٌب يف َأساِفِلها             ِإذا انـَْحَطْطَن  وهَبٌْو يف َأعالِيها -5

 املبتدأ: صحن.  اخلّب: هلّن.  نوع اخلّب: شبه مجلة.  -
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 : اسم املفعولتدريب 
 ُعد إىل أبيات وصف الّبكة، واستخرج مخسة من أمساء املفعولني، من الفعلني: الثالثّي وغري الثالثّي. 
، ال -  َمحصور، حَمفوفة.ـالّثالثّي: َمصقوالا
- .  غري الّثالثّي: ُمْعجلة، جُمَّنحة، ُمْنَحالًّ

 الكتابة:
 ترتك لتقدير املعلم
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 إدارة املناهج والكتب املدرسّية

 إجاابت األسئلة
 الثاين :الفصل            الكتاب: اللغة العربية          األول الثانويّ : الصف

 احلادية الوحدة
 عشرة 

 احملّبة
 واألخّوة

 األسئلة و إجاابهتا

 االستماع: 
 مىت تكون األخّوة حقيقّية؟ -5

 حّيز العمل.إذا خرجت من حّيز الّشعور إىل 
 ما أمهّية انتشار األخّوة بني طبقات اجملتمع؟  -6

 تتفّجر عذوبُتها على ُذرى االجتماع، وجتري هنراا كرمياا بني طبقات اجملتمع، فُتلقي بني
 املتناظرين سالماا، وترفع املسكني من بؤس الفاقة وتنشر على اجلاهل أشّعة العلم،  

 أحزاُن الّليايل. وتفتح أبواب الّرجاء لعيوٍن أظَلمْتها
 ما معّن كلمة ) الفّتاكة (؟ -7

 شديدة.ال
 لـَِم تكّررت لفظة ) اإلخاء ( يف الّنص؟ -8

 إليها؛ إذ العالقات بني البشر  حلاجة اإلنسان إىل األخّوة احلقيقّية يف زمن تفتقر
 غالباا قائمة على املصاحل واملنفعة الشخصّية مبجرد انتهائها تنتهي هذه العالقات.

 املقصود بقول مّي زايدة: إمّنا اإلخاء يزيح بيده الشفيقة الّشوك عن الّزهرة املرتوكة؟ما  -9
 وال سيمااإلخاء يزيل معاانة اآلخرين أو خيفف منها، ويوطد العالقات بينهم 

 .أن رابطة األخوة موجودة بني عدد قليل من الناس 
 ضع عنواانا آخر للنّص اّلذي مسعته. -10

 رتك اإلجابة للطالب أيضاا.، وتالصداقة احلقيقّية

 التحدث: 
 يرتك لتقدير املعلم.
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 القراءة:
الَلةُ   املُْعَجُم َوالدَّ

 استخرج من املعجم معاين املفردات اآلتية:أزقّة، اجتاح، إعياء، ابئدة. -2
 : مفردها زُقاق: شارع ضّيق.أزّقة 
 ، وأصاب.جتاح: سيطرا  

 إعياء: تعب شديد.
 .ماضية زائلةابئدة: 

 فّرق يف املعّن بني كّل كلمتني حتتهما خّط: -3
 واملقصود هنا ضرب العدو ابلسالح. أحلق به أذىبقّوة.  أضربُ ومضيُت  -أ

 أسعى يف األرض طلباا للرزق. يف األرض. أضربُ مشيُت  -

 .ثوبه وداخلهالطيات مفردها ثنّية وهي ثوبه عقلة زيتونة صغرية.  ثنااياستخرج من  -ب

 جمرب لألمور حيسن تدبريها مبعرفته وجودة رأيه.. الثّناايأان ابُن َجال وطاّلع  -
 جزء من الغصن. زيتونة صغرية. عقلةاستخرج من ثنااي ثوبه  -ج
عقلة: قضيب من اخلضب أو املعدن مشدود الطرفني يف حبلني مثبتني من أعلى  بيده القويّة. العقلةأمسك الالعب  -

 ضة.يف سقف أو خشبة معرت 

 ها.نالزم انها ابلّسقاية والّرعاية.تعهدوزرعنا العقلة الّصغرية.. و  -د

ا. الرجل أن يقوم بواجبه. تعّهد -  أعطى عهدا
 عد إىل املعجم وتبنّي الفرق يف املعّن بني كّل زوج من الكلمات اآلتية: -4

 .ني واحَلنْي، الِبْشر والَبَشرحُتلُّ وحِتلُّ، احلِ 

 نزل.ت حِتل: حُتل: يضع حال،  
 احِلني: الوقت والزمن، احَلني: اهلالك.

 الناس الَبشر: الفرح، الِبشر:

 عد إىل املعجم وتبنّي الفرق بني كلميت: إشاعة وشائعة.-5
 إشاعة: خّب مكذوب غري موثوق فيه وعري مؤكد ينتشر بني الناس.

 شائعة: ذائعة ومنتشرة وسائدة.
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 الَفْهُم َوالتَّْحليُل:

 ما اخلّب الذي ُتامس به أهل القرية بشأن كل من خالد وسامل؟  -1
ا سيكوانن من الضحااي، وأحدمها سيقتل اآلخر.

ا
ا وسامل  أّن خالدا

 فّسر سبب ما أييت: -2
 مل يكن ساملٌ خائفاا يف أعماقه من خالد.-أ

ا يوصف ابجلنب، فكيف ميكن جلبان أن يقتل  .، أو أنه ال يعرف السببألن خالدا
  سامل عقلَة الزّيتونة اّليت قّدمها خالد.قبول  -ب

 للمبادرة حنو الصلح ونشر احملبة بني الناس.
 ُهرَِع أهل القرية إىل شجرة احملّبة اّليت غرسها خالد. -ج
 ليتعهدوها ابلّسقاية والّرعاية وليتخذوا منها رمزاا للحّب والّتسامح. 

 ا: عن األسئلة اّليت تليه اقرأ الِفقرة اآلتية مثّ أجب -3
ال ختف اي سامل.. ما جئت ألقتلك.. كنُت واثقاا ممّا قال.. إاّل أّن رواسب احلقد املنحدرة إلينا من "     

القدم قد صّورت يل األمر يف البداية بصور الّصراع الّدامي اّلذي كان ميأل القلوب والعقول... تساءلت وأان 
 ".ما أزال متحّفزاا: ما اّلذي تريده ميّن إذاا؟

ا.ب -أ  نّي طبيعة الّصراع اّلذي وقر يف نفس سامل حني التقى خالدا
تبدأ القّصة منذ القدم، منذ أجيال عديدة ابئدة حني بدأ ذلك الّصراع الّدامي بني عائليت وعائلة خالد.ال 
ن يدري أحد يف القرية على وجه الّتحديد مىت بدأ ذلك الّصراع الّدامي الّطويل أو ملاذا.. ولكن هذا اجليل م

 أهل القرية قد فتح عينيه على احلياة وكان الّصراع حمتدماا.

 صف شعور سامل عندما قال: ما اّلذي تريده ميّن إذاا؟ -ب              
 القلق واحلرية.خلوف و ابممتزج شعور                 

 كيف ابدر خالد إلطفاء جذوة الثأر بني العائلتني؟ -4
 إبخراج عقلة زيتون صغرية من ثنااي ثوبه. 

