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  *املطلوب من هذه الوحدة:

  حفظ اآليات املطلوبة من مقرر احلفظ. - ١

  شرح وتفسري اآليات ومعاين الكمات. - ٢

  حل أسئلة الفهم ،املعجم،التذوق،القضايا اللغوية.- ٣

  .ضمن هذه الوحدة تكون  *مالحظة: إجابات أسئلة الكتاب

  ر.فهم القواعد (حنويا + صرفيا) مما ورد يف الكتاب املقر - ٤
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  )فقط.٣٨- ٣٥* أوالً: اآليات املقرر حفظها (

(35) 

(36) 

(37) 

(38)

  
  عاين الكلمات :*شرح اآليات وم
  

 

.الحائط ال منفذ لها فيها مصباح لتكون أجمع للضوءكوة أو تجويف في  مشكاة:

  .يذكر األمثال يضرب األمثال:  يشعل، يوقد:، كوكب مضيء ساطع ي:كوكب در

  هللا نور السموات واألرض:

ن هللا نور بذاته وهو الهادي لعباده فكان قرآنه نور وشريعته نور والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور إ 
  .فلوال نوره لحل الظالم في الكون وفي القلوب

   مثل نوره:

  .يضرب هللا مثال عن المؤمنين الذين جعل هللا االيمان والقرآن في صدورهم 

   كمشكاة فيها مصباح:

  .بكوة فيها مصباح باإليمانشبه هللا سبحانه وتعالى قلب المؤمن المليء 
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   المصباح في زجاجة:

  .مشرقا منبعثا من زجاجة صافية قلب المؤمن يشبهه ضوءااليمان في ن هذا القرآن وإ

   الزجاجة كأنها كوكب:

  .شبه تلك الزجاجة بالكوكب المكون من اللؤلؤ

  دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية:

من  تسقط عليها أشعة الشمس في األرض بحيث ال يشعل ذلك المصباح بزيت زيتون مصدره شجرة متوسطة
  .الشرق فقط أو من الغرب فقط بل من الجهتين لذا يكون زيتها جيدا وطيبا

   يكاد زيتا يضيء ولو لم تمسه نار:

  من صفات زيتها أنه يضيء إضاءة ساطعة

  نور على نور:

  .ليكون نور هللا والنور الصادر عن الزيت حيث أراد هللا بهذا أن يبين حالة المؤمن ونور هللا في قلبه

  وره من يشاء:يهدي هللا لن

  من عند هللا وال يصلح ألي أحد فإن هللا يهدي بنوره من يشاء من عباده ولما كان النور

  ويضرب هللا األمثال للناس:

  يبين هللا سبب ضرب تلك األمثلة كي يعقلوا وليتضح الحق من الباطل

  وهللا بكل شيء عليم:

  .بمعنى أن هللا عليم بكل شيء

بيوت :يقصد بالبيوت هنا المساجد.    أذن :أوصى،      الغدو :جمع غدوة وقت ما بين الفجر وطلوع الشمس،    
  .اآلصال: جمع أصيل وهو وقت اصفرار الشمس قبل غروبها

  الشرح :أمر هللا تعالى بالتعبد بالمساجد أحب البقاع إليه 

  أن ترفع :المقصود برفعها اي بناؤها وتطهيرها من الدنس ،
  ويذكر فيها اسمه :أي األفعال التي يذكر فيها اسم هللا من صالة وقراءة قرآن وتسبيح .   

قد خص هللا  هو وآخر الة وغيرها أول النهارأي يسبح فيها المؤمنون  في الص ويسبح له فيها بالغدو واآلصال:
  هذين الوقتين لشرفهما.
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                                .تتقلب :تتغير من حال الى حالتلهيهم :تشغلهم، ايتاء: أداء،  

الرجال الذين يسبحون  هم الذين ال يفضلون الدنيا وما فيها من متاع وتجارة عن عبادة هللا فهم يجعلون  الشرح:
  .طاعة هللا غايتهم ألنهم يخافون من يوم القيامة

  ئ .يجزي :يكاف

الصالحة بل بأحسن أعمالهم  هللا بأعمالهم سيكافئهم ليجزيهم هللا أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله: الشرح:
  .هم كذلك من فضلهويزيد

  .بل ان هللا يعطي أكثر من ذلك بكثير وهللا يرزق من يشاء بغير حساب:

  ∞الظمآن :العطشان. يحسبه :يظنه. جمع قاع. قيعة : ما يرى من بعيد على أنه ماء. سراب:

نبات وهي كالسراب يتحدث هللا عن الذين كفروا به وكذبوا رسله ويشبه أعمالهم بأرض ال شجر فيها وال  الشرح:
فأعمال الكفار كالسراب وعندما يقدم الكافر أعماله يوم القيامة يجدها  ويتوهم العطشان أن في هذه االرض ماء

  ب هللا تعالى الكافر على أعمالهم.ضائعة وسيحاس

                                                                   .يغشاه: يظلم عميق، لجي:

من نزع هللا من قلبه يشبه هللا أعمال الكفار بظالم بحر عميق تعلوه ظلمة ناتجة من أمواجه المتراكمة و الشرح:
  .ألن هللا هو معطي النور؛ له النورين االيمان من أ

  :باسطات أجنحتها                                                              الطير صافات

تعالى عباده على عظمته وافتقار جميع المخلوقات له ويقول سبحانه وتعالى أن الطيور تكون نبه هللا  الشرح:
باسطات أجنحتها في السماء اثناء طيرانها تسبح ربها إضافة الى أن جميع المخلوقات تسبح  وكل منها قد علم 

  .وتعالى عليم بكل شيء صالته وتسبيحه وكل من هذه المخلوقات له صالة وعبادة خاصة به وهللا سبحانه 
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  المصير: المرجع                                                                           

جهة الملك والتدبير وهللا هو من خلق السموات واألرض وهو  الشرح: بين هللا عبودية المخلوقات وافتقارهم له من
  .المتصرف فيهما ومآل الخلق اليه يوم القيامة

 /برد: جليد ينزل من السماء قطعا   يصرف: يمنع  سنا /الودق: المطر  /المجتمع فوق بعضه ركاما:  /يزجي :يسوق
  ضوء البرق البرق:

لسماء من الشرح:(الم تر ان هللا يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خالله وينزل من ا
  جبال فيها برد):

ثم يجمع تلك  (قطيرات صغيرة جدا) الم تشاهد ببصرك عظيم قذرة هللا وكيف يسوق السحاب الذي يكون قطعا متفرقة
بها االنتفاع دون ضرر تسقط االمطار من خالل السحاب ليحصل  القطع فيجعله سحابا متراكما على هيئة الجبال،

  احيانا اخرى. ل بردا يتلف ما يصيبهاحيانا وينز

  (فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء):يسقط المطر ويمنعه بحسب اقتضاء حكمته.

  بصار):اي يكاد ضوء برقه خطف االبصار واذيتها من شدته.(يكاد سنا برقه يذهب باإل

  ات هللا التي تدل على قدرته ومشيئته.آين السحاب وسقوط االمطار اية من اي تكو

  بما مضى. االتعاظ واالعتبار، عبرة: دل بينهما،بي يقلب:

دل هللا الليل والنهار من ليل الى نهار ومن نهار الى ليل ومن برد الى حر ومن حر الى برد ويزيد من طول بي الشرح:
  ذليال على عظمة هللا تعالى واية لذوي االبصار.وذلك  هذا وينقص من طول هذا فهو المتصرف فيهما.

  .قامة المساجد واالهتمام بها وتطهيرها من الدنسمر هللا بإأ- ١

  .ن يذكر اسمه  في المساجد والصلوات أمر أ- ٢

  .عمال الكفار غير مقبولةأ- ٣
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هللا نوره (الحق) نور متضاعف حيث اجتمع فيه المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت حتى لم تبق بقية مما شبه -
ان في مكان ضيق كالمشكاة كان أكثر إضاءة له ن المصباح اذا كقوي النور ويزيده اشراقا ويمده بإضاءة وذلك أي

  جمع لنوره بخالف المكان الواسع.وأ

شبه ما يعمله من ال يعتقد االيمان وال يتبع الحق من االعمال الصالحة التي يحتسبها تنفعه من عند هللا وتنحيه من -
  .ه فال يجد من رجاهيتليأ عذابه يلقى غير ذلك بسراب يراه الكافر ماء وقد غبه العطش يوم القيامة 
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 القراءة: 
 الُمْعَجُم َوالدَّاللَةُ 

 ُعْد إلى أحد المعاجم العربية، وابحث عن معاني المفردات اآلتية:  - ٢
  اآلصال: من وقت العصر حتى غروب الشمس.

  الغُدّو: مصدر غدا، وهو الذهاب من الفجر حتى طلوع الشمس. 
ّي: عميق كثير الماء أو الموج، واللجة معظم الماء.     لُّجِ
  ُركام: كثيف متراكم.         

  هاِت مفرد كّل من:  - ٣
  ِقيعة: قاع ، اآلصال: األصيل.

  يأتي:  فّرق في المعنى بين كّل كلمتين من الكلمات التي تحتها خط  في ما - ٤
  ِألُوِلي اْألَْبَصاِر".  : العظة لَِعْبَرةً " إِنَّ فِي ذَِلَك  -

  تترقرُق : الدمعة وَعْبرةٌ أرٌق على أرٍق ومثلَي يأرُق    وجوًى يزيدُ 
  بيّن المقصود بكٍلّ من التراكيب اآلتية في اآليات السابقة:   - ٥

ّي : كوكب يشبه الدر في الصفاء الضياء والحسن   .كوكب دُّرِ
زيتونة ال شرقية وال غربية: أي ليست من جهة الشرق وال من جهة الغرب،  

  وإنما هي منكشفة طوال النهار معرضة للشمس طوال النهار.
  والّطير صافّات: الطير باسطات أجنحتهن. 

  
  الفَْهُم َوالتَّْحليُل:

 ضرب هللا تعالى مثال للناس:    - ١

 ما المثل الذي ضربه هللا تعالى للناس؟  . أ

المثل هو نور هللا تعالى فوصفه تعالى بمشكاة فيها مصباح 
والمصباح في زجاجة والزجاجة كأنها كوكب درّي يوقد من شجرة 

زيتون مباركة ال شرقية وال غربية، ويكاد زيتها يضيء ولو لم 
 تمسسه النار.

 لَم ضرب هللا تعالى هذا المثل؟   . ب

نّور به  اه نوًرا عام ضرب هذا المثل ليبين سبحانه وتعالى للناس أّن ل
السماوات واألرض، ونوًرا خاصا يستنير به المؤمنون و يهتدون 

 إليه بأعمالهم الصالحة.

  بم وصف هللا تعالى شجرة الزيتون؟  - ٢ 

شجرة مباركة ال شرقية وال غربية تتعرض للشمس لفترات طويلة بحكم 
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 موقعها. 

 ما صفات الرجال الذين وصفهم هللا تعالى؟  - ٣

سبحون  بكرة وأصيال، وال يتلهون بالتجارة والبيع عن ذكر هللا، ي
 ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة، ويخافون يوم الحساب.

  ما داللة كل من: - ٤

 وقتي الغدّو واآلصال.ذكر   . أ

يدل على حرص المؤمنين على الصالة في المسجد وذكر هللا في الصباح 
 والمساء. 

 السراب.   . ب

الخداع؛ أي أن أعمال الكافرين غير نافعة وال صالحة يدل ذلك على 
 وإن ظنوها أعماال مجدية ولكنها باطلة تزول كالسراب.

 جـ. اليوم الذي تتقلب فيه القلوب واألبصار.
يوم القيامة وهذا يدل على شدة هذا اليوم وهوله إذ تضطرب قلوب الناس 

  وأبصارهم له وتفزع به 
  زل المطر كما بّينه هللا تعالى.وّضح كيف يتكون السحاب وين - ٥

حين يتبخر الماء ويتجمع السحاب يسوقه هللا بالريح ثم يتداخل ويتكاثف 
 فيصبح متراكما كالجبال فيسقط المطر. 

  في اآليات الكريمة ذكر لظواهر كونيّة أُخرى. بيّنها. - ٦

السراب : وهو ما يرى في الفلوات في الهجيرة من انعكاس ضوء  -
  يظهر كأنه ماء يجري.الشمس حتى 

 ظلمات البحر المتكاثفة في عمق ال يدرك قعره. -
 البرق الذي يذهب باألبصار لشدته. -
 تعاقب الليل والنهار وتقلبهما.  -

 وضح المقصود بكل مما يأتي: - ٧
  "َيَكادُ َسنَا بَْرقِِه يَْذَهُب بِاْألَْبَصاِر".  . أ

البرق يكاد تدل على قدرة هللا تعالى وأن الضوء الساطع الناتج عن 
 يخطف األبصار من شدة هذا الضوء.

 ب. "يُقَلُِّب هللاُ اللَّْيَل َوالنََّهاَر".
  تعاقب الليل والنهار واستمرارهما حتى نهاية الحياة.
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: ُق األََدبِيُّ  التَّذَوُّ

  بيّن جمال التصوير في كّلٍ من اآليات اآلتية:  - ١
َجاَجةُ َكأَنََّها َكْوَكٌب  - أ " َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاةٍ فِيَها ِمْصبَاٌح اْلِمْصبَاُح فِي ُزَجاَجٍة الزُّ

 ." يٌّ   دُّرِ
شبهت اآليات الكريمة نور هللا بالمصباح الوهاج في الموجود في كّوة فيكون 
 أجمع للنور وهذا المصباح كأنه في زجاجة، وشبهت هذه الزجاجة بالكوكب

  الالمع الساطع.
ّيٍ يَْغَشاهُ َمْوٌج ِمْن فَْوقِِه َمْوٌج ِمْن فَْوقِِه َسَحاٌب ُظلَُماٌت  - ب أَْو َكُظلَُماٍت فِي بَْحٍر لُّجِ

  بَْعُضَها َفْوَق َبْعٍض إِذَا أَْخَرَج يَدَهُ لَْم يََكْد يََراَها". 
بعيد العمق  شبهت اآليات الكريمة أعمال الكفار بالظلمات في بحر كثير الموج 

إمعانا في وصف ضاللهم واشتداده، وتخبطهم في الكفر وانحرافهم عن جادة 
  الطريق. 

