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الىحدَ األوىل  :سىرَ آل عنران
مقرر الحفظ ٌ/حفظ ّ
الطلبة ما ٌؤتً:
ّ
اآلٌات ( ٖٖ – ٕٗ ) من ( سورة آل عمران )

منىذج (: )1اقرأ اآليات الكرميُ اآلتًُ
من سىرَ آل عنران  ،ثه أجب عن األسئلُ الّيت تلًها:

البَلؼً الذي خرج إلٌه :
 -ٙما المعنى
ّ
َ
َ
ِّ
َ
اْلمر فً قوله تعالى (:فتق َّبلْ ِمنً ) .اإلجابُ :ال ّدعاء.
س َّ
الذ َك ُر َكاْل ُ ْن َثى )؟
 -3ما المقصود بقوله تعالى َ ( :ولَ ٌْ َ
اإلجابُ :الذكر أقوى على الخدمة وأقوم بها وأنّ األنثى ال تصلح
فً بعض األحوال لدخول القدس والقٌام بخدمة بٌت هللا.

 -3فً ضوء فهمك اآلٌات الكرٌمة  ،ب ٌّن كٌؾ ه ٌّؤ َّللا تعالى
السَلم – للقٌام بؤمر عظٌم  ،و هو أن تلد عٌسى
وحا َوآَلَ إِ ْب َراهٌِ َم َوآَلَ ِع ْم َرانَ َعلَى مرٌم – علٌها ّ
اص َط َفى آَ َد َم َو ُن ً
َّللا ْ
قال تعالى :إِنَّ َّ َ
َّ
ض َها مِنْ َب ْع ٍ
السَلم.
ا ْل َعالَمٌِنَ (ٖٖ) ُذ ِّر ٌَّ ًة َب ْع ُ
ض َوَّللاُ َسمٌِ ٌع َعلٌِ ٌم (ٖٗ) إِ ْذ علٌه ّ

ت ا ْم َرأَةُ ِع ْم َرانَ َر ِّب إِ ِّنً َن َذ ْرتُ لَ َك َما فًِ َب ْطنًِ ُم َح َّر ًرا َف َت َق َّبلْ ِم ِّنً
َقالَ ِ
َ
ض ْع ُت َها
ض َع ْت َها َقالَتْ َر ِّب إِ ِّنً َو َ
السمٌِ ُع ا ْل َعلٌِ ُم (ٖ٘) َف َل َّما َو َ
إِ َّن َك أ ْنتَ َّ
أ ُ ْن َثى َو َّ
ُ
َ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
ِّ
ْ
َ
َ
تْ
س َّم ٌْت َها َم ْر ٌَ َم
س الذك ُر كاْلنثى َوإِنً َ
ض َع َول ٌْ َ
َّللا ُ أَ ْعل ُم بِ َما َو َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َوإِ ِّنً أُعٌِذهَا ِب َك َوذ ِّر ٌَّ َت َها مِنَ ال َّ
ٌم ( )ٖٙف َتق َّبلَ َها َر ُّب َها
ان َّ
ش ٌْط ِ
الر ِج ِ
س ًنا َو َك َّفلَ َها َز َك ِر ٌَّا ُكلَّ َما د ََخلَ َعلَ ٌْ َها َز َك ِر ٌَّا
س ٍن َوأَ ْن َب َت َها َن َبا ًتا َح َ
ول َح َ
بِ َق ُب ٍ
َ
َ
َ
َ
ً
اب َو َج َد ِع ْن َدهَا ِر ْزقا قال َ ٌَا َم ْر ٌَ ُم أ َّنى لَكِ هَذا قالَتْ ه َُو مِنْ ِع ْن ِد
ا ْلم ِْح َر َ
َّ
َ
َ
ُ
قُ
ب ( ٕٓٔٛ )ٖ3ص ُه َنالِ َك َد َعا
ِسا ٍ
ح
ر
ٌ
ؽ
ب
ء
ا
ش
ٌ
م
ز
ر
ٌ
َّللا
َنْ
َّ ِ
َ
َّللا إِنَّ َ َ ْ
َ ُ ِ ِْ
ً
ً
سمٌِ ُع ال ُّدعَاءِ
َب لًِ مِنْ لَ ُد ْن َك ُذ ِّر ٌَّة َط ٌِّ َبة إِ َّن َك َ
َز َك ِر ٌَّا َر َّب ُه َقال َ َر ِّب ه ْ
َّ
َ
َ
ْ
ِّ
ِّ
َّللا ٌُ َبش ُر َك
صلً فًِ الم ِْح َرا ِ
(َ )ٖ3ف َنادَ ْت ُه ا ْل َم ََلبِ َك ُة َوه َُو قابِ ٌم ٌُ َ
ب أنَّ َ
صالِحٌِنَ
ِب ٌَ ْح ٌَى ُمصَدِّ ًقا ِب َكلِ َم ٍة مِنَ َّ ِ
ورا َو َن ِب ًٌّا مِنَ ال َّ
ص ً
س ٌِّ ًدا َو َح ُ
َّللا َو َ
(َ )ٖ3قال َ َر ِّب أَ َّنى ٌَ ُكونُ لًِ ُؼ ََل ٌم َو َقدْ َبلَ َؽن ًَِ ا ْل ِك َب ُر َوا ْم َرأَتًِ َعاقِ ٌر
َقال َ َك َذلِ َك َّ
َّللا ُ ٌَ ْف َعل ُ َما ٌَ َ
اج َعلْ لًِ آَ ٌَ ًة َقال َ آَ ٌَ ُت َك أَ ََّّل
شا ُء (ٓٗ) َقال َ َر ِّب ْ
س ِّب ْح ِبا ْل َعشِ ًِّ
ٌِرا َو َ
اس َث ََل َث َة أَ ٌَّ ٍام إِ ََّّل َر ْم ًزا َو ْاذ ُك ْر َر َّب َك َكث ً
ُت َكلِّ َم ال َّن َ
ار  ٕٓٔٛص (ٔٗ)
َو ْاْلِ ْب َك ِ

ض)
ض َها ِمنْ َب ْع ٍ
ٔ -قال تعالىُ ( :ذ ِّر ٌَّ ًة َب ْع ُ

اإلجابُ :جعل هللا تعالى زكرٌا علٌه السبلم كافبل لها  ،وأوجد
عندها رز ًقا فً ؼٌر أوانه  ،واصطفاها لعبادته  ،وطهّرها على
نساء العالمٌن.
 -3ما المعنى الذي أفادته الجملة المعترضة ( َو َّ
َّللاُ أَ ْعلَ ُم ِب َما
ض َعتْ ) ؟
َو َ
اإلجابُ :تعظٌم شؤن هذه المولودة  ،وجعلها وابنها آٌة للعالمٌن.
ٓٔ -ما دَّللةّ :
الزمن المضارع للفعل ( أُعٌِ ُذهَا ) فً اآلٌة
ّ
ّ
(  .) ٖٙاإلجابُ  :االستمرار والتجدد.
س ًنا ) ما أثر
ٔٔ -فً ضوء قوله تعالىَ ( :وأَ ْن َب َت َها َن َبا ًتا َح َ
الرعاٌة الحسنة على تنشبة جٌل صالح  ،فً رأٌك ؟
ّ
ّ
كالزرع الصّالح ٌخرج نبا ًتا ط ٌّبًا ،
اإلجابُ :الرّ عاٌة الصّالحة
والتربٌة الحسنة تنشئ ً
جٌبل سو ًٌّا.

وضح جمال ال ّتصوٌر فً قوله تعالى :
ّٕٔ -
أ -ب َم وصؾ َّللا تعالى ذر ٌّة اْلنبٌاء ؟
َ
س ًنا ).
اإلجابُ :وصفها بؤنّ بعضها من بعض ؛ من ذرٌة آدم ثم ذرٌة ( َوأ ْن َب َت َها َن َبا ًتا َح َ
اإلجابُ :صوّ ر مرٌم علٌها السّبلم فً نموّ ها وترعرعها وتربٌتها
نوح ثم من ذرٌة إبراهٌم.
الحسنة ّ
بالزرع الصّالح.
ب -عَل َم ٌ ُدل ُّ ذلك ؟
ٖٔ -لماذا جاء ّ
الطلب بلفظ الهبة فً قوله تعالى على لسان
َب لًِ مِنْ لَ ُد ْن َك ُذ ِّر ٌَّ ًة َط ٌِّ َب ً
ة ) ؟ ٕٓٔٛص
به ْ
السَلمَ (:ر ِّ
اإلجابُ :أنّ هللا تعالى اصطفاهم أل ّنهم متجانسون فً ال ّدٌن  ،زكر ٌّا علٌه ّ
وال ّتقى  ،والصّبلح.
اإلجابُ  :ألنّ الهبة هً عطاء من ؼٌر عِ َوض أو مقابل  ،ومن
ٕ -جر ًٌا على عادة أهلها نذرت امرأة عمران ما فً بطنها ؼٌر سبب أو ّ
تدخل أو وسٌط من زكرٌا علٌه السبلم ؛ فهو كبٌر
لخدمة بٌت المقدس راجٌة القبول من َّللا  ،ب َم استعانت على وامرأته العاقر  ،فالهبة إحسان محض من عند هللا تعالى (من
تحقٌق ذلك ؟
لدنك) من ؼٌر  .وفً ذلك صدق زكرٌا فً تو ّكله على هللا
ّ
ّ
اإلجابُ :بالعبادة والطاعة وصدق التوكل على هللا.
وإٌمانه الصادق وحسن ظ ّنه بربّه.
السَلم –
السَلم ؟
ٗٔ -ب ٌّن اْلمارة التً منحها َّللا تعالى لزكر ٌّا – علٌه ّ
ٖ -كٌؾ استقبل زكرٌا البشرى بٌحٌى علٌهما ّ
ُّ
ً
دلٌَل على حمل زوجته  ،وتحقق البشرى.
باستبعاد تح ّققها فً موازٌن البشر ؛ أل ّنه كبٌر فً السّن ،
وامرأته عاقر  ،وبال ّدهشة والتعجّ ب  ،واستعظام قدرة هللا تعالى .اإلجابُّ :أال ٌكلِّم الناس ّإال باإلشارة ثبلثة أٌام بلٌالٌها  ،ذاكرً ا هللا
ٗ -لفظ ( َعاقِ ٌر) ٌستوي فٌه المذ ّكر و المإ ّنث ُ ،عد إلى المعجم ذكرا كثٌرا  ،ومسبّحً ا فً آخر النهار وأوله.
و تب ٌّن جمعه لكل ّ منهما.
ؽوي لما ٌؤتً:
٘ٔ -ما الجذر اللّ ّ
اإلجابُ :جمع عاقر ُ :ع َّقر للمذكر  ،و ُع َّقر وعواقر للمإنث.
ر ) ٕٓٔٛ .ص
ُذ ّر ٌّة َ :ذ َرأ أو َذرَّ ( َذ َر َ
العشِ ًّ َ :ع َش َو.
َ
البَلؼً الذي خرج إلٌه  ٕٓٔٛ :ص
٘ -ما المعنى
ّ
سـ ّمٌتها  :سـ َم َو.
اَّلستفهام فً قوله تعالى (:أ َّنى ٌَ ُكونُ لًِ ُؼ ََل ٌم ).
تدّ خرون َ :ذ َخر.
اإلجابُ :االستبعاد والتعجّ ب.
 -ٔٙاستخرج ّ
الطباق من اآلٌات الكرٌمة ٕٓٔٛ .ص
اإلجابُ :العَشِ ًّ  /اإلبكار.
(
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القصصً  ،فما
 -ٔ3أكثر القرآن الكرٌم من استخدام اْلسلوب
ّ
فابدة هذا اْلسلوب ؟
أ -بٌان عظمة القرآن الكرٌم فً إقامة ال ّدلٌل.
ب -أخذ العبرة والعظة.
ج -بٌان إٌمان األنبٌاء  ،وقوّ ة صبرهم وٌقٌنهم بموعود هللا.

اآلية (ٖٗ)( :ر ّس٠خ ثؼؼٙب ِٓ ثؼغ) أ ٞاططفبُ٘ ِزغبٔغ ٓ١ف ٟاٌذّ، ٓ٠
ظالػ.
ٚاٌزمٚ ، ٝاٌ ّ
(ٚهللا عّ١غ ػٍ )ُ١أ ٞعّ١غ أللٛاي اٌؼجبد ػٍ ُ١ثؼّبئشُ٘.
سة إّٔٔ ٟزسد ٌه ِب ف ٟثطٕ )ٟلبٌذ
اآلية (ٖ٘)( :إر لبٌذ اِشأح ػّشاْ ّ
:سة إّٔٔ ٟزسد ٌؼجبدره ٚؽبػزه ِب أؽٍّٗ ف ٟثطٕٟ
اِشأح ػّشاْ
ّ
غّ١غ اٌؼٍ)ُ١
ظب ٌٍؼجبدح ٚاٌخذِخ( .فزمجّ ًْ ِٕ ٟإٔه أٔذ اٌ ّ
ِ(.ؾ ّشسا) أِ ٞخٍ ً
غّ١غ ٌذػبئ ٟاٌؼٍ ُ١ثّٕ١ز.ٟ
أ ٞرمجً ِٕ٘ ٟزا إٌزس إّٔه أٔذ اٌ ّ

د -التدبّر والتؤمّل ؛ فقصص القرآن ذات أثر إٌمانً وتربوي فً
متؤمّلٌها  ،وتحمل مادة محبوبة تعٌن على تدبّر القرآن وفهمه.
سة إّٔٚ ٟػؼزُٙب أٔض )ٝأٌّ ٞب ٌٚذرٙب
ػ َؼزْٙب لبٌذ ِّ
اآلية (( :)ٖٙفٍّب َ ٚ
سة إّٔٙب أٔضٚ ، ٝلبٌذ ٘زا ألّٔٗ ٌُ
غش ٚاالػززاس ٠ :ب ّ
ه -والقصص القرآنً على كثرته وتنوعه بمثابة جذب لذاكرة لبٌذ ػٍٚ ٝعٗ اٌزؾ ّ
النبً  -صلّى هللا علٌه وسلّم  -نحو عبر الماضً ؛ لٌ ُن َت َفع بها فً ٠ىٓ ُ٠مجً ف ٟإٌّزس ّإال اٌزوٛس  ،فمجً هللا رؼبٌِ ٝش.ُ٠
(ٚهللا أػٍُ ثّب ٚػ َؼذْ ) ٚهللا أػٍُ ثبٌشٟء اٌزٚ ٞػؼذ لبٌذ رٌه أٌُ ٚ
إلٌك ".
الحاضر " .ذلك من أنبا ِء الؽ ٌْ ِ
ب نوحٌه َ
رمٍٗ١ٌٚ(.ظ ّ
اٌزوش وبألٔض )ٝأ١ٌ ٞظ اٌزوش اٌز ٞؽٍََجَزٗ وبألٔض ٝاٌزِ٘ ُٚ ٟجزٙب
ثً ٘زٖ أفؼًٚ .اٌغٍّزبْ ِؼزشػزبْ ِٓ والِٗ رؼبٌ ، ٝرؼظًّ ١ب ٌشؤْ ٘زٖ
اٌٌّٛٛدح ِٚ ،ب ػٍك ثٙب ِٓ ػظبئُ األِٛس ٚ ،عؼٍٙب ٚاثٕٙب آ٠خ
ٌٍؼبٌّٚ(.ٓ١إّٔ ٟعّّ١زٙب ِش )ُ٠أ ٞعّّ١ذُ ٘زٖ األٔضِ ٝشِٚ ُ٠ؼٕبٖ فٌ ٟغزُٙ
اٌشةٚ(.إّٔ ٟأػ١ز٘ب ثه ٚرس٠زٙب ِٓ اٌشّ١طبْ اٌ ّشع )ُ١أٞ
اٌؼبثذح خبدِخ
ّ
أع١ش٘ب ثؾفظه ٚأٚالد٘ب ِٓ ش ّش اٌشّ١طبْ اٌ ّشع ، ُ١فبعزغبة هللا ٌٙب رٌه.

 -ٔ3ما معنى كل ّ كلمة من الكلمات المخطوط تحتها فً اآلٌات
السابقة ؟
الكرٌمة ّ
اصطفى  :اختار وفضّل.
محررا ُِ :خٍظً ب ٌٍعجبدح ٚاٌخذِخ.
ّ
أعٌذها  :عاذ بكذا  :اعتصم به.
اآلية (( :)ٖٚفزمجٍّٙب سثّٙب ثمجٛي ؽغٓ) أ ٞلجٍٙب هللا لجٛال ؽغٕب ٚ ،عٍه
ثٙب ؽش٠ك اٌغؼذاءٚ( .أٔجزٙب ٔجبرب ؽغٕب) أ ٞسثّب٘ب رشث١خ وبٍِخ ٔٚ ،شّؤرٙب
ك ّفلها  :الكافل هو الذي ٌنفق على إنسان وٌهتم بمصالحه.
المحراب  ٕٓٔٛ :ص الموضع العالً الشرٌؾ  ،وسٌّد المجالس
وأشرفها  ،وكذلك هو من المسجد.
حصورا  :الذي ٌحبس نفسه عن الشهوات  ،وال ٌؤتً النساء ال
للعجز بل للع ّفة.
عاقر  :عقٌم ال تلد  ،والعاقر من ال ٌولد له ولد من رجل أو
امرأة.
ً
رمزا  :اإلشارة بالٌد أو بالرأس أو بؽٌرهما.
العشِ ً  :الوقت من زوال ال ّ
شمس إلى المؽرب.
َ
اْلبكار  :أوّ ل ال ّنهار إلى طلوع ال ّ
شمس.
نذرت  :من ال ّنذر ،وهو ما ٌوجبه المرء على نفسه من صدقة أو
عبادة أو نحوهما.
ك ّفلها زكر ٌّا  :عهدها إلٌه بالرعاٌة.
الحصور  :من ٌعصم نفسه عن النساء ع ّفة.
َ
أُعٌ ُذها ب َك :ألجؤ إلٌك لتحفظها و تحصّنها.
أعظ ٚإِخْ .
٘ َْتِ :
ػ ْؼزُ َٙب :أٔجج ُ
ْذ.
ََ ٚ
تفسير آيات سورة آؿ عمراف( :دٌ ً١اٌّؼٍُّ)
املناسبُ ٌ :ـ ّّب ث ّٓ١رؼبٌ ٝأّْ ِؾجّزٗ ال رز ُّ ّإال ثئرّجبع اٌ ّشعً ٚؽبػز، ُٙ
روش َِْٓ أؽجّٚ ُٙاططفبُ٘ ِٓ اٌ ّشعً ٚ ،ث ّٓ١ػٍ ّ ٛدسعبرٚ ُٙششف
ِٕبطج ، ُٙفجذأ ثآدَ أ ّٚ ، ٌُٙٚصّٕ ٝثٕٛػ  ،صُ أر ٝصبٌضًب ثآي إثشا٘ ُ١فبٔذسط
ف ُٙ١سعٛي هللا طٍّ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُّ صُ أر ٝساث ًؼب ثآي ػّشاْ فبٔذسط فٗ١
ظخ ِ١الد ِش، ُ٠
غالَ ٚ ،أػمت رٌه ثزوش صالس لظض  :ل ّ
ػ١غ ٝػٍ ٗ١اٌ ّ
ظخ ِ١الد ػ١غ ٝػٍ ُٙ١اٌغالَ ِٚ ،ب فٙ١ب ِٓ
ظخ ِ١الد ٠ؾٚ ، ٝ١ل ّ
ٚل ّ
خٛاسق ٌٍؼبدح ر ُذ ُّي ػٍ ٝلذسح اٌؼٍ ٟاٌمذ٠ش.
ٛٔٚؽب ٚآي إثشا٘ٚ ُ١آي ػّشاْ ػٍٝ
اآلية (ٖٖ)( :إّْ هللا اططف ٝآدَ
ً
اٌؼبٌّ )ٓ١أ ٞاخزبس ٌٍٕج ّٛح طفٛح خٍمٗ  : ُ٘ٚ ،آدَ أث ٛاٌجشش ٛٔٚ ،ػ ػٍٗ١
غالَ (ش١خ اٌّشعٍٚ ، )ٓ١آي إثشا٘ ُ١؛ أ ٞػش١شرٗ ٚر ٞٚلشثبٖ ُ٘ٚ
اٌ ّ
إعّبػٚ ً١إعؾك ٚاألٔج١بء ِٓ أٚالدُ٘  ِٓٚعٍّز ُٙاٌ ّشعٛي طٍّ ٝهللا
غالَ
ػٍٚ ٗ١عٍُّ ٚ ،آي ػّشاْ ُِٕٙٚ ،اٌّغ١ؼ ػ١غ ٝاثٓ ِش ُ٠ػٍ ٗ١اٌ ّ
خبرُ أٔج١بء ثٕ ٟإعشائ.ً١
ٚخض هللا رؼبٌ٘ ٝؤالء األٔج١بء ثبٌزوش؛ ألّْ
ّ
األٔج١بء ٚاٌشعً عّ١ؼب ِٓ ٔغٍ.ُٙ
5
) (األستاذ بدر األسري) (( )579/0009555البدر)
(

ً
وبفال ٌٙب ِٚز ّؼٙذًا ٌٍم١بَ
رٕشئخ طبٌؾخٚ( .وفٍّٙب صوش٠ب) أ ٞعؼً صوش٠ب
ثّظبٌؾٙب  ،ؽز ٝإرا ثٍغذ ِجٍغ إٌغبء أضٚد فِ ٟؾشاثٙب رزؼجّذ.
(وٍّّب دخً ػٍٙ١ب صوش٠ب اٌّؾشاة ٚعذ ػٕذ٘ب سصلًب) أ ٞوٍّّب دخً ػٍٙ١ب
صوش٠ب ؽغشرٙب ِٚىبْ ػجبدرٙب ٚ ،عذ ػٕذ٘ب فبوٙخ ٚؽؼبِب ٚ :عذ ػٕذ٘ب
ظ١ف.
ظ١ف ف ٟاٌشّزبء ٚ ،فبوٙخ اٌشّزبء ف ٟاٌ ّ
فبوٙخ اٌ ّ
ّ
(لبي ٠ب ِش ُ٠أِٔ ٌ ٟه ٘زا)؟ أ ِٓ ٞأِ ٌ ٓ٠ه ٘زا؟ (لبٌذ ٘ ِٓ ٛػٕذ هللا إّْ
هللا ٠شصق ِٓ ٠شبء ثغ١ش ؽغبة) أ ٞسصلًب ٚاع ًؼب ثغ١ش عٙذ ٚال رؼت.

