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َّ ه َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ً َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ
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الش ْي َطان َّ
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جوّ النّصّ:

حفظ

* املوضوعات اليت بينتها اآليات الكرمية
السالم.
ّ -1
الرسل عليهم ّ
علو درجات ّ
قصة والدة مريم ابنة عمران ،وكفالة زكريا هلا.
ّ -2
قصة والدة حييى عليه السالم ،وبيان صفاته.
ّ -3
 -4اصطفاء مريم عليها السالم وتفضليها عىل نساء العاملي.
 -5وما رافق ذلك من معجزات ّ
تدل عىل قدرة اهلل تعال ،وساق اهلل عز وجل هذه املعجزات؛
تأكيدا عىل صدق نبوة سيدنا حممد عليه الصالة والسالم.
قصة ميالد املسيح عيسى ابن مريم  -عليه السالم  -ومعجزاته.
ّ -6
السور املدن ّية.
* ملحوظة :سورة آل عمران من ّ

حفظ
لـام ّبي تعال ّ
علو
وبي ّ
الرسلّ ،
الرسل وطاعتهم ،ذكر َمن أح ّبهم واصطفاهم من ّ
أن حم ّبته ال تتم ّإال باتّباع ّ
ّ
درجاهتم ورشف مناصبهم ،فبدأ بآدم أوهلم ،وثنّى بنوح ،ثم أتى ثال ًثا بآل إبراهيم فاندرج فيهم رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه
السالم ،وأعقب ذلك بذكر ثالث قصص :قصة ميالد مريم،
وس ّلم ثم أتى راب ًعا بآل عمران فاندرج فيه عيسى عليه ّ
وقصة ميالد حييى ،وقصة ميالد عيسى عليهم السالم ،وما فيها من خوارق للعادة تدُ رل عىل قدرة العل القدير.

كي تصل  ...كُنْ صبورا.
2

حفظ

معان الكلامت يف اآليات من (  ) 33إل ( :) 41
الكلمة

املعنى

اجلذر

(آل) عمران

أهله وهم مريم وابنها عيسى

أول

اصطفى

اختار ،أي جعلهم صفوة خلقه.

صفو

ُذ ِّر َّية

راري.
نسل اإلنسان* .مجعهاُ :ذر َّيات و َذ ر

َذ َرأ ،أو َذ َر َر.

نذرت
ُ

من النّذر ،ما يوجبه املرء عىل نفسه من صدقة أو عبادة.

حمررا
ّ

اخلالص هلل عز وجل الذي ال يشوبه يشء من أمر الدنيا

فتق ّبل

الرضا والقبول.
التق ّبل ،أخذ اليشء عىل وجه ّ

ُأعيذها َ
بك

وحتصنها * .عاذ :اعتصم به.
أجلأ إليك لتحفظها
ّ

الرجيم
ّ

املرجوم املطرود من اخلي(ال ّلعي).

َف َت َق َّب َلها َر رُّبا

حسنا.
رضيها لنفسه وقبلها قبوال َ

وأنبتها نباتا حسنا

ر ّباها بام يصلح أحواهلا وبرتبية صاحلة.

ك ّفلها زكريا
املِح َراب
أنَّـى ِ
لك هذا

الذي ينفق عىل إنسان وهيتم بمصاحله ويرعاه.

َهب

حرر
عوذ

املوضع العال الرشيف ،وسيد املجالس وأرشفها (املسجد).
من أين لك هذا.
ِ
أعط وامنح.

ِمن َلدُ ن َك

من عندك

سميع الدعاء

أي جميبه

س ّيدً ا

متفوق يف ّ
كل يشء.
السيد يف العلم و العبادة و اخلُلقّ ،

حصورا
ً
بلغني الكِرب

َمن يعصم نفسه عن النّساء ع ّفة.
أي أدركنى كرب السن وأ ّثر ّيف.

عاقر

عقيم ال تلد ،والعاقر من ال يولد له ولد من رجل أو امرأة.

رمزا
ً

اإلشارة باليد أو الرأس أو بغيمها.

يش
ال َع ّ

الوقت من زوال َّ
الشمس إِل غروُّبا.

اإلبكار

ّأول النهار إل طلوع ّ
الشمس
3

سود

عشو

* رشح اآليات الكريمة (  ) 33إل ( :) 41

(قراءة مع فهم)

* اآلية ( )33ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
يم َو َآل ِعم َ
ي)
ران َع َىل العاملَ ِ َ
(إِ َّن اهللََّ اص َطفى آ َد َم َون ً
ُوحا َو َآل إِبراه َ

السالم (شيخ املرسلي) ،وآل إبراهيم؛ أي عشيته
أي اختار ّ
ّ
للنبوة صفوة خلقه ،وهم :آدم (أبو البرش) ،ونوح عليه ّ
الرسول ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم ،وآل عمران،
وذوي قرباه وهم إسامعيل وإسحق واألنبياء من أوالدهم ومن مجلتهم ّ
السالم خاتم أنبياء بني إرسائيل.
ومنهم املسيح عيسى ابن مريم عليه ّ
خص اهلل تعال هؤالء األنبياء بالذكر؛ ّ
ألن األنبياء والرسل مجي ًعا من نسلهم.
* ّ
* اآليتان ( )34،35ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ُذ ِّر َّي ًة َبع ُضها ِمن َبع ٍ
والصالح.
ض) أي اصطفاهم متجانسي يف الدّ ين ،وال ّتقىّ ،
ِ
ِ
يم) أي سميع ألقوال العباد عليهم بضامئرهم.
(واهللَُّ َسم ٌ
َ
يع َعل ٌ
(إِذ قا َل ِ
ت ام َر َأ ُت ِعم َ
ران َر ِّب إِ ِّن ن ََذر ُت َل َك ما ِيف َبطنِي) قالت امرأة عمرانّ :إن نذرت لعبادتك وطاعتك ما أمحله يف بطني.
خملصا للعبادة واخلدمة.
( ُحم َ َّر ًرا ) أي ً
( َف َت َقبل ِمنِّي إِن ََّك َأن َت ِ
ِ
السميع لدعائي العليم بن ّيتي.
السم ُ
َّ
يم) تق ّبل مني هذا النّذر إنّك أنت ّ
يع ال َعل ُ
َّ
* اآلية ( )36ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رب إهنا أنثى ،وقالت
( َف َل َّام َو َض َعتها قا َلت َر ِّب إِ ِّن َو َضعتُها ُأنثى) أي ملا ولدهتا قالت عىل وجه
التحُّس واالعتذار :يا ّ
ّ
هذا ألنّه مل يكن ُيقبل يف النّذر ّإال الذكور ،فقبل اهلل تعال مريم.
( َواهللَُّ َأع َل ُم بِام َو َض َعت) واهلل أعلم باليشء الذي وضعت قالت ذلك أو مل تقله.
(و َلي َس َّ
الذك َُر كَاألُنثى) أي ليس الذكر الذي َط َل َبته كاألنثى التي ُو ِهبتها بل هذه أفضل.
َ
تعظيام لشأن هذه املولودة ،وما َعلِق ُّبا من عظائم األمور ،وجعلها وابنها آية للعاملي.
والسبب
ً
* اجلملتان معرتضتانّ ،
الرب.
َ
(وإِ ِّن َس َّميتُها َمر َي َم) أي سم ّي ُت هذه األنثى مريم ومعناه يف لغتهم العابدة خادمة ّ

الشي ِ
طان ِ
( َوإِ ِّن ُأ ِع ُ
رش ّ
يذها بِ َك َو ُذ ِّر َّيتَها ِم َن َّ
الرجيم،
الشيطان ّ
َّ
الرجي ِم) أي أجيها بحفظك وأوالدها من ّ

فاستجاب اهلل هلا ذلك.
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* اآلية ( )37ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) َف َت َق َّب َلها رُّبا بِ َق ُب ٍ
ول َح َس ٍن) أي قبِ َلها اهلل َق ً
السعداء.
بوال حسنًا ،وسلك ُّبا طريق ر
َر
(و َأن َبتَها نَباتًا َح َسنًا) أي ر ّباها تربية كاملةّ ،
ونشأها تنشئة صاحلة.
َ
(و َك َّف َلها َزك َِر َّيا) أي جعل زكريا ً
كافال هلا ومت ّعهدً ا للقيام بمصاحلها ،حتى إذا بلغت مبلغ النّساء انزوت يف حمراُّبا تتع ّبد.
ِ
راب َو َجدَ ِعندَ ها ِرز ًقا) أي ك ّلام دخل عليها زكريا حجرهتا ومكان عبادهتا ،وجد عندها فاكهة
( ُك َّلام َد َخ َل َع َليها َزك َِر َّيا املح َ
الشتاء ،وفاكهة ّ
الصيف يف ّ
الصيف.
الشتاء يف ّ
وطعاما :وجد عندها فاكهة ّ
قال يا مريم َأنَّى َل ِك هذا) أي من أين ِ
لك هذا ؟
( َ َ َ ُ
إن اهلل يرزق من يشاء بغي حساب) أي يرزقه رز ًقا واس ًعا بغي جهد وال تعب.
(قا َلت ُه َو ِمن ِعن ِد اهلل ّ
* اآلية ( )38ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
متوس ًال ومترض ًعا.
ُ
(هنال َك َدعا َزك َِر َّيا َر َّب ُه) أي يف ذلك الوقت الذي رأى فيه (زكريا) كرامة اهلل ملريم ،دعا ربه ّ
ِ
( َ
حلا ،وكان ً
كبيا وامرأته عجوز
قال َر ِّب َهب ِل من َلدُ ن َك ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َب ًة) أعطني من عندك ولدً ا صا ً
شيخا ً
َّك س ِميع الدر ِ
عاء) أي ُجميب لدعاء َمن ناداك.
وعاقر .ومعنى ط ّيبة :صاحلة مباركة( .إِن َ َ ُ
* اآلية ( )39ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( َفنَا َدت ُه املَ َال ِئ َك ُة َو ُه َو َق ِائ ٌم ُي َص ِّل ِيف املِح َر ِ
الصالة.
قائام يف ّ
اب) أي ناداه جربيل حال كونه ً

يبرشك بغالم اسمه حييى.
رش َك بِ َيح َيى) أي ّ
( َأ َّن اهللََّ ُي َب ِّ ُ
ِ ٍ ِ
وس ّمي عيسى"كلمة اهلل" ؛
( ُم َصدِّ ًقا بِكَل َمة م َن اهلل) أي مصد ًقا بـ(عيسى) مؤمنًا برسالتهُ ،
ألنّه خلق بكلمة " كُن" من غي أب.

( َو َس ِّيدً ا) أي يسود قومه ويفوقهم.
ورا) أي حيبس نفسه عن الشهوات عفة وزهدً ا ،وال يقرب النِّساء مع قدرته عىل ذلك.
( َو َح ُص ً
ِ
ِ
بنبوته بعد البشارة بوالدته وهي أعىل من األول.
الصاحلي) أي ويكون نب ًيا من األنبياء ،وهذه بشارة ثانية ّ
( َونَبِ ًّيا م َن َّ
* اآلية ( )40ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
(قال َر ِّب َأنَّى َيك ُ
السالم :كيف يأتيني الولد؟
ُون ِل ُغال ٌم) قال زكريا عليه ّ
ِ
ِ
رب) وقد أدركتني الشيخوخة ،وكان عمره حينذاك مئة وعرشين سنة.
( َو َقد َب َل َغن َي الك َ ُ
5

(وامر َأ ِِت ِ
عاق ٌر( أي عقيم ال تلد ،وكانت زوجته بنت ثامن وتسعي سنة ،فقد اجتمع فيهام الشيخوخة والعقم يف
َ َ
الزوجة ،وكل من السببي مانع الولد َ .
(قال كَذل ِ َك اهلل يف َع ُل ما َيشا ُء) أي ال يعجزه يشء وال يتعاظمه أمر.
* اآلية ( )41ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) َ
قال َر ِّب اج َعل ِل آ َية) أي عالمة عىل محل امرأِت.
َ
َّاس َثال َث َة َأ َّيا ٍم إِ َّال َرم ًزا) أي عالمتك عليه ّأال تك ِّلم الناس ّإال باإلشارة ثالثة أيام بلياليها ،مع
(قال آ َيت َُك َأ َّال ُت َك ِّل َم الن َ
أنك سوي صحيح .والغرض أنّه مانع ساموي يمنعه من الكالم بغي ذكر اهلل.
ِ
ِ
كثيا بلسانك شكرا عىل النّعمة ،فقد ُمنِع عن الكالم ومل ُيمنع عن ِّ
الذكر هلل،
) َواذكُر َر َّب َك كَث ًيا) أي اذكر اهلل ذ ً
كرا ً
والتّسبيح له ،وذلك أبلغ يف اإلعجاز.
ِ
( َو َس ِّبح بِال َع ِيش َو ِ ِ
يش واإلبكار.
اإلبكار) أي س ّبح اهلل تعال يف آخر النّهار وأوله ،بمعنى :ع ّظم ر ّبك بعبادته بال َع ّ
ِّ

حفظ
ِ
السنن
لـام ذكر اهلل تعال قصة والدة "حييى بن زكريا" من عجوز عاقر وشيخ قد بلغ من الك َرب عت ّيا ،وذلك بمقتض ّ
ّ
الكونية يشء خارق للعادة ،أعقبها بام هو أبلغ وأروع يف خرق العادات ،فذكر قصة ميالد السيد املسيح عيسى من غي
أب ،وهي يشء أعجب من األول ،فذكر والدته من مريم البتول ّ
ليدل عىل برش ّيته ،وأعقبه بذكر ما أ ّيده اهلل به من
املعجزات ،ليشي إل رسالته ،وأنه أحد الرسل الكرام الذين أظهر اهلل عىل أيدهيم خوارق العادات.
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بعض معان الكلامت يف اآليات من (  ) 42إل ( :) 51

حفظ

الكلمة

املعنى

اجلذر

اقنتي

الزمي عبادته وطاعته شكرا عىل اصطفائه

قنت

أنباء

املهم.
مجع نبأ وهو اخلرب ّ

نوحيه

نلقي املعنى يف النفس يف خفاء.

أقالمهم

السهام التي ُيقرتع ُّبا.
واملقصود هنا ِّ

خيتصمون

يتنازعون

املسيح

لقب من األلقاب املرشفة ومعناه املبارك.

وجيها
ً

رشي ًفا ذا جاه وقدر.

املهد

فراش الطفل.

املسيح

لقب من األلقاب املرشفة ومعناه املبارك.

ً
كهال

ما بي الشاب والشيخ.

الكتاب

الكتابة.

احلكمة

معر َفة أفضل األَش َياء بِ َأف َضل ال ُع ُلوم.

التوراة

كتاب ُأنزل عىل سيدنا موسى عليه السالم.

اإلنجيل

كتاب ُأنزل عىل سيدنا عيسى عليه السالم.

كهيئة الطي

كصورة الطي

هيأ

ُأ ِبرئ

أشفي

برأ

األبرص
األكمه

املصاب بالربص وهو مرض يعرتي اجللد وداء ُعضال.
الذي يولد أعمى
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وحي
خصم

وجه

* رشح اآليات الكريمة (  ) 42إل ( :) 51

(قراءة مع فهم)

* اآلية ( )42ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت املَ َال ِئ َك ُة يا مريم إِ َّن اهللََّ اص َط َف ِ
(وإِذ َقا َل ِ
اك) املقصود باملالئكة :جربيل.
َ
َ َ َُ

مريم ّ
فخصك بالكرامات.
إن اهلل اختارك من بي سائر النِّساء
ّ
يقول  :يا ُ
ِ
طهرك من األدناس واألقذار وما اهتمك به اليهود من الفاحشة.
( َو َط َّه َرك) أي ّ
ِ
(واص َط َف ِ
ي) اختارك عىل سائر نساء العاملي لتكون مظهر قدرة اهلل ،يف إنجاب ولد من غي أب.
اك َع َىل نِ َساء ال َعاملَ ِ َ
َ
* اآلية ( )43ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ ِ ِ
شكرا عىل اصطفائه.
( َيا َمر َي ُم اقنُتي ل َر ِّبك) الزمي عبادته وطاعته ً

قنت :أطاع اهلل وأطال القيام يف الصالة والدّ عاء ،اقنُتي :الزمي عبادته وطاعته شكرا عىل اصطفائه.
َ
ِ
ِ
ي) ِّ
صل هلل مع املص ّلي.
الراكِ ِع َ
( َواس ُجدي َواركَعي َم َع َّ
* اآلية ( )44ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( َذل ِ َك ِمن َأنب ِ
ُوح ِ
بن ِ
اء ال َغي ِ
يه إِ َلي َك) هذا الذي قصصناه عليك يا ّأهيا الرسول ،من قصة امرأة عمران وابنتها مريم البتول
َ
حممد ،ما كنت تعلمها من قبل.
الـمغ ّيبة ،واألخبار املهمة التي أوحينا ُّبا إليك يا ّ
ومن قصة زكريا وحييى إنام هي من األنباء ُ

(و َما كُن َت َلدَ هيِم إِذ ُيل ُق َ
ون َأق َال َم ُهم َأ ر ُهيم َيك ُف ُل َمر َي َم) ما كانت عندهم إذ خيتصمون ويتنافسون عىل كفالة مريم حي ألقوا
َ
سهامهم للقرعةّ ،
كل يريدها يف كنفه ورعايته.
( َو َما كُن َت َلدَ هيِم إِذ َخيت َِص ُم َ
ون) يتنازعون فيمن يكفلها منهم ،والغرض أن هذه األخبار كانت من عند اهلل العليم اخلبي.
ً
وإنّام قدّ ر اهلل كون زكريا ً
وعمال صاحلًا.
مجا
علام ًّ
كافال هلا لسعادهتا لتقتبس منه ً
* اآلية ( )45ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
ِ
ِ
ِ
رش ِك بِكَلِ َم ٍة ِمن ُه) أي بمولود حيصل بكلمة من اهلل بال واسطة أب.
(إذ َقا َلت املَ َالئ َك ُة َيا َمر َي ُم إ َّن اهللََّ ُي َب ِّ ُ
(اسمه املَ ِس ِ
تنبيها علال أهنا تلده بال أب.
يسى اب ُن َمر َي َم) أي اسمه (عيسى) ولقبه (املسيح) ،ونس َبه إل أمه ً
ُ
ُُ
يح ع َ
ومعظام فيهام.
(و ِج ًيها ِيف الدر ن َيا َواآل ِخ َر ِة ) أي سيدً ا
َ
ً
املقربي عند اهلل.
( َو ِم َن املُ َق َّربِ َ
ي) من ّ
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* اآلية ( )46ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طفال قبل وقت الكالم ،ويكلمهم ً
َّاس ِيف املَه ِد َوكَه ًال) أي يكلمهم ً
كهال ،فيك ِّلم الناس يف هاتي احلالتي
(و ُي َك ِّل ُم الن َ
َ
شك ّ
كالم األنبياء ،من غي تفاوت بي حال الطفولة وحال الكهولة ،وال ّ
أن ذلك غاية يف اإلعجاز.
(و ِمن الص ِ
والصالح.
احل َ
ي) أي وهو من الكاملي يف التّقى ّ
َ َ َّ
* اآلية ( )47ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
) َقا َلت َر ِّب َأنَّى َيك ُ
رش) أي كيف يأتيني الولد وأنا لست بذات زوج؟
ُون ِل َو َلدٌ َو َمل َيم َسسني َب َ ٌ

( َق َال ك ََذل ِ ِ
ك اهللَُّ َخي ُل ُق َما َي َشا ُء ) أي هكذا أمر اهلل عظيم ال يعجزه يشء ،خيلق بسبب من الوالدين وبغي سبب.

(إِ َذا َق َض َأم ًرا َفإِن ََّام َي ُق ُ
ول َل ُه كُن َف َيك ُ
ُون) أي إذا أراد شي ًئا حصل من غي ّ
تأخر وال حاجة إل سبب ،يقول له "كن" فيكون.
* اآلية ( )48ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
َاب) أي الكتابة.
(و ُي َع ِّل ُم ُه الكت َ
َ

ِ
السداد يف القول والعمل ،أو سنن األنبياء.
( َواحلك َم َة) أي ّ

( َوالتَّو َرا َة َو ِ
اإلن ِج َيل) أي وجيعله حيفظ التوراة واإلنجيل.
* اآليتان ( )50 ،49ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(و َر ُس ً ِ ِ ِ
ً
رسوال إل بني إرسائيلَ ،ق ِائ ًال َهلُم:
رس ِائيل) أي ويرسله
َ
وال إ َل َبني إ َ

بأن قد جئتكم بعالمة تدُ ّل عىل صدقي ،وهي ما أ ّيدن اهلل به من املعجزات،
( َأ ِّن َقد ِجئ ُتكُم بِآ َي ٍة ِمن َر ّبكُم) أي ّ
ِ
ِ
أصور لكم من الطي مثل صورة الطي.
وآية صدقي ،وهيَ ( :أ ِّن َأخ ُلق َلكُم من ال ِّطي ك ََهي َئة ال َّطي) أي ّ
ِ ِ
ِ
طيا بإذن اهلل .فيطي عيانا ،بإذن اهلل عز ّ
وجل ،الذي
( َف َأن ُفخ فيه َف َيكُون َط ًيا بِإِذن اهلل) أنفخ يف تلك ّ
الصورة فتصبح ً
جعل هذا معجزة له تدل عىل أنه أرسله ،وهذه املعجزة األول.
(و ُأب ِر ُئ األَك َمه َواألَب َرص) أشفي الذي ولد أعمى ،كام أشفي املصاب بالربص ،وهذه املعجزة الثانية.
َ
( َو ُأح ِيي املَوتَى بِإِذ ِن اهلل) أي أحيي بعض املوتى ال بقدرِت ،ولكن بمشيئة اهلل وقدرته ،وقد أحيا أربعة أنفس كام ذكر
القرطبي وغيه ،وهذه املعجزة الثالثة.
لتوهم األلوهية عنه.
كرر لفظ (بإذن اهلل) دفعا ّ
* ّ
ون َو َما تَدَّ ِخ ُر َ
(و ُأ َن ِّبئكُم بِ َام تَأ ُك ُل َ
ون ِيف ُب ُيوتكُم) أي وأخربكم باملغيبات من أحوالكم التي ال تشكون فيها؛ فكان خيرب
َ
الشخص بام أكل ،وما ا ّدخر يف بيته ،وهذه املعجزة الرابعة.
9

مؤمني) يف ما أتيتكم به من املعجزات عالمة واضحة تدُ رل عىل صدقي ،إن كنتم مصدّ قي
(إِ َّن ِيف َذل ِ َك َآل َية َلكُم إن كنتم
َ
بآيات اهلل ،ثم أخربهم أنه جاء مؤ ّيدا لرسالة موسى ،فقال:
ي َيدَ َّي ِم َن التَّو َر ِاة) أي وجئتكم مصدّ قا لرسالة موسى ،مؤ ّيدا ملا جاء به يف التوراة.
) َو ُم َصدِّ ًقا َمل ِا َب َ
ِ
ِ ِ
حمر ًما عليكم يف رشيعة موسى.
َ
(وألُح َّل َلكُم َبع َض ا َّلذي ُح ِّر َم َع َليكُم) أي ألحل لكم بعض ما كان ّ
ٍ ِ
صحة رسالتي ،وهي ما أ ّيدن اهلل به من املعجزات،
(و ِجئ ُتكُم بِآ َية من َر ِّبكُم) أي جئتكم بعالمة شاهدة عىل ّ
َ

وكرره تأكيدً اَ ( .فا َّت ُقوا اهللََّ َو َأطِي ُعون) أي خافوا اهلل وأطيعوا أمري.
* ّ

* اآلية ( )51ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(إِ َّن اهللََّ َر ِِّّب َو َر ربكُم َفاع ُبدُ و ُه) أي أنا وأنتم سواء يف العبودية له ّ
جل وعال.