  عيّن الطباق في كّلٍ من اآليات اآلتية، وبيّن أثره في المعنى، في كّل آية:  - ٢
  الغرض من الطباق إيضاح المعنى وإثارة السامع له على النحو اآلتي :

  َرَكٍة َزْيتُونٍَة َال َشْرقِيٍَّة َوَال َغْرِبيٍَّة"." يُوقَدُ ِمْن َشَجَرةٍ ُمبَا  - أ
ال شرقية وال غربية :يدل على مدى صفاء زيت هذه الزيتونة التي ال تغيب 

  عنها الشمس طوال النهار   
  " يَُسبُِّح لَهُ فِيَها بِاْلغُدُّوِ َواْآلَصاِل ِرَجاٌل".  -  ب

على ارتياد المساجد  الغدو واآلصال : في هذا بيان عن مواظبة المؤمنين   
 صباحا ومساء وحرصهم على الصالة والذكر هللا.

ُل ِمَن السََّماِء ِمْن ِجبَاٍل فِيَها ِمْن بََرٍد فَيُِصيُب بِِه َمْن يََشاُء َويَْصِرفُهُ َعْن  -ج " َويُنَّزِ
  ".َمْن يََشاءُ 

والعقاب لمن فَيُِصيُب َويَْصِرُف: يدل ذلك على أن مشيئة هللا في الخير والجزاء 
  يستحق ذلك.

أّي األفعال أكثر ظهوًرا في اآليات الّتي درستها: الماضية أم المضارعة أم  - ٣ 
  األمر؟ علّل إجابتك.

األفعال المضارعة؛ ليستحضر المشاهد المتعددة المختلفة وكأنها ماثلة أمام من 
جددة يقرؤها فيرق قلبه ويزداد إيمانا على إيمان مثل الظواهر الكونية المت

  المستمرة التي تؤكد وحدانية هللا التي تتطلب االستمرار. 
  

 قضايا لغوية:
  األفعال المتعدية إلى مفعولين

  استخدم األفعال اآلتية في جمل مفيدة بحيث تنصب مفعولين: - ١
  رأى: رأيُت الكتاُب مفيدًا.    
  عدّ: عدَّ العطشاُن الّسراَب ماًء.     
  ردّ: رددُت الثلَج ماًء بتسخينه.     



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

  وتترك اإلجابات للطالب أيًضا.   
  (أجب أنت عن هذا السؤال) ههههههه أعرب ما تحته خّط في الجملة اآلتية: - ٢
    
  
  
  
  
  
  

  الميزان الصرفيّ 
  ما الميزان الّصرفّي للكلمات اآلتية:

ل، ِعْبَرةً: الِمْصبَاُح : الـِمْفعَال ، َيَكْد : يََفْل، تََر: تَف،  َصافَّاٍت: فاعالت، يُقَلُِّب: يَُفعِّ
 فِْعلة.

  
 

 الكتابة:
  ما نوع المقالة السابقة؟ .١

 المقالة موضوعية : مقالة اجتماعية.

  ما الفكرة العامة التي تناولتها هذه المقالة؟ .٢

 أثر الفرد في بناء األمة وتحقيق مجدها.  

 هذه المقالة.دلّل على خصائص المقالة التي درستها من خالل  .٣

ة،  رض وخاتم ة وع ى مقدم اإليجاز والبعد عن التفصيالت المملة، واحتواؤها عل
رى،  ى أخ رة إل ن فك ال م ي االنتق درج ف ك، والت وإمتاع القارئ، والوحدة والتماس

 وسعة موضوعاتها وتنوعها.
  

  اكتب مقالة في واحد من الموضوعين اآلتيين، مراعيًا ما تعلّمته سابقًا: .٤

  ر المعلم.يترك لتقدي
  

 
  

  



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

  *قضايا لغوية*
  (األفعال املتعدية إىل مفعولني)

 
  

  :الفرق بني األفعال املتعدية ملفعولني مبا تنصب يف األصل*
  كسا الغين الفقري ثوبا : - ١

  

  
  



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

  ةَ سهلةً :ظن الطالب املسأل - ٢

  
  )*١٢*إجابة التدريب (ص
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 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا
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  *قضايا لغوية*
  (امليزان الصريفّ)

   :الميزان الصرفي

، والتأكد من أنها تقع اللغة العربية وهو طريقة لوزن الكلمات في .علم الصرف هو أساس من أساسات

لذا  ضمن وزن معين. الحظ علماء الصرف أن معظم أصول كلمات اللغة العربية تتكون من ثالثة أحرف؛

الثالثية لتكون وزنًا لهذه األصول. حيث أن الفاء تقابل الحرف األول، والعين تقابل  فعل فقد اختيرت مادة

  .الحرف الثاني، والالم تقابل الحرف الثالث

 :وزن الكلمات
  : الثالثي1- 

، والثاني الكلمةبفاء  يقابَل بالفاء والعين والالم، ويسمى الحرف األول من الكلمة الموزونة المقابل للفاء

 .الم الكلمة، والثالث منها المقابل لالم ببعين الكلمة منها المقابل للعين

  وتضبط أحرف الميزان على هيئة أحرف الكلمة الموزونة من حركات وسكنات وترتيب. 

 (ـلٌ  فـَ = فـَ/ـَر = ـعَـ/ٌس = )، ووزن فرس: فعَل(كـَ = فـَ/ ـتـَ = َعـ/ ـَب = ـلَ  )فعَل( فوزن كتََب:

 

  :الرباعي2- 

مع مراعاة موافقة أحرف الميزان ألحرف الكلمة الموزونة من حيث التشكيل؛  "فعل "يزاد الم على أحرف 

  .فعلَل: ودحرج، وزنهما جعفر: نحو



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

  )*١٣*إجابة التدريب (ص
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 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

  
  
  

  *املطلوب من هذه الوحدة:

  .حفظ أي مخسة أبيات من قصيدة املساُء - ١

  ومعاين الكمات. األبيات شرح - ٢

  حل أسئلة الفهم ،املعجم،التذوق،القضايا اللغوية.- ٣

  .ضمن هذه الوحدة تكون  *مالحظة: إجابات أسئلة الكتاب

  فهم القواعد (حنويا + صرفيا) مما ورد يف الكتاب املقرر. - ٤

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

 

في أسرة عربية تنتمي إلى الغساسنة ، وقد  ١٨٧٢خليل مطران ولد في بعلبك بلبنان سنة 
والفرنسية والتركية ، وتنقل بين بيروت وأنقرة وباريس ، ثم استقر في مصر أجاد العربية 

، يتميز شعره  ١٩٤٩؛ ولذلك لقب بشاعر القطرين (مصر ولبنان) ، توفي سنة  ١٨٩٣سنة 
بالصدق الوجداني الحي واألصالة العربية والنغمة الموسيقية وهو رائد المدرسة الرومانسية 

  ه ديوان مطبوع يسمى (ديوان الخليل) .في الشعر العربي المعاصر  ل

م فمرض على إثرها ، فأشار عليه أصدقاؤه بالذهاب إلى ١٩٠٢عاش قصة حب فاشلة سنة 
اإلسكندرية لالستشفاء من مرضه (النفسي والجسدي) ، فعانى من ألم فراق حبيبته وألم 

حلول المساء ، فتخيل أن هذا المرض، فخرج ذات يوم قبيل الغروب ووقف بشاطئ البحر حتى 
الحب الفاشل سوف يقضي على حياته كما قضى الليل على النهار ، فكتب قصيدته تعبيرا عن 

 تجربة ذاتية  غلبت عليها عاطفة الحزن الشديد بسبب لوعة فراق محبوبته، وعناء المرض.

١-  

     داء : مرض. ألمَّ : نزل.  خلت: حِسبُت . من صبوتي: من أشواقي. تضاعفت : زادت . 
  برحائي: شدة آالمي ومرضي.

الشرح : أصابني مرض جسدي ، فحسْبُت أنَّ في المرض شفاء مما أحسُّ به من لوعة الحب، 
  ولكن تضاعفت أشواقي.

٢- 

أستغيث من العلتين: مرض الجسد ومرض الروح، فازدادت معاناتي، وليس هناك أشقى من 
  استبداد الضعيف بالقوي لو تحكَّم بهِ 

٣- 

  : مرض يسببه الحب. الِغاللة: الثوب الرقيق وقصد به الجسم الصبابة : حرارة الشوق. الجوى

غدا قلبِي ضعيفاً من اللوعة والهوى والغرام والبعد، وجسدي الذي حلَّت به األسقاُم، فبتُّ واهناً 
  ضعيفاً حتَّى تعْبُت من كثرة األدوية.

٤- 

  حرارة الشوق ومرض الحب) جعال روحي كنسمة تخرج في الشهيق والزفير .الشرح: (

  



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

٥- 

  فال أستطيع التفكير الصائب ودمي الذي شحَّ زاد عقلي ضعفا . يالشرح: غطى الحزن على عقل

٦- 

  لم يبِق حبُّك يا أملي في جسدي شيئا من قوة في الجسم والعقل

٧- 

المنى: اآلمال  - الفراغ ج التعالت × التعلة: التعلل والتشاغل والتلهي  -رحلت × أقمت : مكثت 
  دائي ، مرضي .× دوائي : عالجي  -عن األهل غربة : أي بعد  -اليأس × م ُمنية 

كما زعموا  -الشرح : أخذت بمشورة األصدقاء وأقمت غريباً في اإلسكندرية ،على أمل الشفاء 
  .من المرض الذي أجهدني والحب الذي أشقاني -

٨- 

طيب : حسن وجمال ج  - جسم : الجسد ، البدن ج أجسام ، جسوم ال -يمرض × يشف : يبرئ 
النيران : أي  -يُشعل × يلطف : يهدئ ، يخفف  -هواء ج أهوية  -خبيث × أطياب ، طيوب 

  األشواق .

الشرح : إن كان هواء اإلسكندرية الرقيق قد يشفيني من مرضي الجسدّي الذي أرهقني ، فأنا 
  لمتأججة (المشتعلة) في قلبي .أشك أنه سوف يخفف نيران الحب ا

 

 : النفس . مسكة: راحة . الشرح : طيب المكان مع بعد الحبيب ال يريح النفس .ء الحوبا

 

 (ج)علة : مرض  -استقراري × طوافي : تنقلي ، ترحالي  -ِجد × عبث: ال فائدة منه ، لهو 
االستشفاء : طلب الشفاء . . الشرح: البقاء في الغربة  -منفاي : أي غربتي ج مناٍف  -علل 

  للشفاء ال فائدة منه ؛ فالغربة أضافت إلى علة الجسم علة الحب وعذابه

  الهوجاء : الشديدة ج هوج ، هوجاوات  مذكرها أهوج . -خواطري : أفكاري م خاطرة 

الشرح: أقف على شاطئ البحر أشكو إليِه همومي وخواطري الحائرة، فأجابني هدير امواجه 
  وعواصف رياحه الهائجة.

  

  



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

 

اء -ثاو : مقيم ، جالس     صخر أصم : صلب مصمت وجمع أصم وصماء : ُصم .وأصمَّ

الشرح : جلست على صخرة متمنياً أن يكون قلبي قاسياً مثلها وال يتأثر بعواطف الحب والشوق 
  وال يشعر باأللم وعذاب الفراق

َعْبَرٍة : دمعة ج  -الشروق × يا للغروب : أسلوب تعجب(نداء للتعجب يوحي بقوة االنفعال) 
  الرائي: الناظر المتأمل . -ِعْبرة: عظة ج ِعبَر  -المستهام : المحب المشتاق  - َعبَرات 

لعاشق الشرح: عجبًا للغروب وما يحمل من معاٍن مختلفة ؛ فهو يحرك بحار الحزن في نفس ا
  بمعاني وعظات بالغة.   فيبكي ويوحي للمتأمل

 

مهابة: خوف  -مودع: راحل، مفارق -ـ ذكرتك: تذكرتك، الخطاب لحبيبته التي تركها في القاهرة
ذكرتِك يا حبيبتي عند الغروب وقلبي  رجاء: أمل . الشرح: -ممتزج باحترام مادتها (هيب) 

  مضطرب خوفا من فقدك لألبد وأمل في رؤيتك مجدداً مع إشراقة النهار الجديد.

 

ً  -يومي : عمري  -آنست : أحسست ، شعرت  المْرآة : ما يرى الناظر فيها  -زائالً : منتهيا
مسائي : أي نهايتي ج  -، والمقصود: منظر الطبيعة وقت الغروب ج الَمَرائي ، الَمَرايا  نفسه

  صباحي ، مادتها : (م س و).× أَْمِسيَة 

  .ها هذا المساء الكئيبالشرح : كأنني أحسست قرب نهايتي في تلك الصورة الحزينة التي عرض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

  

* 



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

  الوحدة الثانية
 مناجاة الطبيعة

 األسئلة و إجاباتها

 القراءة: 
 الُمْعَجُم َوالدَّاللَةُ 

 عُدْ إلى أحد المعاجم، وابحث عن معاني المفردات اآلتية:  - ٢
  الَجـَوى: الحرقة وشدة الشوق والعشق.     

  رثَّْت: بليت. 
  نُضوُب: جفاف. 
  ُحَشاَشة: بقية الروح. 
  ثاٍو: مقيم مضطجع. 

