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سورة آل عمران من السُّور المدنيّة  ، بيّنت اآليات الكريمة التي بين أيدينا منها  

سل،  وقصة مولد مريم ابنة عمران، وكفالة زكريا لها، وقصة مولد   علّو درجات الرُّ

يحيى عليهم السالم، وبيان صفاته، ثم اصطفاء مريم - عليها الّسالم - وتفضيلها على  

نساء العالمين، وما رافق ذلك من معجزات تُدّل على قدرة هللا تعالى، وجاءت تأكيًدا  

لصدق نبّوة سيّدنا محمد صىل هللا عليه وسلم  ، وتناولت اآليات الكريمة قّصة ميالد المسيح  

 عيسى ابن  مريم – عليه السالم – و معجزاته . 

  ما هي الموضوعات ) األفكار ( التي وردت في اآليات ؟  الجواب : ما تحته خط في األعلى . 

               

                شرح اآليات الكريمة 

 

 

 

 مريُم ابنة ُ ِعْمران
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(   33مين ) إبراهيَم وءاَل ِعْمراَن على العال ءادَم ونوًحا وَءالَ " إّن هللاَ اصطفى          

(   34ذُريَّة ً بعُضها من بعٍض وهللاُ سميٌع عليم )   

 معاني الكلمات : 

اختار ليكوَن صفوة خلقه   // ءال : عشيرة  // ذ ُريّة : نسل اإلنسان : أي  اصطفى   

   سميع : ألقوالهم  // عليم : بضمائرهم . 

 جذور الكلمات : اصطفى : صفو  // ذريّة  : ذرأ أو ذرر  . 

 

شرح اآليات :   إّن هللا اختار آدم ونوًحا وآل إبراهيم وآل عمران للنبّوة ألنهم صفوة خلقه ، فآدُم أبو البشر  
و قرباه وهم إسماعيل وإسحاق واالنبياء من أوالدهم ومن جملتهم  ونوح شيخ المرسلين وعشيرة إبراهيم وذ 

الرسول صلى هللا عليه وسلم ، وآل عمران ومنهم المسيح عيسى ابن مريم عليهما السالم . وقد خّص هللا تعالى 

 هؤالء األنبياء بالذكر ألن األنبياء والرسل جميعًا من نسلهم . 

ين والتقى والصالح ، وهللا سميع ألقوال العباد وعليم   ذريّة بعضها من بعض : أي اصطفاهم متجانسين في الّدِ

     ) الهاء في كلمة بعضها تعود على كلمة : ذريّة ( . بضمائرهم .  

 

؟   بَِم وصف هللا تعالى ذريّة األنبياء سؤال :   

 الجواب : بعضها من بعض ، من ذريّة آدم ثم ذريّة نوح ثم من ذريّة إبراهيم . 

؟  عالَم يدّل ذلكسؤال :   

 الجواب : أّن هللا تعالى اصطفاهم ألنهم متجانسون في الّدين والتّقى والصالح . 

            

ًرا فتقبَّل منّي إنك أنَت   " إذ ْ قالْت امرأة ُ ِعْمراَن رّبِ إنّي نذرت ُ لَك ما في بطني ُمَحرَّ

(  35السميُع العليم )   

 معاني الكلمات : 

النَّْذر هو ما يُوِجبُهُ المرُء على نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوهما  نذرُت :  

را : الخالص الذي ال يشوبه شيء من أمر الدنيا والمقصود ُمخلًصا للعبادة والخدمة.  ُمحرَّ
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شرح اآليات :    يطلب هللا من نبينا أْن يذكر لنا قول امرأة عمران عندما نذرت الجنين الذي تحمله  
ْن يتقبل منها فهو السميع  ألعبادة هللا وطاعته وجعلته ُمخلًصا للعبادة والخدمة ودَعت ربنا في بطنها 

 لدعائها والعليم بنيّتها .  

 جذور الكلمات : قالت : قول  // نذرتُ  :  نذر // محّررا : حرر // فتقبّل : قبل   . 

جريًا على عادة أهلها ، ماذا نذرت مريُم عليها السالم ؟  سؤال :  

محررا للعبادة والخدمة . نذرت ما في بطنها  الجواب :  

 سؤال : بماذا استعانت مريم لكي تحقق نذرها ؟ 

 الجواب : بالعبادة والطاعة وصدق التوكل على هللا . 

 سؤال : ماذا يفيد األمر في : " فتقبّل منّي "       الجواب : الدعاء .  

         

* وليَس الذكُر كاألنثى تَْها قالْت رّبِ إنّي وضْعتُها أُنثى وهللاُ أعلُم بما وضعَْت عَ فلّما وضَ " 

ْيتُها مريَم وإنّي أُعيذها بَك وذريَّتَها من الشيطان الرجيم )  (   36وإنّي َسمَّ  

 معاني الكلمات : 

//   نها  // ذريّتها : نسلهاحّصِ إليك لتحفظها وتُ ولدتها // أعيذها بك : ألجأ  :  وضعتها  

 الرجيم : الملعون المطرود  

 جذور الكلمات : سّميتها  : سمو  //  أعيذها  : عوذ   //  الشيطان : شطن أو شيط    // الرجيم  : رجم  . 

 

شرح اآليات :   امرأة عمران كانت تتمنى أْن تلد ولًدا حتى يتحقق نذرها ،  فلما ولدتها أنثى قالت معتذرة  
متحّسرة إني ولدتها أنثى ، وكانوا ال يقبلون األنثى في النذر ، وهللا يعلم ويعرف أنها ولدت أنثى  فهو يعلم كل  

، ولكن هللا أخبرها أّن الذكر الذي طلبته ليس أفضل من األنثى التي وهبها هللا لها فهذه األنثى سيكون لها  شيء 

. يعود الكالم لمريم فتقول إنها أسمتها مريم ) بمعنى العابدة خادمة الّرب ( ، وإني ألجأ إليك شأن عظيم وستلُد نبيًّا  

.    يا رّبِ لتحفظها وأوالدها من الشيطان الرجيم  

 سؤال :  من قائل : " وهللا أعلم بما وضعت ، وليس الذكر كاألنثى "  ؟ 

 الجواب : هللا عّز وجل . ) هذه جملة معترضة ( . 
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المعنى الذي أفادته الجملة المعترضة : " وهللا أعلم بما وضعت "  سؤال : ما   

 الجواب : تعظيم شأن المولودة . 

ما داللة الفعل المضارع : ) أعيذها ( ؟     الجواب : االستمرار والتجدد . سؤال :  

  

" فتقبَّلها ربُّها بقَبُوٍل حَسٍن وأنبتها نباتًا حسنًا وكفَّلها زكريا * كلّما دخل عليها زكريا   

ّن هللاَ  اب وجَد عندها رزقًا * قال يا مريُم أنّى لِك هذا * قالت هو من عند هللا * إرَ حْ المِ 

(   37يرزُق َمن يشاُء بغير حساب )   

   معاني الكلمات : 

ربّاها تربية حسنة وتنشئة صالحة  : قبَل هللا مريم // أنبتها نباتًا حسنًا :  فتقبَّلها   

عهدها إليه بالرعاية ) أي جعل زكريا يرعاها ويهتم بشؤونها (   كفّلها زكريا :   

المكان الشريف العالي والمقصود مكان العبادة  المحراب :  

   من أين لكِ : لِك رزقًا : فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف // أنّى 

   بغير حساب : دون تعب أو جهد 

 جذور الكلمات : فتقبلها : قبل  //  أنبتها : نبت  //  كفّلها : كفل  // يشاء  : شيأ    // حساب : حسب . 

 شرح اآليات :    

وربّاها تربية كاملة ونّشأها تنشئة صالحة وجعل قبِل هللاُ مريم قبوال حسنًا وسلك بها طريق السعداء 

زكريا كافال لها يقوم بمصالحها ، وعندما كبرت وبلغت مبلغ النساء انزوت وانعزلت تتعبد في  

: فاكهة  االمحراب ، وكلما دخل زكريا إلى مكان عبادتها وجد عندها فاكهة وطعاًما في غير وقته

 صل الصيف ، مما أثار دهشته فسألها : ِمن أين لِك الصيف في فصل الشتاء وفاكهة الشتاء في ف

 هذا ؟ قالت هذا الرزق من عند هللا يرزق من يشاء دون تعب أو جهد . 

, 



 الشرح الوافي  في اللغة العربية للصف الثاني عشر ) مواد مشتركة ( الفصل األول   *** إعداد األستاذ : هاني الوحيدي   0799146378

7 
 

سؤال :  في ضوء فهمك لآلية الكريمة ، بيّن كيف هيّأ هللا تعالى مريم لالضطالع بأمر  
؟  عظيم وهو ميالد عيسى عليه السالم  

الجواب : جعل هللا تعالى زكريا عليه السالم كافاًل لها ، وأوجد عندها رزقًا في غير أوانه ،  
 واصطفاها لعبادته ، وطهرها على نساء العالمين .

 سؤال : عرضت اآلية الكريمة أمًرا خارقًا للعادة . اذكره ؟   

هة الصيف في الشتاء ( . ) فاكهة الشتاء في الصيف وفاككان الرزق يأتي لمريم في غير أوانه الجواب :   

 سؤال : ما صفات مريم وزكريا عليهما السالم كما في اآلية ؟ 

 مريم  : طاهرة عابدة .              زكريا  : كافل لمريم . 

وانبتها نباتًا حسنًا " ؟ سؤال : وضح الصورة الفنية في قوله تعالى : "   

.  صّور هللا مريم في نموها وتربيتها بالنبات والزرع الصالح الجواب :  

 

( فنادتهُ   38" هنالك دعا زكريا ربَّهُ قال رّبِّ هْب لي من لدْنك ذريَّة ً طيّبة ً إنك سميع الدعاء )  

ُرَك  قًا بكلمٍة من هللا وسيًِّّدا وَحُصوًرا بيَْحيى المالئكة ُ وهو قائٌم يُصلِّّي في المحراب أّن هللا يُبّشِّ ُمصّدِّ

بَُر وامرأتي عاقٌر * قال كذلَك هللاُ   39ونبيًّا من الصالحين )  ( قال رّبِّ أنّى يكوُن لي ُغالٌم وقد بلغنَي الكِّ

ًزا واذكْر ربَّك قاَل آيتُك َ أّّل تُكلَِّّم الناَس ثالثة َ أيام ٍ إّل رمْ ( قاَل رّبِّ اجعْل لي آية ً  40يفعُل ما يشاُء ) 

ّيِّ واإلبكار ِّ )     (  41كثيًرا وسبِّّْح بالعَشِّ

 معاني الكلمات : 

أي في المحراب وفي تلك اللحظة // هب ْ : أعِط وامنْح // فنادته المالئكة : المقصود جبريل  هنالك :

/ /أو المكان الشريف العالي  راب : مكان العبادةحْ المِ  عليه السالم  // قائم : واقف للصالة //  

   //مقصود سيدنا عيسى المسيح عليه السالم ال : بكلمة ٍ //  مؤمنًا:  مصّدقًا  

//   حصوًرا : َمن يعصم نفسه عن النساء عفّة ً سيّدا : َمن يسود قومه ويرأسهم   

: أدركتني الشيخوخة  //  بلغني الِكبَر    ولد //  :  غالم //  : كيف  أنّى  
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) كلمة عاقر يستوي فيها المذكر والمؤنث وجمع عاقر للمذكر : ُعقَّر  : عقيم ال تلد  عاقر

ر وعواقر   // آية : عالمة أو دليل //   وجمعها للمؤنث : ُعقَـّ  

تنزيه هللا من كل نقص  : سبّح//       العين أو الحاجب أو نحوهمااليد أو الرأس أو اإلشارة ب :  رمًزا  

الوقت من أول النهار إلى طلوع الشمس  : اإلبكار//    إلى المغربالوقت من زوال الشمس  : العَشيّ   

 جذور الكلمات : دعا :  دعو // هب : وهب  // ذرية : ذرر أو ذرأ // طيّبة : طيب //  الدعاء : دعو // فنادته : ندي // 

// سيًّدا : سود   بشر:  يبشرك//  حرب:   المحراب //يصلّي : صلو  // قوم:  قائم//  ملك أو ألك:  المالئكة  

تكلّم : كلم // آية : أيي أو أوي // العَشّي : عشو // اإلبكار : بكر . // غلم:  غالم//  نبأ أو نبو:  نبيّا//  حصر:  حصوًرا  

 شرح اآليات :    

له من عنده ذريّة طيبّة  هنالك في المحراب وفي تلك اللحظة التي رأى فيها زكريا كرامة هللا لمريم ، دعا زكريا ربّه متوساًل أْن يهبَ 

قائال إّن هللا يبشرك بمولود ذكر . وعندما كان زكريا يصلي في المحراب ناداه سيدنا جبريل يستجيب لدعاء من يدعوه  صالحة فاهلل

يؤمن رسالة سيدنا عيسى ويكون سيّدا ورئيًسا لقومه وهو يعصم نفسه عن النساء عفّة ً فال يقرب النساء مع قدرته   اسمه يحيى ،

وقد أدركتني  على ذلك ، ويكون نبيًا ومن الصالحين وهي بشارة أعلى من البشارة األولى . فقال زكريا متعجبا : كيف يأتيني الولد

سنة ( ، وسبب تعجبه هو كبرهما في السّن و  98( وامرأتي عاقر أي عقيم ال تلد ) وعمرها سنة  120الشيخوخة ) فقد كان عمره 

فأخبره جبريل أّن هللا ال يُعجزه شيء . وطلب زكريا عالمة تدله عندما تصبح زوجته حاماًل ، فأخبره أّن عالمة   عقيم .  امرأته أنّ 

التسبيح وذكر هللا ، فأمره بتسبيح هللا في آخر ام مع لياليها ولكنه يستطيع حمل زوجته هي عدم القدرة على كالم الناس لمدة ثالثة أي

 النهار وأّوله وتعظيم عبادته .

 سؤال : كيف استقبل زكريا البشرى بيحيى ؟ 

 الجواب: باستبعاد تحققها في موازين البشر ألنه كبير في السّن وامرأته عاقر، وبالدهشة والتعّجب واستعظام قدرة هللا

   . باالستبعاد والتعّجب ( ) 

 سؤال : بيّن األمارة ) العالمة ( التي أعطاها هللا تعالى لزكريا عليه السالم دلياًل على حمل زوجته وتحقق البشرى ؟

 الجواب: أاّل يُكلِّم الناس ثالثة أياٍم بلياليها ، ذاكًرا هللا ذكًرا كثيًرا وُمسبًِّحا في آخر النهار وأّوله .   

 سؤال : استخلص من اآليات الكريمة صفات  زكريا  عليه السالم ؟ 

 الجواب: كبير في السّن ، َصبور ، ُمتعبِّد .  
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 سؤال : استخلص من اآليات الكريمة صفات يحيى عليه السالم ؟ 

ق بكلمٍة من هللا  ، سيِّّد  ، َحُصور ،  ونبّي من الصالحين    الجواب: ُمصّدِّ

 سؤال : عرضت اآليات الكريمة أموًرا خارقة للعادة . اذكرها ؟  

  الجواب: والدة يحيى عليه السالم من أّمٍ عاقر وأٍب كبير في السّن ) بلغ من العمر ِعتيّا ( .

 سؤال : لماذا جاء الطلب بلفظ الِهبة في قوله تعالى على لسان زكريا : " رّبِ هْب لي من لدنك ... " 

ل أو وسيط من زكريا عليه السالم فالهبة   الجواب: ألّن الِهبة عطاء من غير ِعَوٍض أو ُمقابل ومن غير سبب أو تدخُّ

وفي هذا دليل صدق زكريا في توكله ) فهو كبير في السّن وامرأته عاقر .   -من لدنك  –محٌض من عند هللا تعالى إحسان 

   على هللا وإيمانه الصادق وحسن ظنّه بربّه ( . 

 سؤال :  ما اللون البالغي بين كلمتي ) العشّي واإلبكار ( ؟     الجواب: الطباق ) يعني : كلمة وعكسها (  

          

(42وإْذ قالِت المالئكة ُ يا مريُم إّن هللاَ اصطفاِك وطهََّرِك واصطفاِك على نساِء العالَِمين )"    

ِه إليَك * ( ذلك من أنباء الغْيِب نُوحي43الّراكعين )يا مريُم اْقنُتِي ِلربِِّك واسجدي واركعي مَع 

 وما ُكْنَت لديهم إْذ يُْلقون أقالمهم أيُُّهم يَْكفُلُ  مريَم وما ُكنَت لديهم إْذ يختِصمون )44(  

 

 معاني الكلمات : 

ِك بالكر:   ) األولى ( اصطفاكِ  لِك وخصَّ //  مات ااختارِك هللا من بين سائر النساء وفضَّ  

طّهرك من األدناس واألقذار وما اتّهمِك به اليهود من الفاحشة  طهَّرَك :   

   .اختارِك هللا من بين سائر النساء لتكوني مظهر قدرة هللا في إنجاب ولد من غير أبٍ  :)الثانية(اصطفاِك 
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 المالئكة : كناية عن سيدنا جبريل عليه السالم . 

 اقنتي :  قنت أْي أطاع هللا وأطال القيام في الصالة والدعاء والمقصود: الزمي عبادة هللا شكًرا على اصطفائه لكِ   

إلقاء المعنى في النفس في خفاء نوحيه :  // جمع ) نبأ ( وهو الخبر المهم أنباء :   

   المخاطب سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلمإليك َ : 

هام التي يُقتَرع بها أقالمهم : .  يجعلها في رعايتهيكفُل :  // .   الّسِّ  

 شرح اآليات :    

وجعلك مطهرة من مات ، ايخاطب جبريل عليه السالم السيدة مريم قائال لها إّن هللا اختارك من بين نساء العالمين وفّضلِك عليهم بالكر

 ) سيدنا عيسى (واختارك مرة أخرى لتكوني مظهر قدرته في إنجاب ولد من غير أٍب األدناس ومّما اتهمك به اليهود من الفاحشة ، 

وصلّي هلِل مع الُمصلّين .  ، فالزمي يا مريم عبادة هللا شكرا على اصطفائه لِك   

وسلم ) من قصة امرأة عمران وابنتها مريم وقصة زكريا ويحيى ( هي من   هذه القصص التي قصصنها عليك يا محمد صلى هللا عليه

وما كنَت عندهم وهو يختصمون ويتنافسون على كفالة مريم حين التي أوحينا بها إليك ولم تكن تعلمها أنَت من قبل . االنباء الغيبية 

  . ألقوا سهامهم للقرعة ، وَمن يفوز بالقرعة يكفُل مريم ويجعلها في رعايته 

جذور الكلمات : المالئكة : ملك أو ألك //   اصطفاك : صفو // طّهرك " طهر // نساء : نسو //  العالمين : علم // اقنتي : قنت 

أنباء : نبأ // نوحيه : وحي // يُلقون : لقي // يكفُل : كفل // يختصمون : خصم .  //  

 سؤال :  بيّن فضل هللا تعالى على مريم ؟   الجواب :  اصطفاها وطّهرها واصطفاها على نساء العالمين . 

 سؤال : اذكر ما يستوجبه هذا الفضل ؟ الجواب: أْن تُطيع هللا وتلزم عبادته . 

 سؤال :  قال تعالى : " ذلك من أنباء الغيب " ، ما المشار إليه في اسم اإلشارة ذلك ؟ 

 الجواب: كّل ما ذكره هللا تعالى من قصة امرأة عمران وابنتها مريم وقصة زكريا  ووالدة يحيى . 
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 سؤال :  َمن المخاَطب في كلمة ) إليك ( في قوله تعالى : " ذلك من أنباء الغيب " ولماذا خاطبته اآلية ؟ 

دق  الجواب: المخاطـَب هو ) سّيدنا  محمد ( صلى هللا عليه ، والحكمة ) الغاية من ذلك ( هي تأكيد صِّ
 نبّوته ) فهذه القصص واألنباء المهمة التي أوحى هللا بها له هي أمور غيبية لم يكن يعرفها ( . 

 سؤال : اذكر صفات مريم عليها السالم ؟  

 الجواب: طاهرة ، اصطفاها هللا على نساء العالمين إلنجاب طفل من غير أب  ، مخلصة في العبودية . 

 ** سؤال مهم : ما داللة ) اصطفاك ِ ( األولى والثانية . ) مكتوب الجواب في المعاني ( . 

 سؤال : عالَم يعود ضمير الهاء في كلمة ) نوحيه  ( في قوله تعالى : "  ذلك من أنباء الغيب نوحيه  إليك " 

 الجواب: يعود على كلمة ) ذلك ( . 

 سؤال : عالَم تعود الضمائر المخطوط تحتها في كلمات : لديهم   ، أقالمهم  ، تختصمون ؟ 

 الجواب: على سيدنا زكريا وقومه . 

 

قالِت المالئكة ُ يا مريُم إنَّ هللا يُبشَُّرِك بكلمٍة منهُ اسُمهُ المسيُح عيسى ابُن مريَم    ْ ذإ"   

بين  ( ويُكلُِّم النّاَس في الَمْهِد وَكْهاًل وِمَن   45) وجيًها في الدُّنيا واآلخرِة وِمَن الُمقرَّ

الصالحين ) 46 ( قالْت رّبِ أنّى يكون لي ولٌد ولم يَْمسْسني بشٌر * قاَل كذلكِ  هللاُ يْخلُُق ما 

( ويُعلُّمهُ الِكتاَب والِحكمة َ   47أمًرا فإنّما يقول له ُكْن فيكوُن ) يشاء * إذا قضى  

* أنّي   أنّي قد جئتكم بآيٍة من ربّكم ورسواًل إلى بني إسرائيَل (  48واإلنجيَل )  والتوراة َ 

طيًرا بإذِن هللا وأُْبِرُئ األَْكَمهَ واألْبَرَص أخلُُق لكم من الّطين كهيئة الّطير فأْنفُُخ فيِه فيكوُن  

وأُْحيي الموتى بإْذِن هللِا وأُنبِّئُكم بما تأكلون وما تّدخرون في بيوتكم إّن في ذلك آلية ً لكم 

َم  (  49) إْن كنتم مؤمنين  قًا ِلَما بيَن يديَّ من التوراة وأِلُِحلَّ لكم بعَض الذي ُحّرِ وُمصّدِ

فاعبدوهُ هذا ( إنَّ هللاَ ربِّي وربُّكم  50وِجئتُكم بآيٍة من ربّكم فاتقوا هللاَ وأطيعوِن ) عليكم 

"  ( 51ِصراط ٌ ُمستقيم )   
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 معاني الكلمات : 

مولود يحصل بوساطة كلمة من هللا هي كلمة  ) ُكْن ( بال   : بكلمةٍ //   جبريل عليه السالم  : المالئكة

//    لقب من األلقاب المشّرفة ومعناه الُمباَرك:   المسيح // أب وهو سيدنا عيسى عليه السالم .  

: فراش الطفل كناية على أنه  المْهد: يحّدثهم بكالم النبّوة  //   يُكلِّم الناسشريفًا ذا جاٍه وقْدٍر // :  وجيًها

: كيف //   أنّى: َمن جاوَز الثالثين إلى نحو الخمسين  //  الكهل صغير    //  طفل   

: أراد وحكم //   قضى: يصنع على غير مثال سابق //  يخلُق ما يشاء: لم أتزّوج //  لم يمسسني

  : ُمعجزة //  ٍبآية: السداد في الفول والعمل أو ُسنن األنبياء //  الحكمة: الكتابة //  الكتابَ 

ر لكم من الطين //   لكم من الطين : أخلُق على شكل وصورة الطير //   كهيئة الطير :أُصّوِّ  

: الُمصاب بالبَرص وهو بياض يعتري ويصيب   األبرص: الذي يولد أعمى //  األكَمه: أشفي //  أُبرئ

ة // : عالمة واضح آلية: تخبئون وتخزنون //  تّدخرون: أُخبركم //  أُنبئكم الجلد ) مرض جلدي ( //

م عليكم: رسالة موسى عليه السالم // ما بين يدّي من التوراة  : ُمؤّيِّدا // ُمصّدقًا : أي في شريعة   ُحّرِ

فيه .  هي طريق ال اعوجاجو تقوى هللا وعبادته  :   صراط مستقيم: خافوه //  فاتقوا هللا // موسى   

 شرح اآليات :    

ُرها بأنّها ستلد ولًدا  معليه السالجاء جبريل  يحصل بكلمة من هللا دون أب وهي كلمة كن فيكون ، وهذا المولود لقبه  إلى مريم يُبّشِ

وسيكون سيًِّدا وُمعّظًما ونَسبَه إلى أّمه مريم تنبيًها وتأكيًدا على أنها ستلده دون أٍب . المسيح أّي المبارك ، واسمه عيسى ابن مريم ، 

بين عند هللا . في الدنيا واآلخرة  ومن معجزاته الخارقة للعادة أنّه سيُكلُِّم قومه وهو طفل صغير قبل وقت الكالم كما يُكلّمهم ومن الُمقرَّ

وسيكون من   ز .وهو كهل كبير بكالم األنبياء ودعوتهم من غير تفاوت واختالف بين حال الطفولة والكهولة ، وهذا من اإلعجا

           بقوله عليه السالمفتساءلت مريم متعّجبة كيف يأتيها ولد وهي لم تتزوج ، فرّد جبريل الكاملين في التُّقى والصالح . الصالحين 

يكون ) كذلِك ( أي هكذا أمُر هللا عظيم ، ال يُعجزه شيء ، يخلق بسبب من الوالدين أو من دون سبب ، إذا أراَد هللا شيئًا فيقول له كن ف 

. . وبعد ذلك تتحّدث اآليات عن معجزات سيدنا عيسى وهي واضحة ومذكورة في المعاني وال داع ٍ لتكرار شرحهافيحصل دون تأخير   

 جذور الكلمات : يبّشرك :  بشر // المسيح :  مسح // وجيًها : وجه // الدنيا : دنو // اآلخرة : أخر // المقّربين : قرب // 

أبرئ : برأ // األكمه : كمه //  يمسسني : مسس // يشاء : شيء // رسوال : رسل // جئتكم : جيء // كهيئة : هيأ //   

ألحّل : حلل تّدخرون : ذخر // مؤمنين : أمن // مصّدقا : صدق //  //األبرص : برص // أحيي : حيي // الموتى : موت    

 فاتقوا : وقي // أطيعون : طوع // مستقيم : قوم .

 سؤال :  ذكرت اآليات أموًرا خارقة للعادة ) معجزات ( ، اذكرها ؟ 

الجواب: 1-  والدة عيسى عليه السالم من غير أب .   2- معجزات عيسى عليه السالم وهي إحياء الموتى وشفاء 

 األكمه واألبرص والنفخ في الطين فيصير طيًرا ، وكلها بإذن هللا . 



 الشرح الوافي  في اللغة العربية للصف الثاني عشر ) مواد مشتركة ( الفصل األول   *** إعداد األستاذ : هاني الوحيدي   0799146378

13 
 

          المعجم والداللة : صفحة 13

 ف إلى معجمك اللّغوّي: ضأ -1

 دقة أو عبادة أو نحوهما. صه من س على نف ه المرءُ بُ وجِّ نذرُت : من الّنذر، وهو ما يُ  -

 إليه بالرعاية. :  عهدها كفّلها زكريّا -

 ة.اء عفّ سه عن النسم نفصور:       من يعصُ الحَ  -

 نها. صّ أُعيذُها بَك   : ألجأ إليك لتحفظها وتح  -

 الذي يولد أعمى. :  األْكَمه -

 

 تخرج معاني المفردات اآلتية: س ُعد إلى المعجم، وا -2

.   صَطفى، اْقنُتي، األْبرَ صاإلْبكار، ا  

 

أول النهار إلى طلوع الّشمس .  :  اإلبكار  

: اختاَر وفضَّلَ  اصطفى  

) قنَت : أطاع هللا وأطال القيام في الصالة والدعاء ( الزمي عبادة هللا شكًرا على اصطفائه :  اقنتي  

: الُمصاب بالبرص وهو بياض يعتري الجلد .  األبرص  

 

 تحتَه خطٌّ في ما يأتي: فّرق في المْعنى في ما  -3

 ُمخلًَصا للعبادة . الجواب :{. قال تعالى: }   -أ   

ًرا  باللغة العربية .   الجواب : ُمنقًَّحا ، خالًصا من األخطاء .             أعْدُت كتابة النّص ُمحرَّ
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 ب- قال تعالى: }   {. الجواب : أعِط وامنح 

 

 ألة.ساعدتني على حّل المسَك َهْبـ -

 صورة األمر . احُسب ، من أفعال القلوب ، جامد ال يأتي إال في  الجواب :

 جـ- قال تعالى: }  {. الجواب : أنجبُت ، ولدتُ 

 وجَد .أ الجواب :  .ضالخليل بن أحمد علم العَرو عضو -

 

  د  - قال تعالى: } ويُعلُّمهُ الكتاب والحكمة والتوراة واإلنجيل {. الجواب : الكتابة .

 القرآن الكريم  الجواب :  ال ريب فيه ُهدًى للمتقين "  الكتابقال تعالى : " ذلك 
 

 

 

 توي فيه المذّكر والمؤنّث، ُعد إلى المعجم وتبيّن جمع كّلٍ منهما. س { ي لفظ }  -4

 جمع عاقر للمذكر هو ) ُعقَّر ( ، وجمعها للمؤنث هو ) ُعقَّر و عواقر ( . الجواب :

 

 الجذر اللُّغوّي لما يأتي:ما  -5

ّميتها، تّدخرون. سالذُّريّة، العَشّي،   

 الجواب بالترتيب : ذرر أو ذرأ  // عشو // سمو // ذخر . 

 

 يط، وبيّن الفرق بين كّل من: سُعْد إلى المعجم الو -6

م.   الَكْهل، الّشيخ، الَهرِّ
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 {:                          قال تعالى: }  -1

 بَِّم وصف هللا تعالى ذّرية األنبياء ؟  -أ

 

 عالَم يدلُّ ذلك ؟   –ب 

 

جرياً على عادة أهلها نذرت امرأة عمران ما في بطنها لخدمة بيت المقدس راجية  -2

 تعانت على تحقيق ذلك؟ سالقبول من هللا، بَم ا 

 

 

للقيام   - الم سعليها ال - هيّأ هللا تعالى مريم وء فهمك اآليات الكريمة، بيّن كيف ضفي  -3

 الم. سى عليه السبأمر عظيم، وهو أن تلد عي 

جعل هللا تعالى زكريا كافاًل لها ، وأوجد عندها الرزق في غير أوانه ،   الجواب :

 واصطفاها لعبادته ، وطّهرها على نساء العالمين .

 

 ؟ السالمتقبل زكريا البشرى بيحيى عليهما سكيف ا -4

 

 

14 الفهم والتحليل :    صفحة  
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 ى. دلياًل على حمل زوجته، وتحقُّق البشر -  السالمعليه  -بيّن األمارة التي منحها هللا تعالى لزكريا  -5

 

 : (  34و  42 ) وء فهمك اآليتْينضفي  -6

 أّن هللا اصطفاها وطّهرها على نساء العالمين .  : الجواب ما فضل هللا تعالى على مريم عليها السالم ؟ -أ

 .  وتلزم عبادته هللاتُطيع أّن  :الجواب ل ؟ ضاذكر ما يستوجبه هذا الف –ب 

 

 {:  من أنباء الغيب نوحيه إليك  ذلك في قوله تعالى: }  -7

   ( ؟ ذلك ما المشار إليه في }  -أ   

 

 الرسول محمد صلى هللا عليه وسلّم . :الجواب  إليك ( ؟َمن الُمخاَطب في }  -ب

 

لَم خاطبته اآلية؟  -جـ  

 

 .السالمفات كّل من مريم وزكريّا عليهما صمن اآليات   استخلص -8

 

 

 أموًرا خارقة للعادة، اذكر ثالثة منها. ت اآليات الكريمة ضعر -9

، الرزق في غير أوانه عند مريم ، والدة يحيى  : والدة عيسى عليه السالم من غير أٍب  الجواب

، معجزات عيسى عليه السالم ) إحياء الموتى ، شفاء األكمه  من أّمٍ عاقر وأٍب كبير في الّسن 

 ينفخ في الطين فيصير طيًرا ( .  ، واألبرص 
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 :  السالمان زكـريّا عليه سلماذا جاء الطلب بلفظ الهبة في قوله تعالى على ل -10

 رّبِّ هْب لي من لدنك ذّرية طيّبة ( ؟ } 

ل أو وسيطٍ :  الجواب وض أو مقابل ، ومن غير سبب أو تدخُّ بةَ عطاٌء من غير عِّ ن زكريا  مألّن الهِّ

خالص ( من عند هللا ، وفي ذلك ْحٌض )  ساٌن مَ عليه السالم ؛ فهو كبيٌر وامرأته عاقر ، فالهبة إح 

دُق توّكل زكريا على ربه وإيمانه وُحسن ظّنه برّبه     .صِّ

 

 ؟رأيكفي    الح ،صفي تنشئة جيل   الحسنة{، ما أثر الّرعاية   وء قوله تعالى: }  ضفي  -11

ُج نباتًا طيّ  الجواب ئ جيال سو: الرعاية الصالحة كالّزرع الصالح يُخرِّ  ا.ي  ًبا ، والتربية الحسنة تُْنشِّ

 

 ًحا رأيك:ضّ في مجتمعك مو يأتياآليات الكريمة، ناقس أثر ما  دراستكبعد  -12

 

 

لوب؟ سّي، فما فائدة هذا األ صصالق األسلوب استخدامالكريم من  القرآنأكثر  -13   
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رأيك ؟  فاتهم، عالَم يُدّل هذا فيصو واصطفائهمالّرعاية اإللهيّة في إعداد األنبياء  تكاملت -14  

 

 

 

 {. وير في قوله تعالى: }  صح جمال التّ ضو -1

 

 مثالين على الّطباق من اآليات الكريمة. استخرج -2

 

 

 أخرىاإلنشائيّة في العربيّة عن معانيها الحقيقيّة إلى معاٍن  األساليبتخرج  -3

 بالغيّة، مثل: 

لة من الصديق :  األمر ؛  -أ  نحو : قول بّشار بن بُرد مخاطًبا من ال يحتمل الزَّ

 

ةً  َوُمجاّنِّبُهْ صواحًدا أْو  شْ فَعِّ  ُف ذَْنٍب َمرَّ ْل أخاَك فإنّه          ُمقارِّ  

 فيفيد األمر هنا : التخيير. ) إذا كان في الجملة كلمة ) أو ( فاألمر يفيد التخيير (. 