ِ
ِ
ِص ٌ
يم) أي فإن تقوى اهلل وعبادته ،واإلقرار بوحدانيته هو الطريق املستقيم الذي ال اعوجاج فيه.
َ
اط ُمستَق ٌ
(ه َذا َ

حفظ

املعجم والدّاللةُ:
 -1أضف إىل معجمك اللّغويّ:

نذرت :من النّذر ،ما يوجبه املرء عىل نفسه من صدقة أو عبادة أو نحومها.
ُ

ك ّفلها زكريا  :عهدها إليه بالرعاية.

حصوراَ :من يعصم نفسه عن النّساء ع ّفة.
ً

وحتصنها.
أعيذها بك :أجلأ إليك لتحفظها
ّ

األكمه :الذي يولد أعمى.

 -2عُد إىل املعجم ،واستخرج معاني املفردات اآلتية:
اإلبكار :أول النهار إل طلوع ّ
الشمس.
وفضل.
اصطفى :اختار ّ
شكرا عىل اصطفائه.
اقنتيَ :
قنت :أطاع اهلل وأطال القيام يف الصالة والدّ عاء ،واقنتي :الزمي عبادة اهلل ً
األبرص :املصاب بالربص ،وهو بياض يصيب اجللد.

 -3فرّق يف املعنى يف ما حتته خطٌّ يف ما يأتي:

أ -قال تعالّ " :إن نذرت لك ما يف بطني حم ّر ًرا".
ُخملصا للعبادة واخلدمة.
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حمر ًرا بال ّلغة العرب ّية.
 أ َعد ُت كتابة النص ّخالصا من األخطاء.
من ّق ًحا،
ً

َ
لدنك ذر ّي ًة ط ّيب ًة ".
رب هب ل ِمن
ب -قال تعال " :قال ِّ
ِ
أعط وامنح.
 َهبــ َك ساعدتني عىل ّحل املسألة.
اح ُسب ،من أفعال القلوب ،جامد ال يأِت ّإال يف صورة األمر.
وضع ُتها أنثى ".
رب ّإن َ
جـ -قال تعال " :قالت ِّ
أنجب ُت
ُ
علم ال َعروض.
 وضعاخلليل ب ُن أمحد َ
أوجدَ
د -قال تعال " :ويع ّلمه الكِتَاب ِ
َ
واإلنجيل".
واحلك َم َة والتَّو َرا َة
َ
ََُ ُُ
الكتابة.
 قال تعالِ َ " :ي".
ب فِ ِيه ُهدً ى ّلل ُمت َِّق َ
َاب الَ َري َ
ذلك الكت ُ
القرآن الكريم.
 -4لفظ عاقر يستوي فيه املذكّر واملؤنّثُ ،ع ْد إىل املعجم وتبيّن مجعه لك ّل منهما.
مجع عـاقرُ :عـ َّقــر للمذكر ،و ُعـ َّقـر وعواقـر للمؤنث.

 -5ما اجلذر اللُّغويّ ملا يأتي:
ُذ ّر ّيةَ :ذ َرأ أو َذ َّر ( َذ َر َر)

ِ
يشَ :ع َش َو
ال َع ّ

سم َو
سميتهاَ :
ّ

تدّ خرونَ :ذ َخر

 -6عُـ ْد إىل املعجم الوسيط وبيّن الفرق بني كـلّ من:
الكهل :من جاوز الثالثي إل نحو اخلمسي.
َ
أدرك الشيخوخة وهي غال ًبا عند اخلمسي وهو فوق الكَهل ودون اهل َ ِرم.
الشيخ :من
الـه ِرم :من بلغ أقص الكِ َرب وضعف.
َ
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الفَ ْهمُ والتَّحْليلُ:

حفظ

 -1قال تعاىل( :ذريّ ًة بعضُها من بعضٍ):
بم وصف اهلل تعال ذر ّية األنبياء؟
أَ -
وصفها ّ
بأن بعضها من بعض؛ من ذرية آدم ثم ذرية نوح ثم ذرية إبراهيم.
ب -عــال َم يـدُ رل ذلك؟
ّ
والصالح.
ألهنم متجانسون يف الدّ ين ،والتّقىّ ،
أن اهلل تعال اصطفاهم ّ
 -2جريًا على عادة أهلها نذرت امرأة عمران ما يف بطنها خلدمة بيت املقدس راجية القبول من اللّه ،مبَ استعانت على حتقيق ذلك؟
بالعبادة وال ّطاعة وصدق التوكّل عىل اهلل.

 -3يف ضوء فهمك اآليات الكرمية،بيّن كيف هيّأ اهلل تعاىل مريم عليها السالم لالضطالع بأمر عظيم،وهو ميالد عيسى عليه السالم.

وطهرها عىل نساء العاملي.
جعل اهلل تعال زكريا كافال هلا ،وأوجد عندها رز ًقا يف غي أوانه ،واصطفاها لعبادتهّ ،
 -4كيف استقبل زكريا البشرى بيحيى عليهما السالم؟
والتعجب ،واستعظام قدرة اهلل تعال.
السن ،وامرأته عاقر ،وبالدّ هشة
ّ
كبي يف ّ
باستبعاد حت ّققها يف موازين البرش؛ أل ّنه ٌ
 -5بيّن األمارة اليت أعطاها اهلل تعاىل لزكريا (عليه السالم) دليلًا على محل زوجته ،وحتقّق البشرى.

ذاكرا اهلل ذكرا كثيا ،ومس ّب ًحا يف آخر النّهار وأوله.
ّأال يك ّلم الناس ّإال باإلشارة ثالثة أيام بلياليهاً ،

 -6يف ضوء فهمك اآليتني (:)43 ،42

أ -ما ُ
فضل اهلل تعال عىل مريم عليها السالم؟ ّ
وطهرها عىل نساء العاملي.
أن اهلل اصطفاها ّ
ب -اذكر ما يستوجبه هذا الفضل .أن تطيع اهلل ،وتلزم عبادته.

ب نُوحِي ِه إ َليْكَ):
ك مِ ْن أَنبَا ِء الْ َغ ْي ِ
 -7يف قوله تعاىل( :ذَلِ َ

ذلك"؟ ّ
أ -ما املشار إليه يف " َ
كل ما ذكره اهلل ،من قصة (امرأة عمران) ،وابنتها (مريم البتول) ،ومن قصة (زكريا وحييى).
املخاطب يف " َ
الرسول حممد ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم.
ب -من
ُ
إليك"؟ ّ
جـ -مل َ خاطبته اآلية؟
املهمة التي أوحى اهلل تعال ُّبا إل
نبوة الرسول الكريمّ ،
تأكيدً ا لصدق ّ
قص اهلل تعال عليه هذه األنباء املغ ّيبة ،واألخبار ّ
رسوله ،وما كان يعلمها من قبل ،وما رافقها من معجزات تدُ رل عىل قدرة اهلل تعال.
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 -8استخلص من اآليات صفات كلّ من مريم وزكريا عليهما السالم.
مريم عليها السالم :طاهره ،اصطفاها اهلل عىل نساء العاملي إلنجاب طفل من غي أب ،خملصة يف العبود ّية.
السالم.
السن ،صبور ،متع ّبد ،كافل مريم عليها ّ
زكريا عليه السالم :كبي ّ
 -9عرضت اآليات الكرمية أمورًا خارقة للعادة ،اذكر ثالثة منها.
والدة عيسى عليه السالم من غي أب ،الرزق يف غي أوانه عند مريم ،والدة حييى من أم عاقر وأب بلغ من الكرب عت ًّيا،
طيا).
معجزات عيسى عليه السالم (إحياء املوتى ،شفاء األكمه واألبرص ،ينفخ يف ال ّطي
فيصي ً
ُ
ك ُذرّيَّةً طيّبَةً)؟
ب لِي مِن لدُن َ
رب هَ ْ
 -10ملاذا جاء الطلب بلفظ اهلبة يف قوله تعاىل على لسان زكريا عليه السّالمِّ ( :
ألن ِ
ّ
اهلبة هي عطاء من غي ِع َوض أو مقابل ،ومن غي سبب أو ّ
تدخل أو وسيط من زكريا عليه السالم؛ فهو كبي
وامرأته عاقر ،فاهلبة إحسان حمض من عند اهلل تعال (من لدنك) من غي.
ويف ذلك صدق زكريا يف توكّله عىل اهلل وإيامنه الصادق وحسن ظنّه بر ّبه.
 -11يف ضوء قوله تعاىل" :وأنبَتَهَا نَبَاتًا حَ َسنًا ،ما أثر الرّعاية احلسَنة يف تنشئة جيل صاحل ،يف رأيك؟

الصالح خيرج نباتًا طي ًبا ،والرتبية احلسنة تنشئ ً
أيضا للطالب).
جيال سو ًّيا( .يرتك ً
الصاحلة ّ
كالزرع ّ
الرعاية ّ
ّ

 -12بعد دراستك اآليات الكرمية ،ناقش أثر ما يأتي يف جمتمعك موضّحًا رأيك:
أ -رعاية األيتام واملحتاجي.
جتعلهم أفرا ًدا قادرين عىل اإلنتاج والعطاء ،وتزيد من ثقتهم بأنفسهم.
ب -تقدير دور املرأة.
يسهم يف زيادة عطائها ،ويدفعها نحو النّجاح يف جماالت احلياة كافة.

 -13أكثر القرآن الكريم من استخدام األسلوب القصصيّ ،فما فائدة هذا األسلوب؟
 بيان عظمة القرآن الكريم يف إقامة الدّ ليل. أخذ ِالعربة والعظة.

 التد ّبر والتأ ّمل؛ فقصص القرآن ذات أثر إيامن وتربوي يف تأ ّمليها ،وحتمل مادة حمبوبة تعي عىل تد ّبر القرآن وفهمه.وقوة صربهم ويقينهم بموعود اهلل.
 بيان إيامن األنبياءّ ، والقصص القرآن عىل كثرته وتنوعه بمثابة جذب لذاكرة النبيّ -صىل اهلل عليه وس ّلم نحو عرب املايض؛ لينُتَفع ُّبا يف
احلارض ".ذلك من ِ
أنباء الغي ِ
ب نوحيه َ
إليك".
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 -14تكاملت الرّعاية اإلهليّة يف إعداد األنبياء واصطفاهم وذكر صفاتهم ،عالمَ يدُلُّ هذا يف رأيك؟
ونوحا ثم آل إبراهيم وآل
اهلل سبحانه ال خيتار من اخللق إال أكرمهم وأفضلهم عنده وأكملهم لديه ،فاصطفى آدم
ً
وخصهم
الصدق واألمانة،
ّ
عمران ألن منهم األنبياء ،فكانوا أمناء عىل رسالته وب ّلغوها للنّاس ،وخصهم اهلل بصفات ّ
والرسالة.
ّ
بالنبوة ّ

حفظ

التَّذَوُّق اجلَماليّ:
 -1وضح مجال التّصوير يف قوله تعاىل( :وأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَ َسنًا).
الصالح.
نموها وترعرعها وتربيتها احلسنة ّ
بالزرع ّ
صور مريم عليها السالم يف ّ
ّ
 -2استخرج مثالني على الطّباق من اآليات الكرمية.
ِ
(الدّ نيا ،اآلخرة).
يش ،اإلبكار).
(ال َّذكر  ،األُنثى)
(ال َع ّ

( ُأ ِح َلُ ،ح ِّرم).

 -3خترج األساليب اإلنشائيّة يف العربيّة عن معانيها احلقيقيّة إىل معا ٍن أخرى بالغيّة ،مثل:
أ -األمر؛ نحو :قول ّ
الصديق:
بشار بن ُبرد خماط ًبا من ال حيتمل ّ
الز ّلة من ّ
ُم ِ
ف َذن ٍ
َ
ــر ًة َو ُجمانِ ُبه
أخاك فإنّه
َف ِعش واحدً ا أو ِصل
قار ُ
ــب َم َّ
فيفيد األمر (التخيي).
ويف قوله تعال( :إذ َأوى ال ِفتي ُة إل الكه ِ
مح ًة َو َه ِّيئ َلنَا ِمن َأ ِ
مرنَا َر َشدً ا).
ف فقا ُلوا َر َّبنا آتِنَا ِمن َلدُ ن َك َر َ
َ
فيفيد األمر (الدّ عاء).
املعري خماط ًبا صديقيه:
ب -النّهي :قول
ّ
ٍ
نائبـة
الس ّـر عنّـي َيـو َم
ال تَط ِويـا ّ

غـيـر ُمغ َت َف ِ
ّ
ـر
ـب
فـإن ذلـك َذن ٌ
ُ

فيفيد النّهي هنا (االلتامس)؛ ألنّه صدر من ّ
الشاعر إل من هم يف منزلته.
ويف قول القائل :ال تَغ ُرِّب أ ّيـتها ّ
الشمس.
يفيد (ال ّتمنّي)؛ ّ
ألن ّ
الشمس غي عاقل ،فيستحيل إجابة طلبه.
احلمى:
جـ -االستفهام :نحو قول املتن ّبي يف وصف ّ
ت َأن ِ
ف وص ل ِ
ِ ِ
الز َحا ِم؟
ت ِم َن ِّ
َأبِن َت الدَّ ه ِر عندي ك رُل بِنت َفكَي َ َ َ
(التعجب).
يفيد االستفهام هنا
ّ
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ويف قوله تعال" :أنَّى ي ُكن َله و َلدٌ و َمل َتكُن َّله ص ِ
اح َبة".
ُ َ
َ ُ ُ َ َ
يفيد االستفهام (االستبعاد).
د -النّداء :يا ألهل اخلي ملساعدة املحتاج.
يفيد النّداء هنا (االستغاثة) بأهل اخلي.
ويف قول أحدهم :وا ُحر َق َة قلبي ،أو :وا كبدي.
يفيد النّداء (النّدبة).
ٍ
ٍ
لشخص :يا َ
رجل كريم .
لك من
ويف قولك
التعجب من حاله ومن كرمه.
(التعجب)؛ ألنك ال تقصد أن تناديه ،وإنام تريد
يفيد
ّ
ّ
البالغي الذي خرج إليه:
 ما املعنىّ
أ -األمر يف قوله تعال" :فتق ّبل منّي".
(الدّ عاء).
ب -االستفهام يف قوله تعال" :أنّى يكون ل ُغالم".
عجب).
(االستبعاد وال ّت ّ
 -4ما املعنى الذي أفادته اجلملة املعرتضة (واهللُ أعلم مبا وضعت)؟
تعظيم شأن هذه املولودة ،وجعلها وابنها آية للعاملي.
كل من:
 -5ما داللة ٍّ
أ -الزمن املضارع للفعل "أعيذها" يف اآلية (( .)36االستمرار والتّجدّ د).
ِ
اصطفاك) يف اآلية (.)42
ب -تكرار (
ِ
فخصها بالكرامات.
اصطفاك" األول :أي أن اهلل تعال اختار مريم عليها السالم من بي سائر النساء
"
ّ
والثانية :أن اهلل تعال اختار مريم عليها السالم عىل سائر نساء العاملي؛ لتكون مظهر قدرة اهلل يف إنجاب ولد من غي أب.
جـ  -تكرار لفظ (ب ٍ
كلمة) يف اآليتي (.)45 ،39
تأكيد ّ
أن عيسى عليه السالم ولد من غي أب بكلمة (كن) من اهلل الذي ال يعُّس عليه أمر.
د  -تكرار لفظ (بإذن اهلل) يف اآلية (.)49
لتوهم األلوهية عنه.
للتأكيد عىل أن معجزات عيسى عليه السالم كانت بمشيئة اهلل وقدرته ،دف ًعا ّ
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ِ
يتضمن
أي أن تأِت بكالم ّ
 -6الكناية :لفظ ُأطلق و ُأريد به الزم معناه مع جواز إيراد املعنى األصل؛ ّ
معنيي :معنًى حقيق ًّيا وآخر جماز ًّيا ،واملجازي وهو املقصود ،ومثال ذلك:
الرأس.
وقف
* َ
ر
اجلندي مرفوع ّ
احلقيقي :رفع الرأس عال ًيا.
 املعنىّ
املجازي :الفخر واالعتزاز ،فمرفوع الرأس كناية عن (الفخر واالعتزاز).
 املعنىّ
الرماد.
وقولنا :فالن كثي ّ
الضيف.
الرماد دليل عىل كثرة إشعال النّار ِلقرى ّ
كناية عن (كرمه)؛ ألن كثرة ّ
وحلم
الضلوع د ٌم
بي ّ
وقول أمحد شوقيَ :ول َ
ٌ

مها الواهي الذي َثكِ َل َّ
الشبابا

وحلم :كناية عن (القلب) الذي بي ضلوعه.
د ٌم
ٌ

خـط يف قوله تعال( :وي َك ِّلم النَّاس ِيف املَه ِد وكه ًال و ِمن الص ِ
ّ
ي).
وضح الكناية يف ما حتتَه
احل ِ َ
* بناء عىل ما تقدّ مّ ،
َ َ َّ
َ
َ
َُ ُ
ً
طـفال /وليـدً ا.
 -7وضّح داللة (اخلَلْق) يف اآليتيْن الكرميتيْن اآلتيتني:
أ -قال تعالَ " :ق َال ك ََذل ِ ِك اهللُ َخي ُل ُق َما َي َشاء".
خيلق :يصنع ما يشاء عىل غي مثال سابق.
ب -قال تعالِّ " :أن َأخ ُل ُق ًلكُم ِّم َن ال ِّط ِ
ي ك ََهي َئ ِة ال َّط ِي".
أصور لكم من ال ّطي كشبه ال ّطي.
أخلقّ :
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الوحدة الثّـــــانية :فـنّ السّرور
الُّسور ،يستمتع به إن كانت أسبابه ،ويـخ ُلقها إن مل تكن.
نعمة كربى أن ُيمنح اإلنسان القدرة عىل ّ