  فرق في المعنى بين كّل كلمتين من الكلمات التي تحتها خط  في ما يأتي:  - ٣
  فيه شفائـي          من َصْبوتي  فتضاعفَْت بَُرَحائي  فِخْلتُ داٌء أَلَمَّ  -أ

  ظنْنتُ       
  الرجل في ِمشيته: تكبر  خال  
اءِ  أصمَّ ثاٍو على صخٍر  - ب  ـمَّ   وليَت لي           قلباً  كهذي الصخرةِ الصَّ

  الصلب القاسي األملس
  أسطورة موسيقية. األصمّ أصبح بيتهوفن      

  الذي ال يسمع
  يومَي زائـالً            فرأيُت في المـرآةِ كيف مسائـي آنستُ وكأنّني  - جـ

  أبصرُت وأحسسُت.
   الرجل ضيفه. آنس" 

  الطفه وأزال عنه الوحشة .
  

  الفَْهُم َوالتَّْحليُل:

  يقول الشاعر في البيت األول:  - ١

 داٌء أَلَمَّ فِخْلُت فيه شفائـي        من َصْبوتي فتضاعفَْت بَُرَحائي      
  ما الداء الذي يشكو منه الشاعر؟ - أ
  المرض النفسي والجسدي بسبب العشق والحب         

  يكشف الشاعر عن فجوة بين حاله وتوقعاته. كيف كان ذلك؟ - ب
مرض الشاعر بسبب الحب والعشق، وقد ظن أن هذا المرض سينسيه ألم 

الحب وشدة الشوق، ولكن الواقع كان شيئا آخر، فقد اشتد عليه المرض 
  وتضاعف. 

  بيّن المقصود بكٍلّ مما تحته خط في ما يأتي:  - ٢
  استبدّا بي ومـا            في الظُّلِم مثُل تحكُِّم الّضعفاءِ  للضَّعيفينيا  -أ

  القلب والجسم.



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

  في غربٍة قالوا: تكوُن دوائــي          إنّي أقمُت على التَِّعلَِّة بالمـنى - ب
  أي أنني أخذت أعلل نفسي باآلمال وأسليها بالمنى. 

عٌولقد ذكرتُِك   -جـ    قلُب بيَن َمَهـابٍَة ورجــاءِ وال            والنَّهاُر مـودِّ
  قرب انتهاء النهار وهذا إشارة إلى شعور الشاعر بقرب انتهاء حياته. 

  صور الشاعر روحه المتعبة في قوله:  - ٣
ـٍد          في حالَيِ التَّْصويِب والصعداءِ          والروُح بينَهما نسيُم تََنهُّ

  ما سبب هذا التعب؟  - أ
  ض جسده الذي أنهكه.حب القلب المحبوبة، ومر

  ن مظاهره. بيّ   -  ب
  الروح تتنهد من ألم الحب والمرض فهي بين شهيق وزفير.

  يقول الشاعر: - ٤
والعقُل كالمصباحِ يغشى نوَرهُ            َكدَِري ويُْضِعفُهُ نُُضوُب دمائي                                              

  هــذا الذي أْبقَْيتِِه يا ُمْنيـتي           من أْضلُعي وُحَشاَشتِي وذَكـائي     
  وضح ما خلّفه حب المحبوبة في الشاعر كما يبدو في البيتين السابقين.  

  خلف هذا للشاعر ضعف العقل ونضوب الدم.
  
  اقرأ األبيات اآلتية، ثم أجب عما يليها: - ٥
  بالمـنى           في غربٍة قالوا: تكوُن دوائــي إنّي أقمُت على التَِّعلَّةِ  
ُف النيراَن طيُب هــواءِ     إن يشِف هذا الجسم طيُب هوائهـا        أَيُلّطِ

  أو يُْمِسِك الحوباَء حسُن مقاِمهـا           هل مسكةٌ في البُْعِد للحــوباءِ 
ـةٌ             في ِعلَّةٍ    منفـاَي ال اْستِْشـفَاءِ  َعبٌَث طوافي في البالِد وِعلـَّ

  ماذا اقترح عليه أصدقاؤه ليشفى من هذا الداء؟  - أ
  الغربة واللجوء إلى مكان آخر لالستجمام والراحة.

  كيف ردّ عليهم الشاعر كما يبدو في البيتين الثاني والثالث؟ -  ب
رد عليهم قائال : إن كان طيب الهواء  في ذلك المكان يشفي فما الذي يلطف 

  شق والهوى؟ أو يمسك النفس عن المحبوب بُعدًا حسن المقام؟ نيران الع
  ما النتيجة التي توصل إليها الشاعر؟  - جـ

أنه ال فائدة تجدي مع حالته هذه وال استشفاء من مرض الجسد ومرض القلب. 
  فالتطواف في البالد عبث وعلة أخرى تضاف لعلتيه.

  يقول الشاعر: - ٦
  خواطري       فيُجيبُني بريـاِحِه الهوجـاءِ شاٍك إلى البحِر اضطراَب       
اءِ        ـمَّ   ثاٍو على صخٍر أصمَّ وليَت لي         قلبًا  كهذي الصخرةِ الصَّ
  لَم اختار الشاعر البحر ليبثه شكواه في رأيك؟   . أ

 يكتب الطلبة رأيهم في ذلك ويناقشون ذلك مع المعلم.
  ماذا تمنى الشاعر؟    . ب

 قلب كالصخرة الصلدة الملساء.تمنى الشاعر أن يكون له 
 جـ. عالم تدّل هذه األمنيّة؟

تدل على مدى تأثر قلب الشاعر بالحب والعشق الذي أسلمه للمرض فيتمنى 
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  أن يكون له قلب كالصخرة ال يتأثر. 
  يقول الشاعر: - ٧

  ياللغُُروِب ومابِه من ِعْبرةٍ          للُمْستََهـاِم وِعْبَرةٍ للّرائـي       
عٌ         والقلُب بيَن َمَهـابٍَة ورجــاءِ           ولقد ذكرتُِك والنَّهاُر مـودِّ

  . ما داللة استخدام الشاعر الغروب في وصف حاله؟ أ
  الغروب انتهاء النور وبداية الظالم وكذا حياته انتهت بسبب المرض والحب.

  من الذين يأخذون الحكمة من الغروب؟- ب
ا في محبوباتهم والراؤون الذين يشاهدون المحبون الذين الذين استهامو
  منظر الغروب ويتعظون به. 

  . بين حال قلب الشاعر في ذلك الوقت؟  جـ
  ينتابه الخوف واألمل.

تأثر الشاعر خليل مطران بالشعر العربي القديم لفظا ومعنى. حدّد األبيات  - ٨
  التي تأثر فيها بقول كل من:

  . قول جرير: أ
  إّن العيون التي في طْرفها َحَوٌر      َقتَلنَنا ثم لم يحيينا قتالنا      
  يصرعَن ذا اللب حتى ال َحراَك به      وهّن أضعُف خلِق هللا إنسانا    
  البيت الثاني:     

  يا ِللضَّعيفين استبدّا بي ومـا           في الظُّلِم مثُل تحكُِّم الّضعفاءِ  
  . قول الطغرائي: ب
  أعلُل النفَس باآلمال أْرقبُها          ما أضيَق العيَش لوال فسحةُ األملِ  

  البيت السابع:
  إنّي أقمُت على التَِّعلَِّة بالمـنى             في غربٍة قالوا: تكوُن دوائــي

  جـ. قول عنترة: 
  ولقد ذكْرتِك والرماح نواهٌل       منّي وبيض الهنِد تقطُرم دَمي     

  الرابع عشر: البيت
عٌ              والقلُب بيَن َمهـابٍَة ورجــاءِ    ولقد ذكرتُِك والنَّهاُر مـودِّ

  

: ُق األََدبِيُّ  التَّذَوُّ

  وضح الصورة الجمالية في ما تحته خط في األبيات اآلتية: - ١
بَابةُ والَجـَوى       وِغاللةٌ رثَّْت مَن األدواءِ  -أ          قلٌب أذابتْهُ الصَّ

شبه الشاعر قلبه بمادة تذوب كالملح كما شبه شدة الحب والحرقة والحزن 
  والشوق بالماء الذي يذيب كل ما يواجهه؛ ليدل على عمق تأثر قلبه بالحب.

ُف النيراَن طيُب هــواءِ -ب           إن يشِف هذا الجسَم طيُب هوائهـا       أَيُلّطِ
  لبه فتلظي بها.شبه شدة الشوق والحب بالنيران التي أشعلت ق

  شاٍك إلى البحِر اضطراَب خواطري       فيُجيبُني بريـاِحِه الهوجـاءِ  -ج        
شبه الشاعر البحر إنسانا يشكو له همه واضطراب أفكاره بسبب الحب، وشبه 

  أمواج البحر بالكالم.



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

  يقول الشاعر:  - ٢
  والعقل كالمصباحِ يغشى نوَرهُ           َكدَِري ويُْضِعفُهُ نَُضوُب دمائي        
رسم الشاعر في البيت السابق صورة غير مألوفة لعقله تُعدّ إبداعا في   

  التصوير، وهي ذات أثر في نقل شعوره وإحساسه. وضحها.
؛ وذلك يصور الشاعر عقله بالمصباح وقد أخذ بالخفوت والضعف واالنطفاء

بسبب مرضه ومزاجه الحزين الناتج عن الحب وشدته، وكأن دماؤه وقود جّف 
  فما عاد ينير عقله.

  كنى الشاعر عن جسده المنهك بقوله: "غاللة رثت". بين ذلك. - ٣
الغاللة هي ما يستر الجسد من الثياب، وكلمة رثت تعني بليت، وقد كنى 

 الشاعر بالثوب الرث البالي عن جسده المنهك.  
استخدم الشاعر ألفاظا موحية للتعبير عن حاله. وضح اإليحاء في كلمتي:  - ٤

  (المرآة ومسائي) في البيت األخير.
المرآة هي الطبيعة وقت غروب الشمس ( المساء) الذي يعني انتهاء 
الحياة والحركة إلى السكون، وقد عبر بذلك عن اقتراب أجله وانتهاء 

(مسائي) وتعني حياة الشاعر التي حياته وهذا ما تشير إليه أيضا كلمة 
  آلت إلى االنتهاء والموت. 

  استخدم الشاعر ألفاظًا جزلة قوية؛ من مثل: "برحاء" و"ُحشاشة": - ٥
  استخرج ألفاظا جزلة أخرى.  . أ

 يستخرج الطلبة ألفاظا من مثل: الصبابة ، التعلّة، الحوباء.
  عالَم يدل استخدام الشاعر هذه األلفاظ؟   . ب

وثه اللغوي الغني، واطالعه على الشعر القديم في يدل ذلك على مور
 عصوره المختلفة، والتأثر به. 

بدت مالمح الرومانسية جلية واضحة في أبيات خليل مطران؛ نحو: - ٦
مناجاة الطبيعة، والحديث عن الذات، وبث الحزن والشكوى واأللم. استخرج 

  أمثلة على ذلك.
  مناجاة الطبيعة:  

  شاٍك إلى البحِر اضطراَب خواطري  
اءِ    ـمَّ  ثاٍو على صخٍر أصمَّ وليَت لي              قلبًا كهذي الصخرةِ الصَّ
  يا ِللغُُروِب ومابِه من ِعْبرةٍ   

 الحديث عن الذات: 
  داٌء أَلَمَّ فِخْلُت فيه شفائـي            مْن َصْبوتي فتضاعفَْت بَُرَحائي

  زائـًال                 فرأيُت في المـرآةِ كيف مسائـيوكأنّني آنسُت يومَي 
  وبث الحزن والشكوى واأللم: معظم أبيات القصيدة.

 ما العاطفة التي سيطرت على الشاعر في هذه األبيات؟   - ٧
  الحزن واأللم من شدة الشوق والحب.      
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  اختار الشاعر المساء عنوانا لقصيدته: - ٨

  علل هذا االختيار.  . أ
الموت الحتمي للحياة كما يموت النهار في المساء، وال سيما أن الشاعر         

 يعاني المرض والحزن والكدر. 
ب. اختر عنوانا آخر للقصيدة تراه مناسبا في ضوء فهمك له مناقشا         

  زمالءك في ذلك بالحجة والبرهان. 
  قضايا لغوية

  النعت
  الجملة من األبيات اآلتية:استخرج النعت المفرد والنعت  - ١

  داٌء أَلَمَّ فِخْلُت فيه شفائـي                 من َصْبوتي فتضاعفَْت بَُرَحائي     
 فيُجيبُني بريـاِحِه الهوجـاءِ            شاٍك إلى البحِر اضطراَب خواطري       
اءِ ثاٍو على صخٍر أصمَّ وليَت لي             قلبًا  كهذي الصخرةِ الصَّ         ـمَّ

  النعت الجملة                     النعت المفرد
  الهوجـاِء                           جملة (أَلَمَّ) في محل رفع نعت لداء

  أصمَّ 
  الصّماءِ 

  ما موقع الجملة التي تحتها خط في البيت اآلتي من اإلعراب: -٢  
بَابةُ والَجـَوى                     رثَّْت مَن األدواءِ وِغاللةٌ     قلٌب أذابتْهُ الصَّ

  الجملة الفعلية في محل رفع نعت لغاللة.  

  المصدر الصريح

استخرج من قصيدة المساء لخليل مطران مصدرين للثالثّي، ومصدرين  - ١
  للرباعّي، مبيّنًا وزن كّل منها.

 للثالثي: شفاء والظلم كدر ونضوب وطيب والبُعد...
  للرباعي: التصويب.

د، تحكُّم، اضطراب.    للخماسي: تَنَهُّ
  السداسي: استشفاء.

  هاِت مصادر األفعال اآلتية:  - ٢
ألَمَّ : إلماًما ، استبدّ: استبدادًا ، أبقى: إبقاًء، يغشى: َغْشيةً، وغْشيًا وغشيانًا،       

    تضاَعَف: تضاُعفًا. أقام: إقامة ، آَنَس: إيناسا ، لطََّف: تلطيفًا،
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  تابة:الك

  ما الفكرة العامة في األبيات؟ .١
 أثر جمال المحبوبة في قلب الشاعر

 ما رأيك في األلفاظ التي استخدمها الشاعر؟ .٢
 تترك اإلجابة للطالب

  استخرج صورتين جميلتين، ووضحهما. .٣
 يا زهرتي الجميلة: شبه محبوبته بالزهرة الجميلة التي تثير النفس
  تُخَلق أكوان من السحر : شبه الشاعر أثر الزهرة الجميلة بالسحر 

  ما العاطفة البارزة في األبيات؟ .٤
  إعجاب الشاعر بجمال المحبوبة ( الزهرة).