" إذ أوى الفِّتيةُ إلى الكهف فقالوا ربّنا آتنا من لُدنك  وفي قولـه تعالـى:

   يّئ لنا من أمرنا رشًدا "رحمة ً وه

يفيد األمر هنا : الدعاء . ) إذا كان األمر صادًرا من األقّل في المنزلة إلى 
 األعلى فهو يفيد الدعاء ( .

15 :    صفحة الجماليتذّوق ال  
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أي   بين المتقاربين في المنزلة كاألصحاب واألزواج فيفيد االلتماس   أو األمر إذا كان النهي** 

.   أو النهي موّجًها إلى جماد فهو يفيد التمنّيالطلب برفق وإذا كان األمر   

 

 

 

 الجواب : الدعاء 
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     الجواب : االستبعاد والتعّجب . 

 

 الجواب : تعظيم شأن  هذه المولودة وجعلها وابنها آية ً للعالمين . 

    

 

    الجواب : االستمرار والتجدُّد . 
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لّي؛ أي أن  صزم معناه مع جواز إيراد المعنى األالكناية: لفظ أُطلِّق وأُريد به ال -6

ود،  صّمن معنيين: معنًى حقيقي ا وآخر مجازي ا، والمجازّي هو المقضبكالم يت تأتي

 ومثال ذلك قولنا: وقف الجندّي مرفوع الّرأس.

 

 المعنى الحقيقّي: رفع الرأس عاليًا .

.  ( عتزازالفخر واال)عتزاز، فمرفوع الّرأس كناية عن والمعنى المجازّي: الفخر واال  

ينطفئ؛ ألّن   ، بمعنى أّن رماد ناره ال( كرمه) فالن كثير الّرماد، كناية عن ) وقولنا: 

يف. ضالنّار لقِّرى ال إشعالكثرة الّرماد دليل على كثرة   

 وقول أحمد شوقي: 

َل الشَّباباضَولي بْيَن ال لوع دٌم ولحٌم             هما الواهي الذي ثَكِّ  

 

.  لوعهضالذي بين  ( القلب)  فدٌم ولحٌم ّكناية عن   

ح الكناية في ما تحتَه خّط في قوله تعالى:ضّ بناء على ما تقّدم، و   

.{  } 

 الجواب : طفاًل وليًدا .

 في اآليتْينِّ الكريمتْينِّ اآلتيتين:  (الَخْلق)لة ح دالضو -2

 

 الجواب : يصنع ما يشاء على غير مثال سابق .  

 

ر لكم من الطين كشبه الطير .   الجواب : أُصّوِّ
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  ** النداء هو دعوة المخاطب بوساطة حرف من أحرف النداء لالنتباه واإلقبال .

 مثل : يا مسرًعا ، تمهل . ) حرف  النداء : يا   // المنادى : مسرًعا ( . 

 ** من حروف النداء : يا ، أيَا ، أْي ، هيا ، همزة النداء ) أ ( وتكون بمعنى ) يا ( . 

عالمة الترقيم التي تأتي بعد المنادى هي : الفاصلة ) ، (  **   

 المنادى نوعان : 1  -  ُمعَرب ) يعني منصوب ( .   2 -  مبني . 

 

                              أوال : المنادى المنصوب  

 يكون المنادى مُ عربًا منصوبًا في الحاالت اآلتية :

 1 ( إذا كان المنادى ُمضافًا :

جاء بعد المنادى مضاف إليه فسوف يكون المنادى ُمعربًا منصوبًا ، وهنا سيكون   يعني  إذا

 المنادى نكرة غير منّونة  ومتبوعً ا  باسم معرفة أو نكرة ال  تدل على صفة . 

لم ِ ، واظب على دروسك .  مثال : يا طالَب العِ   

فة ( وهو  الحظ أّن المنادى ) طالَب ( هو اسم نكرة وغير منّون ومتبوع بـ ) اسم معر

 العلم  ) فكلمة العلم : مضاف إليه ( ولذلك فالمنادى هنا ) معرب منصوب (

 يا : حرف نداء مبني ال محل له من اإلعراب  

 طالَب : منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف  

 العلم ِ : مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة .  

17: صفحة  النداء  
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 2 ( إذا كان المنادى شبيًها بالمضاف : 

 وهنا سيكون المنادى نكرة منّونة بتنوين الفتح ومتبوًعا باسم مرفوع أو منصوب 

أو متبوعً ا بجار ومجرور ، وسيكون المنادى من المشتقات ) اسم فاعل أو اسم مفعول  

 أو صفة مشبهة أو صيغة مبالغة ( . 

 مثال : يا رافعًا شعاَر الوئام ، جزاك هللا خيرا .  

 

الحظ أّن المنادى ) رافعًا ( نكرة منّونة بتنوين الفتح ومتبوعة باسم منصوب   *

وكما تالحظ يمكن عمل أسلوب إضافة منه ومن الكلمة التي بعده فنقول : يا رافَع  

 الشعار . ولذلك فهو معرب منصوب ألنه شبيه بالمضاف . 

مثال آخر : يا  باحثًا  في العلم ، تحرَّ الدقّة . ) الحظ أّن المنادى جاء نكرة منّونة  

وقد جاء بعده جار ومجرور والحظ أننا نستطيع عمل أسلوب إضافة فنقول : يا  

 باحَث العلم ... 

 ** إعراب ) رافعًا ، باحثًا : منادى منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح ( .  

 

 3 ( إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة :  

هنا نحن ننادي بشكل عام وال نقصد شخًصا محددا و سيكون المنادى نكرة منّونة  

وغير متبوعة باسم مرفوع أو منصوب كالشبيه بالمضاف ، ويتبعه على األغلب 

 فاصلة ثم فعل أمر . 

 مثال : يا مسرًعا ، تمهْل .  

ننادي بشكل عام على كل مسرع وليس على  مسرًعا هنا نكرة غير مقصودة ألننا  

شخص محدد ، الحظ أنه غير متبوع باسم مرفوع أو منصوب كالشبيه بالمضاف  

 والحظ أنه متبوع بفاصلة ثم فعل أمر .  

 مسرًعا : منادى منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح . 
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   مثال آخر : فيا راكبًا  إّما عرْضَت فبلِّغَْن       نََداماَي من نجراَن  أْن ال تالقيا  

 الحظ أّن الشاعر ينادي على أّي راكب بشكل عام وال يقصد شخًصا محددا والحظ أّن المنادى 

( هو نكرة منّونة وغير متبوع باسم مرفوع أو منصوب أو جار ومجرور كالشبيه   ) راكبًا

الحظ أّن عبارة إما بلغت هي جملة معترضة ( –بالمضاف ، وقد تبعه فعل أمر وهو ) فبلغن    

  ** الحظ أّن الشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة يكون المنادى منّونًا بتنوين الفتح 

جمع مذكر سالًما (  . ) أو قد يكون مثنى أو   

 

** مالحظة : إذا كان المنادى مثنى أو جمع مذكر سالًما فستكون عالمة نصبه الياء و إذا كان من  
فستكون عالمة نصبه الكسرة .  ااألسماء الخمسة فتكون عالمة نصبه األلف ، وإذا كان جمع مؤنث سالمً   

مثال : يا  أبا محمد ، ال ترُج غير هللا . ) أبا : منادى منصوب وعالمة نصبه األلف ألنه من 

  األسماء الخمسة وهو مضاف / محمد : مضاف إليه مجرور وعالمة جره تنوين الكسر ( .

 

** المنادى الشبيه بالمضاف والمنادى النكرة غير المقصودة يكون منّونًا بتنوين  

 الفتح ) وإذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما فيكون بالياء والنون ( .  

 

                              ثانيًا : المنادى  المبني  

  

  يكون المنادى مبنيًّا  على الضم في محل نصب في حالتين وهما :

 

 1 ( إذا كان المنادى اسًما علًَما ) كأسماء األشخاص والمدن والبلدان والشهور ( : 

 مثال : سالٌم عليِك يا  قدسُ  .  

( هنا منادى مبني ألنه اسم علم وإعرابه : منادى مبني على الضم في محل نصب .  ُ) قدس  

 ومثله : يا عمُر   // يا أحمد ُ   // يا آدُم ...
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 2 (  إذا كان المنادى نكرة مقصودة : 

 هنا نقصد شخًصا أو شيئًا محدد بالضبط ويكشفه الكالم الذي يسبقه . 

 مثال : محمد يُسرع في سيارته بشكل كبير قد يؤدي إلى حوادث مميتة ، يا مسرعُ  ، تمّهْل .  

الحظ أّن المنادى ) مسرع ( نكرة ولكننا نقصد به شخًصا محددا عرفناه من سياق الكالم وهو )  

 محمد ( لذلك سيكون المنادى هنا ) مسرع ( مبنيًّا ألنه نكرة مقصودة . 

(   **  إعراب ) مسرُع ( : منادى مبني على الضم في محل نصب  

 

 مثال 2 : قال تعالى : " وقيَل يا أرضُ  ابلعي ماَءك ويا سماءُ  أقلعي " 

الحظ أّن المنادى هنا هو نكرة ) أرض ، وسماء ( ولكنه نكرة مقصودة ، فاهلل يوّجه النداء إلى  

 أرض محددة وسماء محددة وهي التي عاقَب وأغرق فيها قوم نوح ، فالنكرة هنا مقصودة . 

سماُء ( : منادى مبني على الضم في محل نصب .    ** إعراب ) أرُض ،  

 

** مالحظة : إذا كان المنادى المبني مثنًى فسوف يكون مبنيًّا على األلف وليس على الضم وكذلك إذا كان جمع  

يا معلمون ...   / /  مثل : يا مهندسان ... وليس الضمة  مذكر سالم فسوف يكون مبنيًّا على الواو   

  

** مالحظة : يجوز في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم حذف ياء المتكلم وإبقاء الكسرة دلياًل 
 عليها كما في قوله تعالى : " وإذ قال إبراهيُم  ربِّ  اجعل هذا بلًدا أمنًا وارزق أهله من الثمرات ( . 

( وأصل الجملة ) يا ربِّي ( حذف ياء المتكلم جواًزا وترك الكسرة دلياًل   المنادى هنا هو كلمة ) ربِّ 

 عليه ) رّبِ : منادى معرب منصوب ألنه مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة  جواًزا (.

    

 ** قد يُحذف حرف النداء جواًزا وسوف نعرفه من سياق الجملة مثل قولنا : 

ربّي اغفر لي ولوالدي (  رّبِ اغفر لي ولوالدي  . ) أصلها : يا   

 مثال آخر : قال تعالى : " يوُسُف أعرض عن هذا ... " أصلها : يا يوسُف . 
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مبني  ألنه علم // إعرابه : منادى مبني على الضم في محل نصب  آدُم :   

 

 

، الحظ أّن المنادى نكرة غير منّونة ومتبوع بـ اسم معرفة  معرب ألنه مضاف جامَع : 

//   وهو : الدنيا ، لذلك كلمة ) الدنيا ( : مضاف إليه    

وهو مضاف  فتحةإعرابه : منادى منصوب وعالمة نصبه ال   

 

 

 

 

  //، الحظ أّن المنادى عيني مضاف إلى ضمير ياء المتكلم  معرب ألنه مضاف أعينيَّ : 

منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى وهو مضافإعرابه : منادى   

 

 

 

 

إعرابه :   / /،  فلسطيُن الحبيبة...، هنا أداة النداء محذوفة ، تقدير الجملة : يا مبني ألنه علم 

 منادى مبني على الضم في محل نصب 

 التدريبات : صفحة 18
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جميُل ، ال تتهاون في أداء واجباتك .  -هـ   

// إعرابه :   هنا أداة النداء محذوفة ، تقدير الجملة : يا جميُل ، ال تتهاون ... ، مبني ألنه علم 

 منادى مبني على الضم في محل نصب 

 

 

 

// إعرابه :   ، الحظ أنّه متبوع بـ اسم منصوب وهو : راية َمعرب ألنه شبيه بالمضاف 

 منادى منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح 
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 رّبِ : حكمه معرب ألنه مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة  

 يا مريُم : حكمه مبني ألنه اسم علم  

 

 

 

 

 

 
 .  تعريفه : هو اسم مشتق يدل على الحدث ومن أو ما قام به مثل كاتب ، العب

 مالحظه مهمه جدا  

قبل صياغه اسم الفاعل أو اسم المفعول أو أي نوع من المشتقات بشكل عام يجب التأكد  
و  أ من أن الفعل في حالة الماضي لمعرفة هل هو ثالثي أم غير ثالثي فإذا كان مضارًعا  

وإذا انتهى بضمير متصل نحذف هذا   مًرا فإننا نعيده إلى الماضي وبعد ذلك نصوغ منهأ
 هو ثالثي أم غير ثالثي . الضمير حتى نعرف هل 

 
 
 
 

 مراجعة اسم الفاعل واسم المفعول  

(  19) صفحة    
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   قواعد صياغته : 
 

أي بزياده ألف بعد الحرف    :فاعلعلى وزن  الفعل الثالثييصاغ اسم الفاعل من   .1
 األول . مثل :  

 عّد : عاد ّ // رّد : راّد //    سامع // سمع :  كتب: كاتب // 
ر  آسف  أِسف :   واعد //  وعد :  واقف   وقف :   // أمر : آمِّ

 ) أفعال معتلة الوسط (  صائم  صائد // صام :   صاد :   قائل //   قال :

 رمى : رام ٍ أو الرامي أو راميًا   // بكى : باك ٍ أو الباكي أو باكيًا 

 رجا : راج ٍ أو الراجي أو راجيًا . ) أفعال معتلة اآلخر (  

 

 سؤال : صغ اسم فاعل من األفعال اآلتية : 

 صادّ // صّد :                                صامدصمد : 

          

       سائدي : ساد ( : ) الماض يَسود :  

                          

ْدُت :  زائد) الماضي دون ضمائر : زاد ( :  زِّ

 

 

   صياغة اسم الفاعل من الفعل غير الثالثي : – 2

نأتي بالفعل المضارع ثم نبدل الحرف األول ميًما مضمومة ونكسر حركة ما قبل اآلخر )  

 الحركات مهمة جدا هنا ( . 

ب  // أعاد : يُعيد : ُمعيد أكرم : يُكرِ  ب : يتدّرب : ُمتدّرِ  م : ُمكِرم     // تدرَّ

 أعطى : يُعطي : ُمعٍط أو الُمعِطي أو ُمعطيًا 

 مشّدد اآلخر ( . خماسي  ) هنا ال نستطيع وضع كسرة على ما قبل اآلخر ألنه احتّل : يحتّل : ُمحتّل 

يختار : ُمختار ) هنا ال نستطيع وضع كسرة على ما قبل اآلخر ألنه خماسي   اختار :

 معتل ما قبل اآلخر ( .  
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 سؤال : صغ اسم الفاعل من األفعال اآلتية :

 ُمقيم يُقيم :  // أقام :        ُمستعِمريستعمر :  استعمر  :  

 ُمستِعدّ يستعّد :  // استعّد :       ُمتماِديًا  ُمتماٍد أو الُمتماِدي أويتمادى : تماديُت : 

 م الفاعل من الفعل : سؤال : ُصغ اس

 ازل ننزل :  يَنزل : 

 (  ومباشرة اقلب حرفه األول ميًم مضمومة  حروف أوله ضمة ، اعرف أنه غير ثالثي 4فعل مضارع من  أي ) مالحظة : ُمنِزل  يُنِزل :

 ُمسِلم . يُسلم :

 سالمسلم : يَسلم : 

 

 

 

عليه ، ويُصاغ من الفعل   يقعتعريفه : هو اسم مشتق يدل على الحدث وَمن أو وما 

 المبني للمجهول مثل َمكتوب ، َمسموع . 

 

   أواًل : قواعد صياغته  من الفعل الثالثي : 

يُصاغ اسم المفعول من الفعل الثالثي على وزن ) َمفعول ( : أي بزيادة ميم مفتوحة   ( 1

وإذا كان هذا الفعل الزًما فيجب زيادة شبه جملة بعد اسم  في األول وواو قبل اآلخر .  

 . ) شبه جملة : جار ومجرور أو ظرف (    المفعول

 الفاعل ونعرفه كاآلتي : ** الفعل الالزم هو الذي ال يحتاج إلى مفعول به ويكتفي ب

 .  ضحك ، ذهب،    نامنستطيع أْن نزيد على آخره الفعل ضمير الهاء أو الكاف مثل :  ال 
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   األمثلة :

سمع : َمسموع   // علم : َمعلوم   // عّد : َمعدود // أِسف : َمأسوف عليه ) ألنه مصوغ  

 من فعل الزم فيجب زيادة شبه جملة بعد اسم المفعول ( . 

 من سأل ( : َمسؤول . ُسئِل ) 

( إذا كان الفعل معتل الوسط بحرف األلف فيجب إعادة األلف إلى أصلها ) إّما واو أو   2

ياء ( ثم نزيد ميًما مفتوحة في األول . )  ونعرف أصل األلف من خالل الفعل المضارع 

 أو المصدر ( . 

 قول : َمقول ) أصل األلف واو والدليل مضارعه : يقول (  قال :

 باع : بيع : َمبيع ) أصل األلف ياء والدليل مضارعه : يبيع ( 

 زار : زور : َمزور ) أصل األلف واو والدليل مضارعه : يزور (

كما هي عندما أحضرنا المضارع   األلف نام : نوم : َمنوم فيه ) المضارع : ينام بقيت

 للمصدر حتى نعرف أصل األلف وهو ) النوم ( إذًا أصل األلف واو ( .  لذلك نعود

( إذا كان الفعل معتل اآلخر بألف قائمة ) ا ( نحّولها إلى واو مشددة ونزيد ميًما  3

 مفتوحة في األول ) الشدة مهمة جدا ( 

 رجا : رجّو : َمرجّو      // سما : سمّو : َمسمّو إليه  

ل اآلخر بألف تشبه الياء ) ى ، ي ( نحّولها إلى ياء مشددة ونزيد (  إذا كان الفعل معت 4

 ميًما مفتوحة في األول ) الشدة مهمة جدا ( 

 بكى : بكّي : َمبكّي عليه    // رضي : رضّي : َمرضّي عليه . 
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   أواًل : قواعد صياغته  من الفعل غير الثالثي :

نزيد ميًما مضمومة في أوله ونفتح حركة ما قبل آخره ، وإذا بدأ الفعل غير الثالثي  

باأللف نقلبها ميًما مضمومة ثم نفتح حركة ما قبل اآلخر . ) هنا ال حاجة إلحضار  

 المضارع منه (  

 

ب   تنازل : ُمتناَزل عنه    // تراجع : ُمتراَجع عنه  // دّرب : ُمدرَّ

 أخبر : ُمخبَر // أعاد : ُمعاد   // أعطى : ُمعطـَى   أكَرم : ُمكَرم  //

 

   مالحظة مهمة :

عند صياغة اسمي الفاعل والمفعول من الفعل غير الثالثي ) الخماسي ( الذي قبل آخره 

) احتّل (         ألف مثل ) اختار ، احتار ( أو من الفعل الخماسي الذي آخره شّدة مثل

اسم الفاعل والمفعول بسبب عدم قدرتنا على وضح  فسوف يحصل تشابه في الحل بين  

حركة الكسرة أو الفتحة على ما قبل اآلخر ألنه ألف أو شّدة وسيكون التفريق بينهما من 

خالل سياق الجملة ، فإْن دلّت على الشخص الذي قام بالعمل فهو اسم فاعل وإْن دلّت 

   على َمن وقع عليه تأثير الفعل فهو اسم مفعول . 

 

 سؤال : ُصغ اسمي الفاعل والمفعول من الفعل ) اختار ( ؟ 

 اسم الفاعل : يختار : ُمختار ) ال نستطيع وضع كسرة تحت األلف ( 

 اسم المفعول : ُمختار ) ال نستطيع وضع فتحة فوق األلف (  

 كما نالحظ نفس الحّل  في الصياغة والتفريق يكون من خالل سياق الُجَمل . 

 م الفاعل واسم المفعول في ما يأتي :  سؤال : فّرق بين اس

جميلة جًدا . ) الجواب : اسم مفعول ألنها تدل على َمن وقع عليه  الُمختارةالقصائد   – 1

 العمل فالقصائد وقع عليها االختيار ولم تقم هي باختيار نفسها ( . 
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 ختيار وهو أبي ( . ألنها تدل على َمن قام باال اسم فاعل . ) الجواب :هذه القصائد  ُمختارأبي  – 2

 سؤال : صغ اسمي الفاعل والمفعول من الفعل : احتّل ؟ 

 ُمحتلّ  اسم المفعول :                   ُمحتلّ يحتّل :  اسم الفاعل : 

 سؤال : فّرق بين اسم الفاعل واسم المفعول في ما يأتي :  

 .  الُمحتلّ أْن يُقاوم الجيش   الُمحتلّ على الشعّب 

وهو الشعب ،  األولى اسم مفعول ألنها تدل على َمن وقع عليه االحتالل الجواب : 

 لى َمن قام بفعل االحتالل وهو الجيش . والثانية اسم فاعل ألنها تدل ع

 

 

 

 اسم المفعول  اسم الفاعل  الفعل 

 
 التقى 

 

 
 أو ُملتقيًا  ُملتق ٍ أو الُملتقي

 

 
 ُملتقَى به

 باع
 

 َمبيع بائع

 انصرف 
 

 ُمنصَرف إليه ُمنصِرف 

 عّد 
 

 َمعدود  عادّ 

 الم
 

 َملوم الئم

 روى 
 

 َمرويّ  ي وراو ٍ أو الرا

 

 التدريبات : صفحة 20
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قً اسم الفاعل :  الجواب : را .    //ا ، الصالحين . قائم ، ُمصّدِ اسم المفعول : ُمحرَّ  
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 ** عزيزي الطالب : اشترك في قناتي على ) اليوتيوب ( وشاهد الشرح المفّصل    

لغة عربية توجيهي (  هاني الوحيدي) أ.اسم القناة : . للدروس بأسلوب جميل وشائق    

 رابط القناة :

https://www.youtube.com/channel/UC_8P1-TVyvU7SPZ767dNKtA?sub_confirmation=1 

https://www.youtube.com/channel/UC_8P1-TVyvU7SPZ767dNKtA?sub_confirmation=1
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 فنُّ السرور ص 27

 

 

صناعة السرور ة : نياثالوحدة ال   
 

 

بابه،  س به إْن وجدت أ تمتعُ س رور، يسُّ ان القدرة على السبرى أْن يُمنح اإلن كُ  عمة ٌ نِّ    

 ويخلُقها إْن لم تكن. 

روًرا وبهاًء ونوًرا، ويعجبني الّرجل أو المرأة  سُ  عُّ شِّ في تقلّده هالةً تُ  يعجبني القمرُ 

ا مُ  ْبطة والشْ يَخلُق حوله جو  به فيُ سّ بعًا بالغِّ في   اه، ويلمعُ حيَّ في مُ  قُ شرِّ رور، ثم يتشرَّ

في جبينه ،ويتدفّق من وجهه.  عينيه، ويتألّقُ   

يُ  ، فيشترطُ  رور كلّها في الّظروف الخارجيّةسّ باب الأس َمْن يظّن أّن  ئُ طِّ خْ يُ  رَّ  ـسَ لِّ

رور يعتمد على النّفس أكثر مّما يعتمد على الّظروف، وفي سّ ة؛ فالحّ صِّ مااًل وبنين و

تطيع أن  سي  م في الّشقاء، وفي النّاس من الشقى في النّعيم، ومنهم من ينعُ النّاس َمن يَ 

  كاتٍ حْ ضِّ تطيع أن يشتري سفيهم من يحكةً عميقةً بكّل ماله وهو كثير، وضِّ يشتري 

نا جميل،   الوسائل نا صتنق  عة بأقّل األثمان، وبال ثمن ،والسعميقة وا  ًعالية ، فجوُّ

 وخيراتنا كثيرة. 

 

 معاني الكلمات :

  //  يلبسها كالقالدة  : تقلُّده: يُعَطى // يَْخلُقها : يصنعها وبُوِجدها //  نعمة

: نوًرا   بهاءً الدائرة من الضوء تُحيط بجرم ) كوكب ( سماوي // تُِشعُّ : تْسَطع //  :هالة   

به: النعمة والسرور  //   بالِغْبطة مملوًءا فال يقبل الزيادة // :  ُمْشبعًا : يمتصُّه على مهل //  يتشرَّ

. : وجهه ُمحيَّاه //، يجري يتألّق : يلمع ويُشرق // يتدفّق : يتصبَّب    

 جذور الكلمات :

//   شّع أو شعع:  تُشعّ //  هول:  هالة//  قلد: تقلّده//  سبب:  أسبابه//  متع:  يستمتع //سرر:  السرور//  كبر:  كبرى//  نعم:  نعمة 

بالغبطة : غبط // يتشّربه : شرب // ُمحيّاه : حيي // يتألّق : ألق // جبينه : جبن // يتدفّق : دفق //بهو // ُمشبعًا : شبع // :  بهاء  

//   // عالية : علو  ييُخطئ : خطأ // فيشترط : شرط // ِصّحة : صحح // يشقى أو الشقاء : شقو // يستطيع : طوع // يشتري : شر

.   ) مفردها : خْيرة ( خيراتنا : خير //الوسائل : وسل   
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 الصور الفنية : 

السرور نوًرا يُضيء في وجه صاحبه .  صّور:  فيشرق في ُمحيّاه -  

.  صّور السرور ماًء يتدفق من وجه صاحبه كما صّور الوجه نْبعًا يتدفّق منه هذا الماء:  ويتدفّق من وجهه -  

.    سلعة ً تُشتَرىصّور الضحكة :   ال يستطيع أْن يشتري ضحكة عميقة -   

 

 سؤال :  كيف يمكن لإلنسان تحقيق السعادة ؟   

 الجواب : ي ستمتع بالسرور إْن وُ جِّ دت أسبابه، ويخلُقها إْن لم تكن. 

ن بالغي ) فن بديعي ( ، عيّنه واذكر نوعه ؟  سؤال :  ورد في الفقرة الثالثة ُمحّسِ  

 الجواب :  ) وفي النّاس َمن يَ شقى في النّعيم،  ومنهم من  ينعُ م في الّشقاء ( ، نوعه : مقابلة .

الطباق كلمة وعكسها مثل ) سريع وبطيء ( ، أّما المقابلة فهي كلمتان أو  ** مالحظة :

 أكثر ثم يأتي عكسهم بنفس الترتيب كما في السؤال السابق .  

 ** داللة المقابلة : براعة الكاتب في توكيد المعنى وتوضيحه وتقريبه من نفس المتلقّي . 

؟ ُمحيّاه ، عينيه ، جبينه ، وجهه (  على َمن يعود ضمير الهاء في كلمات ) حوله ،سؤال :   

  الجواب : على الرجل والمرأة . 

 ..........................                ....................                  .................. 

 

ائر شؤون الحياة فّن؛ فمن عرف كيف ينتفع بهذا الفّن،  سرور كسّ الحياة فّن، وال     

ي به، وَمْن لْم يعرفه  لم يعرف أن  واستفاد استثمره .يستثمرهمنه وَحظِّ  

اب المرء صَ حتمال؛ فما إْن يُ رور قّوة االسّ يجب أن يُتَعلَّم في فّن ال درٍس   أّولُ    

َج ال ر، تتناجى الهموم  صالب ف الوجه، ناكسسر، كادْ صَّ بالتّافه من األمر حتى تراه َحرِّ

هي إذا حدثت لمن هو أقوى احتماالً  قُ ّرِّ ؤَ وتُ جعه، ضْ مَ  ضُّ قُ دره، وتَ صفي  ، لم َجْفنه، وِّّ

ك منه نَفَ يُلقِّ لها باالً  در.صَّ يَّ البال فارغ الضفونه رجُ  ءَ لْ ا، ونام مِّ سً ، ولْم تَُحّرِّ  
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ْدر :  َج الصَّ ي به : ناله وحصل عليه    //  َحرِّ معاني الكلمات : كسائر : باقي    // وَحظِّ

عابس أو حزين   : كاسف الوجه  // ضائق الّصدر  

التناجي هو تبادل  :  تتناجى//        غضَّ بصره ونظر إلى األرض :  ناكس البصر

نًا فال يهنأ بنوم ٍ كناية :  تقّض َمْضجعه//        األسرار بين اثنين في أمٍر ما أصبح خشِّ

//       عن القلق وقلّة النوم ) ومعنى مضجعه هو فراش النوم أو مكان النوم (    

: لم يهتّم بها      لم يُلقِّ لها باالً  //       تمنعه من النوم : وتؤرق َجْفنه  

ك منه نَفًَسا كناية عن الراحة والطمأنينة   مرتاًحانام   :  ونام ِمْلَء ُجفونه//  لم يهتّم ألمرها:   ولْم تَُحّرِ  

كناية عن الراحة والطمأنينة:  رضيَّ البال فارغ الصَّدر  

 جذور الكلمات :

//   حمل  :االحتمال  // حظو:  حظي//  ديف :  استفاد//  ثمر:   استثمره//   شأن:  شؤون//  سير:  كسائر// //  حيي:   الحياة  

تراه : رأي // تتناجى : نجو // تقُّض : قضض // مضجعه : ضجع // تؤّرق : أرق // يُلِق : لقي //صوب // بالتافه : تفه :  يُصاب  

.  بااًل : بول   

 الصور الفنية :  

 

ِلم عدَّ الكاتب السرور فنًّا ؟   سؤال :   

ائر شؤون الحياة فّن؛ فمن عرف كيف ينتفع بهذا الفّن،  سرور كسّ الحياة فّن، والألّن 

ي به، وَمْن لْم يعرفه  لم يعرف أن  واستفاد استثمره . يستثمرهمنه وَحظِّ  

: الكناية في العبارات اآلتية  وّضح سؤال :   

كناية عن الراحة والطمأنينة  :  نام ِمْلَء جفونه // رضّي البال // فارغ الصدر   

كناية عن القلق وقلة النوم .  : تقّض مضجعه   

كناية عن الحزن والعبوس . : ناكس البصر    
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ْان  ساإلن استطاعةومع هذا كلّه ففي     
 
ق  اعب، ويخلُ صب على المغلَّ يتَ   أن

ور ورق كبير من اإلخفاق في خلْ  حوله. وجزءٌ  الُّسر ، بدليل نفسهالفرد  إىلع يرجِّ  الُّسر

ْتطيع  س رة الواحدة واألّمة الواحدة من يسْ أنّا نرى في الّظروف الواحدة واأل
 
ق يخلُ  أن

زنًا؛ فالعامل  جانبه أخوه الذي يخلق من كّل شيء حُ  إىلروًرا، وسمن كّل شيء 

له عالقة كبيرة في إيجاد الجّو الذي يتنفّس منه؛ ففي الّدنيا    -شّك  ال -ّي صالشخ 

ك  سُ ك؛ فنفسُ اثنان: عامل خارجّي وهو كّل العالم، وعامل داخلّي وهو نف عامالن

ْالعوامل، فاجتهد  فُ صنِّ 
 
ْ أن

 
ْتك   تها قريبُ حان كفَّ جْ على األقّل؛ وإذًا فرُ   فَ صْ النِّّ  بس 

بمروره   بة إليك إالس قيمة له بالن ف اآلخر وهو العالم الص، بل إّن الن االحتمال

له أو تقبّحه، فإذا جَ  نه، وتجّمِّ عك،  مْ س هفتَ ينيك، وأرْ عَ  تَ وْ لَ بمشاعرك؛ فهي التي تلّوِّ

روًرا. سك فيكون سرور، فالعالم الخارجّي يتفاعل مع نفسّ مشاعرك لل وأعددتَ   

 معاني الكلمات :

فُرْجحان : ثقل //   //   الفشل: اإلخفاق //ومفردها ) مصعب (  مشقّات والشدائدالمصاعب : ال  

أصغيَت واستمعت َبانتباه  :  أْرهفَت سْمعك//    وّضحَت رؤيتك  :عينيك  َجلَْوتَ   

 جذور الكلمات :

وجد // الدنيا  :  إيجاد//  أمم:  األّمة//  أسر:  األسرة//  خفق:   اإلخفاق//  صعب:  المصاعب//  غلب:  يتغلّب // طوع:  استطاعة  

بمروره : مرر // بمشاعرك : شعر // جلْوَت : جلو // : دنو // فرجحان : رجح // َكفّتها : كفف // االحتمال : حمل // قيمة : قوم //   

. أرهفت : رهف // أعددَت : عدد // يتفاعل : فعل   

 الصور الفنية : 
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ذكر الكاتب عاملين يؤثران في سرور اإلنسان . اذكرهما ؟  سؤال :   

.   كسُ عامل خارجّي وهو كّل العالم، وعامل داخلّي وهو نفالجواب :   

؟ الكاتب   سبب إخفاق المرء في خلق السرور كما يرىسؤال : ما  -  

 الجواب : يرجع السبب إلى الفرد نفسه . 