اآلية (ٕ٘( :)ٖٛبٌه دػب صوش٠ب سثّٗ) أ ٞف ٟرٌه اٌٛلذ اٌز ٞسأ ٜفٗ١
٘ت ٌٟ
سة ْ
ع ًال ِٚزؼ ّشػًب(.لبي ّ
(صوش٠ب) وشاِخ هللا ٌّش ، ُ٠دػب سثّٗ ِزّ ٛ
ً
طبٌؾب ٚ -وبْ ش١خب وجً ١شا
ِٓ ٌذٔه رس٠خ ؽ١جخ) أ ٞأػطٕ ِٓ ٟػٕذن ٌٚذًا
ً
ٚاِشأرٗ ػغٛص ٚػبلش ِٚ -ؼٕ ٝؽّ١جخ  :طبٌؾخ ِجبسوخ( .إّٔه عّ١غ
اٌذّػبء) أِ ٞغ١ت دػبء َِْٓ ٔبدان.
اآلية (( :)ٖٜفٕبدرٗ اٌّالئىخ  ٛ٘ٚلبئُ ٠ظٍّ ٟف ٟاٌّؾشاة) أٔ ٞبداٖ
عجش ً٠ؽبي و ٗٔٛلبئ ًّب ف ٟاٌظّالح(.إّْ هللا ٠جشّشن ث١ؾ )ٝ١أ٠ ٞجشّشن ثغالَ
اعّٗ ٠ؾِ(.ٝ١ظ ّذلًب ثىٍّخ ِٓ هللا) أِ ٞظ ّذلًب (ثؼ١غِ )ٝؤًِٕب ثشعبٌزٗ ،
ع ّّ ٟػ١غ ٕٓٔٛ ٝص" وٍّخ هللا " ألّٔٗ خٍك ثىٍّخ " ُوْٓ " ِٓ غ١ش
ُ ٚ
أةٚ(.عّ١ذا) أ٠ ٞغٛد ل٠ٚ ِٗٛفٛل.ُٙ
(ٚؽظً ٛسا) أ٠ ٞؾجظ ٔفغٗ ػٓ اٌشّٛٙاد ػفّخ ٚص٘ذًا ٚ ،ال ٠مشة إٌغبء
ِغ لذسرٗ ػٍ ٝرٌهٔٚ(.جّ١ب ِٓ اٌظبٌؾ )ٓ١أ٠ٚ ٞىٔ ْٛجً١ب ِٓ األٔج١بء ،
٘ٚزٖ ثشبسح صبٔ١خ ثٕج ّٛرٗ ثؼذ اٌجشبسح ثٛالدرٗ  ٟ٘ٚأػٍ ِٓ ٝاأل.ٌٝٚ
سة أّٔ٠ ٟى ٌٟ ْٛغالَ) لبي صوش٠ب ػٍ ٗ١اٌغالَ :و١ف
اآلية (ٓٗ)( :لبي ِّ
٠ؤر ٟٕ١اٌٌٛذ؟ (ٚلذ ثٍغٕ ٟاٌ ِىجَش) ٚلذ أدسوزٕ ٟاٌش١خٛخخ ٚ ،وبْ ػّشٖ
ؽٕ١زان ِئخ ٚػشش ٓ٠عٕخ.
(ٚاِشأر ٟػبلش) أ ٞػم ُ١ال رٍذ ٚ ،وبٔذ صٚعزٗ ثٕذ صّبْ ٚرغؼ ٓ١عٕخ .
فمذ اعزّغ فّٙ١ب اٌش١خٛخخ ٚاٌؼمُ ف ٟاٌضٚعخٚ ،وً ِٓ اٌغججِ ٓ١بٔغ ِٓ
اٌٌٛذ(.لبي وزٌه هللا ٠فؼً ِب ٠شبء) أ ٞال ٠ؼغضٖ شٟء ٚال ٠زؼبظّٗ أِش.
سة اعؼً ٌ ٟآ٠خ) أ ٞػالِخ ػٍ ٝؽًّ اِشأر.ٟ
اآلية (ٔٗ)( :لبي ّ
(لبي آ٠زه ّأال رىٍُ إٌبط صالصخ أ٠بَ ّإال سِضا) أ ٞػالِزه ػٍّ ٗ١أال رىٍُِّ
إٌبط ّإال ثبإلشبسح صالصخ أ٠بَ ثٍ١بٌٙ١ب ِ ،غ أّٔه ع ٞٛطؾ١ؼ ٚ ،اٌغشع أّٔٗ
ِبٔغ عّبّٕ٠ ٞٚؼٗ ِٓ اٌىالَ ثغ١ش روش هللا.
(ٚاروش سثّه وضً ١شا) أ ٞاروش هللا روشا وض١شا ثٍغبٔه شىشا ػٍ ٝإٌؼّخ  ،فمذ
ُِِٕغ ػٓ اٌىالَ ّْٕ ُ٠ ٌُٚغ ػٓ اٌزوش هلل ٚ ،اٌزغج١ؼ ٌٗ ٚ ،رٌه أثٍغ فٟ
ش ّٚ ٟاإلثىبس) أ ٞعجّؼ هللا رؼبٌ ٝف ٟآخش إٌّٙبس ٚأ ٌّٗٚ
اإلػغبصٚ(.عجّؼ ثبٌ َؼ ِ
شٚ ٟاإلثىبس.
 ،ثّؼٕ : ٝػظُّ سثّه ثؼجبدرٗ ثبٌ َؼ ِ
(مُكجّف /اللّغُ العربًُّ) الفصل الدّراسٌّ األوّل ()1519

زكريا عمييما
٘ -استخمص مف اآليات صفات ّ
كؿ مف مريـ و ّ
السالـ.
ّ

منىذج (: )1اقرأ اآليات الكرميُ اآلتًُ
من سىرَ آل عنران  ،ثه أجب عن األسئلُ الّيت تلًها:
اص َط َفاكِ َع َلى
َوإِ ْذ َقالَ ِ
اص َط َفاكِ َو َط َّه َركِ َو ْ
َّللا ْ
ت ا ْل َم ََلبِ َك ُة ٌَا َم ْر ٌَ ُم إِنَّ َّ َ
ْ
َ
ار َكعًِ َم َع
اس ُجدِي َو ْ
نِسَاءِ ا ْل َعالمٌِنَ (ٕٗ) ٌَا َم ْر ٌَ ُم اق ُنتًِ ل َِر ِّبكِ َو ْ
ب ُنوحٌِ ِه إِلَ ٌْ َك َو َما ُك ْنتَ لَ َد ٌْ ِه ْم إِ ْذ
الرا ِكعٌِنَ (ٖٗ) َذلِ َك مِنْ أَ ْنبَاءِ ا ْل َؽ ٌْ ِ
َّ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ٌُ ْلقونَ أقَل َم ُه ْم أ ٌُّ ُه ْم ٌَكفل ُ َم ْر ٌَ َم َو َما كنتَ ل َد ٌْ ِه ْم إِذ ٌَختصِ مُونَ (ٗٗ)
َّللا ٌُ َب ِّ
اس ُم ُه ا ْل َمسِ ٌ ُح
إِ ْذ َقالَ ِ
ش ُركِ ِب َكلِ َم ٍة ِم ْن ُه ْ
ت ا ْل َم ََلبِ َك ُة ٌَا َم ْر ٌَ ُم إِنَّ َّ َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
عٌِسى ابْنُ َم ْر ٌَ َم َو ِجٌ ًها فًِ ال ُّدن ٌَا َواآلخ َِر ِة َومِنَ ال ُمق َّربٌِنَ (٘ٗ)
َ
صالِحٌِنَ (َ )ٗٙقالَتْ َر ِّب أَ َّنى
اس فًِ ا ْل َم ْه ِد َو َك ْه ًَل َومِنَ ال َّ
َو ٌُ َكلِّ ُم ال َّن َ
ش ٌر َقال َ َك َذلِكِ َّ
َّللا ُ ٌَ ْخلُقُ َما ٌَ َ
س ْسنًِ َب َ
شا ُء إِ َذا
ٌَ ُكونُ لًِ َولَ ٌد َولَ ْم ٌَ ْم َ
اب َوا ْل ِح ْك َمةَ
َ
ضى أَ ْم ًرا َفإِ َّن َما ٌَقُول ُ لَ ُه ُكنْ ف ٌَ ُكونُ (َ )ٗ3و ٌُ َعلِّ ُم ُه ا ْل ِك َت َ
َق َ
س ً
وَّل إِلَى َبنًِ إِ ْس َرابٌِل َ أَ ِّنً َقدْ ِج ْب ُت ُك ْم
َوال َّت ْو َرا َة َو ْاْلِ ْن ِجٌل َ (َ )ٗ3و َر ُ
َ
ُ
َ
َّ
ِّ
ٌن َك َه ٌْ َب ِة الط ٌْ ِر فؤ ْنف ُخ فٌِ ِه
ِبآ َ ٌَ ٍة مِنْ َر ِّب ُك ْم أَ ِّنً أَ ْخلُقُ لَ ُك ْم مِنَ الط ِ
ئ َْ
ص َوأ ُ ْح ًٌِ ا ْل َم ْو َتى ِبإِ ْذ ِن
َف ٌَ ُكونُ َط ٌْ ًرا ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
اْل ْك َم َه َو ْاْلَ ْب َر َ
َّللا َوأ ُ ْب ِر ُ
ً
َ
َ
َ
َ
َّللا َوأ ُ َن ِّب ُب ُك ْم بِ َما َتؤْ ُكلُونَ َو َما َتدَّ ِخرُونَ فًِ ُب ٌُوتِ ُك ْم إِنَّ فًِ ذلِ َك آل ٌَة ل ُك ْم
َّ ِ
ُ
َي مِنَ ال َّت ْو َرا ِة َو ِْل ِحل َّ لَ ُك ْم
إِنْ ُك ْن ُت ْم ُم ْإ ِمنٌِنَ (َ )ٗ3و ُمصَدِّ ًقا لِ َما َبٌْنَ ٌَد َّ
َّ
َ
ُ
َ
َّ
ُ
ون
َب ْع َ
ض الَّذِي ُح ِّر َم َعلَ ٌْ ُك ْم َو ِج ْب ُت ُك ْم بِآ َ ٌَ ٍة مِنْ َر ِّبك ْم فاتقوا َ
َّللا َوأطِ ٌ ُع ِ
(ٓ٘) إِنَّ ََّ
اع ُبدُوهُ ه ََذا صِ َرا ٌط ُم ْس َتقٌِ ٌم (ٔ٘)
َّللا َر ِّبً َو َر ُّب ُك ْم َف ْ

اإلجابُ :مرٌم علٌها السَلم  :طاهرة  ،اصطفاها هللا على نساء
العالمٌن إلنجاب طفل من ؼٌر أب  ،مخلصة فً العبودٌّة.
زكرٌا علٌه السَلم  :كبٌر فً السّن  ،صبور  ،متعبّد  ،كافل
مرٌم علٌها السّبلم.

أمور خارقة لمعادة ،اذكر ثالثة منيا.
-ٙعرضت اآليات الكريمة ًا
اإلجابُ:

أ -والدة عٌسى علٌه السبلم من ؼٌر أب.
ب -الرزق فً ؼٌر أوانه عند مرٌم.
ج -والدة ٌحٌى من أم عاقر وأب بلػ من الكبر عت ًٌّا.
د -معجزات عٌسى علٌه السبلم (إحٌاء الموتى  ،شفاء األكمه
واألبرص ٌ ،نفخ فً ّ
الطٌن فٌصٌ ُر طٌرً ا).
 -ٚما داللة تكرار ( بكممة ) في اآليتيف  ٗ٘ ، ٖٜ؟
اإلجابُ :تؤكٌد أنّ عٌسى علٌه السبلم ولد من ؼٌر أب بكلمة
( كن ) من هللا الذي ال ٌعسر علٌه أمر.

طفَ ِ
اؾ) األولى و الثّانية في اآلية (ٕٗ)؟
(اص َ
ٔ -ما داللة تكرار ْ
اإلجابُ:

وضح الكناية في ما تحتو خطّ في قولو تعالى:
ّ -ٛ
( َوُي َكمِّـ َّ
يف ).
اس ِفي ا ْل َم ْي ِد َو َك ْي ًال َو ِم َف َّ
الصالِ ِح َ
الن َ
ُ
اإلجابًُ :
طفبل ً /
ولٌدا.

" اصطفاك " اْلولى :

أي أنّ هللا تعالى اختار مرٌم علٌها السبلم من بٌن سائر النساء
فخصّها بالكرامات.
و"اصطفاك" الثانٌة:

أي أنّ هللا تعالى اختار مرٌم علٌها السبلم على سائر نساء
العالمٌن؛ لتكون مظهر قدرة هللا فً إنجاب ولد من ؼٌر أب.

 -ٜما داللة تكرار ( ِ
بإذف اهلل ) في اآلية  ٜٗ؟

اآليتيف ( ٕٗ : ) ٖٗ ،
ٕ -في ضوء فيمؾ
ْ
السَلم ؟
أ -ما فضل َّللا تعالى على مرٌم علٌها ّ
اإلجابُ :أنّ هللا اصطفاها وطهّرها على نساء العالمٌن.
ب -اذكر ما ٌستوجبه هذا الفضل.

اإلجابُ :للتؤكٌد على أن معجزات عٌسى علٌه السبلم كانت
بمشٌئة هللا وقدرته  ،دفعا لتوهّم األلوهٌة عنه.
الخ ْمؽ ) في اآليتيف الكريمتيف اآلتيتيف :
وضح داللة ( َ
ّٓٔ -
أ -قال تعالى َ ( :قال َ َك َذلِكِ َّ
َّللاُ ٌَ ْخلُقُ َما ٌَ َ
شا ُء ).
اإلجابٌُ :خلق ٌ :صنع ما ٌشاء على ؼٌر مثال سابق.
ٌن َك َه ٌْ َب ِة َّ
ب -قال تعالى ( :أ ِّنً أَ ْخلُقُ لَ ُك ْم مِنَ ِّ
الط ٌْ ِر ).
الط ِ
الطٌن كشبه ّ
اإلجابُ :أخلق  :أصوّ ر لكم من ّ
الطٌر.

اإلجابُ :أن تطٌع هللا  ،وتلزم عبادته.
وح ِ
اء ا ْل َغ ْي ِب ُن ِ
ٖ -في قولو تعالى َ ( :ذ ِل َؾ ِم ْف أَْنب ِ
يو إِلَ ْي َؾ ) :
َ
أ -ما المشار إلٌه فً ( َذلِ َك ) ؟
اإلجابُ :ك ّل ما ذكره هللا تعالى  ،من قصة ] امرأة عمران [ ،
وابنتها ] مرٌم البتول [ ومن قصة ] زكرٌا وٌحٌى [.
بَ -من ال ُم َ
خاطب فً ( إِ َل ٌْ َك ) ؟
ّ
ّ
اإلجابُ :الرّسول محمد صلى هللا علٌه وسلم.

كؿ مف:
بيف الفرؽ بيف ّ
ٔٔ ّ -
ال َك ْهل  :من جاوز الثبلثٌن إلى نحو الخمسٌن.
ال َه ِرم  :من بلػ أقصى ال ِك َبر وضعؾ.
ال ّ
ش ٌْخ  :من أدرك الشٌخوخة وهً ؼالبًا عند الخمسٌن وهو
َ
فوق الكهْل ودون ال َه ِرم.

جـ  -ل َم خاطبته اآلٌة ؟
ً
نبوة الرسول الكرٌم  ،قصّ هللا تعالى علٌه
تؤكٌدا لصدق ّ
اإلجابُ:
هذه األنباء المؽٌّبة  ،واألخبار المهمّة التً أوحى هللا تعالى بها
إلى رسوله  ،وما كان ٌعلمها من قبل  ،وما رافقها من معجزات
ت ُد ُّل على قدرة هللا تعالى.

المدنية اذكر الموضوعات
ٕٔ -سورة آؿ عمراف مف السور
ّ
الّتي بينتيا اآليات الكريمة.
ٔ) علوّ درجات الرُّ سل.
ٕ) قصّة مولد مرٌم ابنة عمران  ،وكفالة زكرٌا لها.
ٖ) قصّة مولد ٌحٌى علٌهم السبلم  ،وبٌان صفاته.
ٗ) اصطفاء مرٌم – علٌها السّبلم – وتفضٌلها على نساء
العالمٌن.

ٗ -استخرج الطّباؽ مف اآليات الكريمة.
اإلجابُ - :ال ّدنٌا  /اآلخرة - .أُ ِح ّل ُ /حرِّ م.
(
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٘) وما رافق ذلك من معجزات ت ُد ّل على قدرة هللا تعالى ،
ً
تؤكٌدا لصدق نبوّ ة محمد صلى هللا علٌه وسلم.
وجاءت
 )ٙتناولت اآلٌات الكرٌمة قصّة مٌبلد المسٌح عٌسى ابن مرٌم
– علٌه السّبلم – ومعجزاته.

اآلية (٘ٗ)( :إر لبٌذ اٌّالئىخ ٠ب ِش ُ٠إْ هللا ٠جشّشن ثىٍّخ ِٕٗ) أٞ
ثٌّٛٛد ٠ؾظً ثىٍّخ ِٓ هللا ثال ٚاعطخ أة.
(اعّٗ اٌّغ١ؼ ػ١غ ٝاثٓ ِش )ُ٠أ ٞاعّٗ (ػ١غٌٚ )ٝمجٗ اٌّغ١ؼ ،
ٔٚغجَٗ إٌ ٝأ ِّٗ رٕجًٙ ١ب ػٍ ٝأّٔٙب رٍذٖ ثال أة.
(ٚعًٙ ١ب ف ٟاٌذّٔ١ب ٚا٢خشح) أ ٞعّ١ذًا ِٚؼظ ًّب فّٙ١ب ِٓٚ( .اٌ ُّم ّشثِٓ )ٓ١
اٌّم ّشث ٓ١ػٕذ هللا.

كؿ كممة مف الكممات المخطوط تحتيا في
ٖٔ -ما معنى ّ

ٚوٙال) أ٠ ٞىًٍّّ ُٙ
ً
ؽفال لجً ٚلذ
اآلية (٠ٚ( :)ٗٙىٍُِّ إٌّبط ف ٟاٌّٙذ
اٌىالَ ٠ٚ ،ىًٍّ ُٙ
وٙال  ،ف١ىٍُِّ إٌبط ف٘ ٟبر ٓ١اٌؾبٌز ٓ١والَ األٔج١بء ِٓ ،
غ١ش رفبٚد ث ٓ١ؽبي اٌطفٌٛخ ٚؽبي اٌىٌٛٙخ ٚ ،ال ش ّه أّْ رٌه غب٠خ فٟ
اإلػغبص.
ظالػ.
( ِٓٚاٌظبٌؾ )ٓ١أ ِٓ ٛ٘ٚ ٞاٌىبٍِ ٓ١ف ٟاٌزّمٚ ٝاٌ ّ

السابقة ؟
اآليات الكريمة ّ

أنباء :جمع نبؤ وهو الخبر المه ّم.
نوحٌه :نلقً المعنى فً النفس فً خفاء.
أقَلمهم :والمقصود هنا ال ّسهام التً ٌُقترع بها.

سة أّٔ٠ ٟىٌٚ ٌٟ ْٛذ ّ٠ ٌُٚغغٕ ٟثشش) أ ٞو١ف
اآلية (( :)ٗٚلبٌذ ّ
٠ؤر ٟٕ١اٌٌٛذ ٚأٔب ٌغذ ثزاد صٚط ؟
( لبي وزٌه هللا ٠خٍك ِب ٠شبء) أ٘ ٞىزا أِش هللا ػظ ، ُ١ال ٠ؼغضٖ شٟء ،
٠خٍك ثغجت ِٓ اٌٛاٌذٚ ٓ٠ثغ١ش عجت.
(إرا لؼ ٝأِشا فئّّٔب ٠مٛي ٌٗ وٓ ف١ى )ْٛأ ٞإرا أساد ش١ئًب ؽظً ِٓ غ١ش
ّ
رؤخش ٚال ؽبعخ إٌ ٝعجت ٠ ،مٛي ٌٗ "وٓ" ف١ى.ْٛ

المسٌح  :لقب من األلقاب المشرفة ومعناه المبارك.
وجٌها  :شرٌفا ذا جاه وقدر.
المهد  :فِراش الطفل.
الكهل  :ما بٌن الشاب والشٌخ.
اْلكمه :الّذي ٌولد أعمى.

غذاد ف ٟاٌمٛي
اآلية (٠ٚ( :)ٗٛؼٍّّٗ اٌىزبة) أ ٞاٌىزبثخٚ( .اٌؾىّخ) أ ٞاٌ ّ
ٚاٌؼًّ  ،أ ٚعٕٓ األٔج١بء.
(ٚاٌزٛساح ٚاإلٔغ )ً١أ٠ٚ ٞغؼٍٗ ٠ؾفع اٌزٛساح ٚاإلٔغ.ً١

اْلبرص :اٌّظبة ثبٌجَ َشص  ٛ٘ٚ ،ث١بع ٠عزش ٞاٌجٍذ.
ا ْق ُنتًَ :
قنت  :أطاع هللا وأطال القٌام فً الصبلة وال ّدعاء.

ً
ً
سعٛال إٌ ٝثٕٟ
(ٚسعٛال إٌ ٝثٕ ٟإعشائ )ً١أ٠ٚ ٞشعٍٗ
اآلية (:)ٜٗ
إعشائً ، ً١
لبئال ٌ:ُٙ
(أّٔ ٟلذ عئزىُ ثآ٠خ ِٓ سثّىُ) أ ٞثؤّٔ ٟلذ عئزىُ ثؼالِخ ر ُذ ّي ػٍ ٝطذل، ٟ
ِ ٟ٘ٚب أّ٠ذٔ ٝهللا ثٗ ِٓ اٌّؼغضاد ٚ ،آ٠خ طذل:ٟ
(أّٔ ٟأخٍك ٌىُ ِٓ اٌط ٓ١و١ٙئخ اٌط١ش) أ ٞأط ّٛس ٌىُ ِٓ اٌطِ ٓ١ضً
طٛسح اٌط١ش.
ظٛسح فزظجؼ ؽً ١شا ثئرْ
(فؤٔفخ ف ٗ١ف١ى ْٛؽً ١شا ثئرْ هللا) أ ٞأٔفخ ٟرٍه اٌ ّ
هللا  .ف١ط١ش ػ١بٔب  ،ثئرْ هللا ػ ّض ٚع ًّ  ،اٌز ٞعؼً ٘زا ِؼغضح ٌٗ رذي ػٍٝ
أّٔٗ أسعٍٗ ٘ٚ ،زٖ اٌّؼغضح األ.ٌٝٚ
(ٚأثشا األ ْو ََّٗ ٚاألثشص) أ ٞأشف ٟاٌزٌٚ ٞذ أػّ ، ٝوّب أشف ٝاٌّظبة
ثبٌجشص ٘ٚ ،زٖ اٌّؼغضح اٌضّبٔ١خ.
(ٚأؽ ٟ١اٌّٛر ٝثئرْ هللا) أ ٞأؽ ٟ١ثؼغ اٌّٛر ٝال ثمذسرٌٚ ، ٟىٓ ثّش١ئخ
هللا ٚلذسرٗ ٚ ،لذ أؽ١ب أسثؼخ أٔفظ وّب روش اٌمشؽجٚ ٟغ١شٖ ٚ ،و ّشس ٌفع
( ثئرْ هللا ) دفؼب ٌز ُّ٘ٛاألٌ١٘ٛخ ػٕٗ ٘ٚ ،زٖ اٌّؼغضح اٌضّبٌضخ.
(ٚأٔجّئىُ ثّب رؤوٍِٚ ْٛب رذّخش ْٚف ٟثٛ١رىُ) أٚ ٞأخجشوُ ثبٌّغ١جبد ِٓ
أؽٛاٌىُ اٌز ٟال رشى ْٛفٙ١ب ؛ فىبْ ٠خجش اٌشخض ثّب أوً ِٚ ،ب ادّخش فٟ
ث١زٗ ٘ٚ ،زٖ اٌّؼغضح اٌ ّشاثؼخ.
(إّْ ف ٟرٌه ٠٢خ ٌىُ إْ وٕزُ ِؤِٕ )ٓ١فِ ٟب أر١زىُ ثٗ ِٓ اٌّؼغضاد
ػالِخ ٚاػؾخ ر ُذ ُّي ػٍ ٝطذل ، ٟإْ وٕزُ ِظذّل ٓ١ثآ٠بد هللا  ،صُ أخجشُ٘
أّٔٗ عبء ِؤّ٠ذا ٌشعبٌخ ِٛع.ٝ

واقنتً  :ألزمً عبادة هللا شكرً ا على اصطفائه.
َبة :اٌىزبثخ.
ا ٌْ ِىز َ
تفسير آيات سورة آؿ عمراف( :دٌ ً١اٌّؼٍُّ)
املناسبُ  :لـ ّما ذكر تعالى قصة وَّلدة " ٌحٌى بن زكرٌا " من عجوز
سنن الكونٌة شًء
عاقر وشٌخ قد بلػ من ال ِك َبر عت ٌّا  ،وذلك بمقتضى ال ّ
خارق للعادة  ،أعقبها بما هو أبلػ وأروع فً خرق العادات  ،فذكر قصة
مٌَلد السٌد المسٌح عٌسى من ؼٌر أب  ،وهً شًء أعجب من اْلول ،
فذكر وَّلدته من مرٌم البتول لٌدّل على بشر ٌّته  ،وأعقبه بذكر ما أ ٌّده َّللا
به من المعجزات  ،لٌشٌر إلى رسالته  ،وأ ّنه أحد الرسل الكرام الّذٌن
أظهر َّللا على أٌدٌهم خوارق العادات.
اآلية (ٕٗ)ٚ( :إر لبٌذ اٌّالئىخ ٠ب ِش ُ٠إّْ هللا اططفبن) لٛي اٌّالئىخ أٞ
ظه
عجش٠ :ً٠ب ِش ُ٠إّْ هللا اخزبسن ِٓ ث ٓ١عبئش إٌغبء فخ ّ
ثبٌىشاِبدٚ(.ؽ ّٙشن) أ ٞؽ ّٙشن ِٓ األدٔبط ٚاأللزاس ِٚب ارّّٙه ثٗ اٌٛٙ١د
ِٓ اٌفبؽشخ.
(ٚاططفبن ػٍٔ ٝغبء اٌؼبٌّ )ٓ١أ ٞاخزبسن ػٍ ٝعبئش ٔغبء اٌؼبٌّٓ١
ٌزىِ ٟٔٛظٙش لذسح هللا  ،ف ٟإٔغبة ٌٚذ ِٓ غ١ش أة.