  *قضايا لغوية*
  (النعت)
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 استفعالة، افعيعال، مثل: السداسي: استفعال، -ج      
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  الثّالثة الوحدة
  القراءة غذاء العقل 
 والروح 

 األسئلة و إجاباتها

  القراءة: 
 الُمْعَجُم َوالدَّاللَةُ 

  المفردات اآلتية:استخرج من المعجم معاني  - ٢

 بواعث: جمع باعث، وهو الحامل على الفعل أو المرسل والدافع له.
  بواطن: سرائر وخفايا، ومفردها باطن.

  قصارى: حْسب وكفاية وغاية.
  فّرْق في المعنى بين كّلِ كلمتين تحتهما خّط في ما يأتي: - ٣
  : دون استثناء.اإلطالقال أقصد الكتابة في موضوعاتها على  -أ
  الخيل في ميدان السباق: أطلق الخيل: أجراها وأرسلها.  إطالقتّم -

  النّاس: باقي. سائرألنّهما ال يحّسان بالشيء الواحد كما يحّس به  - ب
 بين النّاس: شائع ومنتشر. سائرهذا المثل  -

  اقرأ الجملتين اآلتيتين، ثُّم أجب عّما يليهما: - ٤
  لماذا َهِوْيُت القراءة؟ -
  ن مكان عاٍل.  هوى الحجر م -

ما الفرق في المعنى بين (َهِوي) في الجملة األولى، و(هوى) في الجملة  -أ
  الثانية؟

  هوي: أحّب.     هوى: سقط من علّو إلى أسفل.
  ما مضارع كّل من هذين الفعلين؟ - ب

  هوي: يهوى.   هوى: يهوي.
  

 الفَْهُم َوالتَّْحليُل:

 مثال لكّل منهما. وّضح مفهوم التبعيّة واألصالة، مع ذكر - ١
  التبعيّة: السير على األثر والتقليد في الفعل. -
  األصالة: الجودة واالبتكار والعراقة.   -
  ما المقصود بكاتب التبعيّة وكاتب األصالة؟ - ٢
  كاتب التبعيّة: هو الّذي يقرأ ليكتب، المقلد لغيره من الُكتّاب، عديم االبتكار. -
  المقلد الّذي يأتي بالجديد.كاتب األصالة: المبتكر غير  -
  هاِت من النّص دليًال على أّن الكاتب ال يقرأ من أجل الكتابة. - ٣
وأنا أعلم، في ما أعهده من تجاربي، أّنني قد قرأت كتبًا كثيرة ال أقصد الكتابة  -

  في موضوعاتها على اإلطالق. 
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 ما الهدف من القراءة كما يرى الكاتب ؟ - ٤
ةً واحدة ال تكفيه، وال تحّرك كّل ما في ضميره من بواعث ألّن عند الكاتب حيا -

الحركة. والقراءة دون غيرها هي التي تعطيه أكثر من حياة واحدة في مدى 
  عمره ؛ ألنّها تزيد حياته من ناحية العمق، وإن كانت ال تطيلها بمقادير الحساب.

  
  والتّأثّر والتّأثير:من المفاهيم النقدية: توارد الخواطر، والّسرقة األدبيّة،  - ٥
  وّضح  المقصود بكّل من هذه المفاهيم بإيجاز. -أ
توارد الخواطر: أن يتشابه كاتبان في بعض األلفاظ أو المعاني، وربّما لم يسمع  -

  أحدهما باآلخر أو يلتِق به.

الّسرقة األدبيّة: أن يأخذ كاتب الحق أفكار أو معاني كاتب سابق، وينسبها  -
  لنفسه.

ثّر والتّأثير: أن يقرأ كاتب الحق لكاتب سابق ويتأثر بأساليبه وأفكاره، ثّم التّأ -
  ينقل هذا التأثُّر إلى من بعده.  

أيٌّ منها يتوافق مع العبارة اآلتية: " فلو لم يسبقه كتّاب آخرون لما كان كاتبًا  - ب
  التأثر والتأثير. - على اإلطالق "؟ 

 كّلٍ مّما يأتي:استخرج من النّص ما يوافق معنى  - ٦
 لم يدَْع َمن َمضى للّذي قد َعبَْر         فَْضَل ِعْلٍم ِسوى أَْخِذِه باألَثَرْ  -أ

د  ه ق دٌ قبل ن أح م يك و ل الق، ول فلو لم يسبقه كتّاب آخرون لما كان كاتبًا على اإلط
  قال شيئًا لما كان عنده شيء يقوله للقّراء.

  ء العلم فإنّه يتسع.كّل وعاء يضيق بما ُحمل فيه إّال وعا - ب

وإنّما يحّسان به أضعافًا مضاعفة ال تزال تتجاوب، وتنمو مع التّجاوب إلى -
  غاية ما تتّسع له نفوس األحياء.

  

  بعد دراستك النص أجب عّما يأتي: - ٧

  متى يؤثّر الكاتب في المتلقّي؟ -أ

  عندما يكون الكاتب صادقًا في أحاسيسه ويشارك المتلقي فيها. -

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

  بأن يقرأ اإلنسان لغيره فيحيا حياة من يقرأ له. -

 ما المقصود بالتقاء العشرات من المرائي؟ - ٨

  التقاء العشرات من الّضمائر واألفكار. -

  ما الذي يولّد اإلبداع كما يرى الكاتب في الفقرة الخامسة؟ - ٩
  تب وأفكاره ومشاعره بخيال وأفكار ومشاعر كتّاب آخرين.التقاء خيال الكا -

 بيّن العناصر الّتي تكّون العمل األدبّي الواردة في الفقرة الخامسة. - ١٠
  الخيال واألفكار والمشاعر.  -
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 ماذا قصد الكاتب بالعبارة اآلتية: - ١١

 الحساب"؟"ألنّها تزيد هذه الحياة من ناحية العمق، وإن كانت ال تطيلها بمقادير 
أّن الكاتب ال تزداد سنين عمره بالقراءة، ولكّن حياته تصبح أكثر اتساًعا 

 وخبرةً عندما يقرأ ما يكتبه اآلخرون، ويستفيد من أفكارهم وتجاربهم.
 

  التذّوق الجمالّي:
 ما الغرض الّذي خرج إليه االستفهام في كل من:  - ١

  لماذا هويت القراءة؟  . أ

 التشويق.  -

 كيف نشأ هذا اإلحساس أو ذاك اإلحساس؟   . ب

 التعّجب. -

  وكيف بالتقاء العشرات من الضمائر واألفكار؟ -ج

  التعجب. -

  
  وّضح الّصورة الفنيّة في كّل مّما يأتي: - ٢
  ولكن يّطلع عليه لينفذ إلى بواطن األمور.  -أ

  شبه الكاتب األمور بأشياء مادّيّة لها بواطن يُنفذ إليها. -
  ة الواحدة جدول منفصل.الفكر - ب

  شبه الكاتب الفكرة الواحدة بالجدول المنفصل عن المحيط. -
  التقاء عشرات المرائي. -ج

  شبه الكاتب المرائي بأشخاص يلتقون. -
  هات من النّص مثاًال على: - ٣
  الّطباق: المتالقية ومنفصل. -أ

يّق والموج المقابلة: بين األفق الواسع والتيار الجارف، وبين الّشّط الض- ب
  المحصور.

في رأيك، لَم عمد الكاتب إلى استخدام الجدول للدّاللة على الفكرة  - ٤
  الواحدة، واستخدام المحيط للدّاللة على األفكار المتالقية؟

ألن الجدول يصّب في المحيط، فكما تصّب الجداول الصغيرة في المحيط  -
 بًا عظيًما عندما تتالقى. فتكبره وتزيد من مائه فإن األفكار الصغيرة تصبح أد
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  قضايا لغوية:
  النواسخ:

  استخرج اسم كّل ناسخ وخبره في كّل مّما يأتي، وأعربهما: - ١
  ما زال القمُر هالًال. -أ

  القمر: اسم ما زال مرفوًعا.
  هالًال: خبر ما زال منصوبًا.

  

  صار في السماء سُحٌب كثيرةٌ. - ب
الجملة في محّل نصب خبر صار في: حرف جر، السماء: اسم مجرور، وشبه 

  مقدًّما.
  سحب: اسم صار مؤخر مرفوًعا. 

  لسنا على األحساب نتّكُل. - جـ
  نا: ضمير متّصل مبني في محّل رفع اسم ليس.

نتّكل: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره 
  (نحن)، والجملة الفعليّة في محّل نصب خبر ليس.

  شجاَر أزهاُرها مفتّحةٌ.إّن األ -د
  األشجار: اسم إّن منصوبًا.

  أزهارها: مبتدأ مرفوع، ها: ضمير متّصل مبني في محّل جر مضاف إليه.
  مفتّحة: خبر مرفوع، والجملة االسميّة في محّل رفع خبر إّن.   

  كأّن ُمثاَر النّْقع فوَق رؤوسنا      وأسيافَنا ليٌل تهاوى كواكبهْ  -هـ
  كأّن منصوبًا.مثار: اسم 

  ليل: خبر كأّن مرفوًعا.
  أال ليَت الّشباَب يعودُ يوًما     فأخبَره بما فعل المشيبُ  -و

  الشباب: اسم ليت منصوبًا.
يعود: فعل مضارع مرفوع. والفاعل ضمير مستتر تقديره (هو)، والجملة الفعلية 

  في محّل رفع خبر ليت.
  ّل منها وخبره:استخرج من الفقرة اآلتية النواسخ واسم ك - ٢

" فليس قصارى األمر أّن الفكرة تصبح فكرتين، أو أّن الّشعور يصبح شعورين، 
أو أّن الخيال يصبح خيالين... كّال ... وإنّما تصبح الفكرة بهذا التّالقي مئاٍت من 

 الفكر في القّوة، والعمق، واالمتداد".
الفكرة تصبح الناسخ: ليس. اسمه: قصارى. خبره: الجملة االسميّة (أّن 

  فكرتين).
  الناسخ: أّن.  اسمه: الفكرة.  خبره: الجملة الفعلية (تصبح فكرتين).

  الناسخ: تصبح.  اسمه: الضمير المستتر (هي).  خبره: فكرتين.
  الناسخ: أّن.  اسمه: الشعور.  خبره: الجملة الفعلية (يصبح شعورين).

  : شعورين.الناسخ: يصبح.  اسمه: الضمير المستتر ( هو).  خبره
  الناسخ: أّن.  اسمه: الخيال.  خبره: الجملة الفعلية (يصبح خيالين).
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  الناسخ: يصبح.  اسمه: الضمير المستتر ( هو).  خبره: خيالين.
  الناسخ: تصبح.  اسمه: الفكرة.  خبره: مئات.

  
  اسم الفاعل:

  استخرج اسم الفاعل من الثالثي وغير الثالثي من الفقرة اآلتية:
ا األفكار المتالقية فهي المحيط الذي تتجّمع فيه الجداول جميعًا، والفرق أمّ     

بينها وبين الفكرة المنفصلة كالفرق بين األفق الواسع والتّيار الجارف، وبين 
  الّشط الضيق والموج المحصور.

 اسم الفاعل الثالثي: الجارف.
  اسم الفاعل غير الثالثي: المتالقية، المنفصلة.

  الكتابة:
 تترك لتقدير المعلم

  

  *قضايا لغوية*
  (النواسخ "كان وأخواا، إن وأخواا")

  

أفعال ناقصة ناسخة تدخل على المبتدأ والخبر  . 

 تُبقي هذه األفعال المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. 

كان مرفوع بالضمة، غزيرا: خبُر كان  غزيـًرا (المطر: اسمُ  المطُر غزيٌر/ كان المطـرُ  :مثال
 .(منصوب بالفتحة

  ،أخوات كان هي: أصبح، أضحى، أمسى، ظل، بات، صار، ليس، ما برح، ما انفك 
 ما زال، ما فتئ، ما دام 

 . 
 

 
  ما ليس جملة وال شبه جملة، واإلفراد هنا يعنى أن يكون الخبر كلمة واحدة، ومن

 الممكن أن يكون مثنى أو جمعًا، وهذا معنى الخبر المفرد.
  مثال:

  .  محبوبًا ليس الكسول  ـ 
  .  بتاريخه  معتزا األردنيُّ ـ ظل 

  

خبر منصوب ونوعه الحظ األمثلة السابقة فكل كلمة تحتها خط خبر لـ"ليس" أو "ظل" وهى   
  مفرد.
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  ـ أصبحت األهرام شهرتها واسعة.
  ـ كان السائحون يصورون األهرام.