؟ ليؤّكد أّن جزًءا كبيًرا من اإلخفاق يعود إلى الفرد نفسهدليل الذي ذكره الكاتب سؤال : ما ال -  

تطيع  س رة الواحدة واألّمة الواحدة من يسْ دليل أنّا نرى في الّظروف الواحدة واألال اإلجابة:

ْ
 
.   زنًاجانبه أخوه الذي يخلق من كّل شيء حُ  إىلروًرا، وسق من كّل شيء يخلُ  أن  

 ..........................                ....................                  .................. 

ورإنّا لنرى النّاس يختلفون في القدرة على َخْلق     ابيح  صاختالف م الُّسر

ء  يْ ضِّ حترق، ومنهم المُ باح المُ صكالماءة؛ فمنهم المظلم ضالكهرباء في القدرة على اإل

باحك إن صباح الحفالت، فَغَـيْر مصباح النوم، ومنهم ذو القدرة الهائلة كمصكم بقَْدرٍ 

ك وللنّاس. سنير لنفباحٍ قوّيٍ يُ صعنه بم  ضْ عِّ تَ سْ ف، واعُ ضَ   

حتّى  نفسهان في س، وكثرة تفكير اإلنقِّ فْ يق األُ ضِّ باب الحزن سولعّل من أهّم أ

عادة  سّ كأنّها مركز العالم، وكأّن الّشمس والقمر والنّجوم والبحار واألنهار واألّمة وال

التّفكير في  ، ويديمُ نفسهقياس ائل بمِّ سكّل الم ه، فهو يقيسُ صقت لشخ والّرخاء كلّها ُخلِّ 

  أنْ  الٌ حَ س والحزن، فمُ ؤْ بّب البُ سيُ  -من غير ريب  - وعالقة العالم بها، وهذا  نفسه

كز، وإنّما هي نقطة سلي  نفسه؛ ألّن نفسهالعالم َوْفق  يجريَ  غيرة على صت المرِّ

أحيانًا ،أو  نفسهَي س يح ،ونسالعالم الف إىلع أفقه، ونظر سَّ هو و فإنْ المحيط العظيم، 

قد خفّْت شيئًا   نفسهل بها قَ ثْ له، والقيود التي تُ ل كاهِّ قِّ ثْ كثيًرا شعر بأّن األعباء التي تُ 

تحلَّلْت شيئًا فشيئًا. فشيئًا، و   
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 معاني الكلمات :

             مدى االّطالع : األُفق//  استبدله:  واْستَعِّضْ //    العظيمة الكبيرة : الهائلة بِّقَْدر : بمقدار // 

: الفقر الشديد والمشقّة   //  البُْؤس: دون شّك   //  غير ريبسعة العيش وُحْسن الحال //  : الّرخاء //

لهالفسيح : الواسع // :ْعىلْهواهْ//ْْنفسهَوْفق فُمحال : مستحيل //   : يحمل فوق طاقته عبئًا   تُْثقِّل كاهِّ

 ثقياًل  ) الكاهل هو ما بين كتفي اإلنسان أو موصل العنق في الصلب  // وتحلَّلتْ  : تخلّص منه 

 جذور الكلمات :

ضوأ // الهائلة : هول // الحفالت : حفل //:  المضيء//  حرق:  لمحترق// ا ضوأ:  اإلضاءة//  صبح:  مصابيح // خلف:  يختلفون  

عوض // يُنير : نور // الرخاء : رخو // المسائل : سأل // بمقياس : قيس // يُديم : دوم // فُمحال : حول //  استعض :  

.   األعباء : عبأ // خفّت : خفف // تحلّلت : حلل  الُمحيط : حوط //   

 الصور الفنية : 

.   السرور مصباًحا محترقًاَمن ال يستطيع خلَق أّي نوع من : صّور   فمنهم المظلم كالمصباح الُمحترق -  

  - .  َمن فيه قليل من السرور بضوء المصباح الخافت لياًل  : صّور  ومنهم الُمِضْيء بقَْدٍر كمصباح النوم    

يقدر على خلق السرور وبثّه في : صّور َمن  ومنهم ذو القدرة الهائلة كمصباح الحفالت -

صباًحا يُنير في الحفالت  بطاقٍة كبيرة . اآلخرين من حوله مِّ  

. صّور الّنفس بنقطة صغيرة على محيط البشرية الكبير  : وإنّما هي نقطة صغيرة على المحيط العظيم   -  

صّوَر األعباء بقيوٍد ثقيلة  :  قد خفّْت شيئًا فشيئًا نفسه شعر بأّن األعباء التي تُثِْقل كاِهله، والقيود التي تُثْقَل بها  -

االنطالق والعمل . الوزن تُقيُّد صاحبها من   

 

؟ باب الحزن سأهّم أما هي  سؤال :   

. حتّى كأنّها مركز العالم نفسهان في س، وكثرة تفكير اإلنقِّ فْ يق األُ الجواب : ضِّ   

؟  ما داللة عبارة : " فغيّر مصباحك إْن ضعُف " سؤال :   

ضرورة أْن يُغيّر المرُء من حياته النفسية ويبحث عن أسباب السرور كلما افتقدها .  الجواب :  

؟  ما داللة عبارة : " كثرة تفكير اإلنسان في نفسه كأنها مركز العالم "سؤال :   

.  اهتمامه بذاته وجعلها محور تفكيره في عالقته مع اآلخرين الجواب :  
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؛ ألنه يجد من  بنفسه يقًا ضبب في أّن أكثر النّاس فراًغا أشّدهم سّ وهذا هو ال    

في عمله، وفّكر في ما حوله، كان له من  استغرقزمنه ما يطيل التفكير فيها، فإن هو 

النفس .  نسيان: لذّة الفكر والعمل، ولذّة  لذّة مزدوجة ذلك  

ورولعّل من دروس فّن  فه كما صَ مام تفكيره، فيُ المرء على زِّ  ضبِّ أن يقْ  الُّسر ّرِّ

رته في أمر من األمور  سأ شيناق كأنْ  - ض وع ُمْقبِّ ضلمو ض هو تعرّ فإْن يشاء؛ 

ل ناحية تفكيره،   -ب ضالغ إىلديقه في ما يؤّدي صالمحزنة ،أو يجادل شريكه أو  حوَّ

ايْقت من أمر ضألته األولى المحزنة؛ فإن تسى بها مساّرة ينسألة أخرى سوأثار م

طرنج.   فتكلّْم في غيره، وانقْل تفكيرك كما تنقل بيادق الّشِّ

قّدر الحياة فوق قيمتها؛ فالحياة هينِّّة، فاعمل  تُ   ا أالّ ضً ومن هذه الّدروس أي    

ك األلم بتوقّع الّشّر، ثّم  سمع على نفجْ تَ  تطعت، والسوافرح ما ا  تطعت ،سلخير ما اا

 األلم بوقوعه، فيكفي في هذه الحياة ألم واحد للّشّر الواحد. 

يزال يتشاعر حتى يكون شاعًرا،  ولتفعل ما يفعله الفنّانون، فالرجل ال   

ورنَّع الفرح وص ير كاتبًا، فتصير خطيبًا، ويتكاتب حتى يصويتخاطب حتى ي  الُّسر

ام للحياة، حتّى يكون التَّطبُّع طبعًا.سبت واال  

 أحمد أمين، فيض  الخاطر، بتصّرف. 

 معاني الكلمات :

مكّونة من شيئين في وقت  : مزدوجة//    أخذه العمل وانشغل به وانشغف به:   استغرق في عمله

ك   //  يْقبِض  // واحد ) من جهتين (  الُكه وقِّوامه   ِزمام : يُمسِّ مام األمر يعني مِّ : خيط يُشدُّ به وزِّ

فهوعنصره األساسّي     //  ن   //  ُمْقبِض: يُوّجهه //  فيَُصّرِ : جهة    //    ناحية : ُمحزِّ  

مفردها ) بيدق ( وهو الدليل في السَّفر والجندي الّراجل ومنه بيدق الشطرنج أي جندّي    : بيادق

: يتكلّف قول الشعر ويُجبر  يتشاعر: سهلة بسيطة   //  هينِّةالشطرنج وهو المقصود في النّص // 

.: يتكلّف الخطبة حتى يُصبح خطيًبا  يتخاطبنفسه حتى يصبح شاعًرا  //   

   ما هو ُمكتَسب وليس صفة أصيلة .:  التَّطبُّع//     لكتابة حتى يُصبح كاتًبايتكلّف ا : يتكاتب
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 جذور الكلمات :

أشّدهم : شدد // يِجد : وجد // يُطيل : طول // استغرق : غرق // مزدوجة : زوج // لذّة : لذذ // نسيان : نسي//فراًغا : فرغ //   

يجادل : جدل //// ُمقبض : قبض // يناقش أ // ُمقبض : قبض // يناقش : نقش //  زمام : زمم // تفكيره : فكر // يشاء : شيأ  

قيمتها : قوم // الحياة : حيي // هيّنة : هون //  يُؤّدي : أدي // ناحية : نحو // ساّرة : سرر // تضايقت : ضيق //   

   : شعر // يتخاطب : خطب // يتكاتب : كتب // االبتسام : بسم // التطبّع : طبع .   استطعت : طوع // يتشاعر

 الصور الفنية : 

مساك به .صّور التفكير خيًطا يمكن اإليقبض على زمام تفكيره :  -  

التفكير ببيادق الشطرنج التي يمكن نقلها . صّوروانقل تفكيرك كما تنقل بيادق الشطرنج : -  

 سؤال : كيف يُحقّق العمل السعادة لإلنسان ؟ 

: لذّة    في عمله، وفّكر في ما حوله، كان له من ذلك لذّة مزدوجة استغرقفإن هو  الجواب :

النفس .  نسيانالفكر والعمل، ولذّة   

 

 

أديب ومفّكر مصرّي،  عمل في جامعة القاهرة،    - م1886-1954 ) أحمد أمين( 

:      وأنشأ ) مجلّة الثقافة ( ، وشارك في إخراج ) مجلّة الرسالة (، من أهم مؤلفاته 

 ) فجر اإلسالم ( و ) ضحى اإلسالم  ( و ) فْيض الخاطر( الذي اُخذ منه النّّص. 

 وركز على اسم المجلة التي أنشأها واسم المجلة التي شارك في إخراجها . ** رّكز على مؤلفاته واسم الكتاب المأخوذ منه النص  

 

 

عيًدا؛ ألّن  سان أن يكون  س كيف يمكن لإلنصّ يبيّن أحمد أمين في هذا الن      

ب، ويذكر سْ من الّظروف الخارجيّة المحيطة به ح  ان السالسُّرور ينبع من داخل اإلن

ائل التي يمكن بها أن يحقّق الفرح والسُّرور، نحو أن يكون قوي ا متحّماًل  سبل والو سّ ال

29جّو النص : صفحة   

29: صفحة  التعريف بالكاتب  
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يفكر بنفسه كثيًرا وكأنّها مركز العالم، وأن يمأل وقت فراغه بما هو   عاب، وأالّ صال

يفكر   لذي يبحث عن السُّرور أالّ ان اسنافع ومفيد مثل العّمل، وهو يرى أّن على اإلن

لبّي، بل يوّجه تفكيره نحو كّل ما هو إيجابّي، وأن يجتهد في أن يجعل  سفي ما هو 

يّعها في ما يكدر عيشه. ضي  عادة طبعًا من طباعه، والسّ ال  

 سؤال : ما الفّن األدبي الذي ينتمي إليه النص ؟     الجواب : مقالة أدبية . 
 

ما الفكرة الرئيسة في النص ؟  سؤال :   
عيًدا؛ ألّن السُّرور ينبع  سان أن يكون س كيف يمكن لإلنصّ يبيّن أحمد أمين في هذا الن

.  بسْ من الّظروف الخارجيّة المحيطة به ح   ان السمن داخل اإلن   
 

؟  الفرح والسُّروراإلنسان ائل التي يمكن بها أن يحقّق سبل والو سّ الما سؤال :   
  .يفكر بنفسه كثيًرا وكأنّها مركز العالم أالّ  - 2      .  عابصويًّا متحّماًل الأن يكون ق -1

.  يمأل وقت فراغه بما هو نافع ومفيد مثل العّملأْن  -3  

   . لبّي، بل يوّجه تفكيره نحو كّل ما هو إيجابيّ س يفكر في ما هو  أالّ  -4

يّعها في ما يكدر عيشه. ضي عادة طبعًا من طباعه، والسّ أن يجتهد في أن يجعل ال -5  

 
 

 الخصائص الفنيّة ألسلوب الكاتب ) أحمد أمين ( : 

التأثّر بالقرآن الكريم .  -1  

كثرة الصور الفنية .  -2  

نات البديعية (  استخدام المقابلة والطباق  -3 .  ) الُمحّسِّ  

اإلكثار من استخدام أسلوب التفضيل .  -4  

ناية ( مثل : ناكس البصر ، تقّض مضجعه ...   -5 اإلكثار من استخدام ) الكِّ  

توظيف عناصر الطبيعة كالشمس والنجوم والبحار لتوضيح أفكاره .  -6  
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 ف إلى معجمك اللّغوّي: ضأ -1

 ماوّي.سوء تحيط بجرم  ض:  الدائرة من ال  الهالة -

 تمنعه من النوم.  : تؤّرق َجْفنه -

 رار بين اثنين في أمر ما.سالتّناجي:  تبادل األ -

 تخرج معاني الكلمات اآلتية: س ُعد إلى المعجم، وا -2

بطة مام . الغِّ ، البيادق ، الّزِّ  

 

تخرج كلمات تقاربها في المعنى من سوردت في الفقرة الثّانية الكلمات اآلتية، ا -3

 الفقرة نفسها:

 نوًرا :  البهاء -

 يلمع ، يشرق :يتألق -

 وجهه : المحيّا  -

 :  المعنى نفسه تؤديبكّل تركيب من التركيبين اللذين تحتَهما خّط في العبارة اآلتية كلمة  استبدل -2

ج ال" -  . "ف الوجهسدر، كاصَّ تراه َحرِّ

 

 :الجواب 

 //  كاسف الوجه : عابٌس أو حزين     تراه حرج الّصدر : ضائق    -
 

 29المعجم والداللة : صفحة 
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 الكاتب؟  رأياإلنشان تحقيقها وفق  يستطيعالقدرة على السُّرور نعمة كبرى، بَم  -1

 

 لَم عّد الكاتب السُّرور فن ا؟  -2

يف ينتفع بهذا الفّن كسائر شؤون الحياة فّن ، فمن عرف ك الحياة فن ّ ، والسرور ألنّ :  الجواب

ي به ، وَمن لم يعرفه لم يعرف أْن يستثمره .   استثمره واستفاد منه وحظِّ

 

 ح هذا. ضإّن قوة االحتمال لدى المرء تجعله أقدر على جلب السُّرور لنفسه، و -3

 

 

 

، صالمّحيطة بالّشخ عادة على النّفس أكثر مّما يعتمد على الّظروف سّ يعتمد تحقيق ال -4

 ا الكاتب.ضبيّن رأيك موافقًا أو معار

 

 

 

 

 

 

30: صفحة  الفهم والتحليل   
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 ان انغالقه على نفسه:سيق اإلن ضباب سمن أ -5

نغالق. اذكر أبرز مظاهر هذا اال  -أ     

 

 تجاوزه؟ يستطيعكيف  -ب 

 

 قال أبو العتاهية:  -6

َده  مفسدةٌ للمرءِّ أيُّ مفسدة          إّن الشباب والفراغ والجِّ

 استخرج من النّص ما يتوافق ومعنى هذا البيت ُمبيِّّنًا رأيك فيه ؟ 

 

 ؟ لإلنسان الّسعادةكيف يحقِّّق العمل  -7

 

 يوّجه تفكيره نحو الفرح والبهجة، بيّن ذلك.  أن اإلنسانعلى  -8

فه كما يشاء؛ صَ مام تفكيره، فيُ المرء على زِّ  ضبِّ أن يقْ    كأنْ  -  ضوع ُمْقبِّ ضلمو  ضهو تعرّ فإْن ّرِّ

ب  ضالغ إىلديقه في ما يؤّدي صرته في أمر من األمور المحزنة ،أو يجادل شريكه أو سأ شيناق

ل ناحية تفكيره، وأثار م - ايْقت  ضألته األولى المحزنة؛ فإن ت سى بها مساّرة ين سألة أخرى سحوَّ

طرنج.   من أمر فتكلّْم في غيره، وانقْل تفكيرك كما تنقل بيادق الّشِّ
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 33)  ) شورة لقمان، اآلية{                       قال تعالى: }  -9

ر قوله تعالى في هذه اآلية. سّ ف  -أ     

 

ّصْمن  استخرجْ-بْ
ّ
 ما يقاربها في المعنى. الن

 

 

 

 

 الكاتب؟ رأيكيف يجعل المرء السُّرور عادة في  -10

 

 لكّلٍ من:  الّسعادةاقترح حال  يحقّق  -11

يخاف من اإلخفاق. صشخ   -أ     

 

 ود.سينظر إلى الحياة بمنظار أ  صشخ  -ب 

 : أّن الحياة َ هيّنة ٌ بسيطة ٌ فال تُحّملها ما ال تحتمل .  الجواب
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غارق في الهموم.  صشخ  -جـ  

 

ّصْوء فهمك ضفي  -12
ّ
 ين: أحدهما قادر على خلق السُّرور ،صفات شخ ص، وازن بين الن

 يق بنفسه.ضواآلخر شديد ال

عَاب . األول : سيكون متفائاًل سعيًدا وا  ثقًا بنفسه قادًرا على تحّمل جميع الّصِ

عاب بهمٍة وإرادة .ا على النقيض تماًما ، سيكون حزينًا متشائمً :  الثاني  ال يستطيع مواجهة الّصِ

 

رة أثر كبير فّي تنشئة جيل متفائل قادر على العطاء، بيّن كيف يتحقّق هذا في  سلأل -13

 . رأيك

: بخلق السرور في جّو األسرة ، واالبتعاد عن كّل ما يُفسد العالقة بين أفرادها ، وإشاعة  الجواب

فيها مطمئن البال ،  الخير والنجاح في أعمالها ، فيصبح كّل فرد  األُلفة والمحّبة واألمان ، وترقّب

 ن النفس ، قادًرا على العطاء . ) ويُترك للطالب أيًضا (  ساك

 

ّصْاشرح مقولة ميخائيل نعيمة اآلتية مبينًا التّوافق بينها وبين الفقرة الثامنة من  -14
ّ
: الن

 يق .«ضفيه أو ي شع الكون الذي تعيس يق يتّ ضنافذتُك أو ت تتسع »على قْدرِّ ما 

 

يح أثر العاملين الداخلّي والخارجّي في جلب السُّرور ضُوفِّّق في تو الكاتب أْنهل ترى   -15

 .إجابتك؟ علّل لإلنسان
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 بة ألبناء جيلك تجلب لهم السُّرور.سائل أخرى تجدها أكثر مناساقترح و -16

 

 

 

 

 

ْور الفنيّة في كّل مّما تحتَه خّط في ما صح الضو ّ -1  
 : يأت 

بطة والسُّرور، ثّم يتشّربه فيشرق في محيّاه، ويلمع في   ا مشبعًا بالغِّ أ - يخلّق حوله جو 

 عينيه ،ويتألق في جبينه ،ويتدفّق من وجهه. 

 

 

 . عميقة ضحكةيشتري أْن  يستطيع ال -ب

 
 

جـ- شعر بأنّ  األعباء التي تثقل كاهله ،والقيود التي تثقل بها نفسه  قد خفّت شيئًا  

 فشيئًا. 

 
 

 د -   تتناجى الهموم في صدره.

 
 

31: صفحة  التذّوق الجمالي  
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هـ- فمنهم المظلم كالمصباح المحترق ،ومنهم المضيء بقَْدر كمصباح النّوم، ومنهم  

 ذو القدرة الهائلة كمصباح الحفالت. 

 

 

ْح الكنايات في كّل مّما تحتَه خّط في ما ضّ و -2  
 : يأت 

در.صّ ّي البال فارغ الضنام ملء جفونه ر  -أ     

 

 جعه.ض مضّ تق -ب

 

ر.صناكس الب -جـ  

 
 

 

 

ّصْوّظف الكاتب في  -3
ّ
 ر الّطبيعة:صعنا ضبع الن

الجواب :       اذكر اثنين منها.  -أ     

 ؟ رأيكإلى أّي مدى نجح في توظيفها في  -ب
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ْلة كّل عبارة مّما ح دالضّ و -4  
ّصْكما وردت في  يأت 

ّ
 : الن

عُف. ض أن مصباحكفغيْر  -أ     

 

 مركز العالم.  كأنهافي نفسه حتّى  اإلنسانكثرة تفكير  -ب

 

 في الفقرة الثالثة لون بديعّي هو المقابلة: -5

     .استخرجه -أ   

 لته. بيّن دال -ب

 

 اسم التفضيل يدل على المقارنة ويكون على وزن أفعل ( مالحظة :  )  يل: ضالتف أسلوب  استخدامأكثر الكاتب من  -6

ّصْمثالين على هذا من  استخرج -أ   
ّ
   .الن

   .استخدامهعلّل كثرة  -ب

 

 

 

مزة ثالثة أنواع حسب موقعها :اله  

( في أول الكلمة : تكون همزة وصل أو همزة قطع .  1  

( في وسط الكلمة : همزة متوسطة .  2  

( في آخر الكلمة : همزة متطّرفة .  3  

33الهمزة : صفحة   
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 أواًل : همزة الوصل ) ا (: 

وتأتي في أول الكلمة وال يأتي فوقها أو تحتها همزة ، هكذا تكون ) ا ( وال ننطقها في  

الكالم وتأتي في المواضع اآلتية :  درج  

( في األسماء السبعة المخصوصة اآلتية ومثنّاها : 1  

 ابن ، ابنة ، اثنان ) اثنين ( ، اثنتان ) اثنتين ( ، امرؤ ، امرأة ، اسم  

 ) مثنّاها مثل : ابنان ، ابنين ، ابنتان ، ابنتين ، امرؤان ، امرأتان ، اسمان ( . 

وصل في كلمة ) اسم ( ؟ سؤال : علل الهمزة همزة   

 الجواب : ألنها من األسماء السبعة المخصوصة التي تكون همزتها همزة وصل . 

( أمر الفعل الثالثي : مثل : ) كتَب : اكتْب ( ، ) سعى : اسَع (  2  

 سؤال : علل الهمزة همزة وصل في كلمة ) احفْظ ( ؟    الجواب : ألنه أمر الفعل الثالثي . 

ماسي وأمره ومصدره :( ماضي الفعل الخ  3  

 مثل : اقتصَد ، اقتِصْد ، اقتصاد  

 سؤال : علل الهمزة همزة وصل في كلمة ) اهتزَّ ( ؟ 

 الجواب : ألنه ماضي الفعل الخماسي . 

( ماضي الفعل السداسي وأمره ومصدره : 4  

 مثل : استخدَم ، استخِدْم ، استخدام . 

( ؟ سؤال : علل الهمزة همزة وصل في كلمة ) استعمال   

 الجواب : ألنه مصدر الفعل السداسي ) استعمل ( 

( همزة ) أل التعريف ( بشرط أْن تكون متصلة باالسم .  5  

 سؤال : علل الهمزة همزة وصل في كلمة ) الجنّة ( ؟ 

 الجواب : ألنها همزة أل التعريف المتصلة باالسم .  
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 ثانيً ا : همزة القطع )  أ ، إ (: 

 وهي تُكتَب وتنطق ومواضعها : 

( الفعل الثالثي المهموز الفاء ومصدره : ) مهموز الفاء يعني أوله همزة قطع (  1  

 مثل : أخذ َ ، أْخذ  // أَمَر ، أْمر

( ؟  أِسفَ في كلمة )  قطعسؤال : علل الهمزة همزة   

 الجواب : ألنه فعل ثالثي مهموز الفاء . 

وأمره ومصدره :( ماضي الفعل الرباعي المهموز   2  

 مثل : أكرَم ، أكِرْم ، إكرام // أعدَّ ، أعِدْد ، إعداد . 

( ؟  إخبارفي كلمة )  قطعسؤال : علل الهمزة همزة   

 الجواب : ألنها مصدر لفعل رباعي مهموز ) أخبَر ( . 

( الفعل المضارع الُمسنَد إلى ضمير المتكلم :  3  

 مثل : أعِرُف ، أعلُم ، أستعِملُ 

( ؟  أكتبُ في كلمة )  قطعل الهمزة همزة سؤال : عل  

 الجواب : ألنه فعل مضارع ُمسند إلى ضمير المتكلم . 

( جميع الحروف التي تبدأ بهمزة تكون همزتها همزة قطع مثل : إّن ، أّن ، أو ، أْي ،   4

 أْن ، إْن ، أّما ... 

     ( ؟ إالّ في كلمة )  قطعسؤال : علل الهمزة همزة 

 الجواب : ألنها من الحروف المهموزة . 

( جميع األسماء المهموزة تكون همزتها همزة قطع ما عدا األسماء السبعة  5

 المخصوصة المذكورة في همزة الوصل ، مثل : أيّام ، أسماء ، أقالم ، أين ، أّي .. 

( ؟  أعالمفي كلمة )  قطعسؤال : علل الهمزة همزة   

ألنها من األسماء المهموزة . الجواب :  
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ا .  إحترامسؤال: عيّن الخطأ ثم صّوبه مع التعليل في عبارة : عليك   َمن يكبُرك سنًـّ  

 الخطأ : إحترام            الصواب : احترام    

 التعليل : ألنه مصدر لفعل خماسي فتكون همزته همزة وصل . 

 

 ثالثً ا : الهمزة المتوسطة  : 

توسطة بشكل صحيح فإننا نقارن بين حركتها وحركة الحرف الذي حتى نكتب الهمزة الم 

قبلها ، وحسب الحركة األقوى نكتب الهمزة على حرف يشبه الحركة األقوى وذلك 

 كاآلتي : 

 أقوى الحركات بالترتيب : الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون 

الحرف الذي يشبه الكسرة هو النبرة ) الكرسي ( // الحرف الذي يشبه الضمة هو الواو // والحرف 

 الذي يشبه الفتحة هو األلف . 

 سؤال : علل كتابة الهمزة على صورتها في كلمة ) ِذئْب ( ؟ 

.  (  والكسرة أقوى من السكون )الجواب : ألنها متوسطة وهي ساكنة وما قبلها مكسور   

 سؤال : علل كتابة الهمزة على صورتها في كلمة ) ُمْؤتة ( ؟ 

.  (  ة أقوى من السكونضموال ) ضمومالجواب : ألنها متوسطة وهي ساكنة وما قبلها م  

 سؤال : علل كتابة الهمزة على صورتها في كلمة ) مْسأَلة ( ؟ 

.  (  ة أقوى من السكونفتحوال  ) ساكنلها وما قب مفتوحةالجواب : ألنها متوسطة وهي   

 سؤال : علل كتابة الهمزة على صورتها في كلمة ) ُسئِل ( ؟ 

.  ضمة (والكسرة أقوى من ال )  ضموموما قبلها م مكسورةالجواب : ألنها متوسطة وهي   
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 رابعً ا :  الهمزة المتطّرفة : 

 

ونكتبها على حرف يشبه حركة الحرف الذي قبلها ) هنا ال ننظر  وهي التي تكون في آخر الكلمة ،

 إلى حركة الهمزة نهائيًّا ، فقط ننظر إلى حركة ما قبلها ( . 

 * إذا جاء قبلها كسرة فنكتبها على نبرة تشبه الياء ) ئ ( 

 * إذا قبلها ضمة فنكتبها على واو ) ؤ ( 

 * إذا قبلها فتحة فنكتبها على ألف ) ـأ ( 

بلها سكون أو حرف مّد  فنكتبها منفردة على السطر .) حروف المد : و ، ا ، ي ( .  * إذا ق  

  

( ؟  مرفَأسؤال : علل كتابة الهمزة على صورتها في كلمة )   

.   فتوحة وما قبلها مطرفالجواب : ألنها مت  

( ؟  تهيُّؤسؤال : علل كتابة الهمزة على صورتها في كلمة )   

.   ضمومقبلها م ة وماطرفالجواب : ألنها مت  

( ؟   شاِطئسؤال : علل كتابة الهمزة على صورتها في كلمة )   

.  كسورة وما قبلها مطرفالجواب : ألنها مت  

( ؟  ِمْلءسؤال : علل كتابة الهمزة على صورتها في كلمة )   

.   ساكنة وما قبلها طرفالجواب : ألنها مت  

( ؟  دعاءسؤال : علل كتابة الهمزة على صورتها في كلمة )   

.   حرف مدّ ة وما قبلها طرفالجواب : ألنها مت  

نت الكلمة المنتهية بهمزة متطرفة بتنوين الفتح فإننا ننظر إلى   ** مالحظة مهمة جًدا : إذا نُّوِ

 الحرف الذي قبل الهمزة :

فإْن كان هذا الحرف من الحروف التي تتصل وتتشبّك بما بعده فنكتب الهمزة على ) نبرة ( متبوعة  

بألف تنوين الفتح ، أّما إذا لم يكن من الحروف التي تتصل بما بعده فنترك الهمزة منفردة على 

م نضع ألف تنوين الفتح . مثل : السطر ث  
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صل بما بعدها ولذلك نكتب الهمزة على نبرة ( شاطئ + ألف تنوين الفتح = شاطئًا ) الطاء تت   

تتصل بما بعدها ولذلك نكتب الهمزة منفردة على السطر ( ال ) الواو ضوء + ألف تنوين الفتح = ضوًءا   

 دْفء + ألف تنوين الفتح = دفئًا ) الفاء تتصل بما بعدها ولذلك نكتب الهمزة على نبرة ( 

تتصل بما بعدها ولذلك نكتب الهمزة على نبرة (  شْيء + ألف تنوين الفتح = شيئًا ) الياء  

تصل بما بعده ولذلك نكتب الهمزة منفردة على السطر ( يال  الزاي) ًءا جزْ ء + ألف تنوين الفتح = جزْ   

 

 

 الجواب : نَشأ // منِشئ // ُمنَشأة // ناِشئ // نْشء // يُْنِشئون // منَشأ // مْسؤول // ُسئِل 

 

 اإلجابات : أ –   مالئمة )  الهمزة  متوسطة وهي مكسورة وما قبلها ساكن(        

مفتوحة وما قبلها مفتوح (     متوسطة وهي  مكافأة  ) ألّن الهمزة   – ب   

أمر لفعل ثالثي فهمزته همزة وصل وليست قطع (   ابذل ) ألنه – ج   

 

 الجواب : ألّن الهمزة متطرفة وما قبلها ساكن . 
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 الجواب : ألّن الهمزة متطرفة وما قبلها حرف مّد ساكن .

 

 الجواب : ألنها مصدر لفعل خماسي . 

 

 الجواب : ألنه فعل ماٍض ثالثي مهموز الفاء  . 

 

 الجواب : ألنه فعل ماٍض سداسي .  

 

 

 ِشئَْت : ألنها متوسطة وهي ساكنة وما قبلها مكسور والكسرة أقوى من السكون . 

 شاَء : ألنها متطرفة وقبلها حرف مّد ساكن . 

 

 

 

 اإلجابات : 

ُكتبت الهمزة على نبرة ألنها مكسورة وما قبلها مّد ساكن . المسائل :  - 1  
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البُْؤس : ُكتبت الهمزة على واو ألنها ساكنة وما قبلها مضموم .  - 2  

األعباء : ُكتبت الهمزة منفردة على السطر ألنها متطرفة بعد مّد ساكن .  - 3  

بتنوين الفتح والحرف  شيئًا : ُكتبت الهمزة على نبرة ألنها متطرفة في كلمة منّونة  - 4

 الذي قبلها من الحروف التي يمكن وصلها بما بعدها .

) الحزن ، األفق ، اإلنسان ، العالم ، الشمس ، القمر ، النجوم ، البحار ، األنهار ...   – 5

 ( :  أل التعريف همزتها وصل ألنها دخلت على أسماء .