 ِٓ ٞاٌزّٛساح ) أٚ ٞعئزىُ
اآلية (ٓ٘) :فمبي ِٚ ( :ظذّلب ٌّب ث٠ ٓ١ذ ّ
ِظذّلب ٌشعبٌخ ِٛعِ ، ٝؤّ٠ذا ٌّب عبء ثٗ ف ٟاٌزٛساح.
( ٚألؽ ًّ ٌىُ ثؼغ اٌزُ ٞؽ ّشَ ػٍ١ىُ ) أٚ ٞألؽ ًّ ٌىُ ثؼغ ِب وبْ ِؾ ّش ًِب
ػٍ١ىُ ف ٟشش٠ؼخ ِٛع.ٝ
طؾخ سعبٌز، ٟ
( ٚعئزىُ ثآ٠خ ِٓ سثّىُ ) أ ٞعئزىُ ثؼالِخ شب٘ذح ػٍٝ
ّ
ِ ٟ٘ٚب أّ٠ذٔ ٟهللا ثٗ ِٓ اٌّؼغضاد ٚ ،و ّشسٖ رؤو١ذًا.
( فبرمٛا هللا ٚأؽ١ؼ ) ْٛأ ٞخبفٛا هللا ٚأؽ١ؼٛا أِش.ٞ

اآلية (ٖٗ)٠( :ب ِش ُ٠الُٕزٌ ٟشثّه) أ ٞأٌضِ ٟػجبدرٗ ٚؽبػزٗ شى ًشا ػٍٝ
اططفبئٗ .لٕذَ  :أؽبع هللا ٚأؽبي اٌم١بَ ف ٟاٌظالح ٚاٌذّػبء  ،الُٕز: ٟ
أٌضِ ٟػجبدرٗ ٚؽبػزٗ شىشا ػٍ ٝاططفبئٗ.
(ٚاعغذٚ ٞاسوؼِ ٟغ اٌشاوؼ )ٓ١أ ٞطٍّ ٟهلل ِغ اٌّظٍّ.ٓ١
اآلية (ٗٗ)( :رٌه ِٓ أٔجبء اٌغ١ت ٔٛؽ ٗ١إٌ١ه) أ٘ ٞزا اٌز ٞلظظٕبٖ
ػٍ١ه ٠ب أّٙ٠ب اٌشعٛي  ِٓ ،لظخ اِشأح ػّشاْ ٚاثٕزٙب ِش ُ٠اٌجزٛي ِٓٚ
ظخ صوش٠ب ٠ٚؾ ٝ١إّّٔب ٘ ِٓ ٟاألٔجبء اٌ ُّغّ١جخ ٚ ،األخجبس اٌّّٙخ اٌّزٟ
ل ّ
أٚؽٕ١ب ثٙب إٌ١ه ٠ب ِؾ ّّذ ِ ،ب وٕذ رؼٍّٙب ِٓ لجً.
(ِٚب وٕذ ٌذ ُٙ٠إر ٍ٠م ْٛألالِ ُٙأ٠ ُّٙ٠ىفً ِش )ُ٠أِ ٞب وٕذ ػٕذُ٘ إر
٠خزظّ٠ٚ ْٛزٕبفغ ْٛػٍ ٝوفبٌخ ِش ُ٠ؽ ٓ١أٌمٛا عٙبٌٍِ ُٙمشػخ  ،و ًّ
٠ش٠ذ٘ب ف ٟوٕفٗ ٚسػب٠زٗ.
(ِٚب وٕذ ٌذ ُٙ٠إر ٠خزظّ )ْٛأ٠ ٞزٕبصػ ْٛف٠ ّٓ١ىفٍٙب ِٕٚ ، ُٙاٌغشع
أّْ ٘زٖ األخجبس وبٔذ ِٓ ػٕذ هللا اٌؼٍ ُ١اٌخج١ش ٚ .إّّٔب لذّس هللا و ْٛصوش٠ب
ً
ً
طبٌؾب.
ٚػّال
وبفال ٌٙب ٌغؼبدرٙب ٌزمزجظ ِٕٗ ػٍ ًّب عـ ًّّب
ً
(
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 -ٙما الخطأ الّذي يسود بيف بعض ال ّناس .كما ذكر الكاتب ؟

الىحدَ الجّانًُ  :فــنّ السّــرور

ّ
ّرور كلَّها فً
اإلجابَُ :منْ ٌظنُّ أنّ
الظروؾِ
َ
أسباب الس ِ
الخارج ٌّةِ.

منىذج ( :)1اقرأ ال ّنصّ اآلتٌ من
وحدَ (فــنّ السّــرور) ،ثه أجب عن األسئلُ اليت تلًه :

بالسرور ؟
 -ٚما ال ّ
شرط الّذي يقدمو بعض ال ّناس ليشعر ّ
ُ
ٌشترط ِلٌ َُسرَّ ً
ماال وبنٌن وصحّ ًة.
اإلجابُ:

سرور ٌ ،ستمتع به إنْ
نعمة كبرى أنْ ٌُمنح اْلنسان القدرة على ال ّ
وجدت أسبابه  ،وٌخلُقها إنْ لم تكن.
ً
ونورا  ،وٌعجبنً
سرورا وبها ًء
شع
ٌعجبنً القمر فً تق ّلده
ً
ً
هالة ت ّ
ً
الرجل أو المرأة ٌَخل ُ
سرور  ،ثم
وال
طة
ب
ؽ
ِ
بال
ا
ع
مشب
ا
جو
حوله
ق
ّ
ْ
ً
ّ
ّ
ّ
ٌتشربه فٌشرق فً مح ٌّاه  ،وٌلمع فً عٌنٌه  ،وٌتؤلق فً جبٌنه
َّ
،وٌتد ّفق من وجهه.
السرور ك ّلها فً ال ّظروؾ الخارج ٌّة ،
ٌُخطا مَنْ ٌظنّ أنّ أسباب ّ
فٌشترط لِ ٌُ َس َّر ً
ّ
سرور ٌعتمد على النفس أكثر
ماَّل وبنٌن وصحة ؛ فال ّ
مـ ّما ٌعتمد على ال ّظروؾ  ،وفً ال ّناس من ٌشقى فً ال ّنعٌم ،
ومنهم من ٌنعم فً ال ّ
شقاء  ،وفً ال ّناس من َّل ٌستطٌع أن ٌشتري
ً
ً
عمٌقة بكل ّ ماله وهو كثٌر  ،وفٌهم من ٌستطٌع أن ٌشتري
ضحكة
ضحكات عالٌة عمٌقة واسعة بؤقلّ اْلثـمان  ،وبَل ثـمن  ،وَّل
فجونا جمٌل  ،وخٌراتنا كثٌرة.
تنقصنا الوسابل ُّ ،

 -ٛص ّنؼ الكاتب ال ّناس إلى أصناؼ ،اذكرىا.
عٌم ،و ِم ْنهم َمنْ ٌنع ُم فً
اإلجابُ :وفً ال ّن ِ
اس َمنْ ٌشقى فً ال ّن ِ
ً
ً
اس َمنْ ال ٌستطٌ ُع أنْ
عمٌقة
ضحكة
ٌشتري
َ
ال ّشقا ِء ،وفً ال ّن ِ
ِبك ِّل مالِه وهو كثٌرٌ ،وفٌهم َمنْ ٌستطٌ ُع أنْ
ٌشتري ضحكا ٍ
ت
َ
ً
ً
ً
وببل ثمن.
واسعة بؤق ِّل
عمٌقة
عالٌة
األثمانِ ،
ِ
السعادة  .كما ذكر
 -ٜما ىي الوسائؿ الّتي تجمب ّ
الضحؾ و ّ
الكاتب.
جونا الجمٌلٌ ،وخٌرا ُتنا الكثٌرةٌ.
اإلجابُُّ :
السرور ف ّنا ؟
ِٓٔ -ل َـ ّ
عد الكاتب ّ
اإلجابُ :ألنّ الحٌاة َفنٌّ  ،والسّرور كسائر شإون الحٌاة فنّ ؛
وحظِ ً به
فمن عرؾ كٌؾ ٌنتفع بهذا الفنّ استثمره واستفاد منه َ
 ،ومنْ ل ْم ٌعرفه لم ٌعرؾ أن ٌستثمره.

سرور كسابر شإون الحٌاة فنّ ؛ فمن عرؾ كٌؾ
الحٌاة فنّ  ،وال ّ
وحظِ ً به  ،ومَنْ لم ٌعرفه
ٌنتفع بهذا الفنّ  ،استثمره واستفاد منه َ
لم ٌعرؾ أن ٌستثمره.
قوة اَّلحتمال ؛
سرور ّ
 ٕٓٔ3ش ّأول درس ٌجب أن ٌُ َتعلَّم فً فنّ ال ّ
صدر ،
فما إنْ ٌصاب المرء بال ّتافه من اْلمر حتى تراه َح ِر َج ال ّ
وتقض
كاسؾ الوجه  ،ناكس البصر  ،تتناجى الهموم فً صدره ،
ّ
ً
وتإرق َج ْفنه  ،وهً إذا حدثت لمن هو أقوى احتماَّل ،
مضجعه ،
ّ
لق لها ً
سا  ،ونام ملء جفونه رضِ ًَّ
باَّل  ،ول ْم ُت َح ِّرك منه َن َف ً
لم ٌُ ِ
صدر ٕٓٔ3 .ش
ال
فارغ
البال
ّ

قوة االحتماؿ لدى المرء تجعمو أقدر عمى جمب
ّٔٔ -
إف ّ
وضح ىذا ٕٓٔٛ .ش
السرور ّ ،
ّ
ّ
ٌتخطى الهموم
اإلجابُ :إنّ قوّ ة االحتمال تجعل صاحبها

ٔ -ما ىي ال ّنعمة الكبرى لإلنساف ؟

والمصاعب من ؼٌر أن ٌؤبه لها وهو قادر على تجاوزها فً
نفسه وعقله وإدراكه  ،ما ٌجعله أقوى وأقدر على التعامل معها
 ،فٌؽدو مرتاحا مطمئن البال.

ُمنح اإلنسانُ القُدر َة على السّرورٌ ،ستمت ُع به إنْ
اإلجابُ :أنْ ٌ َ
وُ ِجدَ ْ
ت أسبابُه.

مػما تحتَو خطّ في ما يأتي :
وضح الكنايات في ّ
ّٕٔ -
كؿ ّ
الصدر.
أ  -فارغ ّ
اإلجابُ :كناٌة عن الرّاحة والطمؤنٌنة.
تقض مضجعه.
ب-
ُّ
ّ
اإلجابُ :كناٌة عن القلق وقلة النوم.
جـ  -ناكس البصر ٕٓٔٛ .ش
اإلجابُ :كناٌة عن الحزن والعُبوس.

السرور ؟
ٕ -ماذا يفعؿ اإلنساف إف لـ يجد أسباب ّ
اإلجابٌُ :خلقها إن لم تكن.
الرجؿ أو المرأة .
ٖ -أبدى الكاتب إعجابو في ّ
كؿ مف القمر و ّ
وضح سبب إعجابو.
ّ

ً
هالة ُتشِ عّ سرورً ا وبها ًء ونورً ا.
القمر ٌ :عجبُنً القم ُر فً تقلّده
ّرور.
الرجل أو المرأة ٌَ :خلُ ُق حوله ًّ
ّ
جوا مُش َبعً ا بال ِؽبْطة والس ِ

السابؽ.
ص ّ
ٖٔ -استخرج الطّباؽ مف ال ّن ّ
(الرّجل ،المرأة)( ٌشقىٌ ،نعم )(ال ّ
شقاء ،ال ّنعٌم)(أكثر ،أق ّل).

الرجؿ أو المرأة عميو ؟
ٗ -ما أثر ّ
السرور الّذي يخمقو ّ
ُشر ُق فً مُحٌّاه ،وٌلم ُع فً عٌنٌه ،وٌتؤلّ ُق فً
اإلجابٌُ :تشرَّ بُه فٌ ِ
وجهه.
جبٌنِه ،وٌتد ّف ُق من
ِ

ص  ،وازف بيف صفات شخصيف :
ٗٔ -في ضوء فيمؾ ال ّن ّ

الضٌق بنفسه.
السرور ،واآلخر شدٌد ّ
بـ يستطيع اإلنساف أحدهما قادر على خلق ّ
٘ -القدرة عمى ّ
السرور نعمة كبرى َ ،
ً
ً
سعٌدا واثقا بنفسه قادرً ا على
اإلجابُ  :األوّ ل سٌكون متفائبل
تحقيقيا وفؽ رأي الكاتب ؟
تحمل جمٌع الصعاب.
ّ
والثانً على النقٌض تماما ؛ إذ سٌكون حزٌ ًنا متشائمًا ال
اإلجابٌُ :ستمتع بال ّسرور إنْ وجدت أسبابه ،وٌخلُقها إنْ لم تكن.
ٌستطٌع مواجهة الصعاب بهمّة و إرادة.
(

) (األستاذ بدر األسري) (( )579/0009555البدر)

4

(مُكجّف /اللّغُ العربًُّ) الفصل الدّراسٌّ األوّل ()1519

السرور لإلنساف ،
ٕ -ذكر الكاتب عامميف ليما دور في خمؽ ّ
اذكرىما.
اإلجابُ :عام ٌل خارجًٌّ وه َُو ك ُّل العا َل ِم ،وعا ِم ٌل داخلًٌّ وه َُو
ُك.
نفس َ

الفنية في قوؿ الكاتب :
٘ٔ ّ -
وضح الصور ّ
فٌشرق فً مح ٌّاه:
ورً
اإلجابُ :صوّ ر الكاتب السّرور ن ا ٌضًء وجه صاحبه.
وٌتد ّفق من وجهه:
اإلجابُ :صوّ ر السّرور ما ًء ٌتدفق من وجه المسرور  ،وصوّ ر
الوجه نبعً ا ٌتد ّفق منه هذا الماء.
ٌشتري ضحكة عمٌقة:
اإلجابُ :صوّ ر الضحكة سلعة ُتشترى.
تتناجى الهموم فً صدره ٕٓٔٛ :ش
اإلجابُ :صوّ ر الهموم أشخاصً ا ٌ ُْطلعون بعضهم بعضً ا على
عواطفهم وأسرارهم.

يتفاعؿ مع ن ِ
رورا .متى
فس َؾ
ٖ -العالَ ُـ الخارجي
ُ
ُ َ
فيكوف ُ
س ً
يتحقّؽ ىذا األمر ؟
ت سمْ َع َك ،وأعْ دَ ْد َ
ت عٌنٌك  ،وأره ْف َ
اإلجابُ :فإذا َج ْلو َ
ت
مشاعِ َر َك للسّرور.
ٗ -ما الفرؽ بيف ال ّناس ِمف وجية نظر الكاتب؟
ّرور.
اس
َ
اإلجابُ :ال ّن َ
ٌختلفون فً القدر ِة على َخ ْلق الس ِ

كؿ كممة مف الكممات المخطوط تحتيا في
 -ٔٙما معنى ّ

ضعؼ).
وضح داللة العبارة ( ِّ
ّ٘ -
فغي ْر مصباحؾ إف ُ
اإلجابُُ ٌ :د ُّل على ضرورة أن ٌؽٌر المرء من حٌاته النفسٌة
وٌبحث عن أسباب السرور كلّما افتقدها.

السابؽ ؟
ص ّ
ال ّن ّ
هالة :ال ّدائرة من الضّوء تحٌط بجرم سماويّ .
بال ِؽ ْبطة  :النعمة وال ّسرور.
بهاء :نورً ا.
المح ٌّا :وجهه.
ٌتؤلّقُ ٌ :لمع ٌ ،شرق.

كؿ مف :
 -ٙعمى َمف يعود الضمير في ّ
رور حو َل ُه :اإلجابُ :اإلنسان.
الس َ
وٌخلُقَ ّ
ف ُر ْجحان ك ّفتِها :اإلجابُ :نفسك.
ف ِه ًَ ا ّلتً ُت ِّلو ُنه :اإلجابُ :مشاعرك.

 ٕٓٔٛش

الصدر  :ضائق.
َحرج ّ
كاسؾ الوجه  :عابس أو حزٌن ٕٓٔٛ .ش
تإرق َج ْفنه ( :أرق)  ٕٓٔٛش تمنعه من النوم.
ّ
ال ّتناجً  :تبادل األسرار بٌن اثنٌن فً أمر ما.

الفنية في قوؿ الكاتب :
ّ -ٚ
وضح الصور ّ
 فمنهم المظلم كالمصباح المحترق :اإلجابُ :صوّ ر من ال ٌستطٌع خلق أيّ نوع من السرور
مصباحً ا محتر ًقا.
 ومنهم المضًء ب َقدْ ر كمصباح ال ّنوم:اإلجابُ :وصوّ ر من فٌه قلٌل من السّرور بضوء المصباح
الخافت ً
لٌبل.
 ومنهم ذو القدرة الهابلة كمصباح الحفَلت:ّ
اإلجابُ :وصوّ ر من ٌقدر على خلق السرور وبثه فً اآلخرٌن
حوله مصباحً ا ٌنٌر فً الحفبلت بطاقة كبٌرة.

منىذج ( :)1اقرأ النّصّ اآلتٌ من
وحدَ (فــنّ السّــرور) ،ثه أجب عن األسئلُ اليت تلًه :
 ٕٓٔ3ش ومع هذا كلّه ففً استطاعة اْلنسان أنْ ٌتؽلّب على
سرور حوله  .وجزء كبٌر من اْلخفاق فً
المصاعب  ،وٌخلق ال ّ
ّ
السرور ٌرجع إلى الفرد نفسه  ،بدلٌل أنا نرى فً الظروؾ
خلق ّ
الواحدة واْلسرة الواحدة واْل ّمة الواحدة من ٌستطٌع أنْ ٌخلق من
سرورا  ،وإلى جانبه أخوه الذي ٌخلق من كل ّ شًء حز ًنا
كل ّ شًء
ً
الشخصً َّ -ل ش ّك  -له عَلقة كبٌرة فً إٌجاد
 ٕٓٔ3ش ؛ فالعامل
ّ
خارجً
الجو الذي ٌتن ّفس منه ؛ ففً الدّنٌا عامَلن اثنان  :عامل
ّ
ّ
داخلً وهو نفسك ؛ فنفسك نصؾ العوامل
وهو كلّ العالم  ،وعامل
ّ
 ،فاجتهد أنْ تكسب النصؾ على اْلقل ؛ وإ ًذا فرجحان كفتها قرٌب
اَّلحتمال  ،بل إنّ النصؾ اآلخر وهو العالم َّل قٌمة له بالنسبة إلٌك
تلونه  ،وتج ِّمله أو تق ّبحه  ،فإذا
إَّل بمروره بمشاعرك ؛ فهً التً ِّ
سرور ،
جلوت عٌنٌك  ،وأرهفت سمعك  ،وأعددت مشاعرك لل ّ
سرورا.
الخارجً ٌتفاعل مع نفسك فٌكون
فالعالم
ً
ّ
سرور اختَلؾ
إ ّنا لنرى ال ّناس ٌختلفون فً القدرة على َخ ْلق ال ّ
مصابٌح الكهرباء فً القدرة على اْلضاءة ؛ فمنهم المظلم
كالمصباح المحترق  ،ومنهم المضًء ب َقدْ ر كمصباح النوم  ،ومنهم
ذو القدرة الهابلة كمصباح الحفَلت َ ،ف َؽ ٌِّ ْر مصباحك إن ضعؾ ،
قوي ٌنٌر لنفسك ولل ّناس.
بمصباح
واستعض عنه
ٍّ
ٍ

 -ٛما الجذر المّغوي لمكممات اآلتية ؟
َ
قٌمة  :قوم.
استطاع ِة :طوع .إٌجا ِد  :وجد.
 -ٜاقترح ا
السعادة ٍّ
لكؿ مف :
حال يحقّؽ ّ
أ  -شخص ٌخاؾ من اْلخفاق.
اإلجابُ :أنْ ٌتدرب وٌجرّ ب وٌنطلق بؤفكاره  ،فالمرء ال ٌصل
إلى النجاح إال بعد اجتٌاز العقبات وتح ّدي الصعوبات.
ب  -شخص ٌنظر إلى الحٌاة بمنظار أسود.
اإلجابُ :أنّ الحٌاة هٌّنة بسٌطة فبل ٌحمّلها ما ال تحتمل.

تمر علٌها الظروؾ ؟
ٔ -ما دور المشاعر عندما ّ

جـ  -شخص ؼارق فً الهموم.
اإلجابُ :أن ٌحوّ ل ناحٌة تفكٌره إلى ما ٌسعده.