يعجبني القمر يف تق ّلده هال ًة تشع رسورا وُّباءا ونورا ،ويعجبني الرجل أو املرأة يـَخ ُلق حوله جوا مشبعا ِ
بالغبطة
ً
ًّ
ّ
ّ
ً
ً
ً
ُ
رش ُبه فيرشق يف مـح ّياه ،ويلمع يف عينيه ،ويتأ ّلق يف جبينه ،ويتد ّفق من وجهه.
ّ
والُّسور ،ثم َيت َّ
ِ
ُّس ً
ُيـخطئ َمن يظ ّن ّ
فالُّسور يعتمد
ماال وبني وصحة؛ ّ
أن أسباب ّ
الُّسور ك ّلها يف ال ّظروف اخلارج ّية ،فيشرتط لـ ُيـ َ َّ
عىل النّفس أكثر مـ ّمـا يعتمد عىل ال ّظروف ،ويف النّاس من يشقى يف النّعيم ،ومنهم من ينعم يف ّ
الشقاء ،ويف النّاس من ال
بكل ماله وهو كثي ،وفيهم من يستطيع أن يشرتي ضحكات عالية عميقة واسعة ّ
يستطيع أن يشرتي ضحك ًة عميق ًة ّ
بأقل
فجونا مجيل ،وخياتنا كثية.
األثامن ،وبال ثمن ،وال تنقصنا الوسائل ،ر
وحظِي به ،و َمن مل
والُّسور كسائر شؤون احلياة ف ّن؛ فمن عرف كيف ينتفع ُّبذا الفن ،استثمره واستفاد منه َ
احلياة ف ّنّ ،
يعرفه مل يعرف أن يستثمره.
الصدر،
الُّسور ق ّوة االحتامل؛ فمـا إن يصاب املرء بال ّتافه من األمر حتى تراه َح ِر َج ّ
ّأول درس جيب أن ُي َتع َّلم يف ف ّن ّ
وتؤرق َجفنه ،وهي إذا حدثت لـمن هو أقوى
وتقض مضجعه،
كاسف الوجه ،ناكس البرص ،تـتناجى اهلموم يف صدره،
ّ
ّ
باال ،ومل ُتـحرك منه َن َفسا ،ونام ملء جفونه ِ
احتامال ،مل ُي ِ
لق هلا ً
ً
الصدر.
ريض البال فارغ ّ
ً
َ ِّ
َّ
الُّسور حوله ،وجزء كبي من اإلخفاق يف خلق
ومع هذا ك ّله ففي استطاعة اإلنسان أن يتغ ّلب عىل املصاعب ،وخيلق ّ
الُّسور يرجع إل الفرد نفسه ،بدليل أ ّنا نرى يف ال ّظروف الواحدة واألرسة الواحدة واأل ّمة الواحدة من يستطيع أن خيلق
ّ
ّ
الشك له عالقة كبية يف إجيـاد
الشخص
رسورا ،وإل جانبه أخوه الذي خيلق من كل يشء حزنًـا؛ فالعامل
من كل يشء
ً
ّ
خارجي وهو ّ
خل وهو نفسك؛ فنفسك نصف
اجلو الذي يتنفس منه؛ ففي الدّ نيا عامالن اثنان :عامل
ّ
ّ
كل العامل ،وعامل دا ّ
العوامل؛ فاجتهد أن تكسب النصف عىل ّ
األقل؛ و إ ًذا فرجحان كفتها قريب االحتامل ،بل ّ
إن النصف اآلخر وهو العامل ال
جتمله أو تق ّبحه؛ فإذا جلوت عينيك ،وأرهفت سمعك،
قيمة له بالنسبة إليك إال بمروره بمشاعرك؛ فهي التي ِّ
تلونه ،و ِّ
رسورا.
اخلارجي يتفاعل مع نفسك فيكون
للُّسور؛ فالعامل
ً
ّ
وأعددت مشاعرك ّ
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الُّسور اختالف مصابيح الكهرباء يف القدرة عىل اإلضاءة؛ فمنهم املظلم
إ ّنا لنرى النّاس خيتلفون يف القدرة عىل َخلق ّ
فغي مصباحك
كالـمصباح املحرتق ،ومنهم الـميضء ب َقدر كمصباح النوم ،ومنهم ذو القدرة اهلائلة كمصباح احلفالتِّ .
مصباح قو ًيا يني لنفسك وللنّاس.
إن ضعف ،واستعض به
ً
ّ
ّ
وكأن ّ
الشمس والقمر
كأهنا مركز العامل،
أهم أسباب احلزن ضيق األفق ،وكثرة تفكي اإلنسان يف نفسه ،ح ّتى ّ
ولعل من ّ
والرخاء ك ّلها ُخلقت لشخصه؛ فهو يقيس كل املسائل بمقياس نفسه ،ويديم
والسعادة ّ
والنّجوم والبحار واألهنار واأل ّمة ّ
ال ّتفكي يف نفسه وعالقة العامل ُّبا ،و هذا  -من غي ريب  -يسبب البؤس واحلزن؛ فمحال أن جيري العامل وفق نفسه؛ ّ
ألن
نفسه ليست املركز ،وإ ّنمـا هي نقطة صغية عىل الـمحيط العظيم ،فإن هو وسع أفقه ،ونظر إل العامل الفسيحِ ،
ونس نفسه
َّ
َ
كثيا شعر ّ
بأن األعباء التي تثقل كاهله ،والقيود التي تثقل ُّبا نفسه قد خ ّفت شي ًئا فشي ًئ ًا.
أحيانًا ،أو ً
السبب يف ّ
أن أكثر النّاس فرا ًغا أشدّ هم ضي ًقا بنفسه؛ أل ّنه ال جيد من زمنه ما يطيل التفكي فيه ،فإن هو
وهذا هو ّ
لذة مزدوجة :ل ّذة الفكر والعملّ ،
استغرق يف عمله ،وف ّكر يف ما حوله ،كان له من ذلك ّ
ولذة نسيان النفس.
ّ
تعرض لـموضوع ُمقبِض
الُّسور أن يقبض عىل زمام تفكيه؛
فيرصفه كام يشاء؛ فإن هو ّ
ولعل من دروس ف ّن ّ
ِّ
حول ناحية
– كأن يناقش أرسته يف أمر من األمور الـمحزنة ،أو جيادل رشيكه أو صديقه يف ما يؤ ّدي إل الغضب َّ -
سارة ينسى ُّبا مسألته األول الـمحزنة؛ فإن تضايقت من أمر فـتك ّلم يف غيه ،وانقل تفكيك
تفكيه ،وأثار مسألة أخرى ّ
كام تنقل بيادق ّ
الشطرنج.
أيضا ّأال تقدّ ر احلياة فوق قيمتها؛ فاحلياة ه ِّينة ،فاعمل اخلي ما استطعت ،وافرح ما استطعت ،وال
ومن هذه الدّ روس ً
للرش الواحد.
الرشّ ،
ثم األمل بوقوعه؛ فيكفي يف هذه احلياة أمل واحد ّ ّ
جتمع عىل نفسك األمل بتو ّقع ّ ّ
شاعرا ،ويتخاطب حتى يصي خطي ًبا ،ويتكاتب حتى يصي
ولتفعل ما يفعله الفنّانون ،فالرجل ال يزال يتشاعر حتى يكون
ً
والُّسور واالبتسام للحياة ،ح ّتى يكون ال َّتط ربع طب ًعا.
كات ًبا ،فتصنَّع الفرح ّ
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* بعض معان الكلامت وجذورها:

حفظ

الكلمة

املعنى

ُيمنح

ُيعطى

تق ّلد

وضعها يف ال ُعنق

قلد

تشع
ّ

تسطع وتنترش

شعع

ُّباء
ِ
الغبطة

إرشاق ومجال

ُّبو

وحسن احلال
الُّسور والنّعمة ُ

ُحم ّياه

وجهه

حيي

يتد ّفق

جرى وفاض

دفق

الشقاء

التعب واملشقة

شقو

حظي

نال ح ًّظا

حظو

االحتامل

قوة الصرب

محل

مضجع

ِ
موضع النوم

ضجع

ريض البال

اجلذر

رايض النّفس واحلال

رضو

رجحان كفتها

وتفوقت
ثقلت ّ

جلوت

وضح

جلو

أرهفت

رق ولطف

رهف

استعض

خذ بدال عن

عوض

األفق

مفرد  :آفاق ،وهو ما يرى مدى النّظر

الرخاء
ّ

ُحسن احلال والعيش

تُثقل كاهله

حتملع فوق طاقته
ّ

يتشاعر

يتكلف بقول ِّ
الشعر
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رخو

التّعريف بالكاتب:

حفظ

* َمن كاتب هذا النّص؟ أمحد أمي ( )1886-1954أديب ومفكّر مرصي ،عمل يف القاهرة.
* ما املجلة التي أنشأها؟ " ال ّثـقافة ".
الرسالة ".
* ما املجلة التي شارك يف إخراجها؟ " ّ
 -2ضحى اإلسالم.

أهم مؤلفاته -1 :فجر اإلسالم.
* اذكر ّ
* ما املؤ َّلف ا ّلذي ُأ ِخ َذ منه النّص؟ فيض اخلاطر.

 -3فيض اخلاطر.

حفظ

جــ ّو النّـــصّ:

يبي أمحد أمي يف هذا النّص كيف يمكن لإلنسان أن يكون سعيدً ا؛ ّ
الُّسور ينبع من داخل األنسان ال من
ألن ّ
ّ
والُّسور ،نحو:
السبل والوسائل التي يمكن ُّبا أن حي ّقق الفرح ّ
الظروف اخلارج ّية املحيطة به ،ويذكر ّ
الصعاب.
 -1أن يكون قو ًّيا
متحم ًال ّ
ّ
وكأهنا مركز العامل.
كثيا ّ
ّ -2أال يفكر بنفسه ً
 -3أن يمأل وقت فراغه بـام هو نافع ومفيد مثل العمل.
سلبي.
الُّسور ّأال يفكّر يف ما هو
ّ
 -4عىل اإلنسان الذي يبحث عن ّ
يوجه تفكيه نحو ّ
ِّب.
كل ما هو إجيا ّ
 -5عىل اإلنسان أن ّ
السعادة طب ًعا من طباعه ،وال يض ّيعها يف ما يكدّ ر عيشه.
 -6أن جيتهد وجيعل ّ

حفظ

املعجم والدّاللةُ:
 -1أضف إىل معجمك اللّغويّ:
الكلمة

معناها

اهلالة

ساموي.
الدائرة من الضوء حتيط بجرم
ّ

تؤرق جفنه
ّ

متنعه من النوم.

التّناجي

تبادل األرسار بي اثني يف أمر ما.
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 -2عُد إىل املعجم ،واستخرج معاني الكلمات اآلتية:
ِ
والُّسور.
الغبطة :النّعمة ّ
الشط َرنج (جندي ِّ
السفر واجلندي الراجل ،ومنه بيدق ِّ
الشط َرنج) وهو املقصود هنا.
البيادق :مفردها :ال َبيدَ ق :وهو :الدّ ليل يف ّ

األسايس.
الزمام :خيط ُيشدر به .وزمام األمرِ :مالكه ،أي قوامه وعنرصه
ِّ
ّ

 -3وردت يف الفقرة الثانية كلمات من مثل( :البهاء ،يتألّق ،احمليّا) استخرج كلمات مقاربة هلا يف املعنى من الفقرة نفسها.
نورا ،وجذرها (ُّبو).
البهاءً :

يتأ ّلق :يلمع ،يرشق ،وجذرها (ألق).

املح ّيا :وجهه ،وجذرها (حيي).

 -4استبدل بكلّ تركيب من الرتكيبني اللذين حتتَهما خـطّ يف العبارة اآلتية كلمة تؤدِّي املعنى نفسه:
الصدر ،كاسف الوجه".
"تراه َحرج ّ
الصدر :ضائق.
حرج ّ

كاسف الوجه :عابس أو حزين.

الفَ ْهمُ وَالتَّحْليلُ:
مب يستطيع اإلنسان حتقيقها وفق رأي الكتاب؟
 -1القدرة على السّرور نعمة كربىَ ،
يستمتع بالُّسور إن وجدت أسبابه ،وخي ُلقها إن مل تكن.

مل ع ّد الكاتب السّرور فنًّا؟
َ -2

وحظِي به ،ومن
والُّسور كسائر شؤون احلياة ف ّن ،فمن عرف كيف ينتفع ُّبذا الف ّن استثمره واستفاد منه َ
ألن احلياة َف ٌّنّ ،
مل يعرفه مل يعرف أن يستثمره.

 -3قوّة االحتمال لدى املرء جتعله أقدر على جلب السّرور لنفسه ،وضّح هـذا.

ّ
قوة االحتامل جتعل صاحبها يتخطى اهلموم من غي أن يأبه هلا؛ وهو قادر عىل جتاوزها يف نفسه وعقله وإدراكه ،ما
إن ّ
جيعله أقوى وأقدر علة التعمل معها ،فيغدوا مرتاحا مطمئن البال.

 -4يعتمد حتقيق السّعادة على النّفس أكثر ممّا يعتمد على الظروف احمليطة بالشّخص ،بيّن رأيك موافقًا أو معارضًا الكاتب.
الُّسور  -يف رأي الكاتب  -عىل نفس اإلنسان وباطنه أكثر مما يعتمد عىل الظروف املحيطة.
يعتمد ّ
أوافق الكاتب يف ما ذهب إليه ذلك ّ
أن الُّسور والرضا ينبعان من داخل اإلنسان وجوهره وإن كان حميطه حزينًا،
فيستطيع إسعاد نفسه بقناعته ورضاه( .ويرتك أيضا للطالب)

 -5من أسباب ضيق اإلنسان انغالقه على نفسه:
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أ -اذكر أبرز مظاهر هذا االنغالق يف اإلنسان.
ّ
وكأن ّ
والسعادة
كثرة تفكي اإلنسان يف نفسه ،حتّى كأهنا مركز العامل،
الشمس والقمر والنّجوم والبحار واألهنار واألمة ّ
والرخاء ك ّلها ُخلقت لشخصه؛ فهو يقيس ّ
كل املسائل بمقياس نفسه ،ويديم التفكي يف نفسه وعالقة العامل ُّبا ،وهذا -
ّ
من غي ريب  -يسبب البؤس واحلزن؛ فمحال أن جيري العامل وفق نفسه؛ ألن نفسه ليست املركز ،وإنّام هي نقطة صغية
عىل املحيط العظيم.
ب -كيف يستطيع جتاوزه؟
بتوسيع أفقه ،ونظره إل العامل الفسيح ،ونسيان نفسه ،حتى يشعر ّ
بأن األعباء التي تثقل كاهله والقيود التي تثقل ُّبا نفسه
قد خ ّفت شي ًئا فشي ًئا ،وحت َّللت شي ًئا فشي ًئا.
جلدَ ْه
إن الشَّبابَ والفَرا َغ وا ِ
قال أبو العتاهيةَّ :

أي َمفْ َسدَه
َمفْ َسدَةٌ للمَرْءِ ُّ

ص ما يتوافق ومعنى هذا البيت ،مب ّينًا رأيك فيه.
 -6استخرج من النّ ّ
"أكثر الناس فرا ًغا أشدّ هم ضي ًقا بنفسه".

َ
أشغل وق َت ُه ،واستثمره بالعمل املفيد ،فيشعر ّ
بلذة إنجازه وحيصد ثمر تعبه.
بالضيق أو الفراغ إن هو
جيس ّ
ذلك أن اإلنسان ال ّ

 -7كيف حيقّق العمل السّعادة لإلنسان؟
لـذة الفكر والعملّ ،
لذة مزدوجةّ :
إذا استغرق اإلنسان يف عمله ،وفكّر يف ما حوله ،كان له من ذلك ّ
ولـذة نسيان النفس.
 -8على اإلنسان أن يوجّه تفكريه إىل الفرح والبهجة ،بيّن ذلك.
بمعنى ّأال يظل اإلنسان حبيس األفكار املُحزنة ،بأن يقود زمام تفكيه ،فيرصفه كام يشاء  ،فيحول تفكيه إل ناحية
تنسيه تلك األفكار  ،وحياول إجياد أفكار ُاخرى بديلة تسعده.
 -9قال تعاىل( :فَلَا تَغُرَّنَّ ُكمْ الْ َحيَاةُ الدُّنْيَا)( .سورة لقمان:)33 :
فُّس قوله تعال يف اآلية السابقة.
أّ -
ال تلهكم احلياة الدنيا بام فيها من عيش ورغد ونعيم زائل عن العمل الصالح لآلخرة.
النص ما يقارُّبا يف املعنى.
ب -استخرج من ّ
" ّأال تقدر احلياة فوق قيمتها؛ فاحلياة ه ِّينة ،فاعمل اخلي ما استطعت".
الرسول ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم:
جـ -ناقص ما استخرجته يف ضوء قول ّ
ّ
ميذي).
"ما ل وما للدّ نيا ،ما أنا يف الدّ نيا ّإال كراكب
ثم راح وتركها"( .رواه ّ
الرت ّ
استظل حتت شجرة ّ
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يستظل حتت شجرة ال يعمد إل أثاث فخم يضعه يف ّ
ّ
ظل
والراكب الذي
اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا عاير سبيلّ ،
تيُّس وسهل ،فال يصنع لنفسه ما يدوم له فيها؛ ألنه راحل وعابر سبيل يف هذه الدّ نيا.
الشجرة ،وإنّام إل ما ّ
 -10كيف جيعل املرء السّرور عادة يف رأي الكاتب؟

ويتعودها حتى يص ّبح التك ّلف طب ًعا ،فيفعل ما يفعله الفنانون،
والُّسور واالبتسام يف مواقف حياته
ّ
يتصنّع الفرح ّ
شاعرا ،ويتخاطب حتى يصي خطي ًبا ،ويتكاتب حتى يصي كات ًبا.
فالرجل ال يزال يتشاعر حتى يكون
ً

لكل من:
 -11اقرتح حلًّا حيقّق السّعادة ٍّ
أ -شخص خياف من اإلخفاق.
وجيرب وينطلق بأفكاره ،فاملرء ال يصل إل النجاح إال بعد اجتياز العقبات وحتدّ ي الصعوبات.
يتدرب ّ
أن ّ
ب -شخص ينظر إل احلياة بمنظار أسودّ .
حيملها ما ال حتتمل.
أن احلياة ه ّينة بسيطة فال ّ
جـ -شخص غارق يف اهلمومّ .
حول ناحية تفكيه إل ما يسعده.
أن يـ ّ
 -12يف ضوء فهمك النّصّ ،وازن بني شخصني :أحدهما قادر على خلق السّرور ،واآلخر شديد الضيق بنفسه من حيث صفات ك ّل منهما.

ً
قادرا عىل حتمل مجيع الصعاب.
األول :سيكون
متفائال سعيدً ا واث ًقا بنفسه ً

ُّبمة وإرادة.
والثان :عىل النقيض متا ًما؛ إذ سيكون حزينًا
متشائام ال يستطيع مواجهة الصعاب ّ
ً
 -13لألسرة أثرٌ كبريٌ يف تنشئة جيل متفائل قادر على العطاء ،بيّن كيف يتحقّق هذا يف رأيك.

الُّسور يف جو األرسة ،واالبتعاد عن ّ
كل ما يفسد العالقة بي أفرادها ،وإشاعة األلفة واملحبة واألمان،
بخلق ّ

قادرا عىل العطاء.
وتر ّقب اخلي والنجاح يف أعامهلا ،فيصبح كل فرد فيها مطمئن البال ،ساكن النفسً ،
 -14اشرح مقولة ميخائيل نعيمة اآلتية مبينًا التّوافق بينها ولني الفقرة الثامنة من النصّ( :على قدر ما تتّسع نافذتُك أو
تضيق يتّسع الكو ُن الذي تعيش فيه أو يضيق).
إذ امتلك اإلنسان ً
فتخف أعباؤه
عقال واع ًيا وبصية منفتحة و ُأف ًقا واس ًعا سيى العامل من حوله واس ًعا رح ًبا،
ّ
أسيا لنفسه وستتمكّن منه
ومهومه وتتح ّلل شي ًئا فشي ًئا ،أ ّما إذا انغلق اإلنسان عىل نفسه ومل يفكر إال يف ذاته سيبقى ً
وتؤرقه .فبقدر رؤية اإلنسان ومدى أفقه ستسعده احلياة أو تشقيه.
مهومه ّ
ي يف جلب السّرور لإلنسان؟ علّل إجابتك.
 -15هل ترى أ ّن الكاتب وُفِّق يف توضيح أثر العاملني الداخليّ واخلارج ّ
نعم أراه ُو ّفق يف ذلك؛ فقد ّبي الكاتب أثر ّ
كل منهام يف إسعاد اإلنسان أو تعاسته ،وأوافق الكاتب يف ّ
أن العامل
الداخل هو العامل األساس لتحقيق سعادة اإلنسان؛ إذ ّ
السعادة رغم وجود عامل
إن نفس اإلنسان يمكن هلا خلق ّ
ّ
خارجي صعب( .ويرتك أيضا للطالب).
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التَّذَوُّ ُق اجلماليّ:

حفظ

ط يف ما يأتي:
 -1وضّح الصّور الفنيّة يف كل ممّا حتته خـ ّ

ِ
يترشبه فيرشق يف حم ّياه ،ويلمع يف عينيه ،ويتأ ّلق يف جبينه ،ويتد ّفق من وجهه.
أ -خيلق حوله ًّ
جوا مشب ًعا بالغبطة ّ
والُّسورّ ،
ثم ّ

نورا ييضء وجه صاحبه.
الُّسور ً
فيرشق يف حم ّياه :صور الكاتب ّ
الُّسور ما ًء يتدفق من وجه املُّسور ،وصور الوجه نب ًعا يتدفق منه هذا املاء.
ويتدفق من وجهه :صور ّ
صور الضحكة سلعة تُشرتى.
ب -ال يستطيع أن يشرتي ضحكة عميقةّ .
جـ -شعر ّ
بأن األعباء التي تثقل كاهله ،والقيود التي تثقل ُّبا نفسه قد خ ّفت شي ًئا فشي ًئا.
صـور األعباء بقيود ثقيلة الوزن تقيد صاحبها عن االنطالق والعمل.
ّ
د -تتناجى اهلموم يف صدره.
بعضا عىل عواطفهم وأرسارهم.
صـور اهلموم
أشخاصا ُيطلعون بعضهم ً
ً
ّ
هـ -فمنهم املظلم كاملصباح املحرتق ،ومنهم امليضء بقدر كمصباح النوم ،ومنهم ذو القدرة اهلائلة كمصباح احلفالت.
مصباحا حمرت ًقا.
صور من ال يستطيع خلق أ ّي نوع من الُّسور
ً
فمنهم املظلم كاملصباح املحرتقّ :
صور من فيه قليل من الُّسور بضوء املصباح اخلافت ً
ليال.
ومنهم امليضء بقدر كمصباح النومّ :
مصباحا يني يف
وصور من يقدر عىل خلق الُّسور وب ّثه يف اآلخرين حوله
ومنهم ذو القدرة اهلائلة كمصباح احلفالت:
ً
ّ
احلفالت بطاقة كبية.
ط يف ما يأتي:
 -2وضّح الكنايات يف كلّ ممّا حتته خ ّ
الصدر.
أ -نام ملء جفونه
ريض البال فارغ ّ
ّ
الراحة وال رطمأنينة.
كناية عن ّ
تقض مضجعه.
ب -ر
كناية عن القلق وق ّلة النوم.
جـ -ناكس البرص.
كناية عن احلزن وال ُعبوس.
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ص بعض عناصر الطّبيعة.
 -3وظّــف الكاتب يف النّ ّ
أ -اذكر اثني منها .الشمس ،القمر ،النجوم ،األهنار ،البحار...
ب -إل أي مدى نجح يف توظيفها يف رأيك؟
وبريق يبعث عىل
ألق
ٌ
توهج الشمس والنجوم ٌ
(الُّسور) الذي عاجله الكاتب ،ففي ّ
جاءت منسجمة مع موضوع ّ
الُّسور ،وكذلك القمر يف تقلده هالة .واألهنار والبحار والنجوم والقمر والشمس عناِص و ّظفها الكاتب خدمة
للفكرة التي أرادها يف كثرة تفكي اإلنسان بنفسه حتى كأن هذه العناِص ُخلِقت له فقط.
 -4وضّح داللة ك ّل عبارة مما يأتي:
غي مصباحك إن ض ُعف.
أّ -
يدُ رل عىل رضورة أن يغي املرء من حياته النفسية ويبحث عن أسباب الُّسور ك ّلام افتقدها.
ب-كثرة تفكي اإلنسان يف نفسه حتّى كأهنا مركز العامل.
اهتاممه بذاته وجعلها حمور تفكيه يف عالقته مع اآلخرين.
ي هو املقابلة:
 -5يف الفقرة الثالثة لون بديع ّ
أ -استخرجه.