همزة قطع ألنها أسماء وليست من أفق ، إنسان ، أهم ، أسباب ، أفقه ، أعباء... :  – 6

 األسماء السبعة التي تكون همزتها وصل . 

 

 ** عزيزي الطالب : اشترك في قناتي على ) اليوتيوب ( وشاهد الشرح المفّصل    

 للدروس بأسلوب جميل وشائق . اسم القناة : ) أ.هاني الوحيدي لغة عربية توجيهي ( 

 رابط القناة :

https://www.youtube.com/channel/UC_8P1-TVyvU7SPZ767dNKtA?sub_confirmation=1 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC_8P1-TVyvU7SPZ767dNKtA?sub_confirmation=1
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(   أبو الطيّب المتنبي:   عباسي) للشاعر ال واحّر قلباهقصيدة :   

نَدهُ َسقَمُ  ْسمي َوحالي عِّ وا َحــرَّ قَْلبــاهُ مّمْن قَْلبُـهُ َشــبِّمُ  -1 َوَمْن بجِّ  
ما لي أَُكتُم ُحب ا قَْد بَرى َجسدي  - 2 َوتَّدعي ُحبَّ َسيفِّ الّدْولةِّ اأُلَُمم ُ   
مُ  تِّه  – 3 فليت أنَّا بِّقَْدرِّ الحّبِّ نْقتسِّ إْن كان يجمعنا حبٌّ لِّغُرَّ  

َصاُم وأنَت الَخْصُم والَحَكمُ  أعدَل الناس إال في معاملتييا  – 4 فيَك الخِّ  

أُعيذها نظراٍت منَك صادقةً  – 5 أْن تْحَسَب الشَّْحَم فيَمن شْحُمهُ وَرمُ   

ره  – 6 إذا استوت عندهُ األنواُر والظُّلَمُ  وما انتفاعُ أخي الدُّنيا بناظِّ  

أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي – 7 وأسمعَْت كلماتي َمْن بهِّ َصَممُ   

َخْلُق َجــّراها َويْختَصمُ َويَْسَهُر ال ْلءَ  أنامْْ-8ْ  ها               مِّ دِّ ُجفوني َعْن َشوارِّ  

جــدانُنا ُكلَّ شيٍء بَعَدكْم َعــَدمُ  يا َمـْن يَـِعـزُّ َعلَْيـنا أْن نُفاِرقَـُهْم                 - 9 وِّ  
ْلَــْو 

ّ
نا أَمـــمُ  أن ـن أمــرِّ أْمـَرُكــُم مِّ َمــةٍ  أخـلَـقَـنا مـا كـاَن  -10  ـنـُكْم بـتَـكرِّ مِّ  

ُدناإْن  -11 فما لِّجْرحٍ إذا أرضاُكُم ألَمُ  كْم ما قاَل حاسِّ كان سرَّ  

ْْإ
 
َف في ن َممُ  أْهلِّ النَُّهى الَمعارِّ ذِّ فَــةٌ                -  12  َوَبْيَنـنا لَـْو َرَعْيـتُْم ذاَك َمعرِّ  

َزكم -13 ويكرهُ هللاُ ما تأتوَن والكَرمُ  كْم تطلبوَن لنا عيبًا فيُْعجِّ  

يَـمُ  ـْنـَدهُ الـّدِّ              صواِعقُهُ  لَْيَت الغَّماَم الذي عندي -14 يُـزيـلُـُهّن إلى َمـْن عِّ

ُســمُ  يقتضيني كــلَّ َمْرَحـلَــةٍ   النّـوىأرى  -15 ال تَْسـتَـقِّلُّ بـها الَوّخـاَدةُ الـرُّ  
ْكَن ُضمْيًرا عن ميامنِّنا  -16 لَيَْحُدثَنَّ لَِّمْن ودَّعتُُهْم نََدمُ  لئِّْن تَرِّ  

احلوَن ُهمُ أْن ال  تفارقَُهم فالرَّ ْلَت عن قوٍم وقد  -17  قََدُروا إذا تَرحَّ  

مُ  ُب اإلنساُن ما يَصِّ َشرُّ البالدِّ مكاٌن ال َصديَق به  – 18 وشرُّ ما يكسِّ  

َكـلِّـمُ  أنهقــد ُضّمـَن الــدُّرَّ إاّل  ـتــابُـك إاّل  -19  ـــقَـةٌ          أنْهَهـــــــذا عِّ مِّ  
       

 

 

 واحّر قلباه :  ) في أدب الصداقة (  ةثالثوحدة الال

 41صفحة 
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ْندّي،   هـ303-354)أبو الطيّب المتنبّي(   ) هو أحمد بن الحسين الجعفّي الكوفّي الكِّ

ْندة ( وإليها  الّشاعر الحكيم، وأحد مفاخر األدب العربّي، ولد في الكوفة في محلة تُسّمى ) كِّ

نِّسبته. عاش أفضل أيام حياته وأكثرها عطاء في بالط سيف الّدولة الَحْمدانّي في حلب، 

أعظم شعراء العرب، وأكثرهم تمّكنًا من اللّغة العربيّة وأعلمهم بقواعدها   وكان من

 ومفرداتها، وله مكانة سامية لم تتح مثلها لغيره من شعراء العربيّة.

 

 

يف الّدولة الَحْمدانّي، ووجد فيه طموحه في القائد العربّي، فنال عنده  سل المتنبّي بصاتّ 

به، فمدحه المتنبي في صّ الحظوة والرعاية، وخ من عيون الشعر العربي   قصائده بالعطف وقرَّ

ماعه أقوال الواشين فيه، وخاطبه  سيف الدولة على سيدة فقد عاتب فيها المتنبي ص،وأّما هذه الق

يكون   أنيف الدولة ستعطف، وطلب إلى ستجدي المُ سحديث المُ  بحديث الُمحّب الُمعاتب ،ال

يف الّدولة ما هو  سعتابه ل أنإلى الوفاء بعهوده له، وأّكد في نهايتها  في معاملته، ودعاه عادالً 

يدة براعة فائقة في نظم الشعر. صمحبّة ووّد، وأظهر المتنبّي في هذه الق إالّ   

 سؤال : علل سبب اتصال ) سّر العالقة ( بسيف الدولة الحمداني ؟ 

 الجواب : وجد فيه طموحه في القائد العربّي .  

بيّن منزلة المتنبي عند سيف الدولة ؟ سؤال :   

بهصّ فنال عنده الحظوة والرعاية، وخالجواب :  .  ه بالعطف وقرَّ  

 سؤال : وّضح موقف المتنبي من تكريم سيف الدولة له ؟ 

.   من عيون الشعر العربي قصائدمدحه المتنبي في   

 سؤال : ما مناسبة هذه القصيدة ؟ ) مهم ( 

.   ماعه أقوال الواشين فيهسيف الدولة على سعاتب فيها المتنبي الجواب :   

 

42: صفحة  شاعرالتعريف بال  

42جّو النص : صفحة   
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 سؤال : كيف خاطب المتنبي سيف الدولة في هذه القصيدة ؟

. تعطفستجدي المُ سحديث المُ   خاطبه بحديث الُمحّب الُمعاتب ،الالجواب :   

ماذا طلب المتنبي من سيف الدولة وإالَم دعاه ؟  سؤال :   

.   في معاملته، ودعاه إلى الوفاء بعهوده لهيكون عادالً  أنالجواب :    

 سؤال : ما القضية التي أّكدها المتنبي في عتابه لسيف الدولة في نهاية القصيدة ؟

.   محبّة وودّ  يف الّدولة ما هو إالّ سعتابه لالجواب :   

 
  

 األفكار الرئيسة في القصيدة :  

  األبيات ) 1 – 6 ( : بيان حال الشاعر الُمحّب وعالقته بسيف الدولة . 

 البيتان ) 7 و 8 ( : افتخار الشاعر بنفسه وشعره . 

 األبيات ) 9 – 12  ( : معاتبة الشاعر للذين اضطروه لمفارقة سيف الدولة . 

 األبيات ) 13 – 19  ( : غضب الشاعر من سيف الدولة والوشاة وتعريضه بالرحيل . 

 

 

 

 الفكرة الرئيسة في األبيات ) 1 – 6 ( : بيان حال الشاعر الُمحّب وعالقته بسيف الدولة :

َحــرَّ قَْلبــاهُ مّمْن قَْلبُـهُ َشــبِمُ   وا -1 َوَمْن بِجْسمي َوحالي ِعنَدهُ َسقَمُ   

 المعاني : 

.  لندبة (  يفيد ايا ُحرقة قلبي ) أسلوب نداء :   واحّر قلباهُ //   حرف نداء للنُدبة ) إلظهار األلم والحزن ( :  وا  

بارد // َسِقم : مريض ) جمعها : أسقام (   // حّر وشبِم : طباق .   َشبِم :   

الشرح : يقول الشاعر : واحّر قلبي واحتراقه بمن قلبه عني بارد ال اعتناء له بي  ، وال إقبال له علّي ، فقلبي 
(   األلم والتحّسرفي هذا البيت :  ) العاطفة .  حارٌّ من حبّه وقلبه بارد من حبّي ، وأنا عنده معتّل الجسم  

 جذور الكلمات : حرّ  : حرر  // حالي  : حول  . 

 الصورة الفنية :  ) واحّر قلباه ( : صّور الحزن في قلبه بناٍر تحرق أو صّور قلبه الحزين بشيء حارّ  .

 شرح األبيات
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وّضح الكناية في عبارة : " قلبه شبِم " ؟  سؤال :   

.  كناية عن قلة اهتمام سيف الدولة بالمتنبي وصّده عنهاإلجابة :   

 سؤال : أكثر الشاعر من استخدام األساليب اإلنشائية : 

ما المقصود باألساليب اإلنشائية ؟  -أ  

 المقصود بها النداء واالستفهام واألمر والنهي والتعجب والتمنّي والقسم . 

اذكر مثاال عليها ؟         الجواب : واحّر قلباه ) أسلوب نداء يفيد الندبة (  -ب  

داللة استخدام األساليب اإلنشائية ؟  الجواب : جاءت منسجمة مع حالة الشاعر ما  –ج 

يبثَّ آالمه وعتابه . وغرض القصيدة فاستطاع بها أْن   

 

 

ما لي أَُكتُم ُحبًّا قَْد بَرى َجسدي  - 2 َوتَّدعي ُحبَّ َسيِف الّدْولِة اأُلَُمم ُ   
 المعاني :  

     . ) مفرد األمم : أُّمة (األمم : جميع الناس  // عير صادقةتزُعم :   تدَّعي//  أضعََف وأوهَن أنحَل و :  برى

الشرح : يقول الشاعر : حبّي لسيف الدولة قد أنحل جسمي وأنا كاتٌم له ، ألتجنََّب التملّق ) النفاق (  

.   وغيري يتملّقون إليه بحبهم ويتكلّفونبحبّه ،   

 جذور الكلمات : أُكتّم  : كتم  //  حبّا : حبب //   برى  :  بري   // تّدعي : دعو // األمم : أمم   . 

يوازن الشاعر هنا بين حبّه لسيف الدولة وحّب اآلخرين وبدا الشاعر لبِقًا مؤدَّبًا في عتابه .  ** مالحظة :   

 سؤال : ما داللة قول الشاعر : " ما لي أكتّم حبًّا قد برى جسدي " ؟ 

.  شّدة حبّه لسيف الدولة ومعاناته اإلجابة :   

ماذا يفيد االستفهام في قوله : " ما لي أكتّم حبًّا قد برى جسدي " ؟  سؤال :   

التعّجب .  اإلجابة :   
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تِه – 3 فليت أنَّا بِقَْدِر الحّبِ نْقتِسمُ  إْن كان يجمعنا حبٌّ ِلغُرَّ  

 المعاني : 

بقَْدر : ِمقدار .  / /  غّرة الرجل ) وجهه ( وجمعها : ُغَرر :  غّرته   

الشرح : إْن كان يجمعنا حّب سيف الدولة وموّدته ، فليَت أنّا نقتسُم المنازل عنده كلٌّ على مقدار 

) أو : إْن كان يجمعنا من آفاق البالد  محبّته الخالصة ، فال يُبخس المخلص حقّه ، وال يُبذَل للمتصنِّع بّره 

.   بّه ، وعلى قْدِر حبّنا له تكون عطاياه (  المتباعدة حّب سيف الدولة ، فليت أنّا نقتسم بّره وعطايا كما نقتسم ح  

 جذور الكلمات : لغرته  : غرر  //حب ّ : حبب //   نقتسم  :  قسم  . 

 الصورة الفنية :  ) إْن كان يجمعنا حبّ   ( : صّور الحبّ  بإنسان يجمع بين الناس  .

أنّا بقدر الحّب نقتسم ( : صّور الحّب بشيء مادّي يتقاسمه المحبّون .   فليتَ )   

؟  اذكر نوع األسلوب اإلنشائي وفائدته في عبارة : فليَت أنّا بقدر الحّب نقتسمسؤال :    

.  أسلوب التمنّي                   الفائدة ) الغرض البالغي ( : التحّسر  نوعه :  

 

يا أعدَل الناس إال في معاملتي  – 4 فيَك الِخَصاُم وأنَت الَخْصُم والَحَكمُ   

 المعاني : 

القاضي . :  الحكم//  ) جمعها : ُخُصوم (  الُمناِزع والُمجادل :  الخْصم//   النزاع والِجدال والخصومة : الِخصام  

الشرح : يقو ل المتنبي لسيف الدولة : أنَت أعدُل الناس إال إذا عاملتني فإّن عدلك ال يشملني ، وفيَك 

. خصامي وأنَت خصمي وحكمي، وألنك َمِلك ال أستطيع أْن أُحاكمك إلى غيرك، فأنا أُخاصمك إلى نفسك   

 جذور الكلمات : أعدل : عدل // معاملتي  : عمل // الخصام : خصم  .   

العدل في معاملة الناس . اإلجابة :    ؟ ورد في هذا البيت قيمة إيجابية . استخلصها سؤال :  

يأس الشاعر من إنصاف سيف الدولة له . اإلجابة :سؤال : ما داللة قوله: وأنَت الخصم والحكم ؟   

.  لوم والعتابال  اإلجابة :سؤال : ماذا يفيد النداء في قوله : يا أعدل الناس ؟     

الخصم والحكم .    اإلجابة :استخرج من البيت مثاال على الطباق ؟   سؤال :   
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أُعيذها نظراٍت منَك صادقةً  – 5 أْن تْحَسَب الشَّْحَم فيَمن شْحُمهُ وَرمُ   

 المعاني : 

.أورام ()الجمع ورم : انتفاخ يدل على مرض //)الجمع : شحوم(الدُّهن :  الشحم//   : تظنّ  تحَسب   // حّصنها : أُ  أُعيذها  

الشرح : أُعيذُ نظراتك الصادقة أْن ترى الشيء بخالف ما هو عليه ، وأْن تحَسب الورم شحًما ، 

، والورَم ِسَمنًا وقّوة ً . فتكون كمن يحَسُب السَّقم ) أي المرض ( صّحة ً   

 جذور الكلمات : أعيذها  : عوذ  //  نظرات: نظر  // صادقة  : صدق   .  

 سؤال : ورد في هذا البيت قيمة إيجابية . استخلصها ؟   اإلجابة :  عدم االنخداع بالمظاهر .

 سؤال : اذكر مثاًل عربيّا يتوافق مع مضمون هذا البيت ؟  الجواب  : المثل العربي : " استسمنَت ذا ورم ٍ " .  

  ** يُكنّي الشاعر عن الصحة والقوة بكلمة ) الشحم ( ويقصد بها نفسه ، ويُكنّي عن الوشاة بكلمة 

 ) ورم ( التي تدل على المرض والضعف .  

 

وما انتفاُع أخي الدُّنيا بناِظره – 6 إذا استوت عندهُ األنواُر والظُّلَمُ   

 المعاني : 

تساوت // األنوار والظلم : طباق .  :  استوت//  بصره:   بناظره//  الدولةاإلنسان ويقصد سيف :  أخي الدنيا   

 الشرح : 

أْن تميّز يا سيف الدولة اإلنسان البصير بين النور والظلمة ، فأيُّ نفعٍ له في بصره ، أي يجب إذا لم يُميّز 

درجتي بما تميّز بين النور والظلمة . بيني وبين غيري مّمن لم يبلغ   

 جذور الكلمات:  انتفاع : نفع // الدنيا : دنو // استوت : سوي // األنوار : نور  . 

؟     اشتهر المتنبي بالحكمة . وهذا البيت مثال على الحكمة . وضح الحكمة فيهسؤال : 

 الجواب : إذا لم يُميّز اإلنسان البصير بين النور والظلمة ، فأيُّ نفعٍ له في بصره .

رهما المعنى البالغي لالستفهام في قوله :  سؤال :  ؟ وما انتفاعُ أخي الدُّنيا بناظِّ  

 الجواب : النفي . ) بمعنى أنه ينفي فائدة البصر إذا عجز عن التمييز بين النور والظالم (. 

 ** هذا البيت هو مثال ٌ على استلهام الشاعر لعناصر الطبيعة فذكَر منها األنوار والظلم . 

 ** وضح الكناية في كلمتي : األنوار والظلم ؟   األنوار : الشاعر المتنبي     الظُّلَم  : الوشاة .  
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 ** سؤال : عالَم يعود ضمير الهاء في كلمة : بناظره ، عنده ؟    الجواب : أخي الدنيا .  

.  ** في هذا البيت تشبيه مبّطن لسيف الدولة بالشخص األعمى   

 الفكرة الرئيسة في البيتين ) 7 و 8 ( : افتخار الشاعر بنفسه وشعره :

أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي  – 7 وأسمعَْت كلماتي َمْن بِه َصَممُ   

 المعاني : 

َمن فقد بصره ) الجمع : ُعْمٌي و ُعْميان ( // كلماتي : قصائدي وأشعاري  //   األعمى :  

.   // أسمعت وصمم : طباق  فقد حاسة السَّمع  نمَ :  َصَمم  

الشرح :  إّن األعمى أبصَر أدبي ، وكذلك األصّم سِمَع شعري ، يعني يفتخر ويعتّد الشاعر بشعره  

) وكأنه يريد أن يقول لسيف  الذي سار في آفاق البالد واشتهر حتى تحقَّق عند األعمى واألصّم أدبه 

ت كلماتي األصّم ، أفال تفهم  الدولة : أنا الذي ينظر األعمى إلى أدبي ، أفال تنظر إليه وأنت َ مبصر ؟ وأنا َمن أسمع

. ما أقول وأنَت سميع ؟ (    

 

 الصورة الفنية :   

( : صّور األعمى بإنسان يرى أدبه واضًحا .  أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي)   

(: صّور الكلمات بإنسان يتكلّم وصّور األصّم بإنسان يسمع .  وأسمعَْت كلماتي َمْن بهِّ َصَممُ )   

.  هذا البيت مثاٌل على اعتداد ) افتخار و اعتزاز ( بشعره وأدبه**   

 جذور الكلمات : األعمى : عمي  // أسمعت : سمع //  كلماتي : كلم 

 سؤال : ما عاطفة الشاعر في هذا البيت  ؟  الجواب : الفخر .   

( ؟   نظر ، أسمعت) استخدام الشاعر للفعل الماضي ما داللة  سؤال :   

 الجواب : لبيان تحقق معناهما وثبوته  . 

 سؤال : ما داللة هذا البيت ؟    الجواب :  شعره سائر ومشهور في البالد بسبب قّوته وفصاحته  .
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ِمْلَء ُجفوني َعْن َشواِرِدها                أنام -  8 َويَْسَهُر الَخْلُق َجــّراها َويْختَصمُ   

 المعاني : 

  مفردها ) شاردة ( وهي قصائد سائرة تُروى في كل مكان  : شواردها //  أناُم مرتاًحا مطمئنا  : ِمْلَء ُجفوني أنام

) أنام ويسهر : طباق (  يختصم : يتنازع ويتجادلمن أجلها ) األصل : جّراءها ( //  :   الخلق : الناس // جّراها   / /  

الشرح : أنام ِمْلَء ُجفوني أي مطمئنا مرتاح الفكر عن قصائد الشعر ؛ ألنّي أُدركها متى ِشئُْت  

من غير إتعاب فكر ، أّما غيري من الشعراء فإنهم يسهرون ألجلها ويَتعبون ويتنازعون في بسهولة  

 دقيق معانيها وجودة مبانيها . ** هذا البيت مثال على اعتداد الشاعر بنفسه .   

 الصورة الفنية :   

.كما صّور الشهداء بالشهب المضيئة صّور العاُل بابًا وأيادي الشهداء تدقُّ عليه في سبيل حرية القدس   

 جذور الكلمات : أنام  : نوم  // ِمْلء  :  مأل   // شواردها : شرد  // جّراها : جرر  // يختصم : خصم    

 سؤال : وّضح الكناية في عبارة   )  أنام  ِمْلَء ُجفوني (  ؟  الجواب : كناية عن راحة الفكر واالطمئنان.

 سؤال : ما عاطفة الشاعر في هذا البيت ؟  الجواب : الفخر .

( ؟  َويَْسَهُر الَخْلُق َجــّراها َويْختَصمُ سؤال : ما داللة قول الشاعر )    

   عمق معاني كلماته وعدم القدرة على الوصول إلى هذه المعاني بسهولة .  الجواب :  

   الفكرة الرئيسة في األبيات ) 9 – 12  ( :  معاتبة الشاعر للذين اضطروه لمفارقة سيف الدولة :

يا َمـْن يَـِعـزُّ َعلَْيـنا أْن نُفاِرقَـُهْم                  - 9 ِوجــدانُنا ُكلَّ شيٍء بَعَدكْم َعــَدمُ   

 المعاني : 

   كل شيء نجده أو ندركه // عَدم : هباًء ال قيمة له .:  ِوجداننا//   يصعُب:  يعزّ 

الشرح : يا َمن يصعُب علينا فراقهم ، كل شيء وجدناه بعدكم كان عدًما ، يعني ال يخلفكم أحد وال 

 يكون لنا منكم بدل .   

 جذور الكلمات :  يعزّ  : عزز     // نفارقهم  : فرق    // وجداننا :  وجد  // شيء : شيأ

بدا عتاب الشاعر لسيف الدولة لبِقا مؤّدبا . وضح ذلك من خالل البيت ؟ سؤال :   

 الجواب : ال يستطيع االفتراق عن سيف الدولة وال أحد يمكن أن يخلف سيف الدولة عند المتنبي أو أْن يكون للشاعر منه بدل .

واب : عاطفة الحّب .  يا َمن يعّز علينا أْن نفارقهم ؟    الجسؤال : ما العاطفة البارزة في قوله :   

 سؤال : ما نوع المحّسن البالغي بين كلمتي ) وجداننا و عدم ( ؟       الجواب : طباق . 
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 لَــْو 
 
أْمـَرُكــُم ِمـن أمــِرنا أَمـــمُ  أن مـا كـاَن أخـلَـقَـنا ِمـنـُكْم بـتَـكِرَمــةٍ  -10   

 المعاني : 

حالكم  // أَمُم : قريب:  أمركم//   تكريم:  تكرمةٍ //  أجدرنا:  أخلقنا   

الشرح : ما أجدرنا ببركم وتكرمتكم وإيثاركم ، لو أّن أمركم في االعتقاد لنا على نحو أمرنا في االعتقاد 

. لكم ، وما نحن عليه من الثقة بكم . ) بمعنى : لو كنتم تحبوننا كما نحبّكم لكنتم تكرموننا (   

 سؤال : ما القيمة اإليجابية الموجودة في البيت ؟      الجواب : احترام الصديق .  

 سؤال : علل استخدام المتنبي لضمير الجمع عندما يتكلم عن نفسه كما في قوله : أخلقنا ، أمرنا ؟ 

 الجواب : لتعظيم نفسه .  ) وهذه سمة بارزة في أشعار المتنبي ( 

 جذور الكلمات : أخلقنا  : خلق   //  بتكرمة : كرم . 

في هذا البيت زائدة ألنها وقعت بعد ) ما التعجبية ( .  ( كان )  ةكلم : مالحظة  

 

 

كْم ما قاَل حاِسُدنا -11 فما ِلجْرحٍ إذا أرضاُكُم ألَمُ  إْن كان سرَّ  

 المعاني :  سّركم : أسعدكم وأفرحكم    // حاسدنا : الذي يتمنى زوال النعمة عنك  

الشرح : إْن ُسِررتم بقول حاسدنا وطْعنه فينا فقد رضينا بذلك إْن كان لكم به سرور ، فإّن الجرح 

 الذي يرضيكم ال نجد فيه ألًما .  

 جذور الكلمات : سّركم : سرر //  حاسدنا : حسد  // أرضاكم : رضو  . 

 الصورة الفنية :  صّور الجرح بإنسان يُرضي سيف الدولة. 

عالَم يُعاتب الشاعر سيف الدولة هنا ؟      الجواب : على سماعه لكالم الواشين فيه .  سؤال :   

 سؤال : قارن بين حال سيف الدولة وحال المتنبي في هذا البيت ؟ 

الجواب : سيف الدولة يستمع إلى كالم الواشين في المتنبي ويُسرُّ به ويُصّدقهم ويرضى بجرحه ، اّما المتنبي فهو  

م هذا الجرح في سبيل إسعاد سيف الدولة .   يتحّمل أل  

" ؟  فما لِّجْرحٍ إذا أرضاُكُم ألَمُ سؤال : ما داللة قول المتنبي : "   

الحّب الشديد لسيف الدولة .  الجواب :   



 الشرح الوافي  في اللغة العربية للصف الثاني عشر ) مواد مشتركة ( الفصل األول   *** إعداد األستاذ : هاني الوحيدي   0799146378

73 
 

 
 
الَمعاِرَف في أْهِل النَُّهى ِذَممُ  إن َوبَْينَـنا لَـْو َرَعْيـتُْم ذاَك َمعِرفَــةٌ                -  12   

 

 المعاني :  النُّهى : مفردها ) نُْهية  ( وهي ال عقل  // ِذمم : مفرده ) ِذّمة ( وهي العهود ) حقوق ال تضيع (  

الشرح : يقول المتنبي : إْن لم يجمعنا الحّب فقد جمعتنا المعرفة ، وأهل العقل يُراعون حّق المعرفة 

) أي : بيننا وصائل معرفة إْن أحسنتم مراعاتها فلن تضيع ( . عهود وِذمٌم ال يُضيعونها ، فالمعارف عندهم   

  جذور الكلمات : رعيتم : رعي // معرفة و المعارف : عرف    // النهى : نهي

يُمثّل هذا البيت حكمة ، وّضحها ؟ يمتاز المتنبي بكثرة الِحَكم ، وسؤال :   

المعارف عند أهل العقول عهود وِذمٌم ال يُضيعونها . الجواب :   

لجأ المتنبي إلى أساليب شتّى في العتاب . ما األسلوب الوارد في هذا البيت ؟   سؤال :  

 الجواب : أسلوب التذكير بالواجب .  

 سؤال : استخلص القيمة اإليجابية الواردة في هذا البيت ؟    الجواب : االلتزام بالعهود .  

 سؤال :  ما داللة تركيب ) أهل النُّهى ( ؟    الجواب : ذوو العقول الراجحة ومنهم سيف الدولة . 

 الفكرة الرئيسة في األبيات ) 13 – 19 ( : غضب الشاعر من سيف الدولة والوشاة وتعريضه بالرحيل : 

كْم تطلبوَن لنا عيبًا فيُْعِجَزكم  -13 ويكرهُ هللاُ ما تأتوَن والكَرمُ   

 المعاني : 

ناس الكرام : ال الكرم//   ال تستطيعون:  فيعجزكم  

الشرح : يقول الشاعر : تطلبون أْن تُلحقوا بنا عيبًا تعيبوننا به فيعجزكم وجوده ، وهذا الذي 

 تفعلونه مكروه عند هللا وعند الِكرام .

 الصورة الفنية :  شبّه المجيء بعيب للمتنبي بإنسان يُعجز سيف الدولة . 

 جذور الكلمات : تطلبون  : طلب  // فيعجزكم : عجز // تأتون :  أتي // الكرام : كرم .   

 سؤال : ما نوع ) كم ( وماذا تفيد ؟     الجواب : نوعها خبرية وتفيد التكثير . 

 سؤال : َمن المقصود  بـ ) تطلبون ( ؟  الجواب : سيف الدولة والواشون الحاسدون   . 

 سؤال :  ماذا يطلب سيف الدولة والحاسدون  ؟  الجواب : يبحثون عن عيب للمتنبي وال يجدون .

 سؤال :عالَم يعاتب المتنبي سيف الدولة في البيتين السابقين ؟ الجواب : على سماعه وتصديقه للواشين.  
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يَـمُ يُـزيـلُـُهّن إلى َمـْن ِعـْنـَدهُ  الـّدِ لَْيَت الغَّماَم الذي عندي صواِعقُهُ           -14   
المعاني : الغَمام : ) المفرد : غمامة ( وهي السحابة // الّصواعق : مفردها صاعقة وهي النار التي 

 تسقط من السماء في رعد شديد )والمقصود : أذى سيف الدولة للمتنبي (// يُزْيلُُهّن : يُزيل ويُبِعد //

يَُم : مفردها ) ديمة (  وهي المطر يدوم في سكون وهدوء .   الّدِ  

الشرح : ليَت الممدوح سيف الدولة الذي يشبه الغمام والذي تُصيبني صواعقه ) أذاه 

وسخطه ( ويصيب غيري مطره ) أي بّره ورضاه ( يُزيل ذلك األذى ويرسله إلى َمن 

 عنده البّر فينتصف الفريقان .  

 جذور الكلمات :  الغمام :  غمم  // صواعقه  : صعق  // يُزيلهن : زول // الّديم : دوم ) ويجوز : ديم (  

 الصورة الفنية 

 

 سؤال : ماذا يفيد التمنّي في هذا البيت ؟    الجواب : التحّسر .

 سؤال : اذكر بعض مظاهر الطبيعة الواردة في البيت ؟ الجواب :  الغمام ، صواعقه ، الّديم . 

 سؤال : وّضح الكنايات اآلتية : 

إيذاء سيف الدولة للمتنبي الغمام : الممدوح سيف الدولة  // صواعقه :  -  

عطاء سيف الدولة لغير المتنبي ) من الوشاة والحاسدين ( .  الّديم : -  

ُســمُ  أرى النّـوى يقتضيني كــلَّ َمْرَحـلَــةٍ  -15 ال تَْسـتَـِقلُّ بـها الَوّخـاَدةُ الـرُّ  
 

المعاني : النّوى  : البُعد   ) جمعها : األنواء (    // يقتضيني : يطلبني ويُكلّفني // مرحلة : مسافة يقطعها المسافر  
وهو  // الوّخادة : مفردها ) الواخدة ( وهي اإلبل التي تسير الوخد   حل تستقل : ترت // ) جمعها مراحل (  في يوم 

ُسم : مفردها ) َرُسوم ( وهي الناقة التي تسير ال ّرسيم وهو  ضرب ونوع من الّسير سريع مع توسيع الخطو // الرُّ

 ضرٌب من سير اإلبل السريع فتؤثّر في األرض بأخفافها لسيرها الشديد .  

 

الشرح :  يُكلّفني البُعُد عنكم قْطَع كّل مرحلة ٍ ال تقوم بقطعها اإلبل السريعة ِلبُْعِد منالها ، وال تُطيقها  

 لشّدة أهوالها .  
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 جذور الكلمات : النّوى : نوي // يقتضيني : قضي // مرحلة : رحل // تستقلّها : قلل // الوّخادة : وخذ 

؟     األسلوب الذي لجأ إليه المتنبي في عتابه لسيف الدولة في هذا البيت  سؤال : ما   

 الجواب : التعريض بالرحيل ) أي التهديد بالرحيل عنه (  . 

 سؤال : ما داللة الشطر األول ؟  الجواب : التهديد بالرحيل عن سيف الدولة . 

 سؤال : ما داللة الشطر الثاني ؟ 

 الجواب  :إظهار  شّدة عتابه لسيف الدولة بحيث سيرحل إلى مناطق بعيدة ال تستطيع الناقة السريعة الوصول إليها . 

 

لئِْن تَِرْكَن ُضمْيًرا عن ميامنِنا  -16 لَيَْحُدثَنَّ ِلَمْن ودَّعتُُهْم نََدمُ   

 

المعاني : لئن تركنَ  : نون النسوة عائدة على الوّخادة الرسم // ُضميًرا : جبل يقع على يمين َمن  
.  جهة اليمين( وهي  ميمنة: مفردها )  ميامننا//   مصر من الشاميقصدُ   

الشرح : يقول المتنبي ُمعّرًضا بالرحيل :  إ ْن قصدُت ) اتجهُت إلى ( مصر ، فسوف يحصل  

.  بذلك إلى أّن سيف الدولة سيندم على فراقه ( يُشير )  لمن وّدعتهم ندٌم على مفارقتي لهم .   

 الصورة الفنية :  شبّه اإلبل بأشخاص تركوا خلفهم إنسانًا وهو الجبل ) شبّه الجبل بإنسان (. 