 صف املوقف الذي اختذه خالد جتاه سامل حني أصيب يف املعركة. -5
مّنه غرَي عابٍئ ابلّرصاِص واملوت حبنان، وحاول أن يُنهَضه فهمس إبعياء: أنّه ال أستطيُع الّسرَي اي  اقرتب

ه بذراعيه القويّتني وظهر  ه، بل أحاط ساقيّ لنصيحتهو بنفسه، لكنه  مل يستمْع نجُ وطلب أن يرتكه يخالد..
هو إال و  الوعي من شّدة األمل ومل يعد إليه فقد غادره ساملركز العالج.. أّما ومضى يب َعْدواا إىل م ومحله
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كما متّر يف شريط   األصدقاء.. مّرت األحداث يف خيالهاألهل واألطّباء و  على فراشه يف املستشفى وحوله
 فصمت اجلميع عن اجلواب فأعاد الّسؤال وأخّبوه أنه استشهد. : أين خالد؟تسجيلّي فصرخ

هل تعتقد أن عمل خالد وسامل معاا يف جمموعة واحدة خمطط له؟ وّضح إجابتك ، فهمك القصةبعد  -6
 بدليل من النص.

 وشاءت العناية اإلهلّية أن يعمل ابجليش دفاعاا عن محاه سامل مل يكن عملهما خمططاا له من قبل، إذ التحق 
 يف جمموعة واحدة وخيوضا معاا معركة قاسية. هو وخالد

 وّضحها.سامل إىل خالد.أسهمت جمموعة من العوامل يف تغيري نظرة 
وصف خالد ابجلنب، ومقابلته ساملا اببتسامة واثقة وإخراجه من ثنااي ثوبه عقلة زيتون صغرية وقّدمها اببتسامة 

لرعاية والسقاية، وعمال معاا يف جمموعة للدفاع عن محى الوطن وكان يقاتل بشجاعة وبسالة وتعهداها اب
 خبالف ما يوصف به من اجلنب ومساعدته ساملا وتضحيته بنفسه إلنقاذ سامل من املوت.

 ما الدروس والعّب املستفادة من القصة.-8
 املبادرات اخلريّة.تبيّن صديق اإلشاعات، الصديق وقت الضيق، التضحية، عدم ت

 )يرتك جمال إلجابة الطالب أيضاا(

:ُّ  التََّذوُُّق اأَلَدِبي

 وّضح الدِّالالت الرمزيّة للرّتاكيب اآلتية: -1
 شجرة احملّبة، عقلة زيتونة، محم الغضب، براكني الّشّر، تلك الّسدود.

 والتسامح. الصادق شجرة احملبة: رمز السالم واحلب
 والسالم.عقلة الزيتون: احملبة 

 محم الغضب: رفض الصلح واإلصرار على الثأر.
 براكني الشر: الثأر بني العائلتني. 

 تلك السدود: احلواجز اليت متنع العائلتني من الصلح واإلصرار على األخذ ابلثأر.
 وّضح الّصور الفنّـّية يف ما أييت: -
ألمر يف البداية بصور الّصراع الّدامي اّلذي قد صّورت يل ا رواسب احلقد القدمية املنحدرة إلينا من القدم -أ

 ميأل القلوب والعقول.
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 صّور احلقد املتوارث املتغلغل يف األعماق ابلرواسب اليت ترتكز يف قاع الشيء وأسفله.

 من مبادرته اخلرّية. موجة ذهول طاغيةاجتاحتين  -ب
 .قوية صّور الذهول الذي سيطر عليه مبوجة عالية

 .أن حتّل بني الّضلوعآن للمحّبة العظيمة  -ج

 .وهو القلب صّور احملبة بشيء ينزل ويقيم بني الضلوع، وصّور الضلوع ابملكان الذي حتل به احملّبة

 من شّدة األمل.فقد غادرين الوعي  أّما أان -د

 .ويرتكه املكان بشخص يغادرصّور الوعي 

 .ذكراه مغروسة يف تراب القريةألرى  -هـ
 صّور ذكراه اليت ترسخت يف تراب القرية ولن تزول مبرور األايم ابلشجرة املغروسة يف الرتبة. 

 من قراءتك القّصة أجب عّما أييت: -3
 للّشخصّية يف القّصة ثالثة أبعاد: -أ

 بُعد خارجّي: ويقصد به الّصفات الّشخصّية اخلارجّية مثل الّطول، وبُنية اجلسم، ولون الشَّعر وغريها.
 بعد داخلّي: ويقصد به الّصفات النفسّية مثل اإلرادة، والعزم وغريها.

 بُعد اجتماعّي: ويبنّي العالقة ابآلخرين وأثرها يف الّشخصّيات األخرى.
 أّي األبعاد الثالثة ظهر يف كّل من شخصّييت سامل وخالد؟ -

 ظهر يف الشخصيتني البعدان الداخلّي واالجتماعّي.
 يف القّصة، ويُعتَمد عليه يف رسم الشخصّيات، ويف تطوير األحداث، وهو نوعان:احلوار جزء مهّم  -ب
 حوار داخلّي )املونولوج(: ويقصد به حوار الّشخصّية مع نفسها من غري أن يسمعها احمليطون هبا.  -
 حوار خارجّي )الّدايلوج(: ويقصد به حوار الّشخصّية مع احمليطني هبا بصوت مسموع. -
 ّصة، واستخرج منها مثاالا لكلٍّ منهما.عد إىل الق -
 أَقْـبَـُلها شاكراا اي خالد.: حوار خارجي 

ورحنا نفّكُر معاا يف نقِل مشاعِر حمّبتنا هذه إىل قلوِب األهل، وكان الطّريُق أمامنا مسدوداا بركاٍم من  :حوار داخليّ        
 محِم الغضِب اليت قذفت هبا براكنُي الّشّر منذ القدم.

 عناصر القصة الزمان والكتاب، بّينهما. من -ج
 وقت الغروب، مث وقت حدوث املعركة مع العدو.الزمان: 
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 املكان: يف إحدى القرى.     
 بنّي أثر تسلسل األحداث يف بناء القصة.-د
 يبعث على تشويق القارئ وشد انتباهه ويدفعه إىل متابعة القراءة، ويبعد عنه امللل. 
 فيها. بنّي موضع احلُبكة -هـ

 حني أعطى خالد عقلة الزيتون لسامل وتعهداها ابلرعاية والسقاية لتكون رمزا للمحبة والتسامح.

 أكثر القاص من استخدام مجل احلال. عّلل ذلك.-4
 حيوية النص وتشويق القارئ.للداللة على 

 هل أحسن الكاتب اختيار االمسني )خالد وسامل( ليمّثال شخوص القصة؟ ملاذا؟ -5
أوحى اسم خالد مسة اخللود ملبادرته اخلرية يف السعي إىل السلم والتسامح، وأوحى سامل ابلسالمة  نعم، إذ 

 من األذى ونيته السليمة حنو الصلح.
 اقرتح هناية أخرى للقصة. -6

 حتت إشراف املعلم. اإلجابة ترتك للطالب
 مناسباا للقصة.انا آخر واضع عن -7

 اإلجابة حتت إشراف املعلم(.)وترتك للطالب التسامح، الصلح خري.