 المثال األول كلمة شهرتها واسعة خبر أصبح ونوعه خبر جملة اسمية ألن الخبر  الحظ أنه فى
  . اسم، وهناك ضمير يربط الخبر باسم أصبح

 .وفى المثال الثانى الخبر يصورون خبر جملة فعلية ألن الخبر يصورون فعل  

  
:  

  .فى الشبكة ـ أمست األسماك
  العلماء. فى أيدى ـ سيظل المستقبل
  السحب.  بين  ـ صارت الطائرة

  الشجرة. فوق أصبح العصفور  ـ 
  

الحظ الكلمات التى تحتها خط فى الجمل السابقة تجد أن كال منها خبر للفعل الناسخ ونوعه 
  فى أيدى). -خبر شبه جملة ألنه اما جار ومجرور مثل (فى الشبكة 

  وق).ف –(بين   أو ظرفًا مثل

 . كان الجوُّ  جميال –
 . كان : فعل ماض ناقص مبني على الفتح

 . الجو : اسم كان مرفوع بالضمة
 . جميال : خبر كان منصوب بالفتحة

 . ما زال المطرُ  نازال
 . ما : حرف نفي

 . زال : فعل ماض ناقص
 . المطر : اسم زال مرفوع بالضمة
 . نازال : خبر زال منصوب بالفتحة

 كن صبورا –

 . كن : فعل أمر ناقص  مبني على السكون ، واسم كان ضمير مستتر تقديره أنت
 . صبورا : خبر كان منصوب بالفتحة

 . أضحتِ  السماءُ  بهيجة –
 . أضحت : فعل ماض ناقص والتاء : تاء التأنيث الساكنة ال محل لها من اإلعراب

 . السماء : اسم أضحى مرفوع بالضمة
 . بهيجة : خبر أضحى منصوب بالفتحة

 .ليس سواءً  عالمٌ  وجهول ◌ٌ   –
 . ليس :  فعل ماض ناقص

 . سواء : خبر ليس مقدم منصوب بالفتحة
 . عالم : اسم ليس مؤخر مرفوع بالضمة
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  حروف ناسخة تدخل على المبتدأ والخبر . 
  أي أن عملها ، الخبر ويسمى خبرهاتنصب هذه الحروف المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع

 .(عكس عمل كان وأخواتها

 لَْيَت، لَعَلَّ  إنَّ  أخوات ، ، لَِكنَّ ، َكأنَّ  .هي: أنَّ

 مثال: إن العلم نور 

 إن: حرف ناسخ مبني على الفتح

 العلم: اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

على آخرهنور: خبر إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة   

 -لعل أخاك ناجح 

 لعل: حرف ناسخ مبني على الفتح

أخاك: اسم إن منصوب وعالمة نصبه األلف ألنه من األسماء الخمسة، وكاف الخطاب 

 ضمير مبني متصل في محل جر مضاف إليه

 ناجح: خبر إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره
   

  وأخواتها في أكثر من شكل، وهييأتي خبر إن:  
   

    أي  وفي هذه الحالة يكون الخبر مكون من كلمة واحدة  

  اسًما صريًحا مرفوًعا سواء مفردة أو مثنى أو جمع  

 مثال: 

 إن الحياة جهاد-

 كأن الجنديين أسدان-

 ليت المسلمين متحدون-

  سواء ” جهاد، أسدان، متحدون ” كلمة واحدة في هذه األمثلة، جاء خبر إن وأخواتها

 .كانت الكلمة مفرد أو مثنى أو جمع، وهذا هو الخبر المفرد
  

  ينقسم الخبر الجملة إلى جملة اسمية وجملة فعلية 

 إن الشهر أيامه طوال   (خبر جملة اسمية- مثال ) 

 إن: حرف ناسخ مبني على الفتح 

منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره الشهر: اسم إن  

أيامه: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والهاء ضمير مبني في محل جر 

 باإلضافة
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طوال: خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضم، والجملة االسمية من المبتدأ والخبر في 

 محل رفع خبر إن

 -ليت العاصفة تهدأ  (خبر جملة فعلية) 

 ليت: حرف ناسخ مبني على الفتح

 العاصفة: اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

 تهدأ: فعل مضارع مرفوع بالضمة، والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن
  

  ينقسم الخبر شبه الجملة إلى جار ومجرور أو ظرف 

 مثال 

 (لعل الطائر فوق الشجرة    (خبر شبه جملة، ظرف مكان-

 لعل: حرف ناسخ مبني على الفتح

 الطائر: اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

 فوق: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة

الشجرة: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة، وشبه الجملة من الظرف 

 والمضاف في محل رفع خبر إن

 -إن العلم في الصدور  (خبر شبه جملة، جار ومجرور) 

 إن: حرف ناسخ مبني على الفتح

 العلم: اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

 في الصدور: جار ومجرور، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر إن
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 البيت األول:
بِك أيتها الكرامة يرفض الظلم والضعف ويعود الحق ألصحابه وتسلم الديار وما حولها أيضا  

 ألصحابها
==================================================== 

 البيت الثاني :
يقد كنا ضائعين حتى وقعِت وهزم اليهود شّر هزيمة وكان النصر لمعان برق  . 

بالغيمة ووقوعها والنصر بوميض البرقصورة فنية : يشبه المعركة   
==================================================== 

 البيت الثالث:
يحوي أسلوب سخرية حيث يقول الشاعر أن اليهود يتحسسون جراحهم ولكن كيف لها جراح  

 .بعد أن َعُمقّت
==================================================== 

رابع:البيت ال  
ولكن الشُّجعان لم –أن اليهود خدعوا الناس بتقمصهم ثوب القوة وأصابهم الغرور بالنصر 

 ينخدعوا(الجيش األردني) وهنا الصورة الفنية شبه اليهود بالمهرج
 

 شبه كيد اليهود وخداعهم بلباس يغتر به الرائي
==================================================== 

مس:البيت الخا  
أن العدو يمشي بطريقة كاذبة يدعي بها الفرح ولكن لمعان غرورهم مكشوف الصورة الفنية 

.يصور تفاخرهم بلمعان الذّهب--- شبه الرجل الذي يمشي بتفاخر   
 

==================================================== 
 البيت السادس والبيت السابع :

ظنوا أن جمال النصر عندهم نهب وسرقة البيوت وتضييق العيش على الكبار في الّسن  
).العاجزين أو قتل األطفال بقرب أمهاتهم أو بطعن متعب بالحراب(الرمح  
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==================================================== 
 البيت الثامن :

بغضب على هذه الهزيمة ...في يوم رفض به شجعان  االتهاماتأن اليهود يتالومون ويتبادلون  
.األردن أن تضعف أمامهم  

==================================================== 
ت التاسع :يالب  

إيه :اسم فعل أمر لالستزادة من العمل (النّصر) ومعنى البيت استمروا يا أيها الباقين (كناية عن 
أداة النداء محذوفة تقديرها يا–ليل)من المؤمنين كثرة الشهداء فلم يبقى سوى الق — 

 . فبهذا النصر قد تحقق ما يريده كل مسلم
==================================================== 

 البيت العاشر: 
إن الّدم المصبوب في األردن(دم الشهداء األردنيين ) كـ اللهب الذي بث الحمية في النفوس فــ 

.راق إمداد ومساعده (الصور الفنية تشبيه الدم باللهبجاء له من الع  
==================================================== 

 البيت الحادي عشر:
يدعو الّشاعر أن يبارك هللا بأرض األردن وبنخوة جنوده وشعبه التي رمًزا للنضال (يصور 

والنضالنخوة األردنيين بالعمود الذي تستند عليه العزيمة  . 
==================================================== 

 البيت الثاني عشر :
يتساءل األردن أرًضا وشعبًا عن األذكار العبادات والتسابيح في المسجد األقصى هي فيها ميعاد 

).هللا عز وجل ورجوع (يقصد القدس )  
==================================================== 

 البيت الثالث عشر:
.وكذلك بيت لحم أصابه إحباط الكآبة—أن البيت الحرام (مكة)تَحسر على القدس   

==================================================== 

 

 

  القراءة: 
 الُمْعَجُم َوالدَّاللَةُ 

 استخرج من المعجم معاني الكلمات اآلتية:  - ٢
  أَْربُع: المفرد الّرْبع: الدار وما حولها أو الحي.

  الِحراب: المفرد حربة: آلة محددة الرأس تستعمل للحرب. 
  الَحَنق: شدة الغيظ. 
ع: التألم للمصيبة.    التفجُّ

  كّل منهما ومعناه. كلمتا ( إِْيٍه ) و ( َهْيهاَت ) من أسماء األفعال*. بيّن نوع - ٣

  إِْيٍه: اسم فعل أمر بمعنى زدني (االستزادة من حديث أو عمل) -



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

 اسم فعل ماض بمعنى َبعُدَ : َهْيهاتَ  -

  فّرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما خّط في ما يأتي:  - ٤
  األَْنجادُ َكْيدٌ تقّمَص ثوَب عزٍم وانتشى         بالنصِر ما ُخِدعْت به  -أ

  نجيد وهو الشخص الجسور المخاطر.جمع 
  .األَْنجادجاب الجيش األغوار و - ب

  جمع نجد وهي األرض المرتفعة.
  

  الفَْهُم َوالتَّْحليُل:

  ما ِداللة كّل من:  - ١
  "أومض بارٌق يرتاد"، في البيت الثاني.   - أ

  كناية عن ظهور األمل بيوم الكرامة
  " أبَِت الرجولة أن يهون ِجالدُ "، في البيت الثامن.- ب   
  إن األعداء ليسوا رجاال لهوانهم في المعركة وضعف جالدهم فيها.    

  
 في ضوء قراءتك البيت األّول، أجب عّما يأتي: - ٢

  ما الّذي يخاطبه الشاعر في البيت؟  - أ
 يخاطب معركة الكرامة.

  كيف يمكن أن يُعاد الحّق وتَسلَم البالد؟  - ب
 بالنضال والجالد والصمود في المعارك.

 ما قيمة الوصف الّذي يَِبيُن في كّل من األبيات اآلتية:  - ٣
 كيدٌ تقّمص ثوَب عزٍم وانتشى      بالنصِر ما ُخِدعْت به األنجادُ  -أ

  انخداع جيش العدو بالنصر.
  رابه       للغَدر مزهوا به اإليعــــادُ ومشى يُضلُّ به بريُق سَ  - ب 

  اتصاف العدو بالغدر والتكبر والتهديد.
  

  إيٍه بقيّةَ مؤمنين بمجدهم          بذَلْت له ما تَسأُل األمجـــادُ  - جـ
  تحقيق المؤمنين الصامدين في المعارك األمجاد بالقوة والعزيمة. 

  
 فيها ألبواب السماِء َمعـــادُ يتساءالن عن التسابيح الّتي            - د 
لبيان أن الصلوات والتسابيح لم تعد تقام في المسجد األقصى وكنيسة القيامة  

  بسبب المحتل.
  
يرسم الشاعر صوًرا ألفعال جيش العدّو في البيتين السادس والسابع تُعدّ - ٤

  جرائم حرب بلغة هذا العصر. بيّن هذه الصور.
ل، ويخنق الشيوخ المكدودين، ويقتل األطفال من إن العدو المحتل ينهب المناز

  بين أيدي أمهاتهم، ويكثر الطعن في الضعاف.
  اقرأ البيتين اآلتيين، ثّم أجب عن األسئلة الّتي تليهما: - ٥
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  إيٍه بقيّةَ مؤمنين بمجدهم            بذَلْت له ما تَسأُل األمجـــادُ 
 ْخَوةٌ هي للنضاِل ِعمادُ بُورْكِت يا أرَض الفداِء وبُوِركْت     لِك ن

  ماذا عنى الشاعر بقوله: -أ
 بقية مؤمنين:  

  النافعين الصامدين الذين فيهم الخير والعطاء.
ما ِعماد النضال في األرض المباركة، أرض الفداء، كما يرى الشاعر في - ب

 البيت الثاني؟
  النخوة التي هي عماد النضال.

  ( بُوِرْكِت ) في البيت الثاني؟ ما المعنى الّذي أفاده الفعل الماضي -ج
  الدعاء بالبركة والخير.

 بناًء على فهمك أفكار القصيدة الرئيسة، بيّن الحالة النفسيّة لكّل من:  - ٦
العدّو: يتصف بالعزيمة المصطنعة وبالغرور الخادع والصلف والتكبر         

 والغدر والغيظ.
لمجد، والركون للقوة والعزيمة الجيش العربّي: الشعور بالثقة بالنصر وبلوغ ا 

  من جديد. 
  العرب: الفخر بالنصر وإعادة الثقة بالنفس لهم.        

   
: ُق األََدبِيُّ  التَّذَوُّ

  ما الغرض من االستفهام في قول الشاعر: - ١
  وتلّمَس المتحيّرون جراَحهم      هل للجراح وقد نََغْرَن ِضمادُ؟ 

  النفي الذي يفيد التمني.   
 وازن بين قول الشاعر أحمد شوقّي: - ٢

َجٍة يُدَقُّ    وللُحّريِّة الحمراِء باٌب     بكّل يٍد ُمضرَّ
  وقول الشاعر نعمان ماهر:

  فإذا الدُّم المْطلوُل في أردنِّه         لَهٌب له من ِدجلٍَة إمـــدادُ 
يقول شوقي إن الحرية ال تنال إال بالدماء والتضحية وبذل النفس، والجيش 

ردني واألردنيون لم يحققوا النصر على العدو إال بعد أن بذلوا دماءهم لتتحول األ
  لهيبا عليه، ليبقى الوطن عربيا حرا أبيّا.

  وّضح الصورة الفنيّة في كّل مّما يأتي: - ٣

َص ثَْوَب َعْزٍم واْنتَشى    بِالنَّْصِر ما ُخِدَعْت بِه األَْنجادُ   . أ   َكْيدٌ تََقمَّ

للعدو ثوبا يغطي احتيالهم وخديعتهم، ليبين تظاهرهم صور العزم الظاهر 
 بالقوة وحقيقتهم االحتيال والغدر.

 فإِذا الدَُّم الَمْطلوُل في أُْردُنِِّه          لََهٌب لهُ ِمن ِدْجلٍَة إِْمـــدادُ  -ب  
صور دماء الشهداء التي روت ثرى األردن قد تحولت لهبا على األعداء متصلة 

  بلهب دجلة. 
ٌع       و" لبيَت لحَم " كآبةٌ وِحدادُ  -ـ ج     فِلَزْفرةِ البيِت العتيِق تفجُّ



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

شبه الشاعر البيت العتيق (الكعبة) إنسانا يخرج زفراته تألما وتوجعا على بيت 
المقدس لما حل به، وشبه مدينة بيت لحم إنسانا كئيبا يلبس الحداد لما حل بكنيسة 

  القيامة .
  