ما األسلوب الذي لجأ إليه المتنبي في عتابه لسيف الدولة في هذا البيت ؟      سؤال :  

 الجواب : التعريض بالرحيل ) أي التهديد بالرحيل عنه ( . 

 جذور الكلمات : ُضمير :  ضمر    // ميامننا  :  يمن    //  ليحدثنّ   : حدث // وّدعتهم : ودع .    

 

احلوَن ُهمُ أْن ال تفارقَُهم   فالرَّ ْلَت عن قوٍم وقد قََدُروا  -17  إذا تَرحَّ  

 

 المعاني :   ترّحلت : الرحيل بصعوبة ومشقّة // قدروا : استطاعوا 

الشرح : إذا ِسرَت عن قوٍم وهم قادرون على إكرامك حتى ال تحتاج إلى مفارقتهم فهم 

) يُريد بهذا : أنتم تختارون الِفراق إذا ألجأتموني إليه ، والمعنى أنه الذين اختاروا ارتحالك . 

ه في رحيله ، قائًما ذلك عن نفسه بحّجته ( .   يخاطب نفسه ويُشير إلى سيف الدولة حتى ال يذمَّ
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 ** التاء في ترّحلتَ  عائدة على المتنبي // واو الجماعة في قدروا ، تفارقهم ، هم : الضمائر عائدة على : قوم. 

 سؤال : ما األسلوب الذي لجأ إليه المتنبي في عتابه لسيف الدولة في هذا البيت ؟     

 الجواب : التعريض بالرحيل ) أي التهديد بالرحيل عنه (  . 

 ** توحي كلمة ) ترّحلت َ ( بصعوبة المفارقة ومشقتها .

 جذور الكلمات : ترّحلت  :  رحل   //  تفارقهم : فرق   //  فالراحلون : رحل   .   

 

 

َشرُّ البالِد مكاٌن ال َصديَق به  – 18 وشرُّ ما يكِسُب اإلنساُن ما يَِصمُ   

ل ويجلب  // يَِصمُ  :  يَعيب  المعاني :   شرّ  :  أسوأ // يكِسب : يُحّصِ

 الشرح : إّن شرَّ البالد مكاٌن ال يوجد فيه صديق ، وشرُّ األعمال ما يجلب لصاحبه العيب والمذّمة . 

( التي يتميّز بها المتنبي عن غيره .  ** هذا البيت هو مثاٌل على ) الحكمة  

 سؤال : ما داللة كلمة ) صديق ( ؟    الجواب : كنّى بها الشاعر عن سيف الدولة .    

 جذور الكلمات : شرّ  : شرر    // مكان  : كون  //  يصم : وصم   .  

 

َكـِلـمُ  أنهقــد ُضّمـَن الــدُّرَّ إاّل  ِمـــقَـةٌ          أنه َهـــــــذا ِعـتــابُـك إاّل  -19     

 

نَ  : ُجِعل في داخله //  الدُّرّ  : مفردها ) دّرة ( وهي الآللئ  المعاني :    ِمقة  : محبّة //  ُضّمِ

كالم . مفردها ) كلمة ( وهي ال والجواهر // َكِلُم :    

الشرح : هذا الذي أتاَك من الشعر عتاب مني إليك إال أنّه محبّة ووّد ؛ ألّن العتاب يجري  

، وهو درٌّ بُحْسِن لفظه ونظمه إال أنّه كلمات ، وإْن أزعجتك فهي محبّة  بين الُمحبّين 

 خالصة وموّدة صادقة . 

 ** هذا البيت يتوافق في معناه مع مقولة : العتاب هّدية األحباب .  

 الصورة الفنية :  صّور الشاعر ما نظمه من كالٍم في قصيدته بالّدّرِ لُحسِن لفظه ونظمه  .  

 جذور الكلمات : عتابك  : عتب  //  ِمقة  : ومق  // الّدرّ   : درر   .  
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اإلكثار من استخدام األساليب اإلنشائية من نداء ٍ وتمّنٍ واستفهام .  – 1  

اإلكثار من استخدام الُمحّسنات البالغية من طباق وكناية .  -2  

اعتداد الشاعر بنفسه وشعره .  –  5العتاب بأساليب متعددة .      –  4انتشار الحكمة .             -3  

ظاهر الطبيعة .    توظيف م – 7كثرة الصور الفنية .      -6  

استخدام الفعل الماضي لبيان تحقق المعنى وثبوته . -8  

   

أضف إلى معجمك اللغوي :  – 1  

 الشَّبِّم:                 البارد. -

 الغُّرة:                   غّرة الرجل وجهه. -

 تُروى بكّل مكان. سائرة  قصائدالّشوارد:              جمع شاردة،  -

 ل جّراءها، بمعنى من أجلها.صجّراها:                 األ -

 وجداننا كّل شيء: كّل شيء نجده أو ندركه.  -

 اأَلََمُم                  : القريب. -

   ير                                سرب من ضيم  س ، والرّ الّرسيمير سوم، وهي الناقة التي تسُ م: مفردها رَ سُ الرُّ  -

 يرها الشديد. سبأخفافها ل  ضريع، فتؤثّر في األرساإلبل 

ر من الشام. صد مصَمْير:                   جبل على يمين قاضُ  -  

 م:                     يعيب. صِّ يَ  -

قَة:                    المحبّة. -  المِّ

 

42صفحة   

 خصائص أسلوب شعر المتنبي 
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مم، النّهىالوخّ  معاني المفردات اآلتية:  استخرجُعد إلى أحد معاجم اللّغة العربيّة، و -2 .ادة، الّديم، الذِّ  

. ) الوْخد ( وهو ضْرٌب من السَّْير سريع اخدة ( وهي اإلبل التي تسير) الوالوّخادة : مفردها  

يَم : مفردها ) الّديمة ( وهي المطر يدوم في سكون .  الّدِّ

ّمة ( وهي العهد .  هادم : مفرالذّمَ  ) الذِّّ  

   النُّهى : مفردها ) النُّْهية ( وهي العقل .

 

ُر اللّغويُّ لكّل من: -2  ما الجذِّ

قَة، يَ صِّ ُم، تّدعي        الجواب بالترتيب :  ومق  //   وصم   //    دعو .   مِّ

 

 ما جمُع كّل من:  -3

ــُ َرر .   سَ قَم، خَ صْ م، ُغّرة    الجواب بالترتيب :  أسقام  // ُخُصوم  // غ

 

 فّرْق في الْمعنى بين كّل كلمتين تحتَهما خّط في المجموعتين اآلتيتين:  -4

نا أَمـــمُ  ـن أمــرِّ ْ أْمـَرُكــُم مِّ
ّ
َمــٍة     لَــْو أن ـنـُكْم بـتَـكرِّ  أ   - مـا كـاَن أخـلَـقَـنا مِّ

 

قال البحتري:  -  

لِّ   لِّ           وأَ صبَْحُت َعْن َعْينِّ الغَيورِّ  بَمْعزِّ لَعَْمري لَئِّْن أَخلَْقتُ  ثَْوَب التَّغزُّ

لِّ         ـوناٍت بَـَكـْرَن لِّنُـْزَهـٍة  صُ فـُربَّ مَ  فَـَواْفَـْيـَن في ُغـّمى بـأْنــَزهِّ َمـْنـزِّ  

 
 

 ب- أرى النّـوى  يقتضيني كــلَّ َمْرَحـلَــٍة      ال  تَ سْ ـتَـقِّلُّ بـها الَوّخـاَدةُ الـرُّ سُ ــمُ 
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مورٌد، فكانت تعلُف  بنُت أبي بكر الّزبيَر بَن العّوامِّ وليَس له ماٌل وال أسماءتزّوجت  -

 فرسَ هُ، وتُدقُّ النَّوى لدابتِّه. 

 

 

   : العتاب . الجواب     يدة؟ صالّشعرّي لهذه الق ضما الغر -1

 

 ممَّ يشكو الّشاعر في البيت األول؟  -2

 

 ح ذلك.ضّ يف الدولة وحّب اآلخرين له، وسوازن الّشاعر بين حبّه ل -3

 

 حها. ضّ وو يدة،صّمنت الحكمة في القضبرزت الحكمة في أشعار المتنبي، اذكر ثالثة أبيات ت -4

 

 يف الدولة جليًا: سظهر عتاب الّشاعر ل -5

عالَم عاتبه؟  -أ   

 
 

 

43: صفحة  الفهم والتحليل   
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وء األبيات اآلتية: ضح ذلك في ضّ الّشاعر لَبِّقًا مؤّدبًا في عتابه، وبدا  -ب  

    ُيفِّ الّدْولةِّ اأُلَُممسَ دي           َوتَّدعي ُحبَّ سما لي أَُكتُم ُحب ا قَْد بَرى جَ 

 

قَـُهْم   ـزُّ َعلَـْيـنا أْن نُـفَارِّ جـدانُنا ُكلَّ شيٍء بَعَدكْم َعــَدمُ       يا َمـْن يَـعِّ وِّ  

 
                                                                         

ـتــابُـك إالّ  ــقَــةٌ        نهأْ َهــــذا عِّ َكـلِّـُم   نهأْ ـَن الــدُّرَّ إالّ ـّمِّ ضُ قــد         مِّ  

 

 

بالّرحيل، والتّذكير بالواجب  ض اليب شتّى في عتابه، منها: التّعُريسلجأ الّشاعر إلى أ  -جـ

ح ذلك. ض،و  
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 يدة على كّل من: صدلّل ببيّت من الق -6

اعتداد الّشاعر بنفسه. -أ     

 

 اعتداد الّشاعر بشعره.  -ب

 

.  "ذا وَرمٍ   استسمنت"مون المثل:  ضم  -جـ  

 

 يدة.صثالثًا من القيم اإليجابيّة التي حملتها الق استخلص -7

 

ّْرف في كّلِّ موقف مّما صكيف تت -8  
 : يأت 

ديقك. صحينما تجد عيبًا في  -أ     

) متروك للطالب أيضا (   الجواب : أخبره عنه على انفراد وبأسلوب لطيف وغير مباشر .   

 ديقك.صحينما يجافيك  -ب

أبادر باالتصال به وأحاول معرفة سبب مجافاته لي وأرجع عن خطئي الجواب : 

 معتذًرا . ) متروك للطالب أيًضا (.  

 في هذا.  رأيكعتداد بالنّفس النّاشئ عن الثّقة بها والغرور، بين ثّمة فرق بين اال  -9

 

 ح وجهة نظرك.ضيف الدولة؟ وسلو كنت مكان الّشاعر، هل تختار الّرحيل عن  -10

 ) متروك للطالب ( الجواب : ال ، أدافع عن حبّي له وأُبيّن له صدق محبّتي حتى تتبيّن له األمور .
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 :"العتاُب هديّةُ األحبابِّ "يقال:  -11

ّمن هذا المعنى.ضأشر إلى البيت الذي ت   -أ   

 

 مدى التزم الّشاعر هذه المقولة. بيّن إلى أّي  -ب

 

 قال أبو العتاهية:   -12

رْ يرِّ الفؤادِّ       وَكْم من فؤاٍد كفيفِّ البَشَ ص وكْم من كفيٍف ب  

مع قول أبي العتاهية.  ينسجمأشر إلى البيت الذي    -أ  

 

في ذلك   رأيكح ضيرة تُريه حقائقها، و ص ظاهر األشياء، والب  اإلنسانر يُري صالب -ب

 ضوء البيت الذي أشرَت إليه .  في

 

 ّورك؟ صتقّرة في تسمإنسانية مع في بناء عالقات  سدق ما يصمن  اإلنسانيتحقّق   أن ما أهميّة  -13

 

 :"كسلم تجد فلُْم نف فإنْ بعين عذًرا، سإذا رأيت من أخيك زلة فاطلب له  "قيل:  -14

المعنى من وجهة نظرك؟ديقه قد تمثاّل هذا صالّشاعر و أنإلى أّي مدى تجد    -أ   

 

ك؟ سما القيم اإليجابية التي تركها هذا القول في نف -ب  
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 ًحا مقنعًا لتثنيَه عن هذا. ص؟ قّدم له نمحاسنهكيف تنظر إلى من يكثر من ذكر  -15

 
 

 

ْورة الفنيّة في كّل مّما صح الضو -1  
 : يأت 

يَـمُ             صواعقهي لَْيَت الغَّماَم الذي عند  ـْنـَدهُ الـّدِّ يُـزيـلُـُهّن إلى َمـْن عِّ  

ـتــابُـك إالّ  ـــقَـةٌ      أنه  َهـــــــذا عِّ َكـلِّـمُ  أنه  ّمـَن الــدُّرَّ إالّ ضُ قــد      مِّ  

  

 الكناية في كّلٍ مّما تحتَه خّط في البيتين اآلتييُن:  وضح -2

نَدهُ سْ َوَمْن بجِّ             ـبِّمُ قَْلبُـهُ َشـّواَحــرَّ قَْلبــاهُ مّمْن   قِّمُ سَ مي َوحالي عِّ

 

 

ْلَء ُجفوني نامأ ها              َويَ  مِّ دِّ  مُ صَهُر الَخْلُق َجــّراها َويْختَ سْ َعْن َشوارِّ

 
 

 لة التّركيب الذي تحتَه خّط في البيت اآلتي: ما دال -3

َممُ  َف في أْهلِّ النَُّهى ذِّ ْ الَمعارِّ
 
فَــةٌ                أن  َوبَْينَـنا لَـْو َرَعْيـتُْم ذاَك َمعرِّ

 

 

45التذوق الجمالي : صفحة   
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4- ْ : ساإلنشائيّة من ا األساليب استخدامالّشاعر من  أكث   تفهام ونداء وتمّنٍ

يدة. ص لكّل منها من القهاتِّ مثاالً  - أ      

 

 ؟ األساليبمثل هذه  استخداملة ما دال -ب

 

 :  في قوله (معتسأ  نظر ،) ي ضلماذا عبّر الّشاعر بالفعل الما -5

َصَممُ  َكلِّماتي َمـْن بـه  وأسمعتالذي نََظَر األْعمى إلى أَدبي     أنا  

 

ْما العاطفة البارزة في كّل بيت مّما  -6  
 : يأت 

نَدهُ سْ َحــرَّ قَْلبــاهُ مّمْن قَْلبُـهُ َشــبُِّم               َوَمْن بجِّ  وا قَمُ سَ مي َوحالي عِّ  

 

جــدانُنا ُكلَّ شيٍء بَعَدكْم َعــَدمُ  قَـُهْم                وِّ ـزُّ َعلَْيـنا أْن نُفارِّ  يا َمـْن يَـعِّ
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 يدته:  صمظاهر الّطبيعة في ق  ض وّظف المتنبّي بع -7

أشْر إلى ذلك.     -أ   

 

 ما القيمة الفنيّة لتوظيفها؟ -ب

 

 يدة. صمثالين على الّطباق مّما ورد في الق  استخرج -8
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 مثال : إْن تدرْس تنجْح ) فلو توقفنا عند الجملة األولى ) تدرس ( ال يكتمل المعنى ( .

46صفحة  قصايا لغوية :   

 الشرط : صفحة 46
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 ** يتألف أسلوب الشرط من ثالثة عناصر وهي : 

جواب الشرط وهي  -3فعل الشرط ويأتي مباشرة بعد األداة       -2أداة الشرط        – 1 

 النتيجة الحاصلة والمترتّبة على القيام بفعل الشرط . 

 * سؤال : عيّن عناصر أسلوب الشرط في عبارة : َمن يزرع الشّر يحصْد عواقبه .

الشرط : يحصد  أداة الشرط : َمن            فعل الشرط : يزرع       جواب   

 

 ** أدوات الشرط نوعان : جازمة  وغير جازمة 

الجازمة هي التي تؤثر على إعراب الفعل المضارع الذي يأتي بعدها فيصبح مجزوًما بداًل من مرفوع ، وأدوات  

الشرط الجازمة تجزم فعل الشرط وجوابه إذا كانا فعلين مضارعين ، وستكون عالمة جزمه إّما السكون أو  

   .  ف العلة من آخره أو حذف النون إذا كان من األفعال الخمسةحذف حر

 أّما أدوات الشرط غير الجازمة فهي ال تؤثّر على إعراب الذي بعدها .  

 ** وأدوات الشرط قد تكون أسماًء أو حروفًا كاآلتي :

 

 أمثلة : 

ا عليِه  - ويندمِ وَمن يجعِل المعروَف في غير أهله          يكْن حمُده ذمًّ 1 

 أداة الشرط : َمن            فعل الشرط : يجعِل       جواب الشرط : يكنْ 

إعراب ) يجعِل ( : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون وحّرك بالكسرة منعًا من التقاء 

 الساكنين وهو فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره هو . 

 إعراب ) يكن (: فعل مضارع ناقص مجزوم وعالمة جزمه السكون وهو فعل جواب الشرط .  
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قال تعالى " وما تفعلوا من خيٍر تجدوه "  – 2   

   تجدوهجواب الشرط :         تفعلوافعل الشرط :              ماأداة الشرط : 

مسة إعراب ) تفعلوا ( : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال الخ

 وهو فعل الشرط والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل .  

إعراب ) تجدوه ( : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال الخمسة 

وهو فعل جواب الشرط والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل 

 مبني في محل نصب مفعول به .  

ذّل يعْش ذلياًل . َمن يرَض بال – 3  

عشْ جواب الشرط : ي       رضَ أداة الشرط : َمن            فعل الشرط : ي  

إعراب ) يرَض ( : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة وهو فعل الشرط  

 والفاعل ضمير مستتر تقديره هو . 

 

** نعرب االسم المرفوع الذي يأتي بعد ) لوال  ، لوما ( : مبتدأ مرفوع ) دائما ( وسيكون 

 الخبر محذوف وجوبًا وتقديره ) موجود ( . 

** أحيانًا يتصل بجملة جواب الشرط حرف الفاء أو الالم ونسميها الفاء أو الالم الواقعة في 

 جواب الشرط ، وبها نستدل على مكان جواب الشرط ، مثال : 

 لوال المطر لهلك الزرع . ) الالم المتصلة بجواب الشرط ) هلك ( هي الالم الواقعة في جواب الشرط ( . 

 

 أداة الشرط إنْ  نوعها  جازمة فعل الشرط  يشأ جواب الشرط يُذهْبكم 
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لفسدت األرض 
 ) جملة فعلية (

جملة اسمية من المبتدأ ) دفع (   جواب الشرط
       وخبره المحذوف وتقديره

 ) موجود ( 

 أداة الشرط لوال نوعها  غير جازمة  فعل الشرط 

 

 كذب ،
 أخلف ،

 خان

حّدث ،   جواب الشرط
وعد ، 
 اؤتمن 

 إذا  نوعها  غير جازمة  فعل الشرط 
 إذا 
 إذا 

 أداة الشرط

 

 أداة الشرط َمن  نوعها  جازمة فعل الشرط  يفعل  جواب الشرط ال يعدم 

 

 

 أداة الشرط متى  نوعها  جازمة فعل الشرط  يكثرْ  جواب الشرط يكثرْ 

 

 

ت أنّا نقتسم                                                          أداة الشرط : إْن  ، جملة فعل الشرط : كان يجمعنا  ، جملة جواب الشرط : فلي

جازم . نوعه :   

 

 أداة الشرط : إذا  ، جملة فعل الشرط : ترّحلَت  ، جملة جواب الشرط : فالراحلون هم ) جملة اسمية ( 

                                                           : غير جازم .نوعه 
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يحترم : َمْن يحترْم غيره يُحترْم .     

 تجتهدون : إْن تجتهدوا تنجحوا 

 يلقى : َمْن يلَق أخاه بوجٍه ضاحك ينْل محبته .  

 

 

فعل مضارع مجزوم وهو فعل الشرط وعالمة جزه السكون والفاعل ضمير مستتر  تتواضْع :

 تقديره أنت َ .

) إعراب ) يقّدروك : فعل مضارع مجزوم وهو جواب الشرط وعالمة جزمه حذف النون ألنه 

من األفعال الخمسة ، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ، والكاف ضمير متصل 

عول به ( .  مبني في محل نصب مف  
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 أواًل : الصفة المشبهة

 

هي اسم مشتق يدل على من يتصف بالفعل اتصافًا دائما أو غالبا ، وهي تدل   على :   تعريفها :

المزايا ) الصفات ( أو الطبائع أو العيوب أو األلوان وتصاغ في الغالب من الفعل الثالثي الالزم  

. 

 ومن أشهر أوزانها : 

الجمال والقبح مثل : : ويكون في صفات األلوان وصفات فعالء الذي مؤنثه أفعل (  1  

 أحمر ، حمراء ، أزرق ، زرقاء ، أملس ، ملساء ، أدعج ، دعجاء ، أغيد ، غيداء ، أعور ، عوراء . 

: وغالبا يدل على امتالء أو خلّو  فُْعلى الذي مؤنثه  فْعالن (  2  

. مثل : حيران ، حْيرى // عطشان ، عطشى // غضبان ، غضبى // جوعان ، جوعى // ريّان ، ريّا    

مثل : ُشجاع ، ُزؤام ، ُعضال ، أُجاج . ال ـعَ ـُـف(  3  

ومؤنثه فَِعلة ) وغالبا ما يدل هذا الوزن على العوارض والمشاعر الزائلة كالفرح والتعب  فَِعٌل  (  4

 والنعاس ... مثل : تَِعٌب ، تَِعبة، نَِعٌس ، نَِعسة ، لبِق ، أِشر ، فِطن .  

مثل : بََطل أو َحَسن ل  ـفعَ (  5  

مثل : شْهم ، خْصم ، ضْخم ، سْهل ، عْذب ، صْعب ... ل  ـفعْ (  6  

مثل : وسيم ، طويل ، قصير ، جميل ، سريع ، شريف ، خبيث ... . يل فعِ (  7  

مثل : َجَواد ، َرزان ، َجبَان ،  َحَصان .فَعَال (  8  

. ** غالبًا نستطيع أْن نلفظ قبل الصفة المشبّهة عبارة ) هذا شخٌص أو هذه امرأة ٌ أو هذا شيٌء (  

 الصفة المشبّهة وصيغة المبالغة : صفحة 48
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 ثانيًا : صيغة المبالغة

هي اسم مشتق يدل على الحدث وَمن أو ما يقوم به على وجه الكثرة والمبالغة  تعريفها : 

 وتُصاغ في األغلب من الفعل الثالثي المتعدي ومن أشهر أوزانها : 

 

ال : مثل َجبَّار ، َسبَّاق ، َمشَّاء ، قّوال ، صّوام ، هّماز ، حّداد ، خبّاز ...  1 ( فـَـعَـّ  

/ َسؤول / َغفور / َخدوم    ( فَعُول مثل : َشكور / َصبور 2  

يق / ِدّريس / ِطّريش / ِدّهين  3 ( فِِعّيل مثل : ِصّدِ  

( فـَـِعـيل مثل : َرِحيم ، َسِميع ، َعليم ، َخبير   4  

( ِمفـْـعال مثل : ِمْعـطاء ، ِمهذار ، ِمكثار ، ِمدرار ، ِمضياف   5  

( فَِعل مثل : فِهم ، َحِذر  6  

وس ، ناطور ( فاعول مثل : فاروق ، قاب 7  

 ويمكن حفظ هذه األوزان من خالل حفظ بيت الشعر اآلتي الذي يقارن بين قبطانين : األول ظالم والثاني عادل : 

ير َكذُوب              وفاروٌق ِمضياٌف َخبيٌر َحِذر  سفّاٌح للبّحارة ِشّرِ

يل    فَعُول                فاعول ِمفعال   فَعيل   فَِعل     فعَّاٌل  فعَّالة فِعِّ  

 

مالحظة : تتشابه الصفة المشبهة مع صيغة المبالغة في وزنين وهما :  ) فعيل وفِعل ( والتفريق يكون بينهما من  

يًا فهي صيغة مبالغة .    خالل الفعل الذي صيغت منه فإْن كان هذا الفعل الزما فهي صفة مشبهة وإْن كان متعّدِ

 مثل : كريم ، بخيل ) صفات مشبهة ألنها مصوغة من فعل الزم (  

 سميع ، عليم : صيغتا مبالغة ألنها مصوغة من فعل متعد ٍ (  

* مالحظة : الكلمة التي على وزن ) فعيل ( إذا استطعنا لفظها على وزن ) فاعل ( وكان اللفظ مقبواًل فهي 

صيغة مبالغة وإذا لم يكن مقبواًل فهي صفة مشبّهة مثل كلمة ) سميع ( نستطيع لفظها على وزن فاعل 

فنقول ) سامع ( فهي صيغة مبالغة ، وكذلك ) عليم ( نستطيع أن نقول ) عالم ( ، أمّ ا كلمة ) طويل ( فال  

 نستطيع أْن نقول ) طاول ( ولذلك فهي صفة مشبهة .   
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 الجواب : جميل   // عطشان أو عَ طْ شى //    أزرق أو زرقاء //  أرعن أو رعناء .  

 

ام    الجواب : ِمْضياف  // َشُكور // َصوَّ

 

 اإلجابات :  أ-  الكذّاب : صيغة مبالغة // األِشر : صفة مشبّهة 

جواد ، بخيل : صفة مشبّهة    -خصمان ) َخْصم ( : صفة مشبّهة // ج  –ب   

سْهل : صفة مشبّهة .  –د   

 

ُعد إلى األبيات األربعة األولى من القصيدة ، واستخرج منها صفتين مشبّهتين مبيّنًا وزنهما . – 4  

 الجواب : َشبِم : على وزن فَِعل  // 2-  الَخْصم : على وزن فَْعل .  
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 ** عزيزي الطالب : اشترك في قناتي على ) اليوتيوب ( وشاهد الشرح المفّصل    

 للدروس بأسلوب جميل وشائق . اسم القناة : ) أ.هاني الوحيدي لغة عربية توجيهي ( 

 رابط القناة :

https://www.youtube.com/channel/UC_8P1-TVyvU7SPZ767dNKtA?sub_confirmation=1 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC_8P1-TVyvU7SPZ767dNKtA?sub_confirmation=1
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باب ساألطفال، لها أيّما لدى س  ر الّشائعة والصالع أمراضمن  ضمر  الحساسّية     

م الّربيع الذي  سم البرد، وفي موسة في نهاية موص، وخانةٍ عيَّ مُ  مَ سفي موا  طُ شَ شتّى، وتنْ 

 يكثر فيه غبار الّطلع. 

م المختلفة نتيجة ماّدة  سالج  نسجةأتفاعل غير طبيعّي يحدث في  الحساسّيةو   

امة ،أو  سّ الحيوانات ،أو المواد الغريبة، مثل: غبار الّطلع ،أو مواد التّجميل ،أو َشعر 

اًل عن الدُّخان الناتج عن عوادم  ضلين، فساّد الحيوّي البِّنْ ضاألدوية مثل الم  ضبع

داخل الغرف المكتّظة  شفي الفرا شغيرة تعيص، وعن كائنات السجائريارات، ودخان سّ ال

الفم أو األنف  م عن طريق س ل إلى داخل الج صجاد والمالبس، وهي تسّ تائر وال سّ بالكتب وال

اّدة ضام مسلت إليها، فيؤّدي ذلك إلى تولُّد أج ص أو اللمس أو الحقن، فتهيّج األماكن التي و

.الحساسّية ضببة ألعراسالمحيطة الماب والّشعيرات الّدمويةّ صيج المسدفاعيّة تؤثر في النّ   

 معاني الكلمات : 

مختلفة ) مفردها شتيت (  :  شتّىخصوًصا // :    ال سيّما//     المنتشرة:   الّشائعة  

وزيادة عالوة ً : فضالً //  الغُبار الذي يحمل حبوب اللقاح :  الّطلعُغبار //  تزداد :  تنشط  

//        مفردها عادم وهو ما ينتج عن احتراق الوقود في السيارات :  عوادم الّسيارات  

من خاليا مجموعة متكاملة :   أو أنسجة  النّسيج//   التأثُّرحّدة :   فتهيّج المزدحمة //:  المكتّظة

/ / من نفس المنشأ والتي تحمل وظيفة محددة كالنسيج الطالئي والعصبي وغيرهما . اثلةممت  

األخرى يفرزها الجسم إلضعاف  : بروتينات تتواجد في الّدم والسوائل الجسمية األجسام المضادة 

  األجسام الغريبة من بكتيريا وفيروسات وغيرها . 

(  الحساسيّةة ) الثقافة الصحيّ :  ة رابعالوحدة ال  

( 55) صفحة :  د. نصر معّوض حنفيللكاتب : مقالة علمية           
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قنوات دقيقة جدا تشبه الشعر ، ويتكّون جدارها من طبقة خلوية  الشعيرات الدمويّة : 

  واحدة لتسمح للمواد الغذائية الصغيرة بتغذية الخاليا حولها .

جذور الكلمات : الحساسية  : حسس  // الشائعة :  شيع  // األطفال  : طفل  // شتّى : شتت  // مواسم : وسم  //           
//    خلف  : لمختلفة ا // نسج:   أنسجة//  فعل :   تفاعل//   نهي:     نهاية//   خصص:  خاّصة//  عين :  ُمعيّنة  

ضدد //  :  الُمضادّ //  دوي:  األدوية //   سمم:   الّساّمة//   حيي:  الحيوانات//   جمل:  التجميل //  دد : م ماّدة  

كظظ // كّظ أو السيّارات : سير // كائنات : كون // المكتّظة : دخن // عوادم : عدم // :   الدُّخان//  حيي :  الحيويّ   

ستر // السجاد : سجد // المالبس : لبس // تِصل : وصل // فتهيّج : هيج // األماكن : مكن //  الستائر :   

     فيؤدي : أدي // تولّد : ولد // أجسام : جسم // الُمصاب : صوب // الشعيرات : شعر // المحيطة : حوط //  

 سؤال :  عّرف الحساسية ؟ 

ة تفاعل غير طبيعّي يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة ماّدة غريبة،   اإلجابة :  الحساسي 

العصر الّشائعة وال سيّما لدى األطفال، لها أسباب شتّى، وتْنَشُط في مواسَم   أمراضمرض من وهي 

    ُمعيَّنٍة، وخاصة في نهاية موسم البرد، وفي موسم الّربيع الذي يكثر فيه غبار الّطلع. 

 سؤال :  اذكر أسباب الحساسية كما جاءت في النص ؟ 

اإلجابة :  غبار الّطلع ،أو مواد التّجميل ،أو َشعر الحيوانات ،أو المواد السّ امة ،أو بع ض األدوية 
، وعن السجائر يارات، ودخان سّ اًل عن الدُّخان الناتج عن عوادم الضلين، فساّد الحيوّي البِنْ ضمثل الم

.   جاد والمالبسسّ تائر والسّ ل الغرف المكتّظة بالكتب والداخ شفي الفرا شغيرة تعيصكائنات   

 الصورة الفنية )تنشط في مواسم معينة ( : صّور الحساسية إنسانًا ينشط في أوقاٍت محددة . 

......... ...............      .....................           ................           ......  

أنواع الحساسية وطرق الوقاية منها : الفكرة الرئيسة :      

    

،  التي  التنفسيّ الجهاز  حساسّيةالجلد،  و حساسّيةعّدة؛ منها   نواعأْ للحساسيّةو     

ْدر )الرَّ ْبو القصبيّ  (  و حساسّية األنف، وقد ثبت علمي ا وجود عدد   تشمل حساسّية الصَّ

من الفُ طْ ريات في وسائد غرف النوم تتّجه أبواغها بشكل رئيس إلى الجيوب األنفيّة  

م س مناعة ج  صويزداد األمر خطورة في حالة نقبّب التهابات في العيون، سوالّرئتين، وقد ت

. ضالمري  
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ويمكن الوقاية من تلك الفُ طْ ريات بتغيير الو سائد على فترات متقاربة، واستعمال مواد  

رات الجيّدة أ ناعّي في ص من التعمال القطن الّطبيعّي بدالً سبوعي ا، واسالتّنظيف والُمطّهِّ

محتويات الغرف ألشعةّ  ضتمّرة للمنازل، وتعريس رورة التّهوية الدائمة المضائد، و سالو

إلى تجنّب تكديس حجرة النوم    ًافةضالّشمس من وقت إلى آخر؛ لتعقيمها من الجراثيم ،إ

ادر التلّوث التي صا من أهّم مبالمالبس خارج أماكنها، وتجنّب ترك األحذية فيها؛ ألنّه

النائم في أثناء تنفسه.  يستنشقها  

  

 معاني الكلمات : 

ْبو القصبّي (  ن في المسالك التنفسيّة بسبب تضيّق القصبات الهوائية   )الرَّ : التهاب ُمزمِّ

تنقل  وهي خليّة تكاثر ال جنسيّ مفردها ) بوغ ( :  أبواغهاتجاوبًا مع مثيرات مختلفة  //  

ولها أشكاٌل كثيرة في الفطريات  النبات من حالة الركود إلى حالة النشاط أو العكس 

فراغات مليئة بالهواء تتصل بالتجويف  :  الجيوب األنفيّة//  والطحالب والجراثيم وغيرها 

: مواد التنظيف  المطهرات //األنفي عبر فتحات خاّصة ، تقع ضمن عظام الجمجمة والوجه   

: لتطهيرها وإزالة الجراثيم منها //    لتعقيمهاخال الهواء // : إد  تهوية  

   // وحيدة الخلية متعددة األشكال وتُسبّب األمراضثومة( وهي كائنات دقيقة رْ ثوم أو جُ مفردها ) ُجرْ  الجراثيم : 

                    جعل األشياء بعضها فوق بعض . :  تكديس

 جذور الكلمات :

تتجه : وجه //    عدد // الجهاز : جهز // التنفّسّي : نفس // الفُطريات : فطر // وسائد : وسد // ِعّدة :  

//   رئيس : رأس// الجيوب : جيب // تسبب : سبب // التهابات : لهب // يزداد : زيد // خطورة : خطر  

//  // متقاربة : قرب  تغيير : غير // فترات : فتر حالة : حول // مناعة : منع // الوقاية : وقي //     

//   التهوية : هوي // ضرورة : ضرر   / /الُمطهرات : طهر // الجيّدة : جود   استعمال : عمل // التنظيف : نظف //    

// تكديس : كدس // التلّوث : لوث //    الدائمة : دوم // المستمّرة : مرر // محتويات : حوي // أشعة : شعع 

 يستنشقها : نشق // النائم : نوم . 
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 سؤال : ما العالقة بين التلوث  والحساسية ؟ 

   التلوث يُسبّب جراثيم تصل إلى الجهازين الهضمي والتنفسي مما يؤدي إلى تهيّج األنسجة وتحسسها .