ويف النّاس من يشقى يف النّعيم ،ومنهم من ينعم يف ّ
الشقاء.

بّ -بي داللته.

تدُ رل عىل براعة الكاتب يف توكيد املعنى ،وتوضيحه ،وتقريبه من نفس املتلقي.

 -6أكثر الكاتب من استخدام أسلوب التفضيل:
أ -استخرج مثالي عىل هذا .أكثر ،أشدّ  ،أقوى.
ب -ع ّلل كثرة استخدامه.

املقارنة بي األشياء لبيان مت ّيزها وأفضليتها
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الـ َوحدة الثّالثة :واحرَّ قلباهُ

َو َمــن بِ ِجسـمي َوحـال ِعنـدَ ُه َسـ َقـ ُم
ـيف الدَّ و ِ
وتَــدَّ ِعي حـب س ِ
لـة األُ َمــ ُم
َ
ُ َّ َ
ِ
ـم
َف َلي َ
ــت َأنّــا بِ َقـد ِر الـ ُح ِّ
ـب َنــق َتـس ُ

ــر َقلبــا ُه ِمـ ّمــن َقل ُبـ ُه َشــبِ ُم
َو َ
اح َّ
ما ل ُأكَـت ُِّم ُح ًّبـا َقد َب َـرى َج َســدي
َ
ــب ل ِ ُغـ َّرتِــ ِه
إِن
كــان َيـج َم ُعنـا ُح ٌّ

فيك ِ
َ
نت الـ َخص ُم والـ َحك َُم
اخلصـا ُم و َأ َ

يـا َأعـدَ َل النّ ِ
اس إِالَّ فـي ُمعا َمـ َلتي

ِ
يذهــا َن َظ ٍ
ُأ ِع ُ
ـرات ِمن َ
صاد َقــ ًة
ــك

ب َ
فيمن َشـح ُم ُه َو َر ُم
َأن َتـح َس َ
الشح َم َ
ِ
ـم
ـوار وال رظـ َل ُ
إِذا اســت ََوت عنــدَ ُه األن ُ

ِ
فـاع َأخـي الدُ نيـا بِنــاظِـ ِره
ومـا انت ُ

ِ
ِ
ـم
ــم َعت كَلمـاتـي َمـن بِـه َص َم ُ
و َأسـ َ
ــه ُر الـ َخـلـ ُق َج َّراها ويـَخـت َِص ُم
و َيس َ
ُـل َشـــ ٍ
ِوجدا ُننــا ك َّ
يء َبعـدَ كُم َعــدَ ُم
ــر ُكــ ُم ِمــن َأ ِ
َلــو َّ
ـم
مرنـا َأ َمـ ُ
أن َأم َ
ِ
ـم
َفمــا لـ ُجــر ٍح إِذا َأرضــا ُكـ ُم أ َلــ ُ
إِ َّن الـ َم ِ
ف يف َأ ِ
هـل الـنرـ َهـى ِذ َمـــ ُم
عار َ

عمى إلـى َأ َدبــي
َأنا ا ّلذي َن َظ َـر األَ َ

َأنـا ُم ِمـل َء ُجـ ُفونـي عن َش ِ
وار ِدهـا
يـا َمـن َي ِع رـز َع َلينـا أن ن ِ
ُفـار َقــهـم

كـان َأخ َلـ َقنا ِمنكُـم بِ َتـ ِ
َ
كرمـــ ٍة
مـا
قال ِ
كان َس َّـرك ُُم ما َ
إِن َ
حاســـدُ نـا
و َبينَنـا َلـو َر َعيتُــم َ
ذاك َمعــ ِرفـــ ٌة
بـون َلنا َعيـــ ًبـا ف ُي ِ
كَم تَط ُل َ
عج ُزكـم

ــر ُه ال ّلــه مـا تـأت َ
ُون والـــ َكــ َـر ُم
و َيك َ
ُي ِ
ــزي ُلـ ُهــ َّن إلــى َمــن ِعنـدَ ه الــدِّ َيـ ُم
ِ
الو َّخــاد ُة الـ رـر ُســ ُم
ال تَســ َتـقـ رل ُِّبــا َ
َلـ َيحــدُ َثـ َّن ل ِـ َمــن و َّدعـ ُتــ ُهــم نَـــدَ ُم
ُفـــار َقهم فــالـــر ِ
ِ
اح ُل َ
ون ُهـــ ُم
َأن ال ت
ّ
ِ
ـب ِ
ُ
َ
نسـان مـا َيـ ِصــ ُم
اإل
وش رـر مـا َيكس ُ
قــد ُض ِّمــ َن الــدر َّر إِ ّال أنّـ ُه كَـلِـــ ُم

ندي صــ ِ
َلي َت ال َغامم الذي ِع ِ
واع ُق ُه
َ
َ
َأرى النّـــوى يقت َِضيني ك َُّل مرح ٍ
لة
َ َ
َ َ
َ
َل ِئـن تَـركن ُضمـيـــرا عن م ِ
يامنِنا
َ
ً
َ َ َ
إذا ت ََر ّحــل َت عن َقو ٍم َو َقد َقـدَ روا

َشــر البِ ِ
ـديق بــ ِه
ـالد مكان ال َص َ
ر
هـــذا ِعتــا ُبـ َك إِ ّال أنّــــ ُه ِم َقــ ٌة
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أوّالً :التعريف بالشّاعر

حفظ

ِ
ديّ ،
ِّبُ ،ولِد يف
اجلعفي
أبو الط ّيب املتن ّبي هو أمحد بن حسي
الشاعر احلكيم ،وأحد مفاخر األدب العر ّ
الكويف الكن ّ
ّ
ّ
ِ
دان يف
الكوفة يف حملة تسمى (كندة) وإليها نسبته .عاش أفضل أيام حياته وأكثرها عطاء يف بالط سيف الدّ ولة ا َ
حلم ّ
حلب ،وكان من أعظم شعراء العرب ،وأكثرهم مت ّكنًا من اللغة العرب ّية وأعلمهم بقواعدها ومفرداهتا ،وله مكانة سامية
مل تتح مثلها لغيه من شعراء العرب ّية.

حفظ

ثانيًا :ج ّو الـنـصّ

خصه
ِّب ،فنال عنده احلظوة و الرعاية ،و ّ
دان ،و وجد فيه طموحه يف القائد العر ّ
اتّصل املتن ّبي بسيف الدّ ولة احلَم ّ
ِّب ،و أ ّما هذه القصيدة فقد عاتب فيها املتن ّبي سيف
قربه ،فمدحه املتن ّبي يف قصائد من عيون الشعر العر ّ
بالعطف و ّ
الـمستعطف ،و
الـم ّ
الـمستجدي ُ
الـمعاتب ،ال حديث ُ
حب ُ
الدولة عىل سامعه أقوال الواشي ،و خاطبه بحديث ُ
طلب إل سيف الدّ ولة أن يكون ً
عادال يف معاملته ،و دعاه إل الوفاء بعهوده له ،و أكّد يف هنايتها ّ
أن عتابه لسيف الدولة
ما هو ّإال حم ّبة و و ّد ،و أظهر املتن ّبي يف هذه القصيدة براعة فائقة يف نظم ّ
الشعر.

انتبه  :مَعاني الكلمات والصّور الفنّية حفظ ،وشرح األبيات فهم.
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شــــــــــــرح األبيـــــــــــــات
ِ
ـمــن َقل ُبـ ُه َشــبِ ُم
َ -1و َ
ــر َقلبــا ُه م ّ
اح َّ

ِ
ِ
ـم
َو َمــن بِجسـمي َوحـال عنـدَ ُه َسـ َق ُ

 َوا :حرف نداء يفيد النّدبة ،ويستخدم بغرض احلزن والتّفجع. ّالشبِم :البارد .

حر :هليب واحرتاق (جذرها :ح ر ر).
ّ -

َ -س َق ُم :مجع أسقام وهو العليل غي صحيح ،مريض.

الرشح :يشكو ّ
واحـر قلبي واحرتاقه ،بمن قلبه عني بارد ال اعتناء له ِّب ،وال إقبال له
الشاعر من جفاء سيف الدّ وله له،
ّ
ّ
حـار من ح ّبه ،وقلبه بارد من ح ّبي ،وأنا عنده ّ
معتل اجلسم.
عل ،فقلبي
ّ
واح َّر قلباه :ش َّبه احلزن يف قلبه بالنار التي حترتق.
(الصورة الشعر ّية)َ :
ّ
فيمن قلبه شبم :ش َّبه قلب سيف الدّ ولة بشىء بارد.
(حر  -شبِم) نوعه طباق.
* املحسن البديعي بي ّ
 -2ما ل ُأكَـت ُِّم ُح ًّبـا َقد َب َـرى َج َسـدي

ِ
ِ
ِ
ــم
َوتَــدَّ عي ُح َّ
ـب َسـيف الدَّ ولـة األُ َم ُ
َ -ب َـرى :أهزل وأتعب.

احلب و كثرته).
 أُكَـت ُِّم :أخفي ال أبوح ،و هنا مبالغة يف الكتامن( ،كناية عن شدّ ة ّ تَدَّ ِعي :تتظاهر وتزعم – .األ َم ُم :مجع أ ّمه ،ويقصد ُّبا مجاعة كثية ِمن النّاس وهم ا ّلذين يتملقون لسيف الدّ ولة.ِ
ب ّال أهزله يف الوقت ا ّلذي يدّ عي اآلخرون حبهم له.
ّ
حل ّ
الرشح :يتعجب الشاعر من كتامن ح ّبه لسيف الدولة ،هذا ا ُ
ب باليشء ا ّلذي برى جسده وجعله هزيال.
(الصورة الشعر ّية) :مال أكتِّم ح ًّبا قد برى جسدي :ش َّبه احلُ ّ
ّ
* املحسن البديعي يف (أكتّم -تدّ عي) نوعه طباق.
كــان يـجمعنـا حــب ل ِ ُغـرتِـ ِ
ـه
 -3إِن
َ َ َ ُ ُ ٌّ
َّ

ِ
ـم
َف َلي َ
الـح ِّ
ــت َأنّــا بِ َقـد ِر ُ
ـب نَــقتَـس ُ

الرجل وجهه ومجعهاُ :غرر( .واملقصود سيف الدّ ولة).
غرة ّ
 -ال ُغ ّرةّ :

– قدر :كمية ومقدار.

حب سيف الدولة ،فليت أنا نقتسم ّبره وعطاياه كام نقتسم ح ّبه ،وعىل قد ِر ح ّبنا له تكون عطاياه لنا.
ّ
الرشح :إن كان جيمعنا ّ
َ
احلب باإلنسان جيمعهم.
ــب :ش ّبه
(الصورة الشعر ّية) :إِن
ّ
كــان َيـج َم ُعنـا ُح ٌّ
ّ
ّحُّس.
*ملحوظة :ليت تفيد التّمني ،وقد جاء التّمني يف البيت يفيد الت ّ
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فيك ِ
 -4يـا َأعـدَ َل الن ِ
نت َ
َ
والـحك َُم
الـخص ُم
ّاس إِالَّ فـي ُمعا َم َلتي
اخلصـا ُم و َأ َ
َ
 ِ اخلَص ُم :أنت خصمي (املُ ِحلك َُم :القايض.
نازِع).
اخلصا ُم :النّزاع.
ا َالرشح :يقول املتنبي لسيف الدّ ولة :أنت أعدل الناس ّإال إذا عاملتني فإن عدلك ال يشملني؛ وفيك نزاعي وأنت
ّ
اخلصم والقايض ،فال ُأحاكمك إل غيك.
(الصورة الشعرية) :فيك ِ
اخلصام وأنت اخلصم واحلكم :ش َّبه سيف الدّ ولة باخلصم والقايض.
ّ
ّ
ــك ِ
يذهــا َن َظ ٍ
ُ -5أ ِع ُ
ـرات ِمن َ
ب َ
فيمن َشـح ُم ُه َو َر ُم
صاد َقــ ًة
َأن تَـح َس َ
الشح َم َ

جاء النِّداء يفيد ال ّلوم والعتاب.

 ُأ ِع ُحصنها باهلل ليحفظها ،وجذرها (عوذ)( .ها :عائدة عىل نظرات).
يذهــاُ :أ ّ
 َ َو َر ُم :انتفاخ اجلسم بسبب املرض.السمنة.
ب :تظ ّن.
 تَـح َس َـحم :ر
الش َ
صحة.
ّ
الس َقم ّ
الرشحُ :أ ّ
شحام ،و َّ
حصن نظراتك احلكيمة حتّى ال ترى اليشء بخالف ما هو عليه ،فال حتسب الورم ً
ِ
ب َ
الور َم؛ فيحسبه شحام.
الصورة الشعر ّية)َ :أن تَـح َس َ
( ّ
فيمن َشـح ُم ُه َو َر ُم :ش َّبه َمن خيطئ يف رأيه كمن يرى َ
الشح َم َ
ِ
فـاع َأخـي الدر نيـا بِنـاظِ ِ
ـره
 -6ومـا انت ُ
 -أخي الدر نيا :كناية عن اإلنسان.

ِ
ـم
ـوار وال رظـ َل ُ
إِذا اســت ََوت عنــدَ ُه األن ُ

 -ناظره :برصه أو عينيه.

 -استوت :تساوت.

ـم  :مجع ظلمة وظالم ،انعدام الضوء.
 ال رظـ َل ُأي جيب أن مت ّيز بيني وبي غيي ممّن مل يبلغ
ّ
فأي نف ٍع له ببرصه؟ ّ
الرشح :إذا مل يم ّيز اإلنسان البصي بي النّور وال رظلمة ،ر
درجتي كام مت ّي ُز بي النّور وال رظلمة.
املحسن البديعي يف (األنوار -ال ّظلم) نوعه طباق.
عمى إلـى َأ َدبـي
َ -7أنا ا ّلذي َن َظ َـر األَ َ
 -األعمى :الكفيف ،فاقد البرص.

يفيد االستفهام (النّفي).
ِ
ِ
ـم
ــم َعت كَلمـاتـي َمـن بِـه َص َم ُ
و َأس َ

– كلامِت :قصائدي وشعري.

صمم :فقدان السمع.
َ -

األصم سمع شعري ،يعنيّ :
الرشح :يفتخر ويعتدّ املُتنبي بشعره ويقول ّ
أن شعره سار يف
إن األعمى أبرص أدِّب ،وكذلك
ّ
ّ
آفاق البالد واشتهر حتى حت ّقق عن األعمى واألصم أدبه .بي (نظر -األعمى) وبي (أسمعت  -صمم) طباق.
صور شعره بالصوت ا ّلذي ينفذ حتّى أن الصم يسمعوه.
(الصورة الشعر ّية) ّ
ّ
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َ -8أنـا ُم ِمـل َء ُجـ ُفونـي عن َش ِ
وار ِدها

ــه ُر َ
ـق َج َّراها ويـَخـت َِص ُم
الـخـل ُ
و َيس َ

الشوارد :مجع شاردة ،قصائد سائرة تُروى ّ
 ّبكل مكان.

(ها :عائدة عىل كلامته).
جراءها ،بمعنى من أجلها.
جراها :األصل ّ
ّ -

 جفون :اجلفن ،غطاء العي من أعالها وأسفلها.والراحة.
 -ملء جفون :كناية عن ال ُطمأنينة ّ

فإهنم
الرشح :أنام مطمئنًا مرتاح الفكر عن قصائدي؛ ّ
ألن أنظمها متى شئت من غي إتعاب فكر ،أما غيي من الشعراء ّ
يسهرون ألجلها ويتعبون ويتنازعون يف دقيق معانيها ،وجودة مبانيها.
الصورة الفنّ ّية :شبه النوم باليشء ا ّلذي متتلئ به اجلفون.
ّ
 -9يـا َمـن َي ِع رـز َع َلينـا أن ن ِ
ُفـار َقهـم

املحسن البديعي يف (أنام -يسهر) نوعه طباق.
ٍ
ِوجدانُنــا ك َّ
ـــيء َبعـدَ كُم َعـــدَ ُم
ُـل َش

 ِوجدانُنا ك َُّل َيش ٍء :ما نجده أو ندركه - .ال َعدَ م :ا ّلذي ال قيمة له.يشق ويصعب.
 َي ِع رـزّ :كل ٍ
وجدنا ّ
يشء بعدكم ال قيم َة له.
الرشح :يقول املتنبي خماط ًبا سيف الدّ ولة :يا َمن يصعب علينا فراقكمَ ،
َـكر ٍ
ُــم ِمــن َأ ِ
كـان َأخ َلـ َقنا ِمنكُـم بِت ِ
َلــو َّ
 -10مـا َ
ــم
مـة
مرنـا َأ َم ُ
ــرك ُ
أن َأم َ
َ -أخ َلـ َقنا :أجدرنا ،وجذرها (خلق).

ٍ
تكرمة :اإلكرام.
-

 -األ َم ُم :القريب.

ربكم ،وإكرامكم لو كنا قريبي باملو ّدة.
ّ
الرشح :ما أجدرنا ب ّ
قال ِ
كان َس َّـرك ُُم ما َ
 -11إِن َ
حاسـدُ نـا

ِ
ـــم
َفمــا ل ُ
ُـم أ َل ُ
ـجــر ٍح إِذا َأرضــاك ُ

 أرضاكم :قبلتم به ،وجذرها (رضو).يُّسكم ويرضيكم ،فال أجدُ به أملا وال أشتكي منه مع شدّ ة وجعه.
الرشح :إن كان ما قاله احلاسد واختلقه الوايش بيننا ّ
(الصورة الشعرية) :شبه الشاعر رضا سيف الدولة عنه بدواء ٍ
شاف جيعل جراحاته غي مؤملة حتى وإن كان
َّ
ّ
ّ
سبب رضا سيف الدولة رسوره بام قال احلاسدون.
ذاك َم ِ
 -12و َبينَنـا َلـو َر َعيتُــم َ
عرفـــ ٌة
 -رعيتم :حفظتم وجذرها (رعي).

ِ
الـم ِ
ف يف َأ ِ
ـــم
عار َ
هـل الـن َ
رـهـى ذ َم ُ
إِ َّن َ

 -النّهى :مفردها (النره ّية) وهي العقل.

 الذمم :مفردها ِ(ذ ّمة) العهود.

الرشح :خياطب املتنبي سيف الدّ ولة لقد مجعتنا املعرفة التي إن أحسنتم مراعاهتا فلن تضيع؛ ّ
ألن أهل العقول يراعون
ّ
حق املعرفة ،فاملعارف عندهم عهود وذمم ال يضيعوهنا.
ّ
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بـون َلنا َعيـ ًبـا ف ُي ِ
 -13كَم تَط ُل َ
عج ُزكـم

ــر ُه ال ّلــه مـا تـأت َ
َــر ُم
ُون والـــك َ
و َيك َ

 ُي ِعجزكم :ال تستطيعون.

 -تطلبون :تبحثون.

 -تأتون :ما تفعلون.

الرشح :يقول تطلبون أن تلحقوا بنا عي ًبا تعيبوننا به فيعجزكم أن جتدوه ،وهذا الذي تفعلونه مكروه عند اهلل وعند الكرام.
الصورة الفنّ ّية :صور الكرم بالإلنسان ا ّلذي يكره.
ّ
ندي ص ِ
َ -14لي َت ال َغامم الذي ِع ِ
واع ُق ُه
َ
َ

ِ
ُي ِ
ـم
ــزي ُل ُ
ـهــ َّن إلــى َمــن عنـدَ ه الـدِّ َي ُ

السحابة .واملقصود (سيف الدولة).
 ال َغاممّ : الصواعق :مجع صاعقة ،وهي النار التي تسقط من السامء يف رعد شديد .واملقصود (ما يلحقه من األذية منه). الدِّ َيم :مفردها الدَّ يمة :وهي املطر يدوم يف سكون من غي برق أو رعد وجذرها (دوم).ّحُّس.
التّمنّي :يفيد الت ّ

واملقصود (عطاء سيف الدولة عند غيه).

وبره.
الرشح :ليت ما يصيبني من سيف الدّ ولة من سخط وإيذاء ّ
يتحول إل غيي ممّن أعاد عىل عطاياه ّ
ِ
السحاب.
الصور الفنّ ّيةّ :
ّ
بالسحاب .وصور إيذاء سيف الدّ ولة صواعق خترج من هذا ّ
صور سيف الدّ ولة ّ
صور عطايا سيف الدّ وله لغيه كالغيوم املاطرة ِ
وهي (الدِّ يم).
ّ
ال تَســت ِ
َ -15أرى النَّـوى يقت َِضيني ك َُّل مرح ٍ
َـق ر
ــم
لة
ـل ُِّبــا َ
َ َ
َ َ
الـر ُس ُ
الو َّخــاد ُة ر
َ
 -النّوى :البعد.

