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 الوحدة األولى : آیات من سورة آل عمران 
 . سورة آل عمران مدن�ة جو النص:

                             : ما األفكار التي تتحدث عنھا اآلیات الكریمة؟سؤال
 علو درجات الرسل علیهم السالم.  .1
 علیهما السالم. قصة مولد مر�م بنة عمران و�فالة ز�ر�ا لها .2
 و��ان صفاته.قصة مولد �حیى عل�ه السالم  .3
 اصطفاء مر�م وتفضیلها على نساء العالمین وما رافق ذلك من معجزات تدل على قدرة هللا تعالى.  .4
 وتناولت قصة میالد المس�ح عل�ه السالم ومعجزاته. .5
 ؟وزكریا ویحیى علیھم السالم تم ذكر تفاصیل عن مریم : لم سؤال

 وة محمد صلى هللا عل�ه وسلم.تأكیدا لصدق نب
 ؟ ةتدل المعجزات المذكورة في السور معال: سؤال

 على قدرة هللا تعالى
 

َ  ۞إِنَّ  لَِمینَ   ٱۡصَطفَىٰٓ  ٱ�َّ ٱۡلعَٰ َعلَى  َن  ِعۡمَرٰ َوَءاَل  ِھیَم  إِۡبَرٰ َوَءاَل  َونُوٗحا  یَّةَۢ   33)(  َءادََم  بَۡعٖضۗ  ذُّرِ ِمۢن  بَۡعُضَھا   
ُ وَ  نَ إِۡذ قَالَِت ٱۡمَرأَُت عِ 34)(  َسِمیٌع َعِلیمٌ  ٱ�َّ ٗر لََك َما فِي بَۡطنِي    نَذَۡرتُ إِنِّي   َربِّ  ۡمَرٰ إِنََّك أَنَت ُمَحرَّ ا فَتَقَبَّۡل ِمنِّٓيۖ 

ا  35)(  ٱلسَِّمیُع ٱۡلعَِلیمُ  أُنثَٰى وَ  َربِّ  قَالَۡت   َوَضعَۡتَھا فَلَمَّ ُ إِنِّي َوَضۡعتَُھآ  أَۡعلَُم بَِما َوَضعَۡت َولَۡیَس ٱلذََّكُر َكٱۡألُنثَٰىۖ  ٱ�َّ
یۡ وَ  ِجیمِ   ِعیذَُھاتَُھا َمۡریََم َوإِنِّٓي أُ إِنِّي َسمَّ ِن ٱلرَّ یَّتََھا ِمَن ٱلشَّۡیَطٰ فَتَقَبَّلََھا َربَُّھا بِقَبُوٍل َحَسٖن َوأَۢنبَتََھا نَبَاتًا 36)(  بَِك َوذُّرِ

ذَۖا قَالَۡت ُھَو ِمۡن  ِعندََھا رِ دَ  َوجَ   ٱۡلِمۡحَرابَ َزَكِریَّۖا ُكلََّما دََخَل َعلَۡیَھا َزَكِریَّا    َوَكفَّلََھاَحَسٗنا   َمۡریَُم أَنَّٰى لَِك َھٰ ۡزٗقۖا قَاَل یَٰ
ِۖ  ِعندِ  إِنَّ ٱ�َّ    َ بِغَۡیِر ِحَسابٍ  ٱ�َّ یََشآُء  َمن  قَالَ 37)(  یَۡرُزُق  َربَّھُۥۖ  َزَكِریَّا  دََعا  یَّٗة  َربِّ  ُھنَاِلَك  ذُّرِ لَّدُنَك  ِمن  َھۡب ِلي 

َسمِ  إِنََّك  ٱلدَُّعآءِ َطیِّبَةًۖ  أَنَّ 38)(  یُع  ٱۡلِمۡحَراِب  فِي  یَُصلِّي  قَآئِٞم  َوُھَو  ٓئَِكةُ  ٱۡلَملَٰ َ  فَنَادَۡتھُ  ا  ٱ�َّ قَۢ ُمَصدِّ بِیَۡحیَٰى  ُرَك  یُبَّشِ
نَ  ّمِ ِ  بَِكِلَمٖة  ِلِحینَ   َوَحُصوٗراَوَسیِّٗدا   ٱ�َّ ٱلصَّٰ َن  ّمِ ا  ِلي  39)(  َونَبِیّٗ یَُكوُن  أَنَّٰى  َرّبِ  َوقَۡد  قَاَل  ٞم  ٱۡلِكبَُر  ُغلَٰ بَلَغَنَِي 
ِلكَ   َعاقِٞرۖ َوٱۡمَرأَتِي   ُ  قَاَل َكذَٰ ثَةَ أَیَّاٍم    َءایَةۖٗ ٱۡجعَل لِّٓي   َربِّ  قَالَ 40)(  یَۡفعَُل َما یََشآءُ  ٱ�َّ َم ٱلنَّاَس ثَلَٰ قَاَل َءایَتَُك أَالَّ تَُكلِّ

بََّك َكثِیٗرا َوَسبِّحۡ  رِ   إِالَّ َرۡمٗزۗا َوٱۡذُكر رَّ ۡبَكٰ َمۡریَُم إِنَّ 41)(  بِٱۡلعَِشّيِ َوٱۡإلِ ٓئَِكةُ یَٰ َ  َوإِۡذ قَالَِت ٱۡلَملَٰ َرِك    ٱۡصَطفَٰىكِ  ٱ�َّ َوَطھَّ
لَِمینَ   فَٰىكِ َوٱۡصطَ  َمۡریَُم  42)(  َعلَٰى نَِسآِء ٱۡلعَٰ ِكِعینَ   ٱۡقنُتِيیَٰ ِلكَ   43)(  ِلَربِِّك َوٱۡسُجِدي َوٱۡرَكِعي َمَع ٱلرَّٰ ٓ ِمۡن أَ   ذَٰ ِء ۢنبَا

نُ  یُۡلقُوَن    وِحیھِ ٱۡلغَۡیِب  إِۡذ  لَدَۡیِھۡم  ُكنَت  َوَما  َمُھمۡ إِلَۡیَكۚ  َمۡریََم َومَ   أَۡقلَٰ یَۡكفُُل  إِۡذ یَۡختَِصُمونَ أَیُُّھۡم  لَدَۡیِھۡم  ُكنَت  إِۡذ 44)(  ا 
َمۡریَُم إِنَّ  یَٰ ٓئَِكةُ  َ  قَالَِت ٱۡلَملَٰ ۡنھُ ٱۡسمُ  ٱ�َّ ُرِك بَِكِلَمٖة ّمِ ٱۡلَمِسیُح ِعیَسى ٱۡبُن َمۡریَمَ یُبَّشِ فِي ٱلدُّۡنیَا َوٱۡألِٓخَرةِ َوِمَن    َوِجیٗھا  ھُ 

بِینَ  ُم ٱلنَّاسَ 45)(  ٱۡلُمقَرَّ ِلِحینَ   َوَكۡھٗال   ٱۡلَمۡھدِ  فِي  َویَُكلِّ أَنَّٰى یَُكوُن ِلي َولَٞد َولَۡم یَۡمَسۡسنِي   َربِّ  قَالَۡت 46)(  َوِمَن ٱلصَّٰ
ِلكِ  َكذَٰ قَاَل  ُ  بََشٞرۖ  فَیَُكونُ   یَۡخلُقُ  ٱ�َّ ُكن  لَھُۥ  یَقُوُل  فَإِنََّما  أَۡمٗرا  قََضٰىٓ  إِذَا  یََشآُءۚ  بَ َویُعَلُِّمھُ  47)(  َما  َوٱۡلِحۡكَمةَ    ٱۡلِكتَٰ

نِجیلَ  َوٱۡإلِ ن 48)(  َوٱلتَّۡوَرٰىةَ  ّمِ بِـ�ایَٖة  ِجۡئتُُكم  قَۡد  أَنِّي  ِءیَل  ٓ إِۡسَرٰ بَنِٓي  إِلَٰى  بِّ  َوَرُسوًال  یِن   أَۡخلُقُ أَنِّٓي   ُكمۡ رَّ ٱلّطِ َن  ّمِ لَُكم 
بِإِۡذنِ  ا  َطۡیَرۢ فَیَُكوُن  فِیِھ  فَأَنفُُخ  ٱلطَّۡیِر  ِۖ  َكَھۡیـ�ِة  َوٱۡألَۡبَرصَ َوأُ   ٱ�َّ ٱۡألَۡكَمھَ  بِإِۡذنِ   ۡبِرُئ  ٱۡلَمۡوتَٰى  ِۖ  َوأُۡحيِ  بَِما    َوأُنَبِّئُُكم   ٱ�َّ

تَ  َوَما  بُیُوتِ دَِّخُروَن  تَۡأُكلُوَن  إِنَّ فِي  ۡؤِمنِینَ ُكۡمۚ  مُّ ُكنتُم  إِن  لَُّكۡم  َألٓیَٗة  ِلَك  ذَٰ فِي  ِمَن 49)(    یَدَيَّ  بَۡیَن  لَِّما  ٗقا  َوُمَصدِّ
ن ٱلتَّۡوَرىٰ  ّمِ بِـ�ایَٖة  َوِجۡئتُُكم  َعلَۡیُكۡمۚ  َم  ُحّرِ ٱلَِّذي  بَۡعَض  لَُكم  َوِألُِحلَّ  بُِّكمۡ  ِة  َ  فَٱتَّقُواْ  رَّ َ  نَّ إِ 50)(  َوأَِطیعُونِ  ٱ�َّ َربِّي  ٱ�َّ

ذَا  َربُُّكمۡ وَ  طٞ فَٱۡعبُدُوهُۚ َھٰ ۡستَِقیمٞ  ِصَرٰ  51)( مُّ
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ي تحتاج إ� ضبط (
 :  )حركاتال�لمات الىت

 
ًرا/      ِعْمَرانَ (    یُْلقُونَ  /   نُوِحیھِ /   اْقنُتِي/    بِاْلعَِشيِّ /      اْلِكبَرُ /    َوَحُصوًرا/      اْلِمْحَرابَ /     بِقَبُولٍ /   ُمَحرَّ
 ) ِألُِحلَّ   / اْألَْكَمھَ /    أُْبِرئُ وَ /      أَْخلُقُ   / ْخلُقُ یَ /   َوَكْھًال /    یَْختَِصُمونَ   /  ْكفُلُ یَ 
 

ح اآل�ات :   قراءة                                       �ش
َ اْصَطفَى آَدَم َونُوًحا َوآَل إِْبَراِھیَم َوآَل ِعْمَراَن عَ  ر ،  ، وھم : آدم أبو البشھِ خلقِ   هللا اختار للنبوة صفوةَ   إنَّ :    لَى اْلعَالَِمینَ إِنَّ �َّ

،  ونوح   المرسلن  أي    آلوشیخ   : قرباهإبراھیم  وذوي  أوالدھم،  :    عشیرتھ  من  واألنبیاء  وإسحاق  إسماعیل  من  و  -وھم 
السالم الرسول علیھ   : السالم خ-جملتھم  المسیح عیسى علیھ  : ومنھم  اسرائیل  ، وآل عمران  بني  أنبیاء  وخص هللا  ،  اتم 

 . والرسل جمیعا من نسلھم  ألنبیاءألنَّ ا (علل)  تعالى ھؤالء األنبیاء بالذكر
 أي اصطفاھم متجانسین في الدین والتقى والصالح . :ذریة بعضھم من بعض 

 أي سمیع ألقوال العباد علیم بضمائرھم .  : وهللا سمیع علیم
 حملھ في بطني .ادتك وطاعتك ما ألعبذرت أي ن :  نذرت لك ما في بطني

 أي مخلصا للعبادة والخدمة .  : محررا
 السمیع لدعائي العلیم بنیتي .:  العلیم میعالس

ألنھ ال یقبل في النّذر إال  واعتذارا إنھا أنثى  (علل)    تحسراأي لما ولدتھا قالت    :  فلما وضعتھا قالت ربي إني وضعتھا أنثى
 م .فتقبل هللا مری الذكور

 .أي وهللا أعلم بالشيء الذي وضعت قالت ذلك أم لم تقلھ :  أعلم بما وضعتوهللا
 أي لیس الذكر الذي طلبتھ ورجوتھ لتحقیق ھذا األمر كاألنثى .  : ولیس الذكر كاألنثى
 العابدة خادمة الرب.أي سمیت ھذه األنثى مریم ومعناھا  (معنى مریم)  : وإني سمیتھا مریم

 من شّر الشیطان. ظك وأوالدھاأجیرھا بحف  ...: وذریتھاوإني أعیذھا بك 
 وال حسنا . هللا قبقبلھا  ... : فتقبلھا ربھا

 . رباھا تربیة كاملة وتنشئة صالحة : وأنبتھا نباتا حسنا
 جعل زكریا كافال لھا ومتعھدا للقیام بمصالحھا، حتى إذا بلغت مبلغ النساء انزوت في محرابھا تتعبد :  وكفّلھا زكریا

اكلما   زكریا  علیھا  :    لـمحرابدخل  وحجرتھ..  عبادتھا  مكان  زكریا  علیھا  دخل  وطعاماكلما  فاكھة  عندھا  وجد  فاكھة   ،ا 
 الصیف في الشتاء ، وفاكھة الشتاء في الصیف.. 

 من أین لك ھذا؟.؟:   أنى لك ھذا
 رزقا حسنا واسعا بغیر جھد. :  یرزق من یشاء بغیر حساب

 متوسالً . زكریا كرامة هللا لمریم دعا ربھقت الذي رأى فیھ ذلك الوأي في  : ھنالك دعا زكریا
 أعطني من عندك ولدا صالحا وقد كان شیخا كبیرا وامرأتھ عجوز عاقر . .. : قال رب ھب لي

 مجیب الدعاء . : إنك سمیع الدعاء
 ن قائما في الصالة. ناداه جبریل عندما كا ..: فنادتھ المالئكة وھو قائم یصلي

 م اسمھ یحیى. رك بغالأي یبش : شرك بیحیى یبإن هللا
 مؤمنا برسالتھ ،   سىبعیمصّدقا  : بكلمة من هللامصّدقا 

 .  كلمة هللا ألنھ خلق من غیر أب بكلمة من هللا كنوسمي عیسى 
 یسود قومھ ویفوقھم . : وسیّدا

 ك . یحبس نفسھ عن الشھوات عفة وزھدا ، وال یقرب النساء مع قدرتھ على ذل :وحصورا 
 البشارة بوالدتھ . یكون نبیا من االنبیاء ، وھذه بشارة ثانیة بنبوتھ بعد : ونبیّا من الصالحین

 أدركتني الشیخوخة .  : وقد بلغني الكبر
 عقیم ال تلد وقد اجتمع فیھا الشیخوخة والعقم .  :  وامرأتي عاقر

 عالمة على حمل امرأتي . : قال رب اجعل لي آیة
أّال تك  . :..  قال آیتك أال تكلم الناس إال باإلشارعالمتك علیھ  بلیالیھا مع أنك سويٌّ لم  أیام   صحیح وھذا مانع ربانيٌّ  ة ثالثة 
 یمنعھ من الكالم.
 نع عن الذكر �  اذكر ربك بلسانك شكرا على النعمة فقد منع عن الكالم ولم یم : واذكر ربك كثیرا
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 ّي واإلبكار. وأولھ ، وعّظم ربك بالعشسبح هللا في آخر النھار  : وسبّح بالعشي واإلبكار
: قول المالئكة أي جبریل : یا مریم إن هللا اختارك من بین سائر النساء فخّصك )  كوإذ قالت المالئكة یا مریم إن هللا اصطفا(

 بالكرامات . 
 اس واألقذار ، وما اتھمك بھ الیھود من الفاحشة . : أي طھرك من األدن) وطھرك(
 .أب دوناب ولد ، في إنجء العالمین لتكوني مظھر قدرة هللاعلى سائر نسااختارك :) العالمینواصطفاك على نساء (

 لدعاء .قنت : أطاع هللا وأطال القیام في ا  : أي الزمي عبادتھ وطاعتھ شكرا على اصطفائھ . یا مریم اقنتي لربك
 : أي صلي � مع المصلین. واسجدي واركعي مع الراكعي

بنتھا مریم وقصة عمران وا  قصة أمرأة: من    أیھا الرسول محمد: أي ھذا الذي قصصناه    إلیكیب نوحیھ  من أنباء الغذلك  
 زكریا ویحیى علیھم السالم من أنباء الغیب ، ما كنت تعلمھا من قبل .

اقال یلقون  إذ  لدیھم  كنت  مریموما  یكفل  أیھم  ألقوا    مھم  حین  مریم  كفالة  على  یتنافسون  إذ  عندھم  كنت  ما  سھامھم  :أي 
 ، كل یریدھا في كنفھ ورعایتھ . للقرعة

فیمن یكفل مریم ، وقّدر هللا كون زكریا كافال لھا لسعادتھا لتقتبس منھ علما : أي یتنازعون    ونوما كنت لدیھم إذ یختصم
 جما وعمال صالحا .  

 بال أب.ة من هللا : أي بمولود یحصل بكلم )ذ قالت المالئكة یا مریم إن هللا یبشرك بكلمة منھإ
 من غیر أب. ونسبھ إلى أمھ تنبیھا على أنھ) :أي اسمھ عیسى ولقبھ المسیح ،  سیح عیسى ابن مریمالم اسمھ(
 ) : أي سیدا ومعّظما فیھما.  وجیھا في الدنیا واآلخرة(
 ): أي من المقربین عند هللا.من المقربین(
فولة وحالة  ھال من غیر تفاوت بین حالة الطالم ویكلمھم كطفال قبل وقت الكي یكلمھم  )  : أویكلم الناس في المھد وكھال(

 غایة اإلعجاز.الكھولة وھذا 
 ) : من الكاملین في التقى والصالح.ومن الصالحین(
 ) : أي كیف یأتیني ولد وأنا لست بذات زوج ؟یكون لي ولد ولم یمسسني بشر  قالت رب أنى(
 خلق بسبب وبغیر سبب. یعجزه شيء یھكذا أمر هللا ال ) :أيقال كذلك هللا یخلق ما یشاء (
 ) أي إذا أراد شیئا حصل من غیر تأخر وال حاجة إلى سبب .كونإذا قضى أمرا فإنما یقول لھ كن فی(
 ) : أي الكتابة.ویعلمھ الكتاب(
 ) : أي السداد في القول والعمل ، أو سنن األنبیاء.والحكمة(
 كتابان مقدسان. واإلنجیل وھماویحفظھ التوراة  ) : اي یعلمھوالتوراة واإلنجیل(

 سرائیل لیقول لھم.سوال إلى بني إ ) :أي ویرسلھ ر (ورسوال إلى بني إسرائیل
 :أي جئتكم بعالمة تدل على صدقي ، وھي ما أیدني هللا بھ من المعجزات. ربكم ) أني قد جئتكم بآیة من(
ر مثل صورة الطیر فیصیر طیرا م من الطی: أصور لك  )أني أخلق لكم من الطین كھیئة الطیر فانفخ فیھ فیكون طیرا بإذن هللا(

 إذن هللا وھذه المعجزة األولى.بعد أن أنفخ فیھب
 أي أشفي المصاب بالبرص وھذه المعجزة الثانیة.  (وأبرئ األكمھ واألبرص):
أللوھیة عنھ ، دفعا لتوھم ا  : اي أحیي بعض الموتى ال بقدرتي ولكن بقدرة هللا ، وقد كرر بإذن هللا   (وأحیي الموتى بإذن هللا)

 وھذه المعجزة الثالثة. 
م التي ال تشكون فیھا فیخبر الشخص بما أكل  : أخبركم بالمغیبات من أحوالك  بیوتكم)ون وما تدخرون في  (وأنبئكم بما تاكل

 وما ادخر وھذه المعجزة الرابعة .
كنتم مؤمنین) إن  لكم  ذلك آلیة  المعجزا  (إن في  بھ من  أتیتكم  ما  أي  تدل على صدقي وجئتكم مصدقا    ت عالمة واضحة: 

 بھ في التوراة. ؤیدا لما جئتلرسالة موسى وم
 حل لكم بعض ما كان محرما في شریعة موسى.: اي أل (وألحل لكم بعض الذي حرم علیكم)

تأكیدا على  :أي جئتكم بعالمة شاھدة على صحة رسالتي وھي ما أیدني هللا بھ من معجزات وكرره    (وجئتكم بآیة من ربكم)
 ك.ذل

 أي خافوا هللا وأطیعوا أمري. (فاتقوا هللا وأطیعون)
 عبودیة � .: أي أنا وأنتم سواء في ال (إن هللا ربي وربكم فاعبدوه)

 : أي إن تقوى هللا وعبادتھ ھو الطریق المستقیم . (ھذا صراط مستقیم)
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 أضف إ� معجمك اللغوي :  -1 المعجم والداللة : 

 أو ع�ادة أو نحوهما. ه المرء على نفسه من صدقةا یوج�ذر، وهو ملنّ : من اذرُت ن -
لها ز  -

ّ
 :عهدها إل�ه �الرعا�ة.ك��ا كف

 : من �عصم نفسه عن النساء عفة.الَحصور  -
ها بَك  -

ُ
ع�ذ

�
 : ألجأ إل�ك لتحفظها وتحّصنها.أ

 المطرود من رحمة هللا . :الرج�م  -
 : الذي یولد أعمى.األ�مه -
 ع الشمس. طلو : أول النهار إلى اإلبكار  -
ي الع -

  آخر النهار   : �ش
 : اختار وفّضل. اصط�ف  -
 ننسانسل اإل  :ة ذر� -
 : المصاب �البرص، وهو ب�اض �عتري الجلد. األبرص -
ي  -

 ا على اصطفائه.:الزمي ع�ادة هللا شكر واقنتي : قنت: أطاع هللا وأطال الق�ام في الصالة والدعاء، اقنىت
 .ُمخلصا للع�ادة والخدمة : محررا -
 . ْبتُ ". أنجثى أن وضعتها  -
 سهامهم للقرعة:   ممهأقال  -
 : المبارك   المسيح -
 وهو طفلالمقصود عند الصغر لطفل و فراش ا:  د المه -
ي  أبرئ -

 : أش�ف
 :ال�تابة ال�تاب -
 ) : أي السداد في القول والعمل ، أو سنن األنبیاء. والحكمة( -
 سیدا ومعّظما فیھما:    وجيها  -
 : اإلشارةرمزا  -
 عق�م . : عاقر  -
  �ارأخ : أنباء -
 �ق الطر  :ال�اط  -
 : من جاوز الثالثین إلى نحو الخمسین. ال�ْهل -
 من أدرك الش�خوخة وهي غال�ا عند الخمسین وهو فوق الكهل ودون الَهِرم. :  الشيخ -
م  -  : من بلغ أقصى الِكَبر وضعف.الَهر�
 ها ، و�ذلك هو في المسجد الموضع العالي الشر�ف ، وسید المجالس وأشرف :المحراب  -
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ي  .1
ي :  المعىف  فّرق �ف

ي ما �أيت
ي ما تحته خط �ف

 �ف
 . خدمةعبادة والُمخلصا لل"  محررا" إّني نذرت لك ما في �طني  -

حا ، خالصا �اللغة العر��ة.  محرراأعدت �تا�ة النص 
ّ
 . من األخطاء منق

 .أعِط وامنْح لي من لدنك ذر�ة طی�ة "  هْب " قال ربِّ  -
ي صورة األمر ل القلوب ، جامد اْحُسب، من أفعامسألة. ساعدتني على حّل ال  هْبَك 

ي إال �ف
 . ال �أيت

 .ْبُت أنجأنثى ".  وضعتها " قالت ربِّ إّني  -
 . أوجدأحمد علم العروض.  یل بنالخل وَضع
 . ال�تابةة والتوراة واإلنجیل ". والحكم ال�تاب" و�عّلمه  -

 .القرآن ال���مال ر�ب ف�ه هدى للمتقین ".  ال�تاب " ذلك 
ف جمعه ل�ّل منهما.  لمذكر والمؤنث ، عد إ�ظ ( عاقر ) �ستوي ف�ه الف .2  المعجم وتبنيّ

ر للمذ�ر -  مؤنث.ّقر وعواقر للوع، جمع عاقر: عقَّ
ي  .3

 : ما الجذر اللغوي لما �أيت
 تّدخرون : َذَخر  - / : َسَمَو  سّمیتها - /العشّي : َعَشَو  - / ( َذَرَر )  ّ�ة: َذَرأ أو ذرّ ذرّ  -

 
 
 

ي الفهم والتحل�ل أسئ
 : لة الحفظ �ف

 بم وصف هللا تعالى ذریّة األنبیاء؟ -أ / 1س
   من ذریة إبراھیم  م ثم ذریة نوح ثم دآ ذریةمن وصفھا بأن بعضھا من بعض ، 

 ؟  عالَم یدلُّ ذلك  -ب
 م متجانسون في الدین والتقى والصالح. اصطفاھم ألنھ  أن هللا تعالى

ة بیت المقدس راجیة القبول من هللا ، بم / جریا على عادة أھلھا نذرت امرأة عمران ما في بطنھا لخدم 2س
                                   لك ؟استعانت على تحقیق ذ

 بالعبادة والطاعة وصدق التوكل على هللا. 
          ھیّأ هللا مریم لالضطالع  بأمر عظیم وھو میالد عیسى علیھ السالم .مك ، بیّن كیف / في ضوء فھ 3س

رھا رزقا في غیر أوانھ ، واصطفاھا لعبادتھ ، وطھ فال لھا ، وأوجد عندھاعلیھ السالم كا تعالى زكریا جعل هللا 
 لمین .على نساء العا

                                      ؟ / كیف استقبل زكریا البشرى بیحیى علیھما السالم4س
عجب ، واستعظام قدرة هللا  بالدھشة والتد تحققھا في موازین البشر ؛ ألنھ كبیر في السن وامرأتھ عاقر ، وباستبعا
 تعالى . 