والحساسية ؟وّضح العالقة بين مناعة الجسم سؤال :   

تزداد خطورة الحساسية في حالة نقص مناعة الجسم .  الجواب :   

 سؤال : اذكر بعض أنواع حساسية الجهاز التنفسي ؟ 

حساسية األنف .  – 2حساسية الّصدر ) الربو القصبي ( .       -1  

 ** الفكرة الرئيسة :  أنواع الحساسية :  

 

نحو نوع معيّن من الغذاء؛ فأّي نوع   اإلنسان حساسّيةا ضً أي الحساسّية نواعأومن     

وله إلى األمعاء، صم قبل وضَ يُه أْنمن  دَّ بُ   ال اإلنسانمن البروتينات الغذائيّة التي يتناولها 

تطاعت اأَلمعاء أحيانًا س ومة .أما إذا اضالبروتينات غير المه  ص اصعُب امتصَ  وإالّ 

م  سل الج ن في تعامُ مُ لخطورة في هذه الحالة تكْ ا فإنَّ عوبة، صهذه البروتيَنات ب صاصامت

هاأمعها على 
ّ
ّدى لها، فينتج عن ذلك صاّدة تتضام مسام غريبة ،وعندها تتكّون أج سأج  ن

ْ:ْْإ، ويمكن القول الحساسّية بأمراضتفاعالت كيميائيّة تعرف 
ّ
هذا النّوع من   ن

ول إلى خاليا صح في الوهو معارك كيميائيّة تحدث بين أّي بروتين غذائّي ينج  الحساسّية

م؛  س الج  نسجةأاّدة التي تتكّون من ضام المسم، وبين األج ض من غير ه نسجتهأم أو سالج 

ّدي له. صلحمايتها من هذا البروتين الغريب الذي يجب التّ   

 

 

 معاني الكلمات

أنسجته  هو تحسس تسّببه بعض البروتينات الغذائية التي تصل إلى خاليا الجسم أو  التحسس الغذائي :

 من غير هضم ، فتحدث تفاعالت بين هذه البروتينات وبين األجسام المضادة لها فتسّبب الحساسية .

عَ  األمعاء//     تتمثّل:  تْكُمن : تواجهها // تتصّدى لها وهو الُمصران //  ى (: مفردها ) المِّ  
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بروتينات تتواجد في الّدم والسوائل الجسمية األخرى ويفرزها الجسم    :األجسام المضادة 

 إلضعاف األجسام الغريبة من بكتيريا وفيروسات وغيرها .   

 

 ** مالحظة : يجوز ضبط كلمة ) المعدة ( بطريقتين : َمِعَدة أو ِمْعَدة . 

 وكذلك كلمة ) مغص ( : َمْغض أو َمغَص . 

 جذور الكلمات :  

//   هضم :  المهضومة //   مصص:   امتصاص//   معي:   األمعاء //   نول:  يتناول//    غذو:  الغذاء  

//    خلو:  خاليا//  عرك:   معارك //  فعل :   تفاعالت//    صدي:  تتصّدى//   كمن :  كمن // ت طوع :  استطاعت  

   وجب :  يجب //   حمي :  لحمايتها //   دد: ض المضاّدة

 الصور الفنية : 

ْإ
ّ
ول إلى صهو معارك كيميائّية تحدث بين أّي بروتين غذائّي ينجح في الو  الحساسّيةهذا الّنوع من   ن

:   اّدةضام المسم، وبين األج ضمن غير ه نسجتهْأم أو سخاليا الج   

.    وصّور البروتين الغذائي واألجسام المضادة جيشين يخوضان هذه المعركة  الكاتب الحساسية معركة ،صّور   

 ...............      .....................           ................           ............... 

 ** الفكرة الرئيسة : العوامل التي تُسبّب الحساسية : 

             

ء  يْ زَ عّد جُ من مثل اللّبن، فيُ  لإلنسان الحساسّيةاألغذية   ض بّب بعسوقد ت     

ر اللبن  كَّ سُ منه، وقد تحدث من  الحساسّيةعن حدوث مسؤواًل البروتين في اللبن 

بعد فترة   هالٌ سوإ صٌ مغ خاالنتفااحب صبّب انتفاًخا في المعدة، ويسالذي ي (الالكتوز)

 ص األشخا ض لدى بع   الحساسّيةب بّ سوجيزة من تناوله، ومن األغذية األخرى التي ت

مك . سّ وال  ضالبي  

، مثل درجات الحرارة العالية أو الحساسّيةبب س وثّمة عوامل طبيعيّة قد ت   

هال  سهنا بالقيء واإل الحساسّية ضاًل عن أشعة الشمس، وتظهر أعراضف المنخفضة

ر في البطن أو العطس أو الّرشح أو األزمات الرَّ  صوالمغ ح الجلدّي  فَ ْبوية أو الطَّ المتكّرِّ
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المعروف باألكزيما التي يكثر انتشارها بين األطفال، وقد تظهر أورام وانتفاخات في 

ْم .أما سمناطق مختلفة من الج  نسجةأفهي  بالحساسيّة ابةصا لإلضً م تعرّ سالج  نسجةأ  أكث 

ّي. سمّي، والًجهاز التّنفضلمخاطيّة للجهازين: الجهاز الهالجلد واألغشية ا  

 معاني الكلمات

ُمحتفًظا بالخواّص الكيميائية لها .    : هو أصغر جزء في المادة ويكون ُجزْيء  

المعدة //  تقذفه: ما  القيء  / /     هناك :  ثّمة//                قصيرة:  وجيزة  

  : التهاب جلدي الجلدي الطَّفَح / /وجع والتواء في األمعاء ) جمعها : أمغاص (  : المغص

تتواجد في أماكن مختلفة في الجسم كالفم  : تبطيناتاألغشية الُمخاطية //    يصيب اإلنسان

: هي التهاب جلدّي ُمزمن  باألكزيما//   واألذنين واألنف ، تستخدم في الهضم واإلفراز .

حدوث تكاثر عشوائي وسريع وغير منضبط أورام : تمتاز باالحمرار والحّكة والبثور // 

 لعّدة خاليا .

 جذور الكلمات :  

يُصاحب : صحب // //   معد :    الَمِعدة//   : نفخ  انتفاًخا//   سأل :  مسؤوالً //   جزأ:   ُجزْيء  //  غذو :  األغذية  

طبيعية : طبع // درجات : درج // الحرارة : حرر // وجيزة : وجز // األخرى : أخر // //   سهل:  إسهال   

// اإلسهال : سهل //  أعراض : عرض // القيء : قيأالعالية : علو // المنخفضة : خفض // أشعة : شعع //    

ْبويّة : ربو //  أورام : ورم // انتشارها : نشر // األطفال : طفل // المتكرر : كرر // األزمات : أزم // الرَّ  

تعّرًضا : عرض // لإلصابة : صوب // األغشية : غشو أو غشي // مناطق : نطق // مختلفة : خلف //    

مخط // للجهازين : جهز // الهضمي : هضم .   المخاطية :   

 

 الصور الفنية : 

ُجزيء البروتين صّور  :  الحساسّيةعن حدوث مسؤواًل ء البروتين في اللبن يْ زَ عّد جُ فيُ  -

   إنسانًا مسؤواًل عن حصول الحساسية .

                ....................... .........................                        ...................................  
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 ** الفكرة الرئيسة : أثر الوراثة في اإلصابة بالحساسية :  

 

الماليين من البشر في جميع أرجاء المعمورة،  وقد أشارت   الحساسّيةيُب ص وت     

ْْأات إلى سالّدرا ضبع
ّ
ي ا في الوقاية من هذا الّداء على نحو عام،  ساسللمرأة دوًرا أ ن

؛ ألنَّ التّركيب الجينّي لألّم أشّد تأثيًرا من  صّ ّي على نحو خاسالجهاز التنف حساسّيةو

.  الحساسّية بأمراضابة صالوراثّي للمولود لإل االستعدادالتّركيب الجينّي لألب من حيث 

ْابون به صت المكلّما كان األخوال والخاال ضابة بهذا المرصبة اإلسوتزداد ن من   أكث 

ابة باألنواع الّشديدة من  صبة اإلس ن أنات سالّدرا ض األعمام والعّمات، وأّكدت بع

ْيب الفتيات صت لّصدرا حساسّية من الفتيان. أكث   

. ( ّرفص، بت ض حنفي، الغذاء والوقاية من األمرا ض معود. نصر  )   

 معاني الكلمات

األرض المبنية أو المسكونة  : المعمورة//          ) مفردها : َرجاء ( نواحي:   أرجاء  

                  المرض ) جمعها : أْدواء ( :  الّداء

مجموعة المعلومات الوراثية التي يحملها كّل كائن حّي .التركيب الجيني :   

 

 جذور الكلمات :  

الدراسات : درس // المرأة : مرأ // صوب // أرجاء : رجو // المعمورة : عمر // أشارت : شور //  :  تصيب  

        / /عاّم : عمم // التنفّسّي : نفس  // خاّص : خصص   / /وقاية : وقي // الّداء : دوأ  أساسيًّا : أسس // 

   االستعداد : عدد // لإلصابة و المصابون  : صوب  //  تأثير : أثر // أشّد : شدد //  التركيب : ركب // 

    الوراثي : ورث // تزداد : زيد // األخوال والخاالت : خول // األعمام والعّمات : عمم // الفتيان والفتيات : فتي // الشديدة : شدد .

؟   علل : الحساسية مرض من أمراض العصر سؤال :   

.   الماليين من البشر في جميع أرجاء المعمورةيُب صت ألنها  الجواب :  

 ............................................................................................................ 
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 التعريف بالكاتب : ) صفحة 57 ( : 

 ضاألحمال على الدكتوراه في تكنولوجيا تحلّل صرّي حاصعالم م ضمعونصر  

  ، و( التكنولوجيا الحيوية لمنتجات اللبن الثانوية)األمينية، له  مؤلفات وكتب منشورة مثل 

.  صّ خذ هذا الن ومنه أُ  ض (الغذاء والوقاية من األمرا)   

. * رّكز على اسم المؤلف والتخصص الذي حصل على الدكتوراة فيه واسم كتابه المأخوذ منه هذا النّص واسم كتابه الثاني  

 سؤال : مَ ا نوع  هذه المقالة  ؟       الجواب :  مقالة علميّة .  

 

 جّو النّص : ) صفحة 57 ( : 

  صر الّشائعة التي يعاني منها ماليين األشخاصالع ضمن أمرا ضيّة مرساسالح 

  صّ باب تختلف من فرد إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، وبيَّن الكاتب في هذا الن سنوي ا ألس

أهّم أسباب الحساسيّة ،مثل: غبار الّطلع ومواد التّنظيف وبعض  األطعمة، وتناول أهّم  

أعراضها التي تظهر على الجلد أو الجيوب األنفيّة والجهازين الهضمّي والتنفسّي، وذكر 

طرق الوقاية منها  داعيًا إلى تجنّب األطعمة التي تس بّبها، والتقليل من التّعرُّ ض إلى البرد  

بّبات األخرى. سوغيرها من الم ودرجات الحرارة المرتفعة  

 

 

 

 

أضف إلى معجمك اللغوي :  – 1  

 .السيّارة: مفردها، عادم، وهو ما ينتج عن احتراق الوقود في السياراتعوادم  -

 المكتّظة:             المزدحمة.  -

 . ضها فوق بعضالتّكديس:            جعل األشياء بع -

 لها:         تواجهها. ّدى صتت -

 

57المعجم والداللة : صفحة   
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 معاني المفردات اآلتية:  واستخرجُعْد إلى أحد المعاجم اللغوية،  -2

 الوجيزة، التهيّج، المعمورة.

 الوجيزة : القصيرة 

ّدة التأثُّر ) جذرها : هيج ( التهيُّج : ح   

عمورة : األرض المبنيّة أو المسكونة . الم  

 

 الّطبيّة عن معنى كّل مّما يأتي: المصطلحاتابحث في أحد معاجم  -3

اّدة، األغشية المخاطيّة ضالم األجسامعيرات الدمويّة، الجيوب األنفيّة، شّ م، السالج  أنسجة

بّي، األبواغ، التركيب الجينّي. ص،الّربو الق  
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 : ما الجذُر اللّغويُّ لكّل كلمة من الكلمات اآلتية -4

تعداد. س التهابات، مكتّظ، اال  

 

 ( .  جراثيم) مفرد كلمة  واستخرجُعْد إلى أحد المعاجم  -5

   ُجْرثُوم الجواب :

بالّرجوع إلى أحد المعاجم، مبينًا   (   معدة)  بط بالّشكل حرفي الميم والعين في كلمة  ضا -6

   أوجه ضبط الكلمة .

 

 ( .  الّرْبوية) ، والراء في كلمة (الفطريات) بط بالّشكل حرف الفاء في كلمة ضا -7

 . ) الفتحة (  ْبِويَّة // الرَّ      ) الضمة ( الجواب : الفُْطريّات 

 في جملة مفيدة من إنشائك.  ( مايّ س  وال ) تركيب   استعمل -8

 

 

 

 ، أجب عن ما يأتي: صّ وء فهمك النضفي  -1

 يّة؟ ساسود بالح صما المق -أ   

 

 
 

 58: صفحة  فهم والتحليل ال



 الشرح الوافي  في اللغة العربية للصف الثاني عشر ) مواد مشتركة ( الفصل األول   *** إعداد األستاذ : هاني الوحيدي   0799146378

106 
 

 يّة.ساساذكر أربعة أسباب للح  -ب

 

 م؟ سيّة داخل الج ساس كيف تحدث الح  -جـ

 

 

 

نا من سدر واألنف والجلد معنا في البيوت، كيف نقي أنفصّ ية الساسح   مسببات  ضتقيم بع -2

 ابة بها؟صخطر اإل

 

 س الغذائي. سّ ود بالتح صح المقضو -3

 

 ين لكّلٍ من:  ضاذّكر عرَ  -4

يّة اللبن. س اسح  -أ     

 

 ة. ضيّة الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفساسالح  -ب
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 علّل ما يأتي:  -5

ر. صالع ضمن أمرا ض يّة مرساسالح  -أ     

ا تصيب ماليين األشخاص سنوي ا في جميع أرجاء المعمورة ألسباب مختلفة . الجواب : ألنه  

 

 يّة.ساسالح  ضبمر االستهانةيجوز  ال -ب

 

 يّة. ساسا على وقاية نفسها من الح صً يجب على المرأة أن تكون أكثر حر  -ج  

 

 يّة.ساسالح  ضح العالقة بين التلّوث ومرضو -6

 هاز الهضمي والتنفسي مما يؤدي إلى تهيُّج األنسجة وتحسسها . يسبب جراثيم يمكن أن تصل إلى الجالجواب : التلّوث  

 

 يّة؟ ساسابة بالحصةً لإلضم عرسجة الج سما أكثر أن -7

 

 يّة؟ ساسالح  ضبمرابة الّطفل صبة إس متى تزداد ن -8

 

يّة في حياتنا  ساسالح   ضابة بمرص، اقترح تدابير يمكن أن تجنّبنا اإلصّ تك النس بعد درا -9

 ) متروك للطالب (   ت اآلتية: اليوميّة في كل حالة من الحاال
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ْمية هي الّدواء، ناق -10  . صّ وء فهمك النضهذا الرأي في   شيقال: المعدة بيت الّداء، والحِّ

 

أهّم   -11 نتجنّب  صال  الموضوعاتاذكر  كافية عنها كي  ثقافة  نمتلك  أن  ينبغي  التي  حيّة 

 رارها في رأيك.ضأ

 

 

 لبًا. سّحته إيجابًا وصان يمكن أن تؤثّر في سلوكات يقوم بها اإلنساذكر  -12

 

 

حيّة، بيّن كيف  صراًرا  ضناعيّة للبشرية فوائد كثيرة جلبت معها أصحقّقت الثورة ال -13

 رارها من وجهة نظرك. ضمنجزاتها، ونتجنّب أنفيد من 
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 ور الفنيّة في العبارة اآلتية: صح الضّ و -1

يّة هو معارك كيميائية تحدث بين أّي بروتين غذائي ينجح  ساسإّن هذا النوع من الح  "

. "اّدة لهضالمام سم، وبين األجضجته من غير هسم أو أنسول إلى خاليا الجصفي الو  

 

خ  -2 ا  صائصمن  العلميّة  الم سالمقالة  واالصتخدام  العلميّة،   الحقائق سطلحات  إلى  تناد 

 . صّ من الن صائص،ومخاطبة العقل، مثّل لكّلِّ واحدة من هذه الخ 

 

ح ومفهوم، وفي تثقيف ض وع بشكل واضالمو ضبيّن إلى أّي مدى ُوفّق الكاتب في عر -3

 حي ا والتّأثير فيه. صالمتلقّي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 160: صفحة  تذوق الجماليال
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بدل منه في الموقع اإلعرابي ويسّد عنه في المعنى . هو تابع يتبع الم  

 يتكون أسلوب البدل من عنصرين : 

 أوالً الُمبَدل منه ونأتي به للتمهيد . 

  ثانيا : البدل وهو االسم المقصود ويأتي بعد المبدل منه . 

 مثال : عاد أخي محمٌد من السفر .  

( هو نفسه ) أخي ( وأنه يسّد عنه ، ولو حذفناه ال يتغير المعنى الحظ أّن ) محمد  

 المبدل منه : أخي      // البدل : محمد

 عاد : فعل ماض ... // أخي : فاعل مرفوع ... // محمٌد : بدل مرفوع ... 

 مثال : قال تعالى " جعل هللا الكعبة البيت َ الحرام قياًما للناس "  

و نفسه الكعبة ، ولو حذفنا كلمة الكعبة ال يفسد المعنى الحظ أّن البيت الحرام ه  

 المبدل مه : الكعبة           // البدل : البيت  ) الحرام هي نعت للبيت (  

 

 أنواع البدل :  

( البدل المطابق ) كل من كل ( : وهنا سيكون البدل مساويًا للمبدل منه ويسّد عنه  1

تماما كالمثالين السابقين ) عاد أخي محمد  من السفر ( و ) " جعل هللا الكعبة البيت 

 الحرام قياًما للناس " ( . 

 

60قصايا لغوية : صفحة     

 البدل : صفحة 60
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 نجد البدل المطابق في المواضع اآلتية : 

اسم العلم )الشخص ( الواقع بعد األلقاب هو بدل مطابق   -أ  

الرسول ، النبي ، الخليفة ، األمير ، الملك ، الوزير ، الدكتور ، المهندس ،   األلقاب مثل :

 األستاذ ، الشاعر ، الكاتب ، الالعب ... 

 مثال : يتّصف الخليفة ُ عمُر بالعدل . 

الخليفة ) لقب (             البدل : عمر      نوعه : مطابق  المبدل منه :  

 عمُر : بدل مطابق مرفوع وعالمة رفعه الضمة .

 

 ب – اسم العلم الواقع بعد الُكنية هو بدل مطابق : ) الُكنية من األقارب مثل :  

ة ( أبو فالن ، أم فالن ، بنت ،  أخت ، العم ، الخال ، الجد ، العمة ، الخالة ، الجد  

 مثال : أبو بكر عبُد هللا أول الخلفاء الراشدين .  

 المبدل منه : أبو بكر ) ألنه كنية (   // البدل : عبدُ  هللا    // نوعه : مطابق 

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األسماء الخمسة وهو مضاف  أبو :   

بكٍر : مضاف إليه مجرور ... // عبُد : بدل مطابق مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو 

الكسرة .مضاف // هللِا : لفظ الجاللة مضاف إليه مجرور وعالمة جره   

 مثال : بنُت األزور خولة ُ فارسة ٌ شجاعة .

بنت األزور ) ألنها كنية (  // البدل : خولة   // نوعه : مطابق  المبدل منه :  

مالحظة : لو جاءت الكنية بعد اسم الشخص أو بعد اللقب فهي بدل مطابق وما قبلها   

 مبدل منه مثل : 

 عبد هللا أبو بكر أول الخلفاء ) المبدل منه : عبد هللا  // البدل المطابق  :  أبو بكر ( 

ّديق أبو بكر أول الخلفاء) المبدل منه : الصّديق  // البدل المطابق  : أبو بكر (   الّصِ
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كلمتا ) بن ، بنت ( إذا وقعتا بين علمين فهي بدل مطابق . –ج   

 خالد بن الوليد قائد عظيم  

 ) المبدل منه : خالد   // البدل : بن    // نوعه : مطابق  ( 

 

 د  - االسم  المعرفة الواقع بعد أسماء اإلشارة هو بدل مطابق  

 أسماء اإلشارة : هذا ، هذه ، هذان ، هاتان ، هؤالء ، ذلك ، ذاك ، تلك ، أولئك 

 مثال : قال تعالى : " ذلك الكتابُ  ال ريب فيه هدى للمتقين " 

 المبدل منه : ذلك       // البدل المطابق : الكتاب ُ  

 

منّونة  هـ ( تكرار اسم مرتين بحيث يكون األول معّرفًا بأل أو نكرة   

 مثال : " قال تعالى : " اهدنا الصراط المستقيم * صراط  َ الذين أنعمَت عليهم " 

 المبدل منه : الصراط    // البدل المطابق : صراَط  

 2 ( بدل التفصيل :   

وسيذكر لنا جميع األجزاء التي يتكون  هنا سيكون المبدل منه مثنى أو جمعًا أو عددا ، 

بدل منها المبدل منه وسيربط بين هذه األجزاء بحرف الواو ، وهذه األجزاء تسّد عن الم 

 منه ، وغالبًا يأتي قبل أقسام البدل نقطتان رأسيتان ) : ( 

 

 مثال  : المرُء بأصغريه : قلبِه ولسانِه  

قد قام بشرح وتفصيل المبدل منه وهو )  الحظ أّن ) أصغريه ( هما ) قلبه ولسانه ( ، ف

 أصغريه ( وهذا هو بدل التفصيلي  

 المبدل منه : أصغريه         // البدل : قلبِه     // نوعه : تفصيلي ) مطابق ( 

 بأصغريه : الباء حرف جر ، أصغريه : اسم مجرور ... 
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تصل مبني  قلبِه : بدل تفصيلي مجرور وعالمة جره الكسرة وهو مضاف والهاء ضمير م

في محل جر مضاف إليه // الواو : حرف عطف // لسانه : اسم معطوف مجرور وعالمة 

 جره الكسرة وهو مضاف والهاء .... 

 

ك .     مثال : أكِرْم والديك : أباكَ  وأمَّ

 المبدل منه : والديك    // البدل : أباك   // نوعه : تفصيلي  

، أما األجزاء األخرى فهي أسماء معطوفة ( . ) الحظ أّن بدل التفصيل هو الجزء األول فقط   

 

 3 ( بدل الجزء من كل ) أو : بعض من كل ( : 

وهنا سيذكر لنا المبدل منه ثم يذكر لنا جزًءا أو أكثر من أجزائه ولكنه ال يذكر جميع  

 أجزائه كبدل التفصيل 

ويشترط في الجزء المذكور أْن يكون جزءا حقيقيا ماّديا وليس معنويا من المبدل منه 

 وعلى األغلب يمكننا لمسه أو تحديده أو فصله عن المبدل منه .

 

 مثال : قرأُت الكتاَب مقدمتَه .  

بل قرأت مقدمته وهي جزء من الكتاب ، وهذا الجزء حقيقي   أنا لم أقرأ الكتاب كله ،

 ويمكن فصله عن الكتاب ولذلك فهو بدل جزء من كل

 المبدل منه : الكتاب      // البدل : مقدمته        // نوعه : جزء من كل

 الكتاَب : مفعول به منصوب 

اء ضمير مقدمتَه : بدل بعض من كل منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف واله

 متصل مبني في محل جر مضاف إليه . 

 ) الحظ أّن بدل الجزء من كل ينتهي بضمير يعود على المبدل منه ويطابقه ( 
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 مثال : أعجبتني عماُن أرصفتَها 

 المبدل منه : عمان   // البدل : أرصفتها    // نوعه : بعض من كل  

 ) الحظ أّن األرصفة هي جزء حقيقي وملموس ويمكن تحديده .

 

 مثال : قال تعالى " قم الليل إال قليال * نصفه أو انقص منه قليال "

 المبدل منه : الليل       // البدل : نصفه    // نوعه : بعض من كل 

، ربعه ، ثلثه ، عشره .... : بدل جزء من كل ألننا قادرون على تحديده (   ) نصفه  

4 ( بدل االشتمال : وهو شبيه للبدل جزء من كل إال أّن هذا الجزء المذكور هو جزء معنوي  
وغير مادي وليس من مكونات المبدل منه بل هو مما يشتمل عليه المبدل منه  وال يمكن لمسه أو 

ويكثر في الصفات واأللوان واألمور المعنوية .  فصله عن المبدل منه  

 مثال : أعجبني الطالُب أدبُه .  

 المبدل منه : الطالب     // البدل : أدبُه    // نوعه : اشتمال 

 الحظ أنه ال يمكنك فصل األدب عن الطالب ألنه شيء معنوي غير محسوس  

مضاف والهاء ضمير إعراب ) أدبُه : بدل اشتمال مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو  

 متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه ( . 

 

 مثال : أحببُت الطعاَم مذاقَه .

 المبدل منه : الطعام     // البدل : مذاقَه    // نوعه : اشتمال 

 الحظ أنه ال يمكنك فصل المذاق عن الطعام ألنه شيء معنوي غير محسوس 

 أمثلة أخرى : 

 أدهشني الطالُب تقمُصه شخصية البطل في المسرحية  

 أعجبتني المسرحيةُ فكرتُها    //  بهرتني القصة أسلوبها  
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 البدل :   صراِط ) الثانية (                          نوعه : مطابق

 

 

 البدل :  عين ) األولى (                           نوعه : تفصيل 

 

 البدل :    قاٍس                          نوعه : تفصيل 

 

 البدل :     مراجعُها                        نوعه : بعض من كل ) جزء من كل ( 

 

 البدل :   تقّمُصهُ                           نوعه : اشتمال 
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 الجواب : الفتحة ) على القاف ، ألّن الهاء ضمير فال تهمنا حركته (  

 

 الجواب : الفتحة ) على التاء ، ألّن الهاء ضمير فال تهمنا حركته ( 

 

 

 القرآن : بدل مطابق منصوب وعالمة نصبه الفتحة .  ) الحظ أنه اسم معرفة واقع بعد اسم إشارة ( 

 

نصفَه : بدل بعض من كل منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء ضمير 

 متصل مبني في محل جّر مضاف إليه . 

 

 العلُم : بدل تفصيل مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
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أريَجها : بدل اشتمال منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء ضمير متصل  

 مبني في محل جّر مضاف إليه . 

 

 الفقرة الثانية : بعض األدوية مثل المضاد الحيوي البنسلين ) البنسلين : بدل مطابق ( 

 الفقرة السابعة : ) الجهاز ( بدل تفصيل . 

ل مطابق ( . الفقرة األخيرة : من هذا الداء ) الداء : بد  

 

 

 

 

 

على مكان أو زمان حصول الفعل ويُصاغان من الفعل الثالثي   هما اسمان مشتقان يدالن

 كاآلتي : 

 أوال :  على وزن ) َمْفعَـل ( وذلك في الحاالت اآلتية :  

إذا كان الفعل الثالثي معتل ناقص ) أي آخره حرف علة ( مثل :  – 1  

 بنى : َمْبنَى       // رمى : َمْرَمى

 

أي معتل الوسط ( مثل : إذا كان الفعل الثالثي معتل أجوف )  - 2  

 كان  : َمكان    //   زار : َمَزار      // قام :  َمقَام 

 

 اسما المكان والزمان  ) صفحة 61 (   
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إذا كان الفعل الثالثي ُمضعّف اآلخر ) أي آخره شدة ( مثل : - 3  

 رّد : َمَرّد       // طّل  : َمّطـلّ 

 

 4 - إذا كانت عين مضارعه فتحة أو ضمة ) عين مضارعه هي الحرف الثالث (:  

إذا لم يكن الفعل معتل األول بالواو وال معتل اآلخر نأتي بالفعل المضارع منه ننظر إلى 

حركة عينه أي الحرف الثالث فإن كانت فتحة أو ضمة فنعمل اسم المكان أو الزمان على 

 وزن ) َمْفعَـل ( بفتح حركة حرفه الثالث . مثل : 

ر معتل ولذلك نأتي بمضارعه لمعرفة حركة عينه : قعد : ) فعل صحيح وغي  

المضارع : يقعُد ) كما نالحظ فهو مضموم العين أي الثالث ، إذن نصوغه على وزن :  

 مفعَـل . فتكون اإلجابة : َمْقعَـد ( 

 

 ثانيًا : على وزن ) َمْفِعـل ( في الحاالت اآلتية :

ني إذا بدأ الفعل بحرف الواو ( مثل إذا كان الفعل الثالثي معتال مثاال واويا ) يع - 1  

 وقف : َمْوقِف     // وعد : َمْوِعد     // وسم : َمْوِسم 

 

 2 – إذا كانت عين مضارعه كسرة : 

إذا لم يكن الفعل معتل األول بالواو وال معتل اآلخر نأتي بالفعل المضارع منه وننظر إلى 

حركة عينه أي الحرف الثالث فإن كانت كسرة فنعمل اسم المكان أو الزمان على وزن )  

كة حرفه الثالث . مثل : َمْفِعل ( بكسر حر  

) فعل صحيح وغير معتل ولذلك نأتي بمضارعه لمعرفة حركة عينه :  نزل :  
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المضارع : ينِزل ) كما نالحظ فهو مكسور العين أي الثالث ، إذن نصوغه على وزن :  

 مفِعل . فتكون اإلجابة : َمْنِزل ( 

 

 جلس : ) المضارع : يجِلس : مكسور العين (

 اإلجابة : َمْجِلس  

 

ن على وزن ) مفعل ( وكان اللفظ غير مقبول فقم بزيادة تاء ثالثا : إذا صغت اسم المكا

 مربوطة على آخره ) أي نصوغه على وزن َمفعلة ( مثل : 

 

 زرع : مزرع ) اللفظ غير مقبول ، لذلك نصوغه على وزن مفعلة فيصبح : َمْزَرعة (  

 طبع : مطبع : َمطبَعة 

 سمك : مسمك : َمْسَمكة 

 لحم : ملحم : َملحمة  

 اسما المكان والزمان من الفعل غير الثالثي : 

نصوغهما مثل صياغة اسم المفعول من الفعل غير الثالثي : أي بزيادة ميم مضمومة في  

 األول مع فتح ما قبل اآلخر . 

 

 اعتقل : ُمعتقَـل      // استوصف : ُمستوًصف     // التقى : ُملتقَـى 

: ُمجتَمع  استقبل : ُمستقبَـل      // أقام : ُمقام  // اجتمع  
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 مالحظات :  

( الكلمة التي على وزن ) َمفعل ( والموجودة في جملة قد تكون اسم مكان أو زمان  1

 ونميز بينهما من سياق الجملة،ألننا سنجد كلمة في الجملة تدلنا على المكان أو الزمان .

 

 مثال  1 : مهبِط الطائرة في عمان . ) مهبط هنا اسم مكان والدليل كلمة : في عمان ( . 

 

 مثال  2 : مهبِط الطائرة مساء اليوم . ) مهبط هنا اسم زمان والدليل كلمة : مساء اليوم ( . 