 -يقتضيني :يطالبني ويك ّلفني.

– ال تستقل :ال ترتفع وتنهض وجذرها (قلل).

 ّالسي رسيع مع توسيع اخلطوة.
الوخادة :مفردها :الواخدة ،وهي اإلبل التي تسي َ
الوخد ،وهو رضب من ّ
ِ
(الرسيم) ،رضب ِمن اإلبل رسيع تؤثر باألرض بأخفافها عند سيها.
(رسوم) وهي النّاقة التي تسي ّ
الر ُسم) :مفردها َ
( رالرشح :أي يك ّلفني ال ُبعد عنكم قطع ّ
كل مرحلة ال تقوم بقطعها اإلبل املُّسعة ،لبعد مناهلا ،وال تطيقها لشدّ ة أهواهلا.
َ -16ل ِئـن تَـركن ُضمـيـرا عن م ِ
يامنِنا
َ
َ َ َ ً
 ُض َمي :جبل عىل يمي قاصد مرص من ّالشام.

ِ
ُــهــم نَــدَ ُم
ـمــن و َّدعـت ُ
َلـ َيحــدُ َثـ َّن ل َ
– َترك َن :يقصد النّوق.

الرشح :إن قصد ُت مرص ليحدث ّن ملن و ّدعتهم ندم عىل مفارقتي هلم ،وأسف عىل رحيل عنهم .يشي بذلك إل سيف
الدّ ولة أ ّنه يندم عىل فراقه.
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ُفـــار َقهم فــالـــر ِ
ِ
اح ُل َ
ــم
َأن ال ت
ون ُه ُ
ّ

 -17إذا ت ََر ّحل َت عن َقو ٍم َو َقد َقـدَ روا
 -ترحلت :رحلت ورست.

– قدروا :استطاعوا.

الرشح :إذا رحلت عن قوم وكانوا قادرين عىل إكرامك وإبقائك ومل يفعلوا ،فهم ا ّلذين اختاروا االبتعاد.
واملراد ُّبذا  :أنت يا سيف الدّ ولة ختتار ِ
الفراق إذا أجلأتني إليه.
ـديق ِ
َ -18شــر البِ ِ
بـه
ـالد بال ٌد ال َص َ
ر
– ِ
يكسب :ينال.

رش :أسوأ.
ّ -

ِ
ِ
ـب ِ
ُ
َ
ـم
اإل
وش رـر مـا َيكس ُ
نسـان مـا َيـص ُ
– َي ِصم :يعيب .وجذرها (وصم).

الرشحّ :
ورش األعامل ما جيلب لصاحبه العيب واملذ ّمة.
إن أسوأ البالد مكان ال يوجد فيه صديقّ ،
 -19هـــذا ِعتــا ُب َ
ـك إِ ّال أنّــ ُه ِم َقــ ٌة

ِ
ــم
قــد ُض ِّمــ َن الــدر َّر إِ ّال أنّـ ُه كَـل ُ

 ِم َق ٌة :جذرها (و م ق) ،املح ّبة و الو ّد. العتاب :ال ّلوم.– كَلِم :مجع كلمة.
 الدر ر :مفردها (الدر رة) وهي اللؤلؤة الكبية العظيمة.الشعر عتاب منّي إليك ّإال أنّه حم ّبة وو ّد؛ ّ
الرشح :هذا الذي أتاك من ّ
در بحسن لفظه
ألن العتاب جيري بي املح ّبي ،وهو ّ
ونظمه ّإال أنّه كلامت.
ِ
ِ
حلس ِن لفظه ونظمه.
الصورة الفنّ ّيةّ :
ّ
صور ما نظمه من كالم يف قصيدته بالدر ر ُ

حفظ

املعجم و الدّاللة:
 -1أضف إىل معجمك اللّغويّ:
الكلمة

املعنى

ّ
الشبِم

البارد

ال ُغ ّرة

الرجل وجهه
غرة ّ
ّ

ّ
الشوارد

مجع شاردة ،قصائد سائرة تُروى ّ
بكل مكان

جراها
ّ

جراءها ،بمعنى من أجلها.
األصل ّ

وجداننا ّ
كل يشء

ّ
كل يشء نجده أو ندركه

األَ َم ُم

القريب
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 -2عد إىل أحد معاجم اللّغة العربيّة ،واستخرج معاني املفردات اآلتية:
الكلمة

املعنى

ّ
الوخادة

السي رسيع.
مفردها :الواخدة ،وهي اإلبل التي تسي َ
الوخد ،وهو رضب من ّ

الدِّ يم

مفردها :الدّ يمة ،وهي املطر يدوم يف السكون.

ِّ
الذمم

مفردهاّ :
الذ ّمة ،وهي العهد.

النرهى

مفردها :النرهية ،وهي العقل.

ّغوي لكلّ من:
 -3ما اجلذ ُر الل ُّ
ِم َقةَ :و ِم َق ،ومعناها (املح ّبة).
 - 4ما مجعُ كلّ من:
َس َقم :أسقام.

ص َم ،ومعناها ( ُيعيب).
يصمَ :و َ
ُ

تدّ عيَ :د َع َو.

َخصم :خصوم.

ُغ ّرةُ :غ َرر.

ط يف اجملوعتني اآلتيتني:
 -5فرّ ْق يف املعنى بني كلّ كلمتني حتتَهما خ ّ
أن أمـــ َرك ُُم ِمن ِ
َلـــو ّ
أَ -ما كــ َ
أمرنَا أ َمـ ُم
ان أخ َلـــ َقنَا ِمنكُم بتَكــ ِر َم ٍة
(أجدَ رنَا).
َ -ل َعم ِري ِلئن أخ َلـق ُت َثو َب التَّغــ رز ِل

وأص َبح ُت َعن َع ِ
ي ال َغ ِ
يور بِ َمع ِز ِل

ـــت).
(أبلي ُ
بَ -أرى الن َّوى َيقتضيني َّ
كل َمــر َح َل ٍة

ِ
الو ّخـــا َد ُة الـ رر ُس ُم
ال تَستَق رل ُّبا َ

(ال ُبعــــد).

وليس له ٌ
فرس ُه ،وتدُ رق النَّوى لدابتِه.
مال وال مور ٌد ،فكانت
ُ
 تزوجت أسام ُء ُبنت أِّب بكر ّ
العوا ِم َ
بي ب َن ّ
تعلف َ
الز َ
(مجع نواة ،وهي نواة ال ّتمر ،أي :بذرهتا).
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الفَ ْهمُ وَالتَّحْليلُ:
 -1ما الغرض الشّعريّ هلذه القصيدة؟
العتاب.
مم يشكو الشّاعر يف البيت األول؟
َّ -2
الشاعر ِمن حرارة يف قلبه بسبب جفاء سيف الدّ ولة له وبرود قلبه ،فأصبح ُم ًّ
من يشكو ّ
عتال مريضا نتيجة هشا اجلفاء.
ب اآلخرين له ،بيّن هذا.
 -3وازن الشّاعر بني حبّه لسيف الدولة وح ّ

حب ّ
وحب اآلخرين لسيف الدّ ولة ظاهر ُه
الشاعر لسيف الدّ ولة صادق ليس فيه مت ّلق أو تك ّلف وقد انحله أبرى جسده،
ّ
ّ

صادق وباطن ُه متك ّلف.
 -4برزت احلكمة فب أشعار املتنيب ،اذكر ثالثة أبيات تضمّنت احلكمة يف القصيدة ،ووضّحها.
البيت السادس :إذ مل يم ّيز اإلنسان البصي بي النّور وال ّظلمة ،فأي نفع له يف برصه.

البيت الثان عرش :املعارف عند أهل العقول عهود وذمم ال يضيعوهنا.
البيت الثامن عرش :أسوأ البالد مكان ال صديق فيه ،وأقبح األعامل تلك التي جتلب العيب واملذ ّمة لصاحبها.
 -5ظهر عتاب الشّاعر لسيف الدولة جليًّا:
أ -عال َم عاتبه؟
عاتبه عىل سامعه كالم الواشي فيه.
ب -عاتب ّ
وضح ذلك يف ضوء األبيات اآلتية:
الشاعر سيف الدّ ولة بلباقة وتأ ّدبّ ،
ب َسيف الدّ و ِلة األُ َمـ ُم
مال ُأ َكت ُِّم ُح ًّبا َقد برى َج َسدي
َوتَدّ عي ُح َّ
احلب الذي أبرى جسده وأنحله وهو كاتم له ،ليتجنّب التم ّلق يف ح ّبه كام يدّ عيه غيه،
عاتبه بإظهار مدى ح ّبه له ،هذا
ّ
بقلوب غي خالصة ،ون ّيات غي صادقة.
ِوجدانُنا ك َُّل ٍ
يا َمن َي ِع ّز َع َلينا أن نُفـ ِ
يشء َبعــدَ كم َعـدَ ُم
ار َق ُهم
ال يستطيع االفرتاق عن سيف الدّ ولة ،وال أحد يمكن أن خيلف سيف الدّ ولة عند املتنبي ،أو أن يكون للشاعر منه بدل.
قــد ُض ِّم َن الــــدر َّر ّإال أ ّن ُه َكـلِ ُم
هـــذا ِعتا ُب َك ّإال أ ّن ُه ِمـــ َق ٌة
أن عتابه ما هو ّإال حمبةِ ّ ،
الشاعر ّ
أكّد ّ
در بحسن لفظه ونظمه ّإال أنّه كلامت ،وإن
ّ
ألن العتاب جيري بي املح ّبي ،وهو ٌّ
أزعجت سيف الدولة فهي حم ّبة خالصة ومو ّدة صادقة.
َ
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جـ -جلأ ّ
وضح ذلك.
بالرحيل ،والتّذكي بالواجبّ ،
الشاعر إل أساليب شتّى يف عتابه ،منها :التعريض ّ
ال ّتعريض بالرحيل ،يف قوله:
ِ
الو ّخا َدة الـ رر ُس ُم
ال تَستق رل ُّبا َ

أرى النّوى َيقتضيني َّ
كل َمر َح َل ٍة
ِ
يــامينِنِا
َل ِئن َت َرك َن ُض َم ًيا َعن َم

ّلــ َيحدُ َث ّن ملَن َو َّدعتـُ ُهم نَــدَ ُم
ار َقهم فالر ِ
اح َ
لون ُه ُم
أن ال تُفـ ِ ُ
ّ

إذا ت ََر ّحل َت عن َقو ٍم َو َقد َقدَ روا
ال ّتذكي بالواجب ،يف قوله:

ِ
ف يف ِ
ّ
أهل النرهى ِذ َم ُم
إن
املعار َ

ذاك َم ِ
َو َبينَنا َلو َر َعـــيتُم َ
عر َف ٌة
 -6دلّل ببيت من القصيدة على كلّ من:
أ-اعتداد ّ
الشاعــر بنفسه.
أنا ُم ِمل َء ُجفون َعن َش ِ
وار ِدها
ون َلنا َعيـ ًبا ف ُي ِ
كَم تَط ُلب َ
عج ُزكم

َو َيس َه ُر اخلَل ُق َج ّراها َوخيت َِص ُم
و َيك َر ُه اهلل ما تـأت َ
ُون والـكَـ َر ُم

ب -اعتداد ّ
الشاعر بشعره.
َوأس َم َعت كَلِامِت َمن ِبه َص َم ُم
أنا الذي َن َظ َر األعمى إل أ َدِّب
رات ِمن َك ِ
جـ -مضمون املثل" :استَسمن َت ذا ور ٍم" .أعي ُذها َن َظ ٍ
صاد َق ًة
ّ
َ
َ

ب ّ
شحم ُه َو َر ُم
حم فيمن
حتس َ
ُ
الش َ
أن َ

 -7استخلص ثالثًا من القيم اإلجيابيّة اليت محلتها القصيدة.
الصديق.
-1احرتم ّ

 -2العدل يف معاملة النّاس.

 -3االلتزام بالعهود.

 -4عدم االنخداع باملظاهر.

كل موقف ممّا يأتي:
 -8كيف تتصرّف يف ِّ
أ -حينام جتد عي ًبا يف صديقك.

ب -حينام جيافيك صديقك.

(يرتك للطالب).

 -9مثّة فرق بني االعتداد بالنفس الناشئ عن الثقة بها والغرور ،بني رأيك يف هذا.
الرقي والتقدّ م.
الثقة بالنفس :اعتزاز اإلنسان بنفسه ،وبقدرته عىل حتقيق أهدافه ،وهو أمر إجياِّب يدفع اإلنسان نحو
ّ
سلبي( .يرتك للطالب).
وهم اإلنسان الشعور بالكامل والعظمة ،وهو سلوك
أ ّما الغرور :فهو ت ّ
ّ

ب هديّ ُة األحبابِ":
 -11يقال" :العتا ُ
تضمن هذا املعنى.
أ -أرش إل البيت الذي ّ
قد ُض ِّم َن الدر َّر ّإال أ ّن ُه كَلِ ُم
هذا ِعتا ُب َك ّإال أ ّن ُه ِم َق ٌة
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بّ -بي إل أي مدى التزم ّ
الشاعر هذه املقولة.
أرى ّ
الشاعر ملتز ًما ذلك ،فام عتابه ّإال حم ّبة لسيف الدّ ولة( .يرتك للطالب).
ف بصريٍ الفؤاد
م من كفي ٍ
 -12قال أبو العتاهية :وك ْ

ف البَصَرْ
و َكمْ من فؤا ٍد كفي ِ

أ -أرش إل البيت الذي ينسجم مع قول أِّب العتاهية.
ِ
األنوار َوال رظ َل ُم
إذا است ََوت ِعندَ ُه
فاع أخي الدّ نيا بِناظِ ِره
َوما انت ُ
ُ
أرشت إليه.
وضح رأيك يف ذلك يف ضوء البيت الذي
َ
ب -البرص ُيري اإلنسان ظاهر األشياء ،والبصية تُريه حقائقهاّ ،
ً
متعقال فطنًا مدركًا ذا
ال فائدة لإلنسان يف برصه ،إن مل تكشف له بصيته حقائق األمور .بمعنى جيب أن يكون اإلنسان
بصية وبعد نظر.
 -13ما أهميّة أن يتحقّق اإلنسان من صدق ما يسمع يف بناء عالقات إنسانية مستقرّة يف تصوّرك؟
كثيا من اخلالفات واخلصومات التي قد تقع إذا مل يتحقق من صدق ما يسمع( .يرتك للطالب).
جينّب اإلنسان ً

 -14قيل" :إذا رأيت من أخيك زلّة فاطلب له سبعني عذرًا ،فإن مل جتد فلُمْ نفسك":
أي مدى جتد ّ
أن ّ
الشاعر وصديقه قد مت ّثال هذا املعنى من وجهة نظرك؟
أ -إل ّ

سيف الدولة استمع إل كالم الواشي وصدّ قه ،وأعرض عن املتن ّبي.
املحب.
حريصا عىل صلته بسيف الدولة ،فعاتبه عتاب
املتن ّبي كان
ّ
ً
ب -ما القيم اإلجيابية التي تركها هذا القول يف نفسك؟

 )1التامس العذر للصديق.

 )3تر ّقب اخلي.

 )2مراجعة النفس.

 -15كيف تنظر إىل من يكثر من ذكر حماسنه؟ قدّم له نصحًا مقنعًا لتثنيَه عن هذا.

ّ
رت بام لديك.
أن اهلل تعال واهب املحاسن يف النفس اإلنسان ّية ،وهي ليست من عند البرش ،فال تغ ّ

التَّذَوُّ ُق اجلماليّ:

حفظ

 -1وضّح الصّورة الفنية يف كلّ ممّا يأتي:
َلي َت ال َغامم الذي عندي ص ِ
ُيزي ُلـــ ُه ّن إل َمن ِعندَ ُه الدِّ َي ُم
واع ُق ُه
َ
َ
صور ّ
الشاعر سيف الدولة سحا ًبا.
ّ
السحاب.
ّ
صور إيذاء سيف الدولة صواعق تنتج عن هذا ّ
صور عطايا سيف الدولة إل غيه غيو ًما ماطرة.
ّ
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هذا ِعتا ُبـــــــ َك ّإال أ ّن ُه ِمــ َق ٌة

قد ُضـــ ّم َن الدر َّر ّإال أ ّن ُه كَلِ ُم

صور ّ
الشاعر ما نظمه من كالم يف قصيدته بالدّ ر حلسن لفظه ونظمه.
ّ
ط يف البيتني اآلتيني:
كل ممّا حتتَه خـ ّ
 -2وضّح الكناية يف ٍّ
َومن ِ
بجسمي َوحال ِعندَ ُه َس َق ُم
بم
َ
َ
واح َّر َقلبا ُه ممّن َقلـــ ُب ُه َشــ ُ
كناية عن ق ّلة اهتامم سيف الدولة باملتن ّبي ،وصدّ ه عنه.
أنا ُم ِمل َء ُجفون َعن َش ِ
خلل ُق َج ّراها َوخيـت َِص ُم
وار ِدها
َو َيس َه ُر ا َ
كناية عن إراحة الفكر واالطمئنان.
ط يف كلّ من ما يلي:
 -3ما داللة الرتكيب الذي حتتَه خ ّ
ِ
َو َبينَنا َلو َر َعيتُم ذاك َم ِ
ّ
ف يف أه ِل النرهى ِذ َم ُم
املعار َ
إن
عرف ٌة
الراجحة ومنهم سيف الدّ ولة.
ذوو العقول ّ
 -4أكثر الشاعر من استخدام األساليب اإلنشائية من استفهام ونداء ومتنٍّ:
أ -اذكر ً
مثاال ّ
لكل منها يف القصيدة.

*االستفهام:
مال ُأ َكت ُِّم ُح ًّبا َقد برى َج َسدي
ويفيد االستفهام هنا ال ّتعجب.
ِ
فاع أخـي الـدّ نيا بِناظِـ ِ
ـره
َوما انت ُ

ب َسيف الدّ و ِلة األُ َمـ ُم
َوتَدّ عي ُح َّ
إذا است ََوت ِعندَ ُه األنو ُار َوال رظ َل ُم

ويفيد االستفهام هنا النّفي.
*النِّــــداء:
يا أ َعدَ َل الن ِ
ّاس ّإال يف ُمعا َم َلتي
ويفيد النِّداء هنا ال ّلوم ِ
والعتاب.