 البشرى .        على حمل زوجتھ ، وتحققھ السالم دلیال لى لزكریا علیتعا / بیّن األمارة التي أعطاھا هللا5س
 ر وأولھ .مسبحا في آخر النھا، وكثیرا ذكرا لیھا ، ذاكرا هللا لم الناس إال باإلشارة ثالثة أیام بلیایك أال
                      هللا تعالى على مریم ؟                                                  ما فضل -: أ 6س

 أن هللا اصطفاھا وطھرھا على نساء العالمین
 ھ ھذا الفضل .                                                                                  ا یستوجباذكر م -ب

 هللا وتلزم عبادتھ طیع أن ت
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                              : في قولھ تعالى "ذلك من أنباء الغیب نوحیھ إلیك"       7س
 ما المشار إلیھ في "ذلك"؟  -أ 

 صة آل عمران وابنتھا مریم البتول ومن قصة زكریا ویحیى  تعالى من قكل ما ذكره هللا
 من المخاطب في "إلیك"؟   -ب 

 هللا علیھ وسلم الرسول محمد صلى
 لم خاطبتھ اآلیة ؟  -ج 

ھذه األنباء المغیبة ، واألخبار المھمة التي  لیھ الى ع تعهللاسالم ، قص الصالة والة الرسول علیھ تأكیدا لصدق نبو
 هللا تعالى ةمن قبل ، وما رافقھا من معجزات تدل على قدرحى هللا تعالى بھا إلى رسولھ ، وما كان یعلمھا أو
 

                                    السالم . اآلیات صفات كل من : مریم وزكریا علیھما تخلص من/ اس 8س
 ن غیر أب ، مخلصة في العبودیةطاھرة ، اصطفاھا هللا على نساء العالمین إلنجاب طفل م:  مریم 

 ، متعبد ، كافل مریم علیھا السالم كبیر في السن ، صبورزكریا : 
                                                                         قا للعادة اذكره .الكریمة أمراً خار / عرضت اآلیات  9س

ن أم عاقر وأب بلغ من ي غیر أوانھ عند مریم ، والدة یحیى میسى علیھ السالم من غیر أب ، الرزق فوالدة ع(
 )یراینفخ في الطین فیصیر ط  ء األكمھ واألبرص ، إحیاء الموتى ، شفاالكبر ، معجزات عیسى علیھ السالم (

 
 ذریة طیبة "؟ زكریا :" رّب ھب لي من لدنك لھ تعالى على لسانلماذا جاء الطلب بلفظ الھبة في قو .10
وض وال مقابل ، ومن غیر سبب أو تدّخل أو وس�ط من ز�ر�ا عل�ه السالم ، فهو  طاء من غیر عألّن اله�ة ع  -

ن عند هللا تعالى ( من لدنك ) من غیر سبب. وفي ذلك صدق ز�ر�ا ه�ة إحسان محض مرأته عاقر ، فالكبیر وام
 ه.لصادق وحسن ظّنه بر�ّ �مانه اهللا و�وّ�له على في ت
 فائدة ھذا األسلوب؟  خدام األسلوب القصصي ، فماأكثر القرآن الكریم من است .11
 . في إقامة الدلیل ب�ان عظمة القرآن الكر�م -
 . عظةة والالعبر  -
ر  بو�ة تعین على تدبّ ؛ فقصص القرآن ذات أثر إ�ماني وتر�وي في متأّملیها ، وتحمل مادة مح  ر والّتاملدبّ الت  -

 القرآن وفهمه.
 ینهم �موعود هللا. ، وقوة صبرهم و�ق ان األنب�اءب�ان إ�م -
  ، ر الماضي ل�ه وسلم نحو عبجذب لذاكرة النبي محمد صلى هللا عوالقصص القرآني على �ثرته وتنوعه �مثا�ة    -

 ".  لُینَتَفع بها في الحاضر. " ذلك من أن�اء الغیب نوح�ه إل�ك
 

 لك . صطفائهم وذ�ر صفاتهم . عالم یدل ذه�ة في إعداد األنب�اء وارعا�ة اإللاملت ال. تك 12
وت  هللا أكرمهم    عالىس�حانه  إال  الخلق  �ختار من  فال   ، لد�ه  آدم و وأفضلهم عنده وأكملهم  آل  اصطفى  ثم  نوحا 
لصدق  م هللا �صفات اخصه ، و وها للناس  غعلى رسالته و�لألن منهم األنب�اء ، فكانوا أمناء  مران  براه�م وآل عإ

 ة .�النبوة والرسالواألمانة وخصهم 
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: التذوق الجما    �ي
 " وأنبتها ن�اتا حسنا ":  وّضح جمال التصو�ر في قوله تعالى -1
 تر�یتها الحسنة �الزرع الصالح.صّور مر�م علیها السالم في نمّوها و ترعرعها و  -
 رى بالغ�ة ، مثل : معان أخ حق�ق�ة إلىمعانیها الائ�ة في العر��ة عن تخرج األسالیب اإلنش -2
 :�ا من ال �حتمل الزّلة من الصدیق األمر ؛ نحو قول �شار بن برد مخاط .أ

 )  التخییرمر هنا ( د األف�فی    :          ه�نمقارف ذنٍب مّرًة ومجا ***أخاك فإّنه  صلْ  أواحدا و  فعْش 
 )  الدعاءفید األمر هنا ( �ف    :"  مرنا رشدالنا من أ وهیئ من لدنك رحمة  آتنا ر�ناوفي قوله تعالى :" 

 
 :   مخاط�ا صد�ق�هعّري الّنهي ؛ نحو : قول الم� .ب

) ؛ ألنه صدر من  ماس االلتف�فید النهي هنا (       :فإّن ذلك أمر غیر ُمغتفرِ   ***السّر عّني یوم نائ�ٍة    و�اال تط
 ي منزلته. هما فدونالشاعر إلى من 

 ه.س غیر عاقل ، ف�ستحیل إجا�ة طل�) ألّن الشم التمني ( ، �فید  الشمس أیتها   ال تغر�ي وفي قول القائل : 
 
 ي وصف الحّمى :االستفهام ؛ نحو قول المتنبي ف  .ج 

 )  التعجبهام هنا ( االستفو�فید وصلت أنت من الزحام ؟    فك�فأبنت الدهر عندي �ل بنت     
 )  ست�عاداال�فید االستفهام (  ولم تكن له صاح�ة " �كون له ولد  أّنىوفي قوله تعالى :" 

 
 ) �أهل الخیر.  ةاالستغاثتاج. و�فید النداء هنا (  المح لمساعدةالنداء ؛ نحو: �ا ألهل الخیر  .د

 )  الند�ةكبدي ، �فید النداء ( واحرقَة قلبي ، أو : واوفي قول أحدهم : 
لتعجب من  تناد�ه ، و�نما تر�د ا) ألنك ال تقصد أن    التعجب، �فید (  من رجل �ر�م    �ا لكوفي قولك لشخص :  

 حاله و�رمه. 
 البالغي الذي خرج إلیھ : بناء على ما تقّدم ، ما المعنى •

  الدعاء: اإلجا�ة   .     مّني "  فتقّبلفي قوله تعالى: "  أ.األمر
  االست�عاد والتعجب  اإلجا�ة:  �كون لي غالم " .   أّنىه تعالى :" ب.االستفهام في قول

 
 ة " وهللا أعلم بما وضعت " ؟المعترض أفادتھ الجملة ما المعنى الذي -3
 .، وجعلها وابنها آ�ة للعالمین ذه المولودةتعظ�م شأن ه  -
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 :ما داللة كّل من -4
 ّدد االستمرار والّتج:     الزمن المضارع للفعل ( أعیذها ) .أ

 .42تكرار ( اصطفاك ) في اآل�ة  .ب
 . رامات اختار مر�م من بین سائر النساء فخّصها �الكأن هللا أي اصطفاك األولى :تعالى ( اصطفاك ): هللا كّرر 

مر�م على سائر نساء العالمین ؛ لتكون مظهر قدرة هللا في إنجاب ولد   : أي أن هللا تعالى اختارواصطفاك الثان�ة
 من غیر أب. 

 .   45و  39(كلمة) في اآلیتین ار تكر  •
 �عسر عل�ه أمر.  الذي المة ( �ن ) من هللا د من غیر أب �كلع�سى ول تأكید أن

 .49تكرار ( �إذن هللا ) في اآل�ة 
  وقدرته ، دفعا لتوّهم األلوه�ة عنه. للتأكید على أن معجزات ع�سى �انت �مشیئة هللا

 
معناه   -5 الزم  �ه  وأر�د  أطلق  لفظ   : تأتالكنا�ة  أن  أي  ؛  األصلي  المعنى  إیراد  جواز  یتضّمن ي  مع  �كالم 

 والمجازي هو المقصود ، ا ، مجاز� معنى حق�ق�ا وآخر: معنیین 
 .  مرفوع الرأسدي قولنا : وقف الجنومثال ذلك 

 . أس عال�ارفع الر :  الحق�قي المعنى 
 االعتزاز ) ، فمرفوع الرأس �نا�ة عن ( الفخر و  الفخر واالعتزاز:  المجازي والمعنى 

 .�فعال النار لقرى الض�ثرة إشعلى د دلیل  رة الرما) ؛ فكث �رمهنا�ة عن (  ، � �ثیر الّرمادوقولنا : فالن 
 َل الش�ا�الواهي الذي َثكِ هما ا***   دٌم ولحمٌ لضلوع وقول أحمد شوقي : ولي بین ا

 ) الذي بین ضلوعه.  القلبفدٌم ولحٌم �نا�ة عن ( 
 خط في قولھ تعالى:ح الكنایة في ما تحتھ بناء على ما تقّدم ، وضّ 

 طفال / ولیدا    :         لحین"و�هال ومن الصا دفي المهو�كّلم الناس  " 
 متین اآلتیتین :وّضح داللة ( الخْلق ) في اآلیتین الكری .1

 على غیر مثال سبق. ما �شاء�خلق : �صنع " :  �شاءما أ." قال �ذلك هللا �خلق 
 .الطیر أخلق : أصّور لكم من الطین �ش�ه"   ن الطین �هیئة الطیرب." أّني أخلق لكم م

 
 الط�اق في اآل�ات :  

 اإل�كار - العشي   //األنثى  –الذ�ر 
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 ةأسئلة وزار�
  2021وزارة 

 معنى كلمة (كھل) في قولھ تعالى : {ویكلم الناس في المھد وكھال ومن الصالحین} : – 1

 بلغ الخمسین إلى ما دون الھرم   -ب    جاوز الثالثین إلى الخمسین    –أ 

 بلغ أقصى الكبر وضعف   -إلى أرذل العمر       دجاوز الھرم  –ج 

 ل عمران : ھل آند أاآلیة التي تتضمن عادة متبعة ع -2

 لك ما في بطني محررا}   نذرت {إذ قالت امرأة عمران رب إني  –ا 

 یطان الرجیم}{وإني سمیتھا مریم وإني أعیذھا بك وذریتھا من الش –ب 

 اتا حسنا وكفلھا زكریا}{فتقبلھا ربھا بقبول حسن وأنبتھا نب  –ج 

  رمزا}م إالأیا {قال رب اجعل لي آیة قال آیتك أال تكلك الناس ثالثة –د 

   اآلیات جمیعھا ما عدا   تتفق داللة الخلق في قولھ تعالى : {قال كذلك هللا یخلق ما یشاء } مع داللة الخلق في -3

 } قلقل سیروا في األرض فانظروا كیف بدأ الخ{  –أ 

 }لق لكم من الطین كھیئة الطیر أني أخ{ -ب

 }ازواجوهللا خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أ{ –ج 

 } لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقویم{ –د 

 تكمیلي :  2020وزارة 

وكفلھا زكریا   بول حسن وانبتھا نباتا حسنا األمر الخارق للعادة الوارد في قولھ تعالى : {فتقبلھا ربھا بق – 1

رزق من ی إن هللاعند هللا  یھا زكریا المحراب وجد عندھا رزقا قال یا مریم أنى لك ھذا قالت ھو منكلما دخل عل

 یشاء  بغیر حساب} 

 الرزق في غیر أوانھ  -ب           والدة عیسى علیھ السالم من غیر أب    –أ 

 یھا السالمكفالة زكریا لمریم عل  -د                 تعالى   فوز مریم بالقبول من هللا –ج 

السمیع   مني إنك أنتقبل ا فت امرأت عمران إني نذرت لك ما في بطني محرر قال تعالى : { إذ قالت  – 2

 العلیم } العادة التي كانت متبعة عند أھل امرأة عمران : 

 المرأة الحامل في خدمة بیت المقدس  بقاء  -إنذار الرجل زوجتھ إن لم تضع ذكرا    ب –أ 

 نذر المرأة مولودھا لخدمة بیت المقدس -د           على الذكور    تفضیل اإلناث   –ج 

 إلیھ األمر في قولھ تعالى : {فتقبل مني إنك أنت السمیع العلیم} : ي خرجالذ الغيالمعنى الب -3

 التحسر -دالدعاء                -ج         االلتماس             -االستغاثة                 ب –أ 
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 عالى الذي یدل على أن هللا تعالى ھیّأ مریم علیھا السالم لالضطالع بأمر عظیم :قولھ ت – 4

 {وإني أعیذھا بك وذریتھا من الشیطان الرجیم} -{رّب إني نذرت لك ما في بطني محررا}     ب –أ 

 ربھا بقبول حسن وأنبتھا نباتا حسنا وكفلھا زكریا}قبلھا {فت  -د{قالت رب إني وضعتھا أنثى}    –ج 

 المقصود بـ  (الكتاب ) في قولھ تعالى " {ویعلمھ الكتاب والحكمة}  – 5

 اإلنجیل  -التوراة                 د -القراءة                ج  -ب                   ة ابالكت –أ 

 : 2020وزارة 

 ي بطني محررا ) : تعالى : (إني نذرت لك ما فمعنى كلمة محررا في قولھ  – 1

 محسنا -د         عفیفا    -ج          ناجیا من العبودیة   -ب       لعبادتك    مخلصا  –أ 

 والصالح  : قولھ تعالى الذي یدل على أّن هللا تعالى اصطفى األنبیاء متجانسین في الدین والتقى – 2

 {ذریة بعضھا من بعض}  -ب                  {إن هللا ربي وربكم فاعبدوه}    –أ 

 {قال رب ھب لي من لدنك ذریة طیبة}  -د          إن هللا اصطفاك وطھرك}   {یا مریم  –ج 

 ى یكون لي غالم} : أنغي الذي خرج إلیھ االستفھام في قولھ تعالى {لبالا نىالمع -3

 االستبعاد والتعجب  -داللتماس    اإلنكار وا -النفي والتخییر    ج  -الدعاء والتمني    ب –أ 

 أسئلة دوائر خارج�ة ع� اآل�ات : 

ي " األ�مه" كلمة  ،" واألبرص  األ�مه وأبرئ: "  تعا� قال.  1  -:  تعين
د  ذيلا.  أ 

�
ي ب�اض . ب            . أبكم ُيول ذي . د                     . المبطون.  ج                . الجلد  �ع�ت

�
د  ال

�
  . أع� ُيول

غويّ  الجذر .  2
�
ي " ذرّ�ة" ل�لمة الل

 -:  هو " بعض  ِمن بعضها  ذرّ�ة: " تعا� قوله �ن
   . ذرأ  . د                                 .  ذرو .  ج                                  . .ذرا  ب                          . ذرو  . أ 

ذي المعين .  3
�
ضة  الجملة أفادته ال ي  المع�ت

ي   رّب  قالت : " تعا� قوله �ن
ّ   ول�س وضعت  بما   أعلم وهللا أني�  وضعتها  إين

كر 
ّ

 ": كاألني�   الذ
 .   االختصاص . د            . والّتجّدد  االستمرار  . ج               .  المولودة شأن تعظ�م . ب           . الّتأ��د .  أ 

غويّ  الجذر . 4
�
ّ " ل�لمة الل ي ي " الع�ش

ّ  وسّبح: " تعا� قوله �ن ي  -:  هو " واإلبكار بالع�ش
ي  . أ    .  عشو  . د                        .  عشش.  ج                                   . عشا  . ب                       . ع�ش

ي  إل�ه المشار .  5
 -" : إل�ك نوح�ه الغ�ب أنباء  ِمن ذلك: " تعا� قوله �ن

   .  ذكر  ما  يعجم.  د          .  امرأة عمران قّصة.  ج              .  زك��ا  قّصة . ب       . م��م قّصة . أ 
 –:   ع� مال الّس  عليها  م��م قوم اختصم ،" �ختصمون إذ  لديهم كنت   وما : "  تعا� قال . 6
 .  الّسهام إلقاء  . د              .  ع�� كفالة.  ج                            .  م��م كفالة. ب                           . ع�� والدة.  أ 

غويّ  الجذر . 7
�
ي  "تّدخرون" ل�لمة الل

ي  تّدخرون وما  تأ�لون بما  وأنّبئكم: "  تعا� قوله �ن
 " بيوتكم �ن

 .   تخر   . د                                  .  خرر  . ج                                .  دخر .  ب                            . ذخر  . أ 
ي  إنّ " :   تعا� قال . 8

ن  كنتم  إنْ  ل�م آل�ة ذلك �ن ي  إل�ه  المشار " مؤمنني
 -:  ال���مة ة�اآل  �ن

 . أب بال  الّسالم عل�ه ع�� والدة.  ب                                                 . الّسابقة القصص  . أ 
ي  الّرزق.  ج 

  . الّسالم عل�ه  لع�� الّثالث تاالمعجز  . د                                           .  أوانه غ�ي  �ن
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ي  المخاطب.  9
ي " إل�ك " �ن

 -:  هو " إل�ك  هح�نو  الغ�ب  أنباء  ِمن ذلك: " تعا� قوله �ن
�ل.  أ   . الّسالم الةّص ال عل�ه زك��ا  . ب                                             . الّسالم عل�ه  ج�ب

 .  والّسالم الّصالة عل�ه ع�� . د                             . والّسالم الّصالة عل�ه ُمحّمد .  ج 
ي " �مم� " كلمة  معين .  10

ي  لغة �ن  -:  هو  إ�ائ�ل بين
كاء  خارقة  ال�رامات ذات.  ج    . الُمختارة الُمصطفاة.  ب   . العف�فة الّطاهرة.  أ 

ّ
  .  الّرب خادمة لعابدةا.  د       . الذ

 -:  للعادة خارق أمر  ع� اشتملت   اآلت�ة القرآنّ�ةرات العبا إحدى . 11
ي  رّب  قالت  وضعتها  فلّما : " تعا� قال . أ 

ّ  ". أني�  وضعتها  إين
ن  �ساء  ع� واصطفاك  وطّهرك اصطفاك هللا إنّ : " تعا�  قال . ب  ". العالمني
ما : " تعا� قال . ج 

�
ا   ا عنده وجد  براالمح زك��ا  عليها   دخل  كل

�
 " . رزق

مه: " تعا� قال . د 
�
 " .  والحكمة ال�تاب وُ�عل

ي  المعين .  12
ي  البال�ن

ي  الّ�ّ  تط��ا  ال :  المعّري قول �ن
ُ  أمرٌ  ذلك فإنّ  ...  نائبةٍ  يومَ  عينّ   ُمغتَفر  غ�ي

ي  . أ 
 .   االلتماس . د                           . لّرجاء .ا ج                                  .  التخي�ي  . ب               .  الّتمينّ

  الّزحام؟ ِمن أنِت  وصلت  فك�َف .....  بنت   كلّ   عندي الّدهر  أبنَت .  13
ّ  المعين  ي

ي  لالستفهام  البال�ن
ي  لقو  �ن

ّ  :  معين  �ف�د  الّسابق المتنيب
 .   االستحالة . د                      .  برا االستغ. ج                                .  الّتحّ� .  ب                                . الّتعّجب  . أ 

ذي الّشخص  14
�
ن  جاوز  ال ن  إ� الثالثني  -:   هو  الخمسني

 . األ�مه.  د                        الهرم . ج                                          .  ال�هل . ب                               .  الّشيخ.  أ 
ي  . 15

ُ   فالنٌ : "  قولنا  �ن  -:  عن كنا�ة  "الّرماد كث�ي
ة  . ج                                . الّشجاعة .  ب                            . ال�رم.  أ   .  القّوة . د                    .  دقاء األص ك��

ي  القرآنّ�ة العبارة.  16 يت
�
ىالب ِمن بها رااستغ  والّسالم الّصالة عل�ه م��م عن لت زا أ ال ي  ِمّما  �ش

 :  �أيت
ا جو : " تعا� قال.  أ  ي  يه�

ن�ا  �ن ن  وِمن واآلخرة الدُّ  " . الُمقّ��ني
  مرا� أ  ق�ن  إذا  �شاء  ما  �خلق هللا  كذلِك : " تعا�  قال.  ب

ّ
نْ   له �قول ما فإن

�
 " . ف�كون ك

مه: " تعا� قال.  ج 
�
  واإلنج�ل ةراوالّتو  والحكمة  ال�تاب وُ�عل

ً
ي  إ� ورسو�  " . ئ�لاإ�  بين

ي  هللا إنّ : " تعا� لقا . د 
ّ
 " . مستق�م  طا�  هذا  دوەعب فا ورّ��م  ريب

ي "  هللا ب�ذن" لفظ رار كـت ِمن الغرض.  17
 :   هو  ال���مة اآل�ات �ن

ا  . ب                                                            . قومه ع� ةالُحّج  إقامة . أ     . األلوهّ�ة لتوّهم دفع�
ل صدق.  د                   .  سابق مثال غ�ي  ع� �شاء  ما  �صنع  هللا.  ج 

�
 .  إ�مانه وكمال هللا ع� الّتوك

ي " الخلق" داللة.   18
 -" : �شاء ما  �خلق هللا كذلك  قال: " تعا� قوله �ن

لالتّ  وصدق هللا بقدرة إ�مانه  . ب                                                  .  وعظمته تعا� هللا قدرة.  أ 
�
 .   عل�ه وك

 . وجلّ  عزّ  هللا وحدانّ�ة  . د                                  . سابق  مثال �ي غ ع� �شاء  ما  �صنع.  ج 
ي  االصطفاء  داللة. 19

ي  الّثاين
ن  �ساء  ع� واصطفاك  وطّهرك اصطفاك هللا إنّ : " تعا� قوله �ن  -" : العالمني

��ة . أ   . ال�املة والّتنشئة  الّصالحة ال�تّ
 . لها  العد�دة ماتراوال� لها  زك��ا  كفالة  . ب
ن  ِمن اخت�ارها .  ج  ي  هللا قدرة مظهر  لتكون الّنساء  سائر  بني

