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 أأوالً: المهارات

 الصفحة الموضوع الوحدة

 ( 9 - 2)  سورة أ ل عمران أ ايت من*          ( )التنش ئة الصالحة ىـــالأول

 (01 -01) فن السرور*  ( )صناعة السرور ةـيـ الثان 

 (22 -01) واحّر قلباه*  )في أأدب الصداقة( ةـثـ الثال 

 (22 -22) الحساسيّـة*  ) الثقافة الصحية( ةـعـالراب

 (21 -29) سأأكتب عنك اي وطني*  ) وأأنت الحب اي وطني( الخامسة

 اثنياً: الَعروض

 (29 -22) بحر الوافر*  البحر الأول

 (20 -21) بحر المتقاَرب*  البحر الثاني

 (22 -22) بحر الّرجز*  البحر الثالث

 اثلثاً: القواعد ) القضااي اللغوية (

 ( قواعد بالغية0
   الطباق ، المقابلة* 

نشائية   * الأساليب االإ

(24) 

(22- 29) 

 (12 -11) المتوسطة ، المتطرفة* الوصل والقطع ،  ( قواعد الهمزة:2

 ( قواعد صرفية:2

 * الجذر اللغوي، الميزان الصرفي

    * المصدر الصريح

   * اسم المّرة ، اسم الهيئة

    * المش تقات 

(12- 12) 

(11- 11) 

(14- 12) 

(19- 14) 

 ( قواعد نحوية:2

    * أأسلوب النداء

   * أأسلوب الشرط

 * البدل

  ال خر * الفعل المضارع المعتل

(12- 19) 

(41- 40) 

(42- 42) 

(41- 44) 

 (42)            رابعاً: التعبير      
    

ّ ر  حَ  أأعزائي الطالب... ا الطالب في الس نوات السابقة... ولكنه يبقى نتاًجا ْصنا في هذا العمل أأن يكون كاماًل، ما أأمكن، وهو ما عهده من

  جملة البشر طبع الزم، فالكمال لله وحده.بشراًي قد يشوبه نقص، واستيالء النقص على 

ننا نس تقبل مالحظاتكم واس تفساراتكم بصدر رحب.  لذا فاإ

 أأوس العـــــــّزة

1492111241 

 

 سلسلة االإبداع... في اللغة العربية )المشتركة(

 فهرست/ الفصل الدراسي الأول
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 التنش ئة الّصالحة 
 مرانورة أ ل ع  س  أ ايت من 

 اللغة العربية

 الفصل الأول الوحدة الأولى

 

 :جو النّص 

 سورة أ ل عمران من الّسور المدنيّة.

 :)الموضوعات التي تناولتها ال ايت )المحاور ، الأفكار، القضااي 

 . علّو درجات الرُّسل عليهم السالم.0 

 . قّصة مولد مريم ابنة عمران، وكفالة زكراّي لها.2 

 . قّصة مولد يحيىى عليه السالم، وبيان صفاته.2 

 . اصطفاء مريم عليها السالم وتفضيلها على نساء العالمين.2 

عجزات تدّل على قدرة الله تعالى، وقد ساقها تأأكيًدا لصدق نبّوة محمد صلى الله عليه وسلم.. 1   م 

 . قّصة ميالد عيسى ابن مريم عليهما السالم ومعجزاته.1 

 

 :لزمة  مالحظات هامة وم 

قّرر الحفظ: يحفظ الطالب ال ايت العشر الأولى )   ) ي شترط الترتيب وال ي شترط التشكيل( ( من سورة أ ل عمران.22-22م 

 

 :المناس بة 

 درجاتهم وشرف علوّ  وبيّن الّرسل، من واصطفاهم أأحبّهم َمنْ  ذكر وطاعتهم، الّرسل ابتّباع اإالّ  تتم ال محبّته أأن تعالى بيّن لّما 

براهيم بأ ل اثلثًا أأتى ثم بنوح، وثنّى أأولهم، بأ دم فبدأأ  مناصبهم،  فاندرج عمران بأ ل أأتى رابًعا ثم وسلّم عليه الله صلّى الله رسول فيهم فاندرج اإ

 وما السالم، عليهم عيسى ميالد وقصة يحيىى، ميالد مريم، وقصة ميالد قصة :قصص ثالث بذكر ذلك وأأعقب الّسالم، عليه عيسى فيه

لُّ على للعادة خوارق من فيها  .القدير العلي قدرة تد 

 

 :سبب التسمية 

لهية بوالدة مريم وابنها عيسى عليهما السالم.لورود قصة تلك   الأسرة الفاضلة " أ ل عمران " والد مريم ، وما تجلّى من مظاهر القدرة االإ

 

 

 مالحظات هامة: 

 )تمت االإجابة على جميع أأس ئلة الدرس أأثناء الشرح والتحليل كل سؤال في موقعه. )كما وردت من اإدارة المناهج 

 رأأيك الشخصي )يترك للطالب( وتقبل أأي اإجابة مادامت منطقية ومقنعة. أأما الأس ئلة التي ي طلب فيها 
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 "ب ْسم الله  الّرحمن الّرحيم"

ّن اللَه اصطفى أ دَم ونوحاً  مراَن على العالَمين اإ براهيَم و أ َل ع  ها من بعٍض والله  سميٌع عليٌم   (22)  و أ َل اإ ريًّة بعض  َ   (22) ذ  ت اإذ قال

 َ ني ن مراَن رّب  اإ َ رْ ذَ امرأأت  ع  حَ ن  طْ ت  لك ما في ب راً ي م  ّ م   بّلْ قَ فَـتَ  رَّ ن ْ ك أ  ني اإ َ َضَعـتْ ا وَ ـمّ لَ فَ   (21)  ليم  ميع  العَ السّ  َت ن ّ رَ  ْت ها قال ن ي ّب  اإ

ْ ت ها أ  عْ ضَ وَ  نّي سّميت ها مَ  ْت عَ ضَ لم  بما وَ الله  أأعْ ثى و ـ ن ها ب  رْ وليَس الّذكر  كالأنثى و اإ يذ  نّي أ ع  ريَتها من الش ّ  كَ يَم و اإ  (21)  جيم  طان  الرّ يْ وذ 

ُّها ب  ـ قبّ تَ فَ  ْ لها رب َ قَـب ـوٍل َحَسٍن و أأن ناً بَ بتَها ن يم  أأنّى رْ قال اي مَ  ها رزقاً َد عندَ جَ ما دخَل عليها زكراي المحراَب وَ اي كلّ و كفَّلـهَا زكر   اََت َحس َ

 َ ّن اللَه يَ ت ه  لك  هذا قال َّه قالَ  رَ دعا زكرايّ  كَ نال  ه    (24)  ساٍب اء  بغير  ح  شَ زق  من يَ رْ و من عند  الله  اإ ْ  بْ رّب  هَ  ب ن  كَ لي من لد 

نك سميع  الدعاء  يًة طَ رّ ذ   ْ نَ فَ   (22) يبًة اإ ّ ٌم ي  قائ   وَ ه  كة  وَ المالئ   ه  ادت صد ّ ش ّ بَ ي في المحراب  أأّن الله ي  صل َك بَيحيىى م   بكلمٍة من الله   قاً ر 

وراً  داً يّ وس َ  َ قال كَ  رٌ اق  رأأتي عَ بلَغني الك ـبَر  و امْ  دْ وقَ  المٌ لي غ   كون  رّب  أأنّى يَ  الَ قَ  (29)الحين من الصّ  اً ونبيّ  وَحص  عل  ما فْ ذلَك الله  ي

َ  عل لي أ يةً ال رّب  اجْ قَ   (21)شاء  يَ  ّي و االإبكار زاً ٍم اإال َرمْ اَس ثالثَة أأايّ كلَم النّ ت ـك أأاّل ت  ـ قال أ ي ّح ابلَعـش  َّك كثيرا وس ب   (20)واذكر رب

ذْ  َ  واإ لى)  (22)ينالَم  اء  العَ سَ ى ن  لَ فاك  عَ طَ ك  و اْص هّرَ طفاك  وطَ اللَه اْص  يم  اإنَّ رْ كة  اي مَ ت المالئ  قال  (الحفظ هنا اإ

ت  ريم  اقْ اي مَ  ّ  رَ ي ل  نـ  ْ َك م  ل  ذَ   (22)عين اك  ي مع الرّ ع  كَ ي و ارْ د  ج  ك واسْ ب ليَك و ما ك  وح  ب  ن  يْ باء  الغَ ن أأن َ يه  اإ م الَمه  ق ـون أأقْ يهم اإذ ي لْ دَ نَت ل

 ُّ َ نْ يَم و ما ك  رْ مَ  ف ـل  كْ م يَ ه  ـ أأي  دَ َت ل
 
ه  المس يح  اللَه يبش ّ  يم  اإنَّ رْ كة  اي مَ الت  المالئ  اإذ قَ   (22)ون م  ص  تَ يخْ   ذْ يهم ا ك  بكلمٍة منه اسم  ر 

ْ في الدُّ  هاً ـ ي ج  يَم وَ رْ يسى ابن  مَ ع   قيا وال خ  ن ّ ي  وَ   (21)بين رّ ـرة ومن الم  َ   (21) ينح  ال  ن الصّ وم   الً هْد  وكَ اَس في المهْ م  النّ كل ّب  أأنّى ت رَ قال

َ لي وَ  ون  ك  يَ  َ  مْ ـلٌد ول َ ن  َسس ْ مْ ـ ي  ق  ما يَ ذلك  الله  يخل  كَ  الَ ٌر قَ شَ ي ب
 
ّ  راً ى أأمْ ضَ ذا قَ شاء  ا ن َ فاإ َ ق  ما ي ه  علّ ي  وَ   (24)يكون   فَ  كنْ  ه  ول ل تاَب و الك   م 

نْ َة و التّ الحكمَ  َ  والً ورس    (22)جيَل  وراَة و االإ لى ب ق  لكم من الطّ  ت ـكم بأ يةٍ ئْي اإسرائيَل أأنّي قد ج  ن  اإ ئة  يْ هَين كَ من ربّ كم أأنّي أأخلـ 

ذْ  راً يْ ير  فأأنف ـخ  فيه فيكون  طَ الطّ  َ الموْ ىي ي  رَص و أ حْ ن  الله  و أ بر ئ  الأكَمَه و الأبْ ابإ ذن  الله  وأ ن ت َ ـ ى ابإ ـئ كم بما تأأكلون وما ت رون في ّدخ  بّ 

ّن في ذلك ل يًة لكم اإن كنتم م   قاً   (29)نين م  ؤْ بيوت كم اإ صّد  َ  وم  َ  نَ يْ لما ب َ ن التّ ّي م  دَ ي لَّ لكم ب ّ عْ وراة  ول  ح  ّر َم عَ ذ  َض ال كم ليْ ي ح 

ّ ك  ن رَ أ يٍة م  ت كم ب  ئْج  وَ  َّ ب ّ  اإنّ   (11)ون  يع  أأط  َه و وا اللق  ـم فات راٌط م  ذَ بُّكم فاعبدوه  هَ رَ ىي وَ اللَه رب  (10) قيمٌ تَ س ْ ا ص 
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ـْمراَن على العالَمينَ  بْراهيَم وأ َل ع    (22)  اإنَّ اللَه اْصَطفَى أ َدَم ونوًحا وأ َل اإ

براهيم أأي عشيرته وذوي  سحق والأنبياء من أأوالدهما ومن جملتهم و اختار الله تعالى للنبّوة صفوة خلقه من أ دم )أأبو البشر( ونوح )ش يخ المرسلين( وأ ل اإ سماعيل واإ قرابه وهم اإ

  الأنبياء والرسل جميًعا من نسلهم.س ّيد المرسلين. وأ ل عمران ومنهم عيسى ابن مريم وفّضلهم على الخلق كله، وخّص هؤالء ابلّذكر لأن 

  : الخلق كله.العالمين   (وفّضل )جعلهم صفوة خلقه اختار)صفو(: اصطفى     وضح معنى كل من:  : 0س

براهيمأ ل و  أ دم و نوح  ، بينهم.اختار الله تعالى للنبّوة صفوة خلقه: 2س   .وأ ل عمران اإ
نبياء و الرسل من نسلهملأن    ؟ لماذا خص الله هؤالء الأنبياء ابلذكر: 2س   .جميع الأ

 

 

ها من بْعٍض والله  سميٌع عليمٌ  ًَّة بَْعض  ّر ي  (22)  ذ 

ًَّة:  :وضح معنى: 0س ّر ي   )جمعها ذراري وذراّيت( (ذررالنسل)جذرها ذرأأ أأو     ذ 

نبياء؟ :2س براهيم ذرية من ثم نوح ذرية ثم أ دم ذرية من بعض؛ من بعضها بأأنّ   بم وصف الله تعالى ذرية الأ  .اإ

نهم اصطفاهم تعالى الله أأنّ     عالم يدّل ذلك؟  :2س  .والّصالح والتّقى، الّدين، في متجانسون لأ

  .أأي متجانسين في الدين و التقى و الصالح اشرح قوله تعالى " ذرية بعضها من بعض "  : 2س

   .عليم بضمائرهمأأي سميع لأقوال العباد و   اشرح قوله تعالى " والله سميع عليم "  : 1س

 

نّك أأنَْت الّسميع  العليم   نّي اإ ًرا فَتَقَبَّْل م  َحرَّ نّي نََذْرت  لك ما في بَْطني م   (21)  اإْذ قالْت امرأأة  عمراَن رّب  اإ

خلصا للعبادة  ني نذرت ما في بطني م  والخدمة في بيت المقدس راجية القبول من الله وقد ت بيّن ال ايت قصة والدة مريم ابنة عمران وقول امرأأة عمران جراًي على عادة أأهلها اإ

 اس تعانت على تحقيق ذلك ابلدعاء لأن الله سميع للدعاء عليٌم ابلنوااي.

:    وضح معنى كل من:   : 0س       .من عبادة أأو صدقة من النّذر وهو ما ي وجبه المرء على نفسهنََذْرت 

ًرا:      َحرَّ خْ  م    .والخدمة للعبادة ًصال  م 

ْن كان ولًدا()في بطنها نذرت ما  : ما الذي نذرته امرأأة عمران؟ 2س خْ أأْن يكون  اإ  الله وخدمة بيت المقدسلعبادة ًصال  م 

 . والّطاعةابلّدعاء والعبادة جراًي على عادة أأهلها نذرت امرأأة عمران ما في بطنها لخدمة بيت المقدس،بم اس تعانت لتحقيق ذلك؟ : 2س

نّي"وضح الصورة : 2س ًرا فَتَقَبَّْل م  َحرَّ نّي نََذْرت  لك ما في بَْطني م   ابلهدية ورضا الله تعالى ابلقبولصّور النذر       الفنية في قوله تعالى: " اإ

نّي نََذْرت  لك ما في بَْطني  - فّرق في المعنى بين ما خ طّ تحته:: 1س ًرااإ َحرَّ خلًصا  "  م   .والخدمة للعبادة م 

ّحرًراأأعْدت  كتابة النّص  -                                          .الأخطاء من خالًصا نقًّحا،م    ابللغة العربية. م 

ليه الأمر في قوله تعالى: "فتقبّل منّي": 1س  .الدعاء   ما المعنى البالغي الذي خرج اإ

نّك أأنت 4س  السميع لدعائي العليم بنيّتي.     " ميع العليمالسّ : وضح المقصود بقوله تعالى: " اإ
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ا َوَضَعْتها قالْت رّب  اإنّي وَضْعت ها أ نثى و ْيت ها َمْريَم و ليَس الّذكر  كالأنثى و الله  أ ْعلم  بما وضَعْت و فلمَّ ّ ي َسمَّ ن ها بك و اإ ّ ي أ عيذ  ن ّر يّتها من  اإ ذ 

جيم   ْيطان  الرَّ  (21) الش َّ

ليك لتحفظها وذلّما ولدتها أأنثى قالت على وجه  ني وضعتها أأنثى  وأأسميتها مريم أأي العابدة. وأألجأأتها اإ ريتها من شّر التحّسر واالعتذار )لأنه لم يكن ي قبل في النذر اإال الذكور( اإ

  الش يطان الّرجيم

ليك لتحفظها: )عوذ(أ عي ذها العابدة. مريم:     ./ ولدتهاهاأأنجبت َوَضَعْتها:  وضح معنى:: 0س  : اللعين.الّرجيم  .أألجأأ اإ

 للعالمين أ ية وجعلها المولودة، هذه شأأن تعظيم المعنى الذي أأفادته الجملة المعترضة "الله  أ ْعلم  بما وضَعْت" ؟  ما  :2س

 التحّسر واالعتذار   " ؟ رّب  اإنّي وَضْعت ها أ نثى"  المعنى الذي أأفادتهما  :2س

نها وضعت      مّم تحّسرت امرأأة عمران ؟ :2س ال الذكورمولودًا أأنثى و لأ  لم يكن ي قبل في النذر اإ

 االس تمرار والتجدد    ؟ ما داللة الزمن المضارع للفعل ) أأعيذها( :1س

 و م س     ما الجذر اللغوي لكلمة )سّميتها(؟  :1س

نّي  - فّرق في المعنى بين:  :4س  ، ولدتهاأأنجبتها   أ نثى"  وَضْعت ها"اإ

 أأوجد الخليل بن أأحمد علم العروض.  وضع -   

نثىوضح المقصود بقوله: " :2س هبتها بل  ه  ْبت  الذكر الذي َطلَ     "وليَس الّذكر  كالأ نثى التي و   أأفضل. شأأنهاليس كاالإ

 

اّي ك لّما َدَخَل علْيها  نًا وكَفّلَها َزكر  ُّها ب قَب وٍل حَسٍن وأ نْبَتَها نَباًَت َحس َ و فَتَقَبَّلها َرب ْزقًا قال اي َمْريم  أ نّى لك هذا قالَْت ه  نَْدها ر  ْحراَب َوَجَد ع  اّي الم  َزكَر 

ساٍب  ق  َمن يَشاء  ب غَيْر  ح  ن عند  الله  اإّن اللَه يْرز   (24)  م 

للقيام بمصالحها، فكلما دخل عليها زكراّي المحراب وجد عندها طعاًما  فقبلها الله وسلك بها طريق السعداء و راّبها تربية كاملة، ونّشأأها تنش ئة صالحة، وجعل زكراّي كافال لها متعهًدا

  وشرااًب، فسأألها من أأين لك هذا ؟ قالت الله يرزقني من عنده رزقًا واسًعا بغير جهد وال تعب.

ليه ابلرعاية والقيام بمصالحهاكفّلها: وضح معنى كل من:    : 0س           طعاًما وشراابً رزقًا:        حجرة عبادة.المحراب:       عهدها اإ

هد وال تعببغير حساب:  من أأين لك هذا الرزق؟أأنّى لك هذا:                          بال ج 

نًا وضح المقصود بقوله تعالى: " :2س  راّبها تربية كاملة، ونّشأأها تنش ئة صالحة.   "أ نْبَتَها نَباًَت َحس َ

نًا"  : 2س   .الّصالح ابلزرع الحس نة وتربيتها وترعرعها نموها في مريم صّور وضح الصورة الفنية في قوله تعالى: " أ نْبَتَها نَباًَت َحس َ

 رزق الله تعالى لمريم وهي في المحراب.   عرضت ال ية أأمًرا خارقًا للعادة، اذكره. :2س

فادة     علل؛ مجيء كلمة )رزقًا( نكرة. :1س  .ليس من جنس واحد الش يوع والعموم والكثرة، وأأنهالإ

 

عاء   ّنَك سميع  الدُّ بًَة اإ ًَّة َطيّ  ّر ي نَْك ذ  ْن لَد  َّه  قاَل َرّب  َهْب لي م  اّي رب ناَك َدعا َزكَر   (22)  ه 

 صالًحا )وكان ش يًخا كبيًرا وامرأأته عجوز عاقر( فأأنت مجيب لدعاء من انداك.في الوقت الذي رأأى فيه زكراّي كرامة الله لمريم، دعا ربّه متوّسال متضّرعًا أأي يعطيه من عنده ولًدا 

نك:   .أأعطنيهْب:    .الوقت الذي رأأى فيه زكراّي كرامة الله لمريمهناك:  وضح معنى: : 0س  ولًدا صالًحاذّرية صالحة:   عندك. لد 

َوض غير من عطاء هي الهبة لأنّ   "في قوله تعالى" َرّب  َهْب لي  لماذا جاء الطلب بلفظ )الهبة( :2س حسان محض. أأو ع   مقابل واإ

َبًة" َهبْ "قاَل َرّب   - فّرق ابلمعنى بين : :2س ًَّة َطيّ  ّر ي نَْك ذ  ْن لَد   أأعط  وامنح لي م 

 أأظنك، أأحس بك  هبك ساعدتني على حّل المسأألة. -   
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ْحراب   ّ ي في الم  يّا من الّصالحينَ فَناَدتْه  الَمالئ كة  وهو  قائ ٌم ي َصل وًرا ونَب  ًدا َحص  يّ  قًا بكلمٍة من الله  وس َ َصّد  َك ب َيْحيىى م  ر   (29) أ نَّ اللَه ي بَّش 

صّدقًا بعيسى مؤمنًا برسالته، وأأنه يسود قومه ويفوقهم وزهًدا. ويكون ويحبس نفسه عن الشهوات وال يقرب النساء عفة  انداه جبريل وهو وهو يصلي وبّشره بغالم اسمه يحيىى، م 

  نبيًا من الصالحين.

:  وضح معنى: : 0س   يحصر نفسه عن الشهوات.حصوًرا:    يسود قومه.س يًّدا:  .   المقصود جبريل عليه السالمالَمالئ كة 

قًا بكلمةما المقصود بقوله: " :2س صّد  صّدقًا بعيسى مؤمنًا برسالته  من الله "  م  لق م  ّمي عيسى كلمة الله لأنه خ   من كلمة )ك ن( من غير أأب. )س 

نبياء الصالحين. والثانية: والدة يحيىى. :الأولى ما البشارَتن التي ب ّشر بهما زكراّي عليه السالم؟ :2س  يكون نبيًا من الأ

صّدقًا بعيسى ما صفات س يدان يحيىى كما وردت في ال ية؟  :2س  ، س يّدًا لقومه ، حصورًا ، نبيًا من الصالحين. م 

 
 

ٌر قاَل كذلك الله  يَْفَعل  مايشاء   قاَل رّب    (21)  أ نّى يك ون  لي غ المٌ وقَْد بَلَْغن ي الك بَر  واْمَرأأتي عاق 

عجزات الدالة على قدرة الله والدة س ّيدان يحيىى، وقد اجتمع بأأبويه الش يخوخة والعقم. فالله ال ي عجزه شيء.  من الم 

:  كيف.اسم اس تفهام بمعنى أأنّى:  وضح معنى   : 0س  عقيم ال تلد.عاقر:  أأدركتني الش يخوخة. بلغني الك بَر 

  كيف اس تقبل زكراي الب شرى بيحيىى عليهما السالم؟ : 2س

نه البشر؛ موازين في) تحقّقها ابستبعاد  تعالى الله قدرة واس تعظام والتعّجب، وابلّدهشة (عاقر وامرأأته الّسن، في كبير لأ

نه بلغ الش يخوخة ، وامرأأته عاقر التلد.    علل؛ استبعاد زكراي أأن يكون له ولد ؟؟!! :2س  لأ

ليه االس تفهام"  :2س  بعاد ت االس   " أأنّى يكون لي غالمما المعنى البالغي الذي خرج اإ

قّ رجل عاقر:  : لفظ ) عاقر ( يس توي فيه المذكر والمؤنث، بيّن جمعه.1س قّ امرأأة عاقر:  ر.جمعها: ع  ر.جمعها: ع   ر و عواق 

 

حْ  بّ  ّ َم النّاَس ثاَلثََة أأاّيٍم اإالّ َرْمًزا واْذك ْر ربَّك كَثيًرا وس َ ْبكار   قاَل رّب  اْجَعْل ل ي أ يًَة قاَل أ يَت َك أ الّ ت كَل ّي  واالإ  (20)  ابلَعش 

ال ابلرمزمن الكالم مع  طلب زكراّي عليه السالم عالمة على حمل امرأأته، فكانت أأْن يمتنع  ، وبنفس الوقت يذكر الله ذكًرا كثيًرا شاكًرا على النعمة. )االإشارة(الناس ثالثة أأايم اإ

نع عن الكالم ولم ي منع عن ذكر الله وتسبيحه(.  )فقد م 

لى )عشو( الَعشيّ    وضح معنى: : 0س بكار  غروبها : من زوال الشمس اإ لى طلوع: االإ  الشمس من أأول النهار اإ

 الأمارة التي منحها الله تعالى لزكراي دليال على حمل زوجته وتحقق الب شرى.بيّن  :2س

ّ م أأالّ  الّ  الناس يكل  .وأأوله النهار أ خر في ومس بًّحا كثيًرا ، ذكًرا الله ذكروفي الوقت نفسه ي بلياليها، أأايم ثالثة ابالإشارة اإ

  .الّسالم عليها مريم كافل متعبّد، صبور، الّسن، في كبير اس تخلص من ال ايت صفات س يدان زكراي عليه السالم. :2س

بكار(: × العشي المحسن البديعي لكلمتي )ما  :2س  )اس تخرج(. طباق  االإ

 

ْذ قالت  المالئ كة  اي مْريَم  اإّن اللَه اْصَطفاك  َوَطهَّرك  واْصطفاك  على ن ساء  العالَمينَ   (22) واإ

ّن الله اختارك بين نجاب ولٍد بدون أأب. قال س ّيدان جبريل لمريم اإ  سائر النساء فخصك ابلكرامات وطهّرك مّما اتهمك به اليهود من الفاحشة، واختاركي لتكوني مظهر قدرته في اإ

 جعلك خالية من الأدانس ومّما اتهمك به اليهود من الفاحشة.َطهّرك:   اختارك من بين النساءاصطفاك:   وضح معنى: : 0س

 ارها من بين سائر النساء وخّصها ابلكرامات.ياخت الأولى:  )اصطفاك(؟ما داللة تكرار كلمة  :2س

نجاب في الله قدرة مظهرلتكون الثانية:          .أأب غير من ولد اإ
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دي واْركَعي مع الّراك عينَ  ّ ك  واْسج   (22) اي َمْريَم  اْقن ت ي ل رب

خالص، اقن تي:     وضح معنى كل من:   : 0س لزمي عبادة الله وطاعته ابإ  هو الطاعة. القنوت:اإ

 أأن تلزم عبادة الله وطاعته.  شكرًا على اصطفائها، وتصلي مع المصلين.   بم أ مرت مريم عليها السالم؟ :2س

 :( 22،  22)في ضوء فهمك ال يتين  :2س

  .العالمين نساء على وطهّرها اصطفاها الله أأنّ  . ما فضل الله تعالى على مريم عليها السالم؟ 0  

 .عبادته وتلزم الله، تطيع أأن  . اذكر ما يس توجبه هذا الفضل. 2  

 

ُّه ْم يَْكفَل  َمْريََم وما ك نَْت لد ْذ ي لْق وَن أأْقالَمه م أ ي ليَك وما ك نَْت لديْه ْم اإ يه  اإ ونَ ذلك من أ نْباء  الغْيب  ن وح  م   (22)  يْه ْم اإْذ يَْختَص 

نّما هو من الأنباء المغيبة والأخب هذا الذي ليك بها اي محمد قصصناه عليك من قصة امرأأة عمران وابنتها مريم البتول وكفالة زكراّي لها وقصة زكراي وابنه يحيىى اإ ار الهامة التي أأوحينا اإ

 ما كنت تعلمها من قبل. ولم تكن عندهم عندما أألقوا أأقالمهم في البحر للقرعة على كفالة مريم.

لقاء المعنى في النفس في خفاء.: نوحيه جمع نبأأ، الخبر الهاموضح معنى كل من: أأنباء:  :0س  أأسهم يقترعون بها. :أأْقالَمه م اإ

ليَك" :2س يه  اإ  في قوله تعالى: " ذلك من أ نْباء  الغْيب  ن وح 

ليه في قوله )ذلك(؟0  شار اإ  قصة امرأأة عمران وابنتها مريم البتول وقصة زكراي وابنه يحيىى.   . ما الم 

خاطب في قوله )اإليك(؟2   س يّدان محمد صلى الله عليه وسلم.  . من الم 

 تأأكيًدا لصدق نبّوته والإظهار قدرة الله تعالى.   . لم خاطبته ال ية؟2 

 

 

ك   ر  بينَ اإْذ قالت  المالئ كة  اي مْريَم  اإنَّ اللَه ي بَّش  قَرَّ َن الم  رة  وم  نْيا وال خ  يهًا في الدُّ يَح عيسى ابن  مْريََم َوج  ه  الَمس   ّ م  النّاَس   (21) ب كل َمٍة منْه  اْسم  َوي كَل

َن الّصالحينَ   (21) في الَمهْد  وكَهاًْل وم 

لى أأمه تنبيهًا على أأنها تلده بال أأب،وس يكون س ّيًدا عظيًما ومن المقربين  ت بشر المالئكة مريم بمولود يحصل بكلمة من الله بال واسطة أأب، اسمه عيسى ولقبه المس يح، ونسبته اإ

 عند الله. ويكلم الناس وهوطفل قبل وقت الكالم.

راش الطفل المهد: يًّدا عظيًما له جاه وقدر وشرف.س  وجيهًا:      والدة عيسى بكلمة كن: ب كل َمٍة  وضح معنى كل من:   : 0س  ف 

 . تكليمه للناس وهو في المهد.2   . والدة عيسى بدون أأب. 0  .اذكرها ال ايت أأموًرا خارقة للعادةعرضت  :2س

لق بكلمة )ك ن( من غير أأب.  (21،  29)ما داللة تكرار )بكلمة( في ال يتين  :2س  للتأأكيد على أأن عيسى عليه السالم كلمة الله فهو خ 

ّ م  النّاَس ي وضح الكناية ف :2س  رضيع. قبل زمان التكلم. طفاًل، وليًدا. "في الَمهْد  : " َوي كَل

 س يًّدا عظيًما ومن المقربين عند الله. ويكلم الناس وهوطفل قبل وقت الكالم.   ما صفات س يدان عيسى ؟ :1س

لى أأمه تنبيهًا على أأنها تلده بال أأب   ن سب عيسى اإلى أأمه مريم. علل؛ :1س  .نسبته اإ
 ( وجمعها كهول وك هَّل.11-21من جاوز سن الش باب ولم يصل سن الش يخوخة)بين الكهل:   ما الفرق بين: :4س

 من أأدرك الش يخوخة، وغالًبا عند الخمسين، وهو فوق الكهل ودون الهرم. والجمع: ش يوخ وأأش ياخ. الش يخ:    

بَر أأقصى بلغ من :الهرم:      ون.وضعف الك   ، والجمع: َهْرمى.َهر م 



 07/700 07 4 07  أوس العزّة     اللغة العربية في    ...  إبداعال سلسلة                         

 

 8 اليوم حلم... وغداً نجم                                                                               فصل الأول   الثاني الثانوي / ال الصف |

 

نّما يقول  لَه  ك   ني بََشٌر قاَل كذلك الله  يَْخل ق  ما يَشاء  اإذا قضى أأْمًرا فَاإ  (24) ْن فيكون  قالْت رّب  أأنّى يكون  لي َولٌَد ولْم يَْمَسس ْ

ني بََشر:  وضح معنى كل من: : 0س  أأراد شيئًا. قضى أأمًرا:  لم أأتزوج ولم أأرتكب فاحشة.لْم يَْمَسس ْ

أ الله :2س  تعالى مريم عليها السالم للقيام بأأمر عظيم، وهو أأن تلد عيسى عليه السالم. بيّن كيف هيّأ

 حفظها وأأوالدها من شّر الش يطان الرجيم، وقبلها قبوال حس نًا، وراّبها تربية كاملة شاملة، ونشأأها تنش ئة صالحة، وجعل زكراي كافال لها

 غيرها.ومتعهًدا للقيام بمصالحها، وخّصها ابلكرامات، واصطفائها على 

 يصنع على غير مثال سابق  ما داللة كلمة )الخلق( في قوله تعالى: " قاَل كذلك الله  يَْخل ق  ما يَشاء " :2س

ليه االس تفهام في " المعنى البالغي الما  :2س  االستبعاد  أأنّى يكون  لي َولٌَد"ذي خرج اإ

نما قالت متعجبة كيف يكون لي ولد وأأان لست بذات زوج؟ فأأجابها الله  ذا أأراد شيئًا فاإ له القدير الذي يوجد الشيء من العدم، فاإ بأأن الذي يحدث معك ليس بمستبعد على االإ

 يقول كن فيكون.