فيك ِ
َ
حلـك َُم
اخلصا ُم َو َ
أنت اخلَص ُم َوا َ

بم
َ
واح َّـر َقلبـا ُه ممّــن َقل ُب ُه َش ُ

ِ
ِ
ــم
َو َمن بجسمي َوحال عنـدَ ُه َسـ َق ُ

ويفيد النِّداء هنا النّدبة.
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*ال ّتــــمنّي:
إن َ
ـب لِـ ُغ ّرتِـــ ِه
كان َجي َم ُعـنا ُح ٌّ
َلي َت ال َغامم الذي عندي ًص ِ
واع ُق ُه
َ
َ

ِ
ب نَقت َِسم
حلـ ِّ
َف َلي َت أنّا بِ َقدر ا ُ
ُيزي ُل ُهـ ّن إل َمن ِعنـدَ ُه الدِّ َي ُم

ّحُّس.
ويفيد التمنّي هنا الت ّ
ب -ما داللة استخدام مثل هذه األساليب؟
األساليب اإلنشائية منسجمة مع حالة ّ
الشاعر وغرض القصيدة ،فاستطاع ُّبا أن ينفث آالمه ،ويبث عتابه.
وجاءت
ُ
 -5ملاذا عبّر الشّاعر بالفعل املاضي (نظر ،أمسعت) يف قوله:
أنا الذي َن َظ َر األعمى إل أ َدِّب َوأس َم َعت كَلِامِت َمن ِبه َص َم ُم
لبيان حت ّقق معنامها وثبوته.
 -6ما العاطفة البارزة يف كلّ ممّا يأتي:

بــــم
ـــر َقلبـــــا ُه ممّــن َقل ُبــ ُه َش
 َُ
واح َّ

ِ
ِ
ــم
َو َمن بجسمي َوحـــال عنـــدَ ُه َسـ َق ُ

ّحُّس).
(عاطفة األمل والت ّ
ـــــــز َع َلينــا أن ن ِ
ُفار َق ُهــــم
 يا َمن َي ِعّ

ٍ
ِوجدانُنا ك َّ
شـيء َبــعـدَ كم عَـــدَ ُم
ُـــل

ـــب).
(عاطفة احلــــ ّ
 -أنا الذي َن َظ َر األعــمى إل أ َدبــــــــي

ِ
ِ
ـمـ ُم
َوأس َم َعـت كَلمـــاِت َمــن بـه َص َ

(عاطفة الفخــــــر).
 -7وظّـــف املتنبّي بعضًا من مظاهر الطبيعة يف قصيدته:
أِ -
أشــر إل ذلك .األنوار ،ال رظ َلم ،الغامم ،الدّ يم ،الصواعق.
ب -ما القيمة الفن ّية لتوظيفها؟
ومنسجام معهاً ،
فمثال وصف املطر ومتعلقاته ييش
توظيف عناِص الطبيعة جاء خدمة للتجربة الشعورية عند الشاعر،
ً
الشاعر وعتابه ،واألنوار وال رظلم تنسجم مع الفكرة التي أراد الشاعر إيصاهلا يف مضمون البيت ،بام ّ
بحزن ّ
يدل عىل
قدرته يف استلهام عناِص الطبيعة يف صور شعرية.
 -8استخرج مثالني على الطباق ممّا ورد يف القصيدة.
صمم).
حـر) ( ،أنام /يسهر) ِ ( ،وجدان /عــدم) (األعمى ،نظر)  ( ،أسمعتَ ،
(األنوار /ال رظ َلم)( ،شبمّ /
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الـ َوحدة الرّابعة :احلساسيّة
احلساس ّية مرض من أمراض العرص ّ
الشائعة وال س ّيام لدى األطفال ،وهلا أسباب شتّى ،وتنشط يف مواسم معينة،
الربيع الذي يكثر فيه غبار ال ّطلع.
وخاصة يف هناية موسم الربد ،ويف موسم ّ
طبيعي حيدث يف أنسجة اجلسم املختلفة نتيجة ما ّدة غريبة ،مثل :غبار ال ّطلع ،أو مواد التجميل ،أو
واحلساس ّية تفاعل غي
ّ
ً
فضال عىل الدر خان الناتج عن عوادم
احليوي البِنسلي،
السامة ،أو بعض األدوية مثل املضا ّد
ّ
َشعر احليوانات ،أو املوا ّد ّ
السجاد و
الستائر و ّ
السجائر ،و عن كائنات صغية تعيش يف الفراش داخل الغرف املكت ّظة بالكتب و ّ
السيارات ،و دخان ّ
ّ
املالبس ،و هي تصل إل داخل اجلسم عن طريق الفم أو األنف أو اللمس أو احلقن ،فته ّيج األماكن التي وصلت إليها،
فيؤدي ذلك إل تو رلد أجسام مضا ّدة دفاع ّية تؤثر يف النّسيج املصاب و ّ
الشعيات الدّ مو ّية املحيطة املس ِّببة ألعراض
احلساس ّية.
القصبي)
(الربو
ّنفس ،التي تشمل حساس ّية ّ
ّ
الصدر ّ
وللحساس ّية أنواع عدّ ة؛ منها حساس ّية اجللد ،وحساس ّية اجلهاز الت ّ
وحساس ّية األنف ،و قد ثبت علم ًّيا وجود عدد من الفطريات يف وسائد غرف النّوم تـ ّتجه أبواغها بشكل رئيس إل اجليوب
الرئتي ،و قد تسبب التهابات يف العيون ،و يزداد األمر خطورة يف حالة نقص مناعة جسم املريض.
األنف ّية و ّ
ويمكن الوقاية من تلك الفطريات بتغيي الوسائد عىل فرتات متقاربة ،واستعامل موا ّد التنظيف و املطهرات اجل ّيدة
بيعي ً
املستمرة للمنازل ،و تعريض
الصناعي يف الوسائد ،و رضورة التّهوية الدائمة
بدال من
ّ
ّ
أسبوع ًّيا ،و استعامل القطن ال ّط ّ
حمتويات الغرف ألشعة ّ
الشمس من وقت إل آخر ،لتعقيمها من اجلراثيم ،عالوة عىل جتنّب تكديس حجرة النوم باملالبس
التلوث التي يستنشقها النائم يف أثناء تنفسه.
أهم مصادر ّ
ألهنا من ّ
خارج أماكنها ،و جتنّب ترك األحذية فيها؛ ّ
فأي نوع من الربوتينات الغذائ ّية التي يتناوهلا
ومن أنواع احلساس ّية ً
معي من الغذاء؛ ّ
أيضا حساس ّية اإلنسان نحو نوع ّ
اإلنسان ال بدّ من أن ُهي َضم قبل وصوله إل األمعاء ،و ّإال َص ُعب امتصاص األمعاء هلذه الربوتينات غي املهضومة .أ ّما إذا
استطاعت األمعاء أحيانًا امتصاص الربوتينات بصعوبةّ ،
فإن اخلطورة يف هذه احلالة تكمن يف تعامل اجلسم معها عىل ّأهنا
غذائي
أي بروتي
تتكون أجسام مضا ّدة تتصدّ ى هلا ،فينتج عن ذلك تفاعالت كيميائ ّية حتدث بي ّ
أجسام غريبة ،وعندها ّ
ّ
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تتكون من أنسجة اجلسم؛ حلاميتها
ينجح يف الوصول إل خاليا اجلسم أو أنسجته من غي هضم ،وبي األجسام املضا ّدة التي ّ
من هذا الربوتي الغريب الذي جيب التّصدي له.
ً
مسؤوال عن حدوث
وقد تس ّبب بعض األغذية احلساس ّية لإلنسان من مثل ال ّلبن ،فيعدّ جزيء الربوتي يف ال ّلبن
ً
انتفاخا يف املعدة ،ويصاحب االنتفاخ مغص وإسهال بعد
احلساس ّية منه ،وقد حتدث من سكر ال ّلبن (الالكتوز) الذي يس ّبب
والسمك.
فرتة وجيزة من تناوله ،ومن األغذية األخرى التي تس ّبب احلساس ّية لدى بعض األشخاص البيض ّ
ً
فضال عن أشعة ّ
الشمس ،وتظهر
وثمة عوامل طبيع ّية قد تسبب احلساس ّية مثل درجات احلرارة العالية أو املنخفضة
ّ
الربو ّية أو ال ّطفح
واملغص
أعراض احلساس ّية هنا بالقيء واإلسهال
ّ
الرشح أو األزمات ّ
املتكرر يف البطن أو العطس أو ّ
ِّ
اجللدي املعروف با ألكزيمـا التي يكثر انتشارها بي األطفال ،و قد تظهر أورام و انتفاخات يف مناطق خمتلفة من اجلسم .أما
ّ
اهلضمي ،واجلهاز
أكثر أنسجة اجلسم تع ّر ًضا لإلصابة باحلساس ّية فهي أنسجة اجللد واألغشية املخاط ّية للجهازين :اجلهاز
ّ
ّنفس.
الت ّ
وتصيب احلساس ّية املاليي من البرش يف مجيع أرجاء املعمورة ،وقد أشارت بعض الدّ راسات إل ّ
دورا أساس ًّيا يف
أن للمرأة ً
التنفس عىل نحو خاصّ :
تأثيا من
ألن الرتكيب
الوقاية من هذا الدّ اء عىل نحو عام ،وحساس ّية اجلهاز
اجليني لأل ّم أشدّ
ّ
ً
ّ
اجليني لألب من حيث االستعداد الوراثي للمولود لألصابة بأمراض احلساس ّية .وتزداد نسبة اإلصابة ُّبذا املرض
الرتكيب
ّ
ّ
والعامت ،وأكّدت بعض الدّ راسات ّ
أن نسبة اإلصابة باألنواع
ك ّلمـا كان األخوال واخلاالت املصابون به أكثر من األعامم
ّ
ّ
الصدر تصيب الفتيات أكثر من الفتيان.
الشديدة من حساس ّية ّ

أل ْستَ ْسهِلنََّ الصَّعبَ أوْ ُأدْ ِركَ املُنى
فما انْقا َدتِ اآلمالُ إال لِصابِر
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حفظ

التَّعريف بالكاتب:

مرصي حاصل عىل الدكتوراه يف تكنولوجيا حت ّلل األمحاض األمينية ،له مؤلفات وكتب منشورة ،مثل:
نرص معوض عامل
ّ
النص.
 " - 1التكنولوجيا احليوية ملنتجات ال ّلبن الثانو ّية "  " -2الغذاء والوقاية من األمراض " ،ومنه أخذ هذا ّ

جوّ النصّ:

حفظ

احلساس ّية مرض من أمراض العرص ّ
الشائعة التي يعان منها ماليي األشخاص سنو ًّيا ألسباب ختتلف من فرد إل
أهم أسباب احلساس ّية ،مثل:
ويبي الكاتب يف هذا ّ
النص ّ
آخر ،ومن مكان إل آخرّ ،
 -1غبار ال ّطلع.

 -3بعض األطعمة.

 -2موا ّد التنظيف.

والتنفس ،وذكر طرق الوقاية
اهلضمي
أهم أعراضها التي تظهر عىل اجللد أو اجليوب األنف ّية واجلهازين
ّ
وتناول الكاتب ّ
ّ
ّعرض إل الربد ودرجات احلرارة املرتفعة وغيها من املس ّببات
منها داع ًيا إل جتنّب األطعمة التي تسببها ،والتقليل من الت ر
األخرى.

حفظ

املُعْ َجمُ والدَّاللَةُ:
 -1عُ ْد إىل أحد املعاجم اللّغوية ،واستخرج معاني املفردات اآلتية:
 -2أضف إىل معجمعك اللُّغوي.
الكلمة

املعنى

الوجيزة

القصية.

الته ّيج

حدّ ة التأثر.

املعمورة

األرض املبن ّية أو املسكونة.

املكت ّظة

املزدمحة.

التّكديس

جعل األشياء بعضها فوق بعض.

عوادم السيارات

ما ينتج عنها من احرتاق الوقود.

تتصدى هلا

تواجهها.
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 -3احبث يف أحد معاجم املصطلحات الطبيّة عن معنى كل ممّا يأتي:
أنسجة اجلسم :هي جمموعة متكاملة من خاليا مماثلة من نفس املنشأ ،والتي حتمل وظيفة حمددة ،كالنّسيج الطالئي،
والنّسيج العصبي ،وغيها من أنسجة اجلسم.
ّ
الشعيات الدّ مو ّية :قنوات دقيقة جدً ا تشبه الشعر ،ويتكون جدارها من طبقة خلوية واحدة ،لتسمح للمواد الغذائية
الصغية بتغذية اخلاليا حوهلا.
اجليوب األنف ّية :فراغات مليئة باهلواء ،تتّصل بالتجويف األنفي عرب فتحات خاصة ،تقع ضمن عظام اجلمجمة والوجه.
األجسام املضا ّدة :بروتينات تتواجد يف الدم والسوائل اجلسم ّية األخرى يفرزها اجلسم إلضعاف األجسام الغريبة من
بكتييا وفيوسات وغيها.
األغشية املخاط ّية :تبطينات تتواجد يف أماكن خمتلفة يف اجلسم كالفم واألذن واألنف ،تستخدم يف اهلضم واإلفراز.
الربو القصبي :التهاب ُمزمن يف املسالك التنفس ّية بسبب تضيق القصبات اهلوائية ،جتاوبا مع مثيات ُخمتلفة.
َّ
األبواغ :مفردها َبوغ ،وهي خلية تتكاثر الجنس ،تنقل النبات من حالة الركود إل حالة النشاط أو العكس ،وهلا أشكال
كثية وخمتلفة يف الفطريات والطحالب واجلراثيم وغيها.
الرتكيب اجليني :جمموعة املعلومات الوراثية التي حيملها ّ
حي.
كل كائن ّ
ّغوي بك ّل من الكلمات اآلتية:
 -4ما اجلذ ُر الل ُّ
التهاباتَ :ل ِ
ـب.
ـه َ

مكتظّ :
ّ
كـظ /ك َظ َظ.

االستعداد :عـدّ  /عدَ َد.

ُ -5ع ْد إىل أحد املعاجم واستخرج مفرد كلمة (جراثيم).
ُجرثومُ ،جرثومة.
 -6اضبط بالشّكل حريف امليم والعني يف كلمة (معدة) بالرّجوع إىل أحد املعاجم ،مبينًا أوجه ضبط الكلمة.
َم ِعدة و ِمعدة.
 -7اضبط بالشّكل حرف الفاء يف كلمة (الفطريات) ،والراء يف كلمة (الرّبْويّة).
الــربو ّية.
الـ ُفـطرياتَّ ،
 -8استعمل تركيب (وال سيّما) يف مجلة مفيدة من إنشائك.
كتب األدب.
أحب
الكتب وال س ّيام َ
َ
ّ
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م والتَّحْليلُ:
*الفَ ْه ُ
 -1يف ضوء فهمك النص ،أجب عن ما يأتي:
أ -ما املقصود باحلساسية؟
تفاعل غي طبيعي حيدث يف أنسجة اجلسم املختلفة نتيجة مادة غريبة ،وتنشط يف مواسم مع ّينة ،وخاصة يف هناية موسم
ِ
الربيع ا ّلذي يكثر فيه غبار ال ّطلع.
الربد ،ويف موسم ّ
ب -اذكر أربعة أسباب للحساسية.
احليوي البِنسلي.
السامة ،أو بعض األدوية مثل املضاد
ّ
مثل غبار ال ّطلع ،أو مواد التجميل ،او شعر احليوانات ،أو املواد ّ
السجائر ،وعن كائنات صغية تعيش يف الفراش داخل الغرف املكت ّظة
السيارات ،ودخان ّ
أو الدر خان الناتج عن عوادم ّ
والسجاد واملالبسُ ( .يكتفى بأربعة أسباب).
والستائر ّ
بالكتب ّ

جـ -كيف حتدث احلساس ّية يف داخل اجلسم؟
تصل مسببات احلساس ّية إل داخل اجلسم عن طريق الفم أو األنف أو اللمس أو احلقن ،فته ّيج األماكن التي وصلت إليه
ما يؤدي إل تو رلد أجسام مضا ّدة دفاع ّية تؤثر يف النسيج املصاب والشعيات الدموية املحيطة املس ِّببة ألعراض احلساس ّية.
 -2تقيم بعض مسببات حساسية الصّدر واألنف واجللد مَعنا يف البيوت ،كيف نقي أنفسنا من اإلصابة بها؟

بيعي ً
بدال
بتغيي الوسائد عرب فرتات متقاربة ،واستعامل مواد التنظيف واملطهرات اجليدة أسبوع ًيا ،واستعامل القطن ال ّط ّ

واملستمرة للمنازل ،وتعريض حمتويات الغرف ألشعة ّ
الشمس من
الصناعي يف الوسائد ،ورضورة التهوية الدائمة
من
ّ
ّ
وقت إل آخر ،لتعقيمها من اجلراثيم ،عالوة عىل جتنّب حجرة النوم باملالبس خارج أماكنها ،وجتنّب ترك األحذية فيها.
 -3وضّح املقصود بالتحسّس الغذائي.
حتسس تس ّببه بعض الربوتينات الغذائية التي تصل إل خاليا اجلسم أو أنسجته من غي هضم ،فتحدث تفاعالت بي
ّ
هذه الربوتينات وبي األجسام املُضادة هلا تُسبب احلساس ّية.
 -4اذكر عَرضني لكلّ من:
أ -حساسية اللبن.
انتفاخ يف املعدة ،مغص وإسهال.
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ب -احلساس ّية الناجتة عن درجات احلرارة املرتفعة أو املنخفضة.
اجللدي املعروف
الربو ّية أو ال ّطفح
القيء واإلسهال واملغص
ّ
الرشح أو األزمات ّ
املتكرر يف البطن أو العطس أو ّ
ِّ
باألكزيام ،وقد تظهر أورام وانتفاخات يف مناطق خمتلفة من اجلسم.
 -5علّل ما يأتي:
ألهنا تصيب املاليي من البرش يف مجيع أرجاء املعمورة.
أ -احلساس ّية مرض من أمراض العرصّ .
ب -ال جيوز االستهانة بمرض احلساس ّية .الزدياد خطورته عىل ّ
كل َمن ُيصاب به ،خاصة يف حال نقص مناعة اجلسم.
حرصا عىل وقاية نفسها من احلساس ّية.
جيب عىل املرأة أن تكون أكثر
ً
جـُ -
َّ
تأثيا من الرتكيب اجليني لألب من حيث االستعداد الوراثي للمولود لإلصابة بأمراض احلساس ّية.
ألن الرتكيب اجليني لألم أشد ً
 -6وضّح العالقة بني التلوّث ومرض احلساسيّة.
وحتسسها.
التلوث ُيس ّبب جراثيم يمكن أن تصل إل اجلهاز اهلضمي والتنفس مما يؤدي إل هت ّيج األنسجة ّ
 -7ما أكثر أنسجة اجلسم عرضة لإلصابة باحلساسيّة.
ّنفس.
أنسجة اجللد ،واألغشية املخاط ّية للجهازين :اجلهاز
ّ
اهلضمي ،واجلهاز الت ّ
 -8متى تزداد نسبة إصابة الطفل مبرض احلساسيّة؟

َ
والعامت.
املصابون به أكثر من األعامم
ك ّلام كان األخوال واخلاالت
ّ

 -9بعد دراستك النص ،اقرتح تدابري ميكن أن جتنبنا اإلصابة مبرض احلساسيّة يف حياتنا اليوميّة يف كل حالة من احلاالت اآلتية:
أ -سوء استخدام املنظفات.
اتباع اإلرشادات والتعليامت الصحيحة يف استخدام املنظفات كاستخدام الكاممات والقفازات.
السكن.
ب -انتشار سحب دخان املصانع بالقرب من أماكن ّ
السامة ،س ّن قواني دول ّية وحمل ّية ملنع املصانع من إطالق
وضع الفالتر عىل مداخن املصانع للتقليل من انبعاث الغازات ّ
الغازات بنسبة تتجاوز احلدّ املسموح به ،زراعة األشجار لتنقية اهلواء ،السكن يف أماكن بعيدة عن املصانع قدر املستطاع.
جـ -ارتفاع درجات احلرارة أو انخفاضها.
استخدام التدفئة املناسبة واملالبس الواقية يف حالة انخفاض درجات احلرارة ،واستخدام أجهزة التكييف املناسبة يف حالة
التعرض ألشعة الشمس املبارشة( .ويرتك للطالب أيضا).
ارتفاع احلرارة ،وجتنّب ّ

 - 10يقال :املعدة بيت الدّاء ،واحلمية هي الدّواء ،ناقش الرّأي يف ضوء فهمك النصّ.
44

جتنّب األطعمة التي تس ّبب احلساس ّية عن ّ
كل فرد (ويرتك للطالب أيضا).
م املوضوعات الصحيّة اليت ينبغي أن منتلك ثقافة كافية عنها كي نتجنّب أضرارها يف رأيك.
 -11اذكر أه ّ
والسمنة ،وغيها (ويرتك للطالب أيضا).
السكري ،والُّسطان ،وارتفاع ضغط الدمّ ،
أمراضّ :

 -12اذكر سلوكات يقوم بها اإلنسان ميكن أن تؤثّر يف صحّته إجيابًا وسلبًا.
سل ًبا :التدخي ،تناول الوجبات الُّسيعة.

إجيا ًبا :رشب املاء الكايف ،تناول الغذاء املتوازن ،ممارس الرياضة.

 -13حقّقت الثورة الصناعيّة للبشرية فوائد كثرية جلبت معها أضرارًا صحيّة ،بيّن كيف نفيد من منجزاتها ،ونتجنّب أضرارها من
وجهة نظرك.
السامة الناجتة عنها وأرضارها.
أجهزة االتّصال احلديثة وأرضارها ،أكياس البالستيك وأرضارها ،الصناعات واألبخرة ّ
ال ّتعامل بحذر مع كل منها لالستفادة منها وجتنّب أرضارها( .ويرتك للطالب أيضا).

التَّذَوُّ ُق اجلماليّ:

حفظ

 -1وضّح الصّور الفنية يف العبارة اآلتية:

" ّ
إن هذا النوع من احلساس ّية هو معارك كيميائية حتدث بي أي بروتي غذائي ينجح يف الوصول إل خاليا اجلسم أو
أنسجته من غي هضم ،وبي األجسام املضا ّدة له".
صور الكاتب احلساس ّية معركة ،وصور الربوتي الغذائي واألجسام املضادة جيشي خيوضان هذه املعركة.
ّ
 -2من خصائص املقالة العلمية استخدام املصطلحات العلمية ،واالستناد إىل احلقائق ،وخماطبة العقل ،مثّل لكل واحدة من هذه
اخلصائص من النّصّ.

الربو القصبي ،ال ُفطريات ،سكر اللبن ......إلخ.
املصطلحات العلم ّية ،مثلّ :
االستناد إل احلقائق ،مثل :تسبب بعض األغذية احلساس ّية لإلنسان.

خماطبة العقل ،مثل :استخدام لغة علم ّية مبارشة ،وندرة الصور الفن ّية ،وخلوها ِمن العاطفة.
 -3بيّن إىل أي مدى ُوفّق الكاتب يف عرض املوضوع بشكل واضح ومفهوم ،ويف تثقيف املتلقّي صحيًّا والتّأثري فيه.

كان الكاتب مو ّف ًقا يف إيصال فكرته إل حدّ كبي؛ ألنه التزم سامت املقال العلمي من حيث تسلسل األفكار ،واالعتامد
عىل احلقائق العلمية ،وعرض ذلك بلغة سهلة واضحة مع قرص العبارات واملعان املبارشة خماط ًبا العقل ال العاطفة؛ إذ

عرف احلساس ّية وذكر مسبباهتا وأنواعها وأغراضها وطرق الوقاية منها.
ّ
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الوَحدة اخلامسة :سأكتبُ عنكَ يا وطين
()1

شرح املقطع األوّل:

عرب ّ
الشاعر عن شوقه إل وطنه حي كان بعيدً ا عنه ،فيدفعه
ّ
وصور هذه القصيدة لوحة
شوقه إل كتابة قصيدة يف وطنه،
ّ
مجيلة بام فيها من عبارات يبعثها إل الوطن الذي يسكن
وجدانه أينام ّ
ّ
تعبيا عن حنينه
لألردن
حل .ويرفع راية ح ّبه
ً
وانتامئه إليه ،ويكتب ّ
كل ما يليق ببلده من عبارات مجيلة،
أن األردن بلد اخلي والعطاء ّ
الشاعر ّ
ويذكر ّ
لكل من
حيتاجه ،فهو ال ُبرشى واألمل ،ويل ّبي الشاعر دعوة وطنه
عندما يناديه ،يف كل األوقات ً
شمسا أو ظلمة،
هنارا،
ً
ليال ً
لينهي أوجاع غربته ،فيأِت مدفو ًعا بانقياده إل وطنه الغال
َ
وجوا ،ويف
وشوقه إليهً ،
وبرا ً
بحرا ً
جمتازا كل العوائق املاد ّية ً
هناية املقطع يدعو ّ
والعزة.
الشاعر لوطنه بالبقاء
ّ

الكلمة
ال ُبرشى
ُربا

والسار.
اخلرب ا ُملفرح ّ
ما ارتفع عن األرض ،وجذرها :ربو
اخلالية ِمن الدنس.