فه ًَ الّتً ُت ِّلو ُنه ،و ُتجمِّلُه أو ُتق ِّب ُحهُ.
اإلجابُِ :
(
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مبي ًنا التّوافؽ بينيا
ٗ -اشرح مقولة ميخائيؿ نعيمة اآلتية ّ
ص:
وبيف الفقرة الثّامنة مف ال ّن ّ

منىذج ( :)5اقرأ النّصّ اآلتٌ من
وحدَ (فــنّ السّــرور) ،ثه أجب عن األسئلُ اليت تلًه :
ولعل ّ من أه ّم أسباب الحزن ضٌق اْلفق  ،وكثرة تفكٌر اْلنسان
فً نفسه ح ّتى كؤ ّنها مركز العالم  ،وكؤنّ ال ّ
شمس والقمر وال ّنجوم
ّ
والرخاء كلها ُخلقت لشخصه ،
سعادة
ّ
والبحار واْلنهار واْل ّمة وال ّ
فهو ٌقٌس كل ّ المسابل بمقٌاس نفسه  ،وٌدٌم ال ّتفكٌر فً نفسه
وعَلقة العالم بها  ،وهذا  -من ؼٌر رٌب ٌ -سبب البإس والحزن ،
فمحال أن ٌجري العالم َو ْفق نفسه ؛ ْلنّ نفسه لٌست المركز  ،وإ ّنما
سع أفقه  ،ونظر
هً نقطة صؽٌرة على المحٌط العظٌم  ،فإنْ هو و َّ
كثٌرا شعر بؤنّ اْلعباء
إلى العالم الفسٌح  ،ونسِ ًَ نفسه أحٌا ًنا  ،أو
ً
ّ
ً
ً
تْ
التً تثقل كاهله  ،والقٌود التً تثقل بها نفسه قد خف شٌبا فشٌبا.
ً
فراؼا أشدّ هم ضٌ ًقا بنفسه ؛
السبب فً أنّ أكثر ال ّناس
وهذا هو ّ
ْل ّنه ٌجد من زمنه ما ٌطٌل التفكٌر فٌها  ،فإن هو استؽرق فً عمله
 ،وف ّكر فً ما حوله  ،كان له من ذلك ل ّذة مزدوجة  :ل ّذة الفكر
والعمل  ،ول ّذة نسٌان النفس.

(( على قدْ ِر ما ت ّتسع نافذ ُتك أو تضٌق ٌ ّتسع الكون الذي تعٌش فٌه
أو ٌضٌق )).
ً
اإلجابُ :إذا امتلك اإلنسان عقبل واعًٌا وبصٌرة منفتحة وأف ًقا واسعً ا
سٌرى العالم من حوله واس ًعا رحبًا  ،فتخؾّ أعباإه وهمومه وتتحلّل
شٌ ًئا فشٌ ًئا  ،أمّا إذا انؽلق اإلنسان على نفسه ولم ٌف ّكر إال فً ذاته
سٌبقى أسٌرً ا لنفسه وستتم ّكن منه همومه وتإرّ قه .فبقدر رإٌة
اإلنسان ومدى أفقه ستسعده الحٌاة أو تشقٌه.

وضح داللة العبارة
ّ٘ -
(كثرة تفكير اإلنساف في نفسو حتّى كأ ّنيا مركز العالـ).
اإلجابُ :اهتمامه بذاته وجعلها محور تفكٌره فً عبلقته مع
اآلخرٌن.

السرور أن ٌقبض المرء على زمام تفكٌره ،
ولعل ّ من دروس فنّ ّ
تعرض لموضوع ُم ْق ِبض  -كؤنْ ٌناقش
فٌصرفه كما ٌشاء ؛ فإنْ هو ّ
ِّ
أسرته فً أمر من اْلمور المحزنة  ،أو ٌجادل شرٌكه أو صدٌقه
حول ناحٌة تفكٌره  ،وأثار مسؤلة أخرى
فً ما ٌإدّي إلى الؽضب َّ -
سارة ٌنسى بها مسؤلته اْلولى المحزنة ؛ فإن تضاٌ ْقت من أمر
ّ
فتكلّ ْم فً ؼٌره  ،وانقلْ تفكٌرك كما تنقل بٌادق ال ّ
شطرنج .ومن هذه
الدّروس أٌضا ّأَّل تقدّر الحٌاة فوق قٌمتها ؛ فالحٌاة ه ٌِّنة  ،فاعمل
الخٌر ما استطعت  ،وافرح ما استطعت  ،وَّل تجمع على نفسك اْللم
بتو ّقع ال ّ
ش ّر  ،ث ّم اْللم بوقوعه  ،فٌكفً فً هذه الحٌاة ألم واحد
لل ّ
ش ّر الواحد.

أف نفسو ليست مركز العالـ ؟
 -ٙكيؼ يدرؾ اإلنساف ّ
ْ
اإلجابُ :فمُحال أنْ
لٌست
نفس ُه
ٌجري العالَ ُم َو ْف َق نفسِ ِه ؛ ألنّ َ
َ
ٌ
ُ
ٌ
العظٌم.
ًِ نقطة صؽٌرة على المُحٌطِ
ال َمر َك َز ،وإ ّنما ه َ
ِ
السعادة لإلنساف ؟
 -ٚكيؼ يحقِّؽ العمؿ ّ
اإلجابُ :إذا استؽرق اإلنسان فً عمله  ،وف ّكر فً ما حوله ،
كان له من ذلك ّلذة مزدوجة ّ :لذة الفكر والعمل ّ ،
ولذة نسٌان
النفس.

ولتفعل ما ٌفعله الف ّنانون  ،فالرجل َّل ٌزال ٌتشاعر حتى ٌكون
شاعرا  ،وٌتخاطب حتى ٌصٌر خطٌ ًبا  ،وٌتكاتب حتى ٌصٌر كات ًبا ،
ً
َّ
ّ
سرور واَّلبتسام للحٌاة  ،حتى ٌكون التط ُّبع طب ًعا.
فتص َّنع الفرح وال ّ

ِ
بيف
 -ٛعمى
يوجو تفكيره نحو الفرح والبيجة ّ ،
اإلنساف أف ّ

ضٌق األُفُ ِق ،و َكثرةُ
ُ
أىـ أسباب الحزف ؟ اإلجابُ :
ٔ -ما ّ
اإلنسان فً نفسِ ِه ح ّتى كؤ َّنها َمر َك ُز العالَ ِم.
تفكٌر
ِ
ِ
ٕ– ِمف أسباب ضيؽ اإلنساف انغالقو عمى نفسو :

اإلجابُ  :بمعنى ّأال ٌظل اإلنسان حبٌس األفكار المحزنة  ،بؤن
ٌقود زمام تفكٌره ؛ فٌصرفه كما ٌشاء؛ فٌحول تفكٌره إلى ناحٌه
تنسٌه تلك األفكار  ،وٌحاول إٌجاد أفكار أخرى بدٌلة تسعده.

ذلؾ .

 -ٜقاؿ تعالى  ( :فَ َال تَ ُغَّرَّن ُك ُـ ا ْل َح َياةُ الد ْن َيا )
فسر قوله تعالى فً هذه اآلٌة.
أّ -
اإلجابُ :ال تلهكم الحٌاة ال ّدنٌا بما فٌها من عٌش رؼد ونعٌم
زائل عن العمل الصالح لآلخرة.
ص ما ٌقاربها فً المعنى.
ب  -استخرج من ال ّن ّ
اإلجابُّ " :أال تقدر الحٌاة فوق قٌمتها ؛ فالحٌاة هٌِّنة  ،فاعمل
الخٌر ما استطعت".
الرسول صلى َّللا
جـ  -ناقش ما استخرجته فً ضوء قول ّ
علٌه وسلم ( :ما لً وما للدّنٌا  ،ما أنا فً الدّ نٌا ّإَّل كركب
استظل ّ تحت شجرة ث ّم راح وتركها ).
اإلجابُ :اإلنسان فً هذه الحٌاة ال ّدنٌا عابر سبٌل  ،والرّ اكب
الّذي ٌستظ ّل تحت شجرة ال ٌعمد إلى أثاث فخم ٌضعه فً ظ ّل
الشجرة  ،وإ ّنما إلى ما تٌسّر وسهل  ،فبل ٌصنع لنفسه ما ٌدوم
له فٌها أل ّنه راحل وعابر سبٌل فً هذه ال ّدنٌا.

أ ـ اذكر أبرز مظاهر هذا اَّلنؽَلق.
اإلجابُ :كثرة تفكٌر اإلنسان فً نفسه  ،ح ّتى كؤ ّنها مركز العالم ،
وكؤنّ ال ّ
شمس والقمر وال ّنجوم والبحار واألنهار واألمة والسّعادة
ّ
ُ
والرّ خاء كلها خلقت لشخصه ؛ فهو ٌقٌس ك ّل المسائل بمقٌاس نفسه ،
وٌدٌم التفكٌر فً نفسه وعبلقة العالم بها  ،وهذا  -من ؼٌر رٌب -
ٌسبب البإس والحزن ؛ فمحال أن ٌجري العالم وفق نفسه ؛ ألنّ
نفسه لٌست المركز  ،وإ ّنما هً نقطة صؽٌرة على المحٌط العظٌم.

ب  -كٌؾ ٌستطٌع تجاوزه ؟
اإلجابُ :بتوسٌع أفقه  ،ونظره إلى العالم الفسٌح  ،ونسٌان نفسه ،
حتى ٌشعر بؤنّ األعباء التً تثقل كاهله  ،والقٌود التً تثقل بها نفسه
قد خ ّفت شٌ ًئا  ،وتحلًّلت شٌ ًئا فشٌ ًئا.

ٖ -قاؿ أبو العتاىية:

إف َّ
باب و الفػ ارغَ و الػ ِج َػد ْه
ّ
الش َ

ػس َػد ْه
س َدةٌ لم َم ْػرِء أَي َمػ ْف َ
َم ْف َ

ص ما ٌتوافق ومعنى هذا البٌت.
استخرج من ال ّن ّ
اإلجابُ " :أكثر الناس فرا ًؼا ضٌ ًقا بنفسه ".

(
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مما ذكر في الكتاب.
 -ٔٙاذكر مؤلفات الكاتب أحمد أميف ّ
ٔ -فجر اإلسبلم ٕٓٔٛ .ش
ٕ -ضحى اإلسبلم.
ُ
ّ
ّ
ٖ -فٌض الخاطر الذي أخذ منه النصّ .

ٓٔ -ماذا يفعؿ الف ّنانوف ؟
ٌكون
اإلجابٌُ :تص ّنعون الفرح والسّرور واالبتسام  ،ح ّتى
َ
ال ّتط ُّب ُع َطبعً ا.
السرور عادة في رأي الكاتب ؟
ٔٔ -كيؼ يجعؿ المرء ّ
اإلجابٌُ :ص ّنع الفرح السّرور واالبتسام فً مواقؾ حٌاته
وٌتعوّ دها حتى ٌصبّح التكلّؾ طبعً ا  ،فٌفعل ما ٌفعله الفنانون ،
فالرجل ال ٌزال ٌتشاعر حتى ٌكون شاعرً ا  ،وٌتخاطب حتى
ٌصٌر خطٌبًا  ،وٌتكاتب حتى ٌصٌر كاتبًا.

ص كيؼ يمكف لإلنساف أف
ّ -ٔٚ
يبيف أحمد أميف في ىذا ال ّن ّ
وضح ذلؾ.
يكوف
ً
سعيدا ّ

اإلجابُ :ألنّ السّرور ٌنبع من داخل اإلنسان ال من ّ
الظروؾ
الخارجٌّة به حسْ ب.

ٕٔ -ما الجذر المغوي لمكممات اآلتية ؟

السبؿ والوسائؿ اّلتي يمكف بيا أف يحقّؽ
 - ٔٛذكر الكاتب ّ
السرور اذكرىا.
الفرح و ّ

قٌمتِها :ق و م.
استطعت :ط وع.
السرور :س ر ر.
ّ
ٌُطٌل ُ :ط ول.
ٌَ ِج ُد  :وج د.
لَ ّذةٌ  :ل ذ ذ.
ٌ
مزدوجة  :زوج.

اإلجابُ :أن ٌكون قو ًٌّا متحم ًّبل الصّعاب ّ ،
وأال ٌفكر بنفسه كثٌرً ا
وكؤ ّنها مركز العالم  ،وأن ٌمؤل وقت فراؼه بما هو نافع ومفٌد
مثل العمل.

 -ٜٔما ىي رؤية الكاتب عمى اإلنساف الّذي يبحث عف

الفنية في قوؿ الكاتب :
ّٖٔ -
وضح الصور ّ
 والقٌود ا ّلتً تثقل بها نفسه:اإلجابُ :صوّ ر األعباء بقٌود ثقٌلة الوزن تقٌد صاحبها عن
االنطبلق والعمل.

السرور؟
ّ

اإلجابُّ :أال ٌفكر فً ما هو سلبًّ  ،بل ٌوجّ ه تفكٌره نحو ك ّل ما
هو إٌجابًّ  ،وأن ٌجتهد فً أن ٌجعل السّعادة طبعً ا من طباعه ،
وال ٌضٌّعها فً ما ٌكدر عٌشه.

طبيعة :
ص بعض عناصر ال ّ
ٗٔ -وظّؼ الكاتب في ال ّن ّ

ٕٓ -أكثر الكاتب مف استخداـ أسموب التفضيؿ :

أ  -اذكر اثنٌن منها.
اإلجابُ :الشمس  ،القمر  ،النجوم  ،البحار  ،األنهار ...

ص.
أ  -استخرج مثالٌن على هذا من ال ّن ّ
اإلجابُ :أوضش  ،أش ّذ  ،أل.ٜٛ

أي مدى نجح فً توظٌفها فً رأٌك؟
ب  -إلى ّ

ب  -علّل كثرة استخدامه.
اإلجابُ :اٌّمبسٔخ ث ٓ١األش١بء ٌج١بْ رّّ١ض٘ب ٚأفضٍ١زٙب.

اإلجابُ :جاءت منسجمة مع موضوع (السّرور) الذي عالجه
ٌ
الكاتب ،ففً توهّج الشمس والنجوم ٌ
وبرٌق ٌبعث على
ألق
السّرور  ،وكذلك القمر فً تقلّده هالة .واألنهار والبحار
والنجوم والقمر والشمس عناصر ّ
وظفها الكاتب خدمة للفكرة
التً أرادها فً كثرة تفكٌر اإلنسان بنفسه حتى كؤنّ هذه
العناصر ُخلِقت له فقط.

بديعي ىو المقابمة :
ٕٔ -في الفقرة لوف
ّ
أ – استخرجه.
اإلجابُٚ :ف ٟإٌّبط ِٓ ٠شم ٝف ٟإٌعٕ٠ ِٓ ُِٕٙٚ ، ُ١عُ فٟ
اٌ ّشمبء.

كؿ كممة مف الكممات المخطوط تحتيا في
٘ٔ -ما معنى ّ

ب  -ب ٌّن دَّللته.
اإلجابُ :رذُيّ عٍ ٝثشاعخ اٌىبرت ف ٟرٛو١ذ اٌّعٕٚ ، ٝرٛض١ذٗ ،
ٚرمش٠جٗ ِٓ ٔفظ اٌّزٍم.ٟ

النص السابؽ ؟
ّ
ِّ
الزمام  :خٌط ٌُش ُّد به .وزمام األمر  :مِبل ُكه  ،أي  :قوامه
وعنصره األساسًّ .

البٌادق  :مفردها  :ال َبٌْدَ ق  :وهو  :ال ّدلٌل فً ال ّسفر والجندي
ش ْط َر ْنج (جندي ال ِّ
الراجل  ،ومنه بٌدق ال ِّ
ش ْط َر ْنج) وهو المقصود
هنا.

(
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الىحدَ الجّالجُ  :واحرّ قلباه
مقرر الحفظ ٌ/حفظ ال ّطلبة ما ٌؤتً:
ّ
واحر قلباه )
ثمانٌة أبٌات من قصٌدة (
ّ
منىذج ( )1اقرأ النّصّ الشعرٍ اآلتٌ من قصًدَ
(واحرّ قلباه) للشاعر املتنبٌّ ،ثه أجب عن األسئلُ اليت تلًه:

شجِــــ ُُ
اؽـ ّش لَ ٍْجبُٖ ِـ ّّْٓ لَ ٍْجُـُٗ َ
ََ ٚ
ِب ٌ ٟأُ َوزِّ ُُ ُؽجّب ً لَ ْذ ثَــ َشَ ٜعغـَذٞ
إْْ َوبَْ ْ َ٠غّـــ َ ُؼَٕـــب ُؽ ٌّت ٌِغُ ّشرِــ ِٗ
ط إالّ فُِ ٟـؼب ٍََِزٟ
٠ب أػ َذ َي إٌّب ِ
أ ِػ ُ
د ِِ ْٕ َه طـب ِدلَــــخً
١ز٘ب َٔظَشا ٍ
ََِ ٚب أْزِفَب ُع أخ ٟاٌ ّذَْٔ١ب ثَِٕـــب ِظ ِش ِٖ

 ٕٓٔٛش
 ٕٓٔٛش

 ٕٓٔٛش

عـمَ ُُ
َ َِْٓ ٚث ِغغـَّْٚ ٟؽـــبٌِ ٟػٕ َذُٖ َ
١ف اٌذ ِّْ ٌٚخ األُ َِــــــ ُُ
َٚرَذّػُ ٟؽ ّ
ـت َ
ع ِ
اٌؾــــــ ِّت َٔ ْمز َِ
غــــــ ُُ
س
ذ
ْ
فٍََْ١ـذَ أّٔب ثِمَ ِ ُ
َ
ظــ ُُ َٚاٌؾى َُُ
فَ ١ه اٌ ِخظب َُ َٚأٔذَ اٌخ ْ
شؾ ُُّٗ ََ ٚس َُ
غ َت اٌش َّْؾ َُ فْ ّٓ١
أْ رؾ َ
عـزَ َٛدْ ِػ ْٕ َذُٖ األ ْٔــــٛا ُس َٚاٌ ُّ
ظٍَ ُُ
إرا ا ْ

شاعر في البيت األ ّوؿ؟
َّٔ -
مػـ يشكو ال ّ
اإلجابُ :من جفاء سٌؾ ال ّدولة وبرود قلبه  ،ومن َس َقم أل ّم به
وأحرّ به قلبه نتٌجة هذا الجفاء.
شػ ِب ُـ ).
وضح الكناية في ( َق ْم ُب ُو َ
ّٕ -
اإلجابُ :كناٌة عن قلّة اهتمام سٌؾ الدولة بالمتنبًّ  ،وص ّده
عنه.
األوؿ؟
ٖ -ما العاطفة البارزة في البيت ّ
اإلجابُ :عاطفة األلم والتحسّر.

لغرتو ) ؟
 -ٜعالـ يعود الضمير( الياء ) في كممة ( ّ
اإلجابُ :سٌؾ ال ّدولة.
المحسف البديعي الّذي تمثّؿ بكممتي:
ٓٔ -ما
ّ
ػػـ  َ،الح َك ُـ)؟ اإلجابُ :الطباق.
( َ
الخ ْ
صُ
ٔٔ -استخدـ الشاعر أسموب إنشائي ( النداء ) في البيت
الرابع ،فما المعنى الّذي أفاده ؟ اإلجابُ :االستعطاؾ.
ّ

ٕٔ -دلّؿ ببيت ِمف القصيدة عمى مضموف المثؿ :
ورٍـ ) .اإلجابُ :كتابة البٌت الخامس.
( استَ ْ
س َم ْن َت ذا َ
الضمير ( الياء ) في أعيذىا ؟
ٖٔ -عالـ يعود ّ
اإلجابُ :ال ّنظرات.
الضمير ( الكاؼ ) في (منؾ ) ؟
ٗٔ -عالـ يعود ّ
اإلجابُ :سٌؾ ال ّدولة.

وضحيا.
السادس ّ
٘ٔ -برزت الحكمة في البيت ّ
ّ
والظلمة  ،فؤيّ
اإلجابُ :إذا لم ٌمٌّز اإلنسان البصٌر بٌن ال ّنور
نفع له فً بصره.
 ٕٓٔٛش

صـ ُ ،غّرة)؟
(سقَـ َ ،خ ْ
ٗ -ما جمع َ
صم  :خصومُ .ؼ ّرة ُ :ؼ َرر.
س َقم  :أسقامَ .خ ْ
اإلجابَُ :

 -ٔٙقاؿ أبو العتاىية :

٘ -استخدـ الشاعر أسموب إنشائي ( النداء ) في البيت

أشر إلى البٌت ا ّلذي ٌنسجم مع قول أبً العتاهٌة.

األوؿ  ،فما المعنى الّذي أفاده؟
ّ
اإلجابٌُ :فٌد النداء هنا الندبة.
حبو لسيؼ الدولة
 -ٙفي البيت الثّاني وازف ال ّ
شاعر بيف ّ
وضح ذلؾ ٕٓٔٛ .ش
وحب اآلخريف لو ّ ،
ّ
اإلجابُ :حبّ ال ّ
شاعر لسٌؾ ال ّدولة صادق لٌس فٌه تملّق أو
تكلّؾ وقد أنحله وأبرى جسده  ،وحبّ اآلخرٌن لسٌؾ ال ّدولة
ظاهرة صادق وباطنه متكلّؾ.
ضح ذلؾ في ضوء
 -ٚبدا ال ّ
شاعر لَ ِب ًقا ّ
مؤد ًبا في عتابو  ،و ّ
البيت الثّاني.
اإلجابُ :عاتبه بإظهار مدى حبّه له  ،هذا الحبّ الّذي أبرى
جسده وأنحله وهو كاتم له  ،لٌتج ّنب التملّق فً حبّه كما ٌ ّدعٌه
ؼٌره  ،بقلوب ؼٌر خالصة  ،ونٌّات ؼٌر صادقة.
 -ٛاستخدـ الشاعر أسموب إنشائي ( التمني ) في البيت
الثّالث  ،فما المعنى الّذي أفاده ؟
اإلجابٌُ :فٌد التم ّنً هنا ال ّتحسّر.
(

) (األستاذ بدر األسري) (( )579/0009555البدر)

ٍ
ِ
بصير الفؤ ِاد
كفيؼ
وكـ مف
ْ

ِ
ٍ
ص ْر
و َك ْـ مف فؤاد كفيؼ َ
الب َ

ت ِع ْن َدهُ األ ْنوا ُر َو ُّ
اإلجابَُ :ومَا ا ْنتِ َفا ُع أخً ال ّد ْنٌَا ِب َناظِ ِر ِه إذا اسْ َت َو ْ
الظ َل ُم

 -ٔٚاستخدـ الشاعر أسموب إنشائي ( استفياـ) في البيتيف
السادس  ،فما المعنى الّذي أفاده ؟
الثاني و ّ
اإلجابُ :البٌت ّ
الثانًٌ :فٌد االستفهام هنا التعجب ٕٓٔٛ .ش
اإلجابُ :البٌت ال ّسادس ٌ :فٌد االستفهام هنا النفً.