  قضايا لغوية
  العطف

استخرج حروف العطف في كّل مّما تحته خّط في البيتين اآلتيين، وأَعرب االسم 
  المعطوف إعرابًا تاما: 

  أَْربٌُع وبــــالدُ  بِك واإلباَء من الهوان يُعادُ    حٌق وتسلمُ  - ١

 حرف العطف: الواو.

  بالد: اسم معطوف على أربع مرفوع وعالمة رفعه الضمة. 

  َكدَّهُ إِْجهادُ  أو َخْنَق َشْيخ ٍَحِسبوا َجماَل النَّْصِر نَْهَب َمناِزٍل     - ٢

 حرف العطف أو.

خنَق: اسم معطوف على نهب منصوب، وعالمة نصبه الفتحة وهو  
  مضاف. 

  

  معاني حروف الزيادة
  بيّن المعنى المستفاد من الزيادة في األفعال الّتي تحتها خّط في ما يأتي: 

  َحنَقًا على يوٍم به       أبِت الرجولةُ أن يهوَن ِجالدُ  ُمواتَالوو - ١
  المشاركة    
  
 بأّمه        أو طْعَن ُمْضنًى بالِحراب يُعادُ  يستجيرُ أو قتَل طفٍل  - ٢

  الطلب                  
 حٌق وتسلُم أَْربٌُع وبــــالدُ         يُعادُ بِك واإلباء من الهوان  - ٣

 التعدية                         
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  *قضايا لغوية*
  )(العطـف
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  *قضايا لغوية*
  )(معاين الزيادة
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 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا
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  الوحدة الخامسة
 صّحة اإلنسان

 األسئلة و إجاباتها

 القراءة: 
 الُمْعَجُم َوالدَّاللَةُ 

  عد إلى أحد المعاجم الطبيّة، واستخرج معاني المفاهيم اآلتية: - ١
: هو مرض وراثّي تتحّول فيه خاليا الدم إلى الشزل المنجلّي فقر الدم المنجلي

وهو   )sومن ثّم ال تستطيع تأدية وظيفتها سببه وجود غلوبين الدم اس (
 غلوبين دموّي غير طبيعّي.

نقص عمر كريّات الدم الحمراء عن الحدّ الطبيعّي؛ إذ تبلغ  فقر الدم االنحاللّي:
  يوًما. ١٢٠دم الحمراء الفترة الطبيعيّة لمعيشة كريات ال

) ويسبب هذا B12: نوع من فقر الدم يحدث نتيجة نقص فيتامين (فقر الدم الخبيث
الضروري لكريات الدم نظرا   )DNAالنقص الحاد اضطرابًا حادًا في حامض (

للحاجة اليوميّة الزهيدة من هذا الفيتامين للجسم مقارنة مع المخزون فيه، ومن 
لم في اللسان، واإلصابة بالتهاب األعصاب المحيطة أعراضه حدوث التهاب مؤ

 وتضخم األحشاء الداخليّة نحو الكبد والطحال.

: مرض يصيب األمعاء الغليظة (القولون) فقط، ويصيب التهاب القولون التقّرحيّ 
هذا المرض بطانة األمعاء الغليظة وغالبا ما تكون اإلصابة في الجزء السفلي من 

نه تقرحات البطانة ويشتكي المريض في أغلب األحيان من هذه األمعاء، وينتج ع
إسهال مصحوب بخروج الدم مع البراز ألسباب عدّة منها التهاب بكتيرّي أو 
فيروسّي أو تغيّرات وراثيّة أو الحالة النفسيّة للمريض أو اغيرات في جهاز 

  المناعة نتيجة مضادات حيويّة تهاجم بطانة األمعاء الغليظة.

: حالة مرضيّة تؤدي إلى نمو األظافر بشكل غير طبيعّي تتمثل في ظافرتقعّر األ
تقعّر السطح الخارجي ألظافر اليدين بخاصة لتتخذ شكل الملعقة وتفقد تحدّبها 

  ويزداد ترقّقها.

: هو انخفاض في كثافة العظام نتيجة نقص الكالسيوم وبروتين هشاشة العظام
التي يصعب التئامها ألنها تأخذ فترات العظام، وهو ما يعرض اإلنسان للكسور  

طويلة وال تعود العظام فيها إلى حالتها الطبيعيّة، وكبار السن أكثر عرضة 
لإلصابة  به والسيدات بعد انقطاع الطمث، ويمكن اكتشافه عن طريق اختبارت 

كثافة العظام، وال بدّ أن تتضمن عالمة الحصول على القدر المالئم من الكالسيوم 
  األخرى في النظام الغذائّي. والماد

  فّرق في المعنى بين كّل كلمتين تحتهما خّط في ما يأتي:  - ٢
 من األسباب. جملةيعزو األطباء األنيميا إلى   - أ
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  مجموعة
  مفيدة على اللوحة الجداريّة. جملةاكتب  -  

  عبارة مكّونة من عدة كلمات تحمل معنى مفيدا
  فقر الدم. عالماتال تظهر في هذه الفترة   -  ب

 إشارات ودالئل         

  مرتفعة. عالماتحصل الطالب المجتهد على  -            

  درجات تمثل نقطا في االمتحان          

  للصحة. الموجبةفمن األحرى بنا أن نلتمس األسباب  - جـ
  الـُملزمة

  .والموجبةالشحنة الكهربائية نوعان: السالبة  -
  شحنة الكترونيّة يرمز لها بـ (+)

  لجذر اللغوّي لكٍلّ مّما يأتي:ما ا  - ٣
  هّش/ هشش

  أصل
  كرو
 غذي

 الفَْهُم َوالتَّْحليُل:

 متى يقدّر اإلنسان القيمة الحقيقيّة للصّحة؟  - ١
 حين يُبتلى باألمراض البسيطة والشديدة.

  أشار النص إلى أنواع من أمراض فقر الدم، اذكرها. - ٢
 الخبيث.فقر الدم المنجلّي، وفقر الدم االنحاللّي، فقر الدم 

  ما المقصود بفقر الدم (األنيميا)؟  - ٣

فقر الدّم (األنيميا) حالة مرضيّة ينخفض فيها عدد كريّات الدم الحمراء الصحيّة 
إلى ما دون الحالة العادية، وتنتج عن اضطراب في عمر الكريّة الحمراء (نقص 

عنه  العمر) أو إنتاج غير مناسب للكريّات الحمراء من نخاع العظام؛ مما ينتج
 نقص في نسبة هيموغلوبين الدم لدى اإلنسان.

 مم يتكّون هيموغلوبين الدم؟ - ٤
هيموغلوبين الدم يتألف من أربع ذرات حديد (الهيمو) مع ذرة من (الغلوبين؛ 

 أي البروتين).
 علّل مما يأتي: - ٥

يرجع ذلك إلى قدرة الجسم المحدودة على امتصاص الحديد من الغذاء، أو  -أ
الالزم إلنتاج الهيموغلوبين في الجسم غير متوافر، فيحاول حين يكون الحديد 

الجسم اإلبقاء على مستوى الهيموغلوبين طبيعيا في الدّم قدر اإلمكان بعد 
نضوب مخزون الحديد، وال تظهر في هذه الفترة عالمات فقر الدم عند إجراء 
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  تحليل للدم.
 إجراء تحليل للدم. ألنه وال تظهر في هذه الفترة عالمات فقر الدم عند - ب

 ما أسباب فقر الدم الناتج عن نقص الحديد؟ - ٦
م  ة الجس ادة حاج ة، وزي د: سوء التغذي ص الحدي ن نق اتج ع من أسباب فقر الدم الن
اء، وال  ن األمع د م اص الحدي ة امتص للحديد في أثناء فترة الحمل والرضاعة، وقل

 سيما بعد عمليّات استئصال المعدة أو جزء منها.
 نمط الحياة الذي يعيشه شباب اليوم من مسببات فقر الدم للحديد؟ هل ترى أن - ٧

دهنيات  ة بال ريعة الغني ات الس اول الوجب يئة وتن ة الس ادات الغذائيّ الل الع ن خ م، م نع
و  م نح دة للجس ة المفي المواد الغذائي رة ب ة، والفقي بة عالي الح بنس ا األم واحتوائه

 الفيتامينات، وتناول المشروبات الغازية.

 اذكر العالمات التي  تدّل على إصابة المريض باألنيميا. - ٨
فراره،  ه واص ا: شحوب الوج من العالمات التي  تدّل على إصابته بالمرض، منه
اء  ي أثن اق ف ب واإلره وتشقّق زوايا الفم، وضعف عاّم في الجسم، والشعور بالتع

وتقعرها،  الجهد، والصداع، وفقدان الوعي أو الشعور بالسقوط، وهشاشة األظافر
 وضمور ُحلَْيمات اللسان، وتساقط الشعر، وصعوبة البلع مع التهاب اللسان.

  كيف يشّخص األطباء إصابة المريض باألنيميا؟  - ٩
 عن طريق إجراء الفحص السريرّي والفحص المخبرّي.

 إالَم تهدف معالجة األنيميا؟ - ١٠
ا حتى يصل إلى غم أسبوعي ١تهدف معالجة األنيميا إلى زيادة الهيموغلوبين بواقع 

 المستوى الطبيعّي له.
أشار النص إلى ضرورة أن نلتمس األسباب الموجبة للصحة، ونبتعد عن  - ١١

 مسببات المرض. ناقش هذه العبارة.
على اإلنسان األخذ باألسباب بتناول الغذاء السليم المتوازن الذي يزّود الجسم بما 

من األمراض وممارسة يحتاج إليه من العناصر الضروريّة لبنائه ووقايته 
التمارين الرياضيّة واالبتعاد عن التدخين وتناول الكحول مما يحقق الصحة 

 المطلوبة وينأى به عن األمراض. وتترك اإلجابة أيًضا للطالب.
 بيّن كيف يجعل المرء نفسه حصينًا منيعًا في وجه المرض في رأيك. -١٢

مرض، فدرهم وقاية خير باألخذ باألسباب الموجبة للصحة والبعد عن مسببات ال
  من قنطار عالج. وتترك اإلجابة للطالب كذلك.

 
: ُق األََدبِيُّ  التَّذَوُّ

  وضح الصورة الفنية في كل من العبارات اآلتية: - ١
صّور الصحة برأس مال كبير يمتلكه اإلنسان، وصّورها بالتاج الذي  -أ 

  يضعه المرضى على رؤوسهم لشعورهم بقيمتها.
  بالحصن القوي الذي يحميه من األذى.صّور المرء  - ب
  صّور اإلنسان الضعيف الذي يصاب باألمراض بالفريسة سهلة االصطياد. -ج

بين الغرض من االستفهام في العبارة اآلتية: " لماذا يجعل اإلنسان من نفسه  - ٢
 فريسة لألدواء اليسيرة والعسيرة؟ 
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  االستنكار.
الثقافة الصحية والتماس األسباب بين األسلوب الذي عبر به النص عن حثنا على  - ٣

 في آخر فقرة.
  التفضيل.

 علل ما يأتي: - ٤
  النشغاله باإلتيان بالحجج والبراهين التي تدعم وجهة نظره. -أ

  ألن النص علمّي حافل بالمصطلحات العلميّة التي تناسبه وتبين فكرته. - ب
  ليؤكد أن القضية التي يعرضها النص قضية مستمرة. -ج

 خر مناسبا للنص.اقترح عنوانا آ - ٥
 يترك للطالب.

  قضايا لغوية:
  الحال

  استخرج األحوال من البيت اآلتي، وبيّن نوع كّل منها: - ١

  قال المتنبّي: 

  بيَن َطْعِن القَنا وَخْفِق البُنودِ         عْش عزيًزا أو مْت وأنَت كريمٌ 
 عزيًزا : مفردة، وأنت كريٌم: جملة اسميّة، بين طعن القنا: شبه جملة.

استخرج حاال مفردة وحاال جملة اسمية من الفقرتين الخامسة واألخيرة من  -٢
 النص.

 ممتّصةً: مفردة، وهو بعيدٌ: جملة اسميّة.
  اسم التفضيل

 ُصغ اسم تفضيل من األفعال اآلتية: - ١

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

  ثر استخراًجا.أفضل، أحّب، أعلى، أكثر اقترابًا، أكثر إفادةً، أك

 استخرج اسَمي تفضيل من الفقرتين الرابعة واألخيرة من النص. - ٢
  أكثر انتشاًرا، األحرى.

جاء في الفقرة األخيرة من النّّص اسم تفضيل على غير صيغته المشهورة،  - ٣
 استخرجه موضًحا ذلك.

 خير، ألنها من الكلمات المشتركة التي ال يستبين معناها إال من السياق.
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  *قضايا لغوية*
  (احلال)

 :تعريفه
  ويَْصلح جوابا بعد سؤال: َكْيَف؟ اسٌم فضلةٌ، نكرةٌ، منصوٌب، يُبيُِّن هيئةَ اسِم معرفٍة قبلَهُ يُسمَّى صاحَب الحاِل،

  مثال:
 .َرَجَع الفَِريُق ُمْنتَِصراً ●  

●  ً   .َرأَْيُت الَولََد بَاِكيا
  

 :أْنواعُ الَحال
 
ً الحال اسم مفرد، 1-   .مثل: َرِكْبنَا البَْحَر َهائِجا
 . مثل: َحَضَر التِّْلِميذُ َوهَُو يَْجِري : تسبق بواو الحال،الحال جملة اسمية2- 
 . مثل: َشاَهْدُت الِطّْفَل يَْلعَبُ  فعلها مضارع، الحال جملة فعلية،3- 
 .الحال ظرف، مثل: أْعَجبَنِي الَوْرُد بَْيَن األَْشَجارِ 4- 
  .ومجرور، مثل: َرأَْيُت الطَّائَِر فِي الَقفَِص الحال جار 5- 
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  الوحدة السادسة

  من مقامات
 الهمذاني 

 األسئلة و إجاباتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستماع:
  ورفاقه في خدمة اللغة العربية؟ ما الدور الذي قام به ناصيف اليازجيّ  .١

راحوا يتلقفون اللغة العربية ويتدارسون ما وقع لهم من كتب مخطوطة 
 أو مطبوعة، ويحيون آثار ما اندثر من نتائج أفكار العلماء األفذاذ.