ال رطهر
املِحن

َّ
الشدّ ة والبالء.

ال َّظلامء

شديدة ال ّظالم.

أطوي

أنسى .

مدى األيام
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املعنى

طول األ ّيام.

شرح املقطع الثّاني:

التوحد بي ذاته والوطن ،فذات ّ
يعرب ّ
الشاعر
الشاعر عن
ّ
ّ
حتيا يف وطنه حتى حلظة َقدَ ره (موته) ،وإن كان بعيدً ا
عنه ،وهي حالة التحام وامتزاج بي ذات ّ
الشاعر وذات
الوطن ،فالوطن أمام مرأى ّ
دائام ال هيوى غيه،
الشاعر ً
يعرب ُّبا عن
وجعل تراب وطنه ومياهه وربيعه
صورا ّ
ً
فبعلو تراب الوطن ينبض قلبه ،وبمياهه
انتامئه للوطن؛
ّ
يزيل قسوة غربته ،وبربيعه تبهج أيامه ،ويرفض الشاعر
فكرة اغرتابه النفس عن وطنه ،يقول :ال أكون مغرت ًبا
وترحلت بعيدً ا عنه ،ثم عدت إليه
عن وطني إذا تنق ّلت
ّ
ً
حامال أشواقي وح ّبي الذي ال حدود له .ويبدو الشاعر
أي وقت
متله ًفا للعودة يف الليل أو الفجر ويف ّ
ّ
فاألردن مزروع يف ذات ّ
الشاعر ،وهو
كاإلعصار،
ويعرب عن مدى عمق
السارة واخلي يف نفسه.
ّ
البشارة ّ
التوحد بينهام "أنــت أنــــا"
ارتاطه بوطنه وعن
ّ
فالوطن هو ّ
الشاعر ،والوطن هو منبع الشعور وامللهم،
وهو ّ
كل األفكار والصور يف خميلة ّ
الشاعر ،وهو حارض
يف وجدانه وإن كان بعيدً ا عنه.
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الكلمة

املعنى

تسامى

ارتفع واعتىل .وجذرها (سمو).

أنسج

ُأحيك

ُّبجة

نضارة ورسور

طوفت
ّ

جتولت
ّ

()3

شرح املقطع الثّالث:

يدعو ّ
الشاعر اهلل تعال أن حيمي األردن ،هذا الوطن
بحب أبائه ،فأح ّبهم وأحبوه ،وهو مبعث
الذي كرب
ّ
ّ
فلألردن سية
للفخر واالعتزاز يف ماضيه وحارضه،
مرشفة بمواقفه وبطوالت أبنائه ،وسي أبطاله
تارخي ّية ّ
العظامء .ويفخر ّ
الشاعر براية األردن وجمده ورفعته،
ومكانته يف التاريخ ،وأسامئه التي ارتبطت ببطوالته،
ّ
ّ
وأردن العزة .ويتساءل ّ
الشاعر كيف
كأردن الكرامة،
يكون مغرت ًبا والوطن يسكن يف داخله بصحرائه
وسهوله ،ببدوه وحرضه ،وبوادي العرب.
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تنامى

تزايد ،وجذرها (نمو).

ال ُبنيان

ال ُعمران

ختفق

تُرفرف

رؤيا

ما يراه النائم ،ومجعها (رؤى).

ال ُحتص

ال تُعد ،وجذرها (حص).

حنايا

أعامق ،وجذرها (حنو).

الدر نا

مفردها الدر نيا ،وجذرها (دنو).

()4

شرح املقطع الرّابع:

احلب أبناء
باحلب واخلي ،وثمرة هذا
تراب الوطن مزروع
ّ
ّ
رمزا للنرص
يعشقون األردن ويدافعون عنه
لتعلو رايته ً
ّ
مرة أخرى أنه وإن كان بعيدً ا عن
واإليامن والفخر ،ويؤكّد ّ
ّ
فاألردن مل يفارقه يو ًما ،فهو كظ ّله يسي معه،
وطنه،
التوحد مع
فكرة
ّ
وكروحه جتالسه وتالزمه ،ويعود إل ّ
الوطن ،فالوطن يسكن وجدان ّ
الشاعر وروحه التي ما
رأت يو ًما سكنًا مثله.

األبد

طول الدّ هر

تنادم

جتالس وجذرها (ندم).

سواك

غيك ،وجذرها (سوي).

انتبه:
مَعاني الكلمات والصّور الفنّية حفظ ،وشرح األبيات فهم.
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التّعريف بالشّاعر:

حفظ

الشاعر حممود فضيل التل يف إربد عام 1940مّ ،
ُولِد ّ
تول عدّ ة مناصب ،منها مستشار يف السفارة األردن ّية
يف الكويت ،و أمي عام وزارة الثقافة ،و هو عضو رابطة الكتّاب األردنيي.
* من دواوينه:
الصمت واالغرتاب.
 -1أغنيات ّ

 -2نداء للغد اآلِت.

 -3جدار االنتظار؟

 -4هامش الطريق.

النص.
 -5رشاع الليل وال ّطوفان ،الذي أخذ منه ّ

حفظ

ج ّو النصّ:

ّ
ّ
لألردن من حضور دو ّل متم ّيز ،يؤكّد احرتامه
ويعتز بانتامئه وتع ّلقه به ،ملا
األردن ،ويفخر بمحبته له،
يعشق الشاعر
ّ
اإلنسان من إنجازات يف خمتلف املجاالت.
لإلنسان ،وما قدّ مه للمجتمع
ّ
األردن يعيش يف داخله ،ويسكن ّ
ّ
وأشار الشاعر يف القصيدة إل أ ّيام اغرتابه عن الوطن ،مؤ ّكدً ا ّ
كل منهام اآلخر،
أن
األردن معه وروحه التي ال تفارقه أينام ّ
ّ
فإن الشاعر ال يشعر بالغربة؛ ّ
وما دام كذلك ّ
حل وارحتل ،وهو جيد يف طبيعة
ألن
الوطن املنزل الذي يطمئ ّن إليه.

حفظ

املُعْ َجمُ والدَّاللَةُ:
 -1أضف إىل معجمك اللّغوي:
الكلمة

املعنى

يبدّ د

ُيبعد.

النظي

املِثل واملساوي.

تناد ُمني

وجتالسني.
تسامرن
ُ
ُ

اخلَفقة

احلركة واالضطراب.
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ُ -2ع ْد إىل أحد املعاجم ،واستخرج معاني الكلمات اآلتية:

ال ّطيف :اخليال الطائف ،وما يراه النّائم .واجلمع (أطياف).
ِ
الوجدان :منبع الشعور.

ال َّظ َفر :الفوز.
 -3ما اجلذر اللّغو ّي لكلّ من:
شع /ش َع َع.
شعاعّ :

ُملهمةَ :ل ِ
ـم.
ـه َ

امتدّ ت :مدّ  /مدَ َد.

 -4عد إىل املعجم الوسيط ،وتبيّن مجع كلّ من :البُشرى ،والبِشارة.
البِشارة :ال َبشائر.
ال ُبرشى :ال ُب َرش.
 -5ما مفرد ك ّل مـمّا يأتي:
الربوة.
الربىَّ :
ر
السية.
الس َيّ :
ِّ

املِحنِ :
الـمحنة.
َ
الـحدّ .
احلدودَ :

 -6خيلط بعض النّاس بني استخدام (رؤيا) ،و(رؤية):
وبي معنى ّ
كل منهام:
أُ -عد إل املعاجمّ ،
رؤيا :ما ُيرى يف النّوم.
أيضا بمعنى التطلع واالعتقاد.
ئي) ،وتكون الرؤية ً
رؤية :ما ُيرى يف اليقظة (إدراك الـ َمر ّ
ب -هل و ّفق ّ
وضح ذلك.
الشاعر يف استخدام (رؤيا) لتح ّقق املعنى الذي أراده؟ ّ
استخدم ّ
الشاعر (رؤيا) وأراد ُّبا التط ّلع نحو أمر ما ،لذا فاستعامهلا ُّبذه الصورة مل حي ّقق املعنى الذي أراده.
خط يف ما يأتي:
 -7فرِّق يف املعنى بني الكلمتني التيْن حتتَهما ٌّ
أ -فروحي ما ر َأت َس َكنًا
َ
َ
سواك يا وطني.
سواك...
َ
(غيك).
ب -قال الشاعر:
لو ِِص ُت من س َقمي َشبيه ِس ِ
واك
َ
َ

ِ
اخرتت من ِ
سواك
دون األنا ِم
ما
ُ

(عود يتخذ من شجر األراك ونحوه ُيستاك به).
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الفهم و التّحليل:
 -1اقرأ املقطع الشّعر ّي األول ،ثمّ أجب عن األسئلة اآلتية:

عرب ّ
الشاعر عن شوقه لوطنه ،اذكر مظهرين هلذا الشوق.
أّ -

"وأرسم رحلة للشوق" و "ظالل الشوق تطلبني" و "بشوق ثم حتضنني".
شعرا يف وطنه ،ورسمه لوح ًة يف شوقه إل وطنه ،والعودة إل وطنه ك ّلام ناداه.
كتابته ً
الشاعر ّ
ب -انتقى ّ
ليعرب ُّبا عن ح ّبه لوطنه ،أين جتد ذلك يف املقطع؟
كل ما هو مجيل من الكلامت ّ
قوله" :سأكتب ّ
كل ما أهوى ،وما حيلو إل الوطن".
جـ -األردن بلد اخلي مع قلة موارده:
 -1استخرج من املقطع األول ما ُيدر ل عىل هذا؟
سأذكر أنّك البرشىّ ،
وكل اخلي لل َب َرش".
يف قوله" :
ُ
صورا من هذا اخلي يف وقتنا احلارض.
 -2اذكر
ً
يستقبل األردن الالجئي من خمتلف مناطق الوطن العرِّب ،ويقدّ م هلم العون والدّ عم.
د -ال تقف العوائق أمام الشاعر يف تلبية نداء الوطن:
عرب ّ
الشاعر عن هذا املعنى؟
 -1كيف ّ
يف قوله" :سآِت حاملا تدعو بال خيل وال طي وال سفن" بمعنى ّ
أن العوائق ال تقف أمام ّ
الشاعر يف تلبية نداء وطنه
حاجزا أمامه.
جوا تق ّله إل وطنه ،فهذا العائق ال يقف
ً
بحرا أو ًّبرا أو ًّ
حالـام يدعوه ،حتى وإن مل تتوافر لديه وسيلة للنقل ً
 -2عالم يدُ رل ذلك؟ عىل شدّ ة شوقه لوطنه ،وتع ّلقه به.
م أجب عن األسئلة اآلتية:
 -2أنعم النظر يف املقطع الشّعريّ الثاني ،ث ّ

التوحد بي ّ
وضح ذلك يف ضوء فهمك األسطر ّ
عرب ّ
الشعرية يف املقطع املشار إليه.
الشاعر عن
الذات والوطنّ ،
ّ
أّ -
الشاعر حتيا يف وطنه حتى حلظة َقدَ ره ،وإن كان بعيدً ا عنه ،وهي حالة التحام وامتزاج بي ذات ّ
ذات ّ
الشاعر وذات
دائام ال هيوى غيه ،والوطن متّحد يف الشاعر وهو فيه" :أنت أنــــا".
الوطن ،فالوطن أمام مرأى الشاعر ً
ب -تضمن املقطع ما يدُ رل عىل هلفة الشاعر ،وشوقه إل العودة إل وطنه ،أين جتد ذلك؟
إعصارا ،وآِت يف نسيم الفجر أحال ًما".
يف قوله" :سآِت يف رياح الليل
ً
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جـ -استنتج ما يدُ رل عىل مدى عمق ارتباط ّ
الشاعر بوطنه.
يعرب عن مدى عمق ارتباطه بوطنه فالوطن هو
قوله" :وأنت
احلب يا أردن"" ،أنت ال ّطيف يف الوجدان واألفكار ّ
ّ
والصور" ّ
منبع الشعور وامللهم للشاعر ،وهو ّ
الشاعر ،وهو حارض يف وجدان ّ
كل األفكار والصور يف خميلة ّ
الشاعر وإن كان بعيدً ا عنه.
م أجب عن األسئلة اآلتية:
 -3اقرأ املقطع الشّعريّ الثالث ،ث ّ

أ -وصف ّ
الشاعر األردن بأنّه مبعث للفخر واالعتزاز يف ماضيه وحارضهّ ،بي ذلك.
ّ
الشاعر ّ
مرشفة بمواقفة وبطوالت أبنائه ،ويفخر ّ
ّبي ّ
الشاعر براية األردن وجمده ورفعته ،وماضيه
أن
لألردن سية تارخي ّية ّ
من معركة مؤته إل معارك الثورة العربية الكربى إل بطوالت الكرامة ،وغيها من البطوالت التي تدُ ّل عىل مكانة
األردن يف التاريخ ،وسي أبطاله العظامء من مثل كايد مفلح عبيدات أول شهيد أردن عىل أرض فلسطي عام 1920م.
فسجلنا َ
ب -أشار ّ
وسمي
الشاعر بقولهّ " :
لك األسام َء ال ُحتص "إل عدد من الصفات والفضائل التي يمتاز به األردنّ ،
ّ
ُّبا ،مثل قولنا " :ر
باألردن مب ّينًا داللتها( .يرتك للطالب).
أردن الكرامة" ،اذكر صفات أخرى تعرفها ارتبطت
 ّأردن أرض العزم :داللة عىل إرادة أهله القو ّية.

 ّوعزهم.
العزة والنخوة :داللة عىل شهامة رجاهلا ّ
أردن ّ
 -4يف ضوء املقطع الشّعر ّي الرّابع ،أجب عن األسئلة اآلتية:
الزرع؟
أ -الوطن مزروع
باحلب ،ما ثمرة هذا ّ
ّ
الراية األردنية رمز االستقالل والنّرص والفخر.
رفع ّ

ب -يرى ّ
وضح هذا.
الشاعر أنّه بعيد وقريب من وطنه يف الوقت نفسهّ ،
الوطن يسي مع ّ
الشاعر ك ّظله ال يفارقه ،وجيالسه كروحه ،فهو بعيد جغراف ًّيا عن وطنه لكنّه قريب منه نفس ًّيا.
جـ -ماذا قصد ّ
الشاعر بقوله" :فروحي ما رأت َسكَنا
َ
َ
سواك يا وطني"؟
سواك ...
الشاعر سكنًا يأوي إليه أفضل من وطنه ،فإذا كانت روح ّ
مل جيد ّ
الشاعر تسكن جسده ليعيش؛
أل ّنه ال حيا َة للجسد من غي روحّ -الروح ال ترى احلياة إال يف أرض الوطن.
فإن هذه ّ
 -5استخرجْ من القصيدة ما يدُلُّ على:

أ -رفض ّ
الشاعر فكر َة االغرتاب النّفس.

"فام أحسست يف يوم بأن كنت مغرتبا".
"فكيف أكون مغرت ًبا".
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بّ -
الُّسور يف نفس ّ
الشاعر وخم ّفف وطأة أمله.
أن الوطن باعث ّ
ِ
والـم َحن".
"وأطوي رحلة األوجاع
جـّ -
حب الوطن يتنامى يف نفس ّ
الشاعر حتّى مماته.
أن ّ
"سأبقى فيك ال أحيا سواك مدى ،وأحيا فيك حتّى حلظة ال َقدَ ر".
الشاعر َ
دّ -
أن ّ
يعرب ُّبا عن انتامئه إل وطنه.
والربيع
جعل ّ
صورا ّ
ً
الرتاب واملاء ّ
الصدر
"سأجعل من ترابك إذ تسامى خفقة ّ
وأغسل يف مياهك ما يبدّ د قسوة العمر
وأنسج من ربيعك ما خي ّلد ُّبجة العمر".
ط مثالًا من القصيدة على التّكرار يف املعاني واألفكار ،معلّلًا.
 -6أع ِ
"وأنّك يف حنايا القلب تسكنني"" ،وأنت الدار يا أردن أسكنها وتسكنني"" ،فروحي ما رأت سكنًا"،
داللة عىل ّ
أن الوطن يسكن يف ذات ّ
الشاعر.
التوحد مع ذات الوطن.
("أحيا فيك" و "سأبقى فيك" و "أنت أنا") داللة عىل تأكيد
ّ
 -7وردت لفظة (الرّايات) غري مرّة يف القصيدة ،بيّن القيم الوطنيّة السّامية اليت يرتبط بها.
والرفعة والرشف والكرامة والنّرص واهلُو ّية الوطن ّية.
الـرايات رمز لالستقالل ّ
ّ
ت الْ َمدِينَ ِة أَ ْوضَعَ رَاحِلَ َتهُ ()1
هلل عَلَ ْيهِ وَسَلَّم -كَا َن إذَا َقدِ َم ِمنْ َسفَرٍ َف َنظَ َر إىل جُ ُدرَا ِ
ِي -صَلَّى ا ُ
ي اهلل عنْهُ -أنَّ النَّب َّ
س َ -رضِ َ
َ -8ع ْن أ َن ٍ
َركَهَا ِمنْ حُبِّهَا( .متفق عليه).
وَِإنْ كَا َن عَلَى دَابَّ ٍة ح َّ

* أَ ْوضَعَ رَاحِلَتَهُ :أي جعلها تُسرع.

النص بمضمون احلديث الرشيف.
 ّبي عالقة ّرياح ال ّل ِ
الشاعر :سآِت يف ِ
وتعجل العودة إليه .كقول ّ
إعصارا.
يل
حب الوطن ،واحلني إليه،
ّ
العالقة ّ
ً
 -9ما الذي زاد من تعلّق الشّاعر بوطنه ،من وجهة نظرك؟
جتربة الغربة واالبتعاد عن الوطن ،ومعاناة الشاعر يف البعد عنه ،واشتياقه إليه.

(يرتك للطالب).

 -12بدت عالقة الشّاعر بوطنه كأنّها عالقة طفل بأمّه أو حمبّ حببيبه ،هل مياثل الوطن األ ّم أو احلبيب يف هذا؟ بيّن رأيك.
الوطن حيتضن أبناءه يف أرض واحدة ،كام حتتضن األم أطفاهلا يف بيت واحد ،وهو احلبيب الذي حيمل اخلي واألمان،
وهو اجلذر واألصل ومنبع الذكريات.

(يرتك للطالب).

ب الشّاعر وطنه مبسوّغ ومن غري مسوّغ ،فهل حيتاج الوطن إىل مسوّغات هلذا احلبّ؟(يرتك للطالب).
 -13أح ّ

ملسوغ حتى حي ّبه أبناؤه ،فهو األرض التي نشأ عليها أبناؤها ،ورشبوا من مائها ،ولعبوا يف ربوعها.
ال حيتاج الوطن ّ
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 -14ظهرت حالة التوحّد بني الشّاعر ووطنه واضحة يف القصيدة:

 -هل تعدّ هذه احلالة من املبالغات الشعر ّية؟ ع ّلل إجابتك مواف ًقا أو خمال ًفا.

أجدها مبالغة مقبولة ،فاملبالغة ّ
حيب
توحده مع الوطن جاءت نتيجة البتعاده عنه وشوقه إليه ،ومن الطبيعي أن ّ
الشاعر يف ّ
اإلنسان األرض التي نشأ عليها ،ويصبح جزءا ال ينفصل عنها( .يرتك للطالب).

حفظ

التَّذَوُّ ُق اجلماليّ:
 -1وضّح الصّورة الفنيّة يف ك ّل عبارة من العبارات اآلتية:

صور قصيدته التي كتبها يف وطنه لوحة مجيلة ،دفعه شوقه إل كتابتها.
أ -وأرسم لوحة للشوق تسكن رحلة الزمن.
ّ
ً
ب -فآِت ك ّلام هت َفت ظِ ُ
صور ّ
الل ر
أشخاصا تناديه وتطلبه.
وصور الظالل
ظالال تالزمه،
الشاعر شوقه لوطنه
ً
ّ
الشوق تطل ُبنيّ .
جـ -وآِت ك ّلام امتدّ ت ذرا ُع َك كي تعان َقني.

صور ّ
الشاعر الوطن إنسانًا يمدّ ذراعه ليعانقه.
ّ

د -سآِت ك ّلام هنضت ُرباك ال رطه ُر تسأ ُلني.

صور ّ
أشخاصا تسأله العودة.
الشاعر اجلبال يف وطنه
ً
ّ

صور ّ
بذورا تُزرع.
وصور
الشاعر الوطن إنسانًا يزرع األرض،
احلب خالدةً.
بذور
ّ
ّ
ّ
ِّ
احلب ً
هـ -ترا ُبك قد زرع َت به َ
 -2ما داللة كـ ّل من:

أ -وأطوي رحل َة األيام واألوجاع وامل ِ َحن.

قرار العودة إل الوطن بعد أن أتعبته الغربة.

ب -أن َّك يف حنايا القلب تسكنني

مدى تع ّلق ّ
الشاعر بوطنه.

مس وال َّظ ِ
ِ
الش ِ
جـ -سآِت يف شعاع ّ
والقمر.
لامء

عودة ّ
الشاعر إل وطنه يف كل الظروف.

يف ِ
ُ
والصور.
والو
أنت ال ّط ُ
دَ -
جدان يف األفكار ّ

حضور الوطن يف نفس ّ
الشاعر ويف خميلته وعقله.