 -ٔٛاستخرج الطّباؽ في األبيات:

السادس.
الرابع و ّ
ّ
األوؿ والثّاني و ّ
الحكم .ت ّدعً  /أك ّتم.
اإلجابُ :الخصم َ /
األنوار  /ال ُّظلم .شبم  /حرّ .
 -ٜٔما مفرد كممة (الظمَـ )؟
اإلجابُُ :
الظ ْلمة.
تدعي)؟
ٕٓ -ما الجذر المّغوي لمكممة اآلتية ( ّ
اإلجابُ :دَ َع َو.
ي ليذه القصيدة ؟
ٕٔ -ما الغرض ال ّ
شعر ّ
اإلجابُ :العتاب.
15
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كؿ كممة مف الكممات المخطوط تحتيا في
ٕٕ -ما معنى ّ
السابقة ؟
األبيات ّ
ـر :وا حرؾ نداء للندبة والتوجّ ع.
اح ّ
َو َ
ال َّ
ش ِب ُم :البارد.
َ
سـق ُم :مرض وطال مرضه.
َ
أ ُ َك ِّت ُم :مبالؽة من الكتمان.
برى :أضعفه وأضناه.
ال ُؽ ّرة  :ؼرّة الرجل وجهه.
الخصام  :النـزاع بٌن المتنبً وخصومه.
الحكم :القاضً.
أعٌذها :أحصنها وأنزهها.
ال ّ
شحم  :السمنة.
تحسب  :تظن.
ورم  :انتفاخ الجسم بسبب المرض.
اْلَ َم ُم  :القرٌب.
أخً الدّ نٌا :المراد اإلنسان.
ناظره  :بصره أو عٌنٌه.
اسـ َت َوت :تساوت.
الظلم  :جمع ظلمة  -الظبلم.
التحميؿ األدبي ألبيات القصيدة( :دٌ ً١اٌّؼٍُّ)
البيت (ٔ)ٚ :اد ّش (ٔذثخ) ٠مٛي ٚ :اد ّش لٍجٚ ٟادزشالٗ  ،ثّٓ لٍجٗ عٕ ٟثبسد
ال اعزٕبء ٌٗ ثٚ ، ٟال إلجبي ٌٗ عٍ ، ٟفمٍج ٟدب ّس ِٓ دجّٗ ٚ ،لٍجٗ ثبسد ِٓ
دجّٚ ، ٟأٔب عٕذٖ ِعز ًّ اٌجغُ.
البيت (ٕ) :دجٌّ ٟغ١ف اٌذٌٚخ لذ أٔذ ًَ جغّٚ ٟأٔب وبرُ ٌٗ  ،ألرجّٕت اٌزٍّّك
ثذجّٗ ٚ ،غ١ش٠ ٞزٍّّم ْٛإٌ ٗ١ثذجّ٠ٚ ، ُٙزىٍّف.ٗٔٛ
البيت (ٖ) :إْ وبْ ٠جّعٕب دجّٗ ّ ِٛٚدرٗ  ،فٍ١ذ أّٔب ٔمزغُ إٌّبصي عٕذٖ ثمذس
ِب ٔذٓ عٍِ ِٓ ٗ١ذجّزٕب اٌخبٌظخ ِٚ ،ب ٔعزمذٖ ِٓ ِّ ٛدرٕب اٌظبدلخ  ،فال
ُ٠ج َخظ اٌّخٍض دمّٗ ٚ ،ال ٠جزي ٌٍّزظٕع ثشّٖ .أ : ٞأ ٞإْ وبْ ٠جّعٕب ِٓ
آفبق اٌجالد اٌّزجبعذح دتّ ٌغ١ف اٌ ّذٌٚخ  ،فٍ١ذ أٔب ٔمزغُ ثشّٖ ٚعطب٠بٖ وّب
ٔمزغُ دجّٗ ٚ ،عٍ ٝل ْذ ِس دجّٕب ٌٗ رى ْٛعطب٠بٖ.
البيت (ٗ)٠ :مٛي ٌغ١ف اٌذٌٚخ  :أٔذ أعذي إٌبط ّإال إرا عبٍِزّٕ ٟ
فإْ عذٌه
ال ٠شٍّٕ ٟ؛ ٚف١ه خظبِٚ ٟأٔذ خظّٚ ٟدىّ ، ٟألّٔه ٍِه ال أدبوّه
إٌ ٝغ١شن  ،فأٔب أخبطّه إٌٔ ٝفغه.
البيت (٘) :أع١ز ٔظشاره اٌظّبدلخ أْ رش ٜاٌشٟء ثخالف ِب ٘ ٛعٍٚ ، ٗ١أْ
رذغت اٌٛسَ شذ ًّب  ،فزى ْٛوّٓ ٠ذغت اٌ َّغمَُ طذخ ٚ ،اٌٛسَ عًّٕب ٚلٛح.
ُّ
ٚاٌظٍّخ  ،فأٔ ُّٞفع ٌٗ فٟ
البيت ( :)ٙإرا ٌُ ٠ـّّ١ض اإلٔغبْ اٌجظ١ش ث ٓ١إٌّٛس
ثظشٖ  ،أ٠ ٞجت أْ رـّّ١ض ثٚ ٟٕ١ث ٓ١غ١شِ ٞـ ّّٓ ٌُ ٠جٍغ دسجز ٟثّب رـّّ١ض
ث ٓ١إٌّٛس ٚاٌظٍّّخ.

منىذج ( )1اقرأ النّصّ الشعرٍ اآلتٌ من قصًدَ
(واحرّ قلباه) للشاعر املتنبٌّ ،ثه أجب عن األسئلُ اليت تلًه:
أَٔب اٌّزَٔ ٞظَ َش األ ْػ َّــ ٝإٌ ٝأدَثٟ
ش َٛا ِس ِدَ٘ب
أَٔب َُ ِِ ًْ َء ُعفُـ ٟٔٛػَْٓ َ
َ
َ٠ب َِْٓ َ٠ؼـِضُّ َػٍََْٕ١ب أْْ ُٔفَــــب ِسل ُُْ ٙ
َِب وبَْ ْ
أخٍَمََٕب ِِٕـ ُى ُْ ثزَـــــى ِش َِ ٍخ
عذُٔــب
إْْ وبَْ َ
ع ّش ُو ُُ ِب لب َي ؽب ِ
َٚثَ ََْٕٕ١ب ٌَ َْ ٛسػَ١ـْزُ ُْ را َن َِؼــــ ِشفَخٌ

ط َّ ُُ
َٚأ ْ
عــ َّ َؼذْ َوٍِّــبر َِْٓ ٟث ِٗ َ
ْ
ْ
َ
َ
ظ ُُ
 ٕٓٔٛش ََ٠ٚغـْ َُ ٙش اٌخٍ ُ
ك َع ّشاَ٘ب َ٠ٚخزـــ ِ
 ٕٓٔٛش ِٚعذإُٔب ُو ًَّ شٍ ٟء ثَؼــــــذَو ُْ ػَـ َذ َُ
ٌَ ْ ٛأَّْ أ ِْــ َش ُو ُُ ِِٓ أِـــــــ ِشَٔب أ َِ ُُ
أسػـــــــــب ُو ُُ أٌَ ُُ
ػ إرا ْ
فَ َّـب ٌ ُغ ْش ٍ
إّْ اٌـ َّؼب ِسفَ ف ٟأ ْ٘ ًِ إٌُّ َِ ٝٙر َِـ ُُ

شاعر بشعره.
ٔ -دلّؿ ببيت مف القصيدة عمى اعتداد ال ّ
اإلجابُ :كتابة البٌت األوّ ل.
شاعر بنفسو.
ٕ -دلّؿ ببيت مف القصيدة عمى اعتداد ال ّ
اإلجابُ :كتابة البٌت ّ
الثانً.

 ٕٓٔٛش

شاعر بالفعؿ الماضي ( نظر ،أسمعت ) في
ٖ -لماذا ع ّبر ال ّ
ط َّ ُُ
قولو ؟ أَٔب اٌّزَٔ ٞظَ َش األ ْػ َّــ ٝإٌ ٝأدَثٟ
َٚأ ْ
عــ َّ َؼذْ َوٍِّــبر َِْٓ ٟث ِٗ َ
اإلجابُ :لبٌان تح ّقق معناها وثبوته.
األوؿ؟
ٗ -ما العاطفة البارزة في البيت ّ
اإلجابُ :عاطفة الفخر.
وضح الكناية في ِ
(م ْؿ َء ُجفُػػوني).
ّ٘ -
اإلجابُ :كناٌة عن إراحة الفكر  ،واالطمئنان.
األوؿ و الثّاني والثّالث.
 -ٙاستخرج الطّباؽ في األبياتّ :
اإلجابُ( :نظر – أعمى) ( .أنام ٌ ،سهر ) ( .وجدان  ،عدم).
 -ٚما مفرد ( معارؼ )؟
اإلجابُ :معرفة.
وضح ذلؾ في ضوء
 -ٛبدا ال ّ
شاعر لَ ِبقًا ّ
مؤد ًبا في عتابو ّ ،
البيت الثّالث .اإلجابُ :ال ٌستطٌع االفتراق عن سٌؾ ال ّدولة ،
وال أحد ٌمكن أن ٌخلؾ سٌؾ الدولة عند المتنبً  ،أو أن ٌكون
للشاعر منه بدل.
 -ٜاستخدـ الشاعر أسموب إنشائي ( النداء ) ،في البيت
الثّالث فما المعنى الّذي أفاده ؟
اإلجابُ :االستعطاؾ.
ٓٔ -ما العاطفة البارزة في البيت الثّالث؟
اإلجابُ :عاطفة الحبّ .

 ٕٓٔٛش

الضمير ( نا ) في ( أخمقنا )؟
ٔٔ -عالـ يعود ّ
اإلجابُ :على ال ّ
شاعر.

(

) (األستاذ بدر األسري) (( )579/0009555البدر)
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شاعر في البيت الخامس لسيؼ الدولة
ٕٔ -ظير عتاب ال ّ
فعالـ عاتبو ؟
جميا
ً
َ
اإلجابُ :عاتبه على سماعه كبلم الواشٌن فٌه.

(أىؿ الن َيى) ؟
ٖٔ -ما داللة التركيب ْ

البيت (ٖ)٠ :ب ِٓ ٠شز ّذ عٍٕ١ب فشال ، ُٙو ًّ شٟء َ ٚجذٔبٖ ثعذوُ عذ ًِب ٠ ،عٕٟ
ال ٠خٍفىُ أدذ ٚال ٠ىٌٕ ْٛب ِٕىُ ثذي.
البيت (ٗ)ِ :ب أجذسٔب ثجشّوُ ٚ ،رىشِزىُ ٚ ،إثبسوُ  ٌٛ ،أْ أِشوُ فٟ
االعزمبد ٌٕب عٍٔ ٝذ ٛأِشٔب ف ٟاالعزمبد ٌىُ ِٚ ،ب ٔذٓ عٍ ِٓ ٗ١اٌثمخ ثىُ.
ثّعٕ ٌٛ : ٝوٕزُ رذجٕٔٛب  ،وّب ٔذجىُ ٌ ،ىٕزُ رىشِٕٔٛب.

اإلجابُ :ذوو العقول الرّ اجحة  ،ومنهم سٌؾ ال ّدولة.

البيت (٘) :إْ عشسرُ ثمٛي دبعذٔب ٚطعٕٗ فٕ١ب فمذ سضٕ١ب ثزٌه إْ وبْ ٌىُ
ثٗ عشٚس ّ ،
فإْ اٌجشح اٌز٠ ٞشض١ىُ ال ٔجذ ف ٗ١أٌ ًّب.

اإلجابُ :المعارؾ عند أهل العقول عهود وذمم ال ٌضٌعونها.

البيت(٠ :)ٙمٛي ْ
إْ ٌُ ٠جّعْٕب اٌذتّ فمذ جّعزٕب اٌّعشفخ ٚ ،أً٘ اٌعمً
٠شاع ْٛد ّ
ك اٌّعشفخ  ،فبٌّعبسف عٕذُ٘ عٛٙد ٚرُِ ال ٠ض١عٙٔٛب .أ: ٞ
ٚثٕٕ١ب ٚطبئً ِعشفخ ْ ،
إْ أدغٕزُ ِشاعبرٙب فٍٓ رض١ع.

وضحيا.
السادس ّ
ٗٔ -برزت الحكمة في البيت ّ
بالضمير في قولو (بيننا ) ؟
َ٘ٔ -مف يقصد
ّ
اإلجابُ :بٌنه وبٌن سٌؾ ال ّدولة.
السادس إلى أساليب شتّى في
 -ٔٙلجأ ال ّ
شاعر في البيت ّ
وضح ذلؾ .اإلجابُ :التذكٌر بالواجب.
عتابو ّ ،
اإليجابية الّتي حممتيا القصيدة.
-ٔٚاستخمص ثال ثًا مف القيـ
ّ
اإلجابُ :احترام الصّدٌق  ،العدل فً معاملة ال ّناس  ،االلتزام
بالعهود  ،عدم االنخداع بالمظاهر.
كؿ كممة مف الكممات المخطوط تحتيا في
 -ٔٛما معنى ّ
السابقة ؟
األبيات ّ
أدبً :األدب :الجٌد من الشعر والنثر.
اْلعمى :فاقد البصر.
صمم :فقدان السمع.
ِملْ َء ُجفُــونً :نام ببل ه ّم وال ؼ ّم.
جراها  :األصل جرّاءها  ،بمعنى من أجلها.
ّ
شواردها :جمع شاردة  ،قصائد سائرة ُتروى بك ّل مكان.
ّ
ٌعزٌ :صعب ومقابلهاٌ :هون.
وجداننا كل ّ شًء  :ك ّل شًء نجده أو ندركه.
عدم  :ال قٌمة له.
أخلقنا  :أحرانا وأجدرنا.
اْلمم  :القرٌب.
ال ُّنهى  :مفردها  :ال ُّنهٌْة  ،وهً العقل.
الذمم  :مفردها ّ :
ِّ
الذمّة  ،وهً العهد.
التحميؿ األدبي ألبيات القصيدة( :دٌ ً١اٌّؼٍُّ)

 -ٜٔما ىي المناسبة الّتي قيمت ليا القصيدة؟
اإلجابُ :عاتب فٌها المتنبً سٌؾ الدولة على سماعه أقوال
الواشٌن فٌه ،وخاطبه بحدٌث المحُبّ المُعاتب ،ال حدٌت
ً
عادال
المُستجدي المُستعطؾ  ،وطلب إلى سٌؾ الدولة أن ٌكون
فً معاملته  ،ودعاه إلى الوفاء بعهوده له  ،وأ ّكد فً نهاٌتها أنّ
عتابه لسٌؾ ال ّدولة ما هو ّإال محبّة وو ّد.
المتنبي مف أعظـ شعراء العرب.
يعد
ٕٓ -عمّؿ ّ
ّ
اإلجابُ :أل ّنه أكثرهم تم ّك ًنا من اللّؽة العربٌّة وأعلمهم بقواعدها
ومفرداتها ،وله مكانة سامٌة لم تتح مثلها لؽٌره من شعراء
العربٌّة.
المتنبي بعض مظاىر الطّبيعة في قصيدتو :
ٕٔ -وظّؼ
ّ
أشر إلى ذلك.
أْ -
ُّ
َ
اإلجابُ :األنوار  ،الظلم  ،الؽمام  ،ال ّدٌم  ،الصواعق.
ب  -ما القٌمة الفن ٌّة لتوظٌفها ؟
اإلجابُ :توظٌؾ عناصر الطبٌعة جاء خدمة للتجربة الشعورٌة عند
الشاعر  ،ومنسجمًا معها  ،فمثبل وصؾ المطر ومتعلقاته ٌشً بحزن
الشاعر  ،وعتابه  ،واألنوار والظلم تنسجم مع الفكرة التً أراد
الشاعر إٌصالها فً مضمون البٌت  ،بما ٌد ّل على قدرته فً استلهام
عناصر الطبٌعة فً صور شعر ٌّة.

شاعر األساليب اإلنشائية ؟
ٕٕ -ما داللة استخداـ ال ّ
اإلجابُ :جاءت األسالٌب اإلنشائٌة منسجمة مع حالة ال ّ
شاعر
ّ
وٌبث عتابه.
وؼرض القصٌدة  ،فاستطاع بها أن ٌنفث آالمه ،

البيت (ٔ)ّ :
إْ األعّ ٝأثظش أدثٚ ، ٟوزٌه األط ُّ عّع شعش٠ ، ٞعٕ: ٟ
ّ
أْ شعشٖ عبس ف ٟآفبق اٌجالد ٚاشزٙش دز ٝرذمّك عٕذ األعّٚ ٝاألطُ أدثٗ.
ّ
ّ
ّ
ٚوأٔٗ ٠ش٠ذ أْ ٠مٛي ٌغ١ف اٌذٌٚخ  :أٔب اٌزٕ٠ ٞظش األعّ ٝإٌ ٝأدث ، ٟأفال
رٕظش ٚأٔذ ِجظش ؟ ٚأعّعذ وٍّبر ٟاألط ُّ ٚ ،أٔذ عّ١ع  ،أفال رفِ ُٙب
ألٛي ؟ طجبقٔ :ظش – أعّ.ٝ
البيت (ٕ) :أٔبَ ًِء جف ٟٔٛ؛ أِ ٞطّئًٕب ِشربح اٌفىش عٓ لظبئذ اٌشعش
ألّٔ ٟأدسوٙب ِز ٝشئذ ثغٌٛٙخ ِٓ غ١ش إرعبة فىش  ،أِب غ١ش ِٓ ٞاٌشعشاء
فإّٔ٠ ُٙغٙش ْٚألجٍٙب ٠ٚزعج٠ٚ ْٛزٕبصع ْٛف ٟدل١ك ِعبٔٙ١ب ٚجٛدح ِجبٔٙ١ب.

(
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الرابع و الخامس إلى
ٔ -لجأ ال ّ
شاعر في البيت الثّالث و ّ
وضح ذلؾ.
أساليب شتّى في عتابو ّ ،

كؿ كممة مف الكممات المخطوط تحتيا في
 -ٜما معنى ّ
السابقة ؟
األبيات ّ
َ
الؽمام  :مفردها َ
الؽمامة  ،وهً السّحابة.
ّ
الصواعق  :جمع صاعقة  ،وهً النار التً تسقط من ال ّسماء
فً رعد شدٌد.
الد ٌَم  :مفردها ال ّدٌـمة  ،وهً المطر ٌدوم فً سكون من ؼٌر
برق أو رعد.
النوى :البعد.
ٌقتضٌنًٌ :طالبنً وٌكلّفنً.
ّ
الو ْخد ،
الوخادة :مفردها  :الواخدة  ،وهً اإلبل التً تسٌر َ
وهو ضرب من السٌّر سرٌع.
سم :مفردها َرسوم ،وهً الناقة التً تسٌر الرّ سٌم ،والرّ سٌم
الر ُ
ُّ
ّ
فتإثر فً األرض بؤخفافها
ضرب من سٌر اإلبل سرٌع،
لسٌرها الشدٌد.
ض َم ٌْر  :جبل على ٌمٌن قاصد مصر من الشام.
ُ
شر  :أسوأ.
ٌكسب ٌ :فعل وٌنال.
ٌصم ٌ :عٌب.
مقة :المح ّبة.
كلم  :المفرد كلمة.

ِ
األحباب) .
ىدي ُة
٘ -يقاؿ ( :
العتاب ّ
ُ

البيت(ٕ)١ٌ :ذ اٌّّذٚح اٌز٠ ٞشجٗ اٌغّبَ ٚ -اٌز ٞرظ١جٕ ٟطٛاعمٗ (أراٖ
ٚعخطٗ) ٠ٚظ١ت غ١شِ ٞطشٖ (ثِشّٖ ٚسضبٖ) ٠ -ض ً٠رٌه األر ٜإٌِٓ ٝ
عٕذٖ رٌه اٌجِ ّش فٕ١زظف اٌفش٠مبْ.

منىذج ( )5اقرأ النّصّ الشعرٍ اآلتٌ من قصًدَ
(واحرّ قلباه) للشاعر املتنبٌّ ،ثه أجب عن األسئلُ اليت تلًه:
وُ رَ ْ
َْ َ٠ٚىـ َشُٖ هللا ِــــب رَؤرَُٚ َْٛاٌىــ َ َش َُ
طٍُجٌََُٕ َْٛب َػ ْ١جب ً فُ١ؼغــــِضُو ُْ
ُ
ّ
َ
ُ
طٛا ِػمُٗ  ٕٓٔٛش ُ٠ضُٙ ٍ٠ـــــّٓ إٌِ َِْٓ ٝػٕـــْ َذُٖ اٌ ِّذُُ َ٠
ٌَْ١ذَ اٌغ َّب ََ اٌز ٞػٕذَ ٞ
َ
ُ
ّ
عـ ُُ
أ َس ٜإٌَّ٠ ٜٛمزَـؼ ٟٕ١و ًَّ َِ ْش َؽٍ ٍخ
ال رَ ْ
اٌش ُ
غــزَـــمِ ًُّ ثٙب اٌ َٛخب َدح ُّ
َ
ٌَْ َ١ؾـــــــــ ُذصَّٓ ٌ َّْٓ َّ ٚد ْػزُـ َُٔ ُْ ٙـ َذ َُ
ػّــ َ ْ١شاً ػَْٓ َِ١ــب ِِِٕٕب
ٌَئِْٓ رَ َش ْوَٓ ُ
أْْ ال رُــفـــب ِسلَ ُ ُْ ٙفبٌ ّشا ِؽٍُ٘ َْٛـ ُُ
إرا رَ َش ّؽـ ٍْذَ ػٓ لَ َْٚ ٍَ ٛلَذ لَــذَسٚا
ظ ُُ
ك ثِ ِٗ
طـــــذَ ٠
َٚش َُّش ِب َ٠ىغـ ِ ُ
ش َُّش اٌجِال ِد َِىبٌْ ال َ
ت اإلٔغبُْ ِب ِ َ٠
ٌ
َ
ػّــ ِّــــــــَٓ اٌ ُّذ َّس إالّ أُّٔٗ َوـٍِ ُُ
لذ
خ
م
ــ
ــ
ـ
ِ
ٗ
ـــ
ُ
َ٘زا ِػزـــــــبثُ َه إالّ أّٔ ُ ِ

اإلجابُ :فً البٌت ال ّتعرٌض بالرّحٌل.
ٕ -ما مفرد ( ميامف )؟ اإلجابٌُ :من.
وضحيا.
السادس ّ
ٖ -برزت الحكمة في البيت ّ
اإلجابُ :أسوأ الببلد مكان ال صدٌق فٌه  ،وأقبح األعمال تلك
التً تجلب العٌب والمذمّة لصاحبها.

وضح ذلؾ في ضوء
ٗ -بدا ال ّ
شاعر لَ ِبقًا ّ
مؤد ًبا في عتابو ّ ،
السابع.
التحميؿ األدبي ألبيات القصيدة( :دٌ ً١اٌّؼٍُّ)
البيت ّ
ّ
ّ
ّ
اإلجابُ :أكد الشاعر أنّ عتابه ما هو إال محبّة  ،ألنّ العتاب البيت(ٔ)٠ :مٛي رطٍج ْٛأْ رٍذمٛا ثٕب ع١جًب رع١جٕٔٛب ثٗ ف١عجضوُ ٚجٛدٖ ،
ٌجري بٌن المحبٌّن  ،وهو درّ بحسن لفظه ونظمه ّ
إال أ ّنه كلمات ٘ٚزا اٌز ٞرفعٍِ ٗٔٛىش ٖٚعٕذ هللا ٚعٕذ اٌىشاَ.
أزعج ْ
ت سٌؾ الدولة فهً محبّة خالصة ومو ّدة صادقة.
 ،وإن
َ

 أشر إلى البٌت الذي تض ّمن هذا المعنى.ُك إالّ أ ّن ُه ِم َق ٌة قد ُ
ضم َّن ال ُّدرَّ إالّ أ ّن ُه َك ِل ُم
اإلجابُ :هذا عِ تاب َ

البيت(ٖ) :أ٠ ٞىٍّفٕ ٟاٌجُعذ عٕىُ لطع و ًّ ِشدٍخ ال رم َٛثمطعٙب اإلثً
اٌّغشعخ ٌ ،جعذ ِٕبٌٙب ٚ ،ال رط١مٙب ٌش ّذح أ٘ٛاٌٙب.