 .  أب بال  طفل إنجاب �ن
 .   لها   ماتهراك  ع� را شك اعتهطو  تعا� هللا عبادة  لزوم.  د 

ي " بكلمة " ر راكـت داللة.  20
 :  ال���مة اآل�ات �ن

ا  . أ  ي  تعا�  هللا لقدرة ا تأ��د� .  ب                                            . األلوهّ�ة لتوّهم دفع�
 . ال�ون هذا  �ن

ا  با� المطلق اإل�مان.  د                             . أب غ�ي  ِمن ع�� والدة تأ��د  . ج   . لقدرته  وتعظ�م�
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 ) دبي : مقالة أدبیةالنوع األ(      الوحدة الثانیة : فن السرور:
 التع��ف بال�اتب :  •
 :أحمد أمین، أدیب ومفكر مصري .هاسم

ي عملاألعمال 
 في إخراج مجلة الرسالة. شارك.3    مجلة الثقافة. أنشأ.2    قاهرة..عمل في جامعة ال1 بها  الىت

 .أخذ منه النص) (الذي .ف�ض الخاطر3         .ضحى اإلسالم.  2       .فجر اإلسالم. 1:  مؤلفاته
 : جو النص  •

 عیدا، وّضح ذلك.ین كیف یمكن لإلنسان أن یكون ستب أحمد أمبیّن الكا السؤال األول:
 اإلنسان ال من الظروف الخارج�ة المح�طة �ه .  ألّن السرور ین�ع من داخل 

 فرح و السرور؟ال ق ھا أن یحقذكرھا الكاتب التي یمكن ب ا ھي السبل و الوسائل التي لثاني: مالسؤال ا 
 .أن �كون قو�ًا متحمال الصعاب. 1
 �ثیرًا و �أنها مر�ز العالم.كر بنفسه .أّال �ف2
 العمل.أن �مأل وقت فراغه �ما هو نافع ومفید مثل .3
 �ل ما هو إ�جابي. .أّال �فكر في ما هو سلبي بل یوجه تفكیره نحو 4
 ها في ما �ّكدر ع�شه.�ع �ضعًا من ط�اعه، وال �جعل السعادة ط� .أن �جتهد في أن5
 

 )قراءةالنص (
 فن السرور

 إن لم تكن.  یخلُـقھا وابھ، ور، یستمتع بھ إن وجدت أسباإلنسان القدرة على الّسر یُـمنحكبرى أْن  نعمةٌ   

حولھ جّواً مشبعاً   یَخلُـقجل أو المرأة  وبھاًء ونوراً، و یعجبني الرّ وراً  یعجبني القمر في تقلّده ھالة تشّع سر      

 فّـق من وجھھ.والسرور، ثم یتشّربھ فیشرق في ُمَحیَّاه، ویلمع في عینیھ، ویتألّـق في جبینھ، ویتد بالِغــْبـطة

فیشترط         الخارجیّة،  الّظروف  في  كلّھا  السرور  أسباب  أن  یظّن  من  وصحة   َسـرّ ِلـیُـیُـخطئ  وبنین    ؛ ماالً 

ی افالسرور  على  في عتمد  ینعم  من  ومنھم  النعیم،  في  یشقى  من  الناس  وفي  الظروف،  على  یعتمد  مما  أكثر  لنّـفس 

یشتري أن  یستطیع  ال  من  الناس  وفي  یشتري    الّشـقاء،  أن  یستطیع  من  وفیھم  كثیر،  وھو  مالھ  بكل  عمیقة  ضحكة 

نا جمیل، وخیراتنا كثوبال ثمن، وال تنقصنا الوسائ ثمان،ضحكاٍت عالیةً عمیقةً واسعة بأقّل األ  یرة.ل، فجوُّ

منھ        واستفاد  استثمره  الفن،  بھذا  ینتفع  كیف  عرف  فمن  فن؛  الحیاة  شؤون  كسائر  والسرور  فّن،  الحیاة 

 بھ ، ومن لم یعرفھ لم یعرف أن یستثمره.  ـِظـيحَ و

م في فّن السرو       مر حتى تراه بالتّــافھ من األ  فما إن یصاب المرء  ؛االحتمال   ر قوةأول درس یجب أن یُـتَـعلـَّ

ذا ، وھي إَجـْفـنھَحـِرَج الّصـدر، كاسف الوجھ، ناكس البصر، تتناجى الھموم في صدره، وتقّض  مضجعھ، وتـؤّرق  

ك منھ  یُْلق لمن ھو أقوى احتماال، لم  حدثت ً لھا باال، ولم تُـَحّرِ  البال فارغ الّصـدر.رضّي ، ونام ملء جفونھ نَـفَـسا
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كو        ھذا  حولھمع  السرور  ویخلق  المصاعب،  على  یتغلّـب  أْن  اإلنسان  استطاعة  ففي  من   .لّھ  كبیر  وجزء 

ّمة الواحدة  بدلیل أنّا نرى في الّظـروف الواحدة واألسرة الواحدة واأل  اإلخفاق في خلق السرور یرجع إلى الفرد نفسھ،

ال   –فالعامل الشخصّي    ؛یخلق من كل شيء حزنا  يسروراً، وإلى جانبھ أخوه الذشيء    من یستطیع أن یخلق من كلّ 

منھ  –شّك   یتنفّـس  الذي  الجّو  إیجاد  كبیرة في  اثنان: عامل خارج  ؛لھ عالقة  الدنیا عامالن  العالم،  ففي  ّي وھو كل 

كفتھا قریب   فَُرجحان  وإذاً   فنفسك نصف العوامل، فاجتھد أن تكسب النصف على األقّل؛  ؛نفسكوعامل داخلّي وھو  

نھ، ال، بل إن النصف اآل ماالحت لھخر وھو العالم ال قیمة لھ بالنسبة إلیك إال بمروره بمشاعرك؛ فھي التي تلّوِ أو   وتجّمِ

ك للسرور، فالعالم الخارجي یتفاعل مع نفسك فیكون  ك، وأرھفت سمعك، وأعددت مشاعرتقـبّـحھ، فإذا جلوت عینی

 سرورا.

  ؛ الكھرباء في القدرة على اإلضاءة   َخـْلـق السرور اختالف مصابیح  الناس یختلفون في القدرة علىلنرى  إنا        

ھم ذو القدرة الھائلة كمصباح الحفالت،  فمنھم المظلم كالمصباح المحترق، ومنھم المضيء بقَْدٍر كمصباح النوم ، ومن

 سك و للنّـاس.ر لنفمصباحك إن ضعف، واستعض عنھ بمصباح قوّيٍ ینی فَـغَـیِّـرْ 

من       الح  ولعّل  أسباب  وكأّن أھّم  العالم،  مركز  كأنّـھا  حتّى  نفسھ  في  اإلنسان  تفكیر  وكثرة  األفق،  زن ضیق 

واألّمة والّسـعادة والّرخاء كلّھا ُخـلقت لشخصھ، فھو یقیس كّل المسائل الّشــمس والقمر والنّـجوم والبحار واألنھار  

یسبب البؤس والحزن، فمحال أن    –من غیر ریب    –ذا  ھي نفسھ وعالقة العالم بھا، وكیر فبمقیاس نفسھ، ویدیم التف

یم، فإْن ھو وّسع أفقھ، نفسھ؛ ألّن نفسھ لیست المركز، وإنّـما ھي نقطة صغیرة على المحیط العظ   َوْفـق یجري العالم  

 ً تثقل بھا نفسھ    يلتي تثقل كاھلھ، والقیود التباء ا، أو كثیراً شعر بأّن األعونظر إلى العالم الفسیح، ونِسـَي نفسھ أحیانا

 ً لت شیئاً فشیئاً. قد خفّْت شیئا   فشیئاً، وتحلـَّ

ھ یجد من زمنھ ما یطیل التفكیر فیھا، فإن  وھذا ھو الّسـبب في أّن أكثر الناس فراغاً أشّدھم ضیقا بنفسھ؛ ألنّ       

 لذة نسیان النفس. ومزدوجة: لذّة الفكر والعمل، لذّة ما حولھ، كان لھ من ذلك ھو استغرق في عملھ، وفّكر في 

یشاء      كما  فھ  فیصّرِ تفكیره،  زمام  على  المرء  یقبض  أن  السرور  فّن  دروس  من  تعّرض   ؛ ولعّل  ھو  فإْن 

كأن یناقش أسرتھ في أمر من األمور المحزنة، أو یجادل شریكھ أو صدیقھ في ما یؤّدي إلى   –  ُمـْقـبِـضلموضوع  

لى المحزنة؛ فإن تضایْقـت من أمر ى ساّرة ینسى بھا مسألتھ األوراحیة تفكیره، وأثار مسألة أخن  لحوَّ   –الغضب  

 فتكلّم في غیره، وانقل تفكیرك كما تنقل بیادق الّشطرنج.

الدّ        ھذه  تومن  أّال  أیضاً  ما روس  وافرح  استطعت،  ما  الخیر  فاعمل  ھیِّـنة،  فالحیاة  قیمتھا؛  فوق  الحیاة  قّدر 

 ، فیكفي في ھذه الحیاة ألم واحد للشّر الواحد. قّـع الشّر، ثّم األلم بوقوعھووال تجمع على نفسك األلم بت تطعت،اس

یكون شاعراً، ویتخاطب حتى یصیر خطیباً، ویتكاتب    ولتفعل ما یفعلھ الفنّانون، فالرجل ال یزال یتشاعر حتّى     

ع  ام للتباً، فتصنّع الفرح والسرور واالبتسحتى یصیر كا  بعاً.ط حیاة، حتى یكون التَّطبـُّ
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 كلمات تحتاج إ� ضبط  •
ق / ح الِغبطة /  (

�
َ / �خل ي ِ َق َج �ف

ْ
ُرْجحان/ َوف

َ
 / ف

�
سا

َ
ف

َ
نة / ن

ْ
ِبض / ف

ْ
ْدر / ُمق

َ
 ) بق

 المعجم والداللة : •
 للغوي : أضف إ� معجمك ا .1

 الدائرة من الضوء تح�ط �جرم سماوّي. الهالة: -
 تؤّرق جفنه:تمنعه من النوم. -
 ي أمر ما.ف  نّتناجي:ت�ادل األسرار بین اثنیال -
 الغ�طة : النعمة والسرور. -
ج ) دلیل في السفر والجندي الراجل ، ومنه بیدق الشطرنج ( جندي الشطرندق : وهو المفردها البیدق : الب�ا -

 هنا. وهو المقصود 
 . ام األمر : مالكه ، أي : قوامه وعنصره األساسيّ الّزمام : خ�ط �شّد �ه . وزم  -
  البهاء: الّنور.  -
   �شرق.  ع، میتأّلق : یل -
 المحّ�ا : الوجه. -
  حرج الصدر: ضائق.        -
 : عا�س أو حز�ن. الوجهكاسف  -
 : أصغیت أرهفت  -
 مق�ض : مزعج .  -
 استعض : استبدل  -
 الكتفینبین  كاهل : ما -

 أسئلة حفظ من الفهم والتحلیل : 
 مفسدهْ مفسدةٌ للمرء أيُّ    ***اغ والِجَدْه  قال أبو العتاھیة : إّن الشباب والفر -6

 سھ "بنف ضیقا" أكثر الناس فراغا أشّدھم :      رج من النص ما یتوافق ومعنى ھذا البیتتخسا

     ھا في المعنى.استخرج من النص ما یقارب: " یا قال تعالى: " فال تغرنّكم الحیاة الدن - 9    

 مل الخیر ما استطعت "." أال تقدر الحیاة فوق قیمتھا؛ فالحیاة ھیّنة، فاع

من النص: " على قدر ما تتسع نافذتك مبینا التوافق بینھا وبین الفقرة الثامنة  یل نعیمة اآلتیة  قولة میخائح مراش  -14    

 ) حرفیا فظ المفھوم ولیس ح( یضیق".فیھ أو  لذي تعیشأو تضیق یتسع الكون ا
امتلك وأفقاً  اإلنسان    إذا  منفتحة  وبصیرة  واعیاً  ً عقالً  واسعا العالم من حولھ  سیرى  فتخفّ   واسعاً  أعباؤه   رحباً، 

إال   یفكر  نفسھ ولم  اإلنسان على  انغلق  إذا  أما  فشیئاً،  لنفسھ وستتمكن منھ فوھمومھ وتتحلل شیئاً  ذاتھ سیبقى أسیراً   ي 
 .ه الحیاة أو تشقیھقدر رؤیة اإلنسان ومدى أفقھ ستسعدھمومھ وتؤرقھ. فب
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 :  التذوق الجما�ي
 ما یأتي:  ي الفنیة في كل مما تحتھ خط ف لصورةوضح ا -1 .1

 و�تألق في جبینه،  ، و�لمع في عین�ه،ف�شرق في محّ�اه یتشر�هحوله جّوًا مش�عًا �الغ�طة والسرور، ثّم  لق�خ .أ
 . و�تدفق من وجهه

ء: في محّ�اهرق ف�ش  ي
 احبه. وجه ص  صّور ال�اتب ال�ور نورا ��ف

ي وجه الم�ور، وصوّ صّور ال�ور ماًء يتدف: و�تدّفق في وجهه
 يتدفق منهع ر الوجه نبق �ف

�
 .هذا الماء ا

ى  .�شتري ضحكة عم�قةال �ستط�ع أن  .ب  .صّور الضحكة سلعة �ش�ت
 قد خّفت شیئًا فشیئًا.  ها نفسهوالقیود التي تثقل ب، هلهء التي تثقل �ااألع�اشعر �أن  .ج 

 الوزن تق�د صاحبها عن االنطالق والعمل.  ثق�لة بقيود  صّور األعباء
 . تتناجى الهموم في صدره .د

 م صّور اله
�
 ع� �وم أشخاصا

�
 عواطفهم وأ�ارهم.  طلعون بعضهم بعضا

لهائلة �مص�اح ا يء �قدر �مص�اح النوم، ومنهم ذو القدرة نهم المظلم �المص�اح المحترق، ومنهم المضفم .ه
 الحفالت.

. من ال �ستطيع خلق أّي ن�ع من ال� صّور  :محترق �اح ال المظلم �المصفمنهم 
�
قا  مح�ت

�
 ور مصباحا

 مصباح الخافت ل�ً�. صّور مىف ف�ه قل�ل من ال�ور بضوء ال:  النومص�اح �قدر �م  المضيءومنهم 
ه صّور من �قدر ع� : ائلة �مص�اح الحفالتذو القدرة الهومنهم 

ّ
 يخلق ال�ور و�ث

�
ي اآلخ��ن حوله مصباحا

ن�ي  �ف
ة. حفالت ال  بطاقة كب�ي
 

ي كّل م -2 .2
ي وضح ال�نا�ات �ف

ي ما �أيت
 : ما تحته خط �ف

 ة. . �نا�ة عن الراحة والطمانینفارغ الصدرل�ال رضّي اجفونه  ءنام مل -أ .أ

 لنوم. �نا�ة عن القلق وقلة ا. تقّض مضجعه -ب .ب

 .العبوس�نا�ة عن الحزن و . ناكس ال�صر -ج 
 

ي النص بعض عنا� ال -3 .3
ف ال�اتب �ف

�
 طب�عة: وظ

 ل�حار األنهار ... ر النجوم االشمس القماإلجا�ة:     أ. اذ�ر اثنین منها.
 ك؟ي توظ�فها في رأ�أي مدى نجح ف ى لإ -ب .ب

) الشماجاءت منسجمة مع موضوع  توهج  ففي  الكاتب،  الذي عالجه  ی�عث على  لسرور)  و�ر�ٌق  ألٌق  والنجوم  س 
وال�ر،  السرو  واألنهار  هالة.  تقّلده  في  القمر  واو�ذلك  خدلنجوم  حار  الكاتب  وّظفها  عناصر  والشمس  مة والقمر 

 خلقت له فقط.سه حتى �أّن هذه العناصر اإلنسان بنفیر كللفكرة التي أرادها في �ثرة تف
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: وّض  -4 .4 ي

 ح داللة كل عبارة مما �أيت

 عف.احك إن ضغّیر مص� -أ .أ
ورة أن �غ�ي   . فتقدها كلما اة و�بحث عن أسباب ال�ور  المرء من ح�اته النفس� �دّل ع� �ف

 ى �أنها مر�ز العالم.�ثرة تفكیر اإلنسان في نفسه حت -ب .ب
ي عالقته مع اآلخ��ن. ر تفه وجعلها محو تاهتمامه بذا

ە �ف  ك�ي
ي الفقرة ال -5

 : المقابلةثالثة لون بد��ي هو �ف
 ومنهم من ینعم في الشقاء.  شقى في النع�م،وفي الناس من � اإلجا�ة:            استخرجه:  -أ

 المتلقي.  ن نفسم��ه تو�ید المعنى وتوض�حه وتقر تدّل على براعة الكاتب في  ة:جا�اإل       بین داللته: -ب
 ام أسلوب التفض�ل: ب من استخدأ��� ال�ات  -6
 أكثر أشّد أقوى. اإلجا�ة:  ن على هذا: ستخرج مثالیأ.ا
 المقارنة بین األش�اء لب�ان تمیزها وأفضلیتها. اإلجا�ة:  علل �ثرة استخدامه. .ب
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 درس فن ال�ور  األسئلة الوزار�ة ع�

 (أكادیمي)     2120وزارة 

 / كنّى أحمد أمین في نص فن السرور عن الراحة والطمأنینة بالتركیب :  1س

 كاسف الوجھ -د      ناكس البصر    -ج          حرج الصدر     -ب                    فارغ الصدر –أ  

ھم ضیقا بنفسھ ،  ناس فراغا أشدثر الأن أكسرور (وھذا ھو السبب في / النصیحة التي تستنتجھا من قول أحمد أمین في نص ال 2س

 ة مزدوجة ) : ما یطیل التفكیر فیھا ، فإن ھو استغرق في عملھ ، وفّكر في ما حولھ كان لھ من ذلك لذ ألنھ یجد من زمنھ

 رویح عن النفساستثمار أوقات الفراغ في الت -ب                 تخفیف ضغوطات العمل المسببة للضیق  –أ 

 تقلیص أوقات الفراغ مقابل أوقات العمل  -د          سھل الذي نجد لھ لذة مزدوجة مل الر العاختیا –ج 

 

 (مھني)  2021وزارة 

 ن السرور ألحمد أمین : / المؤلف الذي أخذ منھ نص ف 1س

 ظارجدار االنت -د          فیض  الخاطر -ج         ھامش الطریق     -ب                فجر اإلسالم   –أ 

 

فما إن یصاب المرء بالتّــافھ من األمر حتى تراه َحـِرَج الّصـدر، كاسف الوجھ، ناكس البصر،  / جاء في نص فن السرور  : ( 2س

ك منھ   في صدره، وتقّض  مضجعھ، وتـؤّرق َجـْفـنھ، وھي إذا حدثت لمن ھو أقوى احتماال، لم یُْلق لھا باال، ولمتتناجى الھموم   تُـَحّرِ

 ً  بناء على ما سبق تتمثل العالقة بین السرور وقوة االحتمال في أّن :  )ء جفونھ رضّي البال فارغ الّصـدر.ام مل ، وننَـفَـسا

 أقدر على جلب السرور قوة االحتمال تجعل المرء  –أ 

 القدرة على السرور تجعل المرء أكثر احتماال للمصاعب –ب 

 وتدلیلھا مصاعبل التحمّ من قدرة اإلنسان على السرور الدائم یقلل  –ج 

 تحمل المصاعب البسیطة یؤثر سلبا في قدرة اإلنسان على السرور  –د 

 

عاً بالِغــْبـطة والسرور، ثم یتشّربھ فیشرق في  ة یَخلُـق حولھ جّواً مشبو یعجبني الّرجل أو المرأ/  جاء في نص فن السرور : ( 3س

 ) صور الكاتب في ما تحتھ خط :.ھھمن وجفّـق ، ویتد ویتألّـق في جبینھُمَحیَّاه، ویلمع في عینیھ، 

 الشمس المشرقة وجھ إنسان مسرور  -ب         السرور ماء یتدفق من وجھ اإلنسان المسرور  –ا 

 الماء المتدفق وجھا مسرورا مشبعا بالغبطة -د      لمسرور المشبع بالغبطة ماء متدفقا    سان ااإلن –ج 

 

 

 م اإلنسان بذاتھ وجعلھا محور تفكیره في عالقتھ باآلخرین) في نص فن السرور ھي : اھتماة : (رة التي تتضمن داللالعبا/  4س

 ا بنفسھوھذا ھو السبب في أن أكثر الناس فراغا أشدھم ضیق –أ 

 من دروس فن السرور أن یقبض المرء على زمام تفكیره  –ب 

 مالعالمركز نسان في نفسھ حتى كأنھا من أھم أسباب الحزن كثرة تفكیر اإل –ج 

 إن تضایقت من أمر فتكلم في غیره ، وانقل تفكیرك كما تنقل بیادق الشطرنج –د 
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 :   2020وزارة 

 وتؤرق جفنھ) :  وتقّض مضجعھد أمین في نص (فن السرور) : (/ الجملة المخطوط تحتھا في قول أحم 1س

  القلق  -د الفرح     -الراحة      ج -الحزن      ب  –أ 

 صباحك إن ضعف) في فن السرور ألحمد أمین : غیر مارة (/ داللة عب2س

 ل الحیاةأھمیة الدور في شعور اإلنسان بجما -ب     یعید اإلنسان النظر في عالقتھ مع اآلخرین   –أ 

 لما افتقدھا أھمیة بحث اإلنسان عن أسباب السرور ك -د     یفّكر اإلنسان في مستقبلھ ویطّور أعملھ     –ج 

أسباب السرور كلھا في الظروف الخارجیة ، فیشترط لیسر مالً وبنین وصحة ، فالسرور یعتمد على النفس ن أن من یظ(یخطئ  / 3س

 أكثر مما یعتمد على الظروف) . 