 

يلَ  نْج  ْكَمَة والتّوراَة واالإ ّ َمه  الك تاَب والح   (22) وي َعل

 واالإنجيلوس يعلمه الله الكتابة والسداد في القول والعمل بسنن الأنبياء ويجعله يحفظ التوراة 

نبياء.الحكمة:   الكتابة.الك تاَب: وضح معنى كل من:      : 0س يَل: العمل على سنن الأ نْج   يجعله يحفظها. التّوراَة واالإ

ّ َمه   - فّرق ابلمعنى بين :   :2س ْكَمَة"  الك تابَ " وي َعل  الكتابة والح 

 القرأ ن الكريم ال ريب فيه" الكتاب" ذلك  -   

 

 

والً اإلى ّ ك م أأنّي أ ْخل ق  لك ْم من الّطين  كَهَْيئَة  الّطيْر  فأأنْف خ  فيه  فيَك و وَرس  َن رب ئْت ك ْم ب أ يٍة م  ْذن  الله  وأ ْبر ئ  الأْكَمَه بني اإْسرائيَل أأنّي قْد ج  إ ن  طيًْرا اب 

رونَ  ئ ك ْم ب ما تأْك لوَن وما تَّدخ  ْذن  الله  وأ نْب  إ ىي الَمْوتَى اب  ون   والأبَْرَص وأ ْحي  ّ ك ْم فاتّقوا اللَه وأأطيع   (29) في ب ي وت ك ْم اإّن في ذلَك ل يًة من َرب

ذ سرائيل ومعه عالمة دالة على صدقه ومعجزات بأأنه يصّور لهم من الطين مثل صورة الطير وينفخ فيه فيصبح طيًْرا ابإ  ن الله. ومعجزة اثنية: بأأنه يشفي الأعمىويرسله رسواًل لبني اإ

خبارهم ابلغيبيات من أأحوالهم فيخبر الشخص بما أأكل وما اّدخر في بيته.والأكمه ومعجزة  ذن الله. ومعجزة رابعة: ابإ   اثلثة: بأأنه ي حيىي الموتى ابإ

نسان.الأبرص:  . الذي يولد أأعمىالأكمه:  أ شفي.أ برئ:  .بعالمةب أ يٍة: وضح معنى:    : 0س  مرض يصيب جلد االإ

ذن الله.. 0  صفات س يدان عيسى كما وردت في ال ية. :2س  يصّور لهم من الطين مثل صورة الطير وينفخ فيه فيصبح طيًْرا ابإ

 .يشفي الأعمى والأكمه. 2      

ذن الله. . 2        ي حيىي الموتى ابإ

 من أأحوالهم فيخبر الشخص بما أأكل وما اّدخر في بيته. .اإخبارهم ابلغيبيات. 2      

 خرذ   ؟ما الجذر اللغوي لكلمة )تّدخرون( :2س

ذن الله( :2س ذنه.  ؟ما داللة تكرار كلمة )ابإ  دفًعا للتوهم بأألوهيّته. وأأن الخلق والشفاء بقدرة الله واإ

" :1س  )ي صّور( ما داللة كلمة )الخلق( في قوله تعالى: " أأنّي أ ْخل ق  لك ْم من الّطين  كَهَْيئَة  الّطيْر 
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ّ كْم فاتقوا الله وأأطيعون  ئتكم بأ يٍة من رب ّرم عليكم وج  قًا لما بيَن يدّي من التوراة  ولأحلَّ لكْم بعَض الذي ح  َصّد   (11)وم 

حّرًما عليكم في شريعة موسى. فخافوا الله ّ ًدا لما جاء به في التوراة، ولأحّل لكم بعض ما كان م  قًا لرسالة موسى مؤي صّد  ئتكم م     أأمري. وأأطيعوا وج 

ًدا لما جاء به في التوراة. 0  ؟ الذي جاء ليؤكّده س يدان عيسىما  :0س  ّ قًا لرسالة موسى مؤي صّد   .م 

حّرًما عليكم في شريعة موسى. هأأحّل ل . 2        م بعض ما كان م 

 )معجزاته( . عالمات شاهدة على صحة رسالته2      

 خافوا الله وأأطيعوا أأمري.  "وأأطيعونفاتقوا الله ما المقصود بقوله تعالى: "  :2س

 ..............................  اس تخرج من ال ية أأسلوب طباق. :2س

   

تَقيمٌ  س ْ راٌط م  ُّك ْم فاْعب دوه  هذا ص   (10) اإّن اللَه ربّىي َوَرب

تَقيٌم: وضح معنى:   : 0س س ْ راٌط م   الطريق المس تقيم الذي ال اعوجاج فيه.ص 

ليه ال ية ؟  :2س قرار بوحدانيته هو الطريق المس تقيم ما الذي أأشارت اإ  .أأان وأأنتم سواء في العبوديّة لله، فتقوى الله وعبادته، واالإ

 صّور عبادة الله تعالى ابلطريق المس تقيم.  الصورة الفنية:  :2س

 أأكثر القرأ ن الكريم من اس تخدام الأسلوب القصصي ، فما فائدة هذا الأسلوب؟ :2س

قامة في الكريم القرأأن عظمة . بيان0    . الّدليل اإ

 .والعظة العبرة . أأخذ2  

يماني أأثر ذات القرأ ن فقصص والتأأّمل؛ . التدبّر2    .وفهمه القرأأن تدبّر على وتعين متأأّمليها، في وتربوي اإ

يمان . بيان2   نبياء، اإ  .الله بموعود ويقينهم صبرهم وقوة الأ

ليكَ  نوحيه الغْيب   أأنباء   من ذلك   "الحاضر في بها لينتَفع  الماضي؛ عبر   - ص - النبىي لذاكرة . جذب1    ."اإ

 

  (10اإلى 22مناس بة ال ايت من ) 

بَر من بلغ قد وش يخ عاقر عجوز من "زكراي بن يحيىى" والدة قصة تعالى ذكر لّما  شيء الكونية الّسنن بمقتضى وذلك عتيّا، الك 

 شيء وهي أأب، غير من عيسى المس يح الس يد ميالد قصة فذكر خرق العادات، في وأأروع أأبلغ هو بما أأعقبها للعادة، خارق

لى ليشير المعجزات، من به الله أأيّده ما بذكر وأأعقبه بشريّته، على ليدلّ  البتول مريم من والدته فذكر الأول، من أأعجب  رسالته، اإ

 .العادات خوارق أأيديهم على الله أأظهر الذين الكرام الرسل أأحد وأأنه
 

 مالحظات هامة: 

 .تمت االإجابة على جميع أأس ئلة الدرس أأثناء الشرح والتحليل كل سؤال في موقعه 

  تقبل أأي اإجابة مادامت منطقية ومقنعة.فيها رأأيك الشخصي )يترك للطالب( أأما الأس ئلة التي ي طلب 

 

  انتهت الوحدة الأولى
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 مقالة أأدبية اجتماعية
 فّن الّسرور

 العربيّةاللغة 

 الفصل الأول الوحدة الثانية

 

 . ابلكاتب: التعريف 

 القاهرة. جامعة في عمل مصري، ومفكر أأديب ( 1886- 1954) أأحمد أأمين 

خراج  وشارك ،"الثقافة" مجلة  أأنشأأ    ."الرسالة مجلة" في اإ

ذ الذي  الخاطر" "فْيض (2)  االإسالم" "ضحى( 2)  االإسالم" "فجر( 0)  :مؤلّفاته أأهم   .النّص منه أأخ 

 

 .  ّّص:ـالن جــــــــــو 

نسـان أأن يمكـن كيـف الـنّص هـذا فـي أأحمـد أأمـين يبـيّن نسـان داخـل مـن ينبـع الّسـرور لأنّ  يكـون سـعيًدا؛ لالإ الّظـروف  مـن ال االإ

 به. المحيطة الخارجيّة

بل يذكرو   والّسرور: الفرح يحقّق أأن بها يمكن التي والوسائل الس ّ

  متحّماًل الّصعاب. قوايً  يكون ( أأن0 

  العالم. مركز وكأأنها كثيًرا بنفسه يفكر ( أأالّ 2 

 العمل. مثل ومفيد انفع هو بما فراغه وقت يملأ  ( أأن2 

يجابىّي، هو ما كلّ  نحو تفكيره يوّجه بل هو سلبىّي، ما في يفكر الّسرور أأالّ  عن يبحث الذي االإنسان أأّن على يرى  يجتهد في أأن وأأن اإ

 .عيشه يكدر ما في يضيّعها وال طباعه، من طبًعا الّسعادة يجعل

 

 

 :للدرس الفنية )السمات( الخصائص 

 اس تخدام بعض أألوان البديع مثل المقابلة. توظيف بعض عناصر الطبيعة. اس تخدام الكناايت. اس تخدام الصور الفنية.

 
  أأس ئلة على جو النص:

لد، ومتى توفّي 0س  ..................................................................................................................................................................................   ؟: اذكر اسم الكاتب، ومتى و 

 ..................................................................................................................................................................................  : اذكر اسم مجلّة أأنشأأها،  وأأخرى شارك في اإخراجها.2س

 ..................................................................................................................................................................................   : اذكر ثالثة من مؤلفات أأحمد أأمين.2س

 ..................................................................................................................................................................................   ذ منه النص؟: ما اسم الكتاب الذي أأخ2س

 ..................................................................................................................................................................................   : ما الذي بيّنه أأحمد أأمين في هذا النص؟1س

بل:  ما 1س  .................................................................................................................................................................................. ؟والّسرور الفرح يحقّق أأن بها يمكن التي والوسائل الس ّ
 

 

 مالحظات هامة: 

 في موقعه. تمت االإجابة على جميع أأس ئلة الدرس أأثناء الشرح والتحليل كل سؤال 

  تقبل أأي اإجابة مادامت منطقية ومقنعة.فيها رأأيك الشخصي )يترك للطالب( أأما الأس ئلة التي ي طلب 
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نسان    ي منح  أأنْ   ك برى  ن عمة   ه    يس تمتع   الّسرور ،  على  القدرةَ   االإ جدت  اإنْ   ب  نْ  قــــهال ـ ويخـ  أأســـــباب ه ، و   تَـكن. لم اإ

ْبطة مش بًعا جًوا حوله يَخل ق أأو المرأأة الّرجل ويعجبني ونوًرا، وبهاءً  تشّع سروًرا هالةً  تقلّده في يعجبني القمر به ثم والّسرور، ابلغ   يتشرَّ

 .وجهه من ويتدفّق جبينه، في ويتأألّق عينيه، في ويلمع في محيّاه، فيشرق

س نًا بهاءً    دائرة من ضوء تحيط بجرم سماوي.هالة:  وضعها في عنقه.تقلّده:  ي وهب، وي عطى.ي منح: معنى:  : 0س  : جمااًل وح 

بطة:  حيّاه)حيىي(:     النعمة والسرور الغ   يمتلأ حتى يفيضيتدفق:       يلمع.يتأألق)أألق(:   وجههم 

نسان تحقيقها.  :2س ْن لم   القدرة على الّسرور نعمة كبرى، بم يس تطيع االإ ْن وجدت أأس بابه ويخل قها اإ  تكن.يس تمتع به اإ

 يخل قها الضمة  اضبط حرف الالم في كلمة )يخلقها( الواردة في النص. :2س

نسان، وضح  :2س قارنة بين حال القمر وحال االإ  يعجبه في تقلّده هالة تشّع سروًرا وبهاًء ونوًرا.  ر:ــــــــــالقمــ .ذلكعقد الكاتب م 

ش بًعا  المرأأة:/ الرجل           ابلغبطة والسروريعجبه الذي يخل ق جًوا م 

 ورد في الفقرة الكلمات التالية، اس تخرج كلمات تقاربها في المعنى من الفقرة نفسها: :1س

حيّا:  يلمع،يشرقيتأألق: نوًرابهاء:ال            وجههالم 

 وضح الصور الفنية ال تية: :1س

نسان يضع في   تشّع سروًرا:  هالةً  تقلّده في ( يعجبني القمر0    عنقه قالده. صور القمر ابإ

 صور جّو الّسرور نوًرا يضيء وجه صاحبه.     ( فيشرق  في محيّاه: 2  

 .من وجه صاحبهصور جّو الّسرور ماًء يتدفق      ( يتدفق من وجهه: 2  

 

على النّفس  يعتمد فالّسرور وصحة؛ وبنين ماالً  ل ي َسرَّ  فيشترط الخارجيّة، في الّظروف كلّها أأّن أأس باب الّسرور يظنّ  َمنْ  ي خطئ 

يشتري  اليس تطيع أأن من وفي النّاس في الّشقاء، ينعم من ومنهم في النّعيم، يشقى من وفي النّاس الّظروف، على يعتمد مّما أأكثر

تنقصنا  وال ثمن، وبال الأثمان، بأأقلّ  واسعة عميقة عالية ضحكات يشتري يس تطيع أأن من وفيهم كثير، وهو ماله بكلّ  عميقةً  ضحكةً 

ان الوسائل،  .كثيرة وخيراتنا جميل، فجوُّ

سن الحالالنعيم:       وضح معنى:: 0س يب العيش وح  دة.الّشقاء:  . ط   الع سر  والتّعب والّش 

 . وصحة وبنين ماالً  ل ي َسرَّ  يشترط كيف يظن البعض أأّن السرور يعتمد على الظروف الخارجية.  :2س

 .الّظروف على يعتمد مّما أأكثر على النّفس     عالم يعتمد السرور ؟ :2س

 صّور الضحكة العميقة بسلعة ت شترى.  وضح الصورة الفنية ال تية: )يشتري ضحكة عميقة( :2س

  في الّشقاء. ينعم في النّعيم، : يشقىالمقابلة  ورد في الفقرة لون بديعي، اس تخرجه، وبين داللته. :1س

لّ           .لمتلقيل  وتقريبه وتوضيحه، المعنى، توكيد في الكاتب براعة على تد 

 ...................................................................................  الناس من حيث الفرح والسرور أأقسام. اذكرها. :1س

 لتمييزها وتفضيلها. ويس تخدم للمقارنة بين الأش ياء أأكثر، أأقل. هات مثاالً على أأسلوب التفضيل، معلاًل، اس تخدامه. :4س
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ي منه واس تفاد الفّن، استثمره بهذا ينتفع كيف عرف فمن فّن؛ الحياة شؤون كسائر والّسرور فّن، الحياة   لم يعرفه لمْ  وَمنْ  به، وَحظ 

 .يستثمره يعرف أأن

ْظوة(  وضح معنى حظي، وجذرها ومصدرها:  :0س  انل حظًا منه، )حظو( ، )ح 

 .... فنّ  الحياة شؤون كسائر والّسرور فّن، الحياة   الّسرور فنًا؟لم عّد الكاتب   :2س

ي منه واس تفاد استثمره وضح حال من عرف االنتفاع بفن السرور ؟   :2س  .وَحظ 

  

كاسف  َحر َج الّصدر، تراه حتى الأمر من ابلتّافه المرء يصاب فما اإنْ  قّوة االحتمال؛ فّن الّسرور في ي تَعلَّم يجب أأن درس أأّول 

 ابًل، لها ي لق   لم احتمااًل، أأقوى هو لمن حدثت اإذ وهي َجْفنه، وتوؤّرق مضجعه، وتقضُّ  في صدره، تتناجى الهموم البصر، انكس الوجه،

 .فارغ الّصدر ر ضيَّ البال جفونه ملء وانم نَفًَسا، منه ت َحّر ك ولمْ 

 / حزينعابس كاسف الوجه: ضيّق.حر ج الصدر:  القيمة له.التّافه:  .الصبراالحتمال:   وضح معنى كل من:  :0س

لى الأرض انك س البصر:    :تمنعه من النوم.تقض مضجعه/ تؤرق جفنه   .:تبادل الأسرار بين اثنين في أأمر ماتتناجى نظر اإ

نها     قّوة االحتمال لدى المرء تجعله أأقدر على جلب السرور لنفسه، وضح ذلك. :2س  لها يأأبه أأن غير من الهموم يتخّطى صاحبها تجعللأ

 صور الهموم بأأشخاص يتناجون.    : "تتناجى الهموم في صدره"وضح الصورة الفنية في  :2س

 عابس،حزين/  ضيّق (كاسف الوجه/استبدل بكل تركيب كلمة تؤدي المعنى نفسه. )حرج الصدر :2س

 الراحة والطمأأنينة    فارغ الصدر: - : العبارات ال تية وضح الكناية في :1س

 وقلة النوم القلق   تقض مضجعه:  -     

 الحزن والعبوس   انكس البصر:  -     

 

نسان أأنْ  ففي هذا كلّه ومع   الّسرور خلق في االإخفاق من كبير وجزء حوله، الّسرور ويخلق على المصاعب، يتغلّب اس تطاعة االإ

روًرا، كّل شيء من يخلق أأنْ  يس تطيع من والأّمة الواحدة الواحدة والأسرة الواحدة في الّظروف نرى بدليل أأانّ  نفسه، يرجع اإلى الفرد  س 

يجاد الجوّ  كبيرة عالقة له الشكّ  فالعامل الشخصيّ  حزاًن؛ كّل شيء من يخلق الذي أأخوه جانبه و اإلى  ففي الّدنيا منه؛ يتنفس الذي في اإ

 على النصف تكسب فاجتهد أأنْ  العوامل؛ فنفسك نصف نفسك؛ وهو داخليّ  وعامل كّل العالم، وهو خارجيّ  عامل :عامالن اثنان

ًذا الأقّل؛  التي فهىي بمشاعرك؛ بمروره ابلنس بة اإليك اإال له قيمة ال العالم وهو ال خر النّصف بل اإنّ  االحتمال، قريب كفتها فرجحان واإ

نه، له تلّو   فيكون نفسك مع يتفاعل الخارجي فالعالم للّسرور؛ مشاعرك عينيك، وأأرهفت سمعك، وأأعددت جلوت فاإذا تقبّحه؛ أأو وتجّم 

 .سروًرا

  )وضح ذلك  (الظروف اإلى وليس الفرد اإلى يعود السرور صناعة في االإخفاق :2س

لى ، سروراً  شيء كل من يخلق أأن يس تطيع من نرى  )من نفس الأسرة ونفس الظروف( . حزان شيء كلّ  من يخلق الذي أأخوه جانبه واإ

 (نفسك) الداخلي العاملو       (العالم كلّ ) الخارجي لعاملا   .به االإخفاق أأو السرور صناعة على يساعدان عامالن الدنيا في :2س

  .وتقبحه العالم تجّمل من هي النفس لأنّ  . العالم كسب من أأهم  )النفس  (الداخلي العامل كسب اإنّ   .علّل :2س

 صور النفس بميزان رجحت كفته.   قريب االحتمال(:  كفتها الصورة الفنية: )فرجحان :1س
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 كالمصباح المظلم فمنهم ؛ االإضاءة على القدرة في الكهرابء مصابيح اختالف الّسرور َخلْق على القدرة في يختلفون النّاس لنرى اإانّ  

ضيء ومنهم المحترق، ّ رْ  .الحفالت كمصباح الهائلة القدرة ذو ومنهم النوم، كمصباح بقَْدر الم   به واس تعض مصباحك اإن ضعف، غي

  .وللنّاس لنفسك ينير قوايً  مصباًحا

   .السرور أأس باب عن ويبحث النفس ية حياته من المرء يغير أأن ضرورة على وضح داللة عبارة " فغيّر مصباحك اإن َضع ف " :0س

 أأي نوع من السرور ابلمصباح المحترق صورمن اليس تطيع خلقالمحترق  كالمصباح المظلم فمنهم( 0 وضح الصورة الفنية في: :2س

ضيء ومنهم( 2      صور من فيه قليل من السرور بضوء المصباح الخافت ليالً  النوم  كمصباح بقَْدر الم 

 صور من يس تطيع خلق السرور مصباحًا ينير في الحفالت  كمصباح الحفالت الهائلة القدرة ذو ومنهم( 2    

 كهرب(/نور /)هول  كهرابء( /ينير/ التالية:  )الهائلةما الجذر اللغوي للكلمات  :2س

 

 والنّجوم والقمر الشمس وكأأنّ  العالم، مركز كأأنّها حتّى نفسه، في االإنسان تفكير وكثرة الأفق، الحزن ضيق من أأهّم أأس باب ولعلّ  

نهار والبحار لقت كلّها والّرخاء والّسعادة والأّمة والأ  وعالقة نفسه في التّفكير ويديم نفسه، بمقياس المسائل كلّ  يقيس فهو لشخصه؛ خ 

نّما المركز، ليست نفسه لأنّ  نفسه؛ وفق العالم يجري فمحال أأن والحزن؛ البؤس يسبب - ريب غير من -وهذا بها، العالم نقطة  هي واإ

يَ  الفس يح، العالم ونظر اإلى أأفقه، وّسع هو فاإنْ  العظيم، المحيط على صغيرة  تثقل التي الأعباء بأأنّ  كثيًرا شعر نفسه أأحيااًن، أأو ونس 

َّلْت  فشيئًا، شيئًا خفّْت  قد نفسه بها التي ت ثقل والقيود كاهله،  .فشيئًا شيئًا وتحل

 شكّ ريب:   مفردها عبء:الحمل الثقيل.الأعباء:   الفضاء.الأفق:  وضح معنى كل من: :0س

 بها العالم وعالقة نفسه في االإنسان تفكير كثرةو  الأفق ضيق   الفقرة  في وردا للحزن س ببين اذكر :2س

 صور نفسه بمركز العالم.    العالم " مركز كأأنّها حتّى نفسه، في االإنسان تفكير الصورة الفنية في قوله: " كثرة :2س

 صور أأعباء النفس ابلقيود.    نفسه". بها التي ت ثقل " القيود    

 تتّسع انفذتك أأو تضيق يتّسع  الكون الذي تعيش فيه أأو يضيق" اشرح مقولة ميخائيل ن عيمة " على قْدر ما :2س

ذا  فشيئًا، شيئًا وتتحلّل فتخّف أأعباؤه وهمومه واسًعا رحبا، حوله من العالم سيرى واسًعا وأأفقًا منفتحة وبصيرة واعًيا عقاًل  االإنسان امتلك اإ

ذا أأّما  أأفقه ومدى االإنسان رؤية فبقدر .وتؤّرقه همومه منه وستتمكّن لنفسه أأسيراً  سيبقى ذاته في اإال يفكّر ولم نفسه على االإنسان انغلق اإ

 .تشقيه أأو الحياة ستسعده

نسان انغالقه على نفسه، اذكر أأبرز مظاهر هذا االنغالق. :1س  من أأس باب ضيق االإ

 نفسه، بمقياس المسائل كلّ  يقيس والبحار... فهو والنّجوم والقمر الشمس وكأأنّ  العالم، مركز كأأنّها حتّى نفسه، في االإنسان تفكير كثرة

 بها. العالم وعالقة نفسه في التّفكير ويديم

نسا (0 وضح داللة:  :1س  .ال خرين مع عالقته في تفكيره محور وجعلها بذاته اهتمامه  ن في نفسه حتى كأأنها مركز العالمكثرة تفكير االإ

له فوق طاقته.      تثقل كاهله( 2     تحمَّ

 

 

 



 07/700 07 4 07  أوس العزّة     اللغة العربية في    ...  إبداعال سلسلة                         

 

 14 اليوم حلم... وغداً نجم                                                                               فصل الأول   الثاني الثانوي / ال الصف |

 

 في اس تغرق هو فاإن فيه، التفكير يطيل ما زمنه من يجد ال لأنه بنفسه؛ ضيقًا فراغًا أأشّدهم النّاس في أأّن أأكثر الّسبب هو وهذا 

 .النفس نس يان ولّذة والعمل، الفكر لّذة  :مزدوجة لّذة ذلك من له كان حوله، ما في وفكّر عمله،

ده اإنّ  اس تخرج من النص ما يتوافق وقول الشاعر:  :0س باب والفراغ والج   مفسدةٌ للمرء أأيُّ مفسدْه.   الش ّ

ّن أأكثر   نه ضيقًا أأشّدهم فراغًا النّاس اإ  فيها التفكير يطيل ما زمنه من يجد ال بنفسه؛لأ

 أأكثرهم فراغاً    من أأشّد الناس ضيقاً بنفسه؟  :2س

نه علل؛ أأكثر النّاس فراغاً أأشدهم ضيقاً بنفسه. :2س  فيه التفكير يطيل ما زمنه من يجد ال لأ

نسان؟ :2س  فسالن نس يان الفكروالعمل،ولّذة لّذةمزدوجة: لّذة له كان وفكّر عمله في اس تغرق ذااإ  كيف يحقق العمل السعادة لالإ
 

ْقب ض لموضوع تعرض هو فاإنْ  يشاء؛ كما فيصّر فه تفكيره؛ زمام على المرء يقبض الّسرور أأن فنّ  دروس من ولعلّ    يناقش كأأنْ  - م 

 ساّرة أأخرى مسأألة وأأاثر تفكيره، انحية حوَّل - الغضب اإلى يؤّدي ما في صديقه أأو شريكه يجادل أأو المحزنة، الأمور من أأمر في أأسرته

  .الّشطرنج بيادق تنقل كما تفكيرك وانقلْ  غيره، في فتكلّمْ  من أأمر تضايقْت فاإن المحزنة؛ الأولى مسأألته بها ينسى

الك ه، :الأمر وزمام .به ي شدُّ  خيطز مام: وضح معنى كل من:  :0س قبض:    .الأساسيّ  وعنصره قوامه :أأي م   مزعج يثير الغضبم 

 لعبة تلعب على رقعة ذات أأربع وس تين مربًعا. الشطرنج:  مفردها بيدق. جندي الشطرنج.بيادق:    

نسان اإذا تعّرض لموضوع مقبض؟ :2س   .ساّرة أأخرى مسأألة ويثير...  والبهجة الفرح نحو يوّجه تفكيره  ما الذي يجب أأن يفعله االإ

نسان أأْن يوّجه تفكيره نحو الفرح والبهجة. بين ذلك. :2س ن  على االإ  فيصّرفه كما يشاء. تفكيره زمام على المرء قَبَض  اإ

 البيادق...صور نقل التفكير من مسأألة لأخرى كنقل   الّشطرنج".  بيادق تنقل كما تفكيرك الصورة الفنية:"وانقلْ  :2س
 

نة، فالحياة قيمتها؛ فوق الحياة تقّدر الّدروس أأيًضا أأالّ  هذه ومن   على تجمع وال اس تطعت، ما وافرح اس تطعت، ما الخير فاعمل هيّ 

 .الواحد للشرّ  واحد أألم الحياة هذه في فيكفي بوقوعه؛ الألم ثمّ  الشّر، بتوقّع الألم نفسك

نسان على يجب  .علّل :0س ث قد التي السيّئة ابلأشاء يفكّر أأالّ  االإ   .تحد 

ذا   ...سّيء أأمرٍ  بحدوث تفكّر ال لذلك ، مّرتين فستتأألّم الشرّ  هذا حدث ثمّ  ، الشرّ  حدوث توقعت اإ

 .لل خرةالصالح  العمل عن زائل ونعيم رغد عيش من فيها بما الدنيا الحياة تلهكم ال " فال تغّرنكم الحياة الّدنيا": فسر قوله تعالى :2س

ّنة، فالحياة قيمتها؛ فوق الحياة تقدر أأالّ "   اس تخرج ما يقاربها في المعنى من النص   "اس تطعت ما الخير فاعمل هي 

 انقش قول الرسول )ص(: "مالي وما للّدنيا، ما أأان في الّدنيا اإال كراكٍب اس تظل تحت شجرة ثم راح وتركها"

نسان في الدنيا، كحال الراكب الذي  نما االستراحة المؤقته.حال االإ  اليقصد االس تقرار تحت هذه الشجرة، واإ
 

 كاتًبا، يصير حتى خطيًبا، ويتكاتب يصير حتى ويتخاطب يكون شاعًرا، حتى يتشاعر يزال ال فالرجل الفنّانون، يفعله ما ولتفعل 

 .طبًعا يكون التَّطبُّع حتّى للحياة، االبتسام و والّسرور الفرح فتصنَّع

 الأصيلة. الصفة الّطبع:  )ما هو مكتسب وليس صفة أأصلية( التظاهر التطبّع: وضح معنى كل من: :0س

 .طبًعا يكون التَّطبُّع حتّى للحياة، واالبتسام والّسرور الفرح بتصنَّعكيف يجعل المرء الّسرور عادة؟   :2س

 انتهت الوحدة الثانية
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 قصيدة
 قَلْبــــــاه   واَحــــرّ 

 اللغة العربية

 الفصل الأول الوحدة الثالثة

 

 . ابلشاعر: التعريف 

 العربىّي  الأدب مفاخر أأحد الحكيم، الك نْدّي،الّشاعر الكوفيّ  الجعفيّ  الحسين بن أأحمد)ه354 - 303المتنبّىي) أأبو الطيّب 

 ليها و  )ك نْدة( تسمى محلة في الكوفة في ولد  .نسبته اإ

 من تمكّنًا وأأكثرهم العرب، شعراء أأعظم من وكان حلب، في الَحْمدانيّ  الّدولة س يف بالط في عطاء وأأكثرها حياته أأايم أأفضل عاش 

 العربيّة. شعراء من لغيره ت تَح مثلها لم سامية مكانة ومفرداتها،وله بقواعدها وأأعلمهم العربيّة اللّغة

 

 . النص: جو 

 :عالقة المتنبىي بس يف الدولة الحمدانّي 

به، ابلعطف وخّصه والرعاية، الحظوة عنده فنال العربىّي، القائد في طموحه فيه ووجد الَحْمدانّي، الّدولة بس يف المتنبّىي اتّصل   وقرَّ

 العربىي. الشعر عيون من قصائد يف المتنبىي فمدحه 

 

 :)مناس بة القصيدة )موضوعها 

 .الواشين على سماعه أأقوال الدولة س يفل المتنبىي  باتع  

حبّ  بحديث وخاطبه   عاتب، الم  س تجدي حديث ال الم  س تعطف، الم   معاملته، في عادالً  يكون الدولة أأن اإلى س يف وطلب الم 

 في فائقة براعة القصيدة هذه في المتنبّىي وأأظهر ووّد، محبّة هو اإالّ  ما الّدولة لس يف عتابه نهايتها أأنّ  في وأأكّد له، بعهوده الوفاء اإلى ودعاه 

 الشعر. نظم 

 

 

 :لزمة  مالحظات هامة وم 
   

  قّرر  ) ال ي شترط الترتيب وال ي شترط التشكيل( الحفظ: يحفظ الطالب ثمانية أأبيات شعرية من قصيدة )واحّر قلباه(.م 

 )تمت االإجابة على جميع أأس ئلة الدرس أأثناء الشرح والتحليل كل سؤال في موقعه. )كما وردت من اإدارة المناهج 

  )وتقبل أأي اإجابة مادامت منطقية ومقنعة.أأما الأس ئلة التي ي طلب فيها رأأيك الشخصي )يترك للطالب 
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ـــــْن  قَلْبــــــاه   واَحــــرَّ  .١ مَّ ــــَشـ   قَلْب ــــه   م  سمـــي َوَمـــــنْ    ـم  ـــــب  نــــَده  سَ  َوَحالي بج   م  قــَــع 

م:      حرارة ولهيب.حّر:     .حرف نداء للندبةوا:      : وضح معنى 0س ب  :   ابردش َ  مرضَسقَم 

 صّور الحزن في قلبه بنار تحرق. : ( ـــاه  ـبــ قَلْ  واَحــــرَّ في ) الصورة الفنيّة: وضح 2س

(: : 2س  يقصد س يف الدولة. من المقصود بقول الشاعر)وحالي عنده َسقَم 

تاب س يف الدولة، وفخر الشاعر بنفسه.)العتاب  رض الشعري لهذه القصيدة؟ما الغ: 2س  ( ع 

  .هذا الجفاء نتيجة قلبه وأ حرّ  به أألمّ  َسقَم ومن قلبه، وبرود الّدولة س يف جفاء من  ؟  في هذاالبيت يشكو الشاعرمّم : 1س

يقابله بقلب ابرد وعدم س يف الدولةبأأن قلبه يحترق حبًا به وجسمه عليل، و  فعالم عاتبه؟:عتاب الشاعر لس يف الدولة جلًيا ظهر:1س

 اهتمام

(:وضح الكناية في : 4س م   .ابلمتنبّىي الدولة س يف اهتمام قلّة عن كناية  قوله: )قلب ه ش ب 

نشائي الذي اس تخدمه الشاعر: : 2س  أأسلوب نداء ندبة، وغرضه اإظهار الحزن والتفّجع. ما الأسلوب االإ

م(×  )حرّ   اس تخرج من البيت مثاالً على الطباق. :9س براز المعنى وتوضيحه. ش ب   وغرضه اإ

لم والتحّسر.   البارزة في البيت؟ما العاطفة  :01س  عاطفة الأ

م الكسرة( )سقَم: الفتحة(.    .ما تحته خطاضبط  :00س  )ش ب 

 

ّ ـم   لي ما .٢ بًا أ كَت ــــبَّ  َوتَـــــــّدعي   َجَســــــــــــــدي بَرى قَدْ  ح  يف   ح   ال َمم   الـّدْولـة   س َ

 .تزعم: )دعو( تّدعي  ./ أأوهن/ أأضعفأأهزلبرى:  حبّىي)مبالغة في الكتمان(أ ابلغ في اإخفاء أ كتّم:  وضح معنى:  :0س

 .تكلّف أأو تملّق فيه ليس صادق الّشاعر حبّ ( 0) وازن الشاعر بين حبّه لس يف الدولة وحب ال خرين له وضح ذلك.: 2س

 .متكلّف وابطنه صادق ظاهره ال خرين حبّ ( 2)        

ؤّداب  في: 2س ظهار مدى حبه  عتابه لس يف الدولة. وضح ذلك. بدا الشاعر لبقًا م   ليتجنّب التملّق كما يّدعي غيرهوهو كاتم له،  ابإ

براز المعنى وتوضيحه. (تّدعي× أأكتّم)    اس تخرج من البيت مثاالً على الطباق.: 2س  وغرضه اإ

نشائي الذي اس تخدمه الشاعر في البيت؟: 1س لى معنى )التعجب(.حباً : ما لي أأكتّم )االس تفهام  ما الأسلوب االإ  ( وخرج اإ

ليه وغيري يتملقون بحّبه، التملّق لأتجنّب له، كاتم وأأان جسمي أأنحلَ  قد الدولة لس يف حبىيالشرح:   .ويتكلّفونه بحبهم، اإ

 

نـــــــا كـــــانَ  اإنْ  .٣ ــــــب   يَْجَمع  ــــــــــــــّرت ه   ح  ّب  ب ــــــقَْدر   فَلَْيَت أأنـــّـا   ل ــــغ  م   الـــــــح   نَْقتَـــــــــــــــس 

 قْدر: مقدار. ليت: للتمني.  وجهه )وجمعها غ رر( ّرته:ـغ       وضح معنى: :0س

 على س يف الدولة. عالم يعود الضمير )الهاء( في كلمة )لغّرته(: : 2س

نشائي الذي اس تخدمه الشاعر؟: 2س  التمني ويفيد التحسر. ما الأسلوب االإ

 )قْدر السكون(  اضبط حرف الدال في كلمة )قـدر(: : 2س

ْن كان يجمعني وغيري حّب س يف الدولة فليتنا نقتسم أأفضاله وعطاايه بمقدار ذلك الحّب حتى أأكون أأوفر نصيًباالشرح:   اإ
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عاَملَتـي فــــــــــــــي اي أأعَدَل النّاس اإالّ  . ٤ صام     م   َوالَحكَم   الَخْصم   َوأأنتَ  فيَك الخ 

:  .النزاع والجدالالخصام:      : وضح معنى:0س صوم(الَخصم  نازع)جمعها خ   اضي.القالَحكم:  .الم 

 س يف الدولة الحمداني   : من المخاطب في البيت؟2س

ال أأّن هذا العدل ال يشمل الشاعر.    : بم وصفه المتنبىي؟2س  بأأنه أأعدل الناس في معاملة ال خرين، اإ

يجابية : 2س  العدل في معاملة الناس.  حملها البيت؟اس تخلص قيمة اإ

  صور س يف الدولة ابلخصم والقاضي.    الصورة الفنية: : 2س

 النداء. ويفيد االس تعطاف. ما الأسلوب اللغوي الذي اس تخدمه الشاعر؟ : 2س

براز المعنى وتوضيحه. الحكم(:×)الخصم   اس تخرج من البيت مثاالً على الطباق.: 1س  وغرضه اإ

صوم     خصم(؟ما جمع كلمة ) :1س  خ 

اّل  الناس أأعدل أأنتالشرح:  ذا اإ لى أأحاكمك ال ملك لأنك وحكمي، خصمي وأأنت خصامي وفيك يشملني؛ ال عدلك فاإن عاملتني اإ لى أأخاصمك فأأان غيرك، اإ  .نفسك اإ

 

ها . ٥ نْـــــــكَ  نَــــَظراٍت  أ عـــيذ  قـــَـةً صــــ م  ه   فيمن الّشْحمَ  تحَسبَ  أأنْ     اد   َوَرم   شْحم 

ها: أأحفظها وأأحّصنها : وضح معنى: 0س  )جمعها أأورام(ورم: )جمعها شحوم(الشحم: تظّن.تحسب:   .أ عيذ 

 اعتداده بنفسه.  يدل هذا البيت على صفة ابلمتنبىي. اذكرها.: 2س

براز المعنى وتوضيحه. ورم(× )شحم   اس تخرج من البيت مثاالً على الطباق.: 2س   وغرضه اإ

 استسمنت ذا ورم  هذا البيت يتوافق مع مضمون المثل: : 2س

 ع و ذ  : ما الجذر اللغوي لكلمة ) أأعيذها(؟1س

قم يحسب كمن فتكون شحًما، الورم تحسب وأأن عليه، هو ما بخالف الشيء ترى أأن الّصادقة نظراتك أأعيذالشرح:    .وقوة سمنا والورم صحة، السَّ

 

ـــــــــــــــــــر ه الّدنـــْـيـا أأخي انْت فاع   َوما .٦ نْـــــَده   اْســــتََوْت  اإذا   ب ناظ  نْــــــوار   ع  لَم   الأ  َوالظُّ

نسان البصير بين النور والظلمة فأأي نفع له ببصره؟  هذا البيت تضّمن حكمة. وضحها.: 0س ذا لم يميّز االإ   اإ