 قضااي لغوية:
 تدريب

 عنّي املفعول ألجله، مثّ أعربه إعراابا اتمًّا يف ما أييت:
 نلتحق ابجليش دفاعاا عن محاه. -1

 مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.دفاعاا: 

 إاّل أّنين تراجعت َخشية أن أُّتم أان أيضاا ابجلنب. -2
 ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف.َخشية: مفعول 

 خمافَة فرقٍة أو اِلْشِتياقِ      تراُه شاكياا يف كلِّ حال -3
 خمافة: مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف.

 سمُ يغضي حياءا ويُغضى من مهابِتِه         فال يُكلَُّم إاّل حنَي يبت -4

 حياءا: مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.

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


 www.alfawayid.com جميع إجابات الكتب المدرسية تجدونها على 

 تدريب
 استخرج من الفقرة اآلتية املصادر املؤولة، مبيّـناا موقعها من اإلعراب:

ا اي سامل" مهمُت أن أسأل والدي عن مغزى اخلوف منه ما دام جباانا إال أّنين  ،فقد يغدر بك ذلك اجلبان، انتبه جّيدا
 ."ولكّنين يف أعماقي مل أُك خائفاا من خالد ،ضاا ابجلنبتراجعت َخشية أن أُّتم أان أي

 
 أن أسأل: املصدر املؤول يف حمل نصب مفعول به.

 أن أُتم: املصدر املؤول يف حمل جر مضاف إليه.
 الكتابة:

 املعلم.ترتك لتقدير 
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 إدارة املناهج والكتب املدرسية 

 األسئلةإجاابت  
 الصف: األول الثانوّي          الكتاب: اللغة العربية            الفصل: الثاين

 
 الوحدة

 األسئلة و إجاابهتا

 الوحدة 
 الوحدة الثانية 

 عشرة: نداء إىل
 الشباب 

 االستماع:
 للوطن.بنّي كيف يكون الشباب أداة بناء وقّوة  -1

حني يرفعون دعائم النهضة، ويسند إليهم العمل اجلاد، وعلى سواعدهم يعتمد الوطن يف 
 .تنفيذ ما خيطط له

 ما مظاهر النشاط الفكرّي للشباب؟ -2

االبتكار واإلبداع، وإضافة  اجلديد النافع إىل احلضارة السابقة، واإلسهام يف تقدم اجلماعة -
 ابلعلم واملعرفة.البشريّة، وورفع شأن أوطاهنم 

 يرى الشباب أّن التقصري والضعف عيب ينتقص من شأهنم. عّلل ذلك. -3
 ملا يتمتعون به من نعمة القوة ما ال يقف أمامها صعب وال تعرتضها مشقة

 ما أثر الرتدد يف قّوة الشباب؟ -4
 .الرتدد داء إذا أصاب الشاب ذهب بقوته وخّلف وراءه الضعف والتخلف

 امللقاة على عاتق الشباب جتاه وطنهم.وّضح الواجبات  -5
حيمون الوطن من غدراملعتدين وكيدهم، ويردون عنه أذاهم، ويرهبوهنم بقوُتم ويضربون على 
يد الظامل والدخيل بقوة احلديد، ويفّوتون عليه النيل من الوطن واألهل،  ويقدمون التضحية 

 يف أمسى صورها
 استخلص من النص صفات الشباب القوّي. -6

 ،وال يعرفون الرتدد نشاط يف اجلسد ال يعرفون الكلل وال امللل،و  ،يف الفكر نشاط
 .ومثال التضحية ،وهم الدرع احلصني للوطن
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 التحدث:

 يرتك لتقدير املعلم.
 
 

 القراءة:
الَلةُ   املُْعَجُم َوالدَّ

 استخرج من املعجم معّن كل من الكلمات اآلتية:-2
م لتقريع: اللو ا، لنارة من ا، الّسرى: السري ليال، القبس: الشعلعاكف: عاكف يف املكان مالزم له   

 ، مشبوب: متوقد مشتعل.العنيف الشديد
 : .  فرق يف املعّن بني كل كلمتني من الكلمات اليت حتتها خط يف ما أييت3
 .ها وشأهناو مواعيد احلسان. :خل تركوا -أ

 .الشمس املاء خبارا. : حولته وجعلته تركت  
 .اطفهم.: طهرت وصفتعو  زكت -ب

 نـمـَت.األرض:  زكت    
 ابتعد بنا. التقريع التأنيب: بنا نبا -جـ

 يقطع. ارتّد وملالسيف: نبا     
 .فردمهابنّي مسناء، هات مثالني آخرين على هذا النمط يف اجلمع، و احلسان مجع . احلِ 4
  شار: مفردها العشراء.العِ العجفاء، مفرها الِعجاف:       
 اجلذر اللغوي للكلمات اآلتية:. ما 5

 ري ، الوّد: ودد ، أطوار: طور.ثثروة:     
 

 الَفْهُم َوالتَّْحليُل:

 وضح املقصود بكل من:-1
يال طعنا عمرا طو ق ملدى:ان اموعد مضروب: حمدد ومعني ، ُودُّه املخطوب: حبه املرغوب فيه ، ُجزْ     

 .يف مواجه احلياة
 األول؟من خياطب الشاعر يف البيت -2

 .خياطب الشباب الذين عكفوا على دروسهم
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 يوزان الشاعر يف البيت الثالث بني وجهني، بيّـْنهما.-3

جملّدين ا لشبابور ايوازن الشاعر بني وجه احلسان الفتيات اجلميالت ووجه الكتاب ؛إذ ص
    .يفضلون الكتاب والرغبة يف القراءة منه على مقابلة احلسان أبهنم

 يت:بيت اآلالذي يتحدث عنه الشاعر ابملكافأة والثواب واجلزاء يف المن املخلص  -4
 ب ُئ خُمِلصاا ونُثيَوزَكْت عواِطُفُكْم فأَيُة ثروٍة           منها نكاف              

 .فة الطاهر القلب النقي السريرةالعاكف على الدروس الصادق العاط       
 الشباب يف األبيات اآلتية:وّضح الصفات اليت وصف هبا الشاعر  -5

 بُ ونُثي ِلصااَوزََكْت عواِطُفُكْم فأَيَُّة ثـَْروٍة           منها نُكاِفُئ خمُْ    
 ُذْخرُ أََمُل البالِد و            -وليَس ِسواُكمُ  –َوأَلَنـُْتُم أنـُْتْم 

َ
 ْطلوبُ ها امل

 ُذنوبُ و ٌص قائِ وأَلَنـُْتُم إْن َشوََّشْت َصفحاتِنا           ممّا ُأِجدَّ نَ 
ْم ماُء السَّما          ملْ يـَْلَتِصْق َدَرنٌّ   بُ  وُعيو مْ هبِِ الطّاهروَن كأهنَّ

 ها ، وهم أمل البالد وذخرها حيموهنا ويدافعون عنطهارة النية يف الدراسة
 .كماء السماء مل يكدر نفوسهم عيوبوهم الطاهرون  

األبيات من  شباب يفع الل األمة يف مستقبلها ميعقد الشاعر موزانة بني حال األمة يف زمنه وحا-6
 الثامن إىل الثاين عشر. بنّي ذلك.