 أمین في العبارة السابقة أن العامل األساس في الشعور بالسرور یعتمد على :  أحمدیرى 

 كثرة تفكیر الشخص بنفسھ  -ب                            لشخص   الظروف المحیطة با –أ 

 المال والنین والصحة -د                                      داخل اإلنسان وباطنھ –ج 

 

 كمیلي :  ت 2020وزارة 

 /  الصورة الفنیة في عبارة (تتناجي الھموم في صدره) الواردة في فن السرور ، تصویر :  1س

   الھموم أشخاصا یطلعون بعضھم بعضا على أسرارھم -ب     ھ    لصدیقالصدر إنسانا یبث ھمومھ  –أ 

 تسبب الضیق في الصدرالھموم أخبارا مقلقة ومؤلمة  -الھموم أمراضا شدیدة تؤلم الصدر         د  –ج 

استغرق في   إن ھوھا، فزمنھ ما یطیل التفكیر فیأكثر الناس فراغاً أشّدھم ضیقا بنفسھ؛ ألنّھ یجد من / جاء في نص فن السرور : (2س

 ) عملھ، وفّكر في ما حولھ، كان لھ من ذلك لذّة مزدوجة

 سبب ضیق اإلنسان كما ورد في النص ھو كثرة تفكیر اإلنسان في : 

 الفراغ -نفسھ                    د -الوقت                    ج -عملھ                     ب –أ 

 

 في نص فن السرور مما یأتي :  قابلةن المة التي احتوى على ف لعبار/ ا3س

 ویعجبني الرجل أو المرأة یخلق حولھ جّوا مشبعا بالغبطة والسرور   –أ 

 كثیر شتري ضحكة عمیقة بكل مالھ وھووفي الناس من ال یستطیع أن ی –ب 

 وفي الناس من یشقى في النعیم ، ومنھم من ینعم في الشقاء –ج 

 یة عمیقة واسعة بأقل األثمان وبال ثمن. ت عالضحكا ھم من یستطیع أن یشتريفیو –د 

 / المقصود بـ (تؤرق جفنھ) في فن السرور :4س

 تمنعھ من النوم  -تضعف نظره          د  -ج     تسبب لھ النعاس       -تؤلم عینھ          ب –أ 

لعالم ، وعامل داخلي وھو نفسك ، كل ا ي وھوامالن اثنان : عامل خارج/  المقثود بكلمة (النصف) في عبارة : (ففي الدنیا ع 5س

 فنفسك نصف العوامل ، فاجتھد أن تكسب النصف على األقل) : 

 العامل -د                         النفس -العالم                   ج -الدنیا                             ب –ا 
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 �ة ع� درس فن ال�ورأسئلة اخت�ار من متعدد خارج

 

ةمج ال.  1
�
ي  ل يت

�
ن  أحمد " أ�شأها  ال  -" : أمني

 .  الخاطر  ف�ض . د                 .  ماإلسال  فجر .  ج                               . الّرسالة.  ب                          .  الّثقافة . أ 
ن   أحمد ". 2 ر  أد�ب" أمني

�
 -:  وُمفك

ّ .  أ  ي
ّ سود . ب                    .  لبناين ي

 . سوريّ .  د                       .  م�يّ .  ج                                         .  اين
ي "  الب�  نا�س" .  3

 -:  عن كنا�ة"  الّ�ور فنّ "  درس �ن
ة . د                  .  األمل وفقدان الخيبة . ج                     . الُنعاس . ب              . لعبوساو  الحزن -أ

�
 .   لّنوما قل

ي " الهالة"  كلمة  معين .  4
ي : " ال�اتب قول �ن ي  القمر  �عجبين

دە  �ن
�
 -" :  هالة تقل

باس -أ
�
 .  والّ�ور  الّنعمة . د       . سماويّ  بجرم تح�ط  ضوء  ةدائر  . ج           . والجمال والّسمو  اإلبداع . ب              . الل

5  . ّ ن  أحمد "  ال�اتب ع�ب  -:  ب" الب�ادق"  كلمة  عين م عن"  أمني
 . الّسماء   نجوم ِمن نجم . د        . ال�ا�ة الطيور  ِمن  طائر  . ج                       . الّشطرنج جندي . ب             . موس�قّ�ة آلة -أ
 

ي  جاء .  6
ە زمام ع� المرء  �قبض أنْ : " الّ�ور  فن درس �ن  - :  العبارة بهذە ال�اتب د راأ" تفك�ي

م أنْ  -أ
�
م . ب       . بأصدقائه يتحك

�
ە يوّجه . د         .  للّصديق اإلخالص.  ج    . ح�اته بأسلوب يتحك  .  والّ�ور  الف�ح نحو  تفك�ي

ّ  الفنّ .  14 .  7 ي  البد��ي
ي : " جملة �ن

ي  �ش�ت  َمن الّناس  و�ن
ي  ينعم َمنْ  ومنهم ع�مالنّ  �ن

 -" : الّشقاء  �ن
 .  الّسجع .   د                                . اسالجن .  ج                                    .  المقابلة.   ب                      . الّطباق -أ

ي  الجملة . 8 يت
�
�م  فال : " تعا� قوله مع تتوافق ال

ّ
 -" : الّدن�ا الح�اة تغرن

  -أ
ّ

 . هّينة  فالح�اة ،  ها ق�مت فوق الح�اة ر ُتقّد  أ�
ي  -ب

 . األقل ع� الّنصف تكسب أنْ  فاجتهد  اثنان عامالن الدن�ا  �ن
  ىأقو  هو  لَمن حدثت إذا  و�ي  . ج

ً
  لها  ُ�لِق  لم  احتما�

ً
ا  منه ُتحّرك ولم با�  .  نفس�

 . فنّ  الح�اة شؤون كسائر   والّ�ور  فنّ  الح�اة . د 
ي  "ء لرا ا" لحرف  الّسل�م الّضبط .  9

    " : ح�ج" كلمة  �ن
ج -أ   . حُ�ج  . د                                    . حْ�ج . ج                          . حَ�ج . ب                                . ح��

ن "  لحرف الّسل�م الّضبط.  10 ي " الغني
 -" : الغبطة" �ن

 . الَغبطة . د                       .  الِغبطة . ج                               .  الْغبطة . ب                                  . الُغبطة -أ
ي  المقابلة داللة . 11

ي : " جملة �ن
ي  �ت ش� َمن الّناس و�ن

ي  ينعم َمنْ  ومنهم الّنع�م �ن
 -" : الّشقاء  �ن

ي  ال�اتب عةراب -أ
ن  الجمع �ن ي  ال�اتب عةبرا . ب                              المتناقضات بني

 . وتق��به وتوض�حه  المعين  توك�د  �ن
ي  ال�اتب عةراب . ج

ن   المقارنة �ن ي  ال�اتب  عةراب . د                                . األش�اء  بني
 و�ثارته القارئ انتباە  شّد  �ن
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. سأ�تب عنك امسة:  وحدة الخال ي
 �ا وطىف

 . إر�د ولد الشاعر محمود فضیل التل في     التع��ف بالشاعر
و الطوفان، ق، وشراع اللیل  ، وهامش الطر�جدار االنتظاردواو�نه: أغن�ات الصمت و االغتراب، ونداء للغد اآلتي، و 

 أخذ منه النص. الذي
 جو النص

)، لما لألردن من عللتعلقه �ه (نتمائه إل�ه و بته له، و�عتز �األردن، و�فخر �مح �عشق الشاعر ا)  شعور الشاعر(

 االت.جنسان، وما قدمه للمجتمع اإلنساني من إنجازات في مختلف المیؤ�د احترامه لإل حضور دولي متمیز، 
  مناسبة القص�دة: 

اوأشا أ�ام  إلى  القصیدة  الشاعر في  الوطغترا�ه  ر  األردن �ع عن  أن  داخله، و�سن، مؤ�دا  كن �ل منهما  �ش في 
ال تفارقه أینما   ن معه �روحه التي ألن األرد   ؛)  علل(  ألمر �ذلك فإن الشاعر ال �شعر �الغر�ةر،  و ما دام ااآلخ

 ل الذي �طمئن �ه. وطن المنزحل وارتحل، وهو �جد في طب�عة ال
 )1(                                                   المقطع االول                           

ي 
 سأ�تب عنك �ا وطىف

 للشوق �سكن رحلة الزمن
ً
 وأرسم لوحة

ي 
 للحب أحملها وتحملىف

ً
 وأرفع را�ة

 سأ�تب كل ما أهوى 
 وطن وما �حلو إ� ال

ىسأذكر أ  نك الب�ش
 �ي للب�ش وكل الخ

ي كلما 
ْت فآيت

َ
 َهَتف

ي  ِظاللُ 
 الشوق تطلبىف

ي كلما 
 ذراعك �ي امتدت  وآيت

َ
عاِنق

ُ
ي ت

 ىف
ْح �شوق ثم 
َ
ي ُضنَ ت

 ىف
ي كلما نهضت 

 سآيت
ْهرُ ر�اك  ي  الطُّ

 �سألىف
ي شعاع الشمس 

ي �ف
ماءِ سآيت

�
ل

�
 و القمر والظ

 للريب  سأرِجعُ 
�
   طَوْ◌عا
ي شوقا

 وأحمل غ��ىت
  َحن� المِ و األوجاع و  أل�امرحلة اوأطوي 

ي حالما تدعو  
 سآيت

 بال خ�ل 
 وال ط�ي 
 وال سفن 

  قَ وِلَتبْ ع��زا كنت 
ي مدى األ�ام �

 ا وطىف
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ح بع�دا  ع�ب �  : ال�ش ف كان  إ� وطنه حني الشاعر عن شوقه  ي وطنه،   
�ف إ� كتابة قص�دة  ف�دفعه شوقه  عنه، 

جدانه أينما حل. و�رفع يبعثها إ� الوطن الذي �سكن و وصور هذە القص�دة لوحة جم�لة بما فيها من عبارات  
ا عن حنينة وانت ر الشاعر أن ارات جم�لة، و�ذك�ليق ببلدە من عب�ه، و�كتب كل ما  مائه إلرا�ة حبه لألردن تعب�ي

ي كل  األردن بلد الخ
ي الشاعر دعوة وطنه عندما يناد�ه، �ف ى واألمل، و�لىب �ي والعطاء ل�ل من �حتاجه، فهو الب�ش

ي مدفوعا بانق�ادە إ� وطنه  ألوقات ل�ال أو نهارا، شمسا أا
وشوقه إل�ه،  الغا�ي  و ظلمة، لين�ي أوجاع غ��ته، ف�أيت

ي نها�ة المقطع �دعماد�ة بحرا و�را زا كل العوائق المجتا 
 و الشاعر لوطنه بالبقاء والعزة. وجوا، و�ف

ي وطنه( ال
ي كتبها) لوحة جم�لة" وأرسم لوحة للشوق �سكن رحلة الزمن": صور كالمه �ف

، دفعه قص�دة الىت
 شوقه إ� كتابتها. 

 
ي                   

 )2(                                                             المقطع الثايف
 سواك مًدى   سأب�ت ف�ك ال أهوى

َدر� وأح�ا ف�ك حىت لحظة 
َ
 الق

 سأجعل من ترابك إذ �سا� 
َ
ة

َ
ق

ْ
ف

َ
 الصدر  خ

ي 
 يبدد قسوة الدهر م�اهك ما وأغسل �ف

 
�
ِسُج وأ
ْ
 الُعْمر� من ر��عك ما �خلد بهجة  �

�ا    ولست أ�ون مغ�ت
ي الدن�ا طوفت ا إذ

 �ف
ي شوق وعدت 

 إل�ك �ف
 له ُحدودَ ال وحب 

ي ر�اح الل�ل إعصارا 
ي �ف

 سآيت
ي �س�م الفجر أحالماوآ

ي �ف
 يت

ي 
ي ذايت

 فأنت العالم المزروع �ف
 وأنت أنا 

 أنت 
ُ
 الخ�ب  ِ�شارة

 �ا أردن وأنت الحب 
ْجَداأنت الط�ف   والو�

ُ
ي األفكار والصور  ن

 �ف
ح ف ذاته  : ال�ش ي وطنه حىت ل، فذات الشاعر تحوالوطن  �ع�ب الشاعر عن التوحد بني

،  حظة قدرة ( موته)�ا �ف
ف ذات الش اج بني ف اعر وذات الوطن، فالوطن أمام مرأى الشاعر دائما ال  و�ن كان بع�دا عنه، و�ي حالة التحام وام�ت

ە.  غ�ي ور��ع  يهوى  وم�اهه  تراب وطنه  ينبض وجعل  الوطن  تراب  فبعلو  للوطن؛  إنتمائه  عن  بها  �ع�ب  ه صورا 
ابه النف�ي عن وطنه، و�قول: هج أ�امه. و�رفض  ��ته، و����عه تب�اهه ي��ل قسوة غبه، و�مقل الشاعر فكرة اغ�ت

� ي إذا تنقلت وترحلت بع�دا عنه، ثم عدت إل�ه حامال أشو ال أ�ون مغ�ت
ي الذي ال حدود له. ا عن وطىف ي وحىب

ا�ت
ي أي وقت كاإل و�

ي الل�ل أو الفجر و�ف
ي عصار،  بدو الشاعر، متلهفا للعودة �ف

  ذات الشاعر، وهو   فاألردن مزروع �ف
ي نفسه. و�ع�ب عن مدى عمق ارتباطه بوطنه وعن التوحالبشارة السارة  

د بينهما " أنت أنا" فالوطن والخ�ي �ف
الشعور  منبع  هو  والوطن  الشاعر،  وال  هو  األفكار  وهو كل  ي  والملهم، 

�ف حا�ف  وهو  الشاعر،  مخ�لة  ي 
�ف صور 

 وجدانه إن كان بع�دا عنه. 
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 )3(                         ع الثالث      مقطال
 حماك هللا �ا أردن �ا وطنا  

ي محبتنا 
 تنا� �ف

� مع التار�ــــخ والبن�ان 
َ �ي  والسِّ

 لك الرا�ات نعليها
ِفقَ 

ْ
ي د�ار المجد   لَتخ

 �ف
�
 ِهمَ ُمل

ً
 ة

 برؤ�ا أنت تحملها
 أنت صانعه   ومجد 

 ورافع را�ة العرب
نا 

�
ل  لك األسماء ال  فَسَ◌جَّ

ُ
  عددبال  ْحَ� ت

 �ي لهابفخر ال نظ
�ا؟   فك�ف أ�ون  مغ�ت

َنا وأنت لنا بكل معالم الدن�ا 
ُ
  وتحُضن

ي 
ي حنا�ا القلب �سكنىف

 وأنك �ف
ي الدنا سهال وصحراء  

 أحبك �ف
 
َ
ة

َ
ق

ْ
ف

َ
 العرب واِديَ  وخ

ح وهو   ب أبنائه، فأحبهم وأحبوە،�ي األردن، هذا الوطن الذي ك�ب بح �دعو الشاعر هللا تعا� أن �ح:  ال�ش
از   مبعث ف واالع�ت ە  للفخر  وحا�ف ماض�ه  ي 

ت�ف ة  س�ي فلألردن  وس�ي ،  أبنائه،  و�طوالت  بموافقة  فة  م�ش ار�خ�ة 
التار�ــــ ي 

�ف ومكانته  ورفعته،  ومجدە  األردن  برا�ة  الشاعر  و�فخر  العظماء.  ارتبطت أبطاله  ي 
الىت وأسمائه  خ، 

�ا و   و�تساءل الشاعر ك�ف �كون  ته، كأردن ال�رامة، وأردن العزة. ببطوال  ي دامغ�ت
خله بصحرائه الوطن �سكن �ف

ە،وسهو   و�وادي العرب.  له، ببدوە وح�ف
 
 

 
 ) 4(                    المقطع الرابع             

َرْعَت ترابك قد 
َ

 به  ز
 بذور الحب خالدة إ� األبد

وَ 
�
ي سمائك أجمل ال ِلَتْعل

 را�ات �ف
ر�  رمز الفخر واإل�مان

َ
ف

�
 والظ
ي يوم

 فما أحسست �ف
ي بأ

�ا كنت مغ   يف  �ت
فألنك لم 
ُ
ي ت ِ

ىف
ْ
ق   ار�

ي �ي تنا كما رو 
 دمىف

 كما ظ�ي �س�ي م�ي 
ي 

 فأنت الدار �ا أردن أسكنها و�سكنىف
َنافرو�ي ما رأت 

�
 َسك

.  ِسَواَك ِسواك....  ي
 �ا وطىف
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ح ، وثمرة هذا  روع بالحب والختراب الوطن مز   : ال�ش و�دافعون عنه لتعلو رايته الحب أبناء �عشقون األردن  �ي
وطنه، فاألردن لم �فارقه يوما، فهو كظله   و�ن كان بع�دا عنكد مرة أخرى أنه  �مان والفخر، و�ؤ لن� واإل رمزا ل

�سك فالوطن  الوطن،  مع  التوحد  فكرة  إ�  و�عود  وتالزمه،  تجالسه  وكروحه  معه،  الشاعر  �س�ي  وجدان  ن 
ي ما 

 رأت يوما سكنا مثله.  وروحه الىت
 
  

/    وأَْنِسجُ /     َخْفقَةَ /     القََدرِ /    وِلتَْبقَ /    الِمَحنِ /     عاً طوَ /    ْھرُ الطُّ /    ُضنَنيتَحْ /  نيتُعانِقَ /    ِظاللُ : (  كلمات الضبط
 فَرِ والظَّ /    تَْعلُوَ لِ /    وتحُضنُنَا /     تُْحَصى/      ةً مَ ْلھِ مُ /       علیھا نُ /   یَرِ لسِّ وا/     والِوْجَدانُ /      بِشارةُ /     ُحدودَ /    العُْمرِ 

 )   ِسَواكَ /       َسَكنَا  /
 

 المعجم والداللة
 أضف إ� معجمك اللغوي:  •

  بدد: ی�عد. ی -
  النظیر: المثل والمساوي.  -
 تنادمني: تسامرني وتجالسني.  -
 .واالضطراب الخفقة: الحر�ة -
  �اف.    م.والجمع أطالنائیراه الّط�ف: الخ�ال الطائف، وما -
  الِوجدان: من�ع الشعور.     -
 الفوز. :الظََّفر -
 ء والشدة البال المحن : -
 أطوي : أنهي -
 لحظة القدر : لحظة الموت  -
 تسامى : تعالى  -
 تنامى : �بر وازداد  -
 ا : نرفعهانعلیه -
 د تحصى : تع -
 ملهمة : موح�ة -

 من:   ل�ل اللغوي ا الجذر م •
 امتّدت: مّد/ مَددَ -  لهمة: َلِهَم.م -  شعاع: شّع/ شَعَع .  -

ف جمعد إ� المعجم الوس�ط •  ع كل من: ، وتبني
   رى: الُ�َشر.الُ�شْ  -
 ل�شارة: الَ�شائر.ا  -
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•  : ي
 ما مفرد كل مما �أيت

�و  ى:�الرُّ  - َیر: الّسیرة.  - الِمحن: الِمحنة.    -   . ةالرَّ  ّد.ود: الحالحد -     السِّ
 
 ؤ�ا) ، ( رؤ�ة): اس في استخدام �لمتي( ر عض الن�خطئ � •

ف  -أ   معىف كل منهما. عد إ� المعجم، و�ني
 ل�قظة(إدراك الَمْرئي). ا رؤ�ة: ماُیرى في  - ي النوم.     ُیرى ف : مارؤ�ا -

ي اس  -ب
 تحقق المعىف الذي أرادە؟  وضح ذلك. تخدام (رؤ�ا) لهل وفق الشاعر �ف

ذه الصورة لم �حقق المعنى الذي أمر ما، لذا فاستعمالها بهحو  ع نا التطلأراد بهاستخدم الشاعر (رؤ�ا) و  -
 أراده. 

ف  • ي المعىف بني
ف الفرق �ف ي ال�لمتني

ف تحتهما خط �ف : لتني ي
  ما �أيت

 ) (غیرك    واك �ا وطني.... سسواكما رأت سكنا، ي فروح  -أ
 ن الحلي:قال صفي الدی -ب

 ام سواكون األنما اخترت من د       سواكلو صرت من سقمي شب�ه    
 ك ونحوه ُ�ستاك �ه): (عود یتخذ من شجر األراابجو ال

 الفهم والتحل�ل: 
   : دلل من القصیدة على -

               لوطنه، لشاعرا شوق   -أ
 ثم تحضنني ".  �شوق تطلبني " و "  الشوق " و " ظالل  للشوق لة سم رح" وأر 

 مع قلة موارده: الخیراألردن بلد  -ب 
  لل�شر و�ل الخیرسأذ�ر أنك ال�شرى, 

 شاعر في تلب�ة نداء الوطنأمام ال العوائقال تقف   -ج 
  ر وال سفنبال خیل وال طیسآتي حالما تدعو 

                                        عالم یدل ذلك؟    -
 یدل ذلك على شدة شوقه لوطنه, وتعلقه �ه. 

 الشاعر، وشوقه إلى العودة إلى وطنه لهفة -د
  في نس�م الفجر أحالما" وآتي في ر�اح اللیل إعصارا,  سآتي

 ارت�اط الشاعر بوطنه عمقمدى  -هـ 
 فكار والصور في الوجدان واأل فالط�" أنت  �ا أردن" , الحبوأنت 

             النفسي. االغترابرفض الشاعر فكرة  -و 
 ". مغتر�اف أكون ".                        "فك�مغتر�ام �أني �نت "فما أحسست في یو 
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                .ألمهالشاعر، ومخفف وطأة أن الوطن  �اعث السرور في نفس  -ز 
 ن". والمح جاعو األ "وأطوي رحلة  

              .مماتهفس الشاعر حتى وطن یتنامى في نأن حب ال -ح 
 ".  لحظة القدرف�ك حتى "سأ�قى ف�ك ال أح�ا سواك مدى, وأح�ا 

 وطنه. صورا �عبر بها عن انتمائه إلى والر��ع والماء لتراباأن الشاعر جعل   -ط
 إذ تسامى خفقة الصدر  ترا�ك" سأجعل من 

 د قسوة العمر  ما یبد اهك� موأغسل في 
 .  لد بهجة العمر "�خ ما ر��عكنسج من وأ

 عبر الشاعر عن التوحد بین الذات والوطن، وضح ذلك س/ 
ات الشاعر و�ن �ان �عیدا عنه, وهي حالة التحام وامتزاج بین ذ  ذات الشاعر تح�ا في وطنه حتى لحظة قدره,

 أنت أنا "ه : " لشاعر وهو ف�والوطن متحد في ایهوى غیره, م مرأى الشاعر دائما ال وذات الوطن, فالوطن أما
 أشار الشاعر �قوله: " فسجلنا لك األسماء ال تحصى" إلى عدد من الصفات والفضائل س/ 

 كرامة،  مثل قولنا: أردن ال
 ا وعزهم. أردن العزة والنخوة: داللة على شهامة رجاله

 أردن أرض العزم: داللة على إرادة أهله القو�ة.
 ؟                                رة هذا الزرعوع �الخیر، ما ثمالوطن مزر  /س

 رفع الرا�ة األردن�ة رمز االستقالل 
 نفسه، وضح هذا. لوقت یرى الشاعر أنه �عید وقر�ب من وطنه في اس/ 

 نه نفس�ا.ه, و�جالسه �روحه, فهو �عید جغراف�ا عن وطنه, لكنه قر�ب م الوطن �سیر مع الشاعر �ظله ال �فارق
 سواك... سواك �ا وطني"؟ /      ي ما رأت سكناقوله: " فروح اذا قصد الشاعر �م

ل�ع�ش ألنه ال ح�اة -ده  وطنه, فإذا �انت روح الشاعر تسكن جس  لم �جد الشاعر سكنا �أوي إل�ه أفضل من
 الروح ال ترى الح�اة إال في أرض الوطن. فإن هذه  -للجسد من غیر روح 

 
ي ص�دة ع� العط مثاال من القأ •

ي المعايف
 علال. واألفكار، م تكرار �ف

 "فروحي ما رأت سكنا"   -    وتسكنني"  �ا أردن أسكنها "وأنت الدار  - نني" وأنك في حنا�ا القلب تسك" -
 شاعر. ذات ال �سكن في ن الوطن داللة على ا

 " أنت أنا" -      أ�قى ف�ك"  " س-    ح�ا ف�ك" أ -"أ
 ع ذات الوطن.تأكید التوحد مداللة على 

ي القص��ات) غ�ي مر وردت لفظة (الرا •
ف الق�م الوطن�ة اة �ف ي ترتبط بدة، بني

 ها. لسام�ة الىت
 �ة.و�ة الوطنل والرفعة والشرف والكرامة والنصر والهز لالستقال الرا�ات رم
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نة ى هللا عل�ه وسلم �ان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدیعن أنس رضي هللا عنه أن النبي صل  س /
                       بین عالقة النص �مضمون الحدیث الشر�ف.  من حبها .  ا�ة حر�هادأن �ان على و   تهأوضع راحل

 ة إل�ه. �قول الشاعر: سآتي في ر�اح اللیل إعصارا العالقة حب الوطن,والحنین إل�ه,وتعجل العود
 
 الجمالي ذوقتال
ي كل عبارة من العبارات ا •

 آلت�ة: وضح الصورة الفن�ة �ف
 لزمن. ن رحلة اللشوق تسك م لوحةوأرس - -أ

 لى �تابتها.لوحة جمیلة، دفعه شوقه إصّور �المه في وطنه(القصیدة التي �تبها) 
 ي.الشوق تطلبن  هتفت ظالل�لما فآتي  - -ب

 ا تناد�ه وتطل�ه.ل أشخاصر الظال صّور الشاعر شوقه لوطنه ظالال تالزمه، وصوّ 
 قني. وآتي �لما امتدت ذراعك �ي تعان - -ج 

 اعه ل�عانقه.�مّد ذر  وطن إنسانا اعر الصّور الش
 لني. سآتي �لما نهضت ر�اك الطهر تسأ  - -ح 

 في وطنه أشخاصا تسأله العودة. صّور الشاعر الج�ال
 �ه بذور الحب خالدة. ا�ك قد زرعتر ت - -خ 

 وصّور الحب بذورا ُتزرع.األرض،  ا یزرعصّور الشاعر الوطن إنسان
 
 ما داللة كل من:  •

 اع والمحن.األوجأل�ام و رحلة ا وأطوي  - -أ
 عودة إلى الوطن �عد أن أتعبته الغر�ة. قرار ال