ب أمح ُلها وحتم ُلني.
هـ-
للح ِّ
وأرفع راي ًة ُ
ُ

حب الوطن متبادل بي ّ
الشاعر ووطنه.
ّ

 -3ما الغرض من:
أ -تكرار ال النافية يف قوله" :بال خيل ،وال طي ،وال سفن".
تأكيد النّفي ،بمعنى عودة ّ
الشاعر إل وطنه متحققة مع نفي وجود وسيلة تق ّله.
ب -استخدام السي يف قوله :سأذكر ،سآِت ،سأجعل ،سأبقى.
السي تدُ رل عىل املستقبل القريب ،بمعنى حتقق إنجاز هذه األفعال يف القريب.
 -4ما قيمة توظيف الشّاعر أفعالًا مثل" :تسامى ،تعلو ،تنامى"؟

ّ
والنمو ،وهي صفات الوطن الذي اشتاق إليه ّ
الشاعر؛ وطنه احلبيب األردن.
السمو والرفعة
كل هذه األفعال فيها معنى
ّ
ّ
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 -5االتّكاء على عناصر الطبيعة جل ّي يف القصيدة ،وضّح داللة ذلك.

" ُرباكّ ،
الربى ،ربيعك ،الليل ،سهال ،صحراء" ،عناِص الطبيعة جاءت منسجمة
الشمس ،القمرّ ،
الشاعر ،فأظهرت شوق ّ
مع ال ّتجربة الشعورية لدى ّ
الشاعر ،وا ّلذي أشدّ ما يكون يف غربته خارج حدود الوطن،
وكشفت عن تع ّلقه به ّ
فعرب ُّبا عن ح ّبه لوطنه بعيدا كان أم قريبا.
ألن هذه العناِص جزء من وطنهّ ،
 -6برزت صورة الوطن ببعديه الوجداني واحلركي:
ّص.
أ -د ّلل عىل ذلك من الن ّ

احلب يا أردن"" ،كام روحي
والصور"" ،أنت ّ
الوجدان :منها" :مل تفارقني"" ،أنت الطيف والوجدان يف األفكار ّ
تنادمي"" ،فأنت العامل املزروع يف ذاِت".
احلركي :منها" :سآِت يف شعاع ّ
طوفت يف الدنيا"" ،وخفقة وادي
الشمس"" ،سآِت يف رياح الليل
إعصارا"" ،إذا ّ
ً
العرب"" ،لتخفق يف ديار املجد".
النص؟
ب -ما األثر الفني لألبعاد احلركية والوجدانية يف ّ
البعد الوجدان :امتزجت به عواطف الشاعر يف صور مجالية فهو ملتزم جتاه وطنه الذي ينتمي بإخالص وصدق.
الصورة ّ
الشعرية.
البعد احلركي :جاء
منسجام مع البعد الوجدان ملب ّيا له ،لبث احليو ّية يف ّ
ً
 -7هل جنح الشاعر يف املراوحة بني عواطف الشوق ،والفخر ،واالنتماء يف رأيك؟ بيّن ذلك.
نعم ،فقد ظهر الشاعر مشتاقا لوطنه ،فخورا ببطوالته ،صادقا يف انتامئه إليه( .ويرتك للطالب).

 -8ما داللة وجود السّهل والصّحراء معًا يف وطن واحد يف قول الشاعر " :أح ّب َك يف الدّ نا ً
سهال وصحراء"؟
حيب جغرافية بلده املتنوعة؛ ً
بمعنى ّ
أن ّ
سهال وصحراء ،ببدوه وحرضه وكل فئاته.
الشاعر ّ
 -9ما املعنى الذي أفاده قول الشّاعر يف مجلة:
الدّ عـــاء لوطنه باحلامية.
 -10خاطب الشّاعر وطنه خماطبة اإلنسان لإلنسان ،ما الذي يضيفه هذا األسلوب على القصيدة من وجهة نظرك؟
هذا اخلطاب يكشف عن وعي ّ
الشاعر العميق باملكان وإحساسه به ،وارتباطه ،وعن مدى حضور الوطن يف نفس
الشاعر ،وعمق االتّصال بي الشاعر ووطنه حتى كأنه شخص يكلمه ،مما دفع ّ
ّ
اجتاها تشخيص ًّيا
الشاعر إل أن يتجه بلغته ً
يف شكل مناجاة أو خماطبة ذات ّية للوطن.
الصورة الشعرية يف القصيدة ،وجيعلها أكثر قدرة عىل التعبي عن املشاعر الداخل ّية.
وهذا يضفي مجالية عىل ّ
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الـــنِّـــــــداء:
ُأسلوب النِّداء :هو دعوة املخاطب بوساطة حرف من أحرف النّداء ،لالنتباه واإلقبال.
حروف الـــنِّداء( :يا  ،أيا  ،اهلمزة  ،أي  ،هيا  ،وا).
ِ
الغيب.
مثال :يا عامل َ
 -يا :أداة النداء.

 -عامل َ :املنادى.

حكم إعراب ا ُملنادى:
 - 1يأِت املنادى معر ًبا (منصو ًبا) إذا كان:

مضاف

أ) مضا ًفا:

ا ُملنادى

ِ
دروسك.
طالب العل ِم ،واظب عىل
يا
َ
ِ
القرآن ،رتّله ً
ترتيال.
قارئ
أيا
َ

اسم

منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف.

اسم نكرة
اسم نكرة

ضمي ُمتّصل (ناهيك)

منون)
نكرة (غي ّ

اسم نكرة ( ُم ّنون)

َ
خيا.
شعار الوئا ِم،
يا راف ًعا
َ
جزاك اهلل ً
منادى منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.

جـ) نكرة غي مقصودة:
نداماي من نجران أن ال تالقيا

أيا ً
عامال ،اتقن عملك.
راك ًباً ،
عامال :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
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ا ّلذي يليه
عرف بأل
اسم ُم ّ

شبيها باملضاف:
ب) ً

قول يغوث احلارثي :فيا راك ًبا إ ّما عرضت فب ِّلغن

مضاف إليه

نصب ،إذا كان:
 -2يأِت املنادى مبن ًّيا يف حمل ّ
علام :اسم شخص أو دولة .....
اسام ً
أ) ً
قدس.
يا ُ

عامر.
يا ُ

الضم يف حمل نصب.
عامر :منادى مبني عىل ّ
ُ
قدسُ ،

ب) نكرة مقصودة:
قوله تعالَ { :و ِق َيل َيا َأر ُض اب َل ِعي َما َء ِك ويا َس َام ُء َأقلِ ِعي}
أرض ،سام ُء :منادى مبني عىل الضم يف حمل نصب.
ُ

التّدريبات:
ين يف ما يأتي:
 -1ميّز املنادى املعرب من املنادى املب ّ
اجلنَّ َة}.
أ -قال تعال{ :يا آ َد ُم اسكُن َأن َت َو َزو ُج َك َ
آد ُم :منادى مبني.
ب -قال ّ
الشاعر:
ٍ
جامع الدر نيا ِ
بالغـــة
لغي
َأ َيا
َ

متوت
ملَ ِن
جتمع الدر نيا وأن َت ُ
ُ

جامع :منادى معرب.
َ
جـ -قالـت اخلنساء:
تـجــمـدا
ـي جـودا وال
ُ
أ عينَ َّ

ِ
لصخــ ِر النّـدى
أال تبكيان َ

َـي :منادى معرب.
عين ّ
د -قال عبد الكريم الكرمي:
فلسـطي احلبيب ُة كيف أحـــيا
ُ

ِ
واهلضاب
بعيدً ا عن ســهولِك

فلسطي :منادى مبني.
ُ
هـُ -
مجيل ،ال تتهاون يف أداء واجبك.
ُ
مجيل :منادى مبني.
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و -قال حافظ إبراهيم:
ِ
يا راف ًعا راية ر
وحار َسها
الشورى

َ
خيــرا عن ُحم ّبيها
جـــزاك َر رب َك
ً

راف ًعا :منادى معرب.
خط يف ما يأتي:
 -2أعرب ما حتتَ ُه ٌّ
أ -قال تعالَ { :وإِذ َقا َلت َط ِائ َف ٌة ِمن ُهم َيا َأه َل َيث ِر َب َال ُم َقا َم َلكُم َفار ِج ُعوا}
َ
أهل :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره وهو مضاف.
حلطيئة:
ب -قال ا ُ
مـاذا تقول ألفراخ بـذي َم َـرخٍ
ٍ
مظلمـة
ألقيت كاس َبهم يف قعر
ُ

ِ
ِ
شجر
احلواصل ال ماء وال
زغب
ُ
عمر
فاغفر عليك ســـال ُم اهلل يا ُ

الضم يف ّ
حمل نصب.
عمر :منادى مبني عىل
ّ
ُ
نفسك ِّ
َ
هذُّبا.
جـ -يا راج ًيا رمح َة اهلل،
عليك َ
راج ًيا :منادى منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر عىل آخره.
خط يف ما يأتي:
 -3اضبط بالشّكل أواخر الكلمات اليت حتتها ٌّ
سم اهلل ،وكُل بيمينك ،وكُل ممّا يليك"( .متفق عليه).
أ -قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم":يا غالمِّ ،
غال ُم ( :الضمة ).
ب -قال ابن زيدون:
الصبـا ب ِّلغ حتيتنا َمـن َلـو عىل ال ُبع ِد ح ًّيا َ
كان ُحييينا
ويـا نسيــم َّ
نسيم ( :الفتحة )
َ
 -4استخرج املنادى يف اآليات الكرمية من سورة آل عمران اليت درستها ،وحدِّ ْد نوعه.
َر ّب :نوعه مضاف إل ياء متكلم حمذوفة وحكمه ُمعرب.
مريم :نوعه اسم علم وحكمه مبني.
يا ُ
يتضمن منا ًدى ُمضا ًفا ممّا َحتتَه ٌّ
خط يف ما يأِت:
سؤال وزاري :قوله تعال ا ّلذي
ّ
ِ
اب َيو ٍم َعظِي ٍم).
بُ ( -قل إِ ِّن َأ َخ ُ
يت).
ِّب ا َّل ِذي ُحييِي َو ُي ِم ُ
اف إِن َع َصي ُت َر ِِّّب َع َذ َ
يم َر ِّ َ
أ( -إِذ َق َال إِب َراه ُ
ِ
ِ
ِ
اي).
ي).
احلمدُ هللَِّ َر ِّب ال َعاملَِ َ
دَ ( -ق َال َر ِّب َلو شئ َت َأه َلكت َُهم ِّمن َقب ُل َوإِ َّي َ
جـَ ( -وآخ ُر َدع َو ُاهم َأن َ
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اسم الفاعِل
اسم مشتق من الفعل ّ
يدل عىل احلدث و املتّصف به.
يصاغ من (الفعل ال ّثالثي) عىل وزن ( ِ
فاعل)  .كتب :كـاتِب.
ّ

ِ
الفاعل
اسم

الفعل

ِ
الفاعل
اسم

الفعل

قال

قائل

سال

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

أخذ

ِ
آخذ

ِأمن

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

سأل

سائل

يئس

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

قض

ٍ
قاض ،القايض.

دعا

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

عدّ

عا ّد

مدّ

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

قرأ

قارئ

روى

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

ويصاغ من (الفعل غي الثالثي) بإبدال حرف املضارعة ميام مضمومة وكُّس ما قبل اآلخر .اشرتك( :يشرتك) ُمشتـ ِرك

ِ
الفاعل
اسم

الفعل

ِ
الفاعل
اسم

الفعل

ابتسم

م ِ
بتسم
ُ

أكرم

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

ع ّلم

ُمع ِّلم

صمم
ّ

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

اختار

ُخمتار

اعتاد

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

أقام

ُمقيم

أجاد

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

استعاد

ُمستعيد

اسرتاح

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

ارتوى

ُم ٍ
رتو ،املُرتوي.

ّ
تول

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

الثي ا ّلذي ألفه ثالثه أو خامسة تقلب إل ياء ،وا ّلذي ألفه رابعه تبقى كام ِه َي.
ملحوظة :الفعل غي ال ّث ّ
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اسم املَفعول
اسم مشتق من الفعل يدل عىل من يقع عليه فعل الفاعل.
الثي) عىل وزن ( َمفعول) .درسَ :مـدروس.
يصاغ من (الفعل ال ّث ّ

اسم املَفعول

الفعل

اسم املَفعول

الفعل

كتب

َمكتوب

أكل

صام

َمصوم

قاس

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

باع

َمبيع

خاف

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

ر ّد

مردود

ّ
فك

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

رمى

رمي
َم ّ

دعا

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

سام

سمو
َم ّ

سعى

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

سأل

َمسؤول

قرأ

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

َمأكول

الثي َ
الرصيح.
قبل صياغة اسم املفعول منه ،وذلك عن طريق ُمضارعه أو مصدره ّ
* ملحوظة :جيب َمعرفة أصل األلف يف الفعل ال رث ّ

يصاغ من (الفعل غي الثالثي) بإبدال حرف املضارعه مي ًام مضمومة وفتح ما قبل اآلخر .استخدم :يستخدمُ :مستخدَ م

الفعل

اسم املَفعول

الفعل

استلم

ُمست َلم

قدّ م

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

أكرم

كرم
ُم َ

انتظر

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

أعاد

ُمعاد

أراد

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

ر ّبى

ُمر ّبى

اشرتى

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

ملحوظة :تبقى األلف يف األفعال غي ال ّثالث ّية.

62

اسم املَفعول

ملحوظة ها ّمة :إذا كان الفعل املراد صياغة اسم املفعول منه (الز ًما) يؤتى بشبه مجلة تناسبه إلمتام املعنى:
ذهب  :مذهوب إليه .
َ -

 ّشك  :مشكوك فيه.

مريض عليه
 ريض :ّ

 -أشار ............. :

 -استعان ............. :

 -رغب............. :

ملحوظة ها ّمة :قد تتطابق صيغتا اسم الفاعل واسم املفعول ويم ّيز بينهام من خالل السياق.
( -1الفعل اخلاميس الذي أوله ألف واحلرف األخي مشدد)ّ * .
احتل ( :اسم الفاعل ُ :حم ّتل  /اسم املفعول ُ :حم ّتل).
الـمحتَـ ّلة.
مثال :هجمت
ُ
الـمحتَـ ّلة عىل األرايض ُ
القوات ُ
(اسم ِ
فاعل)

(اسم مفعول).

( -2الفعل اخلاميس الذي أوله ألف وما قبل آخره ألف) * .اختار ( :اسم الفاعل ُ :خمتار  /اسم املفعول ُ :خمتار) .
الـمختار للكتاب كان موفق ًا يف اختياره.
أ -الطالب ُ

اسم ِ
فاعل.

الـمختار من أمجل الكتب.
ب-
ُ
الكتاب ُ

اسم َمفعول.

ِ
ِ
الثي:
الثي أو غي ال رث ّ
تذكّرُ :ممكن أن يأِت اسم الفاعل أو اسم ا َملفعول من ال رث ّ
مفرد مذكر

مفرد مؤنث

مثنى

مجع مذكر

مجع مؤنث

ِ
صادق

ِ
صادقة

صادقان ،صادق ِ
ي

ي
صادقون ،صادق َ

صادقات

حمفوظ

حمفوظة

حمفوظانَ ،حمفوظ ِ
ي

حمفوظون

حمفوظات
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التّدريبات:
ِ –1
هات اسم الفاعل واسم املفعول من ّ
كل فعل من األفعال اآلتية( :التقى ،باع ،انرصف ،عدّ  ،الم ،روى).
الفعل

ِ
الفاعل
اسم

اسم املفعول

التقى

ُم ٍ
لتق

ُملت َقى

باع

بائع

َمبيع

انرصف

ُم ِ
نرصف

نرصف عنه.
ُم َ

عدّ

عا ّد

معدود

الم

الئم

َملوم

روى

ٍ
راو

روي
َم ّ

النص اآلِت:
عي أسامء الفاعلي يف ّ
ّ -2
اه ِدين و يعم ُل فِيها بِعم ِل َالر ِ
ول ِيف َالدر نيا بِ َقو ِل َا َّلز ِ
"الَ َتكُن ِممَّن َير ُجو اآل ِخر َة بِ َغ ِي َعم ٍل َو َير ُجو َالتَّو َب َة بِ ُط ِ
ول َاألَ َم ِل َي ُق ُ
ي
اغبِ َ
َ
َ َ َ َّ
َ َ َ َ
َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّاس
وِت َو َيبتَغي َا ِّلز َيا َد َة ف َيام َبق َي َين َهى َو الَ َينت َِهي َو َيأ ُم ُر َالن َ
إِن ُأعط َي من َها َمل َيش َبع َو إِن ُمن َع من َها َمل َيقنَع َيع ِج ُز َعن ُشك ِر َما ُأ ِ َ
ِ ِ
ِ ِ
ت بِام الَ يأ ِِت ُحيِب َالص ِ
ِ
يم َع َىل َما
ي َو الَ َيع َم ُل َع َم َل ُهم َو ُيب ِغ ُض َاملُذنِبِ َ
احل َ
ر َّ
بِ َام َمل َيأ َ َ
ي َو ُه َو َأ َحدُ ُهم َيك َر ُه َاملَو َت لكَث َرة ُذنُوبِه َو ُيق ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ويف َو َيقن َُط إِ َذا ُابت ِ َُل".
َيك َر ُه َاملَو َت من َأ َجله إِن َسق َم َظ َّل نَادم ًا َو إِن َص َّح َأم َن الَهي ًا ُيع َج ُ
ب بِنَفسه إِ َذا ُع ِ َ
ي ،ن ِ
يَ ،الص ِ
ِ
ِ ِ
َاد ًما ،الَ ِه ًيا).
الـمذنِبِ َ
احل َ
(ا َّلزاهدي َنَ ،ا َّلراغبِ َ َّ
يُ ،
* م ّيز اسم الفاعل من اسم املفعول يف العبارتي اآلتيتي:
ٍ
بذوق رفي ٍع.
مالبسها
أ – الفتا ُة خمتار ٌة
َ
ٍ
ٍ
فائقة.
بعناية
ب – اهلدي ُة خمتار ٌة

خمتار ٌة :اسم فاعل.
خمتار ٌة :اسم مفعول.

 -3استخرج اسم الفاعل و اسم املفعول من اآليات الكريمة (  33إل  ) 39من سورة آل عمران.
الصاحلي.
اسم الفاعل :قائمُ ،مصدِّ قاّ ،

اسم املفعولُ :حم ّر ًرا.
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اهلمْـــــــــــزَة
اهلمزة ثالثة أقسام بحسب موقعها:

 -1مهزة يف ّأول الكلمة (مهزة وصل ومهزة قطع).
أ) همزة الوصل
مهزة الوصل :هي اهلمزة التي تكتب بصورة ( ا ) ،و ال تنطق يف درج الكالم ومواضعها:
األسامء اآلتية (األسامء السبعة):

ابن وابنة ،امرؤ ،امرأة ،اثنان واثنتان ،اسم.

أمر الفعل الثالثي:

اسع.
ادعَ ،
اكتب ،ار ِمُ ،

مايض الفعل اخلاميس وأمره ومصدره:

اقتصدَ  ،اقتصد ،اقتصاد.

السدايس وأمره ومصدره:
مايض الفعل ّ

استخد َم ،استخدم ،استخدام

مهزة ( أل التعريف ) إذا اتّصلت باالسم:

السامء ،الكتاب ،القمر.
ّ

ب) همزة القطع
دائام ،و مواضعها:
مهزة القطع :هي التي تكتب بصورة ( أ ،إ ) و تنطق ً
الفعل الثالثي مهموز الفاء:

أكل ،أخذ ،أمن.

مايض الفعل الرباعي املهموز وأمره ومصدره:

أحسن ،أحسن ،إحسان/ .أعطىِ ،
أعط ...
َ

ُ
ستيقظ.
أدرس ،أ
أكتب،
الفعل املضارع املسند إل ياء املتك ّلم :نقول( :أنا)
ُ
ُ
احلروف املهموزة:

أن ،إن ،أو ،أال ،أ َماّ ،إال ....

األسامء ما عدا التي ذكرت يف مهزة الوصل:

أمحد ،إبراهيم ،أيمن ....
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 -2اهلمزة املتوسطة :تكون وسط الكلمة.
تعتمد كتابتها عىل حركة اهلمزة وحركة احلرف الذي قبلها ،فتكتب عىل حرف يناسب احلركة األقوى منهام.
ملحوظة ها ّمة :تعترب الكُّسة أقوى احلركات تليها الضمة فالفتحة فالسكون التي ليست بحركة ،نحو:
التّعليل

الكلمة

الكسرة

ِذئب

ّ
ألن اهلمز َة ساكنة وما قب َلها َمكسور

ُمؤتة:

ّ
ألن اهلمزة ساكنة وما قبلها مضموم.

َمأمون:

ّ
ألن اهلمزة ساكنة وما قبلها مفتوح.

مس ُؤول:
ِ
عائد:

ّ
ألن اهلمزة مضمومة وما قبلها ساكن.

الض ّمة
الفتحة

ّ
ألن اهلمزة مكسورة وما قبلها ساكن.

 -3اهلمزة املتطرفة :تكون هناية الكلمة.
السطر إذا كان ما قبلها ساكنًا أو حرف مدّ :
تعتمد كتابتها عىل حركة ما قبلها ،فتكتب عىل حرف يناسب تلك احلركة ،وعىل ّ
الكلمة

التّعليل

ملجأ:
قرأَ ،
َ

متطرفة وما قبلها مفتوح.

هت ريؤ ،تبا ُطؤ:
شاطِـئ ،موانِـئ:

متطرفة وما قبلها مضموم.
ُمتطرفة وما قب َلها مكسور.

ِملء:

ُمتطرفة وما قب َلها ساكن.

دعاء:

ُمتطرفة وما قب َلها حرف مدّ .

منونة بتنوين الفتح " النّصب " و احلرف الذي قبلها من احلروف التي
ملحوظة ها ّمة