 وكْم من فؤاٍد كفيف البصر  كفيف بصير الفؤادوكْم من   هذا البيت ينسجم مع قول أأبىي العتاهية:: 2س

نسان ظاهر الأش ياء. ()البصر    فّرق ابلمعنى بين:: 2س  الأش ياء.حقائق  هريت ()البصيرةي ري االإ

نْـوار  )  اس تخرج من البيت مثاالً على الطباق.: 2س لَم  ×  الأ براز المعنى وتوضيحه. (الظُّ  وغرضه اإ

نشائي الذي : 1س  االس تفهام: وما انتفاع أأخي الدنيا  اس تخدمه؟ما الأسلوب االإ

     النفي.   الس تفهام:  لما الغرض البالغي : 1س

نسان البصير بين النور والظلمة فأأّي نفعٍ له ببصره؟الشرح:  ذا لم ي ميّز االإ  اإ
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 به  َصَمم   َمـــــــــنْ  كَل ماتــــي َوأأْسَمَعــــــْت    أأَدبــــــــــي اإلى نََظَر الأْعمى الذي أأان . ٧

ميان.الأعمى:  : وضح معنى: 0س ْمي وع   فقدان حاسة الّسمع. صمم: قصائدي.كلماتي:  فاقد البصر، وجمعها ع 

 اعتداد الشاعر بنفسه.  صفة في المتنبىي. اذكرها. هذا البيت يدل على: 2س

براز المعنى وتوضيحه.  صمم(× أأعمى( )أأسمعت × )نظر  اس تخرج من البيت مثاالً على الطباق.: 2س  وغرضه اإ

 لبيان تحقق معناها وثبوته. لماذا عبّر الشاعر ابلفعل الماضي)نظَر، أأسمعت(؟ : 2س

 .كناية عن قوة تأأثير شعره  (وأأسمعت كلماتي من به صمم: وضح الكناية في )1س

 الفخر   ما العاطفة البارزة في البيت؟: 1س

 وأأّن شعره سائر في ال فاق ومشهور. قوة شعره   : ما داللة البيت السابق؟4س

لى الأعمى ينظر الذي أأانالشرح:  ليه تنظر أأفال أأدبىي، اإ  أأقول؟ )شعره سائر في ال فاق ومشهور( ما تفهم أأفال سميع، وأأنت ، الأصمّ  كلماتي وأأسمعت مبصر؟ وأأنت اإ

 

ْلءَ  أأاَنم   . ٨ ــــــــفوني م  هــــــــــا ج  م   َجــــــــــــــّراها َويَْســـــهَر  الَخلْق     َعْن شـوار د   َويْختَص 

 جمع شاردة وهي قصائد سائرة ت روى بكل مكان   الشوارد:     أأي ساكن القلب خاليًا من الغّم والهواجس. ملء جفوني: : وضح معنى: 0س

 اعتداد الشاعر بنفسه.  صفة في المتنبىي. اذكرها. هذا البيت يدل على: 2س

 .واالطمئنان الفكر، اإراحة عن كناية   الكناية في )أأانم ملَء جفوني(: وضح 2س

تعاب فكره. : بين سبب نوم المتنبىي مطمئناً مرَتح الفكر؟2س نه يدرك قصائده متى شاء بسهولة من غير اإ  لأ

     يعود على )الكلمات(.   الضمير في شواردها عالم يعود : 1س

براز المعنى وتوضيحه. (يسهر× أأانم)  الطباق. اس تخرج من البيت مثاالً على: 1س   وغرضه اإ

 الفخر   : ما العاطفة الواردة في البيت؟4س

تعاب غير من بسهولة شئت متى أأدركها لأني الشعر قصائد عن الفكر مرَتح مطمئنًا أأي جفوني؛ ملء أأانمالشرح:  نهم الشعراء من غيري أأما فكر، اإ  ويتعبون لأجلها يسهرون فاإ

 .مبانيها وجودة معانيها، دقيق في ويتنازعون

 

ـــــــــــــــزُّ  َمنْ  اي .٩ ْجــــــــــــــدان نا   ـــــــــــه مْ ن فـار قَ  عَلَْينا أأنْ  يَع   َعـــَدم   بَعــــَدكمْ  شيءٍ  ك لَّ  و 

ّز:  : وضح معنى: 0س ّق.يع  :   كل شيء نجده أأو ندركه.و جدان نا:  يصع ب ويش   ال قيمة له.عدم 

ؤّداب  في عتابه لس يف الدولة. وضح ذلك.: 2س  اليس تطيع االفتراق عن س يف الدولة، وال أأحد يمكن أأن يخلفه.  بدا الشاعر لبقًا م 

 النداء. ويفيد االس تعطاف   ؟ما الأسلوب اللغوي الذي اس تخدمه الشاعر: 2س

 عاطفة الحب.    ما العاطفة البارزة في البيت؟ : 2س

براز المعنى وتوضيحه. )عدم× )و جداننا    مثاالً على الطباق.اس تخرج من البيت  :1س  وغرضه اإ

 الشرح: ايمن يش تّد علينا فراقهم، كّل شيء وجدانه بعدكم عدمًا، يعني اليخلفكم أأحد، وال يكون لنا منكم بدل
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نك مْ  أأْخلَقَــــــــنا كانَ  ما .١٠  ــ  م  ــــــــن ــَرك م  أأْمــأأنَّ  لَوْ    ــــــــتَكر َمـــــــــــةٍ بـ انأأم م     أ َمم   ـر 

يثار، االإحسان تَكر َمٍة: .أأجدران: )خلق(أأْخلَقَنا  : وضح معنى:0س  قريب. أ َمم:    .البّر، االإ

يجابية.2س  احترام الصديق.  : اس تخلص من البيت قيمة اإ

 و يبادله المحبّة.أأن يكرمه ويحترمه    : ما الذي يتمناه الشاعر؟2س

 المعنى بين ما خ ط تحته:فّرق في 

نك مْ  أأْخلَقـــَـنا كانَ  ماقال المتنبىي:     ــ  م  ــــــــن أأنَّ أأْمـَك م   لَوْ   ــتَكر َمـــــــــــةٍ بـ انأأمـ م   ) أأجدران (  أ َمم   ـــر 

()   وأأصبْحت  عن عين الغيور  بمـعزل    ثوب التّغزل  أأخلقت  لـــــــعمري  لئن قال البحتري:    أأبليت 

 لو كنتم تحّبوننا كما نحّبكم، لكنتم أأكرمتموان؛ لأننا أأهٌل للتكرمة.الشرح: 
 

ان قالَ  ما كــــاَن َسّرك م   اإنْ  .١١  ــــــــــد  ــــ ـــمافَــ   حــــــاس   ــْرحٍ اإذا أأْرضــــــــــاك م  أألَم  لج 

ليه النعمة.الحاسد:   : وضح معنى:0س  قبلتم به  :(ي)رضأأرضاكم  من تمنّى أأن تتحول اإ

 عاتبه على سماعه كالم الوشاة فيه.  : ظهر عتاب س يف الدولة جلياً، عالم عاتبه؟2س

 أألم× سّركم   : اس تخرج مثاال على الطباق من البيت.2س

 س يكتم أألمه ويتحملّه. : ما موقف المتنبىي من سرور س يف الدولة بقول الحاسدين؟2س

 حبّه الشديد لس يف الدولة.   اإذا أأرضاكم أألم(وضح الكناية في ) فما لجرح : 1س

ررتم بقول حاسدان وطعنه فينا فقد رضينا بذلك لأن جرًحا يرضيكم ال نجد له أألًما، لأن رضاان في رضاكم.الشرح:  ْن س   اإ

 

ــــــمْ  لَوْ  َوبَْينَــــــنا .١٢ َمم   النُّهــــــــىأأْهل   في اإّن الَمعار َف    َمعـــــــــــــــــر فَةٌ  ذاكَ  َرَعْيتـ   ذ 

:         ، وهي العقلالنُّهيّةمفردها النّهىى:      : وضح معنى:0س  ، وهي العهد.مفردها ذّمة ذمم 

يجابية من البيت.2س  احترام العهود  : اس تخلص قيمة اإ

 المتنبىي وس يف الدولة   : عالم يعود الضمير )ان( في بيننا؟2س

 المعرفة   الدولة؟: ما الذي يجمع بين المتنبىي وس يف 2س

 .يضيعونها ال وذمم عهود العقول أأهل عند المعارف  هذا البيت تضمن حكمة .وضحها. : 1س

 داللة على أأن س يف الدولة من أأصحاب العقول النيّرة الراجحة.   ما داللة التركيب ) أأهل النهىى(: : 1س

ْن لم يجمعنا الحّب فقد جمعتنا المعرفة، وأأهل العقول الشرح:   الراجحة يراعون حّق المعرفة، وهي عهود ال ي ضّيعونها.اإ

 

كمْ  َعْيـــــبًا لَـنا تَْطل بونَ  مك . ١٣  ز   َوالكَــــــــَرم   تَــــــأأت ونَ  ما ـْكَره  اللهـَويَـــــــــ   في عــــج 

 أأعجز(ال تقدرون عليه.)ماضيها ي عجزكم:  كم الخبرية: تفيد التكثير.      : وضح معنى:0س

 اعتداد الشاعر بنفسه. : هذا البيت يدل على صفة اتصف بها المتنبىي؟ اذكرها2س

يصالها لس يف الدولة؟2س يجاد عيب فيه.  : ما الفكرة التي أأراد المتنبىي اإ  اس تحالة اإ

 الكرام. وعند الله عند مكروه تفعلونه الذي وهذا وجوده، فيعجزكم به تعيبوننا عيبا بنا تلحقوا أأن تطلبونالشرح: 
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ق ه   عندي الّـذي الغَمام لَْيتَ  .١٤  لــــ ي زيل ه نّ    َصواع  يَم   نْ َمــ ىاإ نَْده  الّد   ع 

:   ، وهي السحابمفردها غَمامةالغََمام:   : وضح معنى:0س يَم   .المطر يطول في سكون،وهي مفردها ديمة  الّد 

لى الحاسدين.يتمنى أأن ينتقل الأذى    الشاعر ؟ الذي يتمناه: ماذا 2س   الذي يصيبه من س يف الدولة اإ

 كناية عن س يف الدولة.   الغََمام:( 0 :قوله وضح الكناية في: 2س

 لشاعر.كناية عن أأذى س يف الدولة ل   الصواعق ( 2   

 غيره.ل كناية عن عطاء س يف الدولة   الّديم: ( 2   

 .سحابابل الدولة س يف الّشاعر صّور  الغمام: ليت( 0 في الصورة الفنية: وضح 2س

يذاء صّور ( الذي عندي صواعقه: 2     . صواعقابل الدولة س يف اإ

لى الدولة س يف عطااي صّور  ( من عنده الّديم:2     .ماطرة غيوًما غيره اإ

 التمني ويفيد التحسر.   ؟سلوب اللغوي الذي اس تخدمه الشاعرما الأ : 1س

لى الأذى ذلك يزيل)ورضاه بّره(مطره غيري ويصيب )وسخطه أأذاه(صواعقه تصيبني والذي الغمام يش به الذي الممدوح ليتالشرح:   .الفريقان فينتصف البرّ  ذلك عنده من اإ

 

م  الــــ بها لُّ تَْستَـــــق ــــ ال    َمْرَحلَةٍ  كلَّ  يَقتَــــــــــضيني أأرى النّوى . ١٥  س   َوّخاَدة  الرُّ

تَقلّ  مسافة يقطعها المسافرمرحلة:   .ي طالبني ويكلّفنييقتضيني:  .الب عدالنّوى:     : وضح معنى:0س   ترتحل :تَس ْ

بل التي تسير مفردها الواخذة، وهي الوّخاذة:          الوخذ، وهو ضرب من السير السريعاالإ

      : م  س  بل سريعمفردها رسوم، وهي الناقة التي تسير الّرس يم، والّرس يم الرُّ  .ضرب من االإ

 التعريض ابلرحيل.  الطريقة التي اس تخدمها الشاعر في عتاب س يف الدولة؟: ما 2س

 فّرق في المعنى بين ما خ ط تحته:: 2س

م   بها تَْستَـق ـلُّ  ال َمْرَحلَةٍ  كلَّ  يَقتَــضيني النّوىأأرى    س   ) الب عد ( الـَوّخاَدة  الرُّ

 (التمر، بذرتها نواة وهي نواة، جمع)  لدابته. النّوىتزوجت أأسماء بنت أأبىي بكر الزبير بن العوام، وكانت تدقُّ   

 على المرحلة.  عالم يعود الضمير )الهاء( في بها: : 2س

 تهديد الشاعر ابلرحيل عن س يف الدولة ( أأرى النوى يقتضيني كل مرحلة0: ما داللة قوله 1س

م   بها تَْستَـق ـلُّ  ال( 2   س  ليها. برحيله لمناطق بعيدةاإظهار شدة عتابه  الـَوّخاَدة  الرُّ  ال تس تطيع الناقة السريعة الوصول اإ
 .لشّدة أأهوالها تطيقها وال منالها، لبعد المسرعة، االإبل بقطعها تقوم ال مرحلة كلّ  قطع عنكم البعد يكلفني أأيالشرح:

 

 

َميًْرا تََرْكــــــــنَ  لَئ نْ  . ١٦ ن نا َعـــنْ  ض  ثَنّ لَيَـ   َميام   نََدم   َودَّْعــــــت ه مْ  لَمــــــنْ  ـــْحد 

ميًرا:   : وضح معنى:0س  أأسف. نَدم: .مفردها ميمنة، جهة اليمينميامن:   جبل على يمين قاصد مصر من الشام.ض 

ايه.س يف الدولة، لرحيل   من الذي سيندم وما السبب ؟ :2س  المتنبىي ومفارقته اإ

 للوخادة الّرسم.   ؟عالم يعود الضمير في )تََرْكن(: 2س

ن قصدت  مصر،  لى س يف الدولة أأنه يندم على وّدعتهم لَيحدثّن لمنالشرح: اإ فارقتي لهم )يشير بذلك اإ  فراقه( ندم وأأسف على م 
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ــــــــفار قَه مْ  ال أأنْ     َدرواـقَ  َوقَد قَْومٍ  عنْ  اإذا تََرّحـــــلْتَ  . ١٧   لونَ  تـ  م   فالـــــــّراح   ه 

ْكرًها.تََرّحل:   : وضح معنى:0س  رَحل م 

نهم ل   : علل؛ لجوء الشاعر اإلى الّرحيل؟2س  م يكرموه على الّرغم من قدرتهم على ذلك.لأ

نه قادر على ثنيه عن الرحيل ولم يفعل.  : لم حمّل الشاعر مسؤوليّة رحيله لس يف الدولة؟2س  )حتّى ال يذمه في رحيله(لأ

لى عذره في فراقهم.   : ما داللة عبارة فالّراحلون هم  ؟2س  اإشارة اإ

لى عذره في فراقهم.الشرح:  رضائك )لكنهم ال يريدون ذلك( فهم الراحلون عنك، ي شير اإ ذا رحلَت عن قوٍم وهم قادرون على اإ  اإ

 

ـــــه   ال َصديقَ  َمكانٌ  شـــــــــرُّ الب الد   . ١٨ ب   ما َوَشرُّ     ب  نسـان   يَكس  م   ما االإ  يَص 

م    اسم تفضيل بمعنى أأسوأأ.شّر:   : وضح معنى:0س نسان يعيب. :)وصم(يَص   جمعها أ انسيّ  :)أأنس(االإ

 .لصاحبها والمذّمة العيب تجلب التي تلك الأعمال وأأقبح فيه، صديق ال مكان البالد أأسوأأ   البيت تضمن حكمة. وضحها.  : 2س

 التعريض ابلرحيل لدولة س يف اعتاب الأسلوب المس تخدم ل : ما 2س

نّ الشرح:   .والمذّمة العيب لصاحبه يجلب ما الأعمال وشرّ  صديق، فيه يوجد ال مكان البالد شرّ  اإ

 

ــــتاب كَ  هـــــــــــــــذا  . ١٩ ــــــقَـــــــــةٌ  اإاّل أأنّــــــه   ع  رَّ  اإاّل   قـــد     م  َن  الدُّ ّم   كَل م   أأنّــــــــــه  ض 

قة اللوم. العتاب: : وضح معنى:0س ّمن:   محبّة. :)ومق(م  ّره(.الدّر:  احتوى.ض   : كلماتكل م  اللؤلؤ )مفردها د 

 ونظمه لفظه لحسن ابلّدر قصيدته في كالم من نظمه ما الّشاعر صّور    الصورة الفنيّة: : وضح 2س

دّ  الدولة؟كيف كان عتاب ولوم المتنبىي لس يف : 2س  محبة و و 

 العتاب هديّة الأحباب  هذا البيت يتضمن معنى المقولة: : 2س

ّد ؛ لأن العتاب يجري بين المحّبين )ويبقى الوّد ما بقي العتاب( وهو درّ الشرح:  ال أأنّه محّبة وو  ليك اإ ال أأنه  هذا الذي أأَتك من الشعر عتاب منّي اإ سن نظمه ولفظه اإ يعني ح 

 كلمات.

 

 

 

 الوحدةانتهت 
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 مقالة علمية
 الحساس يّة

 اللغة العربيّة

 الفصل الأول الوحدة الرابعة

 

 ابلكاتب: التعريف 

 الأمينيّة. الأحماض تحلُّل تكنولوجيا في الّدكتوراه على حاصل مصريّ  عالم ، معّوض نصر 

 :الثّانويّة. اللبن لمنتجات الحيويّة . التّكنولوجيا0 أأبرز مؤلفاته 

 النّص. هذا أ خذ ومنه الأمراض. من والوقاية الغذاء. 2   

 

 النص: جـــــــــــــــو 

  الحساس يّة مرض من أأمراض العصر الشائعة التي ي عاني منها ماليين الأشخاض س نواًي لأس باب تختلف من فرد اإلى أ خر، ومن

 مكان اإلى أ خر.

  :أأهم أأس باب الحساس يّة  

 بعض الأطعمة.. 2 . مواد التنظيف. 2  . غبار الطلع.  0 

 أأهم أأعراضها تظهر على 

نفية.2   . الجلد.0   . الجهازين الهضمي والتنفسي.2 . الجيوب الأ

 :طرق الوقاية منها  

 . التقليل من التعّرض للبرد ودرجات الحرارة المرتفعة.2 . تجنب الأطعمة التي تسببها.0 

 

 المقالة: خصائص 

لى االستناد. 2  .العلميّة المصطلحات . اس تخدام0  قلة الصور الفنية ) بسبب الحقائق العلمية (. 2 .   العقل . مخاطبة2  .الحقائق اإ

 

 

 :لزمة  مالحظات هامة وم 

 )تمت االإجابة على جميع أأس ئلة الدرس أأثناء الشرح والتحليل كل سؤال في موقعه. )كما وردت من اإدارة المناهج 

  يترك للطالب( وتقبل أأي اإجابة مادامت منطقية ومقنعة.أأما الأس ئلة التي ي طلب فيها رأأيك الشخصي( 

 

 

 

 

 



 07/700 07 4 07  أوس العزّة     اللغة العربية في    ...  إبداعال سلسلة                         

 

 23 اليوم حلم... وغداً نجم                                                                               فصل الأول   الثاني الثانوي / ال الصف |

 

 في وخاّصة معيّنة، مواسمَ  في طوتنشَ  ، ش تّى أأس باب ولها ، الأطفال عند س يّما وال الّشائعة العصر أأمراض من مرض الحساس يّة 

 . الّطلع غبار فيه يكثر الذي الّربيع موسم وفي ، البرد موسم نهاية

 مختلفة.  :ش تّى   خصوصا.  :س يّما ال  منتشر (:ش يع)شائعة : وضح معنى: 0س

   .الّطلع غبار فيه.....  الّشائعة العصر أأمراض من مرض الحساس يّة   ما المقصود ابلحساس يّة. : 2س

نّه  الربيع. في الحساس يّة علل. تنشط: 2س  الطلع. غبار فيه يكثر لأ

 )الفتحة(تنـَشـط  : اضبط حرف الشين في )تنـشـط(2س

 

 

 أأو التّجميل، موادّ  أأو ، الّطلع غبار: مثل ، غريبة ماّدة نتيجة المختلفة الجسم أأنسجة في يحدث طبيعيّ  غير تفاعل والحساس يّة 

نْسلين الحيويّ  المضادّ  مثل الأدوية بعض أأو ، الّساّمة الموادّ  أأو ، الحيواانت شعر يّارات عوادم عن النّاتج الّدخان عن فضالً  ، الب   ، الس ّ

تائر ابلك تب المكتّظة الغ رف داخل الفراش في تعيش صغيرة كائناٍت  وعن ، الّسجائر ودخان  اإلى تصل وهي ، والمالبس والّسجاد والس ّ

ليها، وصلت التي فت هيّج ، الحقن أأو اللمس أأو والأنف الفم طريق عن الجسم داخل ُّد اإلى ذلك فيؤّدي اإ  في تؤثّر دفاعيّة مضاّدة أأجسام تول

عيرات المصاب النّس يج  . الحساس يّة لأعراض المسبّبة المحيطة الّدمويّة والشُّ

    تؤثر بحّدة  :تهيّج  المزدحمة )كظظ(: المكتّظة : وضح معنى:0س

متكاملة من خالاي من نفس المنشأأ، تحمل وظيفة محّددة، كالنس يج  مجموعة وهو ، نس يج مفردها : الجسم أأنسجة  

 الطالئي

عيرات    .حولها الخالاي بتغذية الصغيرة الغذائية للمواد تسمح، تش به الشعر جًدا دقيقة قنوات هي : الّدموية الشُّ

 (2  (2            (2         (0   .أأس باب الحساس يّة: اذكر أأربعة 2س

لى الحساس يّة مسببات تصل    الجسم؟ داخل في الحساس يّة تحدث كيف: 2س  لأعراض... الفم طريق عن الجسم داخل اإ

 الحساس يّة

  .الحقن أأو اللمس أأو الأنف أأو الفم طرق عن ؟ جسم اإلى اس يّةسلح ا اتمسبّب تنتقل كيف:2س

ليها وصلت التي المناطق تهيّج االإنسان؟ جسم اإلى الموادّ  تلك انتقال عن ينشأأ  ماذا: 1س   .الحساس يّة لأعراض المسبّبة...   اإ

 

 

 القصبىّي( وحساس يّة الّصدر)الّربْو حساس يّة تشمل التّنفسّي،التي الجهاز الجلد،وحساس يّة حساس يّة عّدة؛ منها أأنواعٌ  وللحساس يّة 

نفيّة الجيوب اإلى رئيس بشكل أأبواغ ها تتّجه النّوم غ رف وسائد في الف طراّيت من عدد وجود علميّا ثبت الأنف، وقد  ت سبّب والّرئتين، وقد الأ

 .المريض جسم مناعة نقص حالة في خطورة رالأم ويزداد ، العيون في التهاابت

 الأبواغ : مفردها بْوغ، وهي خلية تكاثر الجنسي  .تهيُّجات  :)لـهـب(التهاابت  : وضح معنى:0س

نفي عبر فحات خاصة. : الأنفيّة الجيوب  القصبات في تضيُّق يسبّب مرض : القصبىي الّربو   فراغات مليئة ابلهواء تتصل ابلتجويف الأ

  الهوائيّة

 التنفّسيّ  الجهاز حساس يّة .2   الجلد. . حساس يّة0   الحساس يّة. أأنواعما : 2س

 الأنف .حساس يّة2  القصبىّي( الّربوْ   (الصدر . حساس يّة0 التنفّسّي: الجهاز حساس يّة تشمل: 2س

 )الضمة(الـف ـطرايت   : اضبط حرف الفاء )الـفطرايت(2س

 ................................................................................................................................................. في وسائد غرف النوم؟ : ماذا تسبب الفطرايت الموجودة1س
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 ، أأس بوعيّا الجيّدة والمطهّرات التّنظيف موادّ  واس تعمال ، متقاربة فترات على النّوم وسائد بتغيير الف طراّيت تلك من الوقاية ويمكن 

 لأشّعة الغ رف محتوايت وتعريض للمنازل، المس تمّرة الّدائمة التّهوية وضرورة الوسائد، في الّصناعيّ  من بدالً  الّطبيعيّ  القطن واس تعمال

جرة تكديس تجنُّب على عالوة ، الجراثيم من ل خر، لتعقيمها وقت من الّشمس  فيها الأحذية ترك وتجنُّب ، أأماكنها خارج ابلمالبس النّوم ح 

نّها ،  .تنفُّسه أأثناء في النّائم يس تنشقها التي التلّوث مصادر أأهمّ  من لأ

 بعض فوق بعضها الأش ياء جعل :تكديس     الحماية  :الوقاية  : وضح معنى:0س

ق: 2س ر   غرف النوم. وسائد في المتواجدة الفطراّيت من الوقاية ط 

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

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

 الجراثيم. من لتعقيمها .ل خر وقت من الشمس لأشّعة الغرف محتوايت تعريض: علل؛ يجب 2س

نها    خارج أأماكنها.  الأحذية ترك تجنُّب: علل؛2س   تنفّسه. أأثناء النائم يس تنشقها التي التلّوث مصادر أأهم من لأ

 

 

 ال االإنسان يتناولها التي الغذائيّة البروتينات من نوع فأأيّ  ؛ الغذاء من معيّن نوع نْحو االإنسان حساس يّة أأيضا الحساس يّة أأنواع ومن 

الّ  ، الأمعاء اإلى وصوله قبل ي هضم أأنْ  من ب د ذا أأّما ، المهضومة غير البروتينات لهذه الأمعاء امتصاص صع ب واإ  أأحياان الأمعاء اس تطاعت اإ

 تتكّون وعندها ، غريبة أأجسام أأنّها على معها الجسم تعامل في تكم ن الحالة هذه في الخطورة فاإنّ  ، بصعوبة البروتينات هذه امتصاص

ضاّدة أأجسام  هو الحساس يّة من النّوع هذا اإنّ  القول وي مكن ، الحساس يّة بأأمراض ت عرف كيميائيّة تفاعالت ذلك عن فينت ج ، لها تتصّدى م 

ث كيميائيّة معارك ضاّدة الأجسام وبين ، هضم غير من وأأنسجته الجسم خالاي اإلى الوصول في ينجح غذائيّ  بروتين أأيّ  بين تحد   التي الم 

 . له التّصّدي يجب   الذي الغريب البروتين هذا من لحمايتها ؛ الجسم أأنسجة من تتكّون

س : وضح معنى:0س س  :الغذائيّ  التّحسُّ  .بصعوبة البروتينات أأمعاؤه فيها ،تمتّص  الطعام أأنواع من نوع نحو االإنسان تحسُّ

 . غريب جسم لوجود اس تجابة البالزما خالاي من ت فرز بروتينيّة موادّ  عن عبارة : المضاّدة الأجسام  

 صعوبة امتصاصها  ؟ الأمعاء اإلى وصولها قبل لبروتيناتل  الجسم هضم عدم على المترتّبة النتيجة ما: 2س

 البروتينات؟ هذه امتصاص الأمعاء اس تطاعت: ماذا يحدث اإذا 2س

 .... لها تتصّدى مضاّدة أأجسام تتكّون وعندها غريبة أأجسام أأنّها علىها م  الجسم يتعامل

 ...المضاّدة الأجسام وبين ،  ...بروتين أأي بين تحدث كيميائيّة وضح الصورة الفنية: معارك: 2س

 .المعركة هذه يخوضان جيشين المضادة والأجسام الغذائي البروتين وصور معركة، الحساس ية الكاتب صور

 

 

نسان الحساس يّة الأغذية بعض ت سبّب وقد  ّزْيء في عدّ  ، اللبن مثل لالإ  ، منه الحساس يّة حدوث عن مسؤوالً  اللبن في البروتين ج 

ث وقد كّر من تحد  سهال مغص االنتفاخ ويصاحب المعدة، في انتفاخا يسبّب الذي ) الالكتوز ( اللبن س  له من وجيزة فترة بعد واإ  ومن ، تناو 

 . والّسمك البيض الأشخاص بعض لدى الحساس يّة ت سبّب التي اال خرى الأغذية

 السمك. ، البيض ، اللبن    .للحساس يّة المسبّبة الأغذية : اذكر بعض0س

زيء  ؟ اللبن في الحساس يّة حدوث عن المسؤول هو من: 2س   .البروتين ج 

سهال ومغص المعدة في انتفاخ ؟الالكتوز اللبن سكّر بسبب الناتجة الحساس يّة أأعراض ما :2س   .واإ
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 أأعراض وتظهر ، الّشمس أأشّعة عن فضالً  المنخفضة أأو العالية الحرارة درجات مثل ، الحساس يّة ت سبّب قد طبيعيّة عوامل وثّمة 

كّرر والمغص واالإسهال ابلقيء هنا الحساس يّة  ابلأكزيما المعروف الجلديّ  الّطفح أأو الّربْويّة الأزمات أأو الّرشح أأو العطس أأو البطن في الم 

 لالإصابة تعرُّضا الجسم أأنسجة أأكثر أأّما . الجسم من مختلفة مناطق في وانتفاخات أأورام تظهر وقد ، الأطفال بين انتشارها يكثر التي

 . التّنفُّسيّ  والجهاز الهضمي، الجهاز : للجهازين المخاطيّة والأغش ية الجلد أأنسجة فهىي ابلحساس يّة

فراز الهضم في المس تخدمة ابلظهارة مغّطاة داخلي أأديم من معظمها تبطينات : المخاطيّة الأغش ية هناك  :ثّمة : وضح معنى:0س  واالإ

. 

 الشمس أأشّعة .2  والمنخفضة. العالية الحرارة . درجات0  . الحساس يّة تسبّب  التي الطبيعيّة العوامل: اذكر 2س

 ...العطس أأو المتكّرر والمغص واالإسهال القيء .الطبيعيّة العوامل عن الناتجة الحساس يّة أأعراض اذكر: 2س

  .الأطفال  ؟  )الأكزيما  (الجلديّ  للطفح تعرُّضا الأكثر الفئة هي من: 2س

  .التنفسيّ و  الهضميّ  الجهاز  :للجهازين المخاطيّة والأنسجة الجلد أأنسجة ؟ ابلحساس يّة لالإصابة تعّرضا الجسم أأنسجة أأكثر هي ما: 1س

 

 

 للوقاية أأساس يّا دوراً  للمرأأة أأنّ  اإلى الّدراسات بعض أأشارت وقد ، المعمورة أأنحاء جميع في البشر من الماليين الحساس يّة وتصيب 

 للأب الجينيّ  التّركيب من تأأثيراً  أأشدّ  لل م الجينيّ  التركيب لأنّ  ؛ خاّص  نحوٍ  على التّنفّسيّ  الجهاز وحساس يّة ، عام نحوٍ  على الّداء هذا من

 المصابون والخاالت الأخوال كان كلّما المرض بهذا االإصابة نس بة وتزداد . الحساس يّة بأأمراض لالإصابة للمولود الوراثيّ  االس تعداد حيث من

 من أأكثر الفتيات تصيب الّصدر حساس يّة من الّشديدة ابلأنواع االإصابة نس بة أأنّ  الّدراسات بعض وأأكّدت ، والعّمات الأعمام من أأكثر به

 . الفتيان

  المرض  :)دوي(الّداء  المبنية أأو المسكونة الأرض  :المعمورة   أأنحاء.  :أأرجاء  : وضح معنى:0س

  . حيّ  كائن كلّ  يحملها التي الوراثيّة المعلومات مجموعة : الجينيّ  التّركيب   

  .خاص بشكل التنفسيّ  الجهاز وحساس يّة عام، نحوٍ  على الحساس يّة من للوقاية أأساسيّ  دور للمرأأة  .علل: 2س

صابة للمولود الوراثيّ  االس تعداد حيث من للأب الجينيّ  التركيب من تأأثيراً  أأشدّ  لالمّ  الجينيّ  التركيب لأنّ   . الحساس يّة مراضأأ ب لالإ

نها .العصر أأمراض من مرض الحساس يّة علل؛: 2س  .المعمورة أأرجاء جميع في البشر من الماليين تصيب لأ

  .والعّمات الأعمام من أأكثر به المصابون والخاالت الأخوال كان اإذا ؟ ابلحساس يّة الّطفل اإصابة نس بة تزداد متى: 2س

  .به يصاب من كلّ  على لأخطاره  .الحساس يّة بمرض االس تهانة يجوز ال  .علّل: 1س

 .للّطالب أأيًضا ويترك .فرد كلّ  عن الحساس يّة تسبّب التي الأطعمة تجنّب  انقش الدواء، هي والحمية الداء، بيت المعدة :يقال

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت الوحدة
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 الشعر الحر
 سأأكتب عنك اي وطني

 اللغة العربيّة

 الفصل الأول الوحدة الخامسة

 

 . ابلكاتب: التعريف 

 لد ، التّل فضيل محمود  1940 عام اإربد في و 

  ّتواّلها: التي المناصب أأهم 

 . الأردنيين الك تّاب رابطة . عضو2 الثّقافة. وزارة في عام . أأمين2  الكويت. في الأردنيّة الّسفارة في . مستشار0

 الّشعريّة: من دواوينه 

 االنتظار. جدار .2  ال تي.  للغد نداء .2   واالغتراب.  الّصمت أأغنيات .0

  .النّص هذا أ خذ ومنه ، والّطوفان الليل شراع .1    الّطريق.  . هامش2

 

 . النص: جـــــــــــــــو 

 ْشق علّل؛  . به واعتزازه للأردنّ  الّشاعر ع 

نسان احترامه يؤكّد ، متميّز دْوليّ  حضور من للأردنّ  . لما0   . لالإ

نسانيّ  للمجتمع الأردنّ  قّدمه ما . بسبب2  نجازات من االإ  . المجاالت مختلف في اإ

  ما هي مناس بة القصيدة ؟ 

لى الّشاعر يشير   ه.تفارق ال كروحه معه وهو داخله يعيش الأردنّ  أأنّ  ويؤكّد ، الأردنّ الوطن  عن اغترابه أأاّيم اإ

 ؟ الوطن طبيعة في الّشاعر يجد ماذا 

ليه يطمئنّ  الذي المنزل فيها يجد    . اإ

 

 

 

 :لزمة  مالحظات هامة وم 
 

  قّرر الحفظ: يحفظ الطالب  عشرة أأسطر متتالية. ) ي شترط الترتيب وال ي شترط التشكيل(م 

 )تمت االإجابة على جميع أأس ئلة الدرس أأثناء الشرح والتحليل كل سؤال في موقعه. )كما وردت من اإدارة المناهج 

 .أأما الأس ئلة التي ي طلب فيها رأأيك الشخصي )يترك للطالب( وتقبل أأي اإجابة مادامت منطقية ومقنعة 
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  (0 ) 

 

 وطني اي عنكَ  سأأكتب

 الّزمن   رحلةَ  تسك ن   للّشوق   لوَحة وأأرسم  

ل ها راية وأأرفَع   ّب  أأحم   وتحمل ني للح 

 أأهوى ما ك لَّ  سأأكت ب  

 الَوَطن   اإلى يَْحلو وما

 الب ْشرى أأنّكَ  سأأْذك ر  

 للبََشر   الخيّْر   وك لُّ 

َّما فأ تي  هتَفَْت  ك ل

الل    تطل ب ني الّشوق   ّظ 

راع كَ  امتّدْت  ك لَّما وأ تي  ت عانقَني كيْ  ذ 

نَني ث مَّ  بشْوقٍ   تحض 

َّما سأ تي ابكَ  ك ل هْر   نهََضْت ر   تسأأل ني الطُّ

عاعّ   في سأ تي  والقََمر   والّظلماء   الّشْمس   ش 

ع   بىى سأأْرج   طْوعًا للرُّ

ل    شْوقًا غ ْربَتي وأأْحم 

َحن   والأْوجاع   الأاّيم   ر ْحلَةَ  وأأطوي  والم 

 تَْدعو حالَما سأ تي

 بال خيٍل 

 وال طيٍر 

فن    وال س 

 ولْتَْبَق  ك نْتَ  عزيزا

 وطني اي الأاّيم َمدى

 