 حنا�ا القلب تسكنني.  أنك في  - -ب
 تعلق الشاعر بوطنه.  مدى

 لظلماء و القمر. ا اع الشمس وسآتي في شع - -ج 
 لظروف.عودة الشاعر إلى وطنه في �ل ا

 أنت الط�ف والوجدان في األفكار والصور.  - -د
 ه وعقله.مخیلتحضور الوطن في نفس الشاعر وفي 

 ة للحب أحملها وتحملني. رفع را�وأ -
 شاعر ووطنه. حب الوطن مت�ادل بین ال
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 ما الغرض من:  •
 طیر، وال سفن".  خیل، والتكرار ال الناف�ة في قوله " بال - -أ

 ه متحققة مع نفي وجود وسیلة تقّله.وطن إلى تأكید النفي، �معنى عودة الشاعر
 جعل، سأ�قى.ي، سأستخدم السین في قوله: سأذ�ر، سآتا -

 األفعال في القر�ب.  ن تدل على المستقبل القر�ب، �معنى تحقق إنجاز هذهالسی
 التعجب  :      )فك�ف أكون مغتر�ااالستفهام : (  -
 نا�"؟" �سا�، تعلو، ت�مة توظ�ف الشاعر أفعاال من مثل: ق ما  •

 األردن. ه وطن تاق إل�ه الشاعر؛لنمو، وهي صفات الوطن الذي اشة وا لرفعهذه األفعال فیها معنى السمو وا -
ي القص�دة، وضح داللة ذلك. ظهر االت •

 �ف
�
 كاء ع� عنا� الطب�عة جلّ�ا

الر�ى، ر�  " ر�اك، - القمر،  اللالشمس،  التیل، سهال، صحراء"، عناصر  �عك،  جر�ة  الطب�عة جاءت منسجمة مع 
ت الوطن، و�شفغر�ته خارج حدود  عر، والذي أشد ما �كون في  لشاارت شوق  الشعور�ة لدى الشاعر، فأظه

 ر��ا. هذه العناصر جزء من وطنه، فعبر بها عن حّ�ه لوطنه �عیدا �ان أم ق عن تعلقه �ه ألنّ 
: عد�ه الو برزت صورة الوطن بب • ي والحر�ي

 جدايف
 النص. دلل على ذلك من - -أ

الط�ف و منه   الوجداني  "أنت  تفارقني"،  لم   " الفي  الوجدان  ا:  أنت   " " �األفكار والصور"،  أردن"،  �ا  ما روحي  حب 
 لم المزروع في ذاتي". دمني"، " فأنت العاتنا

اللیل إعصارا"،منها : " سآتي في شعاع الشمس"، " سآت   الحر�ي  إذا ط  ي في ر�اح  الدن�ا"،  "  " وخفقة ّوفت في 
 �ار المجد".وادي العرب"، " لتخفق في د

ي ل 
ي النص؟ لحركألبعاد اما األثر الفىف

 �ة والوجدان�ة �ف
 مال�ة فهو ملتزم تجاه وطنه الذي ینتمي �إخالص وصدق.ف الشاعر في صور جتزجت �ه عواطل�عد الوجداني اما

 �ة في الصورة الشعر�ة.�ا له، لبث الحیو جداني ملبجاء منسجما مع ال�عد الو  وال�عد الحر�ي 
ي وطن ما داللة وجو  •

 �ن
�
ي د السهل والصحراء معا

ي الدنا سهقول واحد �ن
 ً� وصحراء"؟ الشاعر:"أحبك �ن

 المتنوعة؛ سهال وصحراء، ببدوه وحضره و�ل فئاته.  �حب جغراف�ة بلده نى أن الشاعر�مع -
 أردن"؟ فادته جملة:"حماك هللا �ا ما المعين الذي أ •

 ما�ة.لدعاء لوطنه �الحا -
 القص�دة من وجهة ب ع�ا األسلو سان لإل�سان، ما الذي �ضف�ه هذخاطب الشاعر وطنه مخاطبة اإل� •

 نظرك؟
و�حساسه �ه، وارت�اطه، وعن مدى حضور الوطن في نفس ر العمیق �المكان  عن وعي الشاعهذا الخطاب �كشف  
ع الشاعر إلى أن یتجه بلغته اتجاها خص �كلمه، مما دفتى �أنه شتصال بین الشاعر ووطنه حالشاعر، وعمق اال 

مخاط أو  مناجاة  شكل  في  ذات�ةتشخ�ص�ا  على  طن.للو   �ة  جمال�ة  �ضفي  الشعر�ة    وهذا  القصیدة، الصورة   في 
 على التعبیر عن المشاعر الداخل�ة.  و�جعلها أكثر قدرة
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 األسئلة الوزاریة الخاصة بوحدة (سأكتب عنك یا وطني)
  : 2021وزارة 

 
 وطني) :/ الدیوان الذي أخذت منھ قصیدة (سأكتب عنك یا  1س
 ن شراع اللیل والطوفا  -ش الطریق     دھام  -نتظار      ججدار اال -ب نداء الغد اآلتي    –أ 

 / ما یدل على أن الشاعر یرفض فكرة االغتراب النفسي في قصیدة (سأكتب عنك یا وطني)  2س
    حلة األیام واألوجاع والمحن    واطو ر -دى                                       بسأبقى فیك ال أھوى سواك م –أ 
 فما أحسست في یوم بأني كنت مغتربا  -د                                 را              في ریاح اللیل إعصا سآتي  -ج
 

 تكمیلي :   2020وزارة 
 : (سآتي حالما تدعو بال خیل وال طیر وال سكن ..)  / المعنى الذي عبر عنھ الشاعر في قولھ  1س
 بیة نداء وطنھ  العوائق ال تقف أمام الشاعر في تل -ب                 إلى وطنھ   الشاعر ال یجد وسیلة یعود بھا  –أ 

العودة إلى وطنھ بسبب فقره     –ج   ة  الوطن منبع الشعور والملھم للشاعر بحتمی  -د       عدم قدرة الشاعر على 
 العودة  

 :/ (وأنت بشارة الخیر) جمع كلمة بشارة  2س
 البَُشر -د           البشرى                       -ج                     لبَِشر  ا -ب               بشائر     - أ
 داللة استخدام السین :   /(  سأكتب كل ما أھوى ) 3س 
 ید  ن الماضي البعتحقق الفعل في الزم  -ب               تحققق الفعل في الزمن الماضي القریب    –أ 

 عیدتحقق الفعل في المستقبل الب -د                        تحقق الفعل في المستقبل القریب    –ج 
 

 :  2020وزارة 
 الشاعر لوطنھ على : / (فما احسست في یوم بأني كنت مغتربا ألنك لم تفارقني)  یدل خطاب 1س
 حبھ للسفر واالغتراب     -ب         نفسي                              فكرة االغتراب الرفضھ  –أ 

 إعجابھ بوطنھ مع قلة موارده -د          لعزة                              ئھ للوطن بالخیر وادعا  –ج 
 :الطبیعة / السطر الشعري الذي وظف فیھ الشاعر عناصر  2س
 ا القلب تسكنني وأنّك في حنای  -ب                   حظة القدر       وأحیا فیك حتى ل –ا 

 وعدت إلیك في شوق  -د          حراء              أحبك في الدنا سھال وص –ج 
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  مقالة                         ن�ة للعدل ق و ���ة المتجددة: تأي�د للحة الع النهض
 (حفظ )     جو النص 

 لنص ؟ ومىت كتبه ؟ س/ من كاتب ا

الم  السمو  صاحب  األمیركتب  رمضان  حسنال  لكي  شھر  حلول  قبل  المقال  ھذا  طالل  عام    بن  /   ھـ1436المبارك 

 .م2015

ي اتخذ
ة الىت ف       النهضة الع���ة ؟          تها س/ ما الرك�ي

 والحق. لعدل قیم ا

اث ؟األ س/ ك�ف ينظر سمّو  الحسن بن طالل إ� ال�ت  م�ي

ثقافي الذي یؤمن بالتشاركیة  ل الالظل االستق  اث الحضاري عنصر مھم من عناصر التطور فيویرى أن التر 

 .  جسرا نحو اإلبداع و التطور ر، ویتخذ من التاریخوقبول االخ

ي مقاله .  النقاط ذكر س/ ا
ي ذكرها األم�ي الحسن بن طالل �ف

 الهامة الىت

ي أطلقھا المغفور لھ الشریف الحسین بن علي، وما  الت   مجاد الثورة العربیة الكبرىأفیھ    یستذكر سموه      -أ

            .ة لھا ت من قیم الحق و العدل ركیزھا من نھضة اتخذواكب

 . البأشك  ونبذ التعصبفي المجتمعات اإلنسانیة،  تسامحوال تعزیز ثقافة الحوار و یدعو إلى   -ب 

أن      -ج اال ویرى  ظل  في  التطور  عناصر  من  مھم  عنصر  الحضاري  الثقاف التراث  یؤمن ستقالل  الذي  ي 

 .ربداع و التطوویتخذ من التاریخ جسرا نحو اإل، رخبالتشاركیة وقبول اآل

 

 )قراءةالنص : (

 و نصرة للعدلحق النھضة العربیة المتجددة: تأیید لل 
استیعاب   محاولة  العصرفي  ونھضة    روح  سیاسي  وتراث  میراث حضاري  من  لدینا  ما  ندرك  وتحدیاتھ، 

تأسست   والوحدة  عربیة  والحریة  القومیة  مبادئ  على  الماضي  القرن  والتقدمفي  والمساواة  تجلت .  واالستقالل  كما 
البعیدة  ال النظرة  وھينحو  المباركة  النھضة  ھذه  في  الحریة  تش  مستقبل  أجل  من  العمل   . القومیة  ویةوالھُ ق طریق 

علي بن  الحسین  الشریف  جدي  حملھا  أمة  مطالب  ھذه  ثراه   -فكانت  مستقبل   -طیب هللا  إلى  أبنائھا  مع  یرنو  وھو 
العرب ألمتنا  قامت  مشرق  إنما  نھضتنا  إن   " قائال:  اللیة  العدتأیید  ونصرة  وإعحق  سنة   زاز  ل،  وإحیاء  هللا  كتاب 

 ".رسولھ
ن للثورة  األساسییْ   نِ یْ قَ لَ طَ المنْ مرور ما یقارب المئة عام على ھذه الدعوة، ما زلنا نستذكر بكل اعتزاز    عدوب

 م النبیلة السامیة. اإلسال مِ یَ بقِ رى: حفظ كرامة العروبة و التمسك بالك العربیة
تصدّ  للقد  الثورة  ھذه  استغاللت  كافة  الدین  مظاھر  نفسھ  ؛الحنیف  الوقت  في  أمؤكدة  والتقدم ،  االسالم  ن 

  تْ لَ وْ أَ وَ یاسي،  ال یفترقان، كما طالبت بتطبیق نظام الشورى كوسیلة من أھم وسائل اإلصالح االجتماعي والس  وانِ نْ ِص 
ال للمنطقة  اإلنساني  الحضاري  الالبعد  واألصالة  بالتراث  والتمسك  بأكملھا  مواعربیة  في  األحضاریة  خطار  جھة 

 وعنایتھا.ھا اھتمام لَّ جُ المحیقة باألمة 
ھ مستقبل یتحقق فی التغییر سلیمان البستاني، الذي كان یتطلع إلى  لى الحریة وإوكان من أبناء األمة التواقین  

عده  تور وبانیة قبل الدسبرة أو الدولة العثم ن في كتابھ " ذكرى و عِ اإلصالح المنشود، ویتم فیھ تفكیك االستبداد كما بی
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ذكرى و عبرة تحفز الخیال على التفكیر في الممكن   یخ سیرورة سردیة، إنما ھوتاروھنا أقول: ال یعد ال  .1908"،  
 من دون قیود أو حدود.

باستقالل التمسك  اإن  العربي  العقل  تجدید  یعید  الثقافي  اآل  فتحلمننا  خصوص  ؛خرعلى  من  التي انطالقا  یتھ 
التنوع   وتحترم  االتعبأشكالھ  عنددیة  الحدیث  إلى  تقودنا  التي  المشترك  مف  لثقافیة  العیش  أن   .ھوم  ننسى  وال 

 الحضارات العظیمة تفسح المجال للتنوع وتتخذ من  
ت و ثقافات متباینة وتضم كانت الحضارة اإلسالمیة في أوج ازدھارھا تتسع لدیانا كذلك     .  شعارا  "التسامح للجمیع"  

ألع ینتمون  مختلأفرادا  وأمم  فك راق  واالختالفة،  القوة،  مكامن  من  التنوع  على   نِ نَ السُّ أحد  ف  ان  قام  التي  الكونیة 
اآلخر واستیعاب نظرتھ في    لَ بُّ قَ تَ القلوب    ىبَ أْ وتَ وحینما تعجز العقول عن تفسیر طبیعة االختالف،    .أساسھا الوجود

ا ویتفشى  الالحیاة،  تنشأ  ما  سرعان  العقیدة  أو  للطائفة  ویزداد  لتعصب  الواحد،  التباعحواجز  المجتمع  شرائح  بین  د 
 سان.توازنات الطبیعیة لعالقة اإلنسان بأخیھ اإلنال وتختل

ا  الفرقة و  الطائفي وشرور  التقسیم والخطاب  الحروب ودعوات  بالمزید من إن أخطار  إال  تنبئ  لتشرذم ال 
ومن المفارقات التي    .في االرض  ستخلفھ  تعالى و ااالنتھاك السافر لحقوق اإلنسان الذي كرمھ هللالمعاناة اإلنسانیة و

 مي الفجوة بین ما ینبغي أن یكون وما ھو كائن.منھا واقعنا العربي واإلسالني یعا 
تنف ال  المسؤولة  الحرة  العربیة  اإلرادة  اإلإن  القیم  مع  تنسجم  كما   ، والحكمة  العقل  تغلیب  عن  نسانیة صل 

كشف الوجھ  في    سھمیإن البحث في ھذه القیم المشتركة    لجمیع.تحقیق األمن لالمشتركة التي یؤدي التمسك بھا إلى  
للتطرّ  اإلقلیمیة،  الحقیقي  و  العالمیة  المشتركات  التركیز على  إلى  بحاجة  نحن  المسعى،  ھذا  إطار  وتفعیل ف، وفي 

تحمل   التي  والعربیة،  اإلقلیمیة  المؤسسات  مستقلةدور  بصورة  معالمھا  وتحدد  مس  وال   .أولویاتنا  أن  في  تقبل  ریب 
 نِ ھْ الوَ التكامل بین دول اإلقلیم و شعوبھ، فما نعانیھ الیوم من أعراض  ن وعاوربي یكمن في فضاء یدعم الت لعمل العا

و اإلبداع و   دد في مختلف المیادین، وتعزیز ثقافة العمل والمشاركةعلى الصعید الحضاري یؤكد الحاجة إلى التج
 اإلنجاز. 

ه المناسبة المباركة إلى  ھذب  ةر رمضان الفضیل، فإنني أزجي التھنئدوم شھبق    -  م قلیلةبعد أیا   -وإذ نحتفي  
ینا وقد حل السالم و األمن و  سائال المولى العلي القدیر أن یعیده عل  ؛األمتین العربیة و اإلسالمیةوأبناء وطني و  يأھل

الصارخة لكرامة اإلنسان عن ھاكات  عاناة و االنتأشكال الم   تْ عَ فِ ورُ ا العربي الكبیر كافة،  االستقرار في ربوع وطنن
 أخوتنا في اإلنسانیة.  ھبنائأالالجئین من و  ینَ رِ جَّ ھَ المُ و  نَ یْ لعِ تَ المقْ 

لشھر   تعالى  هللا  أراد  یكون لقد  أن  المبارك  بین   رمضان  للصالت  وتوثیق  وتوجیھ  تربیة  و  عبادة  شھر 
عظاتھ    ؛ینالمسلم عند  من  هِ رِ بَ عِ وَ نقف  ونستفید  ودروسھ،  في    وال    .معانیھ  أذكر  یسعني  أن  إال  المقام  میة  بأھھذا 

التكافل سیس  أ ت و  للزكاة  عالمي  ونیف،صندوق  عقود  ثالثة  قبل  الدعوة  ھذه  أطلقت  أن  فمنذ  عن   ،  یوما  أتوقف  لم 
تحقی  التذكیر سبیل  في  الزكاة  نظام  من  االستفادة  وبأھمیة  األق بھا  اإلسالمیة  للبلدان  التنمویة  األھداف  نموا، ق  ل 

اإل الحیا  وضمان المجتمعات  في  لألفراد  الكریمة  وتعزیز  سالة   ، والكرامة  یریَّ الغَ   مِ یَ قِ میة  األخالقیة  والسلطة  ة 
 اإلنسانیة. 

ا الحقیقیة  الصورة  تزال  اإلال  للدین  إلى  لسمحة  تتعرض  من  أسالمي  التشویة  أشكال  الذین   أولئك  لِ بَ قِ قسى 
یة مثل الرحمة و  سانكیز من خالل الزكاة على القیم اإلنن الترباسم الدین. إ العدوان و التطرف  یمارسون اإلرھاب و

في   مُ ھِ سْ یُ سَ و تفویض اإلنسان من حیث ھو إنسان، وتعزیز التكافل االجتماعي  السبیل  اإلحسان إلى المحتاج و ابن  
 . ھابِ الرُّ اب و لعدل و السالم، و ینأى بھا عن مسمیات اإلرھإشاعة رسالة اإلسالم الحقة المبنیة على ا

 

 

 المطلوب ضبطها :  ل�لماتا

 نَ یْ لعِ تَ المقْ /   تْ عَ فِ ورُ /      ىبَ أْ تَ و/       نِ نَ السُّ /      لَّ جُ /        تْ لَ وْ أَ وَ   /      وانِ نْ ِص /         مِ یَ بقِ /      نِ یْ قَ لَ طَ المنْ /        ویةوالھُ (
 )   ھابِ لرُّ ا/     مُ ھِ سْ یُ سَ /      مِ یَ قِ /    ینَ رِ جَّ ھَ المُ 
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 (حفظ)       جم والداللةالمع

 لغوي:ال جمكأضف إلى مع -1

 و المثل والنظیر. وھ  و،نْ الصنوان: واحدھما الِص  -

 السیرورة: االمتداد واالستمرار.  -

 التشرذم: التفرق.  -

 . لمرضيالخوف االرھاب:  -

       یدیم النظر إلى، یتطلع إلى. یرنو إلى: -

        األوج: العلّو. -

 مشورة. نفراد بالرأي من غیر: االتبداداالس -

 تجلّت : ظھرت -

 طة محیالمحیقة : ال -

 أولى : أعطى   -

 المنشود : المطلوب  -

 سرعان : ما أسرع  -

 ھ:استخرج معاني المفردات التي تحتھا خط وفق السیاق الذي وردت فی -2

 الكونیة التي قام على أساسھا الوجود. السننوة، واالختالف أحد ن مكان القن التنوع م فكا  -أ

 ) عھ هللا في الكون من أسباب وقوانیني ما أود ھا سنّة، وھ مفرد(

 ى التغییر) إل مفردھا التّواق، وھو النازع(.      إلى الحریة   التواقینألمة ان من أبناء اكو -ب

 مكشوف الواضح)ال(   لحقوق اإلنسان. السافرالمعاناة اإلنسانیة واالنتھاك  ال بالمزید من ال تنبئ إ -ت

 )  أقّدم(                       ھلي وأبناء وطني.  إلى أركة بھذه المناسبة المبا التھنئة  أزجي إنني  -د

 

 الفهم والتحل�ل

 . ذكر ثالثة مبادئ قامت عليها النهضة الع���ةا -1

 قالل والمساواة والتقّدم.القومیة والحریة والوحدة واالست
ف بن ع�ي  أهداف النهضة وفق رؤ�ةحدد  -2 �ف الحسني  . المغفور له ال�ش

 وإحیاء سنة رسولھ. عزاز كتاب هللا لحق ونصرة العدل، وإتأیید ا
ى؟لمنطما ا -3        لقان اللذان انبثقت منهما الثورة الع���ة ال��ب

 میة.حفظ كرامة العروبة والتمسك بقیم اإلسالم النبیلة السا 
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ف الغرض من تعلم التار�ــــخ.  -4        بني

دون  التفكیر في الممكن منالخیال، وتدفعھ إلى ة سردیة فقط، إنما ھو ذكرى وعبرة تحفز  یرورلیس س التاریخ 

 نجزاتھ وبطوالتھ. من م لیس لتذكر الماضي فقط، وإنما لإلفادة حدود؛ فھوو قیود أ

ف ذلك. جعل سمو األم�ي الحسن الحضارة اإلسالم�ة نموذجا  -5    للحضارات العظ�مة، بني

"  نھا أل من  لالتسا   تتخذ  اإلسالمیمح  الحضارة  وكانت  شعاراً،  تلجمیع"  ازدھارھا  أوج  في  لدیانات  ة  تسع 

 غیر تعصب لطائفة أو عقیدة. خر منینتمون ألعراق وأمم مختلفة،وتقبل اآل   أفراداً ضمّ متباینة، وتوثقافات 

ي من أهم مصادر قوة الشع  -6
    وب، وضح ذلك. التن�ع الثقا�ف

رم تي تحتستقالل الثقافّي اللى العیش المشترك انطالقاً من الخصوصیة واال نھ یقود إ ن القوة، ألوع من مكاملتنا

 ى اآلخر بخبراتھ المختلفة بعیداً عن التعصب والتقسیم.تح علالثقافیة،فتقود إلى العقل المنف عددیةأشكالھ والتالتنوع ب

ي مال  ة: " من المفارقاتما المقصود بالعبارة اآلت� -7
ي �عايف

ي وا  نها واقعنا ىت ف العريب إلسال�ي الفجوة بني

ي أن �كون وما ه
 )        لنص بأسل��كمن ا (فهم النص؟ ا فهمككائن " بناء ع� م  و ما ينب�ف

ونتخاطب نتحاور  أن  أ  ینبغي  إلى  ال  ودعاه  وكرمھ  األرض  في  اإلنسان  استخلف  تعالى  فا�  نتحارب،  ن 

وما ھو كائن الیوم من أخطار الحروب    والبناء،  في اإلعمارر اإلنسان  دو  ، فھناك مفارقة بیناإلعمار والخیر

 تھاك السافر لحقوق اإلنسان. واالن ة والتشرذمشرور الفرقطائفي والتقسیم والخطاب ال ودعوات

، وضحها.   نظرة لسموە -8 ي ف واقع العالم العريب ي تحسني
    مستقبل�ة �ف

الالتجدد في مختلف المیادین، و م التعاون والتكامل بین  واإلنجاز، ودعواإلبداع    والمشاركة  عملتعزیز ثقافة 

 .دول اإلقلیم وشعوبھ

؟فل اإلجتما كاة والتكا عال�ي للز   دوقما أهم�ة تأس�س صن -9     �ي

نظام من  الحیاة  الزك  االستفادة  وضمان  نمواً،  األقّل  اإلسالمیة  للبلدان  التنمویة  األھداف  تحقیق  سبیل  في  اة 

 یة والسلطة األخالقیة والكرامة اإلنسانیة. ، وتعزیز قیم الغیراإلسالمیة  المجتمعات في ة لألفرادالكریم

      اإلسالم: عن سماحة  ر حق�ق�ةصو نظام الزكاة �قدم  -10

   ح هذا. ا�ش  -أ 

وتعزیز   نظام السبیل  وابن  المحتاج  إلى  واإلحسان  كالرحمة  اإلسالم  في  سامیة  إنسانیة  قیم  دلیل على  الزكاة 

ات  ا عن مسّمیبھ م الحقة المبنیّة على العدل والسالم، وینأىبھذا یسھم في إشاعة رسالة اإلسال ماعّي، وھو فل االجتكا الت

 والّرّھاب.  رھاب اإل
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ي  -11
 علل ما �أيت

    سن النھضة المباركة.ر الحصف سمو األمیو -أ

اال إلى  یسعى  لوطنھ،  انتمائھ  في  صادق  عربّي  كل  نفس  في  الخیر  بذور  زرعت  وحققت تقسألنھا   الل، 

 كبیرة في سبیلھ. انتصارات 

    تقدم صنوان ال یفترقان.اإلسالم و ال -ب

یدعو اإلسالم  الت  ألن  تنوإلى  في  األذھانیقدم  اإلسالم    ر  برسالة  تدالبشریة  التي  إل السمحة  و  عو  النھضة  ى 

 الرقّي اإلنسانّي ومواجھة األخطار المحیقة. 