رأي ونقيضه( الاء )اآلر  عاش الشاعر حياة مشوشة ملا استجد من أحداث يف الوطن العريب ، واختالف
م واللو العتاب  آملهم م وقدوآملتهم جتارب احلياة وانقضت أحواهل وطوى الناس حياُتم واقرتبت آجاهلم

ثَ  .والتأنيب
َ
ليت ستحقق اِلألُمٍَّة  ِليَّ َل العَ يف حني انه يرسم مغايرة للشباب صورة زهية مشرقة فهم امل

                       .أهدافها وأن هذه األمة ستؤول إىل الشباب لتحقق آماهلا فهم ذخرها 
 ما الوصية اليت يوصي هبا شباب الغد يف البيتني األخريين؟-7

طريقهم إليه منري و  تقبلم ابلتماسك والتعاضد فاآلمال ستتحقق يف املستقبل القريب فهو مسيوصيه
 .مزهر ينبغي أن يتطلعوا إليه 

 وضح املقصود بقول الشاعر: "فغٌد قريٌب فجره".  -8
   .أي أن املستقبل القريب فيه احلياة واخلريواألمل 
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:ُّ  التََّذوُُّق اأَلَدِبي

 التصوير يف كل مما أييت:وّضح مجال   -1
ُم        ُغْلُب الصُّقوِر من الظَّمَ   ُلوبُ اء تَـ اي عاكفنَي على الدُّروس كأهنَّ

 هنهل مناء لتالعطشى اليت تعكف على حوض امل شبه الشباب العاكفني على الدروس ابلصقور
 عيوبو ْم الطّاهروَن كأهنْم ماُء الّسما             مل يـَْلَتِصْق َدَرنٌّ هبِِ 

  .شبه الشباب الطاهرين مباء السماء يف صفائه ونقائه ليس فيه ما يشينه
ا إىل أحضاِنُكْم ستؤوب  هي أُّمٌة مل حتتضن آماهلا             وغدا

 بتضنها الشباحيبشخص  ألمة، وشبه األمة ليبني أهنا مل حتقق آماهلاشبه اآلمال إبنسان مل حتتضنه ا
  .ون آماهلاليقول أبهنم هم الذين سيحقق

 احبث عن ثالث صور فنية أخرى، مث وضحها. -2 
 .يبحث الطالب عن ثالث صور أخرى ويوضحها إبشراف املعلم 

 يف البيت اآليت: -وليس سواكم  -يستخدم الشاعر اجلملة املعرتضة  -3
 املطلوب أمُل البالِد وُذْخُرها          -وليس سواكُم  –َوأْلنُتُم أنـُْتْم 

 من استخدام هذه اجلملة يف هذا املوطن؟ما الغرض  -أ

 الغرض االحرتاس 
 وضح العالقة بني هذه اجلملة والسياق اللغوي الذي وردت فيه.  -ب

الد حقق للبذي سيتأن األمل ال يظن ظانّ  ينفي أن حىت النفيوردت هذه اجلملة يف سياق 
 .، فهم ذخرها شباب هذه األمة فهو مقصور عليهم بغري

. احبث عن تخدامهاة اسة لألبيات اليت قرأُتا جزالة األلفاظ وقوُتا، ودقمن السمات الفني-4
 ثالث مسات أخرى ظهرت يف األبيات.

بحث الطلبة ي، و نداءوال التصوير اجلميل، والوعظ واإلرشاد، استخدام أساليب اإلنشاء كاألمر
  .عن هذه السمات إبشراف املعلم

. بني وجه استتستخدم كلمة )ذخر( استخداماا حقيقيًّا و  -5  لبيت اآليت:ا يف اخدامهآخر جمازايًّ
طْ ْخُرهأََمُل البالِد وذُ           -وليَس ِسواُكمُ  –َوأَلَنـُْتُم أنـُْتْم 

َ
 لوبُ ا امل

كن رورية اليت مينة والضلثمياستخدمت كلمة ذخر هنا استخداما جمازاي ؛إذ تستعمل لألشياء املادية ا
 .فالشاعر شبه الشباب بشيء مثني يدخرأن حتفظ وتدخر كاملال وحنوه 

 مب كّن الشاعر ابلعبارات اآلتية اليت حتتها خط يف ما أييت؟ -6
 مما ُأِجدَّ نقائٌص وُذنوب              شّوشْت صفحاتِناوألنُتُم إن  
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 كناية عن تشويه سريُتم وحياُتم
 تقريبوالشدُّ وال َجدَّ الُسرى           فـَْرط ماوختاَذَلْت ُخطواتُنا من 

 .كناية عن شدة اخلطوب واملصائب اليت حلقت هبم 
 َمشبوب منارهُ  قـََبٌس يشعُّ                  يُِنِر الطريَق أماَمكمِوَتطّلعوا      

 .كناية عن األمل الذي ينتظر الشباب يف مستقبلهم
 . لكاستخدام الشاعر يف البيت اآليت كلمة الَعِلّي وليس األعلى. علل ذ -7

 لَنراُكُم املثَل العليَّ ألّمٍة         ترمي إىل أهدافها وُتصيب
ات تتسم ابلثبمة ذه الكلهألن  قا متصفا ابلدقة والتعبري السليماستخدام الشاعر لكلمة العلّي كان موف

د هو هو ال يقصفضيل و اسم تف، وأما كلمة األعلى إذ إن كلمة العلّيّ تعين العلوّ  ؛ألهنا صفة مشبهة
 بل يقصد ثبات الصفة وهي العلّو.هنا املفاضلة 

 قضااي لغوية:
 تدريب
 استخرج من قصيدة )إىل الشباب( ثالث مجل خمتلفة:  -1

 ونُثيبُ ا ِلصا خمُْ ِفُئ نُكايف حمّل رفع خّب املبتدأ: فأَيَُّة ثـَْروٍة            منها 
                         قريٌب َفْجرُهُ فَغٌد 

 حال:يف حمّل نصب  -
دىإاّن  

َ
 لتَّْجريبُ آجالُنا وأََمضَّنا ا    وتَقاَرَبْت  وقْد ُجْزان امل

 :يف حمّل جّر صفة -
َثَل الَعِليَّ أِلُمٍَّة                   

َ
 وُتصيبُ  َأْهداِفها تـَْرمي إىللََنراُكُم امل

: .ا نوعهمبيّـنا  ّبها،وردت )إّن( يف البيت الثامن من قصيدة )إىل الشباب(. استخرج خ -2
دى وتَقاَرَبْت 

َ
                    ......إاّن وقْد ُجْزان امل

َثَل الَعِليَّ أِلُمٍَّة  :           
َ
                     ة فعلية خّب إن   مجل لََنراُكُم امل

 تدريب
 نها:مكّل   استخرج من البيتني اآلتيني سّتة أفعال صحيحة ومعتّلة، مبيّـناا نوع -1

 دوين الدُّىن وبقيُت وحدي        أعدُّ العابراِت من الّسننيِ مَضْت 
 ِليينما يَ أشمُّ املوَت يف ِإْثر اخلوايل             وأُْنِصُت يف الَيباِب لِ 

 .قف مفرو تل لفي)ويل (: مع يَِليين ،، )بقي(: معتل انقصمعتل انقص أفعال معتلة: )مضى(:
 (شمّ ):شمُّ أ( : صحيح ساملنصت) أُْنِصتُ عف، ة: أعدُّ )عّد عدد(: صحيح مضأفعال صحيح