******************************* 

 والعودة للوطن كلما انداه... للشوق لوحة ويرسم عنه س يكتب   اذكر مظاهر شوق الشاعر لوطنه.: 0س

 للبََشر. الخيّْر   وك لُّ  ... الب ْشرى أأنّكَ  سأأْذك ر    مع قلّة موارده. أأين ورد هذا؟  الأردن بلد الخير: 2س

 ، اس تقبال الالجئينالأمن والأمان ، كرامة المواطن ، الديموقراطيّة   اذكر ثالث صور من هذا الخير في وقتنا الحاضر.: 2س

 سفينة وال طيرٍ  وال خيلٍ  بال سأأرجع كيف عبّر عن معنى: )ال تقف العوائق أأمام تلبية نداء الوطن(: 2س

 .ابلوطن وتعلّقه شوقه شّدة يدل على     يدل ذلك؟عالم : 1س

  وأأطوي رحلة الأايم والأوجاع والمحن .: اس تخرج ما يدل على أأن الوطن ابعث للسرور ومخفف أألمه1س

لى بمعنى النفي، تأأكيد سفن( وال طير وال خيل )بال في ال تكرار من الغرض ما: 4س  .تقلّه وس يلة وجود نفي مع متحققة وطنه عودته اإ

 شرح المقطع الأول

لى شوقه عن الّشاعر يعبّر  كان حين وطنه اإ

لى شوقه فيدفعه عنه، بعيًدا  قصيدة كتابة اإ

 جميلة لوحة القصيدة هذه وصّور وطنه، في

لى يبعثها عبارات من فيها بما  الذي الوطن اإ

 حبّه راية ويرفع حّل.  أأينما وجدانه يسكن

ليه، وانتمائه حنينه عن تعبيراً  للأردنّ   اإ

 عبارات من ببلده يليق ما كلّ  ويكتب

 الخير بلد الأردنّ  أأنّ  الّشاعر ويذكر جميلة،

 الب شرى فهو يحتاجه، من لكلّ  والعطاء

 عندما وطنه دعوة الشاعر ويلبّىي والأمل،

 ، نهاراً  أأو ليال الأوقات كل في يناديه،

 فيأأتي غربته، أأوجاع لينهىَي  ظلمة، أأو شمًسا

لى ابنقياده مدفوعًا ليه، وشوقه الغالي وطنه اإ  اإ

 وجًوا، وبراً  بحراً  الماديّة العوائق كل مجتازاً 

 ابلبقاء لوطنه الّشاعر يدعو المقطع نهاية وفي

 .والعّزة

 

 معاني

 ما ارتفع من الأرض. الّربىى:

ـَحن: ّدة. الـم   البالء والش 

 

 الجذر اللغوي:

 ش ع ع شعاع:

 م د د امتّدت:
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نجازها في القريب. سأ تي، سأأجعل(: ما الغرض من اس تخدام السين)سأأذكر،2س  السين تدل على المس تقبل القريب، بمعنى تحقق اإ

 النبيلة القيم من وغيرها واالنتماء والتضحية والوفاء والفداء والفخر الحبّ   ما القيم الوطنية السامية التي تحملها كلمة )راية(: 9س

حن(ما مفرد كل من : 01س بىى( ، )الم  ْحنة( رابية( أأو )َربَوة   )ر   )م 

 )ب شر( ، )بشائر(   ما جمع كلمة )ب شرى( ، )ب شارة(: 00س

 لوطنه ابلبقاء والعزة على مدى الأايم. .ابلّدعاء   : بم أأنهىى الشاعر مقطعه الشعري؟02س

 

 كالمه)القصيدة التي كتبها( لوحدة جميلة، دفعه شوقه لكتابتها. صّور الّزمن( رحلة تسكن للّشوق لوحة )أأرسمالصور الفنيّة: 02س

 شوقه لوطنه ظالاًل تالزمه وصور الظالل أأشخاصًا تناديه. صّور تطلبني( الّشوق ظالل هتفت كلّما أ تيس)  

نساان الوطن صّور  تعانقني( كي ذراعك امتّدت كلّما أ تيس)    . يعانقه كي يديه يمدّ  اإ

ابك نهضت كلّما )سأ تي     الجبال في وطنه أأشخاصًا تسأأله العودة. صّور  تسأألني( الّطهر ر 

 

لى الوطن بعد أأن أأتعبته الغربة.  والمحن( والأوجاع الأاّيم رحلة أأطويو ) ما داللة : 02س  داللة على قرار العودة اإ

( ) سأ تي في شعاع الشمس والّظلماء      كل الظروفداللة على عودة الشاعر لوطنه في  والقََمر 

تبادل بين على داللة  وتحملني( أأحملها للحبّ  راية )أأرفع    الشاعر ووطنه أأن حّب الوطن م 

 

 الشوق لوطنه.  ما العاطفة الظاهرة في الأبيات؟: 01س

 العالية. بمنزلته واالفتخار الوطن حبّ  وطني( اي الأاّيم ولْتَْبَق َمدى ك نْتَ  ما العاطفة في )عزيزا: 01س
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 (2 ) 

 

واكَ  أأهوى ال فيكَ  سأأبقى  مًدى س 

 القََدر   لْحظة حتّى فيكَ  وأأحيا

ّ كَ  منْ  سأأْجَعل   ذا ت راب  الّصْدر   َخْفقَةَ  تَسامى اإ

ل   كَ  في وأأغْس  ياه  د   ما م  ْهر   قَْسَوةَ ي بَّد   الدَّ

ج   كَ  منْ  وأأنْس  ّ د   ما َربيع  ْمر   بَهَجةَ  ي َخل  الع 

اب أأكون   ولْست   ْغتر   م 

 الّدنيا في طّوفْت   اإذا

لْيكَ  وع ْدت    شْوقٍ  في اإ

بٍّ  دودَ  ال وح   له ح 

 اإعصاًرا اللّيل   رايح   في سأ تي

 أأحالًما الفْجر   نس يم   في وأ تي

 ذاتي في المْزروع   العالم   فأأنْتَ 

 أأان وأأنتَ 

 الَخبَر   ب شاَرة   وأأنتَ 

بُّ  وأأنْتَ  نُّ  اي الح   أ رد 

َور الأفكار   في والو ْجدان   الّطيف   أأنْتَ   والصُّ

******************************* 

 

 وطنه، وهي حالة التحام وامتزاج )أأنت أأان( في تحيا الّشاعر ذات  عن التوحد بين الذات والوطن، وضحعبّر الشاعر : 0س

 .أأحالًما الفْجر   نس يم   في وأ تي...  اإعصاًرا اللّيل   رايح   في سأ تي  : اس تخرج مايدل على لهفته وشوقه للعودة للوطن.2س

 وأأنت الحب اي أأردن... أأنت الطيف والجدان والصور  عمق ارتباط الشاعر بوطنه.   

غترابً  رفض فكرة االغتراب النفسي     لست  أأكون م 

 سأأبقى فيك ال أأهوى سواك مدى... وأأحيا فيك حتى لحظة القدر  حب الوطن يتنامى في نفسه   

 داللة على توكيد التوحد مع ذات الوطن أأحيا فيك ... سأأبقى فيك ... أأنت أأان.  المعاني واللفاظ. معلالً : أأعط مثاال على التكرار في 2س

ليه   ما قيمة توظيف أأفعال مثل )تسامى(: 2س  تدل على الرفعة والسمو، وهي صفات الوطن الذي اش تاق اإ

زالتها يمكن التي ابلأوساخ الصعبة الأايم صّور   ( دهرال قسوة الصورة الفنية)يبّدد: 1س  ابلمياه اإ

 شيء الذي ي نسج.ب  الربيع صّور   ربيعك(  من )أأنسج  

 ليال يتنقّل الذي ابالإعصار نفسه صّور  (  اإعصاراً  الليل رايح في )سأ تي  

 حضور الوطن في نفس الشاعر ومخيلته وعقله والّصور( الأفكار في والوجدان )أأنت الّطيف ما داللة : 1س

 . له وحبّه الوطن مع والتّوحُّد االندماج    ( أأان )أأنت  

 

 

 والوطن، ذاته بين التوّحد عن الّشاعر يعبّر

 قََدره لحظة حتى وطنه في تحيا الّشاعر فذات

 التحام حالة وهي عنه، بعيًدا كان واإن ،)موت ه(

 الوطن، وذات الشاعر ذات بين وامتزاج

  .غيره يهوى ال دائًما الشاعر مرأأى أأمام فالوطن

 يعبّر صوراً  وربيعه ومياهه وطنه تراب وجعل

 الوطن تراب فبعلوّ  للوطن؛ انتمائه عن بها

 وبربيعه غربته، قسوة يزيل وبمياهه قلبه، ينبض

 اغترابه فكرة الشاعر ويرفض .أأايمه تبهج

 عن مغتراب أأكون ال :ويقول وطنه، عن النفسي

ذا وطني  عدت ثم عنه، بعيًدا وترّحلت تنقلّت اإ

ليه  .له حدود ال الذي وحبّىي أأشواقي حاماًل  اإ

 الفجر أأو الليل في للعودة متلهًفا الشاعر ويبدو

 في مزروع فالأردنّ  كاالإعصار، وقت أأيّ  وفي

 والخير الّسارة البشارة وهو الّشاعر، ذات

 ارتباطه عمق مدى عن ويعبّر  نفسه.7في

 فالوطن "أأان أأنت" بينهما التوّحد وعن بوطنه

 والملهم، الشعور منبع هو والوطن الّشاعر، هو

 الّشاعر، مخيلة في والصور الأفكار كلّ  وهو

نْ  وجدانه في حاضر وهو  .عنه بعيًدا كان واإ

 

 معاني

ّدةمدى:     أأقصى م 

 الحركة واالضطرابخفقة: 

 ي بعد يبّدد:

 الخيال الطائف، وما يراه النائم الطيف:

 منبع الشعور. الو جدان:

 

 الحدّ  مفرد كلمة الحدود:

كناية عن لحظة الكناية في لحظة القدر:

 الموت
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 (2 ) 

 

 َوَطنا اي أ رد نُّ  اي الله   حماكَ 

 مَحبَّت نا في تنامى

نْيان   التّاريخ   معَ  يَر   والب   والّس 

 ن ْعل يها الّراايت   لَكَ 

ّ تَْخف َق  لْه َمة المْجد   داير   في ل  م 

ؤاي ل ها أأنتَ  بر   تحم 

ّ ع ه أأنتَ  وَمْجدٍ   الَعَرب   راية   ورافع   صان

 عََدد   بال .. ت ْحصى ال الأسماءَ  لكَ  فَسّجلْنا

 لَها نظيرَ  ال ب فَْخرٍ 

اب أأكون   فكْيَف  غتَر   ؟ م 

نيا معالم   ب ك ل لنا وأأنتَ  ن نا الدُّ  وتّحض 

َّكَ   تسك ن ني القلب   َحنااي في وأأن

بُّكَ  ان في أ ح   وَصحراءَ  َسهاْل الدُّ

 الَعَرب   واديَ  وَخْفقَةَ 

******************************* 

 القديمة وسير أأبطاله وقيادته للعرب... وأأمجاده وحاضره بتاريخه  . بيّن ذلك. واالعتزاز للفخر مبعث  الأردنّ : 0س

 لوطنه ابلحماية والرعاية. الّدعاء  ؟  "أأردنّ  اي الله حماك  "جملة أأفادته الذي المعنى ما: 2س

 الفخر واالعتزاز ابلوطن. عاطفة   السابقة؟ الأسطر في الظاهرة ما العاطفة: 2س

دراك المرئي()رؤية( ما ي رى في النوم)رؤاي(:      كلمتيّ  بين المعنى في فّرق: 2س  : ما ي رى في اليقظة)اإ

فق الشاعر : 1س  .أأراده الذي المعنى ما، فلم يحقّق أأمر نحو التطلّع بها أأرادال،   ابس تخدام كلمة )رؤاي( في تعبيره.هل و 

 أأردن الكرامة ، أأرض العزم ، أأردن العزة والنخوة   الصفات والفضائل التي يمتاز بها الأردن.: ما 1س

ليهتدل على الرفعة والسمو، وهي    : ما قيمة توظيف أأفعال مثل )تنامى(4س  صفات الوطن الذي اش تاق اإ

  .وينمو يكبر الذي ابلطفل الأردنّ  عشق صّور    محبّتنا( في الفنيّة)تنامى الّصورة: 2س

 يخفق الذي ابلقلب الّراايت صّور   لتخفق( نعليها الراايت )لك  

 . وسطه في يقيم والأردنّ  مسكنا قلبه صّور  تسكنني(  القلب حنااي في )وأأنّك  

نيا معالم   ب ك ل لنا وأأنتَ )   ن نا الدُّ  صّور الوطن بأأم تحضن أأبناءها.  (وتّحض 

 مدى تعلق الشاعر بوطنه. على داللة  تسكنني(  القلب حنااي في )وأأنّك ما داللة : 9س

 . للعرب االردنّ  قيادة على داللة    العرب(  راية )رافع  

 . الأردنّ  يقّدمها الّتي الحس نة الصفات كثرة على داللة  ت حصى(  ال الأسماء لك )سّجلنا  

بُّكَ    ان في )أ ح     يحب جغرافية بلده المتنوعة. داللة على أأن الشاعر  وَصحراَء ( َسهاْل الدُّ

 

 

 الأردّن، يحمي أأن تعالى الله الّشاعر يدعو

 فأأحبّهم أأبنائه، بحبّ  كبر الذي الوطن هذا

 في واالعتزاز للفخر مبعث وهو وأأحبوه،

 َتريخيّة سيرة فللأردنّ  وحاضره، ماضيه

 وسير أأبنائه، وبطوالت بمواقفه مشّرفة

 الأردنّ  براية الّشاعر ويفخر .العظماء أأبطاله

 وأأسمائه التاريخ، في ورفعته،ومكانته ومجده

 الكرامة، كأأردنّ  ببطوالته، ارتبطت التي

 يكون كيف الّشاعر ويتساءل .العزة وأأردنّ 

 بصحرائه داخله في يسكن والوطن مغترابً 

 .العرب وبوادي وحضره، ببدوه وسهوله،

 

 معاني

 كبر وازداد. تنامى:

 .بنىـ ماي   البنيان:

 .المثل والمساوي النظير:

 .الحركة واالضطراب الخفقة :

 

ـلهمة:  لـهـم  جذر كلمة م 

 سيرة :كلمة الّسيرمفرد 

انمفرد كلمة  نيا : د   د 
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 (2 ) 

 ب ه   َزَرْعتَ  قدْ  ت راب كَ 

ّب   ب ذورَ   الأبَد   اإلى خالدة الح 

 الّراايت   أأْجَمل   سمائ كَ  في ل تَْعل وَ 

يمان   الفْخر   رمز   فَر   واالإ  والظَّ

 يومٍ  في أأحَسْست   فما

اب ك نت   ب أأنّي غتَر   م 

 ت فارقْني لمْ  لأنّكَ 

ني روحي كما م   ت ناد 

لّي كما  معي تَسير   ظ 

 وتْسك ن ني أأسك ن ها أ رد نُّ  اي الّدار   فأأنْتَ 

 َسكَنا رأأْت  ما فروحي

واكَ  واكَ ... س   َوَطني اي س 

******************************* 

 رفع الراية الأردنية رمز االس تقالل   ما ثمرة ذلك؟ حب،الوطن مزروع ابل: 0س

 بعيد جغرافيًا قريب نفس ًيا، فهو يسير معه كظله، ويجالسه كروحه...  وطنه. وضح. من وقريب بعيد أأنّه الشاعريشعر : 2س

الّ  البال وراحة الهدوء أأعرف ال ماذا قصد الشاعر )فروحي ما وجدت سكنا سواك..(: 2س  بوطني. أأكون عندما اإ

ليهتدل على الرفعة والسمو، وهي صفات    : ما قيمة توظيف أأفعال مثل )تعلو(2س  الوطن الذي اش تاق اإ

   :بين المعنى في فّرق: 1س

واك سكنا رأأت ما فروحي  واك  ...س   غيرك   :وطني اي س 

واك شبيه سقمي من صرت لو   الأس نان لتنظيف الأراك شجر من يؤخذ عود    : س 

ثبات الوحدة الموضوعية(االغتراب. )لتأأكيك المعنى  فكرة رفض  أأعط مثاالً من القصيدة على التكرار في المعاني.: 1س  واإ

نسااًن يزرع الأرض، وصّور  صّور  الحّب(  بذور به زرعت قدترابك الفنيّة) الصورة: 4س  الشاعر الوطن اإ

 . ويجالسه معه يسهر بصديقٍ  صّوره كما ، بروحه صور الأردنّ    تنادمني( روحي كما)  

 . يفارقه ال الذي بظلّه الأردن صور   معي( تسير ظلّي )كما   

 فيه يعيش والأردنّ  بيتا نفسه صّور وتسكنني(  أأسكنها أأردنّ  اي الدار )فأأنت   

  .للوطن الحب اس تمراريّة على داللة   ( خالدة الحبّ  بذور) ما داللة : 2س

بعاد الفنّي الأثر ما للشاعر النفس يّة الحالة يعكس وذلك شعره في الطبيعة عناصر بعض على الشاعر اتّكأأ : 9س  ؟ والوجدانيّة الحركيّة للأ

ليه ينتمي الذي وطنه تجاه ملتزم فهو جمالية صور في الشاعر عواطف به امتزجت الوجداني البعد خالص اإ  .وصدق ابإ

 .الشعرية الصورة في الحيوية لبث له، ملبيّا الوجداني البعد مع منسجًما جاء الحركي والبعد

 انتهت الوحدة

 

 

 شرح المقطع الرابع

 وثمرة والخير، ابلحبّ  مزروع الوطن تراب

 ويدافعون الأردن يعشقون أأبناء الحبّ  هذا

 والفخر، واالإيمان للنصر رمزاً  رايته لتعلو عنه

ن أأنه أأخرى مّرة ويؤكّد  عن بعيًدا كان واإ

 كظلّه فهو يوًما، يفارقه لم فالأردنّ  وطنه،

 ويعود وتالزمه، تجالسه وكروحه معه، يسير

لى  يسكن فالوطن الوطن، مع التوّحد فكّرة اإ

 يوًما رأأت ما التي وروحه الّشاعر وجدان

 .مثله سكنًا

 

 المعاني

 الفوز. الظفر:

 تسامرني وتجالس ني. تنادمني:
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 العروض

 اللغة العربية

 الفصل الأول الوحدة السابعة

 

 

لى علم العروض  أأوال: مدخل اإ

 .] يقاع الموس يقّي للشعر العربىّي. ] الوزن والقافية  الَعروض هو العلم الذي يبحث في االإ
 . "واضع علم العروض هو " الخليل بن أأحمد الفراهيدي 
 " انظم مفاتيح البحور  " صفّي الدين الحلّي 
  وأأسماه المتدارك)المحدث( 01بحراً منها وتدارك الأخفش البحر  01وضع الفراهيديبحراً،  01عدد بحور الشعر 

 

 اثنيًا: مصطلحات عروضيّة:

  .البيت الشعري:كالم في سطر واحد يتأألف من شطرين متشابهين في النغم الموس يقّي 
 .صدر البيت: الشطر الأول في البيت 
 . عجز البيت: الشطر الثاني في البيت 
 التفعيلة الأخيرة من صدر البيت.تفعيلة العروض : 
 .تفعيلة الضرب : التفعيلة الأخيرة من عجز البيت 
 .تفعيالت الحشو: جميع التفعيالت في البيت ما عدا العروض والضرب 
 .البحر: هو الوزن أأو النغم الموس يقي الذي يجري عليه بيت الّشعر وتقوم عليه القصيدة كلها 
 جموعة من المقاطع التي تكّون نغمة موس يقيّة.                          التفعيلة: وحدة صوتية تتأألف من م 

 : المقطع: أأصغر جزء من الكالم يمكن نطقه منفصال عن غيره. وتتأألف المقاطع من 

 مقطع طويل : يتكون من حرفين )متحرك فساكن( . ويرمز له )  ـــ (  (0

 )  ب (مقطع قصير : يتكون من حـرف ) واحد متحرك ( . ويرمز له  (2

 .القافية: من أ خر حرف في البيت اإلى أأول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبله 
 ... الروي: هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة ، ويتكرر في نهاية أأبياتها، وبه تسمى القصيدة. ايئية ، ابئية 

 .الروي ال يكون اإال حرفًا صحيًحا.0 
 . الروي ال يكون حرف مد ) ا ، و ، ي (.2 
 الروي ال يكون حرف هاء ) اإال اإذا س بق بساكن (. .2 

  ّبقت بمتحركال ن ش بع دائماً الحرف الأخير من الكلمة الأخيرة في أ خر كل شطر، وال يجوز أأن نش بع وسط البيت اإال  .هاء اإذا س  

 ) منْه  =  من ه (  ) لـــَـه  =  ل هو (
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 ( بحر الوافر0)

ها جميل  ب حور  الّشْعر    :البحر مفتاح ر  ول نْ   واف  فَاعَلَت ن  فَع  فَاعَلَت ن  م   م 

ول نْ  (2×2) تّـام:ـ ر ال ـالواف فَاعَلَت ن  فَع  فَاعَلَت ن  م  ول نْ   م  فَاعَلَت ن  فَع  فَاعَلَت ن  م   م 

فَاعَلَت ن (2×2) مجزوء الوافر: فَاعَلَت ن  م  فَاعَلَت ن   م  فَاعَلَت ن  م   م 

   :فاعَلَت ن)  التفعيالت وصورها الفرعية فاعَلْت نوصورتها الفرعية  ( - ں ں - ں : م   ( - - - ں : ) م 
 وليس لها صورة أأخرى في هذا البحر.  (- - ں : فَعول ن)     

 

ئْت   َصفّ  الأَدب   فَمي وفي َظم  عت    ىــالم   .................................................................................................................................................. ن  الثّمي الكنْز   يَد ي وفي َوض 

 .................................................................................................................................................. و ضعـ ت و فيـ ي دل كن زث ثـ ميـ نو ف مل أأ د بل م صف فى ـظ مئـ ت و في

 ..................................................................................................................................................  - - ں / - - - ں/ - ں ں - ں      - - ں/  - ں ں - ں / - ں ں - ں

فاعَلَتن فاعَلَتن       م  فاعلَتن       فَعول ن      م  فاعلْتن   فَعول ن     م   .................................................................................................................................................. م 

 

ْ  َوصلْت   فكيَف   بنتٍ  لُّ ك عندي ّدْهرـال أأب نْتَ  نَ  ت  أأن  .................................................................................................................................................. الّزحام   م 

  .................................................................................................................................................. فـ كيـ فـ و صل ت أأن ت م نز ز حا مي نـ تد دهـ ر عنـ دي كل ل بنـ تنأأ ب 

 ..................................................................................................................................................  - - ں/ - ں ں - ں/ - ں ں - ں    - - ں/    - - -ں/   - - - ں

فاعلْتن فاعلْتن  م  فاعلَتن              فَعول ن  م  فاعلَتن   م   ..................................................................................................................................................  فَعول ن     م 

 

َ  وما نيا ت ْؤَخذ   ــــــــنْ ولكــــ   ابلتَّمنّي المطال ــــب   ْيـل  ـ ن  .................................................................................................................................................. غ الاب الدُّ

 ..................................................................................................................................................  و ال كن تؤ خـ ذد دنـ اي غ ال اب ا نيـ لل م طا ل ب بتـ ت منـ نيو م
 ..................................................................................................................................................   - - ں/- - -ں/ - - - ں  - - ں/- ں ں - ں /- - - ں

فاعَلْتن فاع   م  فاع   فَعول ن     لَتنم  فاع    نلْتم   ..................................................................................................................................................  فَعول    لْتنم 

 

نْــــــــــــــــَده   ـيَ ـــل ـ أ خٌ  ـثْـ َصــــــداقــَـة    أأَدب   ّع   ................................................................................................................................................. نََسب   ــــــــل ه  ـم 

 .................................................................................................................................................. ص دا ق ة مث ل هي ن س بو  عن د هو أأ د بو يَ  أأ خن ل  
 ..................................................................................................................................................   ں ں - ں/ - ں ں - ں  - ں ں - ں/ - ں ں - ں

فاعلَتن فاعلَتن     م  فاعلَتن  م  فاعلَتن      م   ..................................................................................................................................................  م 

 

ْكـــــر   أأر قْـت   ع  ـم ل ـــــــذ  ْكـر ها َحنَّ فَـ  هاــ ْوق  ذ   ..................................................................................................................................................  ـلـــْـب  ــالقَــــ لـ 

 ..................................................................................................................................................  ف حن ن ل ذك ر هل قل بو  أأ رق ت ل ذك ر مو ق ع ها

 ..................................................................................................................................................   - - - ں/ - ں ں - ں  - ں ں - ں/ - ں ں - ں

فاعلَتن فاعلَتن    م  فاعلَتن  م  فاع     م   ..................................................................................................................................................  تنلْ م 
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ميًّزا الوافر التام من مجزوئه:0 بيات ال تية من بحر الوافر، واذكر تفعيالتها، م   . قّطع الأ

َ  ال ح  ـبْ ـ الصُّ  ذاـوه  ..................................................................................................................................................  رْب ـيقْ  وال وـدنـي وال   أأتيـي

 ..................................................................................................................................................   و ال يد نو وال يق رْب   و ها ذص صب ح ال يأأ تي

 ..................................................................................................................................................   - - -ں/   - - - ں   - - -ں/   - - - ں

فاعَلْتن فاعَلْتن   م  فاعَلْتن   م  فاعَلْتن    م   .................................................................................................................................................. وء(مجز ) م 

 

نياك م ن ن لْتَ  مـا اإذا نْ   حّظاً  د   ..................................................................................................................................................  قـير  وللفَ  للـغــــن يّ  فـأأْحـس 

 .................................................................................................................................................. فـ أأْحـ سْن للـ غـ نْي ي  و للـ فـ قيـ ري اإ ذا ما نلْـ تَـ منْـ دنْـ اي َك حظ ظنْ 

 ..................................................................................................................................................   - - ں/- ں ں - ں/- - - ں   - - ں/- - -ں/- - - ں

فاعَلْتن فاعَلْتن    م  فاعَلْتن  فعولن م  فاعَلَ    م   .................................................................................................................................................. )َتم(فعولن   تن م 

 

عْ ــتْست ْم ـل اإذا  ْزه  وجــــ  ه  ـــــفدعْ  شيْئا ط   ..................................................................................................................................................  ع  تس تطيـ ما اإلى او 

 .................................................................................................................................................. و جا وْز هو اإ لى ما تسـ تـ طيـ عو اإ ذا لْم تْسـ تـ طْعـ شْي ئن فـ دعـ هو

 ..................................................................................................................................................  - - ں/  - - -ں/   - - - ں  - - ں/  - - -ں/   - - - ں

فاعَلْتن فاعَلْتن    م  فاعَلْتن  فعولن م  فاعَلْتن    م   ..................................................................................................................................................  )َتم(فعولن م 

 

 

ق يْت  اإذا  كالنّبات   ت  ـتْنب    الأخالق   هـيَ  مات   بماء   س   ..................................................................................................................................................  الَمـْكـر 

 .................................................................................................................................................. اإ ذا س  ق  يْت ب ما ئل مك ر ما تي يْل أأْخ ال ق  تن ب  ت  كن ن اب تيه 

 ..................................................................................................................................................  - - ں/  - - -ں/  - ں ں - ں  - - ں/  - ں ں - ں/  - - - ں

فاعَلْتن َ     م  فاعَل َ   فعولن  تن م  فاعَل فاعَلْتن      تنم   .................................................................................................................................................. )َتم( فعولن م 

 

 ..................................................................................................................................................  َوَصباــال يـكـشتـ ي  ابٌ ـتـــ ك    ه  ـــــمنْ  جاءني َمنْ  أأيــــا

 ..................................................................................................................................................  ك َت بن يش ت كل و ص اب  اي مْن جا ء ني مْن هو أأ 

 ..................................................................................................................................................  - ں ں - ں/  - - - ں    - - -ں/   - - - ں

فاعَلْت ن   فاعَلْت ن  م  فاعَلْت ن   م  فاعَلَت ن  م   ..................................................................................................................................................  )مجزوء(م 

 

 ..................................................................................................................................................  ام  ـمـتّ ـ ال  على نالقادريـ كنقْص    شيْئا النّاس   عيوب   في رَ أ   ولـمْ 

 .................................................................................................................................................. ك نقـ صل قا د ري ن عـ لْت َت ما مي لم أأ َر في ع يو بن ان س شي ئن و

 ..................................................................................................................................................  - - ں/  - ں ں - ں/  - - - ں   - - ں/  - - -ں/  - ں ں - ں

فاعَلَت ن فاعَلْت ن  فَعول ن    م  فاعَلْت ن  م  فاعَلَت ن   فَعول ن م   .................................................................................................................................................. )َتم( م 
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  :ال تية الأبيات من بيت كلّ  َشطريّ  بينَ  . افصل2

نْت  لقدْ ( 0  ابتسام   الّدهر   فم   في كأأنّك حتّى الأوقات   ب ك حس 

نْت  لقدْ   ابتسام   الّدهر   فم   في كأأنّك   حتّى الأوقات   ب ك حس 

 

 

ْقيا( 2  ز هوراً  منكم انْبتْت  قدْ  لنا رايٍض  منْ  للمدارس   فس 

ْقيا  ز هوراً  منكم انْبتْت  قدْ  لنا   رايٍض  نْ ــــم للمدارس   فس 

 

 

د بلغ فما( 2  سديداً  نَظراً  غدٍ  في ي رّدد   ساعٍ  غير   المقاص 

د بلغ فما  سديداً  نَظراً  غدٍ  في ي رّدد     اعٍ ــــــس غير   المقاص 

 

 

 ابلكلمة المناس بة؛ ليس تقيم الوزن العروضي في الأبيات: . املأ الفراغ2

ْشك لَة  ، الَمْوضوع  ،   فَهَْل تََرَك الَجَمال  له  َصوااب  ( وي ْسأ ل  في ....... ذو صواٍب 0)  ، الّرأأي( الَحوادث  )الم 

ْكَمة  ، القَْول  ( الغَواص  )  ......وابلأشعار  أأْمهَر  في ..  ل سان َي  ابلقريض   و بـالقوافي( 2) أثير  ، الح   ، التّأ

( َوراَءه   )بَْعَده  ،  يكون  ......... فََرٌح قَريب   ( عسى الكَْرب  الذي أأْمَسيْت  فيه2) نَْتهاه   ، فيه  ، م 
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 ( بحر المتقارب2)

 فَعول ْن فَعول ْن فَعول ْن فَعول نْ   الخليل   قال المتقارب   عن    :الـمتقارب مفتاح

 فَعول ْن فَعول ْن فَعول ْن فَعول نْ   فَعول ْن فَعول ْن فَعول ْن فَعول نْ   (2×2) ام:متقارب التـــّــ ال 

 فَعول ْن فَعول ْن فَعو    فَعول ْن فَعول ْن فَعو  (2×2) متقارب:ـ مجزوء ال 

 

  في العروض والضرب (   - ں  :فَعو )    (   ں - ں : فَعول  )  صورها (   - - ں : فَعول ن)    

 .فقط ( في الضرب  1  - ں)فَعوْل :          

ْسن   في ف قْتَ  لقدْ   ل  الاله  ت ْرب الّسّن   في ك نتَ  لَئ ن         .................................................................................................................................................. ل  الكما بْدرَ  الح 

 ................................................................................................................................................ ل قد فق ت فل حس ن بد رل ك ما لي ئن كن ت فس سن ن تر بل ه ال لي ل

  ..................................................................................................................................................  - - ں/- - ں/- - ں/- - ں  - - ں/- - ں/- - ں/- - ں

 ..................................................................................................................................................  فعولن/فعولن/فعولن/فعولن  فعولن/فعولن/فعولن/فعولن
 

 

 

 

ــــحونٌ  ــ   العيون   فيها سافر  ـ ت  ص   ..................................................................................................................................................  أأقطارها ب ْعد   من َسر  َوتْحـــ

 ..................................................................................................................................................  و تح س ر من بع د أأق طا ر ها صـ حو ننـ تـ  سا فـ ر في هل ع يو ن  
 ..................................................................................................................................................   - ں/- - ں/- - ں/ں - ں  ں - ں/- - ں/ ں - ں/- - ں

 ..................................................................................................................................................   فعول  / فعولن/فعولن/فعو فعول   فعولن/ فعول  / فعولن/
 

ــــــة   ــــ وقـبَـّ لي  ــــــــــضيفْ ـت   م   النُّجو كأأنَّ  لْكٍ م   ..................................................................................................................................................  رار هاـب أأس هاـ اإ

َ  ـْ و قب ْ  ـب  ..................................................................................................................................................  را ر ها ـضي اإ لي ها ب أأسْ  ـفم ت    جو ـن   ننْ  ــة مل كن ك أأن

 ..................................................................................................................................................   - ں/- - ں/- - ں/- - ں   - ں/- - ں/- - ں/ں - ں

 ..................................................................................................................................................  فعولن/فعولن/فعولن/فعو   فعول  / فعولن/فعولن/فعو

 

رْ  انهْض  أأال  .................................................................................................................................................. الحياهْ  تنْتظْره   لمْ  انمَ  نْ ـــــــمفـ  الحياة   سبيل في وس 

 .................................................................................................................................................. ح اي ه هلْ  ت ظرْ  ان م لم تنْ  ف منْ  لْن هْض و سْر في س بىي لْل ح اي ة   أأ 
 ..................................................................................................................................................  1 - ں/- - ں/- - ں/- - ں   ں - ں/- - ں/- - ں/- - ں

 ..................................................................................................................................................  فعولن/فعولن/فعولن/فعولْ   فعولن/فعولن/فعولن/فعول  
 

ـــــ بيعَ لَهـا ش  فاٌت كـــــــأأّن الرَّ  ..................................................................................................................................................  كَـساها الّر يـــــــــاَض بأ نْوار ها ر 

 ..................................................................................................................................................  ك سا هر ر اي ض ب أأن وا ر ها  ل ها ش ر فا تن ك أأن نر ر بىي ع
 ..................................................................................................................................................  - ں/- - ں/ ں - ں/- - ں   ں - ں/- - ں/- - ں/ں - ں

/فعولن/فعولن/فعول   /فعولن/فعو  فعول   ..................................................................................................................................................  فعولن/فعول 
 

الّ في البحر المتقارب:  الأصل في الَعروض أأْن نش بع أ خر تفعيلة من صدر البيت. اإ

 (-  - ں ) فَعول نفتصبح (  ں - ں تفعلية )فعول  نش بع  الثاني الشطرمن مع أ خر حرف  الأول الشطر في حرف أ خر تشابه اإذا 



 07/700 07 4 07  أوس العزّة     اللغة العربية في    ...  إبداعال سلسلة                         

 

 37 اليوم حلم... وغداً نجم                                                                               فصل الأول   الثاني الثانوي / ال الصف |

 

 َ ّ ـ ي     َزلْ ــي مْ ـل بٌ ـصاح    ناـ ل  ..................................................................................................................................................   ابلأَمـــــــــلْ  ل ناـ َعل