 :         ة.عقل والحكمن تغلیب الل عإن اإلرادة العربیة الحرة المسؤولة ال تنفص -ت

إلى   القیم اإلنسا ألنھا تركن  المشتالعقل وتعتمد علیھ، وتنسجم مع  التي  نیة  التمی ركة  إلى تحقیق  ؤدي  بھا  سك 

 ونبذ التطرف. اآلخرالستقرار وتقبل  األمن وا

ي واالنفتاح ع� اآلخر ؟
ف االستقالل الثقا�ف ي بني  س/ ك�ف يوفق اإل�سان العريب

یال  لاالستقال ال  االثقافي  منع  اآلخرینعني  ثقافات  على   وف  نفتاح   ، بذاتھا  مستقلة  ثقافیة  ھویة  یعني  بل  ي  ، 

 قافیة وتحتكم إلى العقل . یة الالتنوع والتعدد نفتح على ثقافاتھ ، وتحترماآلخر وت فسھ تتقبلالوقت ن

 التذوق الجما�ي 

        وضح جمال التصویر في العبارات اآلتیة: -1

 تفكیك االستبداد. حقق في اإلصالح المنشود، ویتم فیھمستقبل یت تطلع إلىی كانالذي  -أ

 فكیكھ. ت اً یتمّ اً متشابكقّدصّور االستبداد شیئاً مع

 خة لكرامة اإلنسان عن المقتلعین و المھجرین. الصار نتھاكات رفعت أشكال المعاناة و اال -ب

المھجرین من بالدھم   یصرخ، وصورإنساناً  ت  اكاصور أشكال المعاناة ثقالً یرفع عن صاحبھ، وصور االنتھ

 ً   عن األرض. شجراً مقتلعا

 یؤكد الحاجة إلى التجدد. ريد الحضاعلى الصعیھن فما نعانیھ الیوم من أعراض الو -ت

 أبناء األمة الیوم مرضاً لھ أعراض تظھر على صاحبھ. یصیب ضعف الذي صور ال 

           وضح داللة ما تحتھ خط في العبارات اآلتیة: -2

ا ف -أ محاولة  العصرستیعاب  ي  لدین  روح  ما  ندرك  سیاسي  وتحدیاتھ،  وتراث  حضاري  میراث  من  ا 

 بیة. ونھضة عر

 الحالّي عن غیره.یّز عصرنا  ا یمأي م

 .كشف الوجھ الحقیقي للتطرففي انیة المشتركة یسھم اإلنس م إن البحث في القی -ب

 یمثّلھ. ال إظھار حقیقة التطّرف الذي یتستّر وراء رداء آخر 
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وھو یرنو مع أبنائھا    -طیب هللا ثراه  الب أمة حملھا جدي الشریف الحسین بن علي_انت ھذه مط كف -ت

   لعربیة.تنا امشرق ألم ستقبللى مإ

 ن علي وأبناء األمة العربیة بمستقبل زاھر. سین بلحوحدة الرؤیة عند الشریف ا 

 ر. ح على اآلختربي المنفالع العقل إن التمسك باستقاللنا الثقافي یعید تجدید  -د    

 تاح على الثقافات المتعددة. البعد عن التعصب، وتقبل اآلخر، واالنف

 ح  ا، وض تھ"، موجزة في كلماتھا عمیقة في داللجمیع لتسامح لل: " اتیةالعبارة اآل -3

 التساھل والتیسیر في التعامل مع اآلخرین، وتقبلھم، على اختالف أدیانھم وأجناسھم أو أصولھم. 

 أسئلة دوائر 

 . اختر رمز اإلجابة الّصحیحة في ما یأتي : 1س 
 -ضة العربیّة المتجّددة" : األدبّي النّثرّي الّذي أخذ منھ درس "النّھ.الفّن  1

 د.خاطرة    ج .روایة             ب. سیرة                                  أ .مقالة              
 
 -خطاب األمیر حسن :   .ِمّن أھّم مصادر قّوة الّشعوب كما ورد في 2
 د. التّمسُّك بالقیم اإلنسانیّة.        للجمیع .ج. التّسامح         ب. تعزیز قیم الغیریّة.        التّنّوع الثّقافّي. -أ
 
برة تحفّز الخیال على التّفكیر في الممكن ِمن دون حدود  ال یُعّد التاریخ سیرورة سردیّة إنّما ذكرى وع ." 3

 ائل العبارة الّسابقة :ق   -أو قیود " 
 د. الملك عبد هللا ال ثاني.   ل . ج. الحسین بن طال ب. األمیر الحسن بن طالل.    أ. الملك عبد هللا المؤّسس

  
 -ح لحرف "الھاء" في كلمة "الھویّة" : .الّضبط الّصحی 4

 د. الْھویّة.                      ب. الَھویّة .                     ج .الِھویّة .            أ .الُھویّة.      
 
 -لتّشرذم" بمعنى : میر الحسن عن مصطلح "ا.عبّر سمو األ 5
 د. التّفّرق     ج. االستبداد.                       ب. النّفاق والخیانة.              . التّعصُّب.       أ
 
 -.الجذر اللُّغوّي لكلمة "أزجي" :  6

 د. زجى              . أزي.                   ج     زجي .              ب.      أ .زجو.           
 
 -"استیعاب" :  .الجذر اللّغوّي لكلمة 7
 د. وعب.           ج. سعب .                                 ب .وعي.       عاب.                   -أ
 
وتحّدیاتھ ندرك ما لدینا ِمن میراث   عصرروح الما تحتھ خّط في جملة : "في محاولة استیعاب .یدّل 8

 -حضارّي": 
 ب .ما یمیّز عصرنا الحالي عن غیره.                 امتداد العصر وتطّوره.                    -أ

 كشف عن الوجھ الحقیقي للعصر . قدرة أھل العصر الحالي على التّحّدي.                      د .ما یُ  ج.
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 -قبل مشرق ألّمتنا العربیّة" ھو : في خطاب األمیر حسن : "وھو یرنو مع أبنائھا إلى مست .داللة العبارة 9
 ام حقوق األّمة العربیّة . احتر -أ

 ن االستبداد والّظلم.  ب. حمایة األّمة العربیّة مِ 
 ج .وحدة الّرؤیة عند الّشریف الحسین بن علي وأبناء األُّمة العربیّة بمستقبل ا زھر .  

 ع والتّارخي .  ل والمشاركة في القتال والّدفاع عن الوطن وعدم الخنود .العم
 

على   العقل العربّي المنفتح ید بَارة: "إّن التّمسُّك باستقاللنا الثّقافّي یعید تجد.یدّل ما تحتھ خّط في عِ  10
 -اآلخر": 

دة  -أ  . البُعد عن التّعصُّب وتقبّل اآلخر ، واالنفتاح على الثّقافات الُمتعّدِ
 لمستقبل العربّي الجدید . إّن مواجھة الُمتغیّرات یحتاج إلى إعادة بناء ا -ب

 حاضرھا ومستقبلھا . ّمة العربیّة إلى الوحدة واإلخالص لخدمة األُّمة في ج .دعوة أبناء األُ 
 لتقاء األُخّوة العربیّة معًا في عمل ُمشتَرك فیھ التّكاتف والمساندة واإلخالص والّصدق . د .ا

  
ن غیر مشورة" في نّص "النّھضة العربیّة  .عبّر سمو األمیر الحسن عن معنى"االنفراد بالرأي مِ  11

 -ُمتجّددة": ال
 د. الَوْھن.           ج .االستبداد.                                      ب .التّشرذم.      الفُْرقة.           -أ

ینبغي أْن   عاني منھا واقعنا العربّي واإلسالمّي الفجوة بین مالتي یُ .المقصود بعبارة: "ِمن المفارقات ا 12
 یكون وما ھو كائن": 

 -ب.إشاعة رسالة اإلسالم الحقّة.            د في مختلف المیادین.                          التّجدُّ  -أ
 ة والكرامة اإلنسانیّة.  .                د. تعزیز قیم الغیریّ ربج. ینبغي أْن نتحاور ونتخاطب ال أْن نتحا 

 
 -اریخ كما ورد في خطاب األمیر حسن : الغرض ِمن تعلّم التّ  .13

 ب .لإلفادة ِمن منجزات وبطوالت الماضي .                         تّمسُّك بالقیم اإلنسانیّة الُمشتركة .   ال -أ
ف.                 -ج  د. إشاعة رسالة اإلسالم الحقّة.                  كشف الوجھ الحقیقّي للتّطرُّ
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 رسالة من باب العامود

 التع��ف بالشاعر: 

 ؟  ومىت ؟ اتب القص�دة ؟ وأين ولد ن كم س/ 

 م،1942ا عام  ر محمود شاعر أردني معاصر، ولد في حیفحید

ي ما األع / س
ها؟ مال الىت

�
 تقل

 لملكة في تونس، ثم وزیراً للثقافة،  راً للفنون، ثم عیّن سفیعمل في األعالم، ثم عمل مدیراً لدائرة الثقافة وا  

ات  ف  ؟ رە شعس/ بم عرف الشاعر ؟ أو ما م�ي

 وأسلوبھ الرشیق.  وبحّسھ العذب  ُعرف بقصائده الوطنیة،

 القص�دة ؟  أخذت منه لذييوان االد و�نه . وما س/ اذكرثالثة من دوا

و ( عباءات الفرح األخضر ) خیر)  ن أقوال الشاھد األومن دواوینھ: (شجر الدفلى على النھر یغني ) و( م

 ومنھ أخذت القصیدة. 

 

  جو النص: 

 ص�دة ؟ القبة س/ ما مناس

ت  ال للقوا في احتف  –  راهطیب هللا ث  –یدي الغفور لھ الملك الحسین بن طالل  القصیدة بین    ألقى الشاعر ھذه

 م،1970معراج عام الجیش العربي بمناسبة ذكرى اإلسراء وال –المسلحة األردنیة 

ف س/ ماذ ي وجدان الهاشميني
ي قص�دته ؟ ك�ف ظهرت مكانة القدس �ف

 ؟ ا عرض الشاعر �ف

ووعر  في  القدس  مكانة  فیھا  الھاشمییض  الدینیة جدان  والمقدسات  القدس  أولوا  الذین  واھ  ن  ماً  تماعنایة 

 ،رینكبی

ي القص�دة ؟س/ ما 
ي ظهرت �ف

 المشاعر الىت

عالقة التي تربط الھاشمیین بالقدس، فاحتفى الشاعر  از بالاعر الفخر واالعتزوقد ظھرت في ھذه القصیدة مش 

 مز دیني عمیق،ن رھ مبتصویرھا بما تمثل

 زا دين�ا عم�قا . القدس تمثل رمس/ علل : 

 وقدّم الجیش العربي تضحیاتھ على أسوارھا.  ن أجلھا، ء مالشھدا  ّحىوالسالم، ض النھا بوابة المحبة  
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ح : (القص�دة مع   )قراءةال�ش

 ل الغیابُ والمحاریب فقْد طا ***   یا حبیب القدس نادتْك الِقــباُب         األول :البیت 

تك القدس  لقدس، فقد نادقول لھ: یاحبیب اك الحسین بن طالل، وییخاطب الشاعر جاللة المغفور لھ المل 
 وقبابھا، مستغیثة بك بمحاربیھا

 ضابُ م وللكّفِ الخِ َزْندك الَوشْ ***  إنھا قّرة عینیك وفي     :   البیت الثاني

في زندك وشمھا،   قلبك، فقد ارتسم  طمئنان فيیتابع مخاطبا جاللتھ: القدس مبعث السرور واال: الشرح 
 تھ والقدس. خصب في كفك لونھا، داللة على ثبات العالقة بین جاللوت

 شبابُ  -بعدُ  -قطعوه والھوى ***  واألحبّاء على العھد الذي   :   لثالثالبیت ا

یا، فیھم  ما زال فت ل القدس الذین یحبون جاللتھ باقون على عھدھم معھ في الدفاع عنھا، وھواھم أھ:  الشرح
 عنفوان الشباب واندفاعھم

 كتابُ ایةٌ واْسمك سیٌف ور  ***  َرْسمك الغالي على أھدابھم    :  لبیت الرابعا

ل القدس وأحبائھا، واسمك انھم داللة على منزلتك عند أھوصورتك الغالیة رایة مرفوعة فوق أجف:  الشرح
 تعلمون منھكتك كتاب یبكل ما فیھ من قوة سیف یدافعون بھم، وحكمتك وحن

كابُ یُطاوْعك اأْسرجِ الُمْھر *** ألھل فیا فارَسھم     وُھُم ا:    البیت الخامس  لّرِ

بوھا  ور الشاعر جاللتھ فارساً متى یسرج خیلھ للدفاع عن القدس، سیطاوعھ أھل القدس ومحص:  الشرح
 یسیرون معھ مؤیدین لھ و

 األقصى وأمواٌج ِغضابُ  یفتدي***    ویَِسْر خلفك بْحرق ھائٌج   :  البیت السادس

صى، كما صورھم  جاللتھ لفداء األق  فأھل القدس ومحبیھا من العرب بحراً ھائجاً یسیر خل صور:  الشرح
 أمواجاً شدیدة تتالطم غاضبة من عدوھا

 وردةٌ فاحْت وكم جاد سحابُ *** حات من أنفاسھم    كم على السا:  البیت السابع

اء وروداً فاح أرجھا، ، وصور الشھدالشھداء في سبیل فلسطین عن تضحیات یتحدث الشاعر  :  الشرح
 ً  تسقي األرض. وصور دماءھم التي بذلت غیوما

 ھابُ حّرةٍ دقّت وكم شعَّ شِ *** وعلى باب العُال كم من یٍد    :   الثامن  البیت

 .ء العالمعة في سماكم من الشھداء بذلوا أنفسھم كرامة للقدس، فكانوا كالنجوم المضیئة الال:  الشرح
 عابُ وبِِھم تزھو الروابي والشِّ ***  ال واألقصى لھم     وھُم األبط:  البیت التاسع

ر المواقف الصورة الفنیة : صو     في جبالھا وشعابھا تفتخر بأبطالھا الذین یدافعون عنھا. دسالقالشرح : 
 البطولیة أعراسا سّطرھا الشھداء 

 ِد إھابُ وعلیھا من َسنا المج  **  اس فًدى    سُّْمر أعروالجباهُ ال :  البیت العاشر 

ربي على أرض القدس، والتضحیات التي تي قدمھا الجیش العیشید الشاعر بالمواقف البطولیة ال:  الشرح
 لشھداء الذین زینت جباھھم بنور المجد والشرفسطرھا على تراثھا، وصورھا أعراساً أبطالھا ا

 جنّة بابُ فالجباه السمر لل***    والت دًما إن یكن باب البط:  11البیت 

ن الجیش العربي، فجباھھم  ذرف دماء األبطال م إذا كانت الطریق إلى البطولة ال تتحقق إال ب:  لشرحا
 یقھم إلى الجنةالسمراء التي أضاءت بنور الرفعة والشرف والشھادة ھي طر
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 َك فالساُح یَبابُ ــٍذ إالّ ُمْنـقِ ***  دس ما للقدس ِمْن     قیا حبیب ال:    12البیت 

ا:    الشرح لھا من منقذ سواه،یستنجد  فما  القدس،  یحمیھا ویدافع   تنتظر من وساحاتھا    لشاعر بجاللتھ إلنقاذ 

 عنھا. 

 ر الغازي ِحسابُ ما لھا في نظ*** المالیین التي ملء المدى     :     13البیت 

 ددھا الكبیر الذي ال یخیف العدو.مة العربیة على الرغم من عسف الشاعر لحال األیأ:  الشرح

 ل غابواوحَدھا صابرة واألھ*** یَر أّن القدس في محنتھا    غ :   14البیت 

غاب عنھا   قدس ستبقى صابرة أمام أعدائھا، وصور القدس فتاة صابرة على محنتھا وقدال:    الشرح

 أھلھا. 

 جوابُ   ولكم أسمعَت لكن ال ***  دیَت لكن ال صًدى    ولكْم نا:   15البیت 

لى أن ترد كید األعداء، وتستنھض بمواقفك الثابتة ع   یخاطب الشاعر جاللتھ: وكم حرصت :    الشرح

 ھمم العرب.

حابُ  ***  یا حبیب القدس یا بیَرقَھا   :  16البیت   سوف تلقانا ونلقاھا الّرِ

الً رجوع القدس  ا فكان كالعلم بمواقفھ الثابتة، آمودافع عنھ  اطب جاللتھ الذي أحّب القدس یخ:    الشرح

 ساحات األقصى.الحبیبة، وتحقق النصر بمالقاة 

 للمسجد األقصى مآبُ  وغًدا *** ِمٌع     وغًدا َشْمل الِحمى ُمْجت:   17البیت 

فیھ:    الشرح تعود  غٍد  إلى  ویتطلع  بالمستقبل،  متفائل  ویع  الشاعر  أھلھا،  إلى  القدس  فیھ دیار  ود 

 األقصى حّراً بإذن هللا. 

 
 :  كلمات الضبط

)   
ُ
 الِقباب / ق

َ
ة / ز دكرَّ
ْ
�اُب/ ِغضاب/  لُمْهر /  ا/ الِخضاب /   ن ْعَك / الرِّ  َ�ِ�ْ /  ُ�طاو�

ِّ
مْ   /    ابعالش ر /  السُّ

َ ِفدًى / َيباُب / ناد�َت / صدًى / بَ  ْ ْمُل / الِحَ�  قها �ي
َ

قا   / ش
�
ل
َ
  ) نا / ت
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 المعجم والداللة: 

 .أضف إلى معجمك اللغوي:1

        تلّون بھ من حناء ونحوه.الخضاب: ما یخضب ویُ 

 فیھا الفارس قدمھ.   حدید تعلق في السرج، یضعمن الّركاب: حلقة 

عبالشع        راج بین جبلین. ، وھو انفاب: مفردھا الّشِ

 الیباب: األرض الخالیة. 

 ة.                وھي األرض الواسع الرحاب: مفردھا الّرْحبة،

 المآب: المرجع.

        ي الكّف. راع فلزند: موصل طرف الذا

      السنا: الّضوء الساطع.   

 اإلھاب: الِجلد.

 ا مفرد كل من: .م3

 الروابي: الّرابیة.     /جباه: الجبھة.      ال   /اب: الُھْدب.       األھد    /بّة.   القباب: القُ 

ي 4
ي كل مجموعة مما �.فّرق �ف

ي ما تحته خط �ف
ي  المعىف �ف

 : أيت

 ) ورتكصھم    رایة واسمك سیف وكتاُب       :       (ابالغالي على أھد رسمكأ.

 قال أبو نواس: 

 ) الّدیار األثر الباقي من(       :    تردادي بھا وعنائي      وقد طال            الدیار بكائي  رسمفي   لقد طال

 ).ة مع األصابعحالرا:        (            الخضاُب        وللكفوفي       زندك الوشم  ب.إنھا قرة عینیك

 ) منع،صرف(   :   )األذى وكفالبصر،  ى هللا علیھ وسلم :" غض ول صل من حقوق الطریق كما بینھا الرس

 )الوعد(    :      اُب                    شب –بعد  –الھوى قطعوه و   الذي    العھدحباء على ج.واأل

 )زمن:       (          مویة.                 الدولة األ عھدشیدت قبة الصخرة في  

 ج من حو: ألجم من اللجام، وأ� ن األسماء الجامدة، ن.اشتقت العرب أفعاً� م5
�
 : ال�اج، أ�مل شف��ا

الخیمة.   من  منمن    أبحرخیّم  استحجر  الذّھال   البحر.   من  ذّھب    ، الخشب.         ب.     حجر     من  تخّشب 

 ْلَوَر من البلّْور.أصحر من الصحراء.     ب 
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 هم والتحل�ل: لفا

مط1 في  والمحاریب  القباب  الحسین  .نادت  الملك  القصیدة  طالل  لع  ثراه–بن  هللا  القباب  م  -طیب  داللة  ا 

 محاریب كما وردت في القصیدة؟وال

 ا الھاشمیون الرعایة. ھات من رمز دیني أواللمقدسھ اداللة دینیة، ما تمثل

عند  ومكانة الحسین    -طیب هللا ثراه–سین بن طالل  لحس الرفیعة عند الملك ا.عبّر الشاعر عن مكانة القد2

         أھلھا، بیّن ذلك.

رف بمكانة  القدس  ط یحظیت  بن  الحسین  عند  سلطا عة  تولّیھ  منذ  واالھتمام  بالرعایة  تعھدھا  إذ  تھ  الل؛ 

اب الذي  لخضكالوشم في زنده، وكا   عالقتھ الروحیة بمدینة القدس، فھي قّرة عینیھ، وھي  ىوریة، وھذا شاھد عل الدست

 ھ في الدفاع عنھا. ب أنھم باقون على العھد معیلون یده، وأھلھا یبادلونھ ھذا الح

 بابُ ش -عدب -واألحباء على العھد الذي      قطعوه والھوى        ول الشاعر:         ق .في 3

     ؟ اءأ.من ھم األحب 

 ھم.أھل القدس الذین یحبون جاللتھ وینتمون لمدینت

 وه؟ قطعب.ما العھد الذي 

الم یمثلھم  ھاشم  لبني  واالنتماء  بن طاللالوفاء  الحسین  ثراهطیب هللا  -لك  ا  -  الدفاع عن  قدس، ورفض  ل في 

 لعدو الغاصب. الخنوع ل

 ر یطاوعك الركابُ ھارسھم     أسرج المفیا فھل .في قول الشاعر:             وھم األ4

      ر؟أ.من الفارس الذي یتحدث عنھ الشاع

 الل رحمھ هللا. بن ط الملك الحسین 

     ب.من األھل؟

 . أھل القدس  

      ج.ما داللة:"أسرج المھر"؟

 .الفروسیة والقیادة 

   عك الركاب"؟ د.ما داللة:"یطاو

 فاع عنھا.ھ للد مع داللة على تأیید أھل القدس لجاللتھ وسیرھم

ا.أشا5 كر  والشھادة، وضح   البطولة  أرض  القدس ھي  أن  إلى  األبیات  لشاعر   ) عبر   9،    8،    7یف    (

     الشاعر عن ذلك.

الشاعر   سبیل تحدث  في  الشھداء  تضحیات  الشھداء   عن  فھؤالء  والقدس   فلسطین،  األبطال،  بلدھم،    ھم 

 عابھا. ھا وش بالواألقصى رمزھم الدیني، وتفتخر بھم القدس بج
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 ر عن تضحیات الجیش العربي من أجل القدس:ع.تحدث الشا6

 ) 11،  10البیتان (  :                  ذلك من القصیدة.  أ.حدد موطن

 د في القصیدة. راً من ھذه التضحیات لم ترب.اذكر صو

 .1948معارك القدس، كمعركة اللطرون، وباب الواد العربي تضحیاتھ في   قدم الجیش

 قول أحمد شوقي:  نص ما یتوافق ومعنى من الات .ھ8

            ضّرجة یدقُّ بكّل ید م  ... وللحریة الحمراء باٌب  

 وكم شّع ِشھابُ   حّرةٍ دقّت... وعلى باب العلى كم من یٍد  

كلمات وعبار.اس10 الشاعر  نادی  ات منتخدم  منقذ،   ) ماذا مثل:   ، الحسین  الملك  ) في خطاب  ت، أسمعت 

 ذلك؟ من تستنتج

ى توحید  ل لى الدفاع عنھا، وحرصھ عوسعیھ الدائم إ  -طیب هللا ثراه  -الحسین بن طالل لملك  مكانة القدس عند ا

 العرب من أجلھا. 

 محبّیھا:غیث بدس في القصیدة صامدة تستفي المكان، فظھرت الق .بّث الشاعر الحیاة11

           ة بعث الشاعر الحیاة في القدس؟أ.ما دالل

 ى أرضھا. ا عل مرار صمودھا وثباتھ ى استعل تأكیداً 

                ب.أین تكمن قوة صمودھا في رأیك؟ 

 في أھلھا، وإیمانھم بقضیتھم.   تكمن قوة صمودھا 

 

 

: التذوق الجما  �ي

 اآلتیة: ي ما تحتھ خط في األبیات.وضح الصورة الفنیة ف1

          بُ غیافقْد طال ال نادتْك الِقــباُب    والمحاریبالقدس  أ. یا حبیب

 دس محبوبة تنادي جاللة الملك، وتستغیث بھ. قالصّور الشاعر 

               شبابُ  -بعدُ  -والھوىقطعوه    بّاء على العھد الذي ب.واألح 

 ھ. اعلقوّي في ُعنفوانھ واندف حّب أھل القدس بالشباب ا صّور

         واْسمك سیٌف وكتابُ  على أھدابھم     رایةٌ  َرْسمك الغالي ج.