 .صحيح مضعف

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


 www.alfawayid.com جميع إجابات الكتب المدرسية تجدونها على 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 استخرج من قصيدة )إىل الّشباب( مخسة أفعال صحيحة ومعتّلة خمتلفة.  -2

 يـَْلَتِصْق، تَقاَرَبْت، حَتاَلَفْت، مَتاَزَجتْ  ،أفعال صحيحة: ترَُكوا
 افعال معتلة: َوزََكْت ، َشوََّشْت ، نَراُكُم،  تـَْرمي ، َسَتؤوبُ 

 
 
 

 .الكتابة:يكتب الطالب ماطلب منه إبشرف املعلم ومتابعته
 

 
  -أ
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 إدارة املناهج والكتب املدرسّية

 إجاابت األسئلة
 الثّاين :الفصل          ةغة العربيّ الكتاب: اللّ  : األّول الثّانوّي                     الصفّ 

الوحدة الثالثة 
ما أعظم عشرة: 

 األّمهات!

 األسئلة و إجاابهتا

 
 

 االستماع:
 األسئلة

 . وضح رأي الكاتب يف لنب األم؟1
يرى أّن لنب األم ليس نسبة معينة من الدسم، ونسبة معينة من املاء، بل اللنب الذي تُرِضعه األم  -

 أوالدها هو الذي يغرس فيهم اجلنب أو الشجاعة.
 ماذا قصد الكاتب برتبية األم ألبنائها تربية األرانب؟. 2
هلم أن جيربوا، وأن جيازفوا، وأن  تربية األرانب: أن حتيط األم أبناءها بكل ضروب العناية، وال تسمح -

 حتدثهم من األحاديث ما خيلع قلوهبم، وحيبب إليهم احلياة أبي مثن.
 ما أثر هذا النوع من الرتبية يف األبناء؟. 3
،  انب سالمتهم، فيكونون أشكالينشأ األبناء جبناء، وال قيمة للوطن جب -  الرجال وليسوا رجاالا

 وأجسامهم ضخام ولكّن قلوهبم هواء. 
 كيف تريب املرأة أبناءها على الرجولة والشرف والعزة؟   -4
أبن تربيهم من صغرهم على املخاطرة واجملازفة، وحتدثهم أحاديث األبطال وعظماء الرجال،  -

ئ فوق األشخاص، والوطن فوق وتعودهم مكافحة احلياة والتغلب على الصعاب، وتعلمهم أّن املباد
 حياة األفراد.

 ما الذي خيلق قلب الرجل؟ -5
 قلب املرأة. -
 احلسي واملعنوي: :أشار الكاتب إىل نوعني من مجال املرأة -6
 ما هو اجلمال املعنوي للمرأة؟أ. 
 مجال حديث املرأة، ومجال رقيها وخّبُتا، ومجال شجاعتها، ومجال قلبها.هو  -
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 ماذا ينتج عنه؟ ب. 
 ينتج عنه أن جند املرأة فنجد الرجل. -

 
 التحدث:

 يرتك لتقدير املعلم.
 

 :القراءة
الَلةُ   املُْعَجُم َوالدَّ

 عد إىل املعجم املتوافر لديك، واستخرج منه معاين املفردات اآلتية: -2
 : خيط يُربط إىل طرف املقود تقاد به الدابة وغريها.الزمام -
 طلوعها.: بدأ بزغت -
 : شاهبها وماثلها.شاكلها -
 : بالء وِشّدة.حمنة -
 ثات: نفخات ختّفف عن الصدر وترّوح عن النفس.نف -
 نقول: حياة مجعها َحَيوات. هاِت ثالثة أمثلة على شاكلة ذلك. -3
 قناة: قنوات، صالة: صلوات، فالة: فلوات.   -
 اّدة اللُّغويّة للكلمات اآلتية:ما امل -4
 : طمأن.طمأنينة -
 : وصل.االّتصال -
 : ويل.يليه -
 نبع. ينابيع: -
 

 الفهم والّتحليل:
 ما وجه االختالف بني القلوب عاّمة وقلوب األّمهات؟ -1
كلُّ القلوب عجيب ورائع وغريب. ولكّن قلوب الوالدات أعجبها وأروعها وأغرهبا. فبتعّدد املواليد   -

 يصبح لألّمهات قلوب عّدة.
 الثانية، مثّ أجب عّما أييت:اقرأ الفقرة  -2
 حّب األّم لولدها أمٌر فطريٌّ لطبيعة هِبا. ما دليلك على ذلك؟  -أ
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وألن هلفتها العظيمة  أّن قلب الولد قلب الوالدة، وعينه عينها، وروحه روحها، وعظامه عظامها. -
 عليه تبلغ حّد نكران الذات، وبَْذهلا بسخاء الُتتّم ألمل مهما اشتّد.

 الكاتب أّن حتّبب الوالدات إىل أوالدهّن حقيقٌة ال جماز. انقش ذلك.يرى  -ب
ألن األوالد قطع من األمهات، وهّن يشعرن هبم ويتأملن معهم، فاحلقيقة العارية عن أّي ُزخرف  -

  ومبالغة. أّن قلب الولد قلب الوالدة، وعينه عينها، وروحه روحها، وعظامه عظامها.
 ة: " تلك اللهفة اّليت ال يندر أن تبلغ حّد نكران الّذات ".وّضح قول ميخائيل نعيم -3
أّن األم ال أتبه آلالمها وأوجاعها يف سبيل رعاية أبنائها واحلرص على راحتهم وحتقيق آماهلم  -

 وأحالمهم.
  يف َضوء قراءتك الفقرة الثالثة أجب عّما أييت: -4
 هنار إاّل أظلمت يف عينيها مشوس "؟ ما املقصود بقول الكاتب: " وال اْكَمّد يف عينيه -أ

 إذا أصابت مصيبة االبن أو حزن أو تعّكر صفاء يومه فإن أمه حتزن على مصابه وتتأمل أكثر منه. -
 كيف جتعل األّم من نفسها حرّاساا يسهرون على سالمة ولدها؟  -ب
 أبن تُتبع ابنها عند خروجه ابلدعاء، وتقضي وقتها ابلتفكري به وماحيدث معه أو يصيبه.  -
 ما الوسيلة اّليت تدفع الوالدة هبا عن ابنها السوء، وتسّدد خطاه إىل الفالح؟ -ج
 الصالة.  -
       بعد قراءتك الفقرة الرابعة أجب عّما أييت: -5
 ابلّتميّن. بنّي ما كان يتمّناه الكاتب لنفسه وللّناس.بدأ الكاتب الفقرة الرابعة  -أ

يتمّّن أن يستنطق األرض وكّل ما عليها، والسماَء وكّل ما فيها، واهلواء وكّل ما انطوى عليه، عن   -
 كّل ما اختلجت به قلوب الوالدات منذ أّوِل والدة حىّت اليوم.