السابع.
ّ -ٙ
الصورة الف ّن ّية في البيت الثّاني و ّ
وضح ّ
صور ال ّ
شاعر سٌؾ الدولة سحابًا ،
ّ
اإلجابُ :البٌت ال ّثانً :
وصوّ ر إٌذاء سٌؾ الدولة صواعق تنتج عن هذا السّحاب  ،كما
صوّ ر عطاٌا سٌؾ الدولة إلى ؼٌره ؼٌومًا ماطرة.
البيت(٘) :إرا عشْ دَ عٓ ل ُ٘ٚ َٛلبدس ْٚعٍ ٝإوشاِه دز ٝال رذزبج إٌٝ
شاعر ما نظمه من كبلم فً ِفبسلز ُٙف ُٙاٌز ٓ٠اخزبسٚا االسرذبي٠ .ش٠ذ ثٙزا  :أٔزُ رخزبس ْٚاٌفِشاق إرا
صور ال ّ
ّ
السابع:
اإلجابُ :البٌت ّ
أٌجأرّ ٟٔٛإٌٚ .ٗ١اٌّعٕ : ٝأّٔٗ ٠خبطت ٔفغٗ ٠ٚ ،ش١ش إٌ ٝع١ف اٌذٌٚخ  ،دزٝ
قصٌدته بال ّدر لحسن لفظه ونظمه.
ال ٠ز َِّٗ ف ٟسد ، ٍٗ١لبئ ًّب رٌه عٓ ٔفغٗ ثذجزٗ.

ػ َّ ْ١ش  :ججً عٍ ٓ١ّ٠ ٝلبطذ ِظش ِٓ اٌشبَ .إْ لظ ْذ ُ
د ِظش
البيت(ٗ)ُ :
ّ
ٌ١ذذثٓ ٌّٓ ّ ٚدعزٔ ُٙذَ عٍِ ٝفبسلزٚ ، ٌُٙ ٟأعف عٍ ٝسد ٍٟ١عٕ، ُٙ
٠ش١ش ثزٌه إٌ ٝع١ف اٌذٌٚخ أّٔٗ ٕ٠ذَ عٍ ٝفشالٗ.

 -ٚاستخدـ الشاعر أسموب إنشائي ( التمني ) في البيت
الثاني  ،فما المعنى الّذي أفاده ؟ اإلجابُ :ال ّتحسّر.
 -ٛما الجذر المّغوي لمكممات اآلتية
(ي ِ
ص َمَ ،وم َِق.
ص ُـ ِ ،مقَة)؟ اإلجابَُ :و َ
َ
شاعر عناصر
ٕ -دلّؿ ببيت مف القصيدة عمى استمياـ ال ّ
طبيعة في شعره.
ال ّ
اإلجابُ :كتابة البٌت ّ
الثانً.
(

البيت(ّ :)ٙ
إْ ش ّش اٌجالد ِىبْ ال ٛ٠جذ ف ٗ١طذ٠ك ٚ ،ش ّش األعّبي ِب ٠جٍت
ٌظبدجٗ اٌع١ت ٚاٌّز ِّخ.
البيت(٘ :)ٚزا اٌّز ٞأربن ِٓ اٌ ّشعش عزبة ِّٕ ٟإٌ١ه ّإال أّٔٗ ِذجّخ ّ ٚٚد؛ ّ
ألْ
اٌعزبة ٠جش ٞث ٓ١اٌّذجّ ٛ٘ٚ ، ٓ١د ّس ثذغٓ ٌفظٗ ٔٚظّٗ ّإال أّٔٗ وٍّبد ،
ه فِ ٟٙذجّخ خبٌظخ ّ ِٛٚدح طبدلخ.
ٚإْ أصع َج ْز َ

 ٕٓٔٛش
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الىحدَ الرابعُ  :احلساسًُّ

شكؿ حرؼ الفاء في كممة ( الفطريات ).
 -ٙاضبط بال ّ
اإلجابُ :الفُطرٌّات.

منىذج ( :)1اقرأ النّصّ اآلتٌ
من وحدَ (احلساسًُّ) ،ثه أجب عن األسئلُ الّيت تلًه :
الحساس ٌّة مرض من أمراض ال ّ
شابعة وَّل س ٌّما لدى اْلطفال  ،لها
أسباب ش ّتى  ،وتنشط فً مواسم معٌنة  ،وخاصة فً نهاٌة موسم
الربٌع الذي ٌكثر فٌه ؼبار ال ّطلع.
البرد  ،وفً موسم ّ
طبٌعً فً أنسجة الجسم المختلفة نتٌجة
والحساس ٌّة تفاعل ؼٌر
ّ
ّ
َ
ّ
مادّة ؼرٌبة  ،مثل  :ؼبار الطلع  ،أو مواد التجمٌل  ،أو شعر
سامة  ،أو بعض اْلدوٌة مثل المضادّ
الحٌوانات  ،أو المواد ال ّ
السٌارات ،
الب ْنسلٌن  ،فضَلً عن الدُّخان الناتج عن عوادم ّ
الحٌ ّ
وي ِ
السجابر  ،وعن كابنات صؽٌرة تعٌش فً الفراش داخل
ودخان ّ
سجاد والمَلبس  ،وهً تصل
ستابر وال ّ
الؽرؾ المكت ّظة بالكتب وال ّ
إلى داخل الجسم عن طرٌق الفم أو اْلنؾ أو اللمس أو الحقن ،
فته ٌّج اْلماكن التً وصلت إلٌها  ،فٌإدّي ذلك إلى تولُّد أجسام
مضادّة دفاع ٌّة تإثر فً ال ّنسٌج المصاب وال ّ
شعٌرات ال ّدمو ٌّة
المحٌطة المس ِّببة ْلعراض الحساس ٌّة.
وللحساس ٌّة أنواع عدّة ؛ منها حساس ٌّة الجلد  ،وحساس ٌّة الجهاز
القصبً ) وحساس ٌّة
الر ْبو
ال ّت
ّ
صدر ( ّ
نفسً  ،التً تشمل حساس ٌّة ال ّ
ّ
اْلنؾ  ،وقد ثبت علم ًٌّا وجود عدد من الفطرٌات فً وسابد ؼرؾ
والربتٌن  ،وقد
النوم ت ّتجه أبواؼها بشكل ربٌس إلى الجٌوب اْلنف ٌّة
ّ
تس ّبب التهابات فً العٌون ،وٌزداد اْلمر خطورة فً حالة نقص
مناعة جسم المرٌض.

ص؟
ٔ -ما المقصود
ّ
بالحساسية .كما ورد في ال ّن ّ

اإلجابُ :الحساسٌّة مرض مِن أمراض العصر الشائعة وال سٌّما لدى
ُ
وتنشط فً مواس َم معٌنة  ،وخاصة فً
األطفال  ،ولها أسباب ش ّتى ،
ّ
نهاٌة موسم البرد  ،وفً موسم الرّبٌع الذي ٌكثر فٌه ؼبار الطلع.

ص.
ٕ -اذكر أربعة أسباب
ّ
لمحساسية .كما ورد في ال ّن ّ

اإلجابُ :تفاعل ؼٌر طبٌعًّ ٌحدث فً أنسجة الجسم المختلفة نتٌجة
مادة ؼرٌبة  ،مثل  :ؼبار ّ
الطلع  ،أو مواد التجمٌل  ،أو شعر
الحٌوانات  ،أو المواد السّامة  ،أو بعض األدوٌة مثل المضاد الحٌويّ
الب ْنسلٌن.
ِ

ص؟
ٖ -كيؼ تحدث
ّ
الحساسية داخؿ الجسـ .كما ورد في ال ّن ّ

اإلجابُ :تص ُل مسببات الحساسٌّة إلى داخل الجسم عن طرٌق الفم أو
األنؾ أو اللمس أو الحقن  ،فتهٌّج األماكن التً وصلت إلٌها  ،ما
ٌإدي إلى تولُّد أجسام مضادّة دفاعٌّة تإثر فً النسٌج المصاب
والشعٌرات الدموٌة المحٌطة المسبِّبة ألعراض الحساسٌّة.

التموث ومرض الحساس ّية.
ّٗ -
وضح العالقة بيف ّ
اإلجابُ :التلوث ٌسبب جراثٌم إلى الجهاز ٌمكن أن تصل إلى
الهضمً والتنفسً مما ٌإدي إلى تهٌّج األنسجة وتحسّسها.
الجذر المّغوي لػمكممتيف اآلتيتيف :
٘ -ما
ُ
مكتظَ :
ّ
ب.
كظ َظ .التهابات :لَ ِه َ

(
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ص؟
أىـ أنواع
ّ
الحساسية  .كما ورد في ال ّن ّ
 -ٚما ّ
هاز ال ّتنفسًّ  ،الّتً تش َم ُل
اإلجابُ :حساسٌ ُّة الجل ِد  ،وحساسٌ ُّة ال ِج ِ
حساس ٌّ َة الصّدر ( الرّ بْو القصبًّ ) وحساس ٌّ َة األنؾِ .
طريات في وسائد غرؼ ال ّنوـ ؟ متى يزداد
 -ٛما خطورة الفُ ّ
بشكل
ص ؟ اإلجابُ :ت ّتج ُه أبوا ُؼها
ٍ
خطرىا  .كما ورد في ال ّن ّ
ب األنفٌّة والرّئ َتٌن  ،و قد ُتسبّبُ التهابا ٍ
ت فً
رئٌس إلى الجٌو ِ
ٍ
ْ
ً
َ
ُ
جسم
ص مناع ِة
العٌون  ،وٌزداد األم ُر خطورة فً حالة نق ِ
ِ
المرٌض.
ِ
ص
 -ٜما معنى ّ
كؿ كممة مف الكممات المخطوط تحتيا في ال ّن ّ
السابؽ ؟
ّ
السٌارات :مفردها  ،عادم  ،وهو ما ٌنتج عن احتراق
عوادم ّ
الوقود فً السٌّارة.
ال ُم ّ
كتظة  :المزدحمة.
ال ّته ٌّج  :ح ّدة التؤثر.
ال ّ
شعٌرات الدّ مو ٌّة  :قنوات دقٌقة ً
جدا تشبه الشعر  ،وٌتكون
جدارها من طبقة خلوٌة واحدة  ،لتسمح للمواد الؽذائٌة الصؽٌرة
بتؽذٌة الخبلٌا حولها.
الجٌوب اْلنف ٌّة  :فراؼات ملٌئة بالهواء  ،ت ّتصل بالتجوٌؾ
األنفً عبر فتحات خاصة  ،تقع ضمن عظام الجمجمة والوجه.
القصبً  :مرض ٌسبب تضٌق متؽٌر فً القصبات
الربو
ّ
ّ
الهوائٌة  ،تجاوبًا مع مثٌرات مختلفة.
اْلبواغ  :مفردها َب ْوغ  ،وهً خلٌة تكاثر الجنسً  ،تنقل النبات
من حالة الركود إلى حالة النشاط أو العكس  ،ولها أشكال كثٌرة
ومختلفة فً الفطرٌات والطحالب والجراثٌم وؼٌرها.
مما ذكر
ٓٔ -اذكر اثنيف مف مؤلفات الكاتب نصر معوض ّ
في الكتاب.
ٔ) "التكنولوجٌا الحٌوٌة لمنتجات اللبن ّ
الثانوٌة ".
ٕ)" الؽذاء والوقاٌة من األمراض "  ،ومنه أخذ هذا ال ّنصّ .
ص؟
ٔٔ -ما الفف
األدبي الّذي ينتمي إليو ال ّن ّ
ّ
اإلجابُ :مقالة علمٌّة.
ٕٔ-استعمؿ تركيب ( وال سيما ) في جممة مفيدة مف إنشائؾ.
اإلجابُ :أدتّ
وزت األدة.
اٌىزت ٚال عّّ١ب َ
َ

أي مدى ُوفّؽ الكاتب في عرض الموضوع بشكؿ
ّٖٔ -
بيف إلى ّ
صحيا والتّأثير فيو.
واضح ومفيوـ  ،وفي تثقيؼ المتمقّي
ّ
ّ
اإلجابُ :كان الكاتب مو ّفقا فً إٌصال فكرته إلى ح ّد كبٌر؛ ألنه التزم
سمات المقال العلمً من حٌث تسلسل األفكار  ،واالعتماد على
الحقائق العلمٌة  ،وعرض ذلك بلؽة سهلة واضحة مع قصر
العبارات والمعانً المباشرة مخاطبًا العقل ال العاطفة ؛ إذ عرّؾ
الحساسٌة وذكر مسبباتها وأنواعها وأعراضها وطرق الوقاٌة منها.
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منىذج ( :)1اقرأ النّصّ اآلتٌ
من وحدَ (احلساسًُّ) ،ثه أجب عن األسئلُ الّيت تلًه :
وٌمكن الوقاٌة من تلك الفطرٌات بتؽٌٌر الوسابد على فترات
متقاربة  ،واستعمال مواد ال ّتنظٌؾ وال ُمط ِّهرات الج ٌّدة أسبوع ًٌّا ،
واستعمال القطن ّ
ناعً فً الوسابد  ،وضرورة
ص ّ
بٌعً بدَّلً من ال ّ
الط ّ
المستمرة للمنازل  ،وتعرٌض محتوٌات الؽرؾ
ال ّتهوٌة الدابمة
ّ
ْلشعة ال ّ
شمس من وقت إلى آخر ؛ لتعقٌمها من الجراثٌم  ،إضافة
ّ
إلى تج ّنب تكدٌس حجرة النوم بالمَلبس خارج أماكنها  ،وتجنب
التلوث التً ٌستنشقها
ترك اْلحذٌة فٌها ؛ ْل ّنها من أه ّم مصادر
ّ
النابم فً أثناء تنفسه.
ومن أنواع الحساس ٌّة أٌضا حساس ٌّة اْلنسان نحو نوع مع ٌّن من
فؤي نوع من البروتٌنات الؽذاب ٌّة التً ٌتناولها اْلنسان َّل
الؽذاء ؛ ّ
ّ
ص ُعب امتصاص
هضم قبل وصوله إلى اْلمعاء  ،وإَّل َ
بد من أن ٌُ َ
البروتٌنات ؼٌر المهضومة.
أما إذا استطاعت اْلمعاء أحٌانا امتصاص هذه البروتٌنات بصعوبة
 ،فإنّ الخطورة فً هذه الحالة تكمن فً تعامل الجسم معها على
تتكون أجسام مضادّة تتصدّ ى لها ،
أ ّنها أجسام ؼرٌبة  ،وعندها
ّ
فٌنتج عن ذلك تفاعَلت كٌمٌاب ٌّة تعرؾ بؤمراض الحساس ٌّة ،وٌمكن
القول إنّ هذا ال ّنوع من الحساس ٌّة هو معارك كٌمٌاب ٌّة تحدث بٌن
ؼذابً ٌنجح فً الوصول إلى خَلٌا الجسم أو أنسجته
أي بروتٌن
ّ
ّ
تتكون من أنسجة
من ؼٌر هضم  ،وبٌن اْلجسام المضادّة التً
ّ
الجسم ؛ لحماٌتها من هذا البروتٌن الؽرٌب الذي ٌجب ال ّتصدّي له.

ٔ -ما مفرد كممة ( جراثيـ ) .اإلجابُ :جُرْ ثوم.
حتويات ال ُغر ِ
ِ
ِ
شمس مف
ؼ
تعريض ُم
ٕ -عمّؿ  :يجب
ألشعة ال ّ
ّ
َ
ٍ
ص.
وقت إلى آخر .كما ورد في ال ّن ّ
من الجراثٌم.
اإلجابُ :لِتعقٌمها َ
ٖ -عمّؿ :يجب تجنب ْترؾ األحذية في غرفة ال ّنوـ .كما ورد
ث الّتً ٌستنشقها
ص.اإلجابُ :أل ّنها من أه ِّم
مصادر ال ّت ُّلو ِ
ِ
في ال ّن ّ
ال ّنائ ُم فً أثناء تن ُّفسِ هِ.
الصدر واألنؼ والجمد معنا
ٗ -تقيـ بعض مسببات حساسية ّ
في البيوت  ،كيؼ نقي أنفسنا مف خطر اإلصابة بيا .كما ورد
ص ؟ اإلجابٌُ :مكن الوقاٌة منها بتؽٌٌر الوسائد على فترات
في ال ّن ّ
متقاربة  ،واستعمال مواد التنظٌؾ والمطهرات الجٌدة أسبوع ًٌّا
،واستعمال القطن ّ
الطبٌعًّ ً
بدال من الصناعًّ فً الوسائد  ،وضرورة
التهوٌة الدائمة والمستمرة للمنازل  ،وتعرٌض محتوٌات الؽرؾ
ألشعة ال ّ
شمس من وقت إلى آخر  ،لتعقٌمها من الجراثٌم  ،عبلوة
على تج ّنب تكدٌس حجرة النوم بالمبلبس خارج أماكنها  ،وتج ّنب
ترك األحذٌة فٌها.

الحساسية
٘ -اقترح تدابير يمكف أف تج ّنبنا اإلصابة بمرض
ّ
اليومية في كؿ حالة مف الحاالت اآلتية :
في حياتنا
ّ

أ -سوء استخدام المنظفات.
اإلجابُ :إتباع اإلرشادات والتعلٌمات الصحٌحة فً استخدام
المنظفات كاستخدام الكمامات والقفازات.
(

) (األستاذ بدر األسري) (( )579/0009555البدر)

السكن.
ب  -انتشار سحب دخان المصانع بالقرب من أماكن ّ
اإلجابُ :وضع الفبلتر على مداخن المصانع للتقلٌل من انبعاث
الؽازات السّامة ،سنّ قوانٌن دولٌّة ومحلٌّة لمنع المصانع من إطبلق
الؽازات بنسبة تتجاوز الح ّد المسموح به  ،زراعة األشجار لتنقٌة
الهواء  ،السكن فً أماكن بعٌدة عن المصانع قدر المستطاع.

بالتحسس الغذائي.
وضح المقصود
ّ -ٙ
ّ
اإلجابُ :هو تح ّسس تسببه بعض البروتٌنات الؽذائٌة التً تصل
إلى خبلٌا الجسم أو أنسجته من ؼٌر هضم  ،فتحدث تفاعبلت
بٌن هذه البروتٌنات وبٌن األجسام المضادة لها تسبب الحساسٌة.
ص؟
 -ٚكيؼ تحدث
ّ
حساسية الغذاء  .كما ورد في ال ّن ّ
اإلجابُ:إذا استطا َع ْ
ت ؼٌر المهضومة
ت األمعا ُء
امتصاص البروتٌنا ِ
َ
الجسم َم َعها
ِبصعوب ٍة  ،فإنَّ ال ُخطور َة فً هذه الحال ِة َت ْكمُنُ فً َتعام ُِل
ِ
ٌ
ؼرٌبة ،وعندها تتكوّ نُ أجسا ٌم مُضا ّدةٌ تتصدّى لها ،
على أ ّنها أجسا ٌم
ٌ
ٌ
عرؾُ
بؤمراض الحساس ٌّةِ.
فٌنت ُج عن ذلك
تفاعبلت كٌمٌائٌّة ُت َ
ِ

الفنية في العبارة اآلتية :
ّ -ٛ
الصور ّ
وضح ّ

أي بروتيف
إف ىذا النوع مف
" ّ
ّ
الحساسية ىو معارؾ كيميائية تحدث بيف ّ
غذائي ينجح في الوصوؿ إلى خاليا الجسـ أو أنسجتو مف غير ىضـ ،

المضادة لو ".
وبيف األجساـ
ّ

اإلجابُ :صوّ ر الكاتب الحساسٌة معركة  ،وصور البروتٌن
الؽذائً واألجسام المضادة جٌشٌن ٌخوضان هذه المعركة.
ط؟
 -ٜعالـ يعود الضمير الّذي تحتو خ ّ
نوع من البروتٌنات الؽذائٌّة الّتً ٌتناولها اإلنسانُ
اإلجابُ :فؤيُّ
ٍ
ب الّذي
 ......من أنسج ِة
الجسم ؛ لِحما ٌَ ِتها من هذا البروتٌن الؽرٌ ِ
ِ
ٌجبُ ال ّتصدّي له.

( البروتٌنات  ،أنسجة الجسم  ،البروتٌن الؽرٌب).
ٓٔ -ما معنى كؿ كممة مف الكممات المخطوط تحتيا في
السابؽ؟
ص ّ
ال ّن ّ
تتصدّ ى لها  :تواجهها.
ال ّتكدٌس :جعل األشٌاء بعضها فوق بعض.
اْلجسام المضادّ ة  :بروتٌنات تتواجد فً الدم والسوائل الجسمٌّة
األخرى ٌفرزها الجسم إلضعاؾ األجسام الؽرٌبة من بكتٌرٌا
وفٌروسات وؼٌرها.
أنسجة الجسم  :مجموعة متكاملة من خبلٌا مماثلة من نفس
المنشؤ  ،والتً تحمل وظٌفة مح ّددة  ،كالنسٌج الطبلئً ،
والنسٌج العصبً  ،وؼٌرها من أنسجة الجسم.
العممية ،
العممية استخداـ المصطمحات
ٔٔ -مف خصائص المقالة
ّ
ّ
لكؿ واحدة مف ىذه
واالستناد إلى الحقائؽ  ،ومخاطبة العقؿ  ،مثّؿ ّ
ص.
الخصائص مف ال ّن ّ

اإلجابُ :المصطلحات العلمٌّة  ،مثل :
ال ّربْو القصبً  ،الفُطرٌات  ،سكر اللبن  ....إلخ
االستناد إلى الحقائق  :مثل  :تسبب بعض األؼذٌة الحساسٌّة لئلنسان.
مخاطبة العقل  :استخدام لؽة علمٌّة مباشرة  ،وندرة الصور الفنٌّة.
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منىذج ( :)5اقرأ النّصّ اآلتٌ
من وحدَ (احلساسًُّ) ،ثه أجب عن األسئلُ الّيت تلًه :
وقد تس ّبب بعض اْلؼذٌة الحساس ٌّة لإلنسان من مثل اللّبن  ،فٌع ّد
ً
مسإوَّل عن حدوث الحساس ٌّة منه  ،وقد
جزيء البروتٌن فً اللبن
ً
انتفاخا فً المعدة ،
تحدث من سكر اللبن ( الَلكتوز ) الذي ٌسبب
وٌصاحب اَّلنتفاخ مؽص وإسهال بعد فترة وجٌزة من تناوله  ،ومن
اْلؼذٌة اْلخرى التً تس ّبب الحساس ٌّة لدى بعض اْلشخاص البٌض
والسمك.
ّ
وثـ ّمة عوامل طبٌع ٌّة قد تسبب الحساس ٌّة  ،مثل درجات الحرارة
العالٌة أو المنخفضة فضَلً عن أشعة الشمس  ،وتظهر أعراض
المتكرر فً البطن أو
الحساس ٌّة هنا بالقًء واْلسهال والمؽص
ّ
ّ
الجلدي المعروؾ
الر ْبو ٌّة أو الطفح
ّ
الرشح أو اْلزمات ّ
العطس أو ّ
باْلكزٌما التً ٌكثر انتشارها بٌن اْلطفال  ،وقد تظهر أورام
وانتفاخات فً مناطق مختلفة من الجسم  .أما أكثر أنسجة الجسم
ضا لإلصابة بالحساس ٌّة فهً أنسجة الجلد واْلؼشٌة المخاط ٌّة
تعر ً
ّ
ّ
نفسً.
الهضمً  ،والجهاز الت
للجهازٌن  :الجهاز
ّ
ّ
وتصٌب الحساس ٌّة المَلٌٌن من البشر فً جمٌع أرجاء المعمورة ،
ُ
دورا أساس ًٌا فً الوقاٌة
وقد أشارت بعض الدّراسات إلى أنّ للمرأة ً
التنفسً على نحو
من هذا ال ّداء على نحو عام  ،وحساس ٌّة الجهاز
ّ
الجٌنً
تؤثٌرا من ال ّتركٌب
الجٌنً لأل ّم أش ّد
خاص ؛ ْلنّ التركٌب
ّ
ً
ّ
الوراثً لإلصابة بؤمراض الحساس ٌّة .
لألب من حٌث اَّلستعداد
ّ
وتزداد نسبة اْلصابة بهذا المرض كلّما كان اْلخوال والخاَّلت
المصابون به أكثر من اْلعمام والع ّمات  ،وأ ّكدت بعض الدّراسات
أن نسبة اْلصابة باْلنواع ال ّ
صدر تصٌب
شدٌدة من حساس ٌّة ال ّ
الفتٌات أكثر من الفتٌان.