 ھداب أھل القدس. على أر صورة الملك رایة صوّ  

       ھابُ وكم شعَّ شِ   حّرٍة دقّت   وعلى باب العُال كم من یٍد  د.

 حریّة القدس. دّق علیھ في سبیل صّور العلى باباً وأیادي الّشھداء ت
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 یة: خط في األبیات اآلتما تحتھ  .ما داللة2

                                          بُ ف خضاللكووفي    زندك الوشم  قرة عینیكأ. إنھا 

 لك الحسین .ت العالقة بین القدس والم : ثبا خضابللكف ///     ك ورضاك: مبعث سرورقّرة عینْیك 

                                 واسمك سیف وكتابُ لى أھدابھم     رایة غالي عب.رسمك ال

 القوة والحنكة. 

                وكم جاد سحاُب  وردة فاحتعلى الساحات من أنفاسھم     ج.كم

 . لشھیدا 

       غضاُب                 یفتدي األقصى وأمواج     ھائجبحر د.ویسر خلفك  

 ر.جمع كبیر ثائ  

             ھاُب         أعراس فدى    وعلیھا من سنا المجد إ  والجباه السمر.ه

 لعربّي. الجیش ا 

 )؟ السمراه ( الجب.ما داللة التكرار في قول الشاعر: ( یا حبیب القدس ) و 3

 قدس. ربط جاللتھ بالداللة على تأكید عالقة المحبة التي ت یا حبیب القدس:

 جیش العربي وتضحیاتھ على أرض فلسطین.د دور ال الجباه السمر: تأكی

 ة في وجدان الشاعر، مثّل لھذه العواطف من النص. والوطنیة واضح والقومیة ف الدینیة.برزت العواط4

 ، مثل:  الدینیة

     والمحاریب فقد طال الغیاب     الِقبابُ ادتك قدس نال ا حبیبی -

      لّرحاباقاھا ونلقاھا سوف تل   -

 مآبُ  قصىاألمسجد وغداً لل     -

     مثل: ، الوطنیة

   وعك الّركابالمھر یطا أسرج     األھل فیا فارسھم   وُھمُ  -

 القدس ما للقدس من    منقذ إّالك فالساح یباب یا حبیب -

 روابي والّشعاب وبھم تزھو ال   لھم  صى واألق  األبطال وھم -

        مثل:، القومیة

     سابالغازي حء المدى    ما لھا في نظر التي مل یینالمال

 إھاب  المجدالسمر أعراس فدى     وعلیھا من سنا  والجباه

 السمر للجنة باب      فالجباهت دما     باب البطوالإن یكن 

 شمل الحمى مجتمع    وغدا

 حنتھا    في م  قدس أن ال غیر
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   الب�ان لغة
ي  الع���ة

ه ماضيها  �ف  اوحا�ف
 "   الجارم ليع – مصريّ  أدیب "

 باألد�ب تع��فال

 بھا ؟قام  لتي ؟ وما األعمال األدبیة اة بیت ئالتي تقع في م س/ من ھو كاتب القصیدة 
الجا " :  علي   وقد   زیة، اإلنجلی  عن  مترجمة"  إسبانیا  في  العرب  قصة"  ولھ  شعر،  یواند  لھ    مصريّ   أدیب  رم 
 ". الواضحة  الغةالب" و ،" الواضح  نحو ال"و ،"مفّصلال"و" المجمل: "منھا  أدبیة،  كتب تألیف في شارك

 جوالنّص 

 القصیدة؟ مناسبة بینس/ 
  أعضاء   فیھا  یحیّي.  م  1943  عام  يّ المصر  ربیّة الع  اللّغة   لمجمع   الثالثة  ةالدور  اح افتت  حفل   في   الجارم  ألقاھا  قد

  الحفاظ  في  امیة السّ   ْجمعالمَ   رسالة   إلى  رویشی  األجیال،   في  وبعثھا   العربیّة،  اللّغة  إحیاء  في   رھمدو  على   ویثني  الَمْجمع،
 . بجمالھا   والتغنّي  العربیّة  اللّغة على

      الكتاب؟س/ ما الرسالة السامیة لمجمع اللغة العربیة المصري كما ورد في 
 بجمالھا والتغنّي العربیّة اللّغة على الحفاظ 

  استنتاج قراءة و                            القصیدة؟ في  ذكرھا التي  األمور  اذكرس/ 
 . األجیال  في وبعثھا  العربیّة،  اللّغة إحیاء في دورھم على ویثني الَمْجمع،  أعضاء فیھا  یحیّي -1
 . بجمالھا  والتغنّي العربیّة اللّغة  على الحفاظ  في میةالّسا  الَمْجمع رسالة إلى ویشیر  -2
      .القدیم الّضاد موطن عن یتحّدث -3
 . الحدیث عصر ال إلى الجاھلي العصر من ةالعربیّ   اللّغة تطّور فیھا  یستعرض -4
 .اإلسالم حفظھا التي الكریم القرآن لغة بأنّھا  یفخر -5
 .انھوبی وسلم علیھ هللا  صلى الّرسول فصاحة عن  كذلك یتحّدث -6
 . تحّدیات من الحاضر الوقت في العربیّة اللّغة إلیھ تتعّرض ما  إلى یشیر ثم  -7

 
ح األب�ات (  ) قراءة�ش

 العََربِ  اْبنَةِ  بِأَْمَداحِ  َشَدْوتَ  َھّال          ***       األَدبِ   اَجةَ َصنَّ  یَا  بِكَ   َطَحا  َماذَا -1
 :  البیت شرح

 على   نفسھ  فیحثّ   بھا،  تغنّى  من  خیر  وھو  عنھا   بانصرافھ  العربیة  مع  تقصیره  عن  متسائًال   نفَسھ  الشاعر  یخاطب
 مشبًّھا  ،یناجیھ  نفسھ  من  آخر  شخًصا   بانتزاعھ  جرید؛ الت   إلى  البیت   ھذا  في  ّشاعرال  وعمد  .ومدحھا   بجمالھا،  التغنّي
 .شعره رنین لحسن العرب بصنّاجة لقّب الذي الّشاعر، قیس بن میمون باألعشى  نفسھ

 
 واْلَوَصبِ   الَھمِّ  بَْینَ  خُ تَْنفُ  فَبِتَّ              ***                لََھا  َوَجْمتَ  أَْحَداثٌ  َمكَ نَوْ  أَطارَ  -2

النوم  الیوم  العربیّة  حال  ھإلی  آلت  ما   ھو  الّشاعر  قلق ی  ما :  البیت  شرح من    بین  یتقلب   راح  كأنّھ  حتى  ومنعتھ 
 ، وراح یرسل نفسا طویال بسبب ذلك . والمرض الحزن
 
 بالطَّرَ  منَ  َشْدواً  أو اْلُحزنِ  ِمنَ  َشْجواً                 ***              بِھِ  بَعَثْتَ  َما  أَْندى اْلیَْعُربِیَّةُ وَ -3

 : البیت شرح
 صوتا   أحسن  فھي  اللغوي،  معجمھا  بثراء  التأثیر؛  على  قدرة  من  بھ  تتمیّز  وما   العربیة  باللغة  ر الّشاع  یفتخر

 . وأصواتھا  معانیھا   في والحزن الفرح عن بیرللتع  مالءمة وأكثر بألفاظھا 
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 ُمطَّلَبِ  ُكلَّ  َوآتَتْ  البَیَانِ  ِمنَ             ***           نَاِزَعةٍ   ُكلَّ  أَْحیَتْ  �ِّ   ِمنَ  وحٌ رُ   -4
 : البیت شرح
 البیان   إلى   میل  لّ ك  أطلقت  أنھا   العربیة   اللغة  عظمة  ومن  الكریم،   القرآن  ولغة   صاحة، والف   البیان  لغة  العربیّة  اللغة 

 . وفصاحتھا  لبالغتھا للجسد كالروح للنصّ  بالنسبة العربیّة  فأصبحت وأحیتھ، بھا  الناطق  عند
 
 الضََّربِ  ِمنَ  أَْحلَى أَْلفَاِظَھا  َوَجْرسُ             ***        ْوقِعَُھا مَ   البَسَّامِ  األََملِ  نَ مِ  أَْزَھى  -5

 : البیت شرح
 العسل من أحلى رنّان حلو موسیقي  إیقاع  ذات وألفاظھا   سامعھا، على  تأثیرٌ  العربیة اللغة  لكلمات

 
ْحَراءِ  بِأْخبِیَةِ  َوْسنَى  -6  الشھبِ  ِمنَ  ھْمسٌ  أو الشَّْمِس  ِمنَ  َوْحيٌ            ***       یُوقِظَھا  الصَّ

 : البیت شرح
 قلب   من  یوقظھا  من  إلى  تحتاج  ومالی  إنّھا   ویقول   الصحراء،  في  األصیل  العربیة  اللغة  موطن  إلى  الّشاعر  یشیر
  بجمال   تغنّي لل  والشعراء  األدباء  یلھم  الذي  الوحي  ھذا  الّشھب،  أو  الشمس  من  وإلھام  بوحي  ویحییھا   الصحراء،

 .بھا  للقول قرائحھم طلق ویُ  العربیّة،
 
 والقُُضبِ  احِ األَْرمَ  َصَخبَ  فَأَْسَكتَتْ        ***          ُمْفِصَحةً  القُْرآنِ  ُسَورُ  تََكلََّمتْ  -7

 : البیت شرح
  عن  الّرماحو  الّسیوف  عجزت  ما   تحقّق   أن  وبیانھا  بفصاحتھا   الكریم  القرآن  بھا   نزل  التي   العربیّة  اللغة  استطاعت 

 .وقتالھا وخالفاتھا  الجاھلیّة عصبیّة الكریم القرآن ونبذ األرجاء،  كلّ  في  الحنیف الّدین تعالیم فنشرت تحقیقھ،
 
 َدأبِ  وفي َعْزمٍ   في �ِّ  إِلَى یَْدُعو         ***       َساَدتَِھا  َواْبنُ  َرْیٍش قُ  َخْیرُ  َوقَامَ  -8

 البیت  شرح
  أن   والسالم  الصالة  علیھ  الكریم  رسولنا   بھا   ستطاعا  مةعظی  وسیلة  الكریم   القرآن  ةمعجز  العربیّة  كانت  لقد 
 . عالیة وھّمة بعزیمة اإلسالم إلى بالّدعوة رسالتھ بھا  یؤّدي
 
 تِغبِ  َولَمْ  تَْنُصلْ  لَمْ  األََصائِلُ  ِمْنھُ        ***           نُِسَجتْ  لَو الَوْشي َھاشِمّيِ  بَِمْنِطقٍ  -9

 : البیت شرح
  في  وقّوتھا   منطقھا   بحبكة  تمیّزت  فعربیّتھ  دعوتھ،  في  حّجة   خیر  العربیّة  للغةبا   الكریم  الرسول  حدیث  كان 

 . الزمن عبر ھا لونُ  یتغیّر وال تفسد ال خیوط  من وجالمنس كالثّوب فھي واإلقناع، العقل  مخاطبة
 

 ُمْضَطِربِ   ْیرِ غَ  َوَحْبلٍ  البَیَانِ  ِمن              ***        ُمْنَصِدعٍ  َغْیرِ   َشدیدٍ  بُرْكنٍ  فَاَزتْ   -10
 : البیت شرح

الكریم    والبالغة  بالبیان  غیرھا   على  ةاللّغ  ھذه  وتفّوقت القرآن  لغة    تتخللھ   أن  یمكن   ال  قويّ   جدار  فھي  ،ألنھا 
 أبًدا طریقھ عن  یحید ال مكین مستقیم حبل وھي السنین، عبر  التشققات

 
 َخِصب َمْنِزلٍ  في ةٍ ِعزِّ  َوْمن َسْھلٍ             ***              َكنَفٍ  في مِ اِإلْسالَ  ِحمى ِمنْ   تََزلْ  َولَمْ  -11

 : البیت شرح
 تحمیھ  خصبة  بدیار  نزل  كإنسان  الكریم،  القرآن  بھا   نزل  التي   غةالل  ألنّھا   اإلسالم؛  ظلّ   في  محمیة  العربیة  اللغة

 .وتعزه  وترعاه
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 َصبَبِ  ِمنْ  یَْنَھارُ  ُسْلَطانَُھا  َوَخرَّ        ***      دھا فََرائ  في  اللَّیَالي َرَمتَْھا  َحتَّى -12
 : البیت شرح

 فانھار  الیوم،  إلیھ  (وصلت)    آلت   لذيا  المؤسف  بالحال  یقارنھا   راح  قدیًما   اللغة  كانة م  الشاعر  بیّن  أن  بعد 
 . لھا  أھلھا   إھمال من عریقة، أمجاد بعد فرائدھا  وسقطت عرشھا 
 

 َوُمْقتَِربِ  نَاءٍ  ِمنْ  الَكْونِ  َمساِمعَ         ***           بََدائِعُھُ  تَمألْ  لَمْ  َعْدنَانَ  َكأَنَّ  -13
 : البیت شرح
 وأدناھا األرض أقصى أسلوبھا  وبدیع جمالھا  یمأل لم" العربیّة" وكأنّ  مجھولة،  العربیة اللغة فبدت

 
 َكثَبِ  َعلَى ا ِمنَّ  َوأَمثْالُھُ  نَاءٍ          ***              بَلَدٍ  ِمنْ  نَْستَْجِدیھ ِللَّْفظِ  نَطیرُ  -14

 : البیت شرح
 الّدخیل   من  غیرھا،  ىأخر  ألفاًظا   كالمھم  في  یستعیرون  أھلھا   فصار  الیوم،  العربیّة  حال  إلیھ  آل  لما   الشاعر  یتألم 

 . وتصریفھا  اشتقاقھا  في غنیّة العربیّة أنّ  یعلمون ال وھم األخرى، اللغات  في والمترجم
 

ْحراءِ  في اءالمَ  َكُمْھِرقِ  -15  َكِذبِ  َعاِرٍض  ِمنْ  بَاِرقٌ  ِلعَْینِھِ            ***       بََدا نَ ِحی  الصَّ
 : البیت شرح

 قصد .  فیھ   مطر  ال  األفق   في  مطلّ   برق  ذو  سحاب  لھ  ظھر  حین  ّصحراء،ال   في   الماء  صبّ   من  كحال  ھذا   وحالھم
  اللغة  تؤّدیھ  كما   المعنى  یؤّدي   ال   كان  وإن  حتى  مھمكال  في  بدیًال   وجدوا  عندما   عنھا   تخلوا  العربیة  اللغة   أھل  أن

 العربیّة 
 

قُ  الَ  َمنْ         ***         َحاَربَھا   ثمَّ  قَُرْیٍش  بِبِْنتِ  أَْزَرى -16  َوالغََربِ  النَّْبعِ  بَْینَ  یُفّرِ
 : البیت شرح

 . ألفاظھا  ینب یفّرق  ال الذي بعربیّتھ الّضعیف الجاھل ویعیبھا  الیوم العربیّة اللغة یحارب من
 

 ُمْغتَِربِ  األْلفَاظِ  ِمنَ  َدِخیلٍ  إلَى           ***      َمْنِطقُھُ  السَّْمحَ  العََربيَّ  ْنتُْركُ أ -17
 : البیت شرح

 بھ لنتكلم أخرى لغات من والغریب الدخیل وراء ونجري الیوم العربيّ  اللفظ  نترك ھل: منكرا ّشاعرال یتساءل
 

 َوالسُُّخبِ  الدُّرِّ  بَْینَ  یَُمیِّزُ  ِلَمنْ          ***              لَھُ  نَفَادَ  الَ  َكْنزٌ  الَمعَاِجمِ  َوفِي -18
  بین یمیّز أن یستطیع الجواھر أو اللؤلؤ من تخلو التي الُحلِّيّ  من وغیره اللؤلؤ بین میّزی الذي أنّ :  بمعنىوالبیتان 
 بین یمیّز ال من  صورة قابلت الصورة وھذه  المعاجم، عتُوِض  ولمثلھ المعاجم، في وألفاظھا  العربیّة  اللغة مفردات

 ألفاظھا ینب التمییز على قدرتھ لضعف العربیّة فحارب  الغََربِ  وشجر النَّبع شجر
 

ا  ُجِھَدتْ  لَْفَظةٍ  مْ كَ   -19 ُرَھا  ِممَّ  التَّعَبِ  ِشدَّةِ  ِمنْ  لََھثتْ  لَقَدْ  َحتَّى          ***           نَُكّرِ
 : البیت شرح

  في  الكامنة  األلفاظ   من  الروائع  ویتركون  الشائعة،   األلفاظ   على  نیركزو  عربیةال  اللغة   یستخدمون  ممن  ثیرك
 استعمالھا كثرة نم تشكو األلفاظ  ھذه باتت حتى العربیة  معاجم
 

 ْرتَِقبِ مُ  َعْینَ  ِمْنَھا  الشَّْمسُ  تَْنُظر لَمْ       ***        ُمْظِلَمةٍ  َجْوفِ  في ُسِجنَتْ  َولَْفَظةٍ  -20
 : البیت شرح
  مسجونة   بالبقاء  علیھا   حكم  إذ  أحد،  إلیھا   ینظر  لم  المعاجم  حبیسة   ظلت  األصیلة   عربیةال  األلفاظ   من  كثیر  ھناك

 .الشمس  ضوء  یقربھا  ال ُمظلمة حفرة في
 



 
 یةعرباللغة المادة ملخص الحفظ ل

 أ . أحمد عّساف                                           ) اراتالمھالمشترك ( وجیھيتال
 

46 
 

ْنیَا  إِلَى یَُؤوبَا  فَلَمْ               ***            بَِھا  القَاِرَظانِ  تََولَّى قَدْ  َكأنََّما  -21  تَُؤبِ  َولَمْ  الدَّ
 : البیت شرح
 نرجال  وھما   العرب،  عند  المثل  مضرب  حكایتھما   أصبحت  اللذْینِ   القارظْینِ   ذكر  إذ  القدیم،   بالتراث  الّشاعر  تأثر

 أنھ   یّدعي  من  حال  وھذا  بطائل،  یعودا  ولم  القََرظ،  وھو  للدباغة  یستخدم  شجر  ورق   عن   یبحثان  خرجا   َعنَزة   بني  من
 یعودا   لم  اللذین  القارظین  ھذین  كحال   حالھ  الحقیقة  وفي  إلیھ،  یصل   ولم  بیةالعر  لغتنا   في  الصحیح  للفظ ا  إلى  توّصل

 .  بحثھما  عناء بعد ءبشي
 

ْكَرى ادِ الضَّ  ِشیَخةَ  یَا  -22  ِلْلعَِقبِ  تَْبنُونَ  َما  یَُؤسَّسُ  ُھنَا       ***       ُمَخلَِّدةٌ  َوالذِّ
 َواْلِحقَبِ  األَْدَھارِ  َمَدى في بِِمثِْلھِ       ***         قَلَمٌ  َجَرى ا مَ  ْجداً مَ  تَُخطُّونَ  ُھنَا  -23

 :البیتین شرح
 العربیة   مكانة  بتجدید  علیھم  األمل  ویعقد  العربیة،  اللغة  مجمع  في  وعلماءھا  العربیة  اللغة   شیوخ  الّشاعر  یخاطب

 .العصور عبر غةالل  تطور ومواكبة معاجمھا  في العربیة اللغة أمجاد  حفظ  في  أثرھم إلى مشیًرا األجیال، نفوس في
 
 

 

 المعجم والداللة 

 :اللّغويّ  عجمكم  ىإل أضف -1
 . عن َصَرفَك:  بك طحا  -
 .شعره رنین لحْسنِ  العرب بّصناجة  یلقّب  األعشى وكان  موسیقیة، آلة وھو ،بالصَّْنج الالعب: ناجةالصَّ  -
 .القحطانیون العرب  إلیھ  ینتسب الذي  انقحط  نب  یعرب  إلى نسبة ةالعربیّ  اللّغة: الیعربیّة -
 .إلیھ  میل: البیان من نازعة -
 .العسل :َربلضَّ ا -
 . النوم وھي ة الّسن من النائمة،: نىالَوسْ  -
 . خیمةال  وھي  الِخباء، مفردھا  الخیام،:  األخیبة -
 .الّسیوف: القُُضب -
 . الثّوب نقش: الَوْشي -
 . ونھا ل ریتغیّ : تَْنُصل -
 .الُمطلّ  حاب السّ  : العارض -
 شجر  على الشام بالد  يف  ویُطلق  نھار،واأل ءلماا  ضفاف على ینمو الّسھام، بھ تُسّوى شجر  من ربض :  الغََرب -
 . َغَربة: واحدتھ لحور، ا
 . الجواھر یخلومن ونحوه، الخرز من  عقدال وھو  ِسخاب، مفردھا : السُُّخب -
 شجر من ورق  وھو  قََرظة، ھواحدت  والقََرظ، یرجعا، لمف َرظالقَ   طلب في  رجا خ ةَعنز ني ب من رجالن: القارظان -

 . بھ یُْدبغ
 :اآلتیة لماتالك معاني  واستخرج  یّة،العرب اللغة  اجممع حدأ ىإل عد -2
 . حزنًا  سكتَ : َوَجمَ *  
 . التعب أو المرض: الَوَصب*  
 . األصوات اختالط: الصََّخب*  
 . مغربھا ل شمسال تصفرّ  حین قت الو  أصیل، :مفردھا :  األصائل*  
 . رئاسة أو فضل أو علم من ذوالمكانة  وھو شیخ، :مفردھا : ِشیخة*  

 : من لكلّ  اللغوي لجذرا ما  -3
 .  أوبَ : یؤوب /      .َھَرقَ : ق ُمھر /      َوِلي: تولى
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 :یأتي  مّما  مجموعة كلّ  في خطّ  تحتھما اللتین الكلمتین بین المعنى في  فرق  -4
قُ  ال َمنْ ***  ھا َحاربَ  مّ ثُ  ْیٍش رَ قُ  ْنتِ بِبِ  أَْزَرى"  -أ    َوالغََربِ  النَّْبعِ  بَْینَ  یُفَّرِ

 . الجبال  رؤوس لىینموع صلب   شجر : النَّْبعِ 
 .  والنَّْسرُ  أنتَ   إّال  ینھلُ  ال حیثُ   من ْبعِ النَّ  ماءَ  أنھل: خلیل  انجبر  قال

 . الماء عین: النَّْبعِ 
ٌ  َوالذّْكرى  الّضادِ  ِشیَخةَ  یَا "  -ب  . ْلعَِقبِ لِ  ونَ تْبنُ   َما  سَّسُ یُؤَ  ُھنَا ***  ُمَخلّدَة

 .بعدكم  تأتي  التي  العاقبة الالحقة األجیال:  العَِقب
ر  في بةَعصَ  وب العُْرقُ   .  العَِقب فَْوق  الّساق ُمَؤخَّ
ر  عظم: العَِقب  . القدم مؤخَّ

 

 الفهم والتحل�ل 

  اطبتھ،ومخ  اآلخر  تحضارباس  ؛  )المقصود بالتجرید(  التجرید  إلى  قصائدھم  مطالع  في   الشعراء  ضبع  یعمد  -1
    :یناجیھ نفسھ من آخر شخًصا الشاعر بانتزاع أو

  ؟اعرالش یحثھ  وعالمَ  االول؟  البیت  في  المخاَطب َمنِ " أ
 . ومْدحھا  العربیّة،  لغةبالّ   التغنّي   على ویحثھ ھ، نفس الشاعر طب یخا
 األدب؟  اجةبصنّ  نفَسھُ  الشاعر وصف لماذا" ب
 نفسھ  اعرالش ووصف  شعره، نینر لحسن  الّشاعر قیس  بن مونمی لألعشى  لقب" العرب صنّاجة "
 . نھوجدا في العربیّة اللغة  ومنزلة وحسنھ،  شعره مكانة  على  لیدلّ " األدب بصنّاجة "
 . منھا ثالثا اذكر زایاھا،وم العربیّة بسمات شاعرال تغنّى -2