  ما السبب الذي دفعهم إلى ذلك؟ .٢

 الّرطانة فـي اللغة العربية، والحرص عليها.تفشي 

 اذكر ثالثة من العلماء األفذاذ القدماء الذين قلدوهم؟  .٣

 ابن المقفّع والجاحظ والقاضي الفاضل.

 ما أبرز مؤلفات اليازجّي؟ .٤

 "مْجَمع البحرين" وهو كتاب يشتمل على ستين مقامة.

 األدبـّي؟من االثنان اللذان شّكال مع اليازجّي أعالم هذا الفّن  .٥

 بديع الزمان الهمذانـي، والحريرّي.

  اذكر أربعة من مقامات اليازجّي مّما ورد في النّص؟ .٦

  المقامة البدوية والحجازية والعقيقية والشامية واليمنية والتغلبية.
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 ما الغاية من فّن المقامة؟ .٧

 غايتها التعليم وتلقين الناشئة َصيَغ التعبير. 

  التحدث: 
  المعلم.يترك لتقدير 

 
 القراءة:

  الُمْعَجُم َوالدَّاللَةُ 

  استخرج من المعجم معاني المفردات اآلتية: -٢
  اإلزار:  الثوب الذي  يحيط بالنصف األسفل من البدن.

  الصاّرة: العطش.
  يفثأ: يسّكن.

  تنّور: موقد النار الذي يشوى عليه اللحم.
  يشعشع به: يمزج ويخلط به.

  هنا القبر.دمنة: آثار الدار والمقصود 

  فّرق في المعنى بين كّل زوجين مّما يأتي:  - ٣

  َسحقا: طحنا، ُسحقا: كلمة تقال للدعاء.
  نُِصب: نتناول، نَْصب: العلم المنصوب، الحيلة والخداع.

  َجنّة: بستان، ِجنّة: جنون أو جّن.
 ما الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية: - ٤

  اتّصاف، أحوجنا، انحنى، استوفى، اعتلق
 حوج، حني، وفي، علقوصف، 

  الفَْهُم َوالتَّْحليُل:

  ِلَم سّميت المقامة البغداديّة بهذا االسم؟ - ١

 نسبة إلى بغداد التي حدثت فيها أحداث المقامة.

  يشير النّص الّسابق إلى سلوك اجتماعّي سلبّي، حدّده مبيّنًا رأيك فيه. - ٢

السيئة، وتولّد  االحتيال واالستغالل والخداع، وهو من السلوكات
 العداوة والبغضاء بين الناس وتفقد الثقة المتبادلة بينهم.

  حدّد من النّّص ما يأتي: الّصيّاد، الفريسة. - ٣
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 الصيّاد: عيسى بن هشام، الفريسة: السوادّي.

  بيّن كيف علقت الفريسة بحبال الّصيّاد. - ٤

لغداء علقت الفريسة حين دعاه عيسى بن هشام بأبي زيد ودعاه إلى ا
 على أنه يعرف من قبل.

ورد في النّص:"ومددت يد البدار إلى الصدار أريد تمزيقه". بيّن رأيك في  - ٥
  هذا السلوك؟

 ثّل سلوًكا جاهليا.يم

  ما النّقد الّذي توّجهه إلى شخصيّة كّل من: عيسى بن هشام والّسوادّي؟ - ٦

طف في عيسى بن هشام:  لبس ثوب البطولة ووضع الحيلة بإظهار الل
الترحيب بمن يعرفه فيرّغبه في إجابة مطلبه ليصل إلى بغيته، 

واستغالل الفصاحة والقدرة على إقناع اآلخرين والتأثير في اآلخرين 
في غير وجه حق، وكثير االعتداد بنفسه، واتخاذ الكدية وسيلة لتحقيق 

  مآربه الخاصة.  
دون تحري السوادّي: السذاجة والبساطة والغفلة وتصديق اآلخرين 

 الدقّة.

من عناصر القّصة الموجودة في المقامة الشخصيّات الرئيسة والثانويّة.  - ٧
  صنّف الشخصيّات الواردة في النّّص إلى كّل منهما.

  الشخصيّة الرئيسة: عيسى بن هشام، السوادّي.
 الثانويّة: الشّواء، صاحب الحلوى.

  بيّن مغزى البيتين الواردين في خاتمة المقامة. - ٨

ليبيّن فلسفته ويكشف رأيه في الحث على السعي في طلب الرزق وعدم القعود 
عنه، وال يدخر المرء وسعًا في تحصيله فال بدّ في زمن القدرة أن ينهض 

المرء إلى العظائم فينالها ويستوفي حظه منها قبل أن يدركه العجز،لذلك عليه 
 م بعظائم األمور وجاللها.أن ينتهز فترة الشباب والقوة وحداثة سنّه على القيا

  علّل إصرار البطل (الّصيّاد) على مناداة الّسوادّي بأبي زيد. - ٩

ليتمكن من خداعه واإليقاع به بسهولة بإقناعه  أنه يعرفه معرفة جيدة ليقوم 
 وهو في الحقيقة يضيّف نفسه. -كما زعم –باستضافته 

يقال: " الغاية تبّرر الوسيلة ". هل ترى أّن البطل تمّسك بهذا المبدأ ليبّرر  - ١٠
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احترافه االحتيال؟ بيّن موقفك من هذا الّسلوك، مع ضرب أمثلة من الواقع 
  تدحض هذه المقولة أو تؤيدها.

نعم تمسك به، وهذا المبدأ يعد مبدأ غير سليم؛ ألن الغاية ال تبرر الوسيلة وال 
  إن كانت الوسيلة المستخدمة لتحقيق الغاية وسيلة سيئة غير أخالقية.تسوغها 
 يترك للطالب اإلتيان باألمثلة.         

واقص  -١١ ن ن راه م ا اعت ه، وم ل صورة مجتمع ي نق قيل: أحسن بديع الّزمان ف
يلةً  ذها وس وعيوب. هل أراد فعًال أن يسلّط الّضوء عليها وسيلةً لإلصالح، أم اتّخ

  الفنّّي المجّرد؟ بيّن رأيك.للتّعبير 

أرى أنّه أراد الوجهين، اإلصالح بهدف بيان خطورة هذا السلوك على 
المجتمع وأضراره وتوعيتهم، وإلظهار البراعة الفنية للكاتب أيضا. وتترك 

 اإلجابة للطالب أيضا.

  من أساليب المقامة الحوار. -١٢

ونولوج). والحوار حوار خارجّي (ديالوج)، وحوار داخلّي (م -أ       
  الخارجي طغى على النص.

ليحدث نغًما موسيقيا يثير النفس وتطرب له اآلذان، فتدفعه  -ب        
 إلى متابعة القراءة وصوال إلى نهاية المقامة.

دّعاء،  -١٣ م، وال ل: القس ائية، مث من خصائص هذه المقامة استخدام الجمل اإلنش
  النّّص. واألمر. هاِت مثاًال لكٍلّ منها من

  : ظفرنا وهللا بصيد.القسم         
  : لعن هللا الشيطان وأبعد النسيان. الدعاء         
: افرز ألبي زيد، زن لي، اختر له، انضْد عليه األوراق، ُرّش األمر         

 عليه، اجلس يا أبا زيد، اعمل لرزقك، وانهض.

  ن أهميّته.بدا العنصر المكانّي جليا في هذه المقامة. بيّ  -١٤

ألن أحداث المقامة وقعت في أماكن متعددة في بغداد ورّكز الهمذاني 
على األماكن من زوايا متعددة مع البراعة في الوصف مما يضفي 
الحيوية والتشويق على النص ويثير القارئ فيندمج بأحداث المقامة 

 ويعيش أجواءها.

 علّل بدء المقامة بلفظة (حدَّثْنا). -١٥

ألن المقامة هي حديث، وهو خبر عن شخص من األشخاص يروي ما 
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تعرض له من أمور وما قام به من أفعال وما تفّوه من أقوال، وإلعطاء 
 النص مصداقية في وصف أحداثه الواقعيّة.

: ُق األََدبِيُّ     التَّذَوُّ

  وّضح جمال التّصوير الفنّّي في ما يأتي: -١

  وصّور دقه بعملية الطحن.صّور الشواء المسحوق بالكحل  -أ
صّور الماء المثلّج بشخص يقمع شدة العطش، وشبه شدة العطش  - ب

  بشخص مقموع.
 صّور حلوى اللوزينج بالصمغ المذاب. -ج
  علل استخدام أسلوب االستفهام في النّّص.- ٢

لتشويق القارئ، كما حقَق االستفهام في المقامة نوًعا من اإليقاع 
 الموسيقّي.

  المقامة استخدام المحّسنات البديعيّة كالّسجع. من خصائص -٣

  ما مفهوم الّسجع؟ وأعِط مثاًال عليه من النّّص.  -أ
الّسجُع فنٌّ من فنوِن البالغِة، ويعني أْن تنتهَي العبارةُ بالحرِف نفِسِه الّذي انتهْت  

بِِه العبارةُ الّتي قبلَها؛ فيمنُح الكالَم جْرًسا موسيقيا وإيقاًعا يجذُب الّسامَع، ويزيدُ 
  التّعبيَر قّوةً وتأثيًرا ووضوًحا.

أبا زيد، من أين أقبلت؟ وأين نزلت؟ مثال عليه: ظفرنا وهللا بصيد، وحياك هللا يا 
  ومتى وافيت؟ وهلّم إلى البيت.

  كيف يؤثّر الّسجع في إحداث إيقاع موسيقّي للنّّص؟ - ب
من خالل تتابع الجمل المسجوعة التي تحدث نوًعا من اإليقاع الذي 

 يشد األسماع ويستميل القلوب.

  وق في النّص.استخدم الكاتب عناصر الحركة، والّصوت، واللّون، والذّ  -٤

  اضرب مثًال لكّلٍ منها. -أ
الحركة: زن له من تلك الحلواء، واختر له من تلك األطباق، وانضد 

عليه أوراق الرقاش، ورش عليه شيئا من ماء السماق، فانحنى الشواء 
  بساطوره على زبدة تنوره.

 الصوت: فجعل السوادي يبكي.
  اللون: لؤلؤي الدهن كوكبّي اللون.

 مه أطيب.الذوق: طعا
  بيّن أثر هذه العناصر في جمال النّص. - ب

 لتقريب الصورة لذهن القارئ.



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

  
  قضايا لغوية:

 استخرج من النّص السابق: - ١ - ١
  أ. مصدرا صريحا لفعل رباعي: تمزيق. 

  ب. اسم تفضيل: أقرب، أطيب
  ج. جمع تكسير: أطباق، أوراق، 

 د. اسم فاعل: راجعون.
 السابق إعرابًا تاما.أعرب ما تحته خّط في النّص  - ٢ - ٢

أبو: خبر لكّن مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األسماء الخمسة،  
 وهو مضاف، وعبيد مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.

  هنيا: حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة.
جعلها: جعل فعل ماٍض مبنّي على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره 

 تصل مبني في محل نصب مفعول به أول.هو، والها ضمير م
 ما معاني الزيادة لألفعال اآلتية:     - ٣

 انحنى: المطاوعة،  أبعد: التعدية، مّزق: التكثير والمبالغة.
 ما الميزان الصرفّي لما يأتي:  - ٤

 فِعال، فِْل، انفعل.
 ما الموقع اإلعرابّي للجملة الّتي تحتها خّط: أتينا شّواًء يتقاطُر عرقًا.  - ٥

 فعليّة في محل نصب نعت. جملة
  استخرج من الفقرة اآلتية حرفين من حروف العطف، مبيّنًا معناهما: - ٦

والّسوق أقرب، وطعاُمهُ أطيب، فاستفّزتْهُ ُحَمةُ القََرم، وعطَفتهُ عاطفةُ 
اًء يتقاطُر ِشواؤهُ َعَرقًا.  اللَّقَم، وطمع، ولم يعلْم أنَّهُ وقع، ثمَّ أتينا شوَّ

فته) ، الواو في (وطعامه) ، الواو في (وطمع) ويفيد الواو   في (وعط - ٧
  الجمع والمشاركة.

 ثّم     في (ثم أتينا) ويفيد الترتيب والتراخي.
 أو     في (أو إلى البيت) ويفيد التخيير.