ـ عْل ل  ل  نـا بْل أأ ملْ   ل نـا صـا ح بن لـم ي زلْ  ـ   ..................................................................................................................................................   ي

 ..................................................................................................................................................   - ں/- - ں/ں - ں   - ں/- - ں/- - ں

ول ن/فَع ول ن ول ن/ فَ  فَع ول      فَع و/فَع   ..................................................................................................................................................  فَع و /ع 
 

بيات . قّطع0 ميًّزا المتقارب التام من مجزوءه: تفعيالتها واذكر ال تية الأ  م 

 .................................................................................................................................................. الهموذْ  هذا القلب   على وصْعبٌ    الَعفاء   هذا النّفْس   على كبيرٌ 

ْ  ـك بي  .................................................................................................................................................. ذْ و صع بنْـ ع لْل قْل ب  ها ذْل ه  مو  فا ئو ـها ذْل ع ـنْف س   ـلنْ  ـع ـرن

 ..................................................................................................................................................  1 – ں/- - ں/- - ں/- - ں   ں - ں/- - ں/- - ں/- - ں

 .................................................................................................................................................. (َتم) فعولن/فعولن/فعولن/فعولْ   فعولن/فعولن/فعولن/فعول  

 

هاـن   َخبا ـنييْ عَ  تك   فاإنْ   .................................................................................................................................................. َخبا عينٍ  نور   قْبلها فكـــــــــــــمْ    ور 

ْن َت ك  عْي ني خ اب نو ر هاف  ..................................................................................................................................................  ف كم فْب َل هـا نو ر  عْي نن َخ اب  ـ اإ

 ..................................................................................................................................................  - ں/- - ں/- - ں/- - ں   - ں/- - ں/- - ں/ں - ں

/ فعولن/ فعولن/فعو  .................................................................................................................................................. (َتم)فعولن/فعولن/فعولن/فعو  فعول 

 

ــ ال  في ناـ ل  ـ ط  ـ م ـ وي   ر  ـــ ْص ـ ن ــــ فَ    هوىــــــ  ..................................................................................................................................................  المللْ  مـرغْ  ب 

 ..................................................................................................................................................  ف نْص ب  ر  رغ مْل م للْ   و يْم ط  ل  ان فْل ه وى

 ..................................................................................................................................................   - ں/- - ں/ں - ں   - ں/- - ں/ں - ں

 ..................................................................................................................................................)مجزوء المتقارب(فعول  / فعولن/ فعو   فعول  / فعولن/ فعو

 

ل    ..................................................................................................................................................  الرَّدى َمهاوي في بها وأ لقي   راحتي على روحي سـأأحم 

 ..................................................................................................................................................  و أأْل قي ب  ها في َم ها وْر َر دى  أأْح م  ل  رو حي ع لى را ح تي س

 ..................................................................................................................................................  - ں/- - ں/- - ں/- - ں  - ں/- - ں/- - ں/ں - ں

 .................................................................................................................................................. (َتم) فعولن/فعولن/فعولن/فعو  فعول  / فعولن/ فعولن/فعو

 

ب ّ  الله   قضى  ..................................................................................................................................................   قضى ما على فصبْراً    لي ابلح 
 ..................................................................................................................................................  ف صْب رْن ع لى ما َق ضى  ق ضْل ال ه  بْل حْب ب  لي

 ..................................................................................................................................................   - ں/- - ں/- - ں   - ں/- - ں/- - ں

 .................................................................................................................................................. (مجزوء المتقارب)فعولن/ فعولن/ فعو   فعولن/ فعولن/ فعو

 

بُّ  ال من و  .................................................................................................................................................. فَـرْ ح  ـال بين الّدْهر   أأبد يع ْش    الجبال   صعود ي ح 

 ..................................................................................................................................................  يَـ عْش أأ َب دْد دْه ر  بىي نْل  ح  فرْ  ال يـ  ح  َب ص  عو دْل ج  اب ل   و منْ 

 ..................................................................................................................................................  - ں/- - ں/- - ں/ں - ں  ں - ں/- - ں/ں - ں/- - ں

/ فعول  / فعولن/ فعول    .................................................................................................................................................. (َتم) فعول  / فعولن/فعولن/فعو  فعول 
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  :ال تية الأبيات من بيت كلّ  شطريّ  بين . افصل2

وا اإذا( 0  ال َممْ  ربَّ  و الموالي مولى مدْحت   أ دميّا َمَدح 

ـوا اإذا  ال َممْ  ربَّ  و الموالي مولى ت               ـَدْحــــم أ دميّا َمَدح 

 

 

الً  حاجةٍ  في ك نْت اإذا( 2 رس  لْ  م  ه   وال حكيما فأأْرس   توص 

الً  حاجةٍ  في ك نْت اإذا رس   ه  ـوص  ت   وال اًـ حكيم لْ ــــــفأأْرس        م 

 

 

ان( 2 د  عات   والياسمين   الوْرد   وشاه  ْسم   ب ق ّصاب ها والم 

ان د  ق ّصاب ه ات  ــــعـم  ـــْس ـ م  ـ وال  ن       والياسميـ الوْرد   وشاه   اـب 

 

 

 ابلكلمة المناس بة؛ ليس تقيم الوزن العروضي في الأبيات:. املأ الفراغ 2

حبَة  ...........0) ه  أأْحب ب    ( أأال حبَّذا ص  ( كتب  ـ م ـ ال )الكتاب  ،   وأأْحب ب  بأأاّيم   ، الّشريف  ، المّدرس 

قترحْ    ( اإذا بَلَغ .............. أ مالَه  2) ( مرء  ـال)  فليَس له  بعَدها م  نسان  ، الّرجل  ، المجتهد   ، االإ

ك ......... اإذا ما وثقتَ 2)  ( لٌ ـهْـ جَ  )ضائٌع ، قليٌل ، معرفٌة ،  بمن ليس ي ؤَمن  من غْدر ه    ( وعلم 
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 الرجز( بحر 2)

ر   في  :الّرجـــــــــز مفتاح ل نْ    يسه ل   بحرٌ  الأرجاز   أأبح  تْفع  س ْ ل نْ  م  تْفع  س ْ ل نْ  م  تْفع  س ْ  م 

ل نْ  (2×2) ام:ـز التـــّــالّرجــــــــ تْفع  س ْ ل نْ  م  تْفع  س ْ ل نْ  م  تْفع  س ْ ل نْ  م  تْفع  س ْ ل نْ  م  تْفع  س ْ ل نْ  م  تْفع  س ْ   م 

ل نْ  (2×2) مجزوء الّرجـــــــــز: تْفع  س ْ ل نْ  م  تْفع  س ْ ل نْ   م  تْفع  س ْ ل نْ  م  تْفع  س ْ     م 

ل نْ  (2) :الّرجــــــزمشطور * تْفع  س ْ ل نْ  م  تْفع  س ْ ل ْن.  م  تْفع  س ْ  م 

 هي شطر من َتم الرجز، وجمعها أأراجيز، ومن يقولها ي سمى رّجازًا.  ) الأرجــــــــوزة (* 

ل نْ التفعيلة )  تْفع  س ْ ل نْ وصورها ) ( - ں - - م  تع  س ْ ل نْ  - ں ں -  م  تْفع  لْ - ں - ں  (  ) م  تْفع  س ْ لْ  - - -  ( ) م  تْفع   (- - ں ( ) م 
 

َّه   الجميل   الّصبر   على َعـّول ن ــجى أأولو ب ه   الذَ  ما أأمنَع     اإ  ..................................................................................................................................................  الّح 

ْ  ـرْل ج ـصبْ  ـع لْص  ـعو ولْ  ن  ..................................................................................................................................................  أأْم نَـ ع  ما ال َذ ب  هي أ  لْل ح  جى هو ـن ـمي ل  اإ

 ..................................................................................................................................................   - ں - ں/ - ں ں -/ - ں ں -  - ں - ں/ - ں - -/ - ں - -

 .................................................................................................................................................. لنْ ع  فْ تَ م   /لْن ـع  تَ ْس م  لْن/ ـع  تَ ْس م   نْ لع  فْ تَ م   /لنْ ع  فْ تَ س ْ م   /لنْ ع  فْ تَ س ْ م  
 أأولو: الواو الأولى ترسم وال تنطق

 

ح   ـالً    الهْزل   ببْعـض   القلْـبَ  أ َرّو   ..................................................................................................................................................  ل  ـهْ ـ جَ  ب غيْر من ي تجاه 

 ..................................................................................................................................................  تَـ جا ه  لنْـ منْـ ني بـ غيـ ر  َجهْـ لي  أأ رْو و  حْل قْل بَـ ب ـ بْع ضْل هْز لي

 ..................................................................................................................................................  - - ں / - ں - - / - ں - ں  -  -  - / - ں ں - /  - ں - ں

ل نْ  / لنْ ع  فْ تَ م   تع  س ْ لْ  /  م  تْفع  س ْ تْفع لْ /  لنْ ع  فْ تَ س ْ م   / لنْ ع  فْ تَ م     م   ..................................................................................................................................................  م 

 

 ..................................................................................................................................................  العقْل   جالء   أأحياان والـمْزح     الفْضل   أأْهل   َمْزحَ  فيه   أأْمـَزح  

 ..................................................................................................................................................  وْل مْز ح  أأْح اي نْن ج ال ءْل عْق لي  ه مْز َح أأْهـ لْل فْض لي أأْم َز ح  فيْ 

 ..................................................................................................................................................   -  -  - / - ں - - / - ں - -  -  -  - /  - ں - ں/ - ں ں -
ل نْ  تع  س ْ لْ /لنْ ع  فْ تَ م  /م  تْفع  س ْ لْ /لنْ ع  فْ تَ س ْ م  /لنْ ع  فْ تَ س ْ م      م  تْفع  س ْ  ..................................................................................................................................................   م 

 

َ  ك راماً  واعيش   ّل   تـحْ ـت َ   العلم   ظ   ..................................................................................................................................................  َمم   ال   في زةً ـزيعـ ناـ ل  ياـ حْ ـ ت

 ..................................................................................................................................................  تـْح يـا لـنا ع زي ز تـْن فـل أٌ مـمْ  عي شو ك  را مْن تْح َت ظْل لْل ع لمْ 

 ..................................................................................................................................................  - ں ں - / - ں - ں/  - ں - -   - ں ں -/   - ں - - /  - ں - -

ل نْ /لنْ ع  فْ تَ س ْ م  /لنْ ع  فْ تَ س ْ م   تع  س ْ ل نْ /لنْ ع  فْ تَ م   /لنْ ع  فْ تَ س ْ م     م  تع  س ْ   ..................................................................................................................................................  م 
 

ــْطَعة   ْعرٍ  ق  لْوةٌ  ش   ..................................................................................................................................................    لها القلْب   َرقََص  قدْ    ح 

 ..................................................................................................................................................   قْد َر قَـ صْل قْل ب  ل ها قط ع ـة  شْع رنـ حلْـ و تن

 ..................................................................................................................................................    - ں ں - /- ں ں -  - ں - -/ - ں ں -

ل نْ  تع  س ْ ل نْ  لنْ ع  فْ تَ س ْ م  /   م  تع  س ْ ل نْ /   م  تع  س ْ  ..................................................................................................................................................     م 

 



 07/700 07 4 07  أوس العزّة     اللغة العربية في    ...  إبداعال سلسلة                         

 

 40 اليوم حلم... وغداً نجم                                                                               فصل الأول   الثاني الثانوي / ال الصف |

 

َ ــمنْ  َحـشاش تي  من أأْجعل أأنْ  أأريـد    ..................................................................................................................................................    هاـ ز ل

 ..................................................................................................................................................   َح شا ش تي مْن ز ل ها  أأ ري د أأْن أأج ع ل من

 ..................................................................................................................................................    - ں ں - / - ں - ں  - ں ں - / - ں - ں

ل نْ /  لنْ ع  فْ تَ م   تع  س ْ ل نْ /  لنْ ع  فْ تَ م     م  تع  س ْ  ..................................................................................................................................................     م 

 

مْت  لَـوْ   ..................................................................................................................................................    أأْكلــــها اللّبـيب   رامَ   طبقٍ  في ق ّد 

َ  ـ فيلو قْد د  متْ   ..................................................................................................................................................   را مل َل بىي ب  أأْك ل ها  قنْ  ـط ب

 ..................................................................................................................................................    - ں - ں/  - ں - -  - ں ں -/   - ں - -
ل نْ  / لنْ ع  فْ تَ س ْ م   تع  س ْ  ..................................................................................................................................................    لنْ ع  فْ تَ م   / لنْ ع  فْ تَ س ْ م     م 

 

ْفظ   نْسان   راَحة   اللّسان   ّح   ..................................................................................................................................................      االإ

ْن سا ن   حف  ..................................................................................................................................................     ظْل ل  سا ن  را َح تْل اإ

 ..................................................................................................................................................      - - -/ - ں - ں/  - ں - -

 ..................................................................................................................................................     لْ ع  فْ تَ س ْ م  /  لنْ ع  فْ تَ م   / لنْ ع  فْ تَ س ْ م  

 

ْفظَ  فاْحفْظه   ْكر   ح  ْحسان   الشُّ  ..................................................................................................................................................     لالإ

ْح سا ني فح  ..................................................................................................................................................     فظْ ه  حف ظْش شْك ر لْل اإ

 ..................................................................................................................................................      - - - /  - ں - -/  - ں - -

 ..................................................................................................................................................      لْ ع  فْ تَ س ْ م   / لنْ ع  فْ تَ س ْ م   / لنْ ع  فْ تَ س ْ م  

 

نْسان   فأ فة    ..................................................................................................................................................       اللّسان   في االإ

 ..................................................................................................................................................      ف أأا ف تْل اإْن سا ن  فْل ل سا ني

 ..................................................................................................................................................      - - ں / - ں - - /- ں - ں

 ..................................................................................................................................................      لْ ع  فْ تَ م   / لنْ ع  فْ تَ س ْ م   / لنْ ع  فْ تَ م  

 

بيات . قّطع0 ميًّزا الرجز التام من  تفعيالتها واذكر ال تية الأ  مجزوءه:م 

 ..................................................................................................................................................  مْوجود   للـهَـوى دواء ال اإذْ   الهوى داء   منْ  القلْبَ  ي داوي ذا منْ 

ْذ ال د واَء لْل َه وى مْو جو دو َه وىذا ي  دا وْل قْل َب من داء ْل من   ..................................................................................................................................................  اإ

 ..................................................................................................................................................  - - - / - ں - ں  / - ں - -   - ں - - / - ں - - / - ں - -

 .................................................................................................................................................. )َتم( لْ ع  فْ تَ س ْ م  /  لنْ ع  فْ تَ م  / لنْ ع  فْ تَ س ْ م   لنْ ع  فْ تَ س ْ م  /لنْ ع  فْ تَ س ْ م  /لنْ ع  فْ تَ س ْ م  

 

بابَ  اإنّ  َدهْ  والـفراغ الـش ّ  ..................................................................................................................................................  مْفسدهْ  مْفسَدةٌ للمْرء  أأيُّ   والج 

ْن نشْ  َ  ـشَ  ـاإ  .................................................................................................................................................. مْفـ َسـ د تْن لْل مر ء  أأْي ي  مْف َس دهْ  وْل َف را َغ وْل ج  دهْ  ـاب ب

 ..................................................................................................................................................   - ں - ں / - ں - - / - ں ں -   - ں - ں/  - ں - ں / - ں - -

ل ن   لنْ ع  فْ تَ م  / لنْ ع  فْ تَ م  / لنْ ع  فْ تَ س ْ م   تع  س ْ  .................................................................................................................................................. )َتم( لنْ ع  فْ تَ م  / لنْ ع  فْ تَ س ْ م  / م 
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َّ  ظيـمٍ عَ  أأيَّ    أأْرتـقي َمكـانٍ  أأيَّ   ..................................................................................................................................................   قيـأأت

 .................................................................................................................................................. أأْي ي  ع ظي مْن أأْت َت قي   أأْي ي  م كا نْن أأْر ت قي

 ..................................................................................................................................................   - ں - -/  - ں ں -      - ں - -/  - ں ں -

ل ن تع  س ْ ل ن  لنْ ع  فْ تَ س ْ م   /م  تع  س ْ  .................................................................................................................................................. (جزوء)م لنْ ع  فْ تَ س ْ م  /  م 

 

ه   يك نْ  لمْ  َمنْ  ر ّ  ..................................................................................................................................................  نديًما كْشف ه   في مْ ـيَل   فـال   اك تومً  ل س 

 .................................................................................................................................................. ف ال َي لْم في كْشـ ف  هي َن دي منْ   منْـ لْم يَـ كنْـ ل  سْر ر  هيـ ك تو منْ 

 ..................................................................................................................................................     - - ں /  - ں - -/  - ں - ں     - - ں/  - ں - ں/  - ں - -

 .................................................................................................................................................. )َتم( لْ ع  فْ تَ م  /  لنْ ع  فْ تَ س ْ م  /  لنْ ع  فْ تَ م    لْ ع  فْ تَ م  / لنْ ع  فْ تَ م  / لنْ ع  فْ تَ س ْ م  

 

 ..................................................................................................................................................  الــــّردى اإلى ـنيأأْسلمَ    بدا لـّمـا وشـادنٍ 

 ..................................................................................................................................................    أأْس َل َم ني اإ لْر َر دى  و شا د نْن لْم ما ب دا

 ..................................................................................................................................................    - ں - ں/  - ں ں -  - ں - -/  - ں - ں

ل ن لنْ ع  فْ تَ س ْ م  /  لنْ ع  فْ تَ م   تع  س ْ  ..................................................................................................................................................   جزوء()م لنْ ع  فْ تَ م   /م 

  
 

 .................................................................................................................................................. نجا كيف سالمٍ  منْ  َجبْنَ ـفاعْ  بل  هوى كيَف  هال كٍ  منْ  تَْعَجبَنْ  ال

 .................................................................................................................................................. بْل فْع َج بْن مْن سا ل مْن كي َف ن جا تْع َج بْن مْن ها ل  كْن كي َف َه وى ال

 ..................................................................................................................................................     - ں ں -/  - ں - -/  - ں - -     - ں ں -/  - ں - -/  - ں - -

ل ن/لنْ ع  فْ تَ س ْ م  /لنْ ع  فْ تَ س ْ م   تع  س ْ ل ن/لنْ ع  فْ تَ س ْ م  /لنْ ع  فْ تَ س ْ م   م  تع  س ْ  .................................................................................................................................................. )َتم( م 

 

  :ال تية الأبيات من بيت كلّ  شطريّ  بين . افصل2

ةٍ  فوَق  والف لْك   بُّ  عقار بٌ  كأأنّها ل جَّ بْرد   فوق تد  ةٍ  فوَق  والف لْك     م  بُّ  عقار بٌ  /     كأأنّها ل جَّ بْرد   فوق تد   م 

باب   يفت نك أأنْ  اإاّيك راب   عْينك يغ رَّ  وأأنْ  الش ّ باب   يفت نك أأنْ  اإاّيك  السَّ راب   عْينك يغ رَّ  وأأنْ  /    الش ّ  السَّ

نّما باب   فاإ ل   الش َّ ه   زائ لٌ  ظ  ل   يوما ب دَّ  ال وبْدر  نّما   أ ف  باب   فاإ ل   الش َّ ه   /     زائ لٌ  ظ  ل   يوما ب دَّ  ال وبْدر   أ ف 

جاز   في ع صفورَتن   ج في ع صفورَتن      فَنَنْ  على حلّتا الح   نْ ـنَ ـ فَ  لىـع اـتـ لّ ـ ح  ز   /    اـالح 
 

 ابلكلمة المناس بة؛ ليس تقيم الوزن العروضي في الأبيات:. املأ الفراغ 2

لْم  0) َ   ( الّصْمت  للمرء  .......... الّس  ٌد ل ْكم  ـوشــــــــــاه  (حليف  )  ه  ب فَْضل  الح  ، صاحب  ، أأمل   ، مسان د 

،  . عقل ه  فقد نجا........على .....  ( وأ فة  العقل  الهــــــوى فمن عال2) ه  (َهواه   )نَْفس  فَت ه  ، عاط   ، َجنان ه 

ْظه  ...2) ، وال داه ،   وًما أأو غداما راح به  الوع ظ  ي  .... لْم يْنفَْعه  ....( َمْن لْم يَع  (الّدْهر  )الّزمن   ، أأصحاب ه 

 قّطعها عروضيًا، واذكر تفعيالتها: تفهّم معاني الأرجوزة ال تية ،ثم

ّن الليالي أأْسرَعْت في نْقضي تْفع لْ   - - - / – ں  - - /– ں  - -   اإ س ْ ْن / م  ـلـ  ـْسـتـْفـع  ْن / م  ـلـ  ـْسـتـْفـع   م 

ي  تْفع ل  - - / ں–ں  ں  -/ –ں  – ں   وتََرْكَن بْعضيأأَخْذَن بْعض  ْن / م  ـلـ  ـْسـتـَع  ْن / م  ـلـ  ـتـْفـع   م 

تْفع ل  - - / ں–ں  ں  -/ –ں  – ں   َحنَيَْن طولي وَطَويَْن َعْرضي ْن / م  ـلـ  ـْسـتـَع  ْن / م  ـلـ  ـتـْفـع   م 
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 تدريب عام:

 

 البحر في كل منها:قّطع الأبيات ال تية، واذكر تفعيالتها، واسم 

ْبح  اختَلَطْ        ْدر  قْد صاَر ه الالً انح الً والب ر  الّشهْر  وابلصُّ  -ں   - -/ -ں  ں  -/-ں  - -  -ں  - -/ -ں  ں  -/ -ں  - - في أ خ 

 مس تفعلن/مسـتعلن/ مس تفعلن   لنعمس تفعلن/مسـتعلن/ مس تف .................................................................................................................................................................

 (رجز َتم)       .................................................................................................................................................................

 

 1 -/ں  - -/ں  - -/ں  - -ں   ں -/ ں - -ں/ں  -/ں  - -ں  ظاٌم َدقـيٌق بديـٌع فَـريدْ ن    ن ظاَم الحيَاة   ـْل فَاإنَّ أأمّ تَـ

 فعولْ  فعولن/ فعولن/ فعولن/  فعولن/ فعولن/ فعولن ن/فعول .................................................................................................................................................................

 (متقارب َتم)        .................................................................................................................................................................

 

ـ ذا أ نَسبْ   ْم فَـْرعيـلي وه  ْم أأصوه  ىي اإ ْم نـــَـَســـب   - - - /  ں -ں  ں - ں    - - - / ں - - - ں وه 

فاعَلْت ن ................................................................................................................................................................. فاعَلْت ن      م  فاعَلَت ن                   م  فاعَلْت ن     م   م 

 (مجزوء وافر)       .................................................................................................................................................................

 

روف  ا  - -/ ں - -ں/ں - /ں - - ں   ں- / ں - -ں/ں - /ں - - ں  يقيني َوَدْعني فاإّن يقيني  لّزمان  فـال تبتَئ ْس ل ص 

ن فعولن/ فعول / فعولن/ فعول    / فعولن/ فعول   فعولن/ فعول   .................................................................................................................................................................

 (متقارب َتم)        .................................................................................................................................................................

 

ْمَع فَه مْ َمـــْن أأْحَسَن   َمــــــــْن َحف ظَ الَعهــْـَد َوفى  -ں  ں  -/ -ں   - -    -ں  ں  -/ -ں  ں  - السَّ

ْن /  ................................................................................................................................................................. ـلـ  ـْسـتـَع  نْ م  ـلـ  ـْسـتـَع  نْ   م  ـلـ  ـْسـتـَع  ْن / م  ـلـ  ـْسـتـْفـع   م 

 (مجزوء الرجز)        .................................................................................................................................................................

 

ل يدع   ل    اللّـــــــْوَم اي عاذ   -/ ں - -/ ں - -ں    -/ ں - -/ ں - -ں   فما أأنَْت ابلعــــــــــــاد 

 / فعـو  نفعولن/ فعول   ـو/ فع نفعولن/ فعول  .................................................................................................................................................................

 (مجزوء المتقارب)             .................................................................................................................................................................

 

ْن أأخٍ لبيب  و د  َصـ  ْن قَرابَة  الَقريب  أأفْضَ   حيٌح م   - - / ں -ں  - / ں -ں  ں  -    - - /  ں-ں  - - /  -ں   - - ل  م 

تْفع لْ  مس تفعلن  ................................................................................................................................................................. تْفع لْ  مس تعلن/ مـتفعلن       /مس تفعلن/ م    / م 

 (رجز َتم)              .................................................................................................................................................................
 

 - -/ ں - -ں/ں - /ں - - ں   ں- / ں - -ں/ں - /ں - -  ں فََعّز   الف ؤاَد عزاًء َجميالً   ْمس  َمْسَكن ها في الّسماء  هَي الشَّ 

 فعولن فعولن// فعولن/ فعول      فعولن/ فعول   ل  /فعو  ن/فعول  .................................................................................................................................................................

 (متقارب َتم)        .................................................................................................................................................................
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ْشر ق  أأم     أأَشْمــــــٌس تََجلّْت لنا   –/ ں - -ں / ں  –ں   -/ ں - -ں / ں  –ں  القمــــــر  الم 

/ فـــَـعــول ن/ فَ   ................................................................................................................................................................. / فـــَـعــول ن/ فـــَـعــو  ــــعــوفـــَـعــول   فـــَـعــول 

 (مجزوء متقارب)            .................................................................................................................................................................

 

ذا غاَمـْرَت ف  - - /ں- - - /  ں - - - ں   - - ں / -ں  ں -/ ں- - - ں ال تَْقنَْع بما دوَن النّجوم  ف  َشَرٍف َمرومٍ  ياإ

فاعَلْتن ................................................................................................................................................................. فاعلَ  م  فاع  نت/ م  فاع /   نلَت/ فعولن                 م   ن / فعولنتلَ م 

 (وافر َتم)       .................................................................................................................................................................

 

 - - - / ں – ں  ں – ں   - - - / ں - - - ں  يْنَفعْ  أأنّه توهَّمَ     امرأً أأْمرٌ  َضرَّ  َوكَمْ 

فاعلْت ................................................................................................................................................................. فاع      نم  فاع        نتلْ / م  فاعلْتلَ م   نتن  / م 

 )مجزوء الوافر(       .................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهىى العروض
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واعد
 الـق 

 1 ): ة  ي 
لاع  اق  ،   ق واعد ب  لة   * الطب  اب   المق 

ة        ي  ائ  ش 
ن  ب  الأ   * الأ سالي 

 2: ة  طع   ( ق واعد الهمز 
ا الوصل والق   * همز ب 

وسطة        ة  المت   * الهمز 

ة        طزف  مت 
ة  ال  * الهمز 

 3: ة  ي  واعد صزف  ي     ( ق 
ان  الصزف  ز  ، المي  وي 

ر اللغ  د   * الج 

ح       * المصدر الصزي 

ة        ي   * اسم المّزة  ، اسم الهي 

ات        ق  ت   * المش 

غ  المب  )اسم       ،صت  هة  ب  ة  المش  غول،الصف 
اعل،اسم المق  مان  والمكان  الق  ،اسما الز  ة   (الغ 

 4: ة  حوئ 
داء   ( ق واعد ي   * ا سلوت  الي 

زط       * ا سلوت  الش 

دل       * الي 

خ ز      ل الأ  ارع المغب  عل المض   * الق 
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نات من    البديعيّة: المحس ّ

 وعكسها(. )كلمة المعنى في متضادتين كلمتين بين الجمع وهو الطباق:  (0)

 النهار(× )الليل الطباق:     أ يتين" النهارو   الليلقال تعالى: " وجعلنا  - 

 الأنثى(× الطباق: )الذكر      "كالأنثى الذكرقال تعالى: " وليس  - 

 الطباق: )             (    من تشاء " تذلُّ من تشاء و  تعزُّ قال تعالى: " و  - 

  

 نوعان: الطباق 

 

يجاب: 0   )اإذا اجتمع في الكالم المعنى وعكسه( كالأمثلة السابقة.. طباق اإ

 . طباق سلب: )اإذا اجتمع فعلين أأحدهما مثبت وال خر منفي، أأو أأحدهما أأمر وال خر نهىي(2 

 ال يعلمون(× طباق سلب: ) يعلمون   "ال يعلمونوالذين  يعلمونقال تعالى: " قل هل يس توي الذين  - 

  طباق سلب: )                      (    النّاس واخشون"قال تعالى : " ال تخشوا  - 

 

 

 وعكسها(. )جملة الترتيب على يقابلهما بما يؤتى ثم أأكثر أأو بكلمتين يؤتى أأن المقابلة:  (2)

 مقابلة.  ".يحّرم عليهم الخبائثو  يحّل لهم الطيّباتقال تعالى: " و  - 

 مقابلة.   الكافرين "قال تعالى: " أأذلّة على المؤمنين أأعّزة على  - 

 )      (            اللهم أأعط منفقًا خلفًا وأأعط ممسكًا تلفًا. - 

 

 اختبر نفسك 

 : ميز الطباق من المقابلة في كل من:ؤالس

 ..............................................    . قال تعالى: " والذين يدعون من دون الله ال يَخلقون شيئًا وهم ي خلقون"0

ليهم أأْن س بّحوا بكرة وعش ًيا "2  ..............................................      . قال تعالى: " فأأوحى اإ

 ..............................................      . قال تعالى: " فليضحكوا قلياًل وليبكوا كثيًرا "2

 ..............................................       قال تعالى: " تحس بهم جميًعا وقلوبهم ش تّى". 2

 ..............................................   . ) اإّن الأرواح جنود مجنّدة ، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف"1

فّت الجنّة ابلمكاره والنار ابلشه1  ..............................................       وات(. )ح 

 ..............................................     . ) اإّن الله يبغض البخيل في حياته، والّسخّي في مماته (4

 ..............................................  . قال تعالى: " وما يس توي الأعمى والبصير، وال الظلمات وال النور، وال الظل وال الحرور"2

 ..............................................      . قال تعالى: " الحمد لله فاطر السماوات والأرض"9

 ..............................................   . قال تعالى: " يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي "01

 ..............................................       قال تعالى: " لله الأمر من قبل ومن بعد ". 00
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نشائيـة: الأساليب    البالغية ومعانيها االإ

 االس تفهام. (2)  النداء. (2)  النهىي. (2) الأمر  (0)

  

 البالغية معانيه ومن الأمر: أأوال:  

 الأدنى منزلة اإلى الأعلى منزلة. )من البشر اإلى الله(اإذا كان الأمر من  ( الّدعاء: 0)

 لنا من أأمران رشدا" هّيءمن لدنك رحمة و  أ تناقال تعالى: " ربّنا  -  

 لي أ ية " اجعلقال تعالى: " رّب  -  

 لي صدري" اشرحقال تعالى: " رّب  -  

 

 عند الأمر بش يئين يخيّر بينهما المخاطب ( التخيير:2)

ًدا أأو  فعْش  -   نه صلْ واح   مقارف ذنب مرة ومجانبه.  أأخاك فاإ

 اشرب الشاي أأو القهوة. -  

 

 البالغية معانيه ومن النهىي: : اثنيًا  

 اإذا كان النهىي من شخص اإلى أ خر في نفس المنزلة. ( االلتماس:0)

ّن ذلك أأمر غير  مغتفر    الّسر عني يوم انئبة ال تطواي -    فاإ

 بلحيتي وال برأأسي " ال تأأخذقال تعالى: " اي ابن أأم  -  

 

 اإذا كان النهىي لغير العاقل. ( التمني:2)

 أأيتها الشمس. ال تغربىي -  

 ال تطلع.اي صبح   -  

 

 البالغية معانيه ومن النداء: : اثلثًا  

 واكبدي وا حّر قلبىي     وا معتصماه.  وتكون مع أأداة النداء ) وا ( ( الندبة:0)

 اي الله للمؤمنين اي لأهل الخير لمساعد المحتاج.     ( االس تغاثة2)

 !ايلك من شخٍص كريم     ( التعجب2)

 

 البالغية معانيه ومن االس تفهام: : رابًعا  

 قال تعالى: " رّب أأنى يكون لي غالم ولم يمسس ني بشر"     ( االستبعاد0)

 لت أأنت من الزحامفكيف وص  أأبنت الدهر عندي كل بنتٍ      ( التعجب2)
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 ( اللغوي الأصل ،اللغوية المادة ) :لغويال جذرال   

 الألف. من خلّوه وي شترط ثالثيًا، يكون ما وغالبًا ، المعنى من به ي ؤتىو  للكلمة، الأصلية الحروف هو

 

 مالحظات:

 ر ر م اس تمّر:  د د ع : اس تعدّ    الثالثي: في يفك )الشّدة( التضعيف (0

 س. د ن ه مهندس:  رج دح يدحرج:  فعلل(: )على رابعيًا الجذر يكون قد (2

 

  يلي: بما نأأتي الكلمة جذر لتحديد 

ذا  الثالثي. الماضي الفعل (0  المصدر( أأو المضارع حسب ايء أأو واو نقلبها الألف على احتوى )اإ

ذا  الثالثي. المضارع الفعل (2  المصدر( حسب ايء أأو واو نقلبها الألف على احتوى )اإ

  الثالثي. الفعل مصدر (2

 

  ( وذ ع )     ( يعوذ ) : مضارعه ، ( عاذ ) الثالثي: الماضي  :  معاذ

 ( ل ي )م (ميل ) المصدر ، ( يميل ) : مضارعه ، ( مال ) الثالثي: الماضي  : مائل

 ( م و ن )  ( نوم ) المصدر ، ( ينام  ) : مضارعه ، (  انم ) الثالثي: الماضي  :  مـانئ

             اتّصاف:

 

 اختبر نفسك 
 

 التالية: للكلمات ( اللغوية المادة ) اللغوي الجذر ما س:

 عليم خياطة معارج االس تعداد تماثيل الغبطة القيامة الصفائح المدارس

         

 ّ بكار وشائج منارة نتجاهل ساعات  سميع استئذان العشيّ  المكتظ االإ

         

ّ  قتنعم  مدحرج انتشر امتحان ـدّ  ارتدّ  قىات ـدْ  يَـع  ـدْ  يَـع   يَـع 

         

 مهندس اس تمدّ  يوسوس يختّص  اس تدع   تشويه رجاء ابتغاء استباق

         

 يوسوسون انتظار امتدّ  اس تعن شعاع اس تالم يرث برهن بيارق

         

ق االس تعداد يترجم تعاون االبتكار نتاج أأعيذها غزوة أأذ   اصطفى اإ
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 الصرفي: الميزان 

 (. فـعـل ) : على حروفها ونزن للكلمة الثالثي ابلأصل نأأتي الثالثي: الأصل ذات الكلمات 

 (. فـعـلل ) على: حروفها ونزن  للكلمة الرابعي ابلأصل الرابعي:نأأتي الأصل ذات الكلمات 

 ( احذف     أأو     زد  موازنة:  )

 

 

 اختبر نفسك 

 

 التالية: للكلمات الصرفي الوزن ما س:

 اس تعن يرث مدارس انكسر:

 

 

   

لون هبة انتصار  يخّص  يَص 

 

 

   

 نم ارتق   زن أأقم

 

 

   

 أأحمال ممنوع ممحاة يرمون

 

 

   

 يترجم يتزحلقون يتدحرجون مهندسون

 

 

   

ق يث ْق  يدعون  اس تمرّ  أأذ 

 

 

   

د انفّض  انتفض  يَع د يَع 
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 ، إ ( وُتنطق دائما          ُتك تب بصورة ) ا ( وال ُتنطق                                                   

 
 ُتك تب بصورة ) ا

  أأمر : أأكل،بهمزة يبدأأ  الذي الثالثي . الفعل0 امرأأة. امرؤ، اثنتان، اثنان، اسم، ابنة، ابن، :الخاصة الأسماء. 1

نتاج أأنت ْج، أأنتج، ومصدره: وأأمره الرابعي الفعل . ماضي2    ارم   ادرس، العْب، :الثالثي الفعل أأمر. 2  .اإ

ْر، انتصر،: ومصدره وأأمره الخماسي ماضي. 2 ، :المتكلّم اإلى المس ند المضارع . الفعل2    انتصار انتص   أأدرس   أألعب 

 ... اإال أأو، أأْن، اإْن، اإّن، أأّن، . الحروف:2  اس تخراج اس تخر ْج، اس تخرَج،ومصدره:  وأأمره السداسي ماضي. 2

كرت التي عدا ما . الأسماء1    البيت القمر، :ابالسم المتصلة) التعريف أأل (همزة. 1 ر أأهداف، الوصل همزة في ذ   أأبح 

 
 
 

 فقط. قبلها ما حركة على تعتمد    قبلها. ما وحركة حركتها كتابتها على تعتمد

ذا السطر على وت كتب    على حرف ي ناسب حركة الأقوى  فت كتب  ساكن. قبلها كانت متطرفة وما اإ

ــئ:   لأن الهمزة )            ( وما قبلها )               (   َمأْمون:  (      لأن ما قبلها )            شاط 

ـؤ:   (        لأن الهمزة )            ( وما قبلها )       ب ـــْئـــــر:   لأن ما قبلها )                  ( تهيُـّ

 لأن ما قبلها )                  ( قـــرأأ:  (        لأن الهمزة )            ( وما قبلها )         ل ْؤلؤ:

ئَاب:   لأن ما قبلها )                  ( دهاء:  (        لأن الهمزة )            ( وما قبلها )         ذ 

َؤساء:  اإذا كانت منونة بتنوين فتح والحرف قبلها يوصل بما بعدها )تكتب على نبرة(  (        لأن الهمزة )            ( وما قبلها )         ر 

 ًا ، شْيـئـاً دفْـئـًا ، عْبـئـ        
 فتح والحرف قبلها ال يوصل بما بعدها )تكتب على السطر(ابلاإذا كانت منونة         

ْزءاً          ضوءاً ، بْدءاً ، ج 
 :الكتاب تدريبات

ئ ، نَشأأ ، :ال تية للكلمات السين أأو الشين حرف اضبط 1- نش  ئ ، منَشأأة ، م  ئون ، نْشء ، انش  ئل مْسؤول ، منَشأأ ، ي نْش    .س  

 )مةـمالئ   )مالءمة،  التعليميّ  للمحتوى ..........تدريس اإستراتيجيّات المعلم أأ. يس تخدم :يأأتي لما الصحيحة االإجابة اختر- 2

ر فْت       )أأةمكافَ  /)مكافئة   لتميّزه ماليّة .............الجامعيّ  للّطالب ب. ص 

 )ابذلْ   /)أأبذلْ      ابلّسعادة تشعر   جهَدكَ   ..........ج.    