 یع لجم لحةصا   معجمھا، َسعَة ،السالم علیھ  هللا رسول بھا  دعا   اإلسالم،  لظ  في   محمیّة الكریم  القرآن لغة
 . ھایانوب ألفاظھا  قّوة وبالغتھا، فصاحتھا  في  اللغات على تفّوقت العسل، من أحلى  وفھا حر  صوت  األغراض،

 تبًا على أبناء العربیة الذین خذلوھا، حّدد األبیات التي تضّمنت ذلك.  سجل الشاعر ع-3
 )21 - 14األبیات من (

 . ذلك وّضح  أبنائھا، نفوس  في  لعربیّةا اللغة عتراج مظاھر عضب الشاعر ذكر  -4
 میّزون ی  ال  خرى،األ   افاتالثق  من  الدّخیلة   األلفاظ   ویفضلون  معاجمھا،  عن   ویبتعدون  یحة،الفص  العربیة  یھملون

 . العربیّة  ألفاظ  ینب
 ن م  العربیة  اللغة  بعث  یعنستط  كیف  عربیة،ال   غةالل  تواجھھا  التي   الصعوبات  أحد  األجنبیة  المفردة  استخدام   -5

 لشاعر؟ا رأي وفق جدید
 . ونطقًا  كتابة المعاجم، حبیسة  الفصیحة،  ألفاظھا  وتوظیف ة،العربیّ  اللغة  معاجم  إلى  بالّرجوع 

 . ذلك وّضح  أبنائھا، في  ّماوإن  لغة،ال في  لیس یبالع -6
  اأمّ   وأكملھا،   غاتالل   أتمّ   فھي  وبالغتھ،  وبیانھ  بإعجازه  لكریما  نالقرآ  بھا   نزل  والبیان،   البالغة  لغة  العربیة  اللغة 

 . ھا ب وتكلموا أخرى  لغات   من ألفاًظا  واستعارتھم  عنھا، بابتعادھم حقّھا،  في  مقصّرون فھم العربیّة   أبناء
 : القصیدة من األخیرین تینالبی ءتكقرا  ضوء  في  -7
 رأیك؟  في لحفظھا العربیّة علماء بھ یضطلع  الذي الّدور ما" أ

 التألیفو والترجمة  المصطلحات،  توحید إلى الّسعيو الحدیثة، لفنونوا العلوم و اآلداب  لحاتلمصط  معاجم وضع
 .  البلطل  ًضا أی ویترك. وقضایاھا  العربیة اللغة  موضوعات في  والنشر

 . البیتْین ھذین   في  الّشاعر تفاؤل ة دالل یّن ب"  ب
 . العربیة اللغة  معمجا  في  جھود نم یبذلون بما ھا إحیائ لىع ویعملون العربیة على یغارون  علماء  لوجود
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 . ذلك بیّن العربیة، عاشتھما حالین  ینب المقارنة على مجملھا  في  القصیدة فكرة قومت -8
  إلى     وأشار  عطاء،   واألكثر   صوتا  األحسن  فھي  لعربیّة،ا  صفات  اعر الشّ   ذكرة  لقصید* في النصف األول من ا 

 . بھا الشعراء وتغنّي اً،ونثر نظًما  حال  لكلّ  تھا ومناسب وأصالتھا، فصاحتھا
   وأھملوا  دخیلة،  غریبة  ألفاًظا   لكالمھم  استعاروا  وقد  الیوم  العرب  حال  وصفف الثاني من القصیدة   في النص    * 
 . عامة  ألفاظھا  بین أو والعامي، الفصیح بین یفّرقون دواعا  فما  ة،ألصیل ا لغتھم

  بثالثة   ذلك  حوضّ   وألفاظھ،  ھمعانی  في   دیمالق  العربي   الشعر  إلى  عودةال  لتمثّ   النصّ   ھذا  في   كثیرة  مظاھر  ثمة  -9
 .أمثلة

 . ب داأل جةصنّا  أخبیة، ،  قریش   الغََرب،  النّْبع، القارظان،: مثل تراثیة كلمات الشاعر استخدم
 :الكریم القرآن لغة یّةالعرب اللغة -10

 .العربیّة اللغة عالمیة في  الكریم القرآن أثر بیّن -أ
 غیر من كثیراً  ألن والعالمیّة؛  الصدارة لھا   فجعل  وانتشرت، ذاعت وبالقرآن ة،العربی لغة ال الكریم  قرآنُ ال ظَ حف 

 . العربیة  وتعلموا اإلسالم  دخلوا العرب
 " .   إّن ِمن البیاِن لِسحراً "ھ وسلم: قال الرسول ّصلى هللا علی -11

 بیّن عالقة النّص بمضمون الحدیث الشریف.
 :الشاعر كقول ،ا أسلوبھ  وجمال  وبیانھا، تھا بالغ من نابع وتأثیرھا  العربیّة  اللغة جمال
 ُمطَّلَبِ  ُكلَّ  َوآتَتْ  البَیَانِ  ِمنَ                  َعةٍ نَازِ  ُكلَّ  أَْحیَتْ  �ِّ  ِمنَ  ُروحٌ 

 والقُُضبِ   األَْرَماحِ  َصَخبَ  فَأَْسَكتَتْ                    ُمْفِصَحةً  القُْرآنِ  ُسَورُ  تََكلََّمتْ 
 تِغبِ  َولَمْ   تَْنُصلْ  لَمْ  األََصائِلُ  ِمْنھُ                لَونُِسَجتْ  الَوْشي َھاشِمّيِ  بَِمْنِطقٍ 

 )فھم( ا ومكانتھا التي تلیق بھا.ض باللّغة العربیّة تعید إلیھا ألقھاقترح سبًال للنھو  -12
 "عربيال التراث وكتب المعاجم الى  الرجوع" وألفاظھ اللغة معاني من وجمیل بدیع ھو ما  كل  استخراج-
 .اإلعالم ووسائل  امعاتوالج  المدرسة في سیّما  وال العامیّة  اللھجة من بدالً  یحةالفص اللغة استعمال-
 .  وتصحیحھا  اللغة الاستعم في الشائعة  األخطاء على الوقوف -

 )فھم( االعتزاز باللّغة العربیّة ال یعني إھمال تعلّم لغات أخرى، ناقش ھذا القول . -14
 اآلخرین   ومخاطبة  الّسفر  في  المساعدة  األخرى،  افاتالثق  اراتحض  على  االطالع  في  یفیدنا   أخرى  لغات  تعلم

 .بعینھا  لغة أصحاب على یقتصر ال لمالع ألنّ  وفھمھا، العالم في التطوارت  أحدث ومواكبة بلغتھم،
 :مطلعھا التي  تمام أبي  ةببائی  متأثراً  یدتھقص في رالّشاع بدا -16

نَ  بَاءً إنْ  أْصدَقُ  السَّْیفُ     ،التأثر ھذا أوجھ  بیّن                للَّعبِ وا الِجدِّ  بینَ  دُّ الحَ  حدهِ   في***  الُكتُبِ  ّمِ
  أبي   " بائیة"  فتلك  یًضا، أ  لّرويا  حرف   وبنفس  البسیط،   بحر  من  فكالھما   تمام  أبي   بقصیدة  وسیقیًا م   الجارم  تأثر

 . الجارم " بائیّة" وھذه تمام،
 

 التذوق الجما�ي 

ي  الفنّ�ة لّصورةا وضح -1
ي �أ ما  �ف

 : يت
ْحَراءِ  أْخبِیَةِ بِ  َوْسنَى -أ  الشھبِ  ِمنَ  سٌ ھمْ  أو الشَّْمِس   ِمنَ  َوْحيٌ               یُوقِظَھا الصَّ

 .النجم أو  سالّشم ضوء  یوقظھا ءّصحراال  في  خیمتھا  في نائمة فتاة العربیة ةاللغ صّور
 تِغبِ  َولَمْ  تَْنُصلْ  لَمْ  لُ ئِ َصااألَ  ِمْنھُ                لَونُِسَجتْ   الَوْشي  َھاشِمّيِ   بَِمْنِطقٍ  -ب

  وال   تفسد  ال   قویّة   طخیو  من  منسوج  ثوب  بنقِش   مالكری  الھاشميّ   الّرسول  بھ   تكلم  الذي  العربیة  اللغة   طقمن   صّور
 .الزمن  عبر لونھا  تتغیّر وال لثوب،  نقشٌ  منھا  یُْصنعُ  وًطا خی األصائل وصّور. الزمن عبر لونھا  یتغیر

 َصبَبِ  ِمنْ  یَْنَھارُ  ُسْلَطانَُھا َوَخرَّ               افََرائدھ في  الي یَ اللَّ  اَرَمتْھَ  َحتَّى  -ج 
 . والمرض  لتعبا  من اللیالي بطول سقط   قد ملكھا  ولكنّ  رشھا ع على تجلس ملكة  العربیة اللغة الشاعر صور

 ثَبِ كَ  َعلَى اِمنَّ  أَمثْالُھُ وَ  نَاءٍ             بَلَدٍ   ِمنْ  نَْستَْجِدیھ  ِللَّْفظِ  طیرُ نَ  -د
 . األیدي متناول في  قریب وھو مثلھ، لدینا  أنّ  رغم بعید، بلد من نستعیره شیئا  اللفظ اعرالشّ  صّور
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ْحراءِ  في  الَماء َكُمْھِرقِ  - ـھ  َكِذبِ  َعاِرٍض  ِمنْ  بَاِرقٌ  ْینِھِ ِلعَ                       بََدا  ِحینَ  الصَّ

  في   الماء  صبّ   من  بحال  العربیّة  عن  دویبتع  أخرى،  لغات  من  مھكال  في  الدخیل  اللفظ   ھذا   یستخدم  من  حال  صّور
 . فیھ  طرم ال  األفق   في  مطلّ  وبرق ذ سحاب لھ ظھر حین  عنھ، واستغنى الّصحراء 

ي   خط تحتهُ  ما  داللة ما  -2
 : اآلت�ة ب�اتاأل  �ف

    :       الضََّربِ  ِمنَ  لَى أَحْ  ْلفَاِظَھا أَ   َوَجْرسُ            َمْوقِعَُھا  البَسَّامِ  األََملِ   ِمنَ  ىأَْزھَ *  
 . النّفوس في الجمیل وأثرھا  العربیّة اللغة  مكانة

               َطِربِ ُمضْ  َغْیرِ  َوَحْبلٍ   البَیَانِ  ِمن               ُمْنَصِدعٍ  َغْیرِ  َشدیدٍ  بُرْكنٍ  فَاَزتْ *  
 . وقّوتھا العربیّة اللغة  بالغة 
قُ  الَ  َمنْ                  ھا َحاَربَ   ثمَّ  ْیٍش قُرَ  بِبِْنتِ  أَْزَرى*                 َوالغََربِ   ْبعِ النَّ  بَْینَ  یُفّرِ

 . لفاظھا أ بین یمیز وال العرب من یتقنھا  ال ینالذ  في العیب  وإنما العربیة  غةالل في لیس   العیب
   ِقبِ ْرتَ مُ  َعْینَ  َھاِمنْ  الشَّْمسُ  تَْنُظر لَمْ ***  ُمْظِلَمةٍ   َجْوفِ  في  ُسِجنَتْ  ةٍ َولَْفظَ *  
 . وإھمالھا  یحةالفص األلفاظ  ركت

اعر  بها  كىفّ   كنا�ات  ثالث القص�دة من استخ�ج-3
ّ

غة عن الش
�
  لع��ّ�ة؟ا الل

 .الّضاد  العرب،   ابنة    عربیّة،الی   قریش، بنت
ي ال رضالغ ما   -4

ي   االستفهام هإل� خ�ج الذي بال�ف
ف  �ف ف  البيتني  : اآلتيني

                   العََربِ  ةِ اْبنَ  بِأَْمدَاحِ  ْوتَ َشدَ  َھال                   األدَبِ   نَّاَجةَ صَ  یَا  بِكَ  َطَحا   َماذَا
 " التعّجب"    

              ِربِ ُمْغتَ  األْلفَاظِ  ِمنَ  دَِخیلٍ  إلَى                 َمْنِطقُھُ  السَّْمحَ  العََربيَّ  أْنتُْركُ 
 " اإلنكار"
 : ��ي  مّما  لّ ك  عىف م ب�قار  ما  القص�دة من استخ�ج  -5
 آبا نَِزيُّ العَ  القاِرظُ  ما   إذا          إِیابي  َوانتَِظري َخْیرَ ال فََرّجي: الّشاعر ولق -أ

 تَُؤبِ  َولَمْ  الدَّْنیَا إِلَى  یَُؤوبَا  فَلَمْ                       بَِھا  قَاِرَظانِ ال  تََولَّى قَدْ   َكأنََّما 
 . الّسمینو لغَثّ ا بین قُ یفرِّ   ال  فالنٌ  - ب

قُ  الَ   َمنْ                    َحاَربَھا   ثمَّ  ٍش قَُریْ   بِبِْنتِ  ْزَرىأَ   َوالغََربِ  النَّْبعِ  بَْینَ  یُفّرِ
ي  واضحة  تلفةالمخ ا بعنا�ه الّطب�عة برزت -6

ل  القص�دة، �ف
�
 . بأب�ات ذلك ع� دل

ْحَراءِ  بِأْخبِیَةِ  َوْسنَى  لشھبِ ا  ِمنَ  ھْمسٌ   أو  ْمِس الشَّ  ِمنَ  َوْحيٌ                      یُوقِظَھا الصَّ
ْحراءِ  في  الَماء  َكُمْھِرقِ   َكِذبِ  َعاِرٍض  ِمنْ  بَاِرقٌ   ِلعَْینِھِ                     بَدَا ِحینَ   الصَّ

 تِغبِ  َولَمْ  تَْنُصلْ  لَمْ   األََصائِلُ            ِمْنھُ  لَونُِسَجتْ  الَوْشي  َھاشِمّيِ  ِطقٍ بَِمنْ 
 بِ ُمْرتَقِ  َعْینَ  ِمْنَھا  الشَّْمسُ  تَْنُظر  لَمْ                     ُمْظِلَمةٍ  َجْوفِ   في  ِجنَتْ سُ  ةٍ ظَ َولَفْ 
ي  مرة غ�ي  الّطباق ورد  -7

ف  اذكر  األب�ات، �ف                     . له مثالني
 " یوقظھا  َوْسنى، " ،"َشْدًوا َشْجًوا،" ،" ب ُمقترِ  ناٍء، "
ي  تكررت -8

 " ،"راءحالصَّ " مثل ألفاظ، النّص  �ف
ّ

 ؟ "مسالش
 �رار؟ التّ  هذا  داللة ما  -أ

 . القدیم الّضاد وطنوم  العربیّة اللغة أصالة  على  داللة: مرتین وردت ّصحراءال
 من  العربیّة  إیقاظ   في  عنھ  التعبیر  عرالشا   أراد   الذي  عنىالم  عم  تنسجمو  الوضوح،   على  تدُلُّ :  مرتین  الّشمس

  الّشاعر  أنّ   بمعنى   ،مرتِقبِ   عینَ   منھا   شمسُ ال  تنظر  لم  ...فظةول:  ھقولو  الشمس،   من   وحي  یُوقظھا:  قولھ  في  جدید،
 .جدید من  العربیّة اللغة   إلحیاء  رمزاً  الّشمس  وّظفَ 
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 العروض 
 )ال بد من حفظ التفع�الت والتقطيع الصحيح(سؤال : قطع الب�ت وا�تب التفع�الت واسم البحر :  

 أنواع البحور 
 مجزوء  تام   البحر  اسم

 )في كل شطرثالث تفعیالت ( الوافر 
 لتن / فعولنمفاعلتن / مفاع

 ) تفعیلتان في كل شطر(
 مفاعلتن / مفاعلتن

 ربع تفعیالت في كل شطر)(أ رب تقا الم
 فعولن / فعولن / فعولن / فعولن

 تفعیالت في كل شطر) ثالث(
 / فعولن فعولن / فعولن

 طر)(ثالث تفعیالت في كل ش  الرجز 
 لن / مستفعلنفعلن / مستفعمست

 في كل شطر) ن تا (تفعیل
 تفعلنمستفعلن / مس

 (ثالث تفعیالت في كل شطر) الخفیف
 تنفاعال ن /فاعالتن / مستفعل

 ) في كل شطرتان (تفعیل
 فاعالتن / مستفعلن

 (أربع تفعیالت في كل شطر) البسیط
 مستفعلن / فاعلن /  مستفعلن / فاعلن

 ل شطر)تفعیالت في ك (ثالث
 علن / فاعلن فاعلن / مستف

 أربع تفعیالت في كل شطر)( الطویل 
 عولن / مفاعلین / فعولن / مفاعلنف

 لیس لھ مجزوء

 
 لمعرفة البحر  •

 
 حورن الببی التفریق

 المقطع   المقطع السابع  رابع المقطع ال اسم البحر 
 ني الثا 

 فصل التفعیالت  

 3/  4 / 3/  4  - - البسیط
  4/  3/  4/  3  - ب   الطویل 
   الخفیف
 الرجز 

 ب  ب   -
- 

 ات أربع

 ت ثالثا   ب   ب   المتقارب 
  الوافر 

 ب)  -ب ب   –یبدأ بـ (ب 
 ب) - - -أو : (ب 

 

  في التفعیلة األولى
 )4أو  5ة (لثانیوا

 3الثالثة في التفعیلة 
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 تفع�الت البحور  
 

 الرجز  المتقارب  الوافر 
 )2/  1(تفعلیة 

   –ب ب  –مفاعلتن : ب  
  - - -: ب  مفاعلتن 

  -  -فعولن : ب 
 ب     –عول : ب ف

    -فعو : ب
 0  –فعوْل : ب 

 (إذا أتت تأتي في آخر تفعیلة)

   -ب  - -مستفعلن : 
 -ب  –ب  متفعلن :

 -ب ب  -مستعلن : 
  -  - -فعل : مست

  -  -متفعل : ب 
في آخر    (إذا أتت تأتي 

 تفعیلة) 

 ) 3(تفعیلة  
  -  -عولن : ب ف

 الوافر)  ي التام(تأتي في آخر تفعیلة ف

 
 الطویل  البسیط لخفیفا

 )3/  1(تفعلیة 
    - -ب   -:  فاعالتن
    - -ب : ب   فعالتن

 ) آخر تفعیلة(  - - -التن : فا 

 )3 / 1(تفعیلة 
 فعلنمست

   –ب  –متفعلن : ب 
آخر تفعیلة في  (  - - -مستفعل 

 ) المجزوء

 )3/  1تفعیلة (
 -  -فعولن : ب 
 ب    –فعول : ب 

 ) 2(تفعیلة  
    -ب  - -:  مستفعلن

   -ب  –لن : ب متفع
 

 )4 / 2(تفعیلة 
  –ب    -فاعلن : 

 –فعلن : ب ب  
   - -فعلن : 

 )4/  2تفعیلة (
 - - -مفاعیلن : ب  
 –ب  –مفاعلن : ب 

 )تفعیلة آخر  - -ب  مفاعي : (

 
ي الفراغ ل�ستق�م الوزن : سؤال : ضع ال�لم

 ة المناسبة �ف
ي العرو  •

ي  جمعها ض نكلمات الدوائر �ف
ف من الشعر (�ف  :  )لمة تمثل دائرةل ككبيتني

 "حمةشكُر ف"

 والحوادث مكتبُ یھجْرَك دھرا ***    جھٌل حلیُف ھواه والغّواص لم( 

 )  ھ وراءه قلبُ رء صّحتفالم***     ِعَي التقوى فؤادي یدّعيبدمو

 :   1مثال 

 ما راَح بِھ الواِعُظ یْوًما أو َغدا ***  ـ َمْن لَْم یَِعْظھُ .......... لَْم یَْنفَْعھُ  

مُن    ـأ   د ـ أْصحابُھُ     جـ ـ الدّْھرُ   ب ـ والدهُ    الزَّ

 :   2مثال 

 "  ِعتابُ  الِفراقَ  إالّ  لَھُ  فَلیسَ ***  َماللةً  إالّ ........ لَمْ  الِخلُّ  إِذا
  یَْھجْركَ  -د                             یُجافِكَ  -ج       یُعِطكَ  -ب           یُفارْقكَ  -أ
 :  - 3مثال 

 ْقتََرحُ فلیَس لھُ بعدَھا مُ  ** * ......... آمالَھُ  َغ ..إذا بَل

جُل    ب ـ اإلنساُن      أ ـ المرءُ   د ـ المجتھدُ   جـ ـ الرَّ
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ي ... 
 سؤال : افصل الب�ت اآليت

   )لتفع�التالل التقطيع ومعرفة نها�ة الشطر األول من خال بد من ا(:  كلمات افصل األب�ات  •
 ە الط��قة :  هذ التقطيع صعبا لد�ك اتبعكنت فإن  

 
  إال في بحر الوافر )فالشطر األیمن یكون أكثر برقم انتبھ إذا كانت عدد فرديلكن * ( . وز ونقسم على اثنین نعد الرم

 التفعیالت لفصلھ . معرفة ال بد من تقطیعھ و
 

 أمثلة :  
هُ  َمنْ            /     ُدولٌ  شاھْدتَھا  َكما  األُمورُ  ِھيَ  - 1  أْزمانُ  تْھُ ساءَ  َزَمنٌ  َسرَّ
 - - /-  ٮ - -/ - ٮ  ٮ /- ٮ - -           /   - ٮ ٮ/ – ٮ  - -/ - ٮ ٮ/ – ٮ – ٮ
 
 اْحتََسبْ وَ  ْلحِ الصُّ  َعلى نَ //         أَعا  َمنْ  ّ�ُ  َرِحمَ  -2
 - ٮ – ٮ/  - - ٮ ٮ //      – ٮ – ٮ/ - - ٮ ٮ
 
 بَّ األَُممْ ُت َمْولى الَموالي و رَ    //   إذا َمدَحوا آدمی�ا مدَحْ  - 3

   –ب   - -ب  - -ب   - -ب /     /  -ب  - -ب  -  -ب ب  –ب 
 
 مُ َكأّنّّك في فَِم الدَّْھِر اْبتسا     //لقْد َحُسنَْت بَِك األْوقاُت حتّى  - 4
   - -ب   / -  - -ب   /–ب ب  –// ب   - - ب /  -  - -ب  / –ب ب  –ب  

 
  : ةلقاف�ا •

 )ةانتبھ األلف دائما ساكن(   البیت  في  حرف آخر+    كنسا أول+      الّساكن قبل الذي المتحرك
 مثال :  

 كارم :         الَمكاِرمُ  رامِ الكِ  قَدرِ   َعلى أتيَوتَ ***  اْلعَزائِمُ  تَأتي اْلعَْزمِ   أْھلِ  قَْدرِ  َعلى
ْبرُ  شیمتُكَ  الدَّْمعِ  َعِصيَّ  أراكَ         أمر:    "   أَْمرُ "  وال  لیكَ ع نَْھيٌ  ى  للھو أَما  ***   الصَّ

 
 

 :  الروي •
األلف والواو   (:    الّساكنة  المدّ   حروف  اعد  ما  روی�ا،  تكون  أن  تصلح  الحروف  وجمیع  ،رف في القصیدةآخر ح
ك سبقھا إذا  أّما  ،ساكن سبقھا  إذا  ا روی�  الھاء  وتكون ، )والیاء  . روی�ا  تكون فال  متحّرِ

 
 المیم)حرف   ي :(الرو   ھُ : الجود ال ینفك حامده ... والبخل ال ینفك الئمُ  -1مثال 

 
 تبتذل فیھ الوجوه    (الروي : حرف الھاء ، ألنھ ما قبلھا ساكن)  أفضل المعروف ما لم ...  -2مثال 

 
  في العروض ال بد من مراجعة الدوسیة وحل أبیات الكتاب حتى تكتمل الصورة لدیك •
 ) یحتاج تدریبااحة لعروض كالسبا( •
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 التعبیر :  

 : فادة منھا لإل مقالةقالبا على شكل  ، وإني وضعت لك  مقالة الیار تالموضوع األنسب اخ
 