 

( سوف يحصل تشابه بين اسم المفعول واسمي المكان والزمان من الفعل غير الثالثي   2

كاآلتي :  ) ألن بدايتهم ميم مضمومة وقبل آخرهم مفتوح والتفريق   

 إذا كان في الجملة كلمة تدل على المكان فهي اسم مكان 

 إذا كان في الجملة كلمة تدل على الزمان فهي اسم زمان

 إذا دلّت الكلمة على الشخص الذي وقع عليه تأثير الفعل فهي اسم مفعول 

 

ما نوع المشتق الذي تحته خط في ما يأتي :  سؤال :   

 1 – ُملتقانا بعد صالة العشاء . ) اسم زمان والدليل : بعد صالة العشاء (

 2 – ُملتقانا في الملعب . ) اسم مكان والدليل : في الملعب (

3 – الرجل الُملتقى  به واسع المعرفة . ) اسم مفعول ألنها تدل على الشخص الذي تّم 

به يعني على َمن وقع عليه تأثير الفعل (   االلتقاء   
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ُصغ اسم المكان أو الزمان من األفعال اآلتية مع ضبط عين الكلمة : – 1  

 أوى  استوصف  وعدَ  لعب  التقى 

 َمأوَ ى ُمستوَصف  َموْ ِعد  َمْلعَب   ُمْلتقَى
  

( كما في قولهم : " ُزْرُت َمعَرض   يُخطئ بعض الناس في لفظ كلمة ) معرض – 2

 األلبسة " ، اذكر اللفظ الصحيح ، اعتماًدا على ما ورد في القواعد السابقة . 

الجواب : َمعِرض ) ألّن عين مضارعه ) يعِرض ( مكسور العين ، وحسب القاعدة 

 نصوغ اسم المكان على وزن مفِعل عندما تكون عين مضارعه مكسورة ( .

 

 

 الجواب : مطلع  : اسم زمان

 

 

ا وُمقاًما : اسم مكان  الجواب : ُمستقرًّ

 

 الجواب : منأى  : اسم مكان
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 الجواب : ُملتقى  : اسم مكان 

 

 

 الجواب : المورد  : اسم مكان 

 

 

 الجواب : موعد  : اسم زمان

 

 

 الجواب :  

موِسم ، مواسم )  مفردها موسم ( أسماء الزمان :  

 أسماء المكان : منازل ) مفردها منزل ( 
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 ** عزيزي الطالب : اشترك في قناتي على ) اليوتيوب ( وشاهد الشرح المفّصل    

 للدروس بأسلوب جميل وشائق . اسم القناة : ) أ.هاني الوحيدي لغة عربية توجيهي ( 

 رابط القناة :

https://www.youtube.com/channel/UC_8P1-TVyvU7SPZ767dNKtA?sub_confirmation=1 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC_8P1-TVyvU7SPZ767dNKtA?sub_confirmation=1
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في شعر التفعيلة يتم شرح المعنى العام للمقطع فقط .  مالحظة :  **  

  (1   )  

أكتُب عنَك يا وطنيس         

حلةَ الّزمنكن رسْ ُم لوحةً للّشْوِق تسوأر  

وتحملُنيوأرفُع رايةً للُحّبِّ أحملُها   

      أكتُب كلَّ ما أهوى س

 وما يَْحلو إلى الَوَطنِّ 

أذكُر أنَّك البُْشرى س  

 وكلُّ الخيرِّ للبَشرِّ 

 فآتي كلَّما هتفَتْ 

الُل الشَّْوقِّ تطلبُني         ظِّ

 

 وآتي كلَّما امتّدْت ذراُعَك َكْي تعانقَني

ُضنُنيبشوٍق ثّم تحْ         

تْ ض آتي كلَّما نهس        

ألُنيسْ ُرباَك الطُّْهُر ت        

آتي في شعاعِّ الّشمسِّ والظَّْلماءِّ والقمرِّ س  

بى َطْوًعاس      ُع للرُّ أرجِّ  

وأحمُل ُغربتي شوقًا       

َحنِّ   وأطوي رحلةَ األيامِّ واألوجاعِّ والمِّ

 شرح المقطع  األول : 

يُعبّر الشاعر عن شوقه إلى وطنه حين كان  

بعيًدا عنه ، فيدفعه شوقه إلى كتابة قصيدة في  

وصّور هذه القصيدة لوحة بما فيها من  وطنه . 

عبارات ٍ يبعثها إلى الوطن الذي يسكن وجدانه  

أينما حّل ، دفعه شوقه إلى كتابتها . ويرفع راية  

حّبه لألردّن تعبيًرا عن حنينه وانتمائه إليه .  

ويكتب كّل ما يليق بوطنه من عبارات جميلة . 

ويذكر الشاعر أّن األردّن بلد الخير والعطاء  

لكل َمن يحتاجه ، فهو البشرى واألمل . ويُلّبي  

وطنه عندما يناديه ، في كل  الشاعر دعوة 

األوقات : لياًل أو نهاًرا ، شمًسا أو ُظلمة ،  

    .ليُنهي أوجاع غربته 

( قصيدة : سأكتب عنك يا وطني)  وأنَت الُحبُّ يا أردنُّ ة  : خامسالوحدة ال  

(  67) صفحة :  محمود فضيل التل : للشاعر األردني  قصيدة ) شعر التفعيلة (           
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آتي حالَما تدعوس  

 بال خيلٍ 

طيرٍ  وال  

فنِّ سُ  وال  

عزيًزا كنَت ولتْبقَ           

مدى األيامِّ يا وطني                   

 

 معاني الكلمات : 

البشرى : الخبر أو األمر السَّار ) جمعها : البَُشر (   //  َعلَم // أهوى : أُحّب //  راية :  

بى ُرباك  امتّدت : انفتحت // نهضت : برزت //  //هتفت : نادت           : ما ارتفع من األرض ، الرُّ

طْوًعا : بإرادتي //   //تسألني : تطلب مني المجيء  //) مفردها : َرْبوة ( // الطُّْهر : الطاهرة   

 أطوي : أُنهي // الِمَحن : البالء والشّدة ) مفردها : َمحنة ( // حالما : عندما // تدعو : تناديني //

   مدى : طيلة . عزيًزا : كريًما شامًخا // 

 جذور الكلمات : 

البُشرى : بشر // فآتي : أتي // ظالل : ظلل // تطلبني : طلب //   / /أهوى : هوي   / /تحملني : حمل    

تحضنني : حضن // رباك ، الربى : ربو // تسألني : سأل //  تعانقني : عنق // امتّدت : مدد أو مّد //   

األوجاع : وجع // عزيًزا : عزز // الظلماء : ظلم // غربتي : غرب // أطوي : طوي //  شعاع : شعع أو شّع //   

 ولتبَق : بقي // مدى : مدي .  

 الصور الفنية : 

: صّور كالمه في وطنه ) هذه القصيدة ( لوحة   حلةَ الّزمنوأرسُم لوحةً للّشْوِق تْسكن ر - 

 جميلة دفعه شوقه لكتابتها .

يحملها . راية ً : صّور الحّب  وأرفُع رايةً للُحّبِّ أحملُها وتحملُني -  

الُل الشَّْوقِّ تطلبُني - الاًل تاُلزمه ،  : صّور  فآتي كلَّما هتفَْت ظِّ الشاعر شوقه لوطنه ظِّ

 وصّور الظالل أشخاًصا تناديه وتطلبه . 

مدفوًعا بانقياده إلى الشاعر سيأتي 

وطنه الغالي وشوقه إليه ، ُمجتاًزا  

ا  كّل العوائق المادّية : بح ًرا وبر 

ا .   وجو 

وفي نهاية المقطع يدعو الشاعر  

 .  لوطنه بالبقاء والعّزة
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. ه  ويحضن   هيعانقإنسانًا يمّد يده لصّور الوطن :  بشوق ثم تحضنني   وآتي كلَّما امتّدْت ذراُعَك َكْي تعانقَني -  

صّور الشاعر الجبال في وطنه أشخاًصا تسأله العودة . : سآتي كلَّما نهضْت ُرباَك الطُّْهُر تْسألُني -  

وأحمل غربتي شوقًا : صّور الغربة بشيء يُحَمل .  -  
 

" ؟  وأرفُع رايةً للُحّبِّ أحملُها وتحملُنيسؤال : ما داللة قوله : "   -  

حّب الوطن متبادل بين الشاعر ووطنه .   الجواب :  

 سؤال : ما العبارة التي تدل على أّن الشاعر قد اتخذ قرار العودة إلى وطنه ؟ 

َحن " .  الجواب : " وأطوي رحلة األيام واألوجاع والمِّ

ما العبارة التي تدل على أّن الشاعر سيعود إلى وطنه في كل الظروف ؟ سؤال :   

 الجواب : " سآتي في شعاع الشمس والظلماء والقمر " 

 سؤال : ما الغرض من تكرار ) ال النافية ( في قوله : بال خيل وال طير وال سفن ؟ 

في وجود وسيلة تقّله .تأكيد النفي ، بمعنى أّن عودة الشاعر إلى وطنه متحققة مع نالجواب :   

 

 

  (2   )  

                  َمَدى  واكسِّ أهوى   فيك ال سأبقى

 وأحيا فيَك حتّى لْحظةِّ القََدرِّ 

ْن ترابكِّ إْذ ت س ْدرسأجعُل مِّ امى َخْفقةَ الصَّ  

ُد قسِّ وأغ وةَ الدَّْهرِّ سْ ُل في مياهِّك ما يبّدِّ  

َك ما يخلُِّّد بْهَجةَ العُْمرِّ سِّ وأن ْن ربيعِّ ُج مِّ  

 معاني الكلمات :

: لحظة الموت لحظة القدر : أقصى ُمّدة //  مدى  

ترفَّع وتعالى  // خفقة : الحركة واالضطراب  :تسامى   

د   : فرحة بهجة : يُبقي //  يُخلّد: أخيط //    أنسج: يُزيل // يُبّدِ  

 
 

 شرح المقطع  الثاني : 

د بين ذاته والوطن  يُعبّر الشاعر عن  التوحُّ

في وطنه حتى لحظة  فذاُت الشاعر تحيا  ،

القَدر أي الموت ، وإْن كان بعيًدا عنه ،  

وهي حالة التحام وامتزاج بين ذات  

الشاعر والوطن ، فالوطن أمام مرأى 

 الشاعر دائًما ال يهوى غيره .

وجعل الشاعر تراب وطنه ومياهه وربيعه  

فبعلّوِّ   يُعبّر بها عن انتمائه للوطن ؛صوًرا 

تراب الوطن ونبض قلبه ، وبمياهه يُزيل  

 قسوة غربته ، وبربيعه تبتهج أيامه . 
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بًاسْ ول            ُت أكوُن ُمْغتَرِّ  

إذا طّوفُت في الّدنيا             

 وعْدُت إليَك في شوقٍ 

حدوَد لهُ  وحّبٍ ال  

اًرا صآتي في رياحِّ اللّيلِّ إعس  

يمِّ الفجرِّ أحالًما س وآتي في ن  

يالعالُم المزروعُ في ذاتفأنَت   

 وأنَت أنا 

 وأنَت بِّشارةُ الخبرِّ 

 وأنَت الحبُّ يا أردنُّ 

جداُن في األفكارِّ وال ورِّ صُّ أنَت الّطْيُف والوِّ  

 

 معاني الكلمات :

: ريًحا شديدة   إعصاًرا: تنقّـلُت بكثرة //  طّوفتُ   

ريح ليّنة ال تُحّرك شجًرا:  نسيم  

ح  :  بشارة    الخبر الّسار الُمفرِّ

وما يراه النائم ) جمعه : أطياف ( : الخيال الطائف  الطيف  

: منبع الشعور   الِوْجدان  

 

 ** سؤال : استخرج من النّص ما يدل على رفض الشاعر لفكرة االغتراب النفسي ؟ 

 الجواب : " ولسُت أكوُن مغتربًا "  

استخرج من النّص ما يدل على تنامي حّب الوطن في نفس الشاعر حتى مماته ؟  ** سؤال :   

واك مدى ، الجواب :  .   وأحيا فيَك حتّى لْحظةِّ القََدرِّ سأبقى فيك ال أهوى سِّ  

يرفض الشاعر فكرة االغتراب النفسي عن  

وطنه ، ويقول : ال أكون مغترًبا عن  

وطني إذا تنقّلُت وترّحلُت بعيًدا عنه ، ثم  

ُعدُت إليه حاماًل أشواقي وحبّي الذي ال  

 حدود له . 

ُمتلّهفًا للعودة في الليل أو   ويبدو الشاعر

الفجر وفي أّي وقت كاإلعصار ، فاألردن 

 مزروع في ذات الشاعر .

ويعبّر عن مدى عمق ارتباطه بوطنه وعن  

التوّحد بينهما " وانَت أنا " فالوطن هو  

الشاعر . وهو البشارة السَّاّرة والخير في  

، والوطن هو " منبع الشعور والملهم  نفسه 

فكار والصور في مخيلة " وهو كل األ

الشاعر وهو حاضٌر في وجدانه وإْن كان  

 بعيًدا عنه .  
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 الصور الفنية : 

صّور تراب الوطن بخفقة القلب .  سأجعل من ترابك إذ تسامى خفقة الّصدر :  -  

وأغسل في مياهك ما يُبّدد قسوة الدهر : صّور قسوة الدهر بشيء يُغَسل .      

  - وأنسج من ربيعك ما يُخلّد بهجة العمر :  صّور الربيع بخيوط تُنسج . 

رياح الليل إعصاًرا : صّور الشاعر نفسه إعصاًر يَهبُّ سريعًا ليعود إلى وطنه . سآتي في   -  

: صّور الشاعر نفسه أحالًما تأتي في نسيم الفجر . وآتي في نسيم الفجر أحالًما  -  

فأنَت العالم المزروع في ذاتي : صّور الشاعر وطنه عالًما ينزرع فيه كما صّور العالم بشجر يُزرع .  -  

أنَت الطيف والوجدان في األفكار والصور : صّور الشاعر وطنه ُحلًما ياُلزمه .   -  

 

 جذور الكلمات : 

 سأبقى : بقي // أهوى : هوي // ِسواك : سوي // مدى : مدي // أحيا : حيي // تسامى : سمو // يبّدد : بدد // 

الدنيا : دنو // عدت : عود // حدود : حدد // سآتي : أتي // طّوفت : طوف // قسوة : قسو // مغتربًا : غرب //   

روح // إعصاًرا : عصر // أحالًما : حلم // المزروع : زرع // الطيف : طوف // الوجدان : وجد //    رياح :  

   األفكار : فكر  
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  (3   )  

               حماَك هللا يا أردنُّ يا وطنًا

 تنامُى في محبّتِّنا

 يَرِّ ّسِّ َمَع التّاريخِّ والبُنيانِّ وال

 لَك الّراياُت نُْعليها

مةً   لتَْخفَِّق في ديارِّ المجدِّ ُمْلهِّ

 برؤيا أنَت تحملُها 

 انِّعُهُ صومجٍد أنَت 

 ورافُع رايةِّ العربِّ 

 دٍ ى بال عدصَ تُح ماَء السْ ّجْلنا لَك األسف

 نظيَر لها بفخٍر ال

بًا؟   فكيَف أكوُن ُمْغتَرِّ

 نُناضُ وأنَت لنا بكّلِّ معالمِّ الّدنيا وتح 

 ُكنُني سوأنَّك في حنايا القلب ت

 حراءَ صاًل و هْ سبَُّك في الدُّنا حِّ أُ 

 العربِّ وخْفقَةَ وادَي 

 

 

 

 

 

يدعو الشاعر هللا تعالى أن يحمَي األردن؛ هذا  
 الوطن الذي كبَُر بحّب أبنائه ، فأحبّهم وأحبوه .

وهو مبعث للفخر واالعتزاز في ماضيه وحاضره  
فة بمواقفه  ، فاألردّن سيرة تاريخية مشّرِّ

يَر أبطاله العظماء . ويفخر وبطوالت أبنائه ،   وسِّ
الشاعر براية األردن ومجده ورفعته ، ومكانته  
في التاريخ ، وأسمائه التي ارتبطت ببطوالته ،  

 كأردّن الكرامة ، وأردّن العّزة . 
الشاعر كيف يكون مغتربًا والوطن ويتساءل 

ببَْدوهِّ  يسكن في داخله بصحرائه وسهوله ،  
ه ، وبوادي العرب .  وحَضرِّ

 معاني الكلمات :
 تنامى : كبَُر // البنيان : بناء ، ما بُني .  

يرة وهي قصة حياة الشخص يَر : جمع سِّ  الّسِّ
 األعالم ) مفردها : راية (   الرايات :

 نُعليها : نرفعها  
 تخفق : تضطرب وتتحّرك  

 ديار : جمع دار  
 رؤيا : ما يَُرى في النوم   //ُملهمة : ُموحية 

 ال تُحَصى : ال تُعدّ 
ثْل والُمساوي  نظير : المِّ

 معالم : مواضع ) مفردها : َمْعلَم (  
 الدُّنا : جمع دنيا .  

 الحركة واالضطراب  الخفقة :
   ) مفردها : َحنيّة (  حنايا القلب : أعماقه
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استخرج من المقطع ما يدل على رفض الشاعر لفكرة االغتراب النفسي ؟  ** 

 الجواب : " فكيف أكون مغتربًا "  

 ** وضح المعنى البالغي لالستفهام في قوله : " فكيف أكون ُمغتربًا " ؟ 

 الجواب : النفي .  

" وأنّك في حنايا القلب تسكنني " ؟  ** ما داللة عبارة :  

 الجواب : مدى تعلّق الشاعر بوطنه . 

 ** ما المعنى المستفاد من قول الشاعر : " حماك هللا يا أردن " ؟ 

 الجواب : الدعاء لوطنه بالحماية . 

 

 الصور الفنية : 

محبته لألردن بالزرع الذي ينمو ويكبر .تنامى في محبتنا : صّور  -  

برؤيا أنَت تحملها : صّور األحالم شيئًا ماّديًّا يُخَمل .  -  

المجد شيئًا ماّديًّا يُصنَع .  ومجٍد أنت صانعه : صّور  -  

وأنّك في حنايا القلب تسكنني : صّور الوطن بإنسان يسكن قلب الشاعر أو صّور قلب الشاعر  - 

 ببيٍت يسكنه الوطن .  

قلبًا يخفق .  وخفقة وادي العرب : صّور وادي العرب -  

 

 جذور الكلمات : 

 حماك : حمي // تنامى : نمو // محبتنا : حبب // التاريخ : أرخ // البنيان : بني // الّسيَر : سير // 

علو // لتخفق : خفق // ديار : دور // ملهمة : لهم // برؤيا : رأي // صانعه : صنع // فسّجلنا : سجل //  نعليها :   

: دنو //  أو الدنا األسماء : سمو // تحصى : حصي // نظير : نظر // مغتربا : غرب // معالم : علم // الدنيا   

صحر // وادي : ودي .   حنايا : حنو // تسكنني : سكن // صحراء : تحُضننا : حضن //   
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( 4 ) 

                              رْعَت بهِّ ترابَُك قْد زَ 

 بذوَر الُحّبِّ خالدةً إلى األبدِّ 

 مائَِّك أجمُل الّراياتِّ سلتعلَو في 

 والظَّفَرِّ رمُز الفخرِّ واإليمانِّ 

 ُت في يومٍ سسْ فما أح 

بًا   بأنّي كْنُت ُمْغتَرِّ

 ألنَّك لْم تفارْقني

 كما روحي تنادُمني

 يُر معيسكما ظلّي ت

 ُكننيسكنُها وتس فأنَت الّداُر يا أردنُّ أ

ا رأْت رُ فَ   َكنًا سَ وحي مِّ

 واَك يا وطنيسِّ واَك... سِّ 

   ،  يل التلضمحمود ف

 . ( الليل والّطوفان شراع )

 

 جذور الكلمات :

 لتعلو : علو // سمائك : سمو //  ترابك : ترب // بذور : بذر // الحّب : حبب // خالدة : خلد // 

 جمل // الرايات : ريي // اإليمان : أمن // أحسست : حسس // تفارقني : فرق // تنادمني : ندم //  أجمل : 

 الدار : دور .  

 

 
 تراب الوطن مزروع بالحّب والخير .

 
وثمرة هذا الحّب أبناٌء يعشقون االردّن ويدافعون 
 عنه لتعلَو رايتُه رمًزا للنصر واإليمان والفخر .

 
  ويؤّكد مّرة أخرى أنّه وإْن كان بعيًدا عن وطنه ،
فاألردّن لم يفارقه يوًما ، فهو كظلّهِّ يسيُر معه ، 

 وكروحه تجالُسه وتالزمه .
 

ويعود إلى فكرة التوّحد مع الوطن ، فالوطن 
يسكن وجداَن الشاعر وروحه التي ما رأْت يوًما 

 سكنًا مثله .  
 

 معاني الكلمات :
  إلى األبد  خالدة : باقية
 األعالم ) مفردها : راية (   الرايات :

  الظَّفَر : الفوز
 تنادمني : تجالسني أو تسامرني

 سكنًا : منزاًل . 
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 الصور الفنية : 

 

الوطن إنسانًا يزرع األرض  صّور الشاعر   : بذوَر الُحّبِّ خالدةً  به  رْعتَ ترابَُك قْد زَ  -

 وصّور الحّب بالبذور . 

صّور الشاعر الوطن صديقًا يجلس معه ويؤنسه . كما روحي تنادمني :  -  

ال  يسير معه أينما ذهب .  - كما ظلّي تسير معي : صّور الشاعر الوطن ظِّ  

 

؟ استخرج من المقطع ما يدل على رفض الشاعر لفكرة االغتراب النفسي سؤال :   

 الجواب : " فما أحسست في يوم بأني كنت مغتربًا "  

ما الرمز الذي تمثّله كلمة ) الرايات ( في القصيدة ؟ سؤال :  

 الجواب : رمز الفخر واإليمان والظفر . 

 سؤال : ما العاطفة البارزة في هذه القصيدة ؟ 

 الجواب : الحّب والشوق لألردن . 

 

 

 

 

،  م   1940 يل التل في إربد عامضولد الّشاعر محمود ف   

عام في   وأميناألردنية في الكويت،  السفارةفي  مستشارب، منها صتولّى عّدة منا 

اب األردنيين. تَّ و رابطة الكُ ضوزارة الثقافة، وهو ع   

 من دواوينه : ) أغنيات الصمت واالغتراب  ( ، و ) نداء للغد اآلتي ( ،  

 و )جدار االنتظار(، و ) هامش الّطريق (، و) شراع الليل والّطوفان( الذي أُ خِّ ذَ  منه هذا  الن صّ .

 

 70: صفحة  التعريف بالشاعر
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يعشق الّشاعر األردّن، ويفخر بمحبته له، ويعتّز بانتمائه إليه وتعلّقه به؛ لما لألردّن 

انّي من إنجازات سان، وما قّدمه للمجتمع اإلن سور دولّي متميّز، يؤّكد احترامه لإلنضمن ح 

ت. في مختلف المجاال  

في   شيدة إلى أياّم اغترابه عن الوطن، مؤّكًدا أّن األردّن يعيصوأشار الّشاعر في الق 

يشعر بالغربة؛ ألّن   كن كّل منهما اآلخر، وما دام األمر كذلك فإّن الشاعر السداخله ،وي

تفارقه أينما حّل وارتحل، وهو يجد في طبيعة الوطن المنزل   األردّن معه كروحه التي ال

إليه.  الذي يطمئنّ   

صف العالقة بين الشاعر ووطنه ؟  سؤال :  

 الجواب : يعشق الشاعر وطنه األردن ويفخر بمحبته له ويعتّز بانتمائه إليه وتعلّقه به . 

 سؤال : فّسر سبب عشق الشاعر لوطنه وافتخاره به وتعلّقه فيه ؟ 

الجواب : لما لألردّن من ح ضور دولّي متميّز، يؤّكد احترامه لإلن سان، وما قّدمه  

ت.انّي من إنجازات في مختلف المجاالسللمجتمع اإلن  

ما مناسبة القصيدة أو موضوعها الرئيس ؟  سؤال :  

الجواب : أشار الّشاعر في القصيدة إلى أياّم اغترابه عن الوطن، مؤّكًدا أّن األردّن  

.  كن كّل منهما اآلخرس في داخله ،وي  شيعي  

علل : الشاعر ال يشعر بالغربة ؟  سؤال :   

الجواب : ألّن األردّن معه كروحه التي ال تفارقه أينما حّل وارتحل، وهو يجد في  

 طبيعة الوطن المنزل الذي يطمئّن إليه. 

 

 70: صفحة  جّو النّص
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 صفحة ) 70 (  

 يبّدد:       يُْبعد.  -

ثْل والمشاوي.  -  النّظير:    المِّ

 ني .سامُرني وتجالستنادُمني: ت -

 طُراب.ضالَخْفقة:  الحركة واال -

الّطْيف، الِوجدان، الظَّفَر.  تخرج معاني المفردات اآلتية:سُعْد إلى أحد المعاجم اللغوية، وا -2  

 

شعاع، ُملهمة، امتّدت.  ما الجذر اللّغوي  لكّل من: -3  

مدد  مّد أو :  شعع // ُملهمة : لهم  // امتدّ شّع  أو  شعاع :    

 

البُشرى، والبِّشارة. ، وتبيّن جمع كّل من:الوسيطعد إلى المعجم  -4  

 

 

َحن، ال ما مفرد كّل مّما يأتي: - 5 بى، المِّ يَر، الحدود. ّسِّ الرُّ  

 

 :(   رؤيةو )  ( رؤيا)كلمتي  استخدام النّاس في ضُ يخطئ بع -6
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 ُعْد إلى المعجم، وبيّن معنى كّل منهما.  -أ   

 

ح ذلك. ضّ لتحقّق المعنى الذي أراده؟ و (رؤيا)  استخدامهل وفّق الّشاعر في  -ب  

 

ق في المعنى بين الكلمتْين اللتْين تحتَهما خطٌّ في ما يأتي:  - 7  فّرِّ

َكنًا  سَ فروحي ما رأَْت  -أ   

         واَك يا وطنيسِّ ... واكَ سِّ 

 غيرك الجواب : 

 قال شفيِّّ الّدين الحلّّي: -ب

 لو صرُت من سقَمي َشبيهَ  سِّ واكِّ             ما اخترُت من دونِّ األنامِّ سِّ واكِّ 

 الجواب : عود األراك الذي يُستاك به . 

 

 اآلتية:  األسئلةاقرأ المقطع الّشعرّي األول، ثّم أجب عن  -1

الشوق. عبّر الّشاعر عن شوقه لوطنه، اذكر مظهرين لهذا  -أ     

 

تجد    أينانتقى الّشاعر كّل ما هو جميل من الكلمات ليعبّر بها عن حبّه لوطنه ، -ب

 ذلك في المقطع؟ 

 

 71: صفحة  الفهم والتحليل 
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األردنُّ بلُد الخير مع قلّة موارده:  -جـ  

 من المقطع ما يُدّل على هذا؟  استخرج .1

الجواب : في قوله : سأذكر أنّك البُشرى وكّل الخير للبشر ، فاألردّن بلد الخير 

اء والمساعدة لكّل َمن يحتاجه ويلجأ إليه . والعط  

 

 ر. ضوقتنا الحا   ور من هذا الخير فيص اذكر ثالث . 2

استضافة الالجئين // تقديم المواد الغذائية والعالجات للدول التي تصيبها   الجواب :

 الكوارث // بعثات حفظ السالم في الدول التي فيها حروب .

 

تقف العوائق أمام الّشاعر في تلبية نداء الوطن:  ال   -د   

 كيف عبّر الّشاعر عن هذا المعنى؟  .1

 

 عالَم يُدّل ذلك؟  .2

 

 اآلتية: األسئلةّشعرّي الثاني، ثّم أجب عن أنعم النظر في المقطع ال -2

وء فهمك األشطر  ضح ذلك في ضّ عبّر الّشاعر عن التوّحد بين الذّات والوطن، و -أ  

 الّشعرية في المقطع المشار إليه.
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 أين تجد ذلك؟  ّمن المقطع ما يُدّل على لهفة الشاعر، وشوقه إلى العودة إلى وطنه ،ضت -ب

 

 تنتج ما يُدّل على مدى عمق ارتباط الشاعر بوطنه. سا -جـ

 

 ئلة اآلتية: ساقرأ المقطع الّشعرّي الثالث، ثّم أجب عن األ -3

ره، بيّن ذلك.ضيه وحاضعتزاز في ماف الّشاعر األردّن بأنّه مبعث للفخر واالضو  -أ     

 

فات صإلى عدد من ال" ىصتُح   ماَء السّجلنا لَك األسف"أشار الّشاعر بقوله:  -ب

ّمى بها، مثل قولنا: أردنُّ الكرامة، اذكر سائل التي يمتاز بها األردّن، ويُ ضوالف

 فاّت أخرى تعرفها ارتبطت باألردّن مبيّنًا دللتها. ص

 

 ئلة اآلتية: سوء المقطع الّشعرّي الّرابع ،أجب عن األضفي  -4

ْرع؟ -أ    الوطن مزروع بالحّب، ما ثمرة هذا الزَّ  
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 ح هذا. ضّ يرى الّشاعر أنّه بعيد وقريب من وطنه في الوقت نفسه، و -ب

هِّ ، فهو بعيد جغرافي ا عن وطنه  الجواب : الوطن يسير مع الشاعر كظلّهِّ ، ويُجالسه كروحِّ

 يٌب منه نفسي ا .  ، لكنه قر

 

َكنًاسَ فروحي ما رأْت "د الّشاعر بقوله: صماذا ق -جـ  

؟"واَك يا وطنيسواك ... س  

 

 يدة ما يُدّل على: صمن الق استخرج -5

.النفسيغتراب الّشاعر فكرةَ اال ضرفْ  -أ     

 

 أّن الوطن باعث السُّرور في نفس الّشاعر، ومخفّف وطأة ألمه. -ب

 

أّن حّب الوطن يتنامى في نفس الّشاعر حتّى مماته . -جـ  

 

.  وًرا يعبّر بها عن انتمائه إلى وطنهصأّن الّشاعر جعَل التّراب والماء والّربيع  -د    
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 يدة على التّكرار في المعاني واألفكار، معلاًّل.صمن الق أعطِّ مثاالً  -6

 

 امية التي ترتبط بها. سّ يدة، بيّن القيم الوطنيّة الصغير مّرة في الق ( الّرايات) وردت لفظة  -7

 

م من  أّن النّبّي   عن أنس  -8 راحلته   عَ ضَ أوفر فنظر إلى ُجُدرات المدينة سكان إذا قَدِّ

إن كان على دابّة حّركها من ُحبّها . ع (  . ( رواه البخاري ) وِّ  ) أوضع : جعلها تُسرِّ

مون الحديث الشريف.ض بم صّ بيّن عالقة الن   

 

 ما الذي زاد من تعلّق الّشاعر بوطنه، من وجهة نظرك؟ -9

 

) متروك للطالب (    يدة أحبّها إليك، ولماذا؟ صأّي مقاطع الق -10  

 وًرا ومواقف من حياتك يمكن أن تعبّر بها عن انتمائك إلى وطنك. صاذكر  -11

المحافظة على ممتلكات الوطن // االعتزاز بالوطن ورموزه في الداخل والخارج //  

 احترام عادات أهل الوطن وتقاليده وثقافته والحفاظ عليها .  ) متروك للطالب ( .

ّب بحبيبه، هل يماثل الوطن  حِّ بدت عالقة الّشاعر بوطنه كأنّها عالقة طفل بأّمه أو مُ  -12

 هذا؟ بيّن رأيك. األّم أو الحبيب في 
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ّوغات لهذا  سّوغ، فهل يحتاج الوطن إلى مسغ ومن غير مُ وِّّ سأحّب الشاعر وطنه بمُ  -13

 الحّب؟ بيّن وجهة نظرك.

 

يدة:صحة في القضظهرت حالة التوّحد بين الّشاعر ووطنه وا -14  

 ا. هل تعّد هذه الحالة من المبالغات الشعريّة؟ علّل إجابتك موافقًا أو مخالفً   -أ   

 

إلى أّي حّد تشارك الّشاعر هذه الحالة؟ -ب   

) متروك للطالب ( إلى حّدٍ كبير ، هذه مشاعر إنسانية مشتركة يتساوى فيها أغلب الناس .    
 