  الكتابة:
 تترك لتقدير المعلم

 



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

  

  
  

  



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

: حبر الرمل :
ً
   أوال

  
  

  

  

  

  



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

  :تدريب على البحر (تام الرمل + جمزوء الرمل)* 
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 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

  السابعة الوحدة
 العروض

 األسئلة و إجاباتها

  تدريبات بحر الرمل: 
  قّطع األبيات اآلتية، واذكر تفعيالتها، مميًّزا بحر الّرمل التّاّم من المجزوء: - ١

  ال تقُْل أَْصلي وفَْصلي دائبًا      إنَّما أَْصُل الفَتى ما قد َحَصْل  -  

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

  عالتن / فاعالفاعالتن   /  فاعالتن  / فاعال      فاعالتن  /  فا

  الّرمل التّامّ                                                            

  ال تُكْن للعَْيِش مجروَح الفؤاِد      إنَّما الّرْزُق على َرّبِ الِعبادِ  -

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

  / فاعال تن     فاعالتن  /  فعالتن / فاعالتن  فاعالتن   /  فاعالتن    

  الّرمل التّامّ                                                            

  ُربَّ أَْمٍر تتّقيِه          َجرَّ أَْمًرا تَرتجيهِ  -

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

  فاعالتنفاعالتن   /  فاعالتن     فاعالتن  /      

  مجزوء الرمل                                           

  

  َخِفَي المحبوُب مْنهُ    و بَدا المكروهُ فيهِ    

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

  فاعالتن   /  فاعالتن       فعالتن  /  فاعالتن    

  مجزوء الّرمل

  َكْيدًا في دُعابَهْ  لْم تَُرْم نُْصًحا ولكْن          ُرْمتَ  –

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

  فاعالتن   /  فاعالتن      فاعالتن  /  فاعالتن    

  مجزوء الرمل                                           

  أنَت كالّسنَّْوِر لّما             َمَنعوهُ اللَّْحَم عابَهْ    



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

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

فاعالتن   /  فاعالتن       فعالتن  /  فاعالتن                                                                                 

  مجزوء الّرمل                                                         

  يا َجماًال ال يُضاهى فَُرَوْيدَكْ      ال تُجاِدْلني فقد أَْدَمْيَت َخدَّْك   -

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

  فاعالتن   /  فاعالتن  / فاعال تن       فاعالتن  /  فاعالتن / فعالتن    

  الّرمل التّامّ                                                            

  أَْخبَروني أنَِّك اليوَم َجميلْه        مثُْل رْيٍم باَت َيْسعى في َخميلهْ  – 

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

  فاعالتن   /  فاعالتن  / فعالتن       فاعالتن  /  فاعالتن / فاعالتن    

  الّرمل التّامّ                                                            

  

  األبيات اآلتية مدّورة. افصل بين شطري كّل بيت منها: - ٢

  من أرادَ الِعزَّ والّرا  / حةَ ِمْن هّمٍ طويلِ  –

 ِلَيكُْن فْردًا مَن النّا  /  ِس ويْرضى بالقليلِ   

  ِس على ُكّلِ َسبيلِ آِه من مْعرفِة النّا  /    

  إنّما الكافُر َحْيرا  /  ُن لهُ اآلفاُق ِتيهُ   -  

  يا حبيبًا ساكنًا مْصَر سال  /  ٌم َحموُل الشَّْوِق َمّراٍت َعديدهْ  -  

اختر الكلمة المناسبة لملء هذا الفراغ، مراعيًا صّحة الوزن والمعنى في  - ٣
  األبيات اآلتية:

  ْر       والـَمنايا ...... أَيُّ ِعبَرْ كلُّ شْيٍء بقضاٍء و قَدَ  –

  ِعبَُرها. -تُِرينا    د -ج    ِعبَرٌ  - بفيها       -أ

  قد يهوُن العْمُر إّال .......            و تهوُن األْرُض إّال َمْوِضعا –

  أسبوًعا. - يوًما      د -دقيقةً     ج -ب       ساعةً  -أ

  



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

  ....... أَْسَهَرنا ُجْنَح الظَّالمِ     ال تُعاقِْبنا فقد عاقََبنا       –

. -د        قَلَقٌ  -جحبيٌب        - َهمٌّ       ب -أ    َعدوٌّ

  إّن نْصَف النَاِس أْعداٌء لمْن        َوِلَي ........ هذا إْن َعدَلْ  – 

  .األْحكامَ  -دالوزارةَ        -القضاَء        ج - الُحكَم       ب -أ

ا: حبر املتدارك : 
ً
  ثانيـ

  
  

  * تدريب على البحر (تام املتدارك + جمزوء املتدارك):
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 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا
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 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

  

  تدريبات بحر المتدارك:

  قّطع األبيات اآلتية، واذكر تفعيالتها، مميًّزا بحر الرمل التّاّم من المجزوء: - ١

  َهْيهاَت يـَُحقُِّق ما راما       َمن راَم الـَمْجدَ بِال َعَمٍل      -

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

 فاعل / فاعل / فعلن / فعلن             فاعل / فعلن / فعلن / فاعل   

 المتدارك التّامّ                                                              

  قْد آذََن لْيلُِك بالبَلَجِ             اْشتَدّي  أْزَمةُ  تْنفرجي         -

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

 فاعل / فاعل / فعلن / فعلن             فاعل / فعلن / فعلن / فعلن   

 المتدارك التّامّ                                                              

دا             أتى ُمْرِشدا           والبشيرُ  -   وِلَرّب الورى َوحَّ

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

 فاعلن / فعلن / فاعلن             فعلن / فاعلن / فاعلن   

  مجزوء المتدارك                                                           

  ارتقت في العال                    تذكر الخالق السرمدا والجبال  -

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

 فاعلن  /  فاعلن / فاعلن                   فاعلن  /  فاعلن / فاعلن                  

  إّال عْينيِك وأْحزاني            فـأنا ال أْملُُك في الدّْنيا           -

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

 فعلن / فاعل / فعلن / فاعل             فاعل / فاعل / فعلن / فاعل   

  المتدارك التّامّ                                                              

 



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

دُهُ         َكِلٌف ِبَغزاٍل ذي َهيٍَف    -   َخْوُف الواِشْيَن يَُشّرِ

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

 فعلن / فعلن / فاعل / فعلن                فاعل / فاعل / فعلن / فعلن   

 المتدارك التّامّ                                                              

  ْت َعْيناه وقد لَثََمْت      أَْزهاٌر  ناِعَمةٌ  ثَْغَرهْ َضِحكَ  -

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

 فعلن / فاعل / فعلن / فعلن                 فاعل / فاعل / فعلن / فاعل   

 رك التّامّ المتدا                                                             

  

  راقتَك َمغانيها                  كجواهَر في النَّْحرِ  -

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

 فاعل / فعلن / فاعل                  فعلن / فعلن / فاعل   

 مجزوء المتدارك                                                            

  

  األبيات اآلتية مدّورة. افصل بين شطري كّل بيت:  - ٢

  لو كانْت تْعنيني األْرقا  /  ُم َلُكْنِت بأْوراقي ِصْفرا -

  بالوْرِد َمدا  /  ِخلَها بابًا بابا زرعْ وا -

  المْوُج األْزَرُق في َعْيَنْي  /  ِه يُناديني نَـْحَو األَْعَمْق  -

  

  

  

  

  



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

في األبيات  صّحة المعنىالوزن وهذا الفراغ، مراعيًا  اختر الكلمة المناسبة لملء - ٣
  :اآلتية

  وأنا يا ........ رجل     ال يقدر أن ينسى الّشعرا  -
  سيّدي. -د       سيّدتي - جصديقي       -أخي     ب -أ

  ما باُل ....... يْفتَُح لْي          باَب السُّْلواِن وأُْوِصدُهُ  –

  القلِب. -الـمْحبوِب     د -الحبيِب        ج - ب       العاِذلِ  -أ

  ال يُـْمكُن أْن ....... أَبَدًا          كالقَّشِة تحَت األْمطارِ  -

  أسافَِر. -أْمشَي       د -أعيَش       ج -ب        أْبقى -أ

  من يْوِم تالقَْينا فيها             صارْت ....... ِهَي الدُّْنيا -

  .بْيروتُ  -دمْصُر        - ِدَمْشُق      ج -ب      تْونسُ  -أ

  يترك للطالب. - ٣

ا: املوشـح : 
ً
  ثالثـ

  

  



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

  منوذج أجزاء املوشح :

 



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

 

 

  

  

 

 



 

 
 ) _ كافة الفروع األكادميية واملهنية١١للغة العربية_ الصف احلادي عشر (ا

 

  تدريب الموّشحات:

  عيّن أجزاء كّل موّشح من الموّشحين اآلتيين:

  األعمى التّطيلّي، في الغزل:موّشح  - ١

  

  ضاحٌك عن ُجمان

  المطلع:

  سافٌِر عن   بَْدِر ( غصنان )              ُجمانْ ضاِحٌك عن 

ماْن            وَحواهُ   َصْدري   ( غصنان )   ضاَق عنهُ الزَّ

  البيت األّول:

  الدّور:                 آِه  ِمّما  أَِجْد       َشفَّني  ما أَِجدْ   ( سمط )

  قاَم بي وقَعَْد       باِطٌش   ُمتَّئِْد   ( سمط )

  ما قلُت قَْد       قاَل لي أيَن قَْد   ( سمط )ُكلّ 

  القفل:          واْنثنى ُخْوَط  باْن              ذا  َمَهّزٍ  نَْضِر  ( غصنان )

  عابَـثَـتْـهُ     يَداْن         للصَّبا  و القَْطِر   ( غصنان )

  البيت الثّاني:

  ْذ فُؤادي عن يَدْ الدّور:               ليَس لي مْنَك بُْد      خُ 

  لم تَدَْع لْي  َجلَْد      غيَر  أنّي  أَْجَهدْ 

  َمْكَرعٌ  من ُشُهد       واْشتياقي  يَْشَهدْ 

ناْن              و ِلذاَك    الثَّْغرِ    القفل:          ما ِلبِْنِت   الدِّ

ماْن              من ُحَميّا الَخْمرِ    أيَن َمْحيا  الزَّ
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  ث:البيت الثّال

  الدّور:                بِْي َهًوى ُمْضَمُر     ليَت َجْهدي َوْفقُهْ 

  ُكلّما     يَْظَهُر        ففَُؤادي    أُْفقُهْ 

  ذلَك    الَمْنَظُر      ال يُداوى ِعْشقُهْ 

ي   القفل:           بأبي كيَف كاْن                 فَلَِكيٌّ    دُّرِ

 ُعْذُرهُ  و ُعْذري       راَق حتّى اْستباْن        

  البيت الّرابع:

  الدّور:                  هل إليَك َسبيْل    أو إلى أْن أَْيأَسا

  ذُْبُت إّال  قليْل     َعْبَرةً  أو  نَفَسا

  ماعسى أْن أقوْل    ساَء َظنّي ِبعَسى

  القفل:         واْنقضى ُكلُّ شاْن               و أنا   أْستَْشري

  خاِلعًا من ِعناْن               َجَزعي وَصْبري

  البيت الخامس:

  الدّور:                  ماعلى َمن يَلوْم    لْو تَناهى عنّي

  هل ِسوى ُحّبِ ِرْيْم    ِدْينُهُ   التََّجنّي

  أنا  فيِه  أَهيْم     َوْهَو ِبْي يَُغنِّي

  ليس عليك ساتدري الخرجة:           قد رأْيتُْك َعياْن         

  سايطوُل الّزماْن            و َستَْنسى ِذْكري
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  موّشح لسان الدين بن الخطيب، في وصف الطبيعة والغزل: - ٢

 المطلع:

  جادَك الغيُث إذا الغيُث همى            يا زماَن الوْصِل باألندلُِس (غصنان)

  و َخْلَسةَ الُمْختَِلِس ( غصنان)لم يكْن وْصلَُك إّال ُحلُما             في الَكرى أ

  البيت األّول:

  الدّور:   إذ يقودُ الدّْهُر أشتاَت الُمنى            تنقُل الخْطَو على ما يرسُم (سمط)

  زفًرا بين فُرادى وثِنى                   مثلما يدعو الوفودَ الَمْوسُم (سمط)

  غوُر الّزْهِر فيِه تَْبُسُم ( سمط)والَحيا قد جلَّل الروَض َسنا                فثُ 

  القفل: وَروى النّعماُن عن ماِء السَّما          كيَف يروي مالٌك عن أََنِس (غصنان)

  فَكساهُ الُحْسُن ثَوبًا ُمْعَلما                يزدهي منهُ بأبهى َمْلَبِس (غصنان)

  البيت الثّاني:

  بالدّجى لوال شموُس الغَُررِ            الدّور:   في لياٍل َكتََمْت ِسرَّ الَهوى  

  ماَل نَْجُم الكأِس فيها وهوى              ُمْستَقيَم الّسيِر سعدَ األَثَرِ 

  وَطٌر ما فيِه من َعيٍب ِسوى                 أنّهُ َمرَّ كلَْمحِ البََصرِ 

  هجوَم الَحَرِس القفل:    حيَن لذَّ األُْنُس َمْع ُحْلِو اللّمى         هجَم الّصبُح 

 غارِت الشُّْهُب بنا أو ُربّما               أَثَّرْت فيها عيوُن النّرِجِس 

  

  البيت الثّالث:

  الدّور:  أّي شيٍء الْمرٍئ قد َخلصا            فيكوُن الّرْوُض قد َمكََّن فيهْ 

َّق   يهْ تنهُب األزهاُر فيه الفَُرصا                أَِمنَْت من َمْكِرِه ما تَت

  فإذا الماُء تَناجى والحصى                 وخال كلُّ خليٍل بأخيهْ 

  القفل:   تُْبِصُر الوْردَ َغيوًرا بَِرما              َيْكتَسي من َغْيِظِه ما يكتسي

  وتَرى اآلَس لبيبًا فَِهما                  يَْسرُق السَّْمَع بأُْذنَي فََرِس 
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  البيت الّرابع:

  ا أَُهْيَل الَحّيِ من وادي الغَضا             وبقَلبي َمْسكٌن أنتم بهِ الدّور:   ي

  ضاَق عن وْجدي بكم َرْحُب الفَضا       ال أُبالي َشْرقُهُ من َغْربهِ 

  فأَعيدوا َعْهدَ أُْنٍس قد َمضى               تُْعتِقوا عانيكُم من َكْربهِ 

  َيتَالشى نَفًَسا في نَفَِس                   القفل:    واتّقوا هللاَ وأَْحيوا ُمْغَرما  

  ُحِبَس القلُب عليكم َكَرما                  أَفَتَْرَضوَن َعفاَء الَحبِِس 

  البيت الخامس:

  الدّور:   وبقلبي منكُم ُمْقتََرُب                    بأحاديِث الُمنى وْهو بعيدْ 

  ِشْقَوةَ الُمْغرى بِه وْهو سعيدْ  قمٌر أُْطِلَع منهُ الَمْغرُب               

  قد تساوى ُمْحِسٌن أو ُمْذنُِب              في هواهُ منهُ َوْعدٌ ووعيدْ 

  القفل:  ساحُر الُمْقلَِة َمْعسوُل اللَّمى          جاَل في النَّْفِس َمجاَل النَّفَِس 

  لُمْفتَِرِس َسدّدَ السَّْهَم وَسّمى وَرمى                   ففؤادي َنْهبَةُ ا
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