 .ال تية العبارات في خط تحتَه ما في عليها جاءت التي ابلصورة الهمزة كتابة سبب بين  3-

 .ساكن حرف قبلها وما متطرفة    .كبيرٌ  عْبءٌ  أأ.  المسؤولية   

 .ساكن حرف قبلها وما متطرفة    .ي ْذكر   ابلّشْيء   الّشْيء  ب.  

  خماسي لفعل مصدر /وصل همزة   المعرفيّ  االقتصاد نحو التعليم   ج. تطّورَ  

 .الفاء مهموز ثالثي فعل    .اليتيمَ  المبّرة   د.  أأَوت   

 .سداسي ماٍض  فعل /وصل همزة   .عمل ه   بعدَ  العامل   ه. استراحَ  

 كتابة الهمزة

 همزة القطع همزة الوصل

ول 
 
ةالكلمفي ا  

 الهمزة المتوسطة تطرفةالمالهمزة 

 ) ئْت  علل: تكتب الهمزة على نبرة في )ش 

 ومنفردة في ) شاء(

نها ساكنة وقبلها مكسور)ش   (: لأ  ئْت 

نها متطرفة بعد ساكن  )شاء(: لأ
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 امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام

 وثيقة محمية محدودة
 مدة االمتحان:   (الهمزة 222رقم المبحث: )    مهاراتالمبحث: اللغة العربية/ 

 اليوم والتاريخ:   (0رقم النموذج: )     الفروع  كافةالفرع: 

 رقم الجلوس:         الطالب:اسم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 

 : كتابة الهمزة على صورتها في كلمة ) شيء (سبب ( 0

 متطرفة وما قبلها مفتوح (ب     متطرفة وما قبلها ساكن.( أأ  

 متطرفة وما قبلها مضموم (د    متطرفة وما قبلها مكسور (ج 

 سبب كتابة الهمزة على صورتها في كلمة ) جْزء ((  2

 متطرفة وما قبلها مفتوح (ب     متطرفة وما قبلها مضموم (أأ  

 متطرفة وما قبلها ساكن. (د    متطرفة وما قبلها مكسور (ج 

 لم جاءت الهمزة في كلمة ) اغْتن ْم ( همزة وصل:( 2

 أأمر فعل ثالثي (د أأمر فعل سداسي (ج  أأمر فعل رابعي (ب أأمر فعل خماسي. (أأ  

 جاءت عليها:لم كتبت الهمزة في كلمة ) المَساء ( على الصورة التي ( 2

 متطرفة وما قبلها مفتوح (ب     متطرفة وما قبلها مضموم (أأ  

    متطرفة وما قبلها ساكن. (د    متطرفة وما قبلها مكسور (ج 

 الكلمة التي كتبت فيها الهمزة بصورة صحيحة:( 1

.  ج( نَـْشـئَـةٌ    ب( َمـنْـَشئ   أأ( أأنَشـئ  ـئ  نْـش   د( يـ 

 همزة وصل مما يليالكلمة التي احتوت ( 1

   د( أأّول   ج( بَهاء    ب( َشأْن    أأ( اْجتَه د.

تَعاَن ( همزة وصل؟4  ( لماذا جاءت الهمزة في كلمة ) اس ْ

 د( مضارع مس ند للمتكلم ج( مصدر فعل سداسي  ماضي فعل سداسي. (ب  أأمر فعل سداسي (أأ 

نها ساكنة2 ئْت  ( لأ  ( سبب كتابة الهمزة على نبرة في كلمة ) ش 

 وما بعدها يتصل بها (د وما قبلها يتصل بها (ج  وما قبلها مكسور. (ب  وما بعدها مفتوح (أأ 

 ( سبب كتابة الهمزة في كلمة )َمأْمون( لأن الهمزة9

 د. ساكنة وال تتصل بما بعدها  ساكنة ج. ب. مفتوحة وما بعدها مضموم  .ساكنة وما قبلها مفتوحأأ. 

تشير اإلى رمز االإجابة الصحيحة في ظلّل بشكل غامق الدائرة التي  ، ثماختر رمز االإجابة الصحيحة في كل فقرة مـّما يأأتي

 )فقط( الحتساب عالمتك. نموذج االإجابة )ورقة القارئ الضوئي( فهو النموذج المعتمد

 

 

 ل ا

 

 ع

 

 ز

 

 و

 س

 أ
 ة
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ئْب( على الصورة التي جاءت عليها:( سبب كتابة الهمزة في كلمة 01  )ذ 

    ساكنة (ب    ساكنة وما بعدها يتصل بها (أأ  

 ساكنة وما قبلها ال يتصل بها (د    ساكنة وما قبلها مكسور. (ج 

 ( الكلمة التي احتوت همزة وصل مما يلي00

 د( اس تغرق.   ج( هائلة   ب( يؤدي   أأ( أأكثر 

نها:( جاءت الهمزة في كلمة )أ كََل( 02  همزة قطع لأ

 د. أأمر رابعي مهموز ج. مضارع مس ند للمتكلم  ب. ماضي رابعي مهموز  .هموز الفاءأأ. فعل ثالثي م 

 :( الكلمة التي احتوت همزة وصل مما يلي02

 د( اثنان.  ج( أأرهف   ب( شيء   أأ( يتأألق 

 :مما يلي قطع( الكلمة التي احتوت همزة 02

ـئر أأ(   ادرسد(   المدرسةج(     أأما.ب(    ب 

 ( على الصورة التي جاءت عليها:ب ـْئـر  ( سبب كتابة الهمزة في كلمة )01

    ساكنة (ب    ساكنة وما بعدها يتصل بها (أأ  

 ساكنة وما قبلها ال يتصل بها (د    ساكنة وما قبلها مكسور. (ج 

فْـئـاً(  سبب كتابة الهمزة في كلمة )( 01  عليها:على الصورة التي جاءت د 

  .وما بعدها يتصل بها منونة (ب       ( منونةأأ  

 وما قبلها ال يتصل بها منونة (د     ساكنة وما قبلها مكسور (ج 

 على الصورة التي جاءت عليها:ضوءاً (  سبب كتابة الهمزة في كلمة )( 04

  يتصل بهاال وما بعدها  منونة (ب       ( منونةأأ  

 وما قبلها ال يتصل بها منونة (د     ساكنة وما قبلها مكسور (ج 

بداع (  سبب كتابة الهمزة في كلمة )( 02 نها على الصورة التي جاءت عليهااالإ  :لأ

 مصدر لفعل خماسي (د ماضي لفعل رابعي (ج  ماضي لفعل خماسي (ب ( مصدر لفعل رابعيأأ  

نها على الصورة التي جاءت عليهااستنَجَد (  سبب كتابة الهمزة في كلمة )( 09  :لأ

 مصدر لفعل خماسي (د  أأمر سداسي (ج  ماضي سداسي (ب  ( مصدر سداسيأأ  

نها على الصورة التي جاءت عليهااستنَجَد (  سبب كتابة الهمزة في كلمة )( 21  :لأ

 مصدر لفعل خماسي (د  أأمر سداسي (ج  ماضي سداسي (ب  ( مصدر سداسيأأ  

وء (  سبب كتابة الهمزة في كلمة )( 20  الصورة التي جاءت عليها:على ض 

نها ساكنة (ج  لأن ما قبلها ساكن. (ب ( لأن ما قبلها مضموم أأ   نها متطرفة (د  لأ  لأ

 :الكلمة التي احتوت همزة وصل مما يلي( 22

 .مرأأةد( ا   مأ ذنج(    ءدفب(   سفيتأأ  أأ( 
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 ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير اإلى رمز االإجابة الصحيحة في نموذج االإجابة )ورقة القارئ الضوئي( 

 )فقط( الحتساب عالمتك. فهو النموذج المعتمد
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  بزمن. مقترن غير ( فعل ) حدث على مادل الصريح: المصـدر 

  الثالثي: 

 الجدول( )فيال تية الأفعال من الصريح المصدر صغ :0س

 الثالثي: الصريح المصدر اس تخرج ثم ال تي النص اقرأأ  :2س

  ومأ ل مكروه، أأشكاله من شكل وكلّ  طعمه، مرّ  الظلم "

 " وال خرة الّدنيا في والحسرة النّدم صاحبه   

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

 .............................صريًحا مصدًرا ( ـقولت )أأنْ  المؤول ابلمصدر استبدل :2س

 

 

 

 فعلل  فاعل  فعّل       أأفعل  الرابعي: 

فعال   فاعلة، تفعيل      اإ عال م   فعللة  ف 

  الجدول(: )في ال تية الأفعال من الصريح المصدر صغ :0س

 الرابعي: الصريح المصدر اس تخرج ثم ال تي النص اقرأأ  :2س

بل من وتدقيقها تحليلها بعد العامة الثانوية نتائج اإعالن تم "  اللجان ق 

 " الحقيقة بمواجهة نفسي وبين بيني صراع فكان المختّصة،   

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

ه )أأنْ  المؤول ابلمصدر استبدل :2س  .................................صريًحا مصدًرا ( ت واج 

 

 

 لّ ـعـاف   تفعَّل    لـتفاعَ     افتعل     انفعل الخماسي: 

 افعالل   تفعُّل    لـتفاع      افتعال    انفعال  

   الجدول(: )في ال تية الأفعال من الصريح المصدر صغ :0س

 الخماسي: الصريح المصدر اس تخرج ثم ال تي النص اقرأأ  :2س

نّ  " لى أأّدى التكنولوجيا مجال في واالبتكار التطّور اإ  االنفتاح اإ

لى    " معها التعامل ن حسن أأن فعلينا كثيرة عوالم اإ

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

 ............................صريًحا مصدًرا ( يبتسم )أأنْ  المؤول ابلمصدر استبدل :2س
 

 

 اس تفعال اس تفعل: السداسي:

 

 

 زرع صام ضرب غَلى جلس

     

 رعى سرق عوى زأأر هرب

     

 طار شر ب نقّ  َسَعلَ  درس

     

 قاتل كبّر أأكرم

    

 صارع علّم أأنجب

    

 انقش كّسر أأبدع

    

 بعثر طمأأن هندس دحرج

    

 احمرّ  تعرَّف تواَصل انتصر انشرح

     

 اصفرّ  توقَّع تقاتَل انتظر انقسم

     

 اخضرّ  تحّدث تعاَمل ابتكر انكسر

     

ع تواقَــح اختصم انهزم َـّ  ابيضَّ  ترف

     

 اس تعطف اس تهون اس تعمل استنجد اس تخدم
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من خبراتهم وتقديرهم والصعود لفكرهم واجب علينااحترام الكبار واالس تفاده        

 خماسي............. مصدر  .....ثالثي......... مصدر         

 سداسي.............. مصدر  رابعي............. مصدر       

 

 

 (  1) اختبر نفسك 

 يليه: عما أأجب ثم ال تي النّص اقرأأ  :0س

براهيم ولده الله عبد بن خالد أأوصى  :فقال اإ

ْسن نّ  بيده نفسي والّذي الكثير، متـبر واالإسراف القليل، مثمرٌ  واالقتصاد االإسراف، مع الكثير من خير الكفاف مع التّدبير ح   الحظّ نعم اإ

 .عجب غير من مضحاكاً  تكن وال بلواه، المأأمون وفاكه عتباه، المرجوّ  عاتب بنّي، أأي .الحرام المال المال وبئس القناعة،

 ......................................................................  ثالثّي: لفعل مصدراً  النص: من اس تخرج أأ(

 .....................................................................  رابعّي: لفعل مصدراً    

 .....................................................................  ّي:خماس لفعل مصدراً    

  

 يليه: عما أأجب ثم ال تي النّص اقرأأ  :2س

ــن أأفصــح اي" ــاد نطــق م ــديثك ، الّض ــد شــهد ح ــّذائق عن ــتفهّم ال ــت ، الم ــة فأأن ــة النّعم ــالمين العظيم ــذَت  ، للع ــاس أأنق ــن النّ ــول م ــدم مع  اله

لهــىي بنــور مضــاءة معــارج علــى ووضــعتهم ، والّظلــم ّــه الخيــر أأمتــك عــن فجزيــت الّرشــاد، ســبيل يهــدي اإ  مــن والتّســليم الّصــالة وعليــك كل

 ".لك وانتصاراً  للحق اس تحقاقاً  النّاس، وذكرك الله ذكر ما العالمين، ربّ 

 ................................................... رابعيّ  لفعل مصدراً    ............................................ثالثّي: لفعل مصدراً  النص: من اس تخرج أأ(

 .......................................... سداسّي: لفعل مصدراً   .........................................خماسّي: لفعل مصدراً    

 

فعال الصريح المصدر صغ :2س  ال تية: للأ

 كتب توهَّج ارتدّ  انتزع صارح صنع مّدد اس تجاب اختـّص  ابتهل

          

  

 ال تية: المؤولة المصاد من الصريح المصدر هات :2س

 .................................................. لكم( خيرٌ  تصوموا )أأنْ  تعالى: لقا (2  ..................................................................... بجدٍ  تدرَس  أأنْ  يعجبني (0

 

  نوعه المصدر  نوعه المصدر

   هروب لأن ماضيه ) نزل ( مصدر لفعل ثالثي نزول

نجاب    تكبير لأن ماضيه ) أأنجب ( رابعيمصدر لفعل  اإ

   احتمال لأن ماضيه ) انتصر ( مصدر لفعل خماسي انتصار

   استنجاد لأن ماضيه ) اس تخرج( مصدر لفعل سداسي اس تخراج

  عملية ن قّدر بكلمة  المصدرلتحديد 

  نعيده  عدد حروفهلتحديد 

 ماضيلل 
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 قـال رمـى بــــاع وقف جلس الفعل
      مصدر المّرة

 

  صـاح عــاد دعــا رحم الفعل
      المصدر الصريح
      مصدر المّرة

 

 كـّبـر اهـتـّز  انتصر ابتسم انطلق الفعل
      مصدر المّرة

 

شار الفعل
 
هـان استراح غـّطـى ا

 
عاد ا

 
 ا

      المصدر الصريح
      مصدر المّرة

 

 

 

 

 

 

 

 خاف رمـى عاش وقف جلس الفعل
      الهيئةمصدر 

 

شار استراح كّبر ابتسم انطلق الفعل
 
 ا

      مصدر الهيئة
 

 

 .عـلــــى وزن  َفـــــْعـــلة (  ُيـــصاغ من الفعل الثالثي:  مصدر يدل على وقوع الحدث مّرة واحدة ( 
 دره الصريح + ة (  )مص ُيــــصاغ من غير الثالثي:        
ذا تشابه مع          (  واحدة )نضيف كلمة المصدر الصريحا 

 

 المّرة )اسم( مصدر

 عـلــى  وزن  ِفـــْعـــلة  (ُيـــصاغ من الفعل الثالثي:  مصدر( يدل على هيئة حصول الفعل. ) اسم ( 
 ) الصريح +  ة  +  كلمة(ُيــــصاغ من غير الثالثي:        

 

 الـهيئة)اسم( مصدر 
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 : الكتاب تدريبات

غْ  1-   :الأفعال ال تية من المرة اسم ص 

 سعى زار غّطى  ابع أأجاب نزل

 َ َ   واحدة اإجابة ْزلةـن  َسـْعية َزْورة تغطية واحدة ْيعةـ ب

غْ  2- يتة،)  وقف( ، هزّ  )ماَت،        :ال تية الأفعال من الهيئة اسم ص  ة، م  زَّ ْقفَة ه   (و 

 :يأأتي ما في المرة واسم الهيئة اسم عين 3-

الَّ  كَانَْت  تعالى: "اإنْ  قال -أأ  
 
َدةً َصْيَحةً  ا َذا َواح 

 
مْ  فَا يعٌ  ه  ََّديْنَا َجم  ونَ  ل ْحَضر   .مّرة /واحدة َصْيحة  "م 

يفة منهم تعالى فأأوجس قال-ب  يفة  "علين بغالم وبّشروه   تخْف  ال قالوا خ   .هيئة /خ 

 .مّرة/زلّة      .َزلّةً  منه   بدْت  اإنْ  أأخاكَ  تجاف   ال -ج 

 .مّرة /َرْمية       .مٍ را غير من َرْميةٍ  ربّ  -د 

يلةٍ        ك يلٍة؟ وسوءَ  أأَحَشفًا -ه   .هيئة/ك 

 .هيئة /ع يشة      .كريمةً  ع يشةً  المؤمن يعيش   -و 

 

 اختبر نفسك 

 

 المعنى: وفهم السليمة ابلقراءة مس تعيناً  ، ال تية الجمل في تحته المخطوط نوع حدد :0س

 ........................................................................................     ". واحدة صيحة اإال كانت اإن " تعالى: قال (0)
 ........................................................................................    ". خيفته من والمالئكة بحمده الرعد ويس بح " تعالى: قال (2)
نّي (2)  ........................................................................................  القطر  بلله العصفور  انتفض  كمـا  هـّزة  لذكـراك  لتعـروني واإ
 ........................................................................................  والضياء  والظالم الميالد و والموت  الخريف ارتعاشةو  فيه الش تاء دفء (2)
ليـك أأبـدي بأأن أأتـدعو (1) ل    أأيّها  شقـائي  ومـنك  ابتسامة اإ ـتجاه   ........................................................................................ الم 

 
 ثم اس تخرج منه:  االتي النص اقرأأ : 2س

 بما قوية فرحة هزتني و ، التعمير على شعبنا بقدرة فأ منت ، جولة أأنحائها في لتج   و ، المش تاق خلةد   غزة مدينة دخلت  " 

لى دعوا الذين بهؤالء ابتسامة ثغري وعلت شاهدت  فيه يقصروا ولم اإخاللة، بواجبهم يخلّوا لم و ينتجون فمضوا ، واحدة دعوة العمل اإ

 "المتخاذل تقصيرة

 .................................................  ( مصدر مّرة من فعل غير ثالثي2 ................................................. ( مصدر مّرة من فعل ثالثي0

 ................................................. ( مصدر هيئة من فعل غير ثالثي2 ................................................. هيئة من فعل ثالثي ( مصدر2

  

 : اضبط ما تحته خط في الجمل االتية:2س

 .أأمتار س تة الرايضي قفزة بلغت . 2   .نبوة صارم لكل و ، كبوة جواد لكل . 0 

  .مقالة من أأبلغ سكتة رب . 2   .مريض أأنه على العامل وقفة تدل . 2 

   .المتكبر جلسة تجلس ال . 1 
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 امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام

 وثيقة محمية محدودة
 مدة االمتحان:  (مصدرا المرة والهيئة 004رقم المبحث: )   مهاراتالمبحث: اللغة العربية/ 

 اليوم والتاريخ:   (2رقم النموذج: )     الفروع  كافةالفرع: 

 رقم الجلوس:         اسم الطالب:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 

 

 ( مصدر المرة من الفعل )نَـهَـل(:0

 د. ن ـهْـلة  .ج. نَـهْـلة   ب. انهل   أأ. نَـهْـل 

 ( اسم المرة من الفعل )ارتبط(:2

 د. ربْط   ج. ربْطة   ب. ارتباط  .أأ. ارتباطة 

 ( اسم المرة من الفعل )انطلق(:2

 د. انطالقاً   .ج. انطالقة   ب. طلقاً    أأ. طلقة 

 ( مصدر المرة من المصادر ال تية:2

رفة  ج. شديدة   .ب. قَـتلة   أأ. َرحمة   د. ش 

 )َرْميَة( في جملة )رّب َرْميَة من غير راٍم(:( كلمة 1

 .د. مرة  ج. صناعي   ب. هيئة  صريحمصدر أأ.  

 ( اسم المرة من الفعل )انتقل(:1

  َ َ    ْقلـأأ. ن ناقلة  .ج. انت قالة   ةـلَـ قْ ـب. ن  د. م 

 ( اسم المرة من الفعل )انتفع(4

نتف عة  َ    .ب. انتفاعة  أأ. م   د. َمنْفعة   ْفعةـج. ن

 ( اسم المرة من الفعل )اقترب(2

ْربة  قاربة  ج. اقت رابة.    ب. قَْربة   أأ. ق   د. م 

 ( اسم المرة من الفعل )نََظَر(9

َ    َرةـظْ ـأأ. ن    ناظرة  ج. انتظارة   .َرةـظْ ـب. ن  د. م 

تشير اإلى رمز االإجابة الصحيحة في ظلّل بشكل غامق الدائرة التي  ، ثماالإجابة الصحيحة في كل فقرة مـّما يأأتي اختر رمز

 )فقط( الحتساب عالمتك. نموذج االإجابة )ورقة القارئ الضوئي( فهو النموذج المعتمد

 

 

 ل ا

 

 ع

 

 ز

 

 و

 س

 أ
 ة
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 ( اسم المرة من الفعل )انم( في جملة )انم أأبىي بعد الظهر(01

َ    ةـمَ ـيـ أأ. ن     د. نَواَمة   ْوَمةـ. ن  ج   .ْوَمةـب. ن

 ( اسم الهيئة من الفعل )مشى(:00

ْشي   أأ. َمْشي  ـْشـيَـة  ج. َمـْشـيَـة   ب. م   .د. م 

 ( اسم الهيئة من الفعل )وقف(:02

قْ   فـج. َمْوق     ب. وقوف   ةـفَ ـأأ. َوقْ    .ةـفَ ـد. و 

ية المتكبر َزلّـٌة وسوء خلق) عبارة: اسم هيئة في ( 02 ـش ْ  :هو (م 

ـْشـية   ج. سوء   ب. َزلّـة   أأ. المتكبر   .د. م 

 ( اسم الهيئة من الفعل )كبا(:02

ـْبوة   د. َكـْبوة واحدة   ج. َكـَبـو   ب. َكـْبوة   .أأ. ك 

 :  (جلس)( اسم الهيئة من الفعل 01

لْسة واحدة ب.  جلوس  أأ.   َجلْسة د.     َجلْسة ج.  ج 

 الهيئة:( الجملة التي ورد فيها اسم 01

   ب. أأنهيت الواجب في َجـلسة     أأ. رّب َرمية من غير رامٍ  

ش ية الهرم   د. هزم الجندي خصمه بَضربة    .ج. يمشي المريض م 

 ( اسم الهيئة مما تحته خط ورد في جملة:04

ـْشـَيةب. مشى الرجل      جميلة ل عبةأأ. لعب الطفل     .متأأنية م 

رعةد. احذر من     طويلة َوثْبةج. وثب الالعب    السُّ

 ( اسم الهيئة مما تحته خط ورد في جملة:02

 مقالة من أأبلغ كتةسَ  ربب.      بوةكَ  جواد لكلأأ.  

 .أأمتار س تة الرايضي فزةق   بلغتد.     طويلة َوثْبةج. وثب الالعب  

 مما تحته خط ورد في جملة: المرة( اسم 09

َ  صارم لكلأأ.    المتكبر لسةج   تجلس الب.       .بوةن

 أأمتار س تة الرايضي فزةق   بلغتد.    مريض أأنه على العامل قفةو   تدلج.  

 اسم الهيئة مما تحته خط ورد في جملة:( 21

 جلسةأأنهيت  الواجب في ب.    طويلة وثبة الأعداء على الجندي وثبأأ.  

 واحدة انتقامة السابقة لهزيمته الفريق انتقمد.    .الصالة أأركان من االإحرام تكبيرةج.  
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 ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير اإلى رمز االإجابة الصحيحة في نموذج االإجابة )ورقة القارئ الضوئي( 

 )فقط( الحتساب عالمتك. فهو النموذج المعتمد
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 المشتقات
 مهم جدًا جدًا جداً 

مثلة صياغته المشتق
 
 ا

 اسم الفاعل
ــل ثـــــالثي  : فاِعــــ

ـــ( غ ثالثي: ـِ   )ُم ـــ

 )فهم: فاهم( )رّد: راّد( )سعى: ساٍع(

( :)ابتسم  ى: ُمتوّلٍ
ّ
 ُمبتِسم( )تول

 اسم المفعول
  : مفعولثـــــالثي
ـــ( غ ثالثي ـَ  : )ُم ـــ

ذا لحاقه بشبه يجب الزما الفعل كان ا    :جملة ا 

 )شّد: مشدود( )دعا: مدعّو( )رمى: مرمّي(
م(    )استخدم: ُمستخَدم( )عّلم: ُمعلَّ

 فيه( )اقترن: اقترن به( )شّك: مشكوك  

ذا تشابه اسم الفاعل واسم المفعول نميز بينهما من خالل المعنى والسياق:  ا 
نا 
 
 ُمـحَتـل* العدو الصهيوني                                            من الصف        ُمـختار* ا
نا 
 
 ُمـحَتـل* الشعب الفلسطيني                                     كـتاب النحو             ُمـختار* ا

 الصفة المشبهة
  تشتق من الالزم()                                                                                                                         صفة ثابتة 
لوان. و الصفات

 
و اال

 
وزانها: )َفعيـل(،المزايا والطباع ا

 
فعل. ا

 
 َفـَعـل، َفـْعـل، ُفـعال، َفعـال، فِعل، فعالن، ا

 صيغة المبالغة
 )تشتق من المتعدي()كـثير ال(                                                                               : تفيد التكـثير والمبالغة

وزانها: 
 
             فاعول، ِفـّعيل، فِعل، فعيل، فعول، ِمفعال )فـّعـال(،ا

اسما الزمان 
 والمكان

 ثالثي )َمـْفـَعـل(
 ( مضارعه مضموم:)كـتب يكـُتب َمْكـَتب(1

 ( مضارعه مفتوح: )سبح، يسَبح، َمْسَبح(2
 ( معتل ناقص: )رمــى َمْرَمى(3

 ثالثي )َمـْفـِعـل(
 َمْجِلس( ( مضارع مكسور:)جلس يجِلـس1

 ( معتاًل مثااًل واوًيا: )وقف َمْوِقف(2
ـــ( ـَ  )ُمستوَدع، ُمرتَقب، ُمنتهى( غ الثالثي على )ُم ــ

ن: (َمْجِلس( )جلسمكان من الفعل )الاسم 
 
 ال

. مفتوح 
 
 مضموم العينب.               العين ا

 د. معتل مثال واوي           مكسور العينج. 
تية اسم 

آ
فعال اال

 
و مكانصغ من اال

 
  :زمان ا

 هبط               وقع             لعب             استشفى
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 قال مّد  ردّ  وقف جلس لعب
      
من

 
 سما رجا بنى هدى قضى  ا

      
 

بدع
 
كرم ا

 
 صاَرع قاَتل كّسر عّلم ا

      
 استخدم استعمل انقسم ارتبط اعتمد انتصر
      
ى
ّ
  اعتدى انبرى  استدعى اشترى  تول
      

 

 

 

 

 

 رغب شّك  شّد  سمع قتل رحم
      
 قال باع رجا دعا قضى رمى
      

 

 احتّل  امتاز استعمل عّلم استخدم احترم
      
 انطلق التقى اعتدى انصرف اعتمد اقترن 
      

 

 اتـقّ ـتـشـالمُ 

 

 اسم الفاعل
ـــــ( ـِ  من غير الثالثي: )ُم ـــــ

 من فعل ثالثي: )فاعل(

 

 اسم المفعول
ــــ( ـَ  من غير الثالثي: )ُم ـــــ

 من فعل ثالثي: )مفعول(
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 : الكتاب تدريبات

 : ال تية الأفعال من المفعول واسم الفاعل اسم ( هات0)

 روى المَ  عدّ  انصرف ابع التقى 

نصر ف ابئع ملتقٍ  اسم الفاعل   راوٍ  الئم عادّ  م 

لتقى المفعولاسم  نصَرف مبيع م   مرويّ  ملوم معدود  عنه م 

 

 ( عيّن أأسماء الفاعلين في النص ال تي:2)

نْ  تَك نْ  ال  "  مَّ ول   التّوبةَ  َويَْرجو َعَملٍ  بغير   ال خرةَ  يَْرجو م  ، بط  ي يَقول   الأمل  نْيا ف  نْ  الّراغبين، بَعَمل   فيها َويَْعَمل   الزاهدين بقْول   الدُّ
 
يَ  ا  أ ْعط 

نْها َبْع، لَمْ  م  نْ  وَ  يَش ْ ن عَ  اإ نْها م  ز   يَْقنَْع، لَمْ  م  ْكر   َعنْ  يَْعج  ي أ وت يَ  ما ش  ي الزايدةَ  َويَبْتَغ  ر   يَنْتَهىي، وال يَْنهىى بَق َي، ما ف  بُّ  يأْت ي، ال بما النّاَس  َويَأْم   ي ح 

ض   له ْم، َعمَ  يَْعَمل   وال الّصال حينَ  ذنبينَ  َوي ْبغ  وَ  الم  ْم، َوه  ه  نوب ه   ل كَثَْرة الموَت  يَْكَره   أ َحد  نْ  الَمْوَت  يَْكَره   ما عَلى َوي قيم   ذ  ، م  نْ  أ َجل ه 
 
 َظلَّ  َسق مَ  ا

ًما، نْ  اند 
 
نَ  َصحَّ  َوا ه   ي ْعَجب   الهًيا، أ م  نَْفس  ذا ب 

 
يَ  ا وف  ذا يَْقنَط   وَ  ع 

 
 ."ابْت ل يَ  ا

ذنبيَن، الّصال حيَن، الّراغبين، الّزاهدين، ًما، الم   الهًيا اَند 

 

 ميّز اسم الفاعل من اسم المفعول في العبارتين:( 2)

ختاَرة الفتاة أأ(    ) فاعل )اسم   بعناية مالبسها م 

ختاَرة الهديّة ب(    ) مفعول )اسم   بعنايةٍ  م 

 

 اختبر نفسك 

  

  ال تي: النص في فاعل اسم كل اس تخرج  :0س

لمة للضوء " أثير والظُّ نسان، صحة في ظاهر تأ ـًما منزالً  يَسك ن فالذي االإ ظل   وضوء ولونه شاحب ذابل وجسمه ي رى الشمس، أأشعة التَملؤه م 

فيد الشمس جفّ ف فهو ع ّدة، وجوه من م  بيد للهواء، م   تَع ش في مسكنك وجوده على فاحر ص الرطوبة، تقليل في مساعد الأمراض، لجراثيم م 

متلئا قّوة البدن، سال م ايك ؛ ونشاطا م 
 
نه الصناعيَّ الضعيف والضوء وا

 
جهد للهواء مفسد فا بصار لقوة م   " االإ

 

  ال تي: النص في مفعول اسم كل اس تخرج  :2س

نسان أأن يكون له  َعّد  هفي منزلعلى كّل اإ نما يكفي الس تقبال الزائرين، وليس واجباً أأن يكون هذا المكان مفروشاً بفاخر الرّ مكان م  ايش، واإ

َّناً بشيء من التحف الجميلة اإن كان ذلك مس تطاعاً، وأأن تكون جدرانه مزدانه ابلصور أأن  زي يكون نظيفاً مقبوالً، ويفضل أأن يكون م 

 المس تحس نة.