 ما النتيجة املرتتّبة على ذلك؟ -ب
 مبا أذاعته األكواُن عن عقوقهم وتفاين والداُتم من أجلهم. أن ُيصعق البنون -
 وّضح العبارة اآلتية: " عن بقائنا فيهّن وفنائهّن فينا ". -ج
أّن األّمهات يتذكرن أبناءهّن ال يطرق النسيان عقوهلّن يف كّل أوقات الليل والنهار، واألبناء  -

 ينشغلون عن أّمهاُتم وينسوهنّن. 
 ه ظلمات الليايل احلالكات، ووسادات الوالدات وأفرشتهّن يف طّياُتا؟ما اّلذي حتمل -6
هناء وأرق، وطمأنينة وقلق، ودموٍع محراء ، ونَفثات َحرّاء، وآمال ُملتاعة، ولوعاٍت مؤملة، وشهد فيه  -

 علقم.
 يف ضوء قراءتك الفقرة اخلامسة أجب عّما أييت: -7
 ى الوالدات "؟ماذا قصد الكاتب برتكيب " هلف نفسي عل -أ 
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 أنّه حيزن على الوالدات، ويشعر مبحنتهّن.  -
 بنيِّ سبب ذلك؟ -ب
 ألهنّن يعشن أعماراا ِعّدة يف عمٍر واحد. -

 يصف الكاتب الوالدات أبهّنّن يعشن حمنة عظيمة. عّلل ذلك. -ج 
 ألّن كالا منهّن انطوى عمرها على أعمار، وليس يف يدها زِمام وال واحد منها. -
 قارن بني حمنة األّمهات وحمنة األبناء. -د
ا وال  - حمنة األّمهات أهّنّن يعشن أعماراا عّدة يف عمر واحد، وحمنة األبناء أهّنم يعيشون عمراا واحدا

 يستطيعون أن يسرّيوه حسبما يشاؤون.
ا. ما وجه هذا الوهم؟ -ه  يرى الكاتب أّن الوالدات وامهات أبدا
دامـــت حلـــوم األوالد وعظـــامهم ودمـــاؤهم مـــن حلـــومهّن وعظـــامهّن ودمـــائهّن الوالـــدات يتـــومّهن أنّـــه مـــا  -

 فحياُتم كذلك حياُتّن.  
يقول الكاتب إن افرتقت حياة الوالدة أو حياة الولد يف عامل الظواهر فهما على اّتصال يف عامل  -8

 البواطن. وّضح رأيَك يف هذا.
ه لسفر أو غريه، ولكّنها يبقيان مشغولني برأيي أّن هذا شيء بدهّي؛ فقد يفرتق الولد عن أمّ  -

 ببعضهما يفّكر أحدمها ابآلخر.
 هاِت مثالني من عندك على أّن حياة الوالدة والولد تّتصالن حيناا وتفرتقان حيناا؟ -9
 يرتك األمر للطالب وتقدير املعّلم.  -

 ينّبه الكاتب يف هناية النّص إىل طلب غاية يف األمهّّية. -10
 ا الطلب.وّضح هذ -أ

 يطلب مّنا الرفق ابلوالدات، ألهّنّن صاحلات اختارهّن هللا ليحملن ابألبناء.  -
 كيف أّكد الكاتب طلبه؟  -ب
 طلب مّنا الرأفة بقلوهبّن مثّ كّرر طلب الرأفة. -
 

 الّتذّوق اجلمالّ 
 صّور الكاتب الوالدة بشجرة تنٍي هندّي. -1
 ما وجه الشبه بينهما؟ -أ

 منه أجيال جديدة مستقّلة ومع ذلك مرتبطة أبّمها.كالمها ينتج   -
 ما اّلذي قصده الكاتب بذلك؟ -ب
أّن االنفصال الظاهرّي ال يعين االنفصال الّتام؛ فهناك روابط أخرى نفسّية واجتماعّية وغريها تربط  -
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 االبن أبّمه.  
 وّضح الصورة الفنّـّية يف كّل ممّا أييت:  -2

 عنه اغرتب.العّش اّلذي منه طار، و  -أ
 شّبه الكاتب االبن الذي غادر بيت أّمه بطائر ابتعد عن عّشه. -

 نستنطق األرض. -ب
   شّبه األرض إبنسان ُيستنطق ويُطلب منه الكالم. -
يّتسم أسلوب الكاتب ابخليال الـُمحلِّق، وتوظيف عناصر الطبيعة للتعبري عن الفكرة، كما يبدو يف  -3

     الفقرة الرابعة. وّضح ذلك.
أن نستنطق األرض وكّل ما عليها، والسماَء وكّل ما فيها، واهلواء وكّل ما انطوى عليه، عن كّل ما 
اختلجت به قلوب الوالدات منذ أّوِل والدة حىّت اليوم. إذاا َلُصِعْقنا حنن البنني مبا كانت تذيعه لنا 

وفنائهّن فينا. فما من هالل أهّل، وال  األكواُن عن عقوقنا وتفاين والداتنا من أجلنا. وعن بقائنا فيهنّ 
جنم أطّل، وال مشٍس بزغت، وال نسمة هّبت، وال سحابة عّدت، إاّل توّجهت إليها آالف القلوب من 

آالف الوالدات راجية أن حتمل ألبنائهّن العافية والسعد والّبكات، وأن تدَرأَ عنهم كّل سوء من أّي 
 نوع كان. أّما 

نطاق األرض والسماء واهلواء وماله عالقة هبم عّما اختلجت به قلوب جلأ الكاتب إىل است -
راجية أن ّل هالل وجنم ومشس ونسمة وسحابة الوالدات، وأّن آالف قلوب الوالدات توّجهت إىل ك

حتمل ألبنائهّن العافية والسعد والّبكات. وأّن ظلمات الليايل احلالكات تضّم يف طّياُتا أنواع املشاعر 
 املختلفة.

 عّبََّ الكاتب عن معّن أنَّ الوالدات حيتِضنَّ احلياة ابستخدام صور فنية عدة. وّضحها. -4
َعّدة القتبال احلياة واحتضاهنا، وابلقناة تسيل فيها املياه، وابلرتبة تنبت فيها  -

ُ
شّبه الوالدات ابآلنية امل

 البذرة.
 طباق، واجلناس، والسجع.عد إىل الفقرة الرابعة، واستخرج مثاالا على كلٍّ من ال -5
 الطباق: عقوقنا وتفاين، بقائنا وفنائهّن، طمأنينة وقلق، شهد وعلقم. -
 اجلناس: أهّل وأطّل، محراء وَحرّاء. -
 محراء وَحرّاء.  أهّل وأطّل، بزغت وهّبت وعّدت، السجع: -
 بنيِّ املقابلة يف العبارة اآلتية:  -6

 على اّتصاٍل أبدّي يف عامل البواطن.وإِن افرتقتا يف عامل الظواهر فهما 
 قابل الكاتب بني معنيني: افرتاق الظواهر واّتصال البواطن. -
 ما العاطفة العاّمة اّليت سيطرت على النّص؟ -7
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 احملّبة لألّمهات واإلعجاب هبّن. -
 ما الغرض اّلذي خرج إليه االستفهام يف اجلملة اآلتية: -8