وية) .اإلجابُ :الرَّ بْوٌّة.
ٔ -اضبط بال ّ
(الرْب ّ
الراء في كممة ّ
شكؿ ّ
بالحساسية ؟
ٕ -ما أكثر أنسجة الجسـ عرضة لإلصابة
ّ
اإلجابُ :أنسجة الجلد واألؼشٌة المخاطٌّة للجهازٌن  :الجهاز
الهضمًّ  ،والجهاز ال ّتنفسًّ .
ٖ -عمّؿ ما يأتي :
ص.
أػ
ّ
الحساسية مرض مف أمراض العصر .كما ورد في ال ّن ّ
اإلجابُ :أل ّنها تصٌب المبلٌٌن من البشر فً جمٌع أرجاء
المعمورة.
الحساسية.
ب  -ال يجوز االستيانة بمرض
ّ
اإلجابُ :ألخطاره على ك ّل من ٌصاب به.
حرصا عمى وقاية نفسيا
ج -يجب عمى المرأة أف تكوف أكثر
ً
ص.
مف
ّ
الحساسية .كما ورد في ال ّن ّ
اإلجابُ :ألنَّ التركٌب الجٌنً لؤلم أشد تؤثٌرً ا من التركٌب
الجٌنً لؤلب من حٌث االستعداد الوراثً للمولود لئلصابة
بؤمراض الحساسٌّة.

(

) (األستاذ بدر األسري) (( )579/0009555البدر)

لمحساسية الناتجة عف درجات الحرارة
عرضيف
ّ
ٗ -اذكر َ
ص.
المرتفعة أو المنخفضة .كما ورد في ال ّن ّ
اإلجابُ :القًء واإلسهال والمؽص المتكرِّ ر فً البطن أو
ّ
الطفح الجلديّ
العطس أو الرّ شح أو األزمات الرّ بْوٌّة أو
المعروؾ باألكزٌما  ،وقد تظهر أورام وانتفاخات فً مناطق
مختلفة من الجسم.
شكؿ حرفي الميـ والعيف في كممة (معدة)
٘ -اضبط بال ّ

بالرجوع إلى أحد المعاجـ  ،مبي ًنا أوجو ضبط الكممة.
ّ
اإلجابَُ :معِدة ومِعْ دة.

ص.
عرضيف لحساسية المبف .كما ورد في ال ّن ّ
 -ٙاذكر َ
اإلجابُ :انتفاخ فً المعدة  ،مؽص وإسهال.
الجذر المّغوي لػمكممة اآلتية :
 -ٚما
ُ
اَّلستعداد :اإلجابُ :ع ّد-عدد.
الحساسية؟
 -ٛمتى تزداد نسبة إصابة الطّفؿ بمرض
ّ

أكثر من
المصابون به
اإلجابُ :كلّما كان األخوال والخاالت
َ
َ
األعمام والعمّات.

ص
 -ٜما معنى ّ
كؿ كممة مف الكممات المخطوط تحتيا في ال ّن ّ
السابؽ ؟
ّ
الوجٌزة  :القصٌرة.
اْلؼشٌة المخاط ٌّة  :تبطٌنات تتواجد فً أماكن مختلفة فً
الجسم كالفم واألذنٌن واألنؾ  ،تستخدم فً الهضم واإلفراز.
المعمورة  :األرض المبنٌّة أو المسكونة.
الجٌنً :مجموعة المعلومات الوراثٌة التً ٌحملها ك ّل
التركٌب
ّ
كائن حًّ .
أىـ أسبابيا
وضح المقصود
ٓٔ ّ -
ّ
بالحساسية ،وما ىي ّ
وأعراضيا  ،وما ىي طرؽ الوقاية منيا؟

اإلجابُ :الحساسٌّة مرض من أمراض العصر ال ّ
شائعة التً
ٌعانً منها مبلٌٌن األشخاص سنو ًٌّا ألسباب تختلؾ من فرد إلى
آخر  ،ومن مكان إلى آخر.
ّ
أه ّم أسباب الحساس ٌّة :ؼبار الطلع ومواد التنظٌؾ وبعض
األطعمة.
أه ّم أعراضها :التً تظهر على الجلد أو الجٌوب األنفٌّة
والجهازٌن الهضمًّ والتنفسًّ .
طرق الوقاٌة منها :داعًٌا إلى تج ّنب األطعمة التً تسبّبها ،
والتقلٌل من ال ّتعرُّ ض إلى البرد ودرجات الحرارة المرتفعة
وؼٌرها من المسبّبات األخرى.
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الىحدَ اخلامسُ  :سأكتبُ عنكَ يا وطين
مقرر الحفظ ٌ/حفظ ال ّطلبة ما ٌؤتً:
ّ
عشرة أسطر متتالٌة من قصٌدة
( سؤكتب عنك ٌا وطنً )
منىذج ( )1اقرأ النّصّ الشّعرٍ
اآلتٌ من قصًدَ (سأكــتبُ عنـــكَ يا وطــــين)
للشّاعر حمنىد فضًل التل  ،ثه أجب عن األسئلُ الّيت تلًه:
سؤكتب عن َك ٌا وطنً
ٔ-
ُ
َ
ً
ّ
ّ
من
الز
رحلة
ق
و
ش
لل
لوحة
م
وأرس
ٕ-
تسكنُ
ْ
ُ
ِ
ِ
ً
ُ
ُ
ٖ -وأرف ُع راٌة لل ُح ِّب أحملها وتحملنً
سؤكتب كل َّ ما أهوى
ٗ-
ُ
َ
الوط ِن
٘ -وما ٌَ ْحلو إلى َ
 -ٙسؤذك ُر أ ّن َك ال ُب ْ
شرى
الخٌر لل َب َ
ش ِر
 -3وكل ُّ
ِ
َ
 -3فآتً كلَّما هتفتْ
 -3ظِ َلل ُ ال َّ
ش ْوق تطل ُبنً
َ
ّ
ٓٔ -وآتً كلما امت ّدتْ ذرا ُع َك َك ًْ تعانقنً
ض َننً
ٔٔ-
بشوق ث ّم تح ُ
ٍ
َّ
ضتْ
ٕٔ -سآتً كلما نه َ
ُٖٔ -ربا َك ال ُّط ْه ُر تسؤلُنً
شعاع ال ّ
والقمر
ٗٔ -سآتً فً
مس وال َّظ ْلماءِ
ش ِ
ِ
ِ
للربى َط ْو ًعا
٘ٔ-
سؤرج ُع ُّ
َ
 -ٔٙوأحمل ُ ُؼربتً شوقاً
َ
واْلوجاع والم َِح ِن
رحلة اْل ٌّ ِام
 -ٔ3وأطوي
ِ
 -ٔ3سآتً حالَما تدعو
خٌل
 -ٔ3بَل ٍ
طٌر
ٕٓ -وَّل ٍ
فن
ٕٔ -وَّل ُ
س ِ
ً
عزٌزا كنتَ ولت ْبقَ
ٕٕ-
اْلٌام ٌا وطنً
ٖٕ -مدى
ِ

ب أحممُيا وتحممُني.
لمح ِّ
ٔ -ما داللة :وأرفعُ راي ًة ُ
اإلجابُ :حبّ الوطن متبادل بٌن ال ّ
شاعر ووطنه.
شاعر عف شوقو لوطنو ،اذكر مظيريف ليذا
عبر ال ّ
ّٕ -
شوؽ.
ال ّ
اإلجابُ " :وأرسم رحلة للشوق " و " ظبلل الشوق تطلبنً " و
" بشوق ثم تحضننً ".
ً
كتابته شعرً ا فً وطنه  ،ورسمه لوحة فً شوقه إلى وطنه ،
والعودة إلى وطنه كلّما ناداه.
ليعبر بيا عف
شاعر ّ
ٖ -انتقى ال ّ
كؿ ما ىو جميؿ مف الكممات ّ
حبو لوطنو  ،أيف تجد ذلؾ في المقطع ؟
ّ

بمد الخير مع قمّة موارده:
٘ -األردف ُ
استخرج من المقطع ما ٌ ُدل ّ على هذا.
اإلجابُ" :سؤذكر أ ّنك البشرى  ،وك ّل الخٌر لل َب َشر" .األردنّ بلد
الخٌر والعطاء والمساعدة لك ّل من ٌحتاجه وٌلجؤ إلٌه.
امتدت ) (شعاع)؟
 -ٙما
الجذر المّغوي ( ّ
ُ
شع َع.
اإلجابُ :م ّد  /مدَدَ  .شعّ َ /
الظ ْم ِ
مس و َّ
ش ِ
ماء و ِ
القمر.
 -ٚما داللة :سآتي في شعاع ال ّ
اإلجابُ :عودة ال ّ
شاعر إلى وطنه فً ك ّل الظروؾ.
 -ٛما مفرد (الربى) ( ِ
الم َحف ) ؟
اإلجابُ :الرَّ بْوة .الـمِحْ نة.
 -ٜما داللة :وأطوي رحمة األياـ واألوجاع و ِ
الم َحف.
اإلجابُ :قرار العودة إلى الوطن بعد أن أتعبه الؽربة.
يد ّؿ عمى:
ٓٔ -
استخرج مف القصيدة ما ُ
ْ

شاعر  ،ومخفّؼ وطأة ألػمو.
السرور في نفس ال ّ
ّ
أف الوطف باعث ّ

واألوجاع والم َِح ِن".
اإلجابُ " :وأطوي رحل َة األٌ ِّام
ِ
ٔٔ -ما الغرض مف تكرار ال النافية في قولو
" بال خيؿ  ،وال طير  ،وال سفف ".
اإلجابُ :تؤكٌد النفً  ،بمعنى عودة ال ّ
شاعر إلى وطنه متحققة مع
نفً وجود وسٌلة تقلّه.
شاعر في تمبية نداء الوطف :
ٕٔ -ال تقؼ العوائؽ أماـ ال ّ
أ -كٌؾ ع ّبر ال ّ
شاعر عن هذا المعنى ؟
اإلجابُ :فً قوله " :سآتً حالما تدعو بَل خٌل وَّل طٌر وَّل
سفن" بمعنى أنّ العوائق ال تقؾ أمام ال ّ
شاعر فً تلبٌة نداء
وطنه حالما ٌدعوه  ،حتى وإن لم تتوافر لدٌه وسٌلة للنقل بحرً ا
ً
حاجزا
جوا تقلّه إلى وطنه  ،فهذا العائق ال ٌقؾ
برا أو ًّ
أو ًّ
أمامه.
ب -عَل َم ٌ ُدل ّ ذلك ؟
اإلجابُّ ٌ :د ُّل ذلك على ش ّدة شوقه لوطنه  ،وتعلّقه به.
ٖٔ -ما الغرض مف استخداـ السيف في قولو :
سأذكر  ،سآتي  ،سأجعؿ  ،سأبقى.
اإلجابُ :السٌن ت ُد ُّل على المستقبل القرٌب  ،بمعنى تحقق إنجاز
هذه األفعال فً القرٌب.

اإلجابُ :قوله " :سؤكتب ك ّل ما أهوى  ،وما ٌحلو إلى الوطن ".
شرى ) ؟ ال ُب َشر.
الب ْ
ٗ– ما جمع ( ا ُ

(
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الفنية
ٗٔ ّ -
الصورة ّ
وضح ّ
شو ِ
الزمف).
ؽ
تسكف رحم َة ّ
أرسـ لوح ًة لم ّ
ُ
(و ُاإلجابُ :صوّ ر كبلمه فً وطنه (القصٌدة التً كتبها) لوحة
جمٌلة  ،دفعه شوقه إلى كتابتها.
تطمبني).
 ( فآتي كمّما ىت َف ْت ِظال ُؿ ال ّشوؽ ُ
ً
اإلجابُ :صوّ ر ال ّ
ظبلال تبلزمه  ،وصوّ ر
شاعر شوقه لوطنه
الظبلل أشخاصً ا تنادٌه وتطلبه.
اع َؾ كي تعانقَني).
(وآتي كمّما ّامتدت ذر ُ
اإلجابُ :صوّ ر ال ّ
شاعر الوطن إنسا ًنا ٌم ّد ذراعه لٌعانقه.
نيضت ُرباؾ الط ْي ُر تسألُني).
(سآتي كمّماْ
اإلجابُ :صوّ ر ال ّ
شاعر الجبال فً وطنه أشخاصً ا تسؤله العودة.
لمح ِّب أحممُيا وتحممُني):
(-وأرفعُ راي ًة ُ

اإلجابُ :صّور راٌة حبّه للوطن بشخص ٌحمله.
(وأحم ُؿ ُغربتي شوقًا).اإلجابُ :صوّ ر ؼربته بشًء ماديّ ٌُمكن حمله.

األوجاع و ِ
الم َح ِف).
األي ِاـ و
ِ
(وأطوي رحم َة ّاإلجابُ :صوّ ر األوجاع والمحن بشًء ٌمكن أن ٌُطوى.
كؿ كممة مف الكممات اآلتية حسب ورودىا في
٘ٔ -ما معنى ّ

السابقة ؟
األسطر
ّ
الشعرية ّ
ال ُّط ْه ُر :جمعها (أطهار ):خالً من ال ّنجاسة.
الم َِحن (:الم ِْحنة) ببلء وش ّدة.
طوعا :دون إكراه.
ظَلل  :جذرها (ظلل) :ضوء شعاع ال ّ
ْ
استترت عنك
شمس إذا
بحاجز.
ؼال  ،كرٌم  ،مصون.
عزٌز ( :عزز) ٍ :
اٌ َّش ْثٛحِ :ب اسرفع ِٓ األسع.
األوؿ (دٌ ً١اٌّؼٍُّ)
شرح المقطع ّ
٠ؼجّش اٌشّبػش ػٓ شٛلٗ إٌٚ ٝؽٕٗ ؽ ٓ١وبْ ثؼ١ذًا ػٕٗ  ،ف١ذفؼٗ
شٛلٗ إٌ ٝوزبثخ لظ١ذح فٚ ٟؽٕٗٚ .ط ّٛس ٘زٖ اٌمظ١ذح ٌٛؽخ عٍّ١خ
ثّب فٙ١ب ِٓ ػجبساد ٠جؼضٙب إٌ ٝاٌٛؽٓ اٌز٠ ٞغىٓ ٚعذأٗ إّٔ٠ب ؽ ًّ.
رؼج١شا ػٓ ؽٕٚ ٕٗ١أزّبئٗ إٌ٠ٚ .ٗ١ىزت و ًّ
٠ٚشفغ سا٠خ ؽجّٗ ٌألسدّْ
ً
ِب ١ٍ٠ك ثجٍذٖ ِٓ ػجبساد عٍّ١خ٠ٚ .زوش اٌشّبػش أّْ األسدّْ ثٍذ اٌخ١ش
ٚاٌؼطبء ٌى ًّ ِٓ ٠ؾزبعٗ  ،ف ٛٙاٌجُششٚ ٜاألًٍِ٠ٚ .جّ ٟاٌشبػش دػٛح
غب أ ٚظٍّخ.
ٚؽٕٗ ػٕذِب ٕ٠بد ٗ٠ف ٟوً األٚلبد ٌ١ال أٙٔ ٚب ًسا  ،شّ ً
ٌ َٟ ٕٙ١أٚعبع غشثزٗ  ،ف١ؤرِ ٟذفٛػًب ثبٔم١بدٖ إٌٚ ٝؽٕٗ اٌغبٌٟ
ٚشٛلٗ إٌِ ، ٗ١غزب ًصا وً اٌؼٛائك اٌّبدّ٠خ ثؾ ًشا ٚث ًشا ٚع ًٛاٚ .فٟ
ٔٙب٠خ اٌّمطغ ٠ذػ ٛاٌشّبػش ٌٛؽٕٗ ثبٌجمبء ٚاٌؼ ّضح.

منىذج ( )1اقرأ النّصّ الشّعرٍ
اآلتٌ من قصًدَ (سأكــتبُ عنـــكَ يا وطــــين)
للشّاعر حمنىد فضًل التل  ،ثه أجب عن األسئلُ الّيت تلًه:
ٔ -سؤبقى فٌك َّل أهوى سواك مدًى
لحظ ِة ال َقدَ ِر
ٕ -وأحٌا فٌ َك ح ّتى ْ
َ
ْ
ْ
َ
ٖ -سؤجعل ُ مِنْ ترابكِ إذ تسامى خفقة الصَّدْ ِر
قسو َة الدَّ هْ ِر
ٗ -وأؼسل ُ فً مٌاهِك ما ٌبدِّ ُد ْ
٘ -وأنسِ ُج مِنْ ربٌ ِع َك ما ٌخلِّ ُد ب ْه َج َة ال ُع ْم ِر
ولستُ أكونُ ُم ْؽ َت ِر ًبا
ْ -ٙ
طوفتُ فً الدّنٌا
 -3إذا ّ
شوق
 -3وعدْ تُ إلٌ َك فً
ٍ
وحب َّل حدو َد ل ُه
-3
ٍّ
ّ
إعصارا
ٌل
ٓٔ -سآتً فً
ً
رٌاح الل ِ
ِ
الفجر أحَل ًما
نسٌم
ٔٔ -وآتً فً
ِ
ِ
ٕٔ -فؤنتَ العال ُم المزرو ُع فً ذاتً
ٖٔ -وأنتَ أنا
ُ
الخبر
ٗٔ -وأنتَ بِشارة
ِ
٘ٔ  -وأنتَ
الحب ٌا أردنُّ
ُّ
ّ
 -ٔٙأنتَ
ور
ص
وال
اْلفكار
فً
والو
ؾ
ٌ
الط
جدانُ
ْ ُ
ِ
ُّ ِ
ِ

يد ّؿ عمى
ٔ-
استخرج مف القصيدة ما ُ
ْ
شاعر حتّى مماتو).
حب الوطف يتنامى في نفس ال ّ
ّ
(أف ّ

اإلجابُ " :سؤبقى فٌك ال أهوى سواك ً
فٌك ح ّتى لحْ ظ ِة
مدى  ،وأحٌا َ
ال َق َدر".

أفعاال مف مثؿ :
شاعر ً
ٕ -ما قيمة توظيؼ ال ّ
" تسامى  ،تعمو  ،تنامى " ؟
اإلجابُ :ك ّل هذه األفعال فٌها معنى السموّ والرفعة والنموّ ،
وهً صفات الوطن الذي اشتاق إلٌه ال ّ
شاعر ؛ وطنه الحبٌب
األردنّ .
شاعر جع َؿ
ٖ-
(أف ال ّ
يد ّؿ عمى ّ
استخرج مف القصيدة ما ُ
ْ

يعبر بيا عف انتمائو إلى وطنو) .
ًا
الربيع
صور ّ
التّراب والماء و ّ
اإلجابُ " :سؤجع ُل مِنْ ترابكِ ْإذ تسامى َخ ْفق َة الص َّْد ِر  ،وأؼس ْل
ِك ما ٌخلّ ُد
فً مٌاهِك ما ٌب ِّد ُد قسْ و َة ال َّدهْ ِر  ،وأنسِ ُج مِنْ ربٌع َ
به َْج َة العُمْ ِر".
ٗ -ما مفرد ( الحدود ) ؟ الحّ ّد.
أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ
٘ -عف أنس رضي اهلل عنو ّ

أوض َع راحمتو وِاف
كاف إذا قَِدـ مف سفر فنظر إلى ُج ُدرات المدينة َ
حركيا مف ُح ّبيا.
كاف عمى ّ
دابة ّ

ص بمضموف الحديث الشريؼ.
ّ
بيف عالقة ال ّن ّ
اإلجابُ :العبلقة حبّ الوطن  ،والحنٌن إلٌه  ،وتعجّ ل العودة
إلٌه .كقول ال ّ
ٌل إعصارً ا.
شاعر  :سآتً فً
رٌاح اللّ ِ
ِ
يؼ و ِ
ِ
الصور".
جداف في
"أنت ال ّ
ط ُ
 -ٙما داللة َ
الو ُ
األفكار و ّ
اإلجابُ :حضور الوطن فً نفس ال ّ
شاعر وفً مخٌلته وعقله.

(
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يد ّؿ عمى ليفة الشاعر  ،وشوقو إلى
-ٚ
تضمف المقطع ما ُ
ّ
العودة إلى وطنو  ،أيف تجد ذلؾ ؟
اإلجابُ :فً قوله " :سآتً فً رٌاح اللٌل إعصارً ا  ،وآتً فً
ٔ -حما َك َّللا ُ ٌا أردنُّ ٌا وطناً
نسٌم الفجر أحبلمًا".

منىذج ( )5اقرأ النّصّ الشّعرٍ  ٕٓٔ3ص
اآلتٌ من قصًدَ (سأكــتبُ عنـــكَ يا وطــــين)
للشّاعر حمنىد فضًل التل  ،ثه أجب عن األسئلُ الّيت تلًه:

وضح ذلؾ
شاعر عف
عبر ال ّ
التوحد بيف الذّات والوطف ّ ،
ّ
ّ -ٛ
شعرية في المقطع المشار إليو.
في ضوء فيمؾ األسطر ال ّ
اإلجابُ :ذات ال ّ
شاعر تحٌا فً وطنه حتى لحظة َقدَ ره  ،وإن
ً
بعٌدا عنه  ،وهً حالة التحام وامتزاج بٌن ذات الشاعر
كان
وذات الوطن  ،فالوطن أمام مرأى الشاعر دائمًا ال ٌهوى ؼٌره
 ،والوطن م ّتحد فً ال ّ
شاعر وهو فٌه " :أنت أنا".
 -ٜما جمع (ال ِبشارة) ؟ اإلجابُ :ال َبشائر.
يد ّؿ عمى مدى عمؽ ارتباط الشاعر بوطنو.
ٓٔ -استنتج ما ُ
اإلجابُ :قوله " :وأنت الحبّ ٌا أردنّ " " ،أنت ّ
الطٌؾ فً الوجدان
واألفكار والصّور" ٌعبّر عن مدى عمق ارتباطه بوطنه  ،فالوطن
هو منبع الشعور والملهم للشاعر  ،وهو ك ّل األفكار والصور فً
شاعر  ،وهو حاضر فً وجدان ال ّ
مخٌلة ال ّ
شاعر وإنْ كان بعٌ ًدا عنه.