 

 : ميّز اسم الفاعل من اسم المفعول في العبارتين:2س

ـْحـتَـل الصهيوني العدو .0  ـْحـتَـل الفلسطيني الشعب .2   .......................................م   .......................................م 

ـختار أأان .2  ـختار أأان .2   .................................................القرية من م   ...................................................................الحّق   م 
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 :التالية والجمل العبارات من المش بهة الصفات اس تخرج :س

بُّ . 0   ..........................................................................................................   . اللئيمَ  النَّك دَ  ويكرهون الكَريَم، الَمر حَ  الناس   يح 

 ..........................................................................................................    . فَتعَصرَ  ابً َرطْ  وال كَسَر،فَت   َهّشا نتَك   ال. 2 

لقاء   َحَسن َمد  أأحْ . 2  ن صوتَه أأنَّ  َمعَ  االإ  ..........................................................................................................    . َخش 

 ..........................................................................................................   .نفسه يخدع وال ابلحقيقة يعترف َمن الّشجاع  . 2 

 ..........................................................................................................  .عامرة خضراءَ  سهول اإلى البائرة الَمواَت  الأرَض  التطّور َحوَّل. 1 

 ..........................................................................................................     حام ض؟ أأم مانالرّ  هذا وٌ لْ ح   أأ . 1 

بْ   الله بحمد أأان. 4  ن عانٌ ش َ           ..........................................................................................................     . َرايَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الكتاب دريباتت

ش)) جميل: جم ل (: ال تية االفعال من المش بّهة الّصفة . صغ0 ق ( ) سهْل: سه ل ( ) عطشان: عط   ) أأرعن: رع ن ( ) أأزرق: زر 

غ2 ضياف:ضاف (:ال تية االفعال من المبالغة صيغة . ص   ) صّوام: صام (  ) شكور: شكر)  (م 

 : يأأتي ما في المش بّهة الصففة من المبالغة صيغة . ميّز2

ر" الكّذاب من غداً  تعالى: "س يعلمون قال – أأ  ر ، الكّذاب   الأّش    مبالغة صيغتا : الأش 

 خْصم مفردها ، مش بّهة صفة : خصمان   ربّهم" في اختصموا خصمان تعالى: "هذان قال – ب

  مش بّهتان صفتان : بخيل ، جواد   بخيل   عين ابلّدار ولكنّه كلّه ابلمال الع اّلت على دٌ  جوا – ج

 . مش بّهة صفة : سهل       َسهْل. الحلّ  انّ  ظننْت   – د

 

 اي والطباع أأو العيوب أأو الألوان وتش تق من الفعل الالزمتدل على المزااثبتة. و  صفة اثبتة أأو ش به الصفة المشبهة

 المش بّهة الّصفة وزانأأ  أأشهر : 

لْ 2  (عرجاء ، أأعرج/ حمراء  ، أأحمر) فعالء: مؤنّثه الذي . أأفعل0 ق)  : . فَع   ، فر ح ، قل ق( لب 

َ ) : . فََعلْ 1   (عطشى ، عطشان)فعلى:  مؤنّثه الذي . فَعالن2  ، َرغَد(لطَ ب

 ، سهْل ، نْذل( شهْم) : . فَْعل1     (وس يم ، قصير ، طويل) : . فعيل2

جاع) : . ف عال4         مام ، ش   ، ف رات ، أ جاج(  ه 

 ، َجبان( زانرَ ) : . فََعال2        

 

 

 

 

 صيغة تدل على التكثير والمبالغة. )نقول كثير ال(.     وتش تق من الفعل المتعدي صيغ المبالغة

 صيغ المبالغة وزانأأ  أأشهر : 

 ... كولة أأ  ، حسود ، سؤول ، غفور : . فَعول2    ... كّذابة ، قّراء ، سّراق ، منّان : . فَّعال0

فعال2      ... سميع ، رحيم : . فَعيل2   ... مزواج ، مكثار ، مهذار : . م 

لْ 1 ر : . فَع     ، قابوس، انقوس  فاروق : . فاعول1      ... فه مْ  ، حذ 

ّعيل4 ّديق : . ف   ، شّرير ، سكّير ص 
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ذا كان مضارع الفعل مضموم العين( 0)        يكـت ـب: َمْكـتَـب()كتب =   اإ

ذا كان مضارع الفعل ( 2)        )س بح = يس َبح: َمْسبَـح(  العين مفتوحاإ

ذا كان مضارع ( 2)       )رمى: مرمى(  معتاًل انقصًا اإ

 

 

 

 

      

ذا كان مضارع الفعل (0)       )جلس = يجل س: َمْجل س( مكسور العين  اإ

ذا( 2)      ـف(  كان الفاعل معتل مثال واوي اإ  )وقف = َمْوق 

نتهىى)     الرحيم الرحمن الله بسم التميمي أسامة األستاذ رتقَب ، م  س توَدع ، م   (م 

 

 

 

 : ات الكتابتدريب

 صغ اسم المكان أأو الزمان من الأفعال ال تية مع ضبط  عين الكلمة :  -0

س توَصف  / وعد : َموع د / لعب : َملَعب / التقى : مـ لتقـَى    أأوى : َمأأَوى / اس توصف :م 

 

لفاظ الخاطئة  (  َمعَرضزرت  -2  الألبسة )  من الأ

 زرت َمعر ض الألبسة ) لأن عين مضارعه مكسورة (        

 عرض : يعر ض : َمعر ض ) حسب القاعدة ( 

 

 ميّز اسم المكان من اسم الزمان في ما يأأتي :  -2

 ) اسم زمان(      الفجر "  َمطلَعقال تعالى :" سالم هي حتى  -0 

س تقراقال تعالى " خالدين فيها حسنت  -2   ) اسم مكان (      ومقامًا "  م 

تعّزل للكريم عن الأذى             وفيها  لمن خاف الق لى  َمنأأىوفي الأرض  -2   ) اسم مكان (    م 

لتقىالنادي الثقافي  -2   ) اسم مكان (       الش باب   م 

د -1   ) اسم مكان (       العذب كثير الزحام.  الَمور 

 ) اسم زمان (     االجتماع عند الساعة التاسعة صباح اليوم.  َموع د -1 

 

  

 

 

 

 اسما الزمان والمكان

 َمـْفـِعـل
 

 َمـْفـَعـل

 

الثالثي 
الزمان 
والمكا
 ن

غير 
الثالثي 
الزمان 
 والمكان

ـــــ ـَ  ُمـ ـــــ
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شهادة الدراسة الثانوية العامة لعامامتحان   

 وثيقة محمية محدودة
 مدة االمتحان:   (المش تقات 000رقم المبحث: )    مهاراتالمبحث: اللغة العربية/ 

 اليوم والتاريخ:   (2رقم النموذج: )     الفروع  كافةالفرع: 

 رقم الجلوس:         اسم الطالب:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 

 

 ( الصفة المش بهة فيما يلي:0

ـَعـلّـقة   .فَر حد.    ج. َمالذ   ب. زائرة  أأ. م 

 ( اسم المفعول من الفعل )ينتفع(:2

ـنتَفع به  نفّع به   ب. منفوع به  .أأ. م  نتَـف ع به  ج. م   د. م 

 (  كلمة )مؤتـَمن( في جملة )الّصديق مؤتـَمن(:2

 د. اسم مكان  ج. اسم مكان   ب. اسم مفعول  .أأ. اسم فاعل 

 نبياء(:( الكلمة الصحيحة لملء الفراغ في جملة )فلسطين ... الأ 2

ط  . أأ. َمـهب ط  ـهب  ـهـَبـط  ج. َمـهبَـط   ب. م   د. م 

 (  اسم الفاعل من )عدل(:1

ل  ـْعـد  ـْعـَدل   ب. عادل  أأ. م  عادل  ج. م   د. م 

 (  اسم المفعول من الفعل )اكتشف(:1

ـْكـتَـَشف  أأ. مكشوف  ـكّشـف   .ب. م  ـف  ج. م  ـْكـتَـش   د. م 

 (  اسم الفاعل فيما يلي:4

ـد  ــوحَّ ـز  ج. َمْوصول   ب. َعميد  أأ. م  تَـميّ   .د. م 

 ( اسم المفعول من الفعل )أأتْـقَن(:2

ْتق ـن  ـتَـيَـقّ ـن   أأ. م  ْتـَقـن  ج. َمْتق ون   ب. م   .د. م 

 (  المعنى الصرفي لكلمة )المريرة( في جملة )يتحملون التبعات المريرة عند االإهمال(9

 .د. صفة مش بهة  ج. صيغة مبالغة   مفعولب. اسم   أأ. اسم تفضيل 

 ( اسم المكان من )وقف(:01

 د. َوقفة  ج. موقوف   .ب. موق ف   أأ. واقف 

تشير اإلى رمز االإجابة الصحيحة في ظلّل بشكل غامق الدائرة التي  ، ثماالإجابة الصحيحة في كل فقرة مـّما يأأتي اختر رمز

 )فقط( الحتساب عالمتك. نموذج االإجابة )ورقة القارئ الضوئي( فهو النموذج المعتمد

 

 

 ل ا

 

 ع

 

 ز

 

 و

 س

 أ
 ة

 



 07/700 07 4 07  أوس العزّة     اللغة العربية في    ...  إبداعال سلسلة                         

 

 66 اليوم حلم... وغداً نجم                                                                               فصل الأول   الثاني الثانوي / ال الصف |

 

 ( اسم المفعول من الفعل )ابع(:00

باع   أأ. َمْبيوع  بيع   .ج. َمبيع   ب. م   د. م 

 ( اسم المكان من الفعل )عرض(:02

ْعـر ض   .ب. َمـْعـر ض  أأ. َمـْعـَرض  ْعـَرض  ج. م   د. م 

 ( اسم المفعول من الفعل )هدى(:02

هْـًدى   ب. هْدي   أأ. هادٍ   يّ   ج. م   .د. َمـهْـد 

 ( يصاغ اسم المكان من الفعل )جلس( على )مجلس( لأن مضارعه:02

 د. ساكن العين  ج. مضموم العين  .ب. مكسور العين  أأ. مفتوح العين 

 ( اسم المفعول من الفعل )اس تعمل(:01

ـْس أأ.   ـل  .تَـْعـَمـلم  ـْستَـْعـم  ْعمول   ب. م   د. َمْعمل  ج. م 

 ( الكلمة المخطوط تحتها في عبارة )جهودكم مشكورة اي أأبنائي(:01

 د. اسم مفعول غير ثالثي ج. اسم مفعول ثالثي  ب. اسم فاعل غير ثالثي أأ. اسم فاعل ثالثي 

 ( اسم الفاعل من الفعل )بنى(:04

 د. ب ناء   ج. مبنيّ     .ب. ابنٍ    أأ. مبنى 

 ( اسم المفعول من الفعل )اس تدعى(:02

 د. مس تدعى  ج. مس تدعٍ    ب. مدعوّ    أأ. داعٍ  

 (  اسم المكان من الفعل )جمع(:09

ع   ب. َمجَمع   أأ. جامع   جمَّ  د. جمعية  ج. م 

 الصفة المش بهة فيما يأأتي:( 21

 سؤول د.  غفور  ج.   رحيم  ب.   .وس يم أأ. 

 المفعول من الفعل )احتمل(: ( اسم20

حت  حت  .لـمَ ـأأ. م  لـب. م  حّمل  ج. محمول   م   د. م 

 ( واحدة من الجمل ال تية تتضمن صيغة مبالغة:22

 ب. اتّخذ لك ميزااًن تزن به أأعمالك    أأ. في حديقتنا وردة حمراء 

 د. القائد الناجح رحيم ابلعالمين     ج. كن شهمًا مع ال خرين 

 المش بهة من الفعل )لَب ق(:( الصفة 22

ق   ب. ملبوق   أأ. البق  ٌق    .ج. لَب  لْب   د. م 

 ( اسم الزمان من الفعل )انتظر(:22

نتَظر  ر  أأ. م  نتظ   د. منّظر  .ج. َمنَظر   ب. م 
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 ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير اإلى رمز االإجابة الصحيحة في نموذج االإجابة )ورقة القارئ الضوئي( 

 )فقط( الحتساب عالمتك. النموذج المعتمدفهو 

 

 



 07/700 07 4 07  أوس العزّة     اللغة العربية في    ...  إبداعال سلسلة                         

 

 68 اليوم حلم... وغداً نجم                                                                               فصل الأول   الثاني الثانوي / ال الصف |

 

 دعوة المخاطب لالنتباه أأو االإقبال. بـاإحدى أأدوات النداء:       

  

 
   يـا

     أأ 

يـا      العلم                     المضاف     أأ

 النكرة المقصودة   ابلمضافالشبيه      هيا   

  النكرة غير المقصودة      وا   

 

ـ ـــ      )منادى مبني على الضم في محل نصب(               المنادى المبني ـــ

 العلم
 

نسان    / بالد   اي + )اسم معرفة( اإ
 

 / ايفاطمة   /  اي فلسطين  / ايقدس  / اي بغداد    محمد  اي 

 نكرة مقصودة
 

 اي + نكرة  
 

 أأقلعي(  سماء   ابلعي ماءك  واي  أأرض  قال تعالى: )اي 

 

 )منادى منصوب ابلفتحة / بتنوين الفتح(            ًـــــ / ــــَــــالمعرب    المنادى 

 المضاف

 

 اي + نكرة ـــــَ + معرفة ـــــ  
 

 /  أأاي قارَئ القرأأن    العلم      /   اي واهَب الخير    طالبَ اي 

 

 نكرة + ضـمير)ي(اي + 
 

 اي صديقــــي       /    اي معلمـــــــي     /   اي قلبــــــي

 الشبيه ابلمضاف
 

 اي + نكرة ــــــً + معرفة ـــــَ 
 

 /   اي واهبًا الخيَر      /   اي قارئًا القرأ نَ  العلم َ     طالبا ًاي 

 نكرة غير مقصودة
 

 اي + نكرة ــــــً 
 

 /   اي شرطيًا، انتبه   /  اي معلمًا اتّق الله اي طالبا ً، ادرس  

 أأسلوب الـنّداء

 المنادى أأدوات النداء

 المبني المعرب
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 مالحظات:

لى المضاف المنادى في ( يجوز0) بقاء الياء حذف المتكلم ايء اإ  .عليها دليال الكسرة واإ

ذ: " قال تعالى - براهيم   قال واإ   " أأهله وارزق أ منا بلدا هذا اجعل رّب   اإ

اي المتكلم المحذوفة في محل جر  المناس بة. ابلحركة المحلّ  اش تغال ظهورها من منع ايء المتكلّم قبل ما على المقّدرة رّب  : منادىى منصوب ابلفتحة -

 ابالإضافة

 

      " لذنبك واس تغفر هذا عن أأعرض يوسف  تعالى: " قوله نحو ، النداء حرف ي حذف ( قد2)

 والتقدير: اي يوسف  

 

 تدريبات الكتاب:

 : يأأتي ما في المبني المنادى من المعرب المنادى ( ميّز0)

 علم )مبني(   الجنّة "   وزوجك أأنت اسكن أ دم   تعالى: "واي أأ. قال 

 مضاف) )معرب  تموت وأأنت الدنيا تجمع لمن   بالغةٍ  لغير الّدنيا جامعَ  أأاي ب. 

 مضاف) )معرب  الندى لصخر تبكيان أأال   تجمدا وال جودا أأعيناي ج. 

 علم والأداة محذوفة )مبني(  والهضاب سهولك عن بعيداً    أأحيا كيف الحبيبة د. فلسطين   

 علم والأداة محذوفة  )مبني(      الواجب. أأداء في تتهاون ال ، ه. جميل   

 شبيه ابلمضاف))معرب   محبيها من خيراً  ربّك جزاك  وحارسها الشورى رايةَ  رافًعا اي و. 

 

 : يأأتي ما في خط تحته ما ( أأعرب2)

ذ تعالى: ) قال – أأ      )فارجعوا لكم مقام ال يثرب أأهل اي منهم طائفةٌ  قالت واإ

 . الفتحة نصبه وعالمة منصوب منادى : أأهلَ 

     .عمر   اي عليك الله سالم فاغفر  :الحطيئة قال – ب 

  نصب محل في الضم على مبني : منادىعمر  

     هّذبها. نفسك عليك ، الله رحمة اراجيً  اي – ج 

 تنوين الفتح.  نصبه وعالمة منصوب منادى: راجيًا

 

 : يأأتي ما في خطّ  تحتها التي الكلمات أأواخر ابلشكل ( اضبط2)

 نكرة مقصودة ))الضمة     .الله سمّ  ، المغ اي  :السالم عليه الرسول قال – أأ  

 مضاف ))الفتحة .يحيينا كان حيّا البعد على لو من تحيتنا بلّغ الصبا نس يم واي  :زيدون ابن قال- ب 
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 امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام

 وثيقة محمية محدودة
 مدة االمتحان:   (النداء 210رقم المبحث: )    مهاراتالمبحث: اللغة العربية/ 

 اليوم والتاريخ:   (0رقم النموذج: )     الفروع  كافةالفرع: 

 رقم الجلوس:         اسم الطالب:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 
 

 ال تغْب عنّي ( ي،ــــ( نوع المنادى في جملة ) ايصديق0

 د( نكرة مقصودة   ج( علم ب( شبيه ابلمضاف  أأ( مضاف. 

 ( الجملة الصحيحة في ما يأأتي هي:2 

، تمهّل.  أأ( ايزيَد، تمهّل   د( ايزيٌد، تمهّل  ج( ايزيداً، تمهّل ب( ايزيد 

 ( المثال الذي جاء فيه المنادى معرابً:2

، أأقبْل.  َع النداء   ، لن أأنساكب( اي قدس      أأ( اي سام 

، سّم الله" ج( قال تعالى: " وقيل اي أأرض  ابلعي ماءك"   د( قال صلى الله عليه وسلم: " ايغالم 

 (  الجملة التي جاء فيه المنادى مبنياً:2

، هنيئًا لك   أأ( اي عليُّ ، ساعد المحتاجين.   ب( ايقائَل الحق 

 تمهلْ  د( اي مسرعًا،  ج( اي صانعًا المعروَف، جزاك الله خيراً  

، جزاك الله خيراً(1  ( نوع المنادى في جملة ) اي واهَب الخير 

 د( نكرة غير مقصودة ج( نكرة مقصودة ب( شبيه ابلمضاف  أأ( مضاف.  

 ( نوع المنادى في الحديث الشريف ) اي غالم، سّم  الله(1

 د( شبيه ابلمضاف  ج( مضاف ب( نكرة مقصودة. أأ( نكرة غير مقصودة  

، ادرسالمنادى في قولنا: )( نوع 4  بجٍد(: اي عمار 

 د( علم.  ج( مضاف ب( نكرة مقصودة أأ( نكرة غير مقصودة  

، تمهل(:( نوع المنادى في جملة: )2  اي طالب 

 د( علم  ج( مضاف ب( نكرة مقصودة. أأ( نكرة غير مقصودة  

تشير اإلى رمز االإجابة الصحيحة في ظلّل بشكل غامق الدائرة التي  ، ثماختر رمز االإجابة الصحيحة في كل فقرة مـّما يأأتي

 )فقط( الحتساب عالمتك. نموذج االإجابة )ورقة القارئ الضوئي( فهو النموذج المعتمد

 

 

 ل ا

 

 ع

 

 ز

 

 و

 س

 أ
 ة
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 ايشرطياً، أأسرع(:( نوع المنادى في جملة: )9

 د( شبيه ابلمضاف  ج( مضاف نكرة مقصودةب(  أأ( نكرة غير مقصودة.  

 اي أأخي، اتّق الله(:( نوع المنادى في جملة: )01

 د( شبيه ابلمضاف  ج( مضاف. ب( نكرة مقصودة أأ( نكرة غير مقصودة  

، راقب طالبك(:( نوع المنادى في جملة: )00  اي معلـم 

 د( شبيه ابلمضاف  ج( مضاف ب( نكرة مقصودة. أأ( نكرة غير مقصودة  

 اي معلَم الناس  الخير(:( نوع المنادى في جملة: )02

 د( شبيه ابلمضاف  ج( مضاف. ب( نكرة مقصودة أأ( نكرة غير مقصودة  

 اي واعظاً غيرك(:( نوع المنادى في جملة: )02

 د( شبيه ابلمضاف  ج( مضاف ب( نكرة مقصودة .أأ( نكرة غير مقصودة  

، كن نش  ( نوع المنادى في جملة: )02  يطاً(:خالد 

 .علم د(  ج( مضاف ب( نكرة مقصودة أأ( نكرة غير مقصودة  

 (:تجزعي ال أأبنيتي( نوع المنادى في جملة: )01

 شبيه ابلمضاف د(  .ج( مضاف ب( نكرة مقصودة أأ( نكرة غير مقصودة  

 (:ايرافًعا صوَت الحّق  ( نوع المنادى في جملة: )01

 شبيه ابلمضاف د(  .مضافج(  ب( نكرة مقصودة أأ( نكرة غير مقصودة  

 :القرأ َن، التزم أأحكام التجويد( )اي قارئاً  :نوع المنادى في جملة( 04

 شبيه ابلمضاف. د(  ج( مضاف ب( نكرة مقصودة أأ( نكرة غير مقصودة  

 )اي فاطمة، أأنت مثال في النزاهة(: :( الضبط الصحيح ل خر كلمة )فاطمة( في العبارة02

 تنوين ضم (د  .الضم (ج  تنوين فتح (ب  الفتحة (أأ  

 ( الجملة الصحيحة فيما يأأتي:09

، تملهىي (ج اي بثينَة، تملهىي (ب اي بثينًة، تملهىي (أأ    اي بثينٌة، تملهىي (د .اي بثينة 

، واظب على دروسك(:21  ( نوع المنادى في جملة )ايسامر 

 شبيه ابلمضاف  (د نكرة مقصودة (ج  مضاف (ب  .اسم علم (أأ  

 ( الجملة التي جاء فيها المنادى مبنيا في محل نصب  20

، تقدم (أأ    اي طالبًا العلمَ  (د  اي جامَع المال   (ج اي مسرعًا، تمهل  (ب .اي خالد 

 نوع المنادى في جملة ) اي َتجراً، ك ْن أأميناً(( 22

 علم (د نكرة مقصودة (ج  مضاف (ب نكرة غير مقصودة (أأ  
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 ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير اإلى رمز االإجابة الصحيحة في نموذج االإجابة )ورقة القارئ الضوئي( 

 )فقط( الحتساب عالمتك. فهو النموذج المعتمد
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 ه:أأركان        

  

 
   

 

 

نْ : حرف  :ط الجازمة تجزم فعل الشرط وجوابهأأدوات الشر    : لو/ لوال/ لوماحروف  اإ

ذا/ كلّ أأسماء    :ماءـــــــأأس ــل صــحيح  لـســــــكون:اب( 0    ما: اإ ــان الفع ذا ك اإ

 ال خر
عتل ال خر ( بحذف حرف العلة:2       ما من ذا كان الفعل م   اإ

ذا كان  ( بحذف النون:2       مهما  متى فعال اإ  الخمسةمن الأ

 فعل مضارع مجزوم ابلسكون.  ينجْح  يدرْس مْن        حيثما أأينما

 فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلةالله يجعل له مخرًجا يتّق  مْن        أأاّين كيفما

 فعل مضارع مجزوم بحذف النون. من خيٍر يعلمه الله تفعلوا ما        أأيّ 

  
 الكتاب:  تدريبات

 : وجوابه الّشرط فعل مبيّنا ، الجازمة غير من الجازمة الّشرط أأداة اس تخرج (0

نْ  ( تعالى قال – أأ    جازمة     ) جديد بخلقٍ  ويأأت   ي ذهْبكم يشأْ  اإ

 غير جازمة   ) الأرض لفسدت ببعٍض  بعضهم النّاس الله دفع   ولوال(تعالى قال – ب 

ن – ج  ذا أأنّه المنافق أ ايت م  ذا  حّدث اإ ذا وعد أأخلف، واإ  غير جازمة  اؤتمن خان.كذب، واإ

 جازمة        جوازيه يعدم ال الخير يفعل من – د 

ك يكث ر كالمك يكث ر متى - ه   جازمة       سقط 

 :جازم وغير جازم اإلى صنفه ثم ال تيين، البيتين من كل في الوارد الشرط أأسلوب اس تخرج (2

نا كانَ  اإنْ   ب   يَْجَمع  ب ّ  ب قَْدر   أأانّ  فَلَْيتَ    ل غ ّرت ه   ح  م   الح   نَْقتَس 

نْ    نقتسم   أأانّ  الشرط: ليت جملة جواب .حبّ  يجمعنا الشرط: كان فعل  جازمة /الشرط أأداة :اإ

لونَ  ت فار قَه مْ  ال أأنْ   قََدروا َوقَد قَْومٍ  عنْ  تََرّحلْتَ  اإذا  م   فالراح   ه 

ذا   )هم الراحلون( االسمية الجملة :الشرط جواب  الشرط: ترّحلت فعل  جازمة غير /الشرط أأداة :اإ

 : َتّما اإعرااب خطّ  تحته ما . أأعرب2

   .الّسكون جزمه وعالمة مجزوم مضارع فعل  :تتواضع   .يرفعوك للنّاس تتواضع اإنْ  

نّه النّون بحذف  مجزوم مضارع فعل : يرفعوك        . الخمسة االفعال من لأ

 أأداة شرط جواب شرط فعل شرط

 غير جازمة جازمة

 أأسلوب الـّشرط
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 امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام

 وثيقة محمية محدودة
 مدة االمتحان:   (الشرط 99رقم المبحث: )    مهاراتالمبحث: اللغة العربية/ 

 اليوم والتاريخ:   (0رقم النموذج: )     الفروع  كافةالفرع: 

 رقم الجلوس:         اسم الطالب:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 
 

 ( ورد أأسلوب الشرط في جملة:0

ال أأخوك    ب. مهما تعمل من عمل يظهر على جوارحك.      أأ. ما حضر اإ

 د. ما أأوسع الكون وما أأعظم خالقه     ج. اي أأيها النبىي، بلّغ الرسالة 

 (  الجملة التي تتضمن معنى الشرط:2

لى نتيجة مع مراوغ      أأ. حيثما يذهب صديقي أأذهب.   ب. لن تتوصل اإ

 بريند. اإن الله مع الصا    ج. يتقن النجار، وكذلك الحداد  

 ( الجملة التي تضمنت أأداة شرط جازمة:2

    ب. لو أأطعت والديك لنجوت    أأ. لوال الهواء لفسدت الحياة   

 د. اإن يتّحد العرب يحققوا أ مالهم   ج. كلما طالعت الكتب ازددت ثقافة   

 ( الجملة التي تحتوي على أأداة شرط غير جازمة:2

    تجتهد تتحقق أأحالمكب. اإن     أأ. متى يكثر كالمك يكثر سقطك 

 د. لوال العلم لطغى الجهل.     ج. من صلى لله انل الأجر 

 واحدة من الجمل ال تية تمثل أأسلوب شرط جازما:( 1

ذا درست نجحت ب.    لوال الحياء لهاجني اس تعبار  أأ.   اإ

 مهما تقرأأ تحصل على فائدة. د.     لو صدقت لنجوت  ج.  

 ) اإْن تتواضع للنّاس يقدروك ( هو فعل مضارع: تتواضع في جملةل ( االإعراب الصحيح للفع1

 د( مبني   ج( مجزوم.   ب( منصوب   أأ( مرفوع 

 ( جواب الشرط في جملة ) اإذا وضعَت لنفسك هدفاً فاجتهد في تحقيقه( 4

 د( تحقيقه   ج( فاجتهد.   ب( هدفاً   أأ( لنفسك 

 العلم  تنْل خيراً(مجالَس تلزم ( أأعرب ما تحته خط في جملة ) اإْن 2

 ب( فعل مضارع مجزوم ابلسكون.    أأ( فعل ماضي مبني على السكون 

 د( فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة    ابلفتح ج( فعل مضارع منصوب 

تشير اإلى رمز االإجابة الصحيحة في ظلّل بشكل غامق الدائرة التي  ، ثماالإجابة الصحيحة في كل فقرة مـّما يأأتي اختر رمز

 )فقط( الحتساب عالمتك. نموذج االإجابة )ورقة القارئ الضوئي( فهو النموذج المعتمد
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 ( جواب الشرط في جملة ) فـَمن يشأأ أأْن يتقّدم يجتهْد (:9

 د( يجهْد.   ج( يتقّدم   ب( أأْن يتقّدم   أأ( يشأأ  

بط فيها أ خر الفعل ضبطاً صحيحًا: ( الجملة01  التي ض 

ْن تتواضَع للناس ي قّدروك   ب( من يحترم  الناس يحترموه     أأ( اإ

 د( مهما تزرْع من خيٍر تحصْده.    ج( متى تحسن  للناس تلَق خيراً  

 (مجالَس العلم  تنْل خيراً تلزْم أأعرب ما تحته خط في جملة ) اإْن ( 00

 فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلةب(     بحذف النونفعل مضارع مجزوم أأ(  

 فعل ماض مجزوم ابلسكوند(      فعل مضارع مجزوم ابلسكون.ج(  

بط فيها أ خر الفعل ضبطاً صحيحًا:02  ( الجملة التي ض 

ْن تتواضَع للناس ي قّدروك   ب( من يحترم  الناس يحترموه     أأ( اإ

 مهما تزرْع من خيٍر تحصْده.د(     ج( متى تحسن  للناس تلَق خيراً  

 (جوازيه يعدم ال الخير يفعل منجواب الشرط في جملة )( 02
 جوازيهد(   ال يعدمج(    الخيرب(    يفعلأأ(  

 (مبلغَكم تنالوا تجتهدوا اإن( يعرب الفعل المخطوط تحته في جملة )02
 العلةفعل مضارع مجزوم بحذف حرف ب(     فعل مضارع مجزوم بحذف النون.أأ(  

 فعل ماض مجزوم ابلسكوند(      فعل مضارع مجزوم ابلسكونج(  

    .تعرفوني العمامة أأضع متى   الثنااي وطالع جال ابن أأان( في قول الشاعر: 01

 جواب الشرط في البيت السابق هو:      
 تعرفونيد(   أأضع العمامةج(    طالع الثناايب(    جالأأ(  

 (ملكات كَ  به مّ ـنَ ـ ت   قرأأ ـت ماتحته في جملة : )يعرب الفعل المخطوط ( 01
 فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة.ب(     فعل مضارع مجزوم بحذف النونأأ(  

 فعل ماض مجزوم ابلسكوند(      فعل مضارع مجزوم ابلسكونج(  

بط فيها أ خر الفعل ضبطاً صحيحًا:( 04  الجملة التي ض 
ّ أأ(   ـعْ ت   ىــأأن ـعت   غضباً  ط  ّ ب(      .أأدابً  ض  ـع  ت   ىــأأن ـعت   غضباً  ط   أأدابً  ض 

ّ ج(   ـع  ت   ىــأأن ـعت   غضباً  ط  ّ د(     أأدابً  ض  ـعَ ت   ىــأأن ـعت   غضباً  ط   أأدابً  ض 

 تعتبر الأداة )حيثما(: .الأزمان غابر في نجاحا الله   لك يقدر تس تقم حيثما( في قول الشاعر: 02

 حرف شرط غير جازمد(  حرف شرط جازمج(   اسم شرط غير جازمب(  .اسم شرط جازمأأ(  

بط فيها أ خر الفعل ضبطاً صحيحًا:( 09   الجملة التي ض 

 الله عند جْدهـت تعملَ  هماـ م ب(      أألعب تلعب   كيفماأأ(  

 .جوازيَه يعدمْ  ال الخيرَ  يفعل   َمنْ د(     رأأيك يبطل هواك يغلب   أأاينج(  

 )اإْن تتواضع للناس يقدروك( هو فعل مضارع: االإعراب الصحيح للفعل )تتواضع( في جملة( 21

 د. مبني  .ج. مجزوم   ب. منصوب   أأ. مرفوع 

 اسم الشرط غير الجازم مما يلي:( 20

 كلماد(   كيفماج(     أأاّينب(    مهماأأ(  
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 ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير اإلى رمز االإجابة الصحيحة في نموذج االإجابة )ورقة القارئ الضوئي( 
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  .ان البدل فيه مساواًي للمبدل منههو ما ك     

 .المبدل منه دون أأن يختلف المعنىويمكن أأن نس تغني عن      

ـّجًة في الحديث.  كانت -  أأمُّ المؤمنين عائشة  ح 

  # من صور البدل المطابق : 

   عصام  بن   عاد محمد     كلمة ) بن ( اإذا وقعت بين علمين. -أأ  

 تلك اللوحة  جميلةٌ   نش يط . الطالب  هذا   ) ال ( بعد اسم االإشارة. ـاالسم العرف ب -ب 

 "كال لنسفعن ابلناصية  انصيٍة.." صراَط" "اهدان الصراَط المس تقيم     سم المكرراال -ج 

:    .البدل الذي ي فّصل أأقسام المبدل منهبدل التفصيل :  -د  ه  المرء  بأأصغريه   أأحبُّ ثالاًث:العلَم والصدَق والوفاءَ   ولسان ه. قلب 
 

 

 :من مكوانت المبدل منهاً ملموساً هو ما كان البدل فيه جزءاً حقيقياً أأساس ي     

ها.      ـ   أأعجبتني الفتاة  عيون

 ه.ـنصفَ  تصفحت الديوانَ      

 

 

 :البدل ويكون البدل من متعلقاتههو ما كان المبدل منه مش تماًل على      

   أأعجبتني الفتاة  أأخالق ـها.     

لى المكتبة         ها  يطمئن القارئ اإ        .الهادئجّو 

 .هاـ جَ ـ ري أأ  ةَ شممت الورد     

 الكتاب:تدريبات 

 عيّن البدل في ما يأأتي ، واذكر نوعه :  -0

لى صراط مس تقيم  -أأ    نك لتهدي اإ  ) بدل مطابق (  الله الذي له ما في .... "   صراطقال تعالى : " واإ

 ) تفصيلي (  بكت من خش ية الله ، وعين ابتت تحرس في سبيل الله  عينعينان ال تمّسهما النار : -ب 

 تفصيلي (   )      راحم  و قاسوال يس توي القلبان :  -ج 

 ) بدل البعض  أأو الجزء(            مراجعهاأأفادتني المكتبة  -د 

 ) بدل االش تمال (                                                                                                                الشخصية   تقّمصهأأدهش ني الطالب  -ه 

 اضبط ابلشكل أأواخر الكلمات التي تحتها خطّ ّ:  -2

 فتحة()      هخطت أأعّد الطالب  البحثَ  -2         )فتحة(    همذاقاس تلذَّ الضيف  الطعاَم  -0 

 أأعرب ما تحته خطّ في ما يأأتي اإعرااًب َتماً :  -2

 بدل  منصوب ابلفتحة الظاهرة على أ خره.   يهدي للتي هي أأقوم "  لقرءانقال تعالى : " اإن هذا ا -أأ  

 بدل  منصوب ابلفتحة وهو مضاف       نصفه تصفحت الديوان  -ب 

مانة، والأدب ، العلم أأربع خصال يسود فيه المرء :  -ج   بدل  مرفوع وعالمة رفعه الضمة  .والعفة ، والأ

 المبدل منه البدل البـــدل

 ( البدل المطابق0

 ) كل من كل(
 

 ( بدل الـجزء2

 ) بعض من كل(
 

 

 ( بدل الـجزء2
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 امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام

 وثيقة محمية محدودة
 مدة االمتحان:   (البدل 29رقم المبحث: )    مهاراتالمبحث: اللغة العربية/ 

 اليوم والتاريخ:   (0النموذج: )رقم      الفروع  كافةالفرع: 

 رقم الجلوس:         اسم الطالب:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 
 

 جاء بدل ) بعض من كل ( في جملة: (0

 . ه   أأعجبني الفتى أأدب ه  ب(     أأ( تحّرك الجيش  معظم 

ه  ولسان ه   د( جاء أأخي محمدٌ    ج( المرء  بأأصغريه: قلب 

 جملة: تضمنته المطابق البدل( 2

  تنسى ال أأايم تلك (ب    تلك الحفلة أأعجبتني (أأ  

 بها. حلمت الس يارة تلك (د    قرأأتها تلك القصة (ج 

 (أأريـجـهولكنه ظّل حياً في الزمان ( الضبط الصحيح ل خر كلمة )أأريـجه( في جملة: )2

 د( السكون  ج( الكسرة.  ب( الضمة  أأ( الفتحة 

سةٌ تعرب كلمة ) الأمة( في جملة : )( 2 ـقدَّ  (اإّن مفكري هذه  الأمة  عليهم مسؤولية م 

نّ  خبر (ب    ابلكسرة مجرور نعت (أأ    ابلضمة مرفوع اإ

 ابلكسرة. مجرور بدل (د    ابلضمة مرفوع بدل (ج 

لى ال خرين1 : يوٌم لك ويوٌم عليك، فاغتنْم يومك في عمل الخير واالإحسان  اإ  (( البدل في جملة )الـّدهر يومان 

 د( االإحسان  ج( يوم عليك  ب( يوم لك.   يومان أأ( 

مَقـها1  (( أأعرب الكلمة المخطوط تحتها في جملة )لقد أأخذ تقّدٌم كبيٌر يظهر في مجاالت تمسُّ حياتَنا ع 

 ابلفتحة منصوب به مفعول (ب    ابلفتحة منصوب نعت (أأ  

 ابلكسرة مجرور بدل (د    ابلفتحة منصوب بدل (ج 

 

تشير اإلى رمز االإجابة الصحيحة في ظلّل بشكل غامق الدائرة التي  ، ثماالإجابة الصحيحة في كل فقرة مـّما يأأتي اختر رمز

 )فقط( الحتساب عالمتك. نموذج االإجابة )ورقة القارئ الضوئي( فهو النموذج المعتمد
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 بدل التفصيل ورد في جملة:( 4

 المعرض في اللوحةَ  تلكَ  شاهْدت   (ب  الراشدين الخلفاء اثني عمر   الخليفة   (أأ  

ه: بأأصغريه   المرء   (ج   الراشدين الخلفاء   اثلث   عفّان   بن   عثمان   (د   لسان ه و قلب 

 الجملة التي ورد فيها بدل االش تمال مما يلي:( 2

 مسؤول هم الحراس   بنا رّحبَ  (ب   اللوحة   هذه   عن نبذة لنا قّدم (أأ  

ه المتحف   أأعجَبنا (د   معظَمها الحديقةَ  شاهْدان (ج   .تنظيم 

 الجملة التي ورد فيها بدل البعض من كل مما يلي:( 9

مامٌ  الخّطاب   بن   عمر   (أأ   لى محمدٌ  الأس تاذ   وصلَ  (ب    عادلٌ  اإ  المدرسة   اإ

 كثيًرا الوليد   بن   خالد   عن قرأأت   (د   مسؤول هم الحراس   بنا رّحبَ  (ج 

 نوع البدل: : )اهدان الصراَط المس تقيم صراَط اللذين أأنعمَت عليهم(في قوله تعالى( 01

 د( اش تمال من كلج( بعض   ب( كل من كل.  تفصيلي أأ( 

 الجملة التي ورد فيها بدل اش تمال مما يلي:( 00

ه أأ(  رح الجنديُّ صدر     .أأعجبني المقاتلون شجاعتهمب(     ج 

 ــها الأولىصفحتَ قرأأت  الجريدَة د(     أأكلت  التفاحَة نصَفهاج(  

 (الأولىقرأأت  الجريدَة صفحتــها ( الضبط الصحيح ل خر كلمة )صفحتهـا( في جملة: )02

 د( السكون  ج( الكسرة  ب( الضمة  أأ( الفتحة. 