 ؟فكيف مبن انطوى عمره على أعمار
 التعجب. -
 

 :قضااي لغوية
 استخرج من النّص السابق: -أ

 عّدةُـ مـاسم مفعول: ال -
 مصدراا انئباا عن فعله: رفقاا، رأفةا. -
: أن ختتارهنَّ. -  مصدراا مؤّوالا
 خّباا مقّدماا: ، للولد، للوالدة. -
 خّباا مجلة فعلية: تّتصالن. -
 خّباا شبه مجلة: على اّتصال. -
 معتالًّ انقصاا: يقضي.فعالا  -
 ملَ ُصرِفت كلمة )الظواهر( يف عبارة " وإن افرتقتا يف عامل الظواهر" مع أهّنا صيغة منتهى اجلموع؟ -ب
 ل التعريف.أألهّنا معرّفة بـ  -
 ما املوقع اإلعرايّب لكّل ضمري يف اجلملتني اآلتيتني:  -ج
 اآلنيُة: يف حمّل نصب اسم لكّن. هنّ لكن -
 ياَه: يف حمّل رفع اسم ليس.امل نَ لس -

 د( أعرب ما حتته خّط يف النّص إعراابا اتمًّا.
 الينابيع: خّب ليس منصوب وعالمة نصبه الفتحة.    -
 احلياة: مضاف إليه جمرور وعالمة جرّه الكسرة. -
 احليااتن: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنّه مثّّن. -
 

 الكتابة:
 ترتك لتقدير املعلم
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 إدارة املناهج والكتب املدرسّية

 إجاابت األسئلة
 الثّاين :الفصل                 ةغة العربيّ الكتاب: اللّ              األّول الثّانويّ : الصفّ          

 الّرابعة  الوحدة
 عشرة

 العروض

 األسئلة و إجاابهتا

 
 

 :بحر السريع تدريبات
 
 :، واذكر تفعيالتهاعلى بحر الّسريع قّطع األبيات اآلتية -1
 ال َتْشغِل الباَل بماضي الّزماْن           وال بآتي العْيِش قْبَل اأَلوانْ  - 

 5 –ب  -/-ب  - -/-ب  –/  ب   5 –ب  -/-ب ب  -/-ب  - -    
 مستفعلن / مستعلن / فاعالْن          متفعلن / مستفعلن / فاعالنْ       

 َقْطرُة عن بْحِرها          ففي َمداُه ُمْنتهى َأْمِرهاإْن ُتْفَصِل ال - 
 –ب  -/-ب  - ب/-ب  –ب /    –ب  -/-ب ب  -/-ب  - -    

 متفعلن / متفعلن / فاعلن        مستفعلن / مستعلن / فاعلن      
 لم ُيْرِدِه الحبُّ ُهَو النَّاجي       اْنُج مَن الُحبِّ فِإنَّ الذي         - 

 –  -/-ب  ب -/-ب  – -/    –ب  -/-ب ب  -/-ب  ب -    
 لنعْ علن / فتفعلن / مستسم         علن / مستعلن / فاعلنمست      

 َأْم هل لحاٍل فَسَدْت من َصالحْ     فَهْل أُلْنٍس باَن من َرْجعٍة ؟       - 
 5 –ب  -/-ب  ب -/-ب  – -/    –ب  -/-ب  - -/-ب  - ب    

 تفعلن / مستعلن / فاعالنْ سم          نعلن / فاعلفمتفعلن / مست      
ْخِر َقْد أثَّرا     أَما َتَرى الَحْبَل بطوِل الَمَدى     -   على صليِب الصَّ

 –ب  -/-ب  - -/-ب  –ب /    –ب  -/-ب ب  -/-ب  - ب    
 نمتفعلن / مستفعلن / فاعل          نمتفعلن / مستعلن / فاعل      
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 وِمْن َوَراِء الَمْرِء ما َيْعَلمْ         لْيَس َعَلى طوِل اْلَحَياِة َنَدْم    -
 – -/-ب  - -/-ب  –ب /    –ب  ب/-ب  - -/-ب  ب -    

 لنعْ متفعلن / مستفعلن / ف          لنعلن / فعِ فمستعلن / مست      
 ما يبلُغ الجاهُل ِمْن َنْفِسِه       ال يْبلُغ األعداُء من جاهٍل      - 

 –ب  -/-ب  ب -/-ب  – -/    –ب  -/-ب  - -/-ب  - -    
 علن / فاعلنستفعلن / مستم       نعلن / فاعلفمستفعلن / مست      

 َواٌء ِشباعْ إالَّ وُهْم ِمْنُه رِ    ال َيْخُرُج اأَلْضياُف ِمْن بْيِتِه       - 
 5 –ب  -/-ب  ب -/-ب  – -/    –ب  -/-ب  - -/-ب  - -    

 علن / فاعالنْ ستفعلن / مستعلن / فاعلن       مفمستفعلن / مست      
  
 األبيات اآلتية مدورة؛ افصل بين شطري كّل بيت:  -2
اِع ـ  /  ال َنَأَلُم الَقْتَل وَنْجِزي بِه ال - اِع بالصَّ  أْعَداَء َكْيَل الصَّ
 ُلوٌد وُكلُّ ذي َأٍب َيْيَتمْ /    َيْهِلُك َواِلٌد وَيْخُلُف َموْ  -
ْيِن َسحٌّ َسَجمْ   /  دَ ِرُفها َداًرا أِلَْسَماَء فالـدْ أَعْ  -  ْمُع َعَلى الَخدَّ
ناسبة لملء في كّل بيت من األبيات اآلتية فراغ، وتحته أربع كلمات. اختر الكلمة الم -3

 هذا الفراغ، مراعًيا صّحة المعنى:
ُة  الُحبِّ  -  ....... ال  َتْغِفري  ذْنبي              فِإنَّ  َذْنبي  ِشدَّ

 برّبِك. -أرجوِك       د -يا حسناُء    ج -ب     أميرتي -أ
َحْر           نادى مَن الَغْيِب ...... الَبَشْر  –  سمْعُت صْوًتا هاِتًفا في السَّ
 غفاَة. -دساهري       -أْيقاَظ        ج -كلَّ        ب -أ

 يا قابَل اأَلْعذاِر ُعْدنا إلى        ....... فاْقَبْل َتْوَبَة الَتائبينْ  -
 إيماننا. -ُغْفراِنَك       د -ج       ِظّلكَ  -بُرْشِدنا        -أ 
 ْمِر َفّراجِ ُمباَرُك ....... ُيْرضيَك في        رْأٍي ِلضيِق األَ  – 
ْحبةِ  -جالنُّهى        -القوِل      ب -أ  الرْؤيا. -د       الصُّ

ارجع إلى كتاب المفّضل الّضّبّي ) المفّضلّيات (، واستخرج منه أربعة مطالع  -4
 لقصائد على بحر السريع.
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 :بحر المديد تدريبات
 
 ، واذكر تفعيالتها: على بحر المديد قّطع األبيات اآلتية -1
 وغروُب الّشمِس َيْنعى الُحساما     وَبكاني اإلْنُس و الِجنُّ ُحْزًنا     -

 - -ب  -/- ب -/- -ب  ب/    - -ب  -/- ب -/- -ب  ب   
 عالتن / فاعلن / فاعالتنف       فعالتن / فاعلن / فاعالتن       

 هْ َدّبِت األْسقاُم في َبَدنِ               ُكّلما َجّد البكاُء بِه    -
 -ب  ب/-ب  -/- -ب  -/    -ب  ب/-ب  -/- -ب  -   