الفنية:
ّٔٔ -
الصورة ّ
وضح ّ
إعصار).
ًا
(سآتي في رياح الميؿاإلجابُ :صوّ ر نفسه بإعصار لش ّدة شوقه للوطن.
ع في ذاتي).
فأنت
العالـ المزرو ُ
( َُ
اإلجابُ :صوّ ر نفسه بؤرض والوطن شجرة مزروعة فٌه.
كؿ كممة مف الكممات اآلتية حسب ورودىا في
ٕٔ -ما معنى ّ
السابقة ؟
األسطر ال ّ
ش ّ
عرية ّ
ٌبدّ د ٌُ :بْعد.
أحٌا ( :حًٌ ) :أعٌش.
ّ
ِّ
تسامى (:سمو) :ارتفع ْقدرهٌ .خل ُد  :بقً على مرّ الزمن.
الوجدان  :منبع الشعور..
ِ
ّ
الط ٌْؾ  :الخٌال الطائؾ  ،وما ٌراه النائم .والجمع أطٌاؾ.
شرح المقطع الثّاني (دٌ ً١اٌّؼٍُّ)
اٌزٛؽذ ث ٓ١رارٗ ٚاٌٛؽٓ  ،فزاد اٌشّبػش رؾ١ب فٟ
٠ؼجّش اٌشّبػش ػٓ
ّ
َ
ٚؽٕٗ ؽزٌ ٝؾظخ لذَسٖ (ِٛرِٗ) ٚ ،إْ وبْ ثؼ١ذًا ػٕٗ  ٟ٘ٚ ،ؽبٌخ
اٌزؾبَ ٚاِزضاط ث ٓ١راد اٌشبػش ٚراد اٌٛؽٓ  ،فبٌٛؽٓ أِبَ ِشأٜ
اٌشبػش دائ ًّب ال  ٜٛٙ٠غ١شٖٚ .عؼً رشاة ٚؽٕٗ ١ِٚب٘ٗ ٚسث١ؼٗ
طٛسا ٠ؼجّش ثٙب ػٓ أزّبئٗ ٌٍٛؽٓ ؛ فجؼٍ ّ ٛرشاة اٌٛؽٓ ٕ٠جغ لٍجٗ ،
ً
شبػش
ٚثّ١ب٘ٗ ٠ض ً٠لغٛح غشثزٗ ٚ ،ثشث١ؼٗ رجٙظ أ٠بِٗ٠ٚ .شفغ اٌ ّ
فىشح اغزشاثٗ إٌّفغ ٟػٓ ٚؽٕٗ ٠ٚ ،مٛي  :ال أوِ ْٛغزشثب ػٓ
ً
ؽبِال أشٛالٟ
ٚرشؽٍذ ثؼ١ذًا ػٕٗ  ،صُ ػذد إٌٗ١
ٚؽٕ ٟإرا رٕمٍّذ
ّ
شبػش ِزٍٙفًب ٌٍؼٛدح ف ٟاٌٍ ً١أٚ
ٚؽجّ ٟاٌّز ٞال ؽذٚد ٌٗ٠ٚ .جذ ٚاٌ ّ
ٚ ٞلذ وبإلػظبس .فبألسدّْ ِضسٚع ف ٟراد اٌشّبػش ،
اٌفغش ٚف ٟأ ّ
غبسح ٚاٌخ١ش فٔ ٟفغٗ٠ٚ .ؼجّش ػٓ ِذ ٜػّك
 ٛ٘ٚاٌجشبسح اٌ ّ
اٌزٛؽذ ثّٕٙ١ب "أٔذ أٔب" فبٌٛؽٓ ٘ ٛاٌشّبػش.
اسرجبؽٗ ثٛؽٕٗ ٚػٓ
ّ
ٚاٌٛؽٓ ِٕ٘ ٛجغ اٌشؼٛس ٚاٌٍّ ٛ٘ٚ ، ُٙو ًّ األفىبس ٚاٌظٛس فٟ
ِخٍ١خ اٌشّبػش  ٛ٘ٚ ،ؽبػش فٚ ٟعذأٗ ٚإْْ وبْ ثؼ١ذًا ػٕٗ.
(

) (األستاذ بدر األسري) (( )579/0009555البدر)

ٕ -تنامى فً مح ّبتِنا
والس ٌَ ِر
نٌان
ِّ
ارٌخ وال ُب ِ
َٖ -م َع ال ّت ِ
الراٌاتُ ُن ْعلٌها
ٗ -ل َك ّ
دٌار المج ِد ُم ْل ِه ً
٘ -ل َت ْخفِقَ
مة
فً
ِ
ُ
 -ٙبرإٌا أنتَ تحملها
 -3ومج ٍد أنتَ صانِ ُع ُه
ب
 -3وراف ُع راٌ ِة العر ِ
اْلسماء َّل ُتحصى بَل عد ِد
فسج ْلنا ل َك
-3
َ
ّ
نظٌر لها
بفخر َّل
ٓٔ-
َ
ٍ
فكٌؾ أكونُ ُم ْؽ َت ِر ًبا ؟
ٔٔ-
َ
ُ
وأنتَ
ضننا
ٕٔ-
معالم الدّنٌا وتح ُ
لنا بكل ِّ
ِ
ٖٔ -وأ ّن َك فً حناٌا القلب تس ُك ُننً
ً
وصحراء
سهَل
ٗٔ -أُح ُّب َك فً الدُّنا
َ
ب
وادي العر ِ
٘ٔ -وخ ْف َق َة
َ

(الس َير )؟ اإلجابُ :السٌّرة.
ٔ -ما مفرد ِّ
حماؾ اهلل يا أردف "؟
ٕ -ما المعنى الّذي أفادتو جممة " :
َ
اإلجابُ :ال ّدعاء لوطنه بالحماٌة.

 ٕٓٔ3ص

أفعاال مف مثؿ  " :تنامى " ؟
شاعر ً
ٖ -ما قيمة توظيؼ ال ّ
اإلجابُ :ك ّل هذه األفعال فٌها معنى السموّ والرفعة والنموّ ،
وهً صفات الوطن الذي اشتاق إلٌه ال ّ
شاعر ؛ وطنه الحبٌب
األردنّ .
بيف القيـ
مرة في القصيدة ّ ،
الرايات ) غير ّ
ٗ -وردت لفظة ( ّ
السامية التي ترتبط بيا.
ّ
الوطنية ّ
اإلجابُ :الرّاٌات رمز لبلستقبلل والرّ فعة والشرؾ والكرامة
وال ّنصر والهُوٌّة الوطنٌّة.
بعض ال ّناس في استخداـ كممتي ( رؤيا )  ،و
٘ -يخطئ ُ
( رؤية ) :
كؿ منيما.
وبيف معنى ّ
أ ُ -ع ْد إلى المعجـ ّ ،
رإٌا  :ما ٌُرى فً ال ّنوم.
رإٌة  :ما ٌُرى فً الٌقظة (إدراك ال َمرْ ئًّ ).
شاعر في استخداـ ( رؤيا ) لتحقّؽ المعنى
ب  -ىؿ وفّؽ ال ّ
وضح ذلؾ ٕٓٔ3 .ص
الذي أراده ؟ ّ
اإلجابُ :استخدم ال ّ
شاعر (رإٌا) وأراد بها التطلّع نحو أمر ما ،
لذا فاستعمالها بهذه الصورة لم ٌح ّقق المعنى الذي أراده.
 -ٙما الجذر المّغوي ( ُمميمة) ؟ اإلجابُ :لَ ِه َم.
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 -ٚما داللة قولو "أ ّنؾ في حنايا القمب تسكنني".
اإلجابُ :مدى تعلّق ال ّ
شاعر بوطنه.
معا في وطف واحد في
السيؿ و ّ
 -ٛما داللة وجود ّ
الصحراء ً
سيال وصحراء " ؟
الدنا ً
قوؿ ال ّ
أحب َؾ في ّ
شاعر ّ " :
ً
سهبل
اإلجابُ :بمعنى أنّ الشاعر ٌحبّ جؽرافٌة بلده المتنوعة ؛
وصحراء  ،ببدوه وحضره وكل فئاته.

شاعر فكرة
-ٜ
يد ّؿ عمى (رفْض ال ّ
استخرج مف القصيدة ما ُ
ْ
فكٌؾ أكونُ م ُْؽ َت ِربًا".
االغتراب ال ّنفسي ).اإلجابُ" :
َ
األردف بأ ّنو مبعث لمفخر واالعتزاز في
شاعر
ٓٔ -وصؼ ال ّ
ّ
بيف ذلؾ ٕٓٔ3 .ص
ماضيو وحاضره ّ ،
اإلجابُ :بٌّن الشاعر أنّ لؤلردنّ سٌرة تارٌخٌّة مش ّرفة بمواقفه
وبطوالت أبنائه  ،وبفخر ال ّ
شاعر براٌة األردنّ ومجده ورفعته ،
وماضٌه من معركة مإتة إلى معارك الثورة العربٌة الكبرى إلى
بطوالت الكرامة  ،وؼٌرها من البطوالت التً ت ُد ّل على مكانة
األردن فً التارٌخ  ،وسٌر أبطاله العظماء من مثل كاٌد مفلح
عبٌدات أول شهٌد أردنً على أرض فلسطٌن عام ٕٓٔ2م.

ٔٔ -ظير اال تّكاء عمى عناصر الطّبيعة جمياا في القصيدة ،
وضح داللة ذلؾ.
ّ

اإلجابُ" :رباك  ،ال ّ
شمس  ،القمر  ،الرّبى  ،ربٌعك  ،اللٌل  ،سهبل ،
صحراء"  ،عناصر الطبٌعة جاءت منسجمة مع التجربة الشعورٌة
شاعر  ،فؤظهرت شوق ال ّ
لدى ال ّ
شاعر  ،والذي أش ّد ما ٌكون فً
ّ
ؼربته خارج حدود الوطن  ،وكشفت عن تعلقه به ألنّ هذه العناصر
جزء من وطنه  ،فعبّر بها عن حبّه لوطنه بعٌدا كان أم قرٌبا.

الفنية
ّٕٔ -
الصورة ّ
وضح ّ

محب ِتنا).
(تنامى في ّاإلجابُ :صوّ ر المحبّة أرضا والوطن ٌنمو وٌكبر فٌها وبسببها.
ِ
ؽ في ِ
المجد ُم ْم ِيمةً).
ديار
 َايات ُن ْعمييا لتَ ْخ ِف َ
الر ُ
(لؾ ّ
اإلجابُ :صوّ ر الرّاٌات بشخص ٌلتهم اآلخرٌن.
(أنت تحممُيا ).
 َاإلجابُ :صوّ ر الرّ إٌا بشًء ما ّديّ ٌمكن حمله.

أنت ِ
ٍ
صان ُع ُو).
(ومجد َ
اإلجابُ :صوّ ر المجد ببناء صنعه الوطن.
ِ
العرب).
افع راي َة
(و ر ُاإلجابُ :صوّ ر الوطن بشخص ٌرفع راٌة العرب.
(-و أ ّن َؾ في حنايا القمب تس ُك ُنني).

 ٕٓٔ3ص

اإلجابُ :صوّ ر الوطن بإنسان ٌسكن قلب ال ّ
شاعر.
(

) (األستاذ بدر األسري) (( )579/0009555البدر)

كؿ كممة مف الكممات اآلتية حسب ورودىا في
ٕٔ -ما معنى ّ
السابقة ؟
األسطر ال ّ
ش ّ
عرية ّ
تنامى ( :نمو )  :زاد وكثر .حما َك  :جذرها (حمً ).
ُن ْعلٌها  :نرفعها عالٌا (علو) .ل َت ْخفِقَ  :طار.
ُم ْل ِه ً
مة  :ما ٌلقى فً القلب من معان وأفكار.
ُتحصى(حصً)ُ :تع ّد.
ال ّنظٌر  :الم ِْثل والمساوي.
حناٌا( :حنو)  :أعماق.
الدُّنا  :مفردها دنٌا (دنو ).
َ
الخ ْفقة  :الحركة واالضطراب ٕٓٔ3 .ص
شرح المقطع الثّالث (دٌ ً١اٌّؼٍُّ)
ثؾت
٠ذػ ٛاٌشّبػش هللا رؼبٌ ٝأْ ٠ؾّ ٟاألسدّْ ٘ ،زا اٌٛؽٓ اٌز ٞوجش
ّ
أثٕبئٗ  ،فؤؽجّٚ ُٙأؽجِ ٛ٘ٚ .ٖٛجؼش ٌٍفخش ٚاالػزضاص فِ ٟبػٗ١
ٚؽبػشٖ  ،فٍألسدّْ ع١شح ربس٠خّ١خ ِش ّشفخ ثّٛالفٗ ٚثطٛالد أثٕبئٗ ،
ٚع١ش أثطبٌٗ اٌؼظّبء٠ٚ .فخش اٌشّبػش ثشا٠خ األسدّْ ِٚغذٖ ٚسفؼزٗ،
ِٚىبٔزٗ ف ٟاٌزبس٠خٚ ،أعّبئٗ اٌز ٟاسرجطذ ثجطٛالرٗ ،وؤسدّْ
اٌىشاِخ ٚ،أسدّْ اٌؼ ّضح٠ٚ .زغبءي اٌشّبػش و١ف ٠ىِ ْٛغزشثًب ٚاٌٛؽٓ
٠غىٓ ف ٟداخٍٗ ثظؾشائٗ ٚع ، ٌٗٛٙثجذٚ ٖٚؽؼشٖ ٚ ،ثٛادٞ
اٌؼشة.
منىذج ( )0اقرأ النّصّ الشّعرٍ
اآلتٌ من قصًدَ (سأكــتبُ عنـــكَ يا وطــــين)
للشّاعر حمنىد فضًل التل  ،ثه أجب عن األسئلُ الّيت تلًه:
زرعتَ ب ِه
ٔ -ترا ُب َك قدْ
ْ
ً
بذور ال ُح ّب خالدة إلى اْلب ِد
ٕ-
َ
ت
الراٌا ِ
ٖ-
لتعلو فً سمابِ َك أجمل ُ ّ
َ
واْلٌمان وال َّظف ِرَ
ُ
الفخر
ٗ -رمز
ِ
ِ
تُ
ٌوم
فً
أحسس
٘ -فما
ْ
ٍ
 -ٙبؤ ّنً ك ْنتُ ُم ْؽ َت ِر ًبا
ْ -3ل ّن َك ل ْم تفار ْقنً
 -3كما روحً تناد ُمنً
 -3كما ظلًّ تسٌ ُر معً
ٓٔ -فؤنتَ ال ّدا ُر ٌا أردنُّ أسك ُنها وتس ُكننً
س َك ًنا
ٔٔ -فروحً ما رأتْ َ
ٕٔ -سِ وا َك  ...سِ وا َك ٌا وطنً

بالحب  ،ما ثمرة ىذا َّ
الزْرع ؟
ٔ -الوطف مزروع
ّ
اإلجابُ :رفع الراٌة األردنٌة رمز االستقبلل.
الفنية:
ّٕ -
الصورة ّ
وضح ّ
الحب خالدةً).
بذور
ِّ
(تر ُابؾ قد زر ْع َت بو َاإلجابُ :صوّ ر ال ّ
شاعر الوطن إنسا ًنا ٌزرع األرض  ،وصوّ ر
الحبّ بذورً ا ُتزرع.
أفعاال مف مثؿ  " :تعمو " ؟
شاعر ً
ٖ -ما قيمة توظيؼ ال ّ
اإلجابُ :ك ّل هذه األفعال فٌها معنى السموّ والرفعة والنموّ ،
وهً صفات الوطن الذي اشتاق إلٌه ال ّ
شاعر ؛ وطنه الحبٌب
األردنّ .
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بيف القيـ
مرة في القصيدة ّ ،
الرايات ) غير ّ
ٗ -وردت لفظة ( ّ
السامية التي ترتبط بيا.
ّ
الوطنية ّ
اإلجابُ :الرّاٌات رمز لبلستقبلل والرّ فعة والشرؾ والكرامة
وال ّنصر والهُوٌّة الوطنٌّة.
يد ّؿ عمى
٘-
استخرج مف القصيدة ما ُ
ْ
النفسي).
(رْفض ال ّشاعر فكرة االغتراب ّ
ٌوم بؤ ّنً ك ْن ُ
اإلجابُ " :فما أحسسْ ُ
ت م ُْؽ َت ِربًا".
ت فً ٍ
شاعر أ ّنو بعيد وقريب مف وطنو في الوقت نفسو ،
 -ٙيرى ال ّ
وضح ىذا .
ّ
ّ
اإلجابُ :الوطن ٌسٌر مع ال ّشاعر كظله ال ٌفارقه  ،وٌجالسه
كروحه فهو بعٌد جؽراف ًٌّا عن وطنه  ،لك ّنه قرٌب منه نفس ًٌّا.
شاعر في القصيدة؟
 -ٚما الّذي أشار إليو ال ّ
اإلجابُ :إلى أٌّام اؼترابه عن الوطن.
شاعر ؟ مإ ّك ًدا أنّ األردنّ ٌعٌش فً
 -ٛما الّذي أ ّكد عميو ال ّ
داخله  ،وٌسكن ك ّل منهما اآلخر.

اإلجابُ " :وأحٌا فٌكَ" و "سؤبقى فٌك" و "أنتَ أنا"

داللة على تؤكٌد التوحّد مع ذات الوطن.

شاعر ووطنو واضحة في
ٗٔ -ظيرت حالة
التوحد بيف ال ّ
ّ
القصيدة :هل تعدّ هذه الحالة من المبالؽات الشعر ٌّة ؟
علّل إجابتك مواف ًقا أو مخال ًفا.
اإلجابُ :أجدها مبالؽة مقبولة  ،فمبالؽة ال ّ
شاعر فً توحّ ده مع
الوطن جاءت نتٌجة البتعاده عنه وشوقه إلٌه  ،ومن الطبٌعً أن
ٌحبّ اإلنسان األرض التً نشؤ علٌها  ،وٌصبح جزءا ال
ٌنفصل عنها.
الحركي :
الوجداني و
٘ٔ -برزت صورة الوطف ببعديو
ّ
ّ
ص.
أ  -دلّل على ذلك من ال ّن ّ
الوجدانً  :منها " :لم تفارقنً" " ،أنت ّ
الطٌؾ والوجدان فً

األفكار والصّور" " ،أنت الحبّ ٌا أردن" " ،كما روحً تنادمنً" ،
"فؤنت العالم المزروع فً ذاتً".
الحركً  :منها " :سآتً فً شعاع الشمس" " ،سآتً فً رٌاح اللٌل
إعصارً ا" " ،إذا طوّ فت فً الدنٌا" " ،وخفقة وادي العرب" " ،لتخفق
فً دٌار المجد".

ص؟
الحركية و
ب  -ما األثر الفني لألبعاد
ّ
ّ
الوجدانية في ال ّن ّ

شاعر بقولو :
 -ٜماذا قصد ال ّ
اك يا وطني )؟
أت َس َكًنا سواك  ...سو َ
( فروحي ما ر ْ
سواك ٌا وطنً؟ لم ٌجد ال ّ
شاعر سك ًنا ٌؤوي
اإلجابُ :سواك ...
َ
إلٌه أفضل من وطنه  ،فإذا كانت روح ال ّ
شاعر تسكن جسده
لٌعٌش  -أل ّنه ال حٌاة للجسد من ؼٌر روح  -فإنّ هذه الرّ وح ال
ترى الحٌاة إال فً أرض الوطن.

البعد الوجدانً امتزجت به عواطؾ الشاعر فً صور جمالٌة
فهو ملتزم تجاه وطنه الذي ٌنتمً بإخبلص وصدق.
والبعد الحركً جاء منسجمًا مع البعد الوجدانً ملبٌّا له  ،لبث
الحٌوٌة فً الصورة الشعرٌة.
شاعر وطنو مخاطبة اإلنساف لإلنساف ،ما الّذي
 -ٔٙخاطب ال ّ

شاعر محمود التؿ.
عرية لم ّ
ٓٔ -اذكر الدواويف ال ّ
ش ّ

اإلجابُ :هذا الخطاب ٌكشؾ عن وعً ال ّ
شاعر العمٌق بالمكان
وإحساسه به  ،وارتباطه  ،وعن مدى حضور الوطن فً نفس
ال ّ
شاعر  ،وعمق اال ّتصال بٌن الشاعر ووطنه حتى كؤ ّنه شخص
ً
ٌكلمه  ،مما دفع الشاعر إلى أن ٌتجه بلؽته اتجاهًا تشخٌص ٌّا فً شكل
مناجاة ذاتٌّة للوطن .وهذا ٌضفً جمالٌة على الصّورة الشعرٌة فً
القصٌدة  ،وٌجعلها أكثر قدرة على التعبٌر عن المشاعر الداخلٌّة.

ٔ) أؼنٌات الصّمت واالؼتراب )ٕ .نداء للؽد اآلتً.
ٖ) جدار االنتظار )ٗ .هامش ّ
الطرٌق.
ّ
والطوفان  ،الّذي أخذ منه ال ّنصّ .
٘) شراع اللٌل
ويعتز
األردف  ،ويفخر بمحبتو لو ،
شاعر
ّ
ٔٔ -يعشؽ ال ّ
ّ
وضح ذلؾ.
بانتمائو إليو وتعمّقو بو ّ ،

يضفيو ىذا األسموب عمى القصيدة مف وجية نظرؾ ؟

كؿ كممة مف الكممات اآلتية حسب ورودىا في
 -ٔٚما معنى ّ
السابقة ؟
األسطر ال ّ
ش ّ
عرية ّ
تناد ُمنً  :تسامرُنً وتجالسُنًَّ .
ؼٌرك.
الظ َفر  :الفوز .سوا َك:
َ

اإلجابُ :لما لؤلردنِّ من حضور دولًّ متمٌّز ٌ ،إ ّكد احترامه
لئلنسان  ،وما ق ّدمه للمجتمع اإلنسانًّ من إنجازات فً مختلؾ
الرابع (دٌ ً١اٌّؼٍُّ)
شرح المقطع ّ
المجاالت.
إف الشاعر ال يشعر بالغربة.
ٕٔ -عمّؿّ :
اإلجابُ :ألنّ األردنّ معه كروحه التً ال تفارقه أٌنما ح ّل
وارتحل  ،وهو ٌجد فً طبٌعة الوطن المنـزل الذي ٌطمئنّ إلٌه.
ٖٔ ِ -
مثاال مف القصيدة عمى التّكرار في المعاني واألفكار
أعط ً

 ،معمّ ًال .اإلجابُ" :وأ ّنك فً حناٌا القلب تسكننً" " ،و أنتَ ال ّدا ُر
س َك ًنا" ،
ٌا أردنُّ أسك ُنها وتس ُكننً"  " ،فروحً ما رأتْ َ
داللة على أنّ الوطن ٌسكن فً ذات ال ّ
شاعر.
(

) (األستاذ بدر األسري) (( )579/0009555البدر)

اٌؾت أثٕبء ٠ؼشمْٛ
ثبٌؾت ٚاٌخ١شٚ .صّشح ٘زا
رشاة اٌٛؽٓ ِضسٚع
ّ
ّ
األسدْ ٠ٚذافؼ ْٛػٕٗ ٌزؼٍ ٛسا٠زٗ سِضً ا ٌٍٕظش ٚاإلّ٠بْ ٚاٌفخش.
٠ٚؤ ّوذ ِ ّشح أخش ٜأّٔٗ ٚإْ وبْ ثؼ١ذًا ػٓ ٚؽٕٗ  ،فبألسدّْ ٌُ ٠فبسلٗ
فىشح
ًِ ٛ٠ب  ،وظٍّٗ ٠غ١ش ِؼٗ ٚ ،وشٚؽٗ رغبٌغٗ ٚرالصِٗ٠ٚ .ؼٛد إٌّ ٝ
اٌزٛؽذ ِغ اٌٛؽٓ  ،فبٌٛؽٓ ٠غىٓ ٚعذاْ اٌشّبػش ٚسٚؽٗ اٌزِ ٟب
ّ
سأد ًِ ٛ٠ب عىًٕب ِضٍٗ.

تـ فصؿ مكثّؼ القواعد والعروض.
مالحظُّ :
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