 الجملة الصحيحة مما يلي:( 02

   ـه  م  ـأأعجَبنا المتحف  تنظيب(    َمـه  ـأأعجَبنا المتحف  تنظي أأ( 

 ـه  مَ ـأأعجَبنا المتحف  تنظيد(    .ـه  م  ـأأعجَبنا المتحف  تنظيج(  

 (عمانقصْدت  المدّرَج الّرومانيَّ في العاصمة  ( الضبط الصحيح ل خر كلمة )عمان( في جملة: )02

 د( السكون  ج( الكسرة  ب( الضمة  أأ( الفتحة. 

 .........ساعة الشروق  يتجلّى المنظر  ( 01

.  أأ( روعتَـه     د( روعت ـهْ   ج( روعت ـه    ب( روعت ـه 

: تعرب كلمة )الليل( في جملة: )( 01  (و النهار   الليلالجديدان 

 د( ال شيء مما ذكر  ج( بدل مرفوع. ب( بدل منصوب  مجرورأأ( بدل  

 

 

 



 07/700 07 4 07  أوس العزّة     اللغة العربية في    ...  إبداعال سلسلة                         

 

 80 اليوم حلم... وغداً نجم                                                                               فصل الأول   الثاني الثانوي / ال الصف |

 

 

 ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير اإلى رمز االإجابة الصحيحة في نموذج االإجابة )ورقة القارئ الضوئي( 

 )فقط( الحتساب عالمتك. فهو النموذج المعتمد
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               بأأداة نصب أأو جزمغير مس بوق    
 )الضمة تقدر على الألف للتعذر(   للتعذر فعل مضارع مرفوع ابلضمة المقدرةيسعــى    

 )الضمة تقدر على الواو للثقل(   للثقل فعل مضارع مرفوع ابلضمة المقدرة يدعـــــو   

 على الياء للثقل()الضمة تقدر    للثقل فعل مضارع مرفوع ابلضمة المقدرة يمشـــي   
     

ذن(       مس بوق بأأداة نصب )أأْن. لْن. كي.اإ
 )الفتحة تقدر على الألف للتعذر(  للتعذر المقدرة منصوب ابلفتحةفعل مضارع لن يسعــى    

 )الفتحة تظهر على الواو(   الظاهرة نصوب ابلفتحةفعل مضارع م  لن يدعـــــوَ    

 )الفتحة تظهر على الياء(   الظاهرة نصوب ابلفتحةم  فعل مضارع لن يمشـــيَ    
     

 )لم. لّما. الم الأمر. ال الناهية. أأدوات الشرط الجازمة(مس بوق بأأداة جزم    
 )حذفت الألف وعّوض عنها بفتحة(   فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلةلم يسَع    

 )حذفت الواو وعّوض عنها بضمة(   فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة لم يـدع     

 )حذفت الياء وعّوض عنها بكسرة(   فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة لم يمش     

 الفعل المضارع المعتل ال خر: تلخيص:   

 بضمة مقدرة على الألف )للتعذر( والواو والياء )للثقل(.  . ي رفع  0 

 على الواو والياء.بفتحة مقدرة على الألف )للتعذر( وظاهرة  . ينصب2 

 بحذف حرف العلة من أ خره.  . يجزم2 

 الكتاب:  تدريبات

 :يلي ما في خط تحتَه   ما أأعرب 1-

ي تَْمش   تعالى : " َوال قال- أأ   أ خره. من ))الياء العلّة حرف حذفب مجزوم مضارع فعل    " اْل ْرض   ف 

وسى ايَ  تعالى: " قَال وا قال-ب ا م  مَّ
 
ا ت لْق يَ  أ نْ  ا مَّ

 
لْق ينَ  نَْحن   نَك ونَ  أ نْ  َوا  .أ خره على الظاهرة لفتحةاب منصوب مضارع فعل " الْم 

ََّما قال- ج ن
 
نْ  يَْخشى تعالى : " ا ََّه م  ه   الل باد  لَماء   ع   .لتعذرل أ خره، على المقدرة لضمةاب مرفوع مضارع فعل   "الْع 

  لثقلل  أ خره على المقدرة لضمةاب مرفوع مضارع فعل  (س ي وّرثه أأنّه ظننت   حتّى ابلجار يوصيني جبريل زال ما) - د

ذا - ه ه   يْصف   لمْ  المرء   َصْدر   ضاَق  اإ  .أ خره من الواو( (العلّة حرف حذفب مجزوم مضارع فعل     عَيْش 

  :الدؤلي الأسود أأبىي قول في خط تحتَه الذي الفعل أألف حذف علل 2-

ل قٍ  عنْ  تْنهَ  ال     عظيم   فَعلْتَ  اإذا علْيكَ  عارٌ    مثلَه   وتأْتيَ  خ 

نه   .أ خره من العلة حرف حذف ال خر المعتل المضارع الفعل جزم عالمةو  الناهية ( ال( ب مجزوم لأ

 :سليًما ضبًطا خط تحتَه ما أ خر اضبط 3-

  .توّديَ    .ابنتظام واجباتك تؤّدي أأنْ  على احرص 

 الفعل المضارع المعتل ال خر

 المرفوع 

 المنصوب

 المجزوم
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شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام امتحان  

 وثيقة محمية محدودة
 مدة االمتحان:  (المضارع المعتل ال خر 22رقم المبحث: )    مهاراتالمبحث: اللغة العربية/ 

 اليوم والتاريخ:   (2رقم النموذج: )     الفروع  كافةالفرع: 

 رقم الجلوس:         اسم الطالب:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 
 

 البيت(: عالمة اإعراب الفعل )ي مضي( في جملة )لن ي مضي ماهر اإجازته المقبلة في (0

 د. الضمة المقدرة ج. الضمة الظاهرة  ب. الفتحة المقدرة .أأ. الفتحة الظاهرة 

 ( واحد من الأفعال المضارعة ال تية ينصب ابلفتحة المقدرة على أ خره:2

 .د. يلقى  ج. يَمشي   ب. يَرجو   أأ. يؤدي 

 ( الجملة التي كتب فيها الفعل المضارع )المعتل ال خر( كتابة صحيحة:2

   الطالب النفاايت يرميب. لم      الرجل يخشىأأ. لم  

 االإحسان بين الناس ينتهد. لن      .محمد ينسىج. لن  

 اإعراب الفعل )أأهوى( في جملة ) سأأكتب كلَّ ما أأهوى( فعل مضارع:(  2

 ب. منصوب ابلفتحة المقدرة     مجزوم ابلسكونأأ.  

 المقدرة. د. مرفوع ابلضمة     لضمة الظاهرةمرفوع ابج.  

 اإعراب الفعل )أ تي( في جملة ) سأ تي في رايح الليل( فعل مضارع:( 1

 ب. منصوب ابلفتحة المقدرة     مرفوع ابلضمة المقدرة.أأ.  

 د. مجزوم ابلسكون     مبني على السكونج.  

 اإعراب الفعل )ن علي( في )لك الّراايت ن عليها( فعل مضارع:( 1

 ب ابلفتحة المقدرةب. منصو      مجزوم ابلسكونأأ.  

   د. مرفوع ابلضمة المقدرة.     مرفوع ابلضمة الظاهرةج.  

 البنيان( فعل مضارع يعلواإعراب الفعل )يعلو( في )فيه ( 4

 ب. منصوب ابلفتحة المقدرة     مجزوم ابلسكونأأ.   

   د. مرفوع ابلضمة المقدرة.     مرفوع ابلضمة الظاهرةج.  

 

تشير اإلى رمز االإجابة الصحيحة في ظلّل بشكل غامق الدائرة التي  ، ثماالإجابة الصحيحة في كل فقرة مـّما يأأتي اختر رمز

 )فقط( الحتساب عالمتك. نموذج االإجابة )ورقة القارئ الضوئي( فهو النموذج المعتمد

 

 

 ل ا

 

 ع

 

 ز

 

 و

 س

 أ
 ة
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( في جملة ( 2 ْبد  لأحٍد هـًمـا( فعل مضارع:اإعراب كلمة )ت ْبد   ) وال تـ 

 ب. منصوب ابلفتحة المقدرة    مجزوم بحذف حرف العلة.أأ.  

   د. مرفوع ابلضمة المقدرة     مرفوع ابلضمة الظاهرةج.  

 الجملة التي كتب فيها الفعل المضارع )المعتل ال خر( كتابة صحيحة:( 9

 ب. لم يرمي الطالب النفاايت     الرجلأأ. لم يخشى  

 د. لن ينته االإحسان بين الناس     .ج. لن ينسى محمد 

 ( اإعراب )يثنيه( في) ال يثنيه عن أأداء واجبه حرارة الجو ( فعل مضارع:01

 ب. مرفوع ابلضمة المقدرة.     مرفوع ابلضمة الظاهرةأأ.  

 المقدرةد. منصوب ابلفتحة     مجزوم بحذف حرف العلةج.  

جاف  أأحداً( فعل مضارع:00 تسامحاً، لم يـ  ( في )كان محبوابً م   ( اإعراب )يجاف 

 مرفوع ابلضمة المقدرة. .ب    منصوب ابلفتحة المقدرة .أأ  

 منصوب ابلفتحة الظاهرة  .د    .مجزوم بحذف حرف العلة .ج 

ليه( فعل مضارع02  ( )يسعى( في )عليك أأْن تحدد الشيء الذي تسعى اإ

 ب. منصوب ابلفتحة الظاهرة    منصوب ابلفتحة المقدرةأأ.  

 د. مجزوم بحذف حرف العلة    ج. مرفوع ابلضمة المقدرة. 

لى الوطن وما يحلو( في )اإعراب الفعل )يحلو( 02  ( فعل مضارع:اإ

 ب. منصوب ابلفتحة المقدرة     مجزوم ابلسكونأأ.  

   المقدرة.د. مرفوع ابلضمة      مرفوع ابلضمة الظاهرةج.  

 ( فعل مضارع:وأأطوي رحاة اليام والأوجاع والمحن( في )اإعراب الفعل )أأطوي( 02

 ب. منصوب ابلفتحة المقدرة     مجزوم ابلسكونأأ.  

   د. مرفوع ابلضمة المقدرة.     مرفوع ابلضمة الظاهرةج.  

 ( فعل مضارع:سأ تي حالما تدعو( في )اإعراب الفعل )تدعو( 01

 ب. منصوب ابلفتحة المقدرة     ابلسكونمجزوم أأ.  

   د. مرفوع ابلضمة المقدرة.     مرفوع ابلضمة الظاهرةج.  

 ( فعل مضارع:كنَت عزيزاً ولـتبَق ( في )اإعراب الفعل )تبَق ( 01

 ب. منصوب ابلفتحة الظاهرة    منصوب ابلفتحة المقدرةأأ.  

 الظاهرةد. مجزوم ابلفتحة     مجزوم بحذف حرف العلة.ج.  

ْن تتواضع للناس يقدروك( هو فعل مضارع:( 04  االإعراب الصحيح للفعل )تتواضع( في جملة )اإ

 د. مبني  .ج. مجزوم   ب. منصوب   أأ. مرفوع 
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 ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير اإلى رمز االإجابة الصحيحة في نموذج االإجابة )ورقة القارئ الضوئي( 

 )فقط( الحتساب عالمتك. فهو النموذج المعتمد
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 الكتابة

 القصة القصيرة:( 0)

نسانيّة شخصيّات مجموعة أأو بشخصيّة تتعلّق حادثة يتناول أأدبىّي  فنّ  هي  . ممتع أأدبىّي  بأأسلوب هدف اإلى وتنتهىي مكانيّة، أأو زمانيّة بيئة في اإ

 متاعه القارئ في التأأثير: القّصة من الهدف  . والّرمز التّلميح طريق عن وتسليته واإ

 القّصة عناصر : 

 . خاص نحوٍ  على والمنّظمة المترابطة الجزئيّة الوقائع من مجموعة يمثّل الذي هو : . الحدث0 

 . القّصة في الحدث قّمة وهي ، تدريجيّا تتكّشف ث مّ  غامضة تبدأأ  وهي : . الحبكة2 

 نفسها مع الشخصيّة حوار وهو غيرها،والّداخليّ  مع الّشخصيّة حوار وهو الخارجيّ  :. الّصراعان2 

 . . الحوار2 

 . والمكان الّزمان وهي : . البيئة1 

 : اإلى وت قسم : . الّشخصيّات1 

 . مباشر غير بشكل ابلأحداث تؤثّر أأو حولها الأحداث تتمحور أأيّ  : واثنويّة رئيسة - أأ   

  تطّور مع الموقف هذا تغيّر ثمّ  معيّن موقف على وتكون القّصة تبدأأ  التي هي النّامية الّشخصية : واثبتة انمية – ب  

 . للنهاية البداية من موقفها على فتبقى الثابتة الشخصيّة أأّما ، الأحداث    

 : في تتمثّل: الّشخصيّة أأبعاد 

 . والّسلوك العامّ  المظهر ي مثّل الذي الخارجيّ  . الب عد0 

 . عنها الناتج والّسلوك والفكريّة النّفس يّة الأحداث ويشمل الّداخليّ  . الب عد2 

 االجتماعيّة وظروفها المجتمع في الّشخصيّة تشغله الذي المركز يشمل الذي االجتماعيّ  . الجانب2 

 

 . ال تيين الموضوعين أأحد في كلمة مئتيّ  عن يقلّ  ال بما قّصة اكتب

 . الأيتام رعاية أأهميّة -أأ  

بت امرأأة -ب  ه   . طويل صبر بعد طفالً  و 

............................................................................................................................................................................. 
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 المقـــالة( 2)

 . المقالة موضوع في وال راء الحقائق جمع. 0 

 . ومترابطة متسلسلة فقرات في وعرضها الأفكار بترتيب ويكون : . التّنفيذ2 

طوة هما : والتّحرير . التّنقيح2   . عباراتها ورصانة تراكيبها وصّحة مقالته ل غة في الكاتب فيها ينظر التي الأخيرة الخ 

 

 . كلمة وخمسين مئة عن يقل ال بما ال تيين الموضوعين من واحد في اكتب

 عطائه في المرء . سعادة0 

 . الأفراد حياة في االبتسامة . أأثر2 

............................................................................................................................................................................. 
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 الّشخصيّة الّرسالة( 2)

 . وانفعاالته مشاعره عن فيها الكاتب يكشف ، قرابة أأو صداقة بينهما شخصان يتبادله مكتوب كالم هيالرسالة الشخصية: 

 : كال تي فكانت الحياتيّة المواقف على بناءً  موضوعاتها اختلفت: الشخصيّة الرسالة موضوعات

هداء  .1  العزاء .2 االعتذار .2 التّهنئة .2  العتاب . رسائل0 كر .1 االإ  . الشُّ

 : الّشخصيّة الرسائل وخصائص سمات أأهمّ 

يجاز . 2  البساطة . 2  . الوضوح0   غموض غير من بس يط بقالب العاطفة غلبة . 2  ابلمعنى اإخالل غير من االإ

 

 : تليها التي الأس ئلة عن أأجب ثمّ  ال تية الّرسالة اقرأأ 

لى القرويّ  الشاعر من  : العقّاد محمود عبّاس اإ

 : بعد أأّما ، الله أأعّزه ، العقّاد محمود عبّاس الس يّد ، الجليل الأس تاذ ، العربيّة أأديب ، أأخي

عر في الجميل رأأيكم فيه تعلنون الأهرام جريدة في المنشور حديثكم قرأأت   فقد لُّونه ، أأخيكم ش   فتبيّن ، نوبل لجائزة يؤّهله الذي المحلّ  وت ح 

لى أأسديتم ما لي الّ  يكن لم رسائلكم في الأدبيّة الأايدي اإ نيتم ،وأأنّكم تقديركم بحر من شالً  و اإ  منها خرجتم جّديّة عناية ديواني بمطالعة قد ع 

 .برأأيكم اغتباطي بها اغتبْطت   لما ، بموافقتكم وت قّروها ، بظنّكم تصدقوها ولم ، نوبل بجائزة حقّا ظفرت انّي لو ، الشرف هذا أأكسبني بما

لّة نرضي فلقد . النّاس أأشعر   أأنّي ولو ، التصريح بهذا منكم فزت   لما الرحمن رسالة وسعت التي للغة اإخالصكم لوال أأنّكم أأوقن وأأكاد  ج 

 . أأينا والعين ، داداً  الّضاد يلفظ ، مترّطنا عربيّا نرضي ولكنّنا ، والغرب الشرق في الأدب أأعالم

 .الخوري سليم رش يد : القرويّ  الشاعر أأخوكم

 : ال تية الموضوعات أأحد في كلمة مئة عن يقلُّ  ال بما رسالة اكتب

كر)    (  تهنئة ، اعتذار ، عتاب ، معروف على ش 

رسل اإلى التحيّة وتوجيه ابلبسملة الرسالة بدء على احرص  ليه الم   . أأحواله عن والسؤال اإ
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 التلخيص( 2)

  :التلخيص 

يجازو تكثيف من غير اإخالل بأأفكاره و معانيه التي  عادة صوغه من جديد بلغة الكاتب الخاصة ابإ فن نثري، يقوم على قراءة النص ، ثم اإ

 أأرادها صاحب النص الأصلي .

  :أأهم شروطه 

فكار( 0)  .اإظهار النص الجديد في حدود الحجم المحدد (2)  .قة بال زايدة أأو نقص في المعانيوتدوينها بد ،الأمانة في نقل الأ

 

  خطوات التلخيص 

   قراءة النص الأصلي , و فهم الموضوع . -0

فكار الثانوية  -2  اس تخراج الأفكار الرئيسة , وترك الأ

لى النص  -2  عادة صياغة النص بلغتنا الخاصة من غير الرجوع اإ   الأصلي .اإ

 المحافظة على الأفكار من غير تدخل أأو اإصدار أأحكام . -2 

 

 ولخصه في حدود مئة كلمة  محافظا على أأفكاره، و مراعيا ما تعلمته في التلخيص عد اإلى نص )الحساس ية(

 اس تخرجت الأفكار الرئيسة , و تركت الأفكار الثانوية . -2  قرأأت النّص الأصلّي و فهمته جيدا . -0 

 حافظت على الأفكار من غير تدخل أأو اإصدارأأحكام . -2   أأعدت صياغة النص بلغتي الخاصة .-2 

 كتبته في حدود مئة كلمة . -1 
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 الحكاية( 1)

 :وتناقش ونهاية بداية ذات أأحدااث تقّدم ، الغالب في معروف مؤلّف لها ليس شفاهيّ  قصصيّ  أأدبىي شكل هي الحكاية، 

 . الّشعبىّي  للخيال واسع مجال وفيها وغريبة اندرة موضوعات

 نّه  . ظروفه أأو مزاجه وفق ومضامينها عباراتها الحكاية راوي يعّدل علّل لى يهدف لأ  مشاعرالمتلقّي في التأأثير اإ

 ابلمجتمع الفرد عالقة .2 والّشّر. الخير بين . الّصراع0  : الحكاية موضوعات 

 يجاز2 . البساطة0  : الحكاية وخصائص سمات  . الّسرد في االإسراع .2  . االإ

 

 : الحكاية لفنّ  نموذج
 ، كهفهما في وخلفتهما الصيد طلب في خرجت وأأنّها ، ش بالن ولها )ويلتف الشجر فيه يكثر الذي الموضع أأي( غيضة في كانت لبؤة أأنّ  ي حكى 

سوار بهما فمر لى بهما وانصرف . ) حملهما( فاحتقبهما جلديهما وسلخ ، فقتلهما ورماهما عليهما فحمل اإ نها ثم ، منزله اإ  من بهما حلّ  ما رأأت فلما رجعت اإ

لى وكان ، وصاحت لبطن اً  ظهر اضطربت الفظيع الأمر  نزل وما ؟ تصنعين الذي هذا ما : لها قال صياحها من ذلك سمع فلما ، ) أ وى ابن(شغبر جنبها اإ

سوار بهما مر ش بالي : اللبؤة قالت .به فأأخبريني بك؟  أأن واعلمي ، نفسك من وأأنصفي تضجي ال : الشغبر لها قال . ابلعراء ونبذهما جلديهما وسلخ فقتلهما اإ

ليك يأأت لم االإسوار هذا ال شيئا اإ لى وتأأتين مثله، بغيرك تفعلين كنت وقد اإ  تجدين ما مثل عليه يعزّ  ومن. بحميمه يجد كان ممن ذلك مثل واحد غير اإ

نه ، منك عليه غيرك صبر كما غيرك فعل على فاصبري ، بش بليك  في قدره على وهما ، والعقاب الثواب من ثمرة عمل ولكل ، تدان تدين كما قيل قد فاإ

ذا كالزرع ، والقلة الكثرة شارته عن لي وافصح تقول ما لي بين : اللبؤة قالت .بذره حسب على أأعطى الحصاد حضر اإ  العمر من لك أأتى كم : الشغبر قال ، اإ

ايه؟ يطعمك كان من : الشغبر قال . الوحش لحم : اللبؤة قالت ؟ قوتك كان ما : الشغبر قال .س نة مائة :اللبؤة قالت ؟  الوحش أأصيد كنت : اللبؤة قالت اإ

 والأمات ال ابء لتلك أأسمع وال أأرى ال ابلي فما : الشغبر قال . بلى : قالت ؟ وأأمات أ ابء لها كان أأما تأأكلين كنت التي الوحوش أأرأأيت : الشغبر قال. وأ كله

اّل  نزل ما بك ينزل لم نّه أأ  أأما ؟ لك وأأسمع أأرى ما والضجيج الجزع من  .ضرها من عليك يرجع بما وجهالتك ، فيها تفكرك وقلة العواقب في نظرك لسوء اإ

لى اللحم أأكل عن وانصرفت الصيد فتركت ، وظلما جورا كان عملها وأأن ، نفسها على جنت مما ذلك أأن عرفت الشغبر كالم من ذلك اللبؤة سمعت فلما  اإ

نّه ، العبادة و والنسك والحشيش الثمار أأكل نّ  لغيرك تصنعه ال لنفسك ترضاه ال ما : قيل قد فاإ  الناس ورضا تعالى الله رضا العدل وفي ، العدل ذلك في ،فاإ

. 

 ) ودمنة كليلة ، المقفّع بن الله )عبد

 اكتب بما ال يقل عن مئة كلمة في واحد من الموضوعين ال تيين: 

 شعبية تعرفها بلغتك الخاصة. ( حكاية0) 

 ( حكاية من نسج خيالك مراعيا ما تعلمته سابقًا.2) 
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 الكتابة الوظيفية( 1)

لى يهدف كتابىّي  شكل   الحياتيّة المواقف في الأشخاص يحتاجه هدف لتحقيق َتم بوضوح المتلقّي غلى فكرة نقل اإ

 الوظيفيّة الكتابة سمات : 

 المعنى دقيقة موجزة عبارات .2 والخيال العاطفة من تخلو . 2  الجادّ  التّقريريّ  . الأسلوب0 

 . البديعيّ  أأو البيانيّ  للأسلوب أأهميّة ال .1  فيها غموض . ال2 

 الوظيفيّة الكتابة مجاالت : 

 االس تدعاءات .1   العمل تقارير .2  العمليّة الّسير .2  الّزواج عقود .2 االإعالانت .0 

 . الملصقات في المس تخدمة التعليميّة االإرشادات .4   واالعتذار والّدعوة التّهنئة . بطاقات1 

 ) الّضروريّة ابلحاجات الرتباطه .ضروري وهو اليوميّة حياتهم في التعبير في النوع هذا الناس يس تخدم) علّل  

  

     : الوظيفيّة الكتابة على أأمثلة

 شاغرة وظائف

 الصناعيّة المدينة في الكائنة للميكانيك الحديثة الشركة مؤّسسة في للعمل الشواغر من معيّن عدد توافر عن العمل وزارة تعلن 

 . الخبرة شهادات معه مصطحبا العمل مكتب يراجع أأنْ  الشواغر هذه أأحد ملء في الّرغبة لديه من فعلى ، سحاب مدينة في

 

يجار مفروشة شقّة  للبيع أأو لالإ

 الأردنيّة للجامعة المقابل الرئيس الشارع على تقع حديقة مع وسفرة وصالون ، نوم غرف ثالث من تتكّون اّول طابق في شقّة 

 هاتف.... على المالك على االتّصال ي رجى للمراجعة.

 

 اس تدعاء نموذج

 " الش باب " مجلّة في االشتراك في رغبته عن فيه يعبّر اس تدعاء الطلبة أأحد كتب 

 الرحيم الرحمن الله بسم

  / 8 / 022017التاريخ     عّمان : البلدة 

 المحترم الش باب مجلّة تحرير رئيس الس يّد 

 عّمان ، الش باب وزارة 

 " الش باب " مجلّة في االشتراك طلب : الموضوع 

 وبعد   ، وبركاته الله ورحمة عليكم السالم 

 داننير ثالثة بمبلغ بريديّة حوالة رسالتي مع مرفقا ، الغّراء مجلّتكم في اشتراكي على الموافقة فأأرجو 

  االحترام فائق واقبلوا

 فاروق مالكالمس تدعي  

 الهاتف رقم            

 الأردنّ / عّمان ب.ص 
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 :التعبير  موضوع تصحيح معايير* 

 

لى فيها وي نظر   :( الأفكار0   الطالب رأأي وبروز ابلعنوان، وارتباطها ، وترابطها، وتسلسلها، ووضوحها، صحتها، اإ

لى فيها وينظر   :( اللغة2  ...الترقيم وعالمات التراكيب، سالمة واالإمالء، والصرف، النحو قواعد مراعاتك اإ

لفاظ سالمة   :( الأسلوب2 نشائية، الخبرية الأساليب بين والمراوحة والأفكار، للمعاني ومالئمتها والتراكيب الأ  واس تخدام واالإ

لفاظ عن واالبتعاد والخيال، الفنية، الصور     .العامية الأ

 ( ....مكان ، زمان شخوص،)  للقصة وتجعل(  وخاتمةً  وعرضاً  مقدمةً )  للمقالة تجعل أأن أأي :للموضوع الفني ابلشكل ( االلتزام2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :كيفية تحويل الكالم العادي اإلى صور فنية

 طرت من الفرح ( فرحت: 0

 انهمرت دموعي غزيرة كالمطر ( بكيت: 2

 انطلقت كالسهم : ( ركضت2

 انفجرت كالبركان : ( صرخت2

 في وجهىي اسوّدت الدنيا ( حزنت: 1

 مشيت واثقا من نفسي كالأسد ( سرت: 1

 تثاقلت خطواتي ( سرت ببطء: 4

 حصد الموت أأرواحهم ( ماتوا: 2
 

 عالمات الترقيم
وتوضع بين الجمل المرتبطة معنواًي،وبين الشرط وجوابه  الفاصلة ) ،( -0

 ، وبين القسم وجوابه...

 وتوضع قبل التعليل ، وبيان السبب الفاصلة المنقوطة ) ؛  (  -2

 .(االس تفهام ) السؤال وتوضع بعد جملة عالمة االس تفهام  ) ؟ ( -2

  .الّدهشة واالنفعال من أأمر ماوتوضع بعد عالمة التعجب ) ! (  -2

 .بعد القول ، قبل التمثيل وتوضع النقطتان الرأأسيتان ) : ( -1

و نهاية الفقرة ونهاية  توضع في نهاية الجملة التامة النقطة ) . ( -1

 . الموضوع

 .توضع لشرح كلمة أأو عبارة أأو لفت النظر لكلمة ما القوسان )   ( -4

 توضع بينهما الجمل المعترضة (  -     -الشرطتان )   -2

 الشواهد

نك لعلى خلق عظيم " الأخالق -0     بشكل عام ، قال تعالى : " واإ

 ، قال تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى " التعاون -2  

 ، قال تعالى : " وجعلنا من الماء كّل شيء حّي " الماء -2  

اّيه وابلوالدين اإحسااًن  "  بّر الوالدين -2   ال اإ  ، قال تعالى : " وقضى ربك أأال تعبدوا اإ

 ، قال تعالى : " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون "  العمل والرزق -1  

لى المسجد الأقصى " ق،   القدس / فلسطين -1    ال تعالى : " س بحان الذي أأسرى بعبده لياًل من المسجد الحرام اإ

 ، قال تعالى : " كّل نفس ذائقة الموت "   الموت -4  

 تعالى : " قل هل يس توي الذين يعلمون والذين ال يعلمون " ، قال  العلم والمعلم -2  

 ، قال تعالى : " وال تفسدوا في الأرض بعد اإصالحها " التلوث والفساد -9  

 بشكل عام :  الأردن -01  

قاَمه                        ين الألى ــــ أأردّن اي  أأرض  الميام     شادوا  على  هام النجوم  م 

 د   الع ال  رغم  العدا  وأأقامه شاأأنت من                       الأشاوسأأردن اي مهد   
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 المقدمة ) بشكل عام  ، لأي موضوع ( 

نتهىي ؟! أأرى أأفكاري تتدافع في حماسة ، كي تحتضن مداد القلم ؛ لتعبر عن هذا الموضوع ، أأ ال أأعرف من أأين أأبدأأ ؟! ومن أأين  

الذي يحتاج اإلى صفحات وصفحات كي نأأتي على ثماره ، هذا الموضوع الذي يمس جوانب الحياة ، الس ياس ية واالقتصادية واالجتماعية ، 

ضّم الزاخر ، ال يخوض غماره اإال القوّي ال  واعي لأهميته . فهو كالبحر الخ 

 ...............................................................................(: ..................................................................... 0العرض)     

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

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

 ................................................................................................................................................... ( : 2العرض )    

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

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

 

  تمة ) بشكل عام ، لأي موضوع (الخا

وأأخيراً ، نضع قطراتنا الأخيرة ، بعد رحلة هادفة لالرتقاء بدرجات العقل والتفكير، وأأسأأله س بحانه أأن يشرح صدور المؤمنين ،لالنتفاع     

  بهذا الموضوع المفيد ،  قال تعالى : " ما يفتح الله للناس من رحمة فال ممسك لها وما يمسك فال مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم "

 والله تعالى هو الهادي اإلى سواء السبيل. 

 

 ( 2العرض )     # فقرة عن جاللة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ) بشكل عام ، لأي موضوع ( 

 ... (....................وأأخص ابلذكر دور جاللة الملك عبد الله الثاني ، في التطوير والتحديث واالإصالح في مجال  ) ....... 

بداع أأمامهم ، من خالل ترس يخ قيم الحق والعدالة والمساواة ، ر  عاك فهو يسعى دائماً اإلى تأأمين حياة أأفضل لجميع الأردنيين ، وفتح س بل االإ

 الله اي س يدي ولك منا كّل الحب والتقدير ، ودمت لنا قائداً ومعلماً 
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 ( ء / الأمن والأمان ... نموذج تعبير بعنوان ) الوطن / المواطنة / االإصالح / االنتما 

 

 .................) العنوان (...................

 

أأرى أأفكاري تتدافع في حماسة ، كي تحتضن مداد القلم ؛ لتعبر عن هذا الموضوع ، الوطن ، ما أأجمل هذه الكلمة! وما أأعذبها ! اإن          

ليه فطرة مزروعة ، ولهذا يظل الوطن في عيون أأبنائه حبيباً وعزيزاً وغالياً ، ومهما واجه  نسان لوطنه ، واالإحساس ابالنتماء اإ من حّب االإ

حدايت وصعوابت ، سيبقى على الدوام حراً مس تقاًل س يداً  وأأبناؤه يقتحمون كّل المخاطر من أأجله ، فهو كالجبل الشامخ ، يقف في وجه ت

 أأعدائه ، وكما قال الشاعر : 

 أأردن اي مهد الأشاوس أأنت من                شاد الع ال رغم العدا وأأقامه .

 

لفة بين أأبناء الوطن ، ونبذ العنف والخالف ، وتعد مشاركة المواطن في تطوير ومن مقومات الوحدة الوطني          ة نشر المحبة ، والأ

نجازاته ، من مقومات الوحدة الوطنية التي يسعى المواطن من خاللها اإلى تحقيق أأجمل معاني الوالء  وطنه ، والمحافظة على اس تقراره ، واإ

جاللة الملك  عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ، في ترس يخ قيم الحق والعدالة والمساواة ، واالنتماء لهذا الوطن ، وهذا يتضح في نهج 

 والحرص على تأأمين حياة أأفضل لجميع الأردنيين . 

 

وتتجلى الوطنية من خالل الحرص على أأمن الوطن ، ممن يحاولون هدمه أأو أأعاقته ، وحماية الوطن واجب على كّل فرد من أأفراد         

نسان في هذه الأرض ؛ ليعمرها على هدى وبصيرة ، وأأن يس تمتع بما فيه من  المجتمع ؛ لأن حكمة الله تعالى قد قضت أأن يس تخلف االإ

 الطيبات والزينة ، وكما قال تعالى : " وال تفسدوا في الأرض بعد اإصالحها " ، فالوطن مصدر السعادة والفرح واالس تقرار .    

 

 

 

 

 انتهىى

 