 

 

 

 

 كُن رحلةَ الّزمن.سُم لوحةً للّشوقِّ تس وأر -أ   

 

الُل الّشوق  -ب  تطلبُني. فآتي كلّما هتفَْت ظِّ

 

 صّور الوطن بشخص يعانق . :  الجواب وآتي كلّما امتّدت ذراُعَك كي تعانقَني. -جـ

 

 

 

 73: صفحة  تذوق الجماليال
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ألُني.سْت ُرباك الطُّْهُر تض آتي كلّما نهس   -د   

.(كما صّورها باإلنسان الطاهر) الجواب : صّور الجبال في وطنه أشخاًصا تطلبه العودة   

 

الدةً.ترابُك قد زرْعَت به بذوَر الحّبِّ خ  -هـ   

 

 لة كّل من: ما دال -2

َحن. -أ    وأطوي رحلة األيام واألوجاع والمِّ  

 

 كنني. سأنَّك في حنايا القلب ت -ب

 

.س -جـ آتي في شعاع الّشمسِّ والظَّْلماءِّ والقمرِّ  

 

جداُن في األفكارِّ وال  -د  ور.صّ أنَت الّطيُف والوِّ  

 

وأرفُع رايةً للُحّبِّ أحملُها وتحملُني. -هـ   

 

 من: ضالغرما  -3

. "فنس طير، وال بال خيل، وال"النافية في قوله  تكرار ال  -أ     
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 أبقى.سأجعل ،سآتي ، سأذكر ،سين في قوله: س تخدام السا -ب

 

 ؟ "امى، تعلو، تنامىس ت "من مثل:  ما قيمة توظيف الّشاعر أفعاالً  -4

 

 لة ذلك.ح دالضيدة، وصر الّطبيعة جلي ا في القصتّكاء على عناظهر اال -5

 

 ورة الوطن ببعديه الوجدانّي والحركّي:صبرزت  -6

. صّ دلل على ذلك من الن  -أ     

 

 ؟ صّ ما األثر الفني لألبعاد الحركيّة والوجدانيّة في الن -ب

 

 نتماء في رأيك؟ بيّن ذلك.هل نجح الّشاعر في المراوحة بين عواطف الّشوق، والفخر، واال -7
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 ؟" حراءص هاًل وس أحبَّك في الّدنا  "حراء معًا في وطن واحد في قول الّشاعر:  صهل وال سّ لة وجود الما دال -8

 

 ؟ "حماَك هللا يا أردنُّ "ما المعنى الذي أفادته جملة:  -9

 

لوب على  سفيه هذا األضان، ما الذي يسان لإلن سخاطب الّشاعر وطنه مخاطبة اإلن -10

 للطالب أيًضا (   ) متروك يدة من وجهة نظرك؟ صالق

 

 

 

 

 

 

 

) و ، ا ، ي( مثل :   الفعل المضارع المعتل اآلخر هو الفعل الذي ينتهي بأحد حروف العلة

 يرضى ، يرجو ، يهدي . 

 أحكام الفعل المضارع المعتل اآلخر : 

 أوال :  في حالة الرفع :

إذا لم يسبقه حرف نصب أو جزم أو أداة شرط جازمة فسوف يكون الفعل المضارع  

 مرفوًعا وستكون عالمة رفعه كاآلتي : 

إعراب الفعل المضارع الُمعتل اآلخرقضايا لغوية :   

75صفحة   
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أ – إذا كان الفعل منتهيا باأللف ستكون عالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف للتعذر    

 ) أي استحالة النطق ( مثل : يرضى ، يهوى ، تنسى . 

ه كاآلتي : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف للتعذر . إعراب  

 

إذا كان الفعل منتهيا بالواو أو الياء فستكون عالمة رفعه الضمة المقدرة على  –ب  

 الواو أو الياء للثقل مثل : يرجو ، يدنو ، يسمو ، يبكي ، يرمي .

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الواو    إعرابه كاآلتي :  

 للثقل ) أو الياء حسب ما ينتهي به الفعل ( 

 ثانيًا : في حالة النصب :

 يكون الفعل المضارع منصوبا إذا جاء قبله حرف نصب من الحروف اآلتية :  

صول الفعل(  أْن ، لن ،  كي ، حتى ، الم التعليل )هي الم بمعنى لكي وتبيّن سبب ح  

 ستكون عالمة نصب الفعل المعتل اآلخر باأللف : الفتحة المقدرة للتعذر 

 وستكون عالمة نصب الفعل المنتهي بالواو أو الياء الفتحة الظاهرة .

 

: لن أرضى بديال عن وطني .  1مثال   

حرف نصب // أرضى : فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على  لن :

 األلف للتعذر والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا . 

 

: على المرء أْن يرجَو رحمة ربه .  2مثال   

أْن : حرف مصدري ونصب // يرجَو : فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة  

.الظاهرة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو    
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 ثالثا : في حالة الجزم :

يكون الفعل المضارع مجزوما إذا سبقه حرف جزم أو إذا كان فعال أو جوابا ألداة شرط  

 جازمة . 

 حروف الجزم هي : لم ، لّما ، ال الناهية ، الم األمر . 

 ال الناهية تنهاك عن القيام بأمر ما وتكون بلهجة األمر مثل : ال تكذْب ، ال تتأخرْ 

الم مكسورة تتصل بأول الفعل المضارع وتأمرك بتأدية أمر ما مثل : ِلتحفْظ  الم األمر 

 عهدك // لتكرْم جارك . 

ستكون عالمة جزم الفعل المضارع المعتل اآلخر : حذف حرف العلة من آخره وسنضع 

 حركة تشبه الحرف المحذوف . 

 

 يرضى   : لم يرَض  

لم وعالمة جزمه حذف حرف لم : حرف نفي وجزم  // يرَض : فعل مضارع مجزوم ب

 العلة من آخره . 

 

 يرجو   : لترُج  

الالم : الم األمر حرف جزم // ترُج : فعل مضارع مجزوم بالم األمر وعالمة جزمه حذف  

 حرف العلة من آخره .

 

 يبكي  : ال تبكِ 

حرف نهي وجزم  // تبك ِ : فعل مضارع مجزوم بال الناهية وعالمة جزمه حذف   ال :

 حرف العلة من آخره .
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** مالحظة : يوجد فرق كبير بين ال الناهية وال النافية ، فال الناهية حرف جزم يؤثر  

على إعراب الفعل المضارع وتنهاك عن عمل معين وتكون بلهجة األمر   مثل : ال تسرْق 

ال النافية فال تكون بلهجة األمر وال تنهاك عن تأدية عمل معين بل تنفي حصوله ،   أّما //

وهي ال تؤثر على إعراب الفعل المضارع الذي بعدها ، بل يبقى مرفوًعا مثل : ال يكذُب 

 أحمد على أحد .  

 

 

تمِش : فعل مضارع مجزوم بال الناهية وعالمة جزمه حذف حرف العلة والفاعل ضمير 

تقديره أنَت .  مستتر   

 

 

تلِقي : فعل مضارع منصوب بـ أْن  وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر  

 تقديره أنَت . 

 

 

 يخشى : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذّر . 
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  من ظهورهافعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة منع يوصيني : ) يوصي ( 

 الثقل ، النون : للوقاية ، الياء: ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به .

 

 

فعل مضارع مجزوم بـ لْم وعالمة جزمه حذف حرف العلة . يَْصُف :   

 

 

 الجواب : ألنه فعل معتل اآلخر وعالمة جزمه هي حذف حرف العلة من آخره . 

 

  

 الجواب : تؤدَي ) ألنه منصوب ومعتل اآلخر بالياء والفتحة تظهر على الياء (  
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( مرة واحدة ويُصاغ من الفعل الثالثي على وزن  هو اسم يدل على وقوع الحدث ) الفعل

 ) فَـْعـلَـة ( : أي بزيادة تاء مربوطة على آخر الفعل مع فتح حركة األول. 

 

 ** إذا كان الفعل معتل الوسط فيجب إرجاع األلف إلى أصلها : واو أو ياء  

 إذا كان الفعل معتل اآلخر فيجب إرجاع حرف العلة إلى أصله : واو أو ياء . 

 مالحظة مهمة جدا : 

بعد أْن تصوغ اسم المرة على وزن فعلة يجب أْن تقارنه بالمصدر الصريح من نفس 

الفعل فإْن كانا متشابهين فيجب أن نزيد كلمة ) واحدة ( بعد اسم المرة لتفريقه عن  

 المصدر الصريح . 

 

 أمثلة :

 الفعل الثالثي  اسم المرة منه مالحظات
َضْرب فال  المصدر الصريح هو 

يوجد تشابه بين اسم المرة  
فال يجوز زيادة كلمة   والصريح

 واحدة بعد اسم المّرة . 

 ضرب َضْربَة

فال    َطْرقالمصدر الصريح هو 
يوجد تشابه بين اسم المرة  

فال يجوز زيادة كلمة   والصريح
 واحدة بعد اسم المّرة . 

 طرق  َطـْرقَة 

  َرْحَمة( )  المصدر الصريح هو 
يوجد تشابه بين اسم المرة  

ولذلك نزيد كلمة   والصريح
واحدة ( بعد اسم المرة لتفريقه  

 عن المصدر الصريح . 

 رحم  َرْحَمة واحدة

 اسم المّرة : صفحة 76
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فال  قول المصدر الصريح هو 
يوجد تشابه بين اسم المرة  

فال يجوز زيادة كلمة   والصريح
 واحدة بعد اسم المّرة . 

صله ثم ) نعيد حرف العلة إلى أقال  قَـْولَـة  

 نصوغه على وزن فعلة (

فال   بيعالمصدر الصريح هو 
يوجد تشابه بين اسم المرة  

فال يجوز زيادة كلمة   والصريح
 واحدة بعد اسم المّرة . 

) نعيد حرف العلة إلى أصله ثم باع  بَْيعَة

 نصوغه على وزن فعلة (

(   ) دعوةالمصدر الصريح هو 
يوجد تشابه بين اسم المرة  

ولذلك نزيد كلمة   والصريح
واحدة ( بعد اسم المرة لتفريقه  

 عن المصدر الصريح . 

) نعيد حرف العلة إلى أصله ثم دعا  َدْعَوة واحدة

 نصوغه على وزن فعلة (

  ) رمي (المصدر الصريح هو 
فال يوجد تشابه بين اسم المرة  

 والصريح

) نعيد حرف العلة إلى أصله رمى  َرْميَة

زن فعلة (ثم نصوغه على و  

فال   ) صّد (المصدر الصريح هو 
يوجد تشابه بين اسم المرة  

 والصريح

 صدّ  َصّدة 

( يوجد   المصدر الصريح هو ) جولة
تشابه بين اسم المرة والصريح ولذلك  

نزيد كلمة واحدة ( بعد اسم المرة 
 لتفريقه عن المصدر الصريح .

 جال  َجْولَة واحدة

 

 صياغة اسم المّرة من الفعل غير الثالثي :

، أّما  نأتي بالمصدر الصريح للفعل غير الثالثي ثم نزيد على آخره تاء مربوطة   القاعدة :

إذا كان المصدر الصريح ينتهي أصال بتاء مربوطة فنزيد كلمة ) واحدة ( بعد اسم المرة 

 لتفريقه عن المصدر الصريح .  

 

 الفعل غير الثالثي  مصدره الصريح  اسم المرة منه

 انطلق  انطالق  انطالقة 

زة اهتزا  اهتزّ  اهتزاز  

 استراح  استراحة استراحة واحدة 

 أعاد إعادة  إعادة واحدة
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و اسم يدل على هيئة حصول الفعل ويُصاغ من الفعل الثالثي على وزن ) فِْعلَة ( بزيادة تاء  ه

.  ) الكسرة مهمة جدا ( مربوطة وكسر حركة الحرف األول   

.  وال نقارنه بالمصدر الصريح نهائيًا مع اسم الهيئة ال نستخدم كلمة ) واحدة نهائيا (   

وضح الهيئة أو النوع أو الحالة . يأتي بعد اسم الهيئة أثناء الجمل اسم ي   

 

 أمثلة : 

 وقف : ِوْقفَة     ) ِوْقفَة  العامل تدل على أنه مريض ( 

هّز : ِهّزة //    لبس : ِلْبَسة ) تعجبني ِلْبَسة الكشافة (    

( دائما في اسم الهيئة  خاف : ِخْيفَة  ) نقلب حرف العلة الذي في وسط الفعل إلى ياء   

مات : ِمْيتَة .//     ال : ِكْيلَة . ك//  عاش : ِعْيَشة   

 دعا : ِدْعَوة  ) نعيد حرف العلة الذي في آخر الفعل إلى أصله ، األلف القائمة أصلها واو ( 

(  ياءأصلها  المقصورةنعيد حرف العلة الذي في آخر الفعل إلى أصله ، األلف بنى : بِْنيَة )   

 

 ** صياغة اسم الهيئة من الفعل غير الثالثي : 

 نأتي بالمصدر الصريح من الفعل غير الثالثي ثم نضيف بعده اسم يبيّن الهيئة والنوع  

 ) مالحظة : يجوز زيادة تاء مربوطة بعد المصدر الصريح هنا أو نصوغه بدون تاء مربوطة ، كال األمرين صحيح ( . 

 

فاوة  ) أو : استقبال المشتاقين   أو استقبال المنتصرين ... استقبل : استقبال : استقبال الح  

انطلق : انطالق : انطالق الصقر ) أو : انطالقة الصقر (   

 أجاب : إجابة : إجابة المتمكنين .  

 اسم الهيئة : صفحة 76
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 تدريبات  

ُصْغ اسم المّرة من األفعال اآلتية :  – 1  

 
 سعى

 
 زار 

 
 غّطى

 
 باع 

 
 أجاب 

 
 نزل

 
 َسْعيَة 

 
 َزْوَرة 

 
 تغطية واحدة

 
 بَْيعَة 

 
 إجابة واحدة

 
 نَْزلَة

  

ُصْغ اسم الهيئة من األفعال اآلتية :  – 2  

 مات  هزّ  وقف

 
 ِوْقفَة

 
ة  ِهزَّ

 
 ِمْيتَة 

 

 

 الجواب : صيحة واحدة : اسم مرة 

 

 الجواب : ِخيفة : اسم هيئة 

 

 الجواب : َزلّة : اسم مّرة 
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 الجواب : َرمية : اسم مّرة

 

 

 الجواب : ِكيلة : اسم هيئة 

 

 

 الجواب : ِعيشة : اسم هيئة 

 

 

 

 الجواب : كسرة تحت الميم . 

 

 الجواب : فتحة على الجيم . 
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 الجواب : َخفقة . 
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 ** عزيزي الطالب : اشترك في قناتي على ) اليوتيوب ( وشاهد الشرح المفّصل    

 للدروس بأسلوب جميل وشائق . اسم القناة : ) أ.هاني الوحيدي لغة عربية توجيهي ( 

 رابط القناة :

https://www.youtube.com/channel/UC_8P1-TVyvU7SPZ767dNKtA?sub_confirmation=1 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC_8P1-TVyvU7SPZ767dNKtA?sub_confirmation=1


 الشرح الوافي  في اللغة العربية للصف الثاني عشر ) مواد مشتركة ( الفصل األول   *** إعداد األستاذ : هاني الوحيدي   0799146378

158 
 

 

 

                                          

 

 

 

 

يعتمد التقطيع في العروض على القراءة الصحيحة ، فنحن نقّطع الحروف التي نلفظها  

 فقط ، أّما الحروف التي ال نلفظها فال نقّطعها . 

 ونسّمي كتابة ما نلفظ : الكتابة العروضية .  

 فالكتابة العروضية لعبارة : قرأُت القصيدة َ قراءةً متأنّية ً( هي :

ق / صي / د /  ة / ِق / را/ َء/ تن / ُم / َت / أْن / ِن / َي / تن (    /  ) ق/ رأ / تُل   

 

 ** كل حرف يتم لفظه مفردا نرمز له بالرمز ) ب ( ونسّميه ) مقطعًا قصيًرا ( 

( : فنحن نلفظ كّل حرف وحده ولذلك يكون تقطيعها ) ب ب ب ( مثل كلمة ) َدَرسَ   

( ونسميهما مقطعًا طوياًل مثل :  -وكل حرفين نلفظهما معًا نرمز لهما بالرمز )   

، وكل حرف متحرك  -( . ) طريقة أخرى : كل حرف متحرك متبوع بساكن :  -) َمْن : 

الرمز ) ب ( أّما المتحرك الثاني  متبوع بحرف متحرك آخر ، فإننا نرمز للمتحرك األول ب

 فحسب الحرف الذي بعده ) ساكن أو متحرك ( وهكذا نكمل ( .  

 

 سؤال : قّطع الكلمات اآلتية : 

 سافَر :                  // سجْدُت :                               // أَما :  

 الوحدة السابعة : العروض    صفحة 96

 التمهيد  
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 مالحظات مهمة :

إذا وضعوا لنا حركة على أحدها  ( حروف المّد ) و ، ا ، ي ( هي حروف ساكنة إال 1

( .   -// َرَوى : ب   -ودائما يأتي قبلها حرف متحرك ، مثل : َما     

 

( نعتبر التنوين ) نون ساكنة ( ألننا هكذا نلفظها أصاًل ونأخذها مع الحرف المتحرك 2

 (  طع طويل مثل كلمة ) منزٌل أو منزاًل أو منزل ٍ ( نلفظها هكذا ) منزلن ْ الذي قبلها كمق 

   –ب  -ويكون تقطيعها كاآلتي : 

 سؤال : قّطع : ) بيٌت :                       ، وطنًا :                            ( 

 

( أي حرف عليه شّدة فهو مكّرر مرتين بحيث يكون األول ساكنًا والثاني متحرًكا مثل   3

ب (   -) إّن = إِْن َن ( وتقطيعها هو )   

َب :                                ، معَلـِّـٌم :  سؤال : قّطع : ) درَّ   

 

( إذا كانت الكلمة الثانية تبدأ بهمزة وصل ) ا ( أو تبدأ بـ ) ال التعريف ( فيجب  4 

توصيل آخر حرف متحرك من الكلمة األولى مع آخر حرف ساكن في بداية الكلمة الثانية 

ن ساكن وراء بعضهم (  ) يعني نحسب حرفًا ساكنًا واحد إذا جاء أكثر م  

طبعًا ) ال التعريف ( دائما ساكنة و هي نوعان : قمرية وتكون ملفوظة ، وشمسية وال 

 تكون ملفوظة ويتبعها دائما حرف مشّدد ( . 

ب (   - -  - - / ُعْصـ / فـُـْو / ُر ( = )  مثال : طاَر العُْصفْوُر : ) طا / َرلْ   

ب ب (   -  - -فاَز الطَّالُب : ) فا / زط ْ / طا / ِل / ُب ( = )   

ُجُل : َس / َعْر / َر / ُج / ُل ( = ) ب  ب ب ب (  –سعى الرَّ  
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( يجب االنتباه إلى الحروف التي نلفظها مع أنّها غير مكتوبة ويجب تقطيعها ألننا   5

اللفظ كما قلنا ، ومن الكلمات التي تحتوي على حروف ملفوظة وغير  نقّطع حسب 

   -  -مكتوبة أسماء اإلشارة مثل ) هذا : نلفظها ) هاذا ( ويكون تقطيعها : 

 ** قّطع : ذلك :                              // لكْن : 

 

نعتبر همزة المّد ) آ ( دائما مقطعًا طوياًل وحدها وال نشبّكها مع ما قبلها أو ما بعدها   ( 6

ب ب  (        -مثل كلمة ) آَمَن :   

 

( همزة القطع ) أ ( التي في بداية الكلمة هي حرف متحرك دائما مثل : أََخذَ .  7  

 

حرف ساكن  ( إذا كان هناك أكثر من حرف ساكن وراء بعضهم فإننا نحسب آخر 8

 ونلغي الباقي كما ذكرنا في القاعدة الرابعة . 

ب (  - -( دائًما يكون تقطيع كلمة ) ّللّا ( هكذا :  9  

ب (   - -دعا هللاَ : ) د / َعْل / ال / هـَ : ب   

 

( ال تبدأ اللغة العربية بحرف ساكن ولذلك إذا بدأت الجملة بهمزة وصل نعتبرها   10

رف الذي بعدها ساكنًا ) هي وما بعدها مقطع طويل ، مثل :  متحركة بالكسرة ونعتبر الح 

   –ب  –استوى : اِْس / َت / وى ( 

 

( حرف الهاء أحيانًا نقوم بإشباعه ونعتبره مقطعًا طويال وحده وخاصة إذا جاء قبله  11

 حرف متحرك ،  وهذا الشيء نعرفه من خالل تقطيع البيت بأكمله ،

ا .  قصيرً نجعلها مقطعًا ف إذا فسد تقطيع البيت ( إال  -عًا طوياًل )باختصار نعتبر الهاء مقط  
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( ال يجوز أثناء تقطيع األبيات الشعرية مجيء ثالثة مقاطع قصيرة ) ب ب ب ( وإذا   12

 حصل معك هذا فاعرف أنك وقعت في خطأ وعليك مراجعة تقطيعك .  

 

مقطعًا طويال ،   ( إذا جاء في آخر الشطر حرف متحرك وحده نقوم بإشباعه واعتباره 13

 هذا في نهاية الشطرين : األول والثاني فقط .   

    

 

 

 

 

          فعولن   مفاعلَتن  مفاعلَتن//          فعولن  مفاعلَتن  مفاعلَتنوزنه : 

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

 ** صور ) مفاعلَتن (  :

   - -  -( :   ب  تسكين الالم) ب  مفاعلـْـتن – 1

 

 مجزوء بحر الوافر  : 

 المجزوء يكون بحذف آخر تفعيلة من كل شطر وذلك كاآلتي : 

           مفاعلَتن  مفاعلَتن//            مفاعلَتن  مفاعلَتنوزنه : 

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

 ** مفتاح البحر ال وافر :

 

 96الوافر : صفحة أواًل : بحر 
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 التطبيق : 

 

 

     فعولن مفاعلَتن       مفاعلَتن//          فعولن      مفاعلَتن  مفاعلَتن       

                                     بحر الوافر التام 

 

 

              

                                     بحر الوافر التام 

 

 

                   

                                     بحر الوافر التام 
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                          //      

         //     

                                     بحر الوافر التام 

 

 

 

           //                    

                                     مجزوء بحر الوافر  

 

 

 

                         //            

 مجزوء بحر الوافر 
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 التدريبات : صفحة 99 :

 

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

مفاعلـْـتن   مفاعلـْـتن         مفاعلـْـتن    مفاعلـْـتن                     

                     مجزوء بحر الوافر  

 

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

فعولن        /   مفاعلَتن  /  مفاعلـْـتن //             فعولن         مفاعلـْـتن مفاعلـْـتن  

                                     بحر الوافر التام 

 

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

فعولن        /   تن  مفاعلْ /  مفاعلـْـتن //             فعولن         مفاعلـْـتن مفاعلـْـتن  

                                     بحر الوافر التام 

 

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

فعولن         مفاعلـْـتن      مفاعلَتن          / /فعولن             مفاعلَتن   مفاعلـْـتن  

                                     بحر الوافر التام 
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– ب ب –ب /    - -  -ب  //          - -  -ب /    - - - ب                       

مفاعلَتن        مفاعلـْـتن//         مفاعلـْـتن   مفاعلـْـتن                      

                     مجزوء بحر الوافر  

 

                //          

      //     

                                     بحر الوافر التام 

 

 الجواب : لقد حسنْت بَك األوقاُت حتّى     // كأنّك في فم الدَّهِر ابتسامُ 

 

 الجواب : فُسْقيًا للمدارِس مْن رياٍض          // لنا قد أنبتْت منكم زهورا 

 

ُد في غٍد نَظًرا سديدا   الجواب : فما بلَغ المقاصَد غيُر ساعٍ          // يرّدِ



 الشرح الوافي  في اللغة العربية للصف الثاني عشر ) مواد مشتركة ( الفصل األول   *** إعداد األستاذ : هاني الوحيدي   0799146378

166 
 

 

 الجواب : ) ج ( الحوادث

 

 الجواب : ) أ ( الغَواِص 

 

 

) ب ( وراءهُ  الجواب :  

     

 

 

            

 

 

فعولن  فعولن فعولن  فعولن//            فعولن فعولن فعولن  فعولنوزنه :   

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

 

 متقاربالثانيًا : بحر 

 100صفحة 
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 صور ) فعولن ( : 

ب    –( : ب  لنون) بحذف ا فعولُ  – 1  

) وال تأتي إال بآخر الشطر فقط (    –:  ب    فعو – 2  

ه ( ) وال تأتي إال في آخر الضرب أي : الشطر الثاني فقط  ( وهذه الصورة ال  –فعوْل ) ب  – 3

 تأتي إال إذا انتهى الشطر الثاني بحرف صحيح ساكن بعد مقطع طويل . 

 

** مالحظة مهمة  : األصل في آخر الشطر هو اإلشباع للحرف األخير ) - ( إال في البحر المتقارب ،  

 وذلك كاآلتي :  

نشبع هذا إذا كان الشطران األول والثاني ينتهيان بنفس الحرف وكان ما قبله ساكنًا فإننا 

، أّما إذا كان الشطران مختلفين في الحرف األخير فال (  - ) طويالً الحرف ويكون مقطعًا 

 نشبع ويبقى مقطعًا قصيًرا ) ب ( وهذا ما يُسّمى ) القبض ( .  

** القبض : هو سقوط الحرف الخامس الساكن من التفعيلة فتصبح ) فعوُل ( بمعنى أنها ال تُشبَع  

المتقارب .البحر في عروض   

  

  مجزوء بحر المتقارب :

 المجزوء يكون بحذف آخر تفعيلة من كل شطر وذلك كاآلتي : 

فعولن  فعولن فعولن   //          فعولن  فعولن فعولن  وزنه :  

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

 

 ** مفتاح البحر المتقارب هو :  
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 التطبيق : 

 

فعولن   فعولن      فعولن  فعولن   //           فعولن فعولن     فعولن  فعولن        

                                     بحر المتقارب التام

** كما نالحظ انتهى الشطران بنفس الحرف وهو الالم وكان قبله حرف ساكن كما ترى   

( .  -نقوم بإشباع الحرف األخير كما ترى )  كولذل  

 

فعولن   فعولن   فعو        فعولُ        //           فعولن  فعولُ    فعولن  فعولُ         

                                     بحر المتقارب التام

** كما تالحظ نهاية الشطرين كانت بحروف مختلفة ، ولذلك لم يتم إشباع الحرف األخير  

 وهو النون في الشطر األول . 

 

فعولن   فعو  فعولن  فعولن        فعولن   فعولن  فعو         //     فعولُ         

                                     بحر المتقارب التام
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                                 بحر المتقارب التام

 

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

//   فعولن  فعولن   فعولن   فعولن          فعولن  فعولن   فعولن  فعولن        

                                     بحر المتقارب التام

 

                                     مجزوء بحر المتقارب  
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 بحر المتقارب التام 

 

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

فعو    فعولن    فعولن     فعولن  //          فعو   فعولن   فعولن        فعولُ   

                                     بحر المتقارب التام

 

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

فعو     فعولن            فعولُ //                  فعو       فعولن        فعولُ   

                                     مجزوء بحر المتقارب  

 

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

فعو    فعولن     فعولن      فعولن  //              فعو  فعولن   فعولن           فعولُ   

                                     بحر المتقارب التام
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–ب  /    - - ب /   - -ب //                          –ب  /   -  -ب /     - -ب   

فعو     فعولن      فعولن  //                         فعو    فعولن     فعولن    

                                     مجزوء بحر المتقارب  

 

 ..................................................................  

 

  
 

 

 

 



 الشرح الوافي  في اللغة العربية للصف الثاني عشر ) مواد مشتركة ( الفصل األول   *** إعداد األستاذ : هاني الوحيدي   0799146378

172 
 

 

 

 

 

 اإلجابة :  ) ب ( المكتب 

 

 

 اإلجابة :  ) أ ( المرء

 

 اإلجابة :  ) د ( جهل .
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  مستفعلن مستفعلن مستفعلن//      مستفعلن مستفعلن مستفعلن وزنه : 

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

 

 صور ) مستفعلن ( : 

–  ب  –( : ب سين) بحذف ال   متفعلن – 1  

   –ب ب   -مستعلن ) بحذف الفاء ( :  – 2

آخر الشطر فقط (  في ) وال تأتي إال  -  - -مستفعل :   – 3  

آخر الشطر فقط (في ) وال تأتي إال  -  -ب   متفعل : – 4  

 

 

  مجزوء بحر الرجز :

 يكون بحذف آخر تفعيلة من كل شطر وذلك كاآلتي : 

   مستفعلن  مستفعلن//     مستفعلن مستفعلن وزنه : 

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

 

 

 رجزالثالثـًا : بحر 

 104صفحة 
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 مشطور الرجز ) أو األرجوزة ( :

وهنا يتكّون البيت من شطر واحد فقط تتكرر فيه ) مستفعلن ( أو صورها ثالث  

 مرات وذلك كاآلتي :  

       مستفعلن مستفعلن مستفعلن وزنه :     

    -ب  - -/   - ب  - -/  -ب  - -

( ويُسّمى الشاعر هنا )   ** هذا الشطر نسّميه أرجوزة ونجمعها فنقول ) أراجيز

 رّجاًزا ( .  

 

 مفتاح البحر : 

 

 

 التطبيق :

     

 

 

متفعلن     مستعلن   مستعلن          مستفعلن مستفعلن متفعلن     //     

 بحر الرجز التام  

 مالحظة :    

 .................................................................. 
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   متفعل   متفعلن     مستفعلنمستفعل     //          متفعلن    مستعلن         

 بحر الرجز التام 

 ........................... 

 

 

 

مستفعل      مستفعلن  مستفعلن//               مستعلن  متفعلن     مستفعل  

 بحر الرجز التام 

 .................................................................................. 

 

 

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

متفعلن     مستعلن        مستفعلن//        متفعلن        مستفعلن  مستفعلن  

 بحر الرجز التام 

 .................................................................. 
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مستعلن       مستعلن   //                             مستفعلن    مستعلن    

                                     مجزوء بحر الرجز   

 ..................................................................  

 

 

مستعلن     متفعلن      //                               متفعلن    مستعلن     

                                     مجزوء بحر الرجز  

 .................................................................. 

متفعلن           مستفعلن//                                مستعلن     مستفعلن   

                                     مجزوء بحر الرجز  

 ...................................................................................... 
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مستفعل            متفعلن                 مستفعلن             

                                     مشطور  بحر الرجز ) األرجوزة (   

 

 

 

مستفعل            مستفعلن            مستفعلن                       

                                     مشطور  بحر الرجز ) األرجوزة (   

 ............................................................................... 
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متفعل            مستفعلن                متفعلن                   

                                     مشطور  بحر الرجز ) األرجوزة (   

 ......................................... .........................................  

 

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

مستفعل      متفعلن     مستفعلن//      مستفعلن   مستفعلن  مستفعلن                  

بحر الرجز التام                                   

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

تفعلن م  مستفعلن    مستعلن//              متفعلن       متفعلن   علنفمست     

 بحر الرجز التام 

 ..................................................................  

 

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

مستفعلن     مستعلن//                مستفعلن         مستعلن         

                                     مجزوء بحر الرجز  

 .................................................................. 

 

 

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

 بحر الرجز التام 

 

 

 

 .................................................................. 

 



 الشرح الوافي  في اللغة العربية للصف الثاني عشر ) مواد مشتركة ( الفصل األول   *** إعداد األستاذ : هاني الوحيدي   0799146378

180 
 

 

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

                                     مجزوء بحر الرجز  

 .................................................................. 

 

 

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

مستعلن     مستفعلن     مستفعلن//             متفعلن     مستفعلن  مستفعلن  

 بحر الرجز التام 

 ........................... 

 

 

   الجواب : والفلك فوق لجّ ٍة كأنها        // عقارٌب تدبُّ فوق مبرد    

 

 

 الجواب : إيّاك أْن يفتنك الشباب      // وأْن يَغرَّ عينَك الّسرابُ 
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 ........................... 

 

 الجواب : فإنّما الّشباب ظلٌّ زائُل         //       وبدرهُ ال بُّد يوًما آفل 

 ........................... 

 

 الجواب :  عصفورتاِن في الحجا        // ز حلَّتا على فننْ 

 

 

 الجواب : ) أ ( حيف 

 

 

 الجواب :  ) ب ( هواه .
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 الجواب :  ) ج ( الّدهر .  

 

 

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

مستفعل  مستفعلن   مستفعلن                                       

 

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

/ متفعل   مستعلن/    متفعلن              

 

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

/ متفعل  مستعلن/   متفعلن                    
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- ب  -  -/  -ب ب  - /   - ب  - -//          -ب  - - /   -ب ب  -/    -ب  - -       

مستفعلن     مستعلن   مستفعلن//         مستفعلن    مستعلن     مستفعلن      

 بحر الرجز التام 

 .................................................................. 

 

 

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

      فعولْ    فعولن    فعولن   فعولن  //         فعوُل  فعولن      فعوُل        فعولن

                                     بحر المتقارب التام

 .................................................................. 

 

 

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

              مفاعلـْـتن      مفاعلَتن         //             مفاعلـْـتن  مفاعلـْـتن

                                     مجزوء بحر الوافر  
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 .................................................................. 

 

 

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

مستعلنن      مستفعل//                      مستعلن     مستعلن         

                                     مجزوء بحر الرجز  

 .................................................................. 

 

 

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

متفعل       متفعلن       مستعلن//           متفعل    مستفعلن    مستفعلن     

 بحر الرجز التام 

 .................................................................. 

 

 

 .................................................................. 

 

 

 

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

فعولن          مفاعلـْـتن  مفاعلـْـتن    // فعولن           مفاعلَتن     مفاعلـْـتن  

                                     بحر الوافر التام 

 ..................................................................  

 

 

 

 ** عزيزي الطالب : اشترك في قناتي على ) اليوتيوب ( وشاهد الشرح المفّصل    

 للدروس بأسلوب جميل وشائق . اسم القناة : ) أ.هاني الوحيدي لغة عربية توجيهي ( 

 رابط القناة :

https://www.youtube.com/channel/UC_8P1-TVyvU7SPZ767dNKtA?sub_confirmation=1 

 

                                     

أطيب األمنيات بالتوفيق   –تّم بحمد هللا                            

 هاني الوحيدي 

0799146378 

 

https://www.youtube.com/channel/UC_8P1-TVyvU7SPZ767dNKtA?sub_confirmation=1