 عالفاعالتن / فاعلن / ف         عالفاعالتن / فاعلن / ف     
  فاْخترْقها تْنُج منها اْختراقا      إّن للّدنيا حباَل غروٍر           -

 - -ب  -/- ب -/- -ب  -/    - -ب  ب/- ب -/- -ب  -   
 فاعالتن / فاعلن / فاعالتن   فاعالتن / فاعلن / فعالتن            

رْتُه َنوًى        -   وسروٍر ساقُه َكَمدُ        ُرّب وْصٍل َيسَّ
 -ب  ب/- ب -/- -ب  ب/    -ب  ب/-ب  -/- -ب  -   

 فعالتن / فاعلن / فعال         فاعالتن / فاعلن / فعال     
 إّنما عْقل الفتى َنَسُبهْ           َسٍب     ضاَع ُمْحتاٌج إلى نَ  -

 -ب  ب/-ب  -/- -ب  -/    -ب  ب/- ب -/- -ب  -   
 فاعالتن / فاعلن / فعال       فاعالتن / فاعلن / فعال     

 فاْصطلى بالُحّب فاْحَتَرقا   كان لي  قْلٌب أعيُش بِه         -
 -ب  ب/-ب  -/- -ب  -/    -ب ب /-ب  -/- -ب  -   

 فاعالتن / فاعلن / فعال       عالفاعالتن / فاعلن / ف     
 َوَطٍن َرْحٍب وُمّتِسعِ      قد رحْلنا عن ذراِك إلى        -

 -ب  ب/-ب  -/- -ب ب /    -ب  ب/- ب -/- -ب  -   
 فعالتن / فاعلن / فعال       عالفاعالتن / فاعلن / ف     

 وِنطاُق الّلْيِل َمْسدولُ            ورداُء الفْجِر ُمْنَسِحٌب     -
 - -/- ب -/- -ب  ب/    -ب  ب/-ب  -/- -ب ب    

 عالتن / فاعلن / فاعلْ ف       فعالتن / فاعلن / فعال     
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 األبيات اآلتية مدّورة؛ افصل بين شطري كّل بيت: -2
 َه ويْنجو من أجاَد َفعاما/    وُهَو البْحر ُيميُت اّلذي تا -
 جو سالًما في روابيكِ /    َأَتْيناِك نر ُعَميمانُ يا  -
ْنِس بحّد الُحسامِ /    من يكْن ذا َشَرٍف فْلَيُصنْ  -  ُه عن الدَّ
كّل بيت من األبيات اآلتية فيه فراغ، وتحته أربع كلمات. اختر الكلمة المناسبة  -3 

 لملء هذا الفراغ، مراعًيا صّحة المعنى:
 ٍر          أْيَن ........ قْوَلُه َفَعالإّنما الّدْنيا ِلُمْقَتدِ  –
 ألقى. -دتحّدى        -حكى     ج -قال      ب -أ
 ومتى تْدُن ....... ِبِهْم      َيِجدوا قْلبي كما َعِهدوا –
 المسافاُت. -د      الّديار   -جالّدْنيا        -األْرُض        ب -أ
 َعَربيًّا َيْعَشُق ........َطِرٌب للّصْوِت تْحسُبُه       -ـ
 الُعال. -األْوطانا       د -ج       الَغَزال -بالجماال        -أ 

 
 تدريبات شعر التفعيلة:

 قّطع األسطر اآلتية، واذكر تفعيالُتا: -1
 قال الّشاعر اليميّن عبد العزيز املقاحل: أ.

 جئُت كان الّنيُل يبكي
 - -ب  -/- -ب  -    
 فاعالتن  /  فاعالتن   

 وحجاراُت اهلََرمْ 
 -ب  -/- -ب ب     
 فعالتن  /  فاعال   

 فمسْحُت الُبقعَة الّسوداَء أْعلنُت البدايهْ 
 - -ب  -/- -ب  -/   - -ب  -/- -ب ب     
 فعالتن  /   فاعالتن  /    فاعالتن  /  فاعالتن   
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 ابمْسكم اي شهداءُ 
 - -ب ب  /- -ب  -    
 فاعالتن  /  فعالتن    

 مُثّ صّلْيُت الّظهريهْ 
 - -ب  -/- -ب  -    
 فاعالتن  /  فاعالتن   
 قال الّشاعر سامل جّبان: -ب

 غريٌب أان اي َصَفدْ 
 -ب  /- -ب  /- -ب 

 فعولن  / فعولن  / فعو  
 وأنِت غريبهْ 

 - -ب/ ب  -ب 
 فعول  / فعولن 

 تقوُل البيوُت َهاَل 
 -ب/ ب  -ب  /- -ب 

 فعولن  / فعول  / فعو 
 وأيمُرين ساكنوها: ابتعدْ 

 -ب  /- -ب  /- -ب/ ب  -ب 
 فعول  / فعولن  / فعولن  / فعو 

 قال الّشاعر نزار قبّايّن: -ج
 أاي أُّمي .. أان الولُد اّلذي َأحْبَْر ..

 - - -ب  /–ب ب  –ب  /- - -ب 
 مفاعْلنت /   مفاعَلنت  /   مفاعْلنت  
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 خباطرِهِ وما زالْت 
 –ب ب  –ب  /- - -ب 

 مفاعْلنت / مفاعَلنت  
 تعيُش عروسُة السُّكَّرْ 

 – - –ب  /-ب ب  –ب 
 مفاعَلنت  /   مفاعْلنت  

 فكيَف .. فكيَف .. اي أُّمي
 – - –ب  /-ب ب  –ب 
 مفاعَلنت  /   مفاعْلنت  

 غَدْوُت أابا .. ومل أكَّبْ؟
 – - –ب  /-ب ب  –ب 

 مفاعَلنت / مفاعْلنت
 قّطع املقطعني اآلتيني، واذكر التفعيلة الرئيسة لكّل منهما:  -2
 قال الّشاعر حممود درويش: -أ

 حْيكوَن يف بالدان
  -ب  –ب  /-ب  - -

 حْيكوَن يف َشَجنْ 
 -ب  /-ب  - - 

 عن صاحيب اّلذي مضى
  -ب  –ب  /-ب  - -

 وعاد يف َكَفنْ 
 –/ ب  -ب  –ب 

 التفعيلة الرئيسة: مستفعلن 
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 لت الّشاعرة انزك املالئكة:قا -ب
 إْن كان قد َدَفَق الّرحيقْ 

    0–ب  –/ ب ب  -ب  - -
 يف ُعْمِق أْعماِق امللوحِة فالطّريقْ 

   0-ب  –ب ب  /–ب  - -/-ب  - -
 من حيُث حنُن إىل فلسطنَي الّسليبهْ 

 - -ب  - - /-ب  –ب ب  /-ب  - -
 الكئيبهْ َسَيِهلُّ نْبٌض فيِه من ُجَثِث الُقرى الّسوِد 

  - -ب  - - /-ب  –ب ب  /-ب  - - /-ب  –ب ب 
ُدِن اجلديبهْ    

ُ
 وسُتْمطُر الّدنيا على امل

 - -ب  –ب ب  /-ب  - - /-ب  –ب ب    
 التفعيلة الرئيسة: مَتفاعلن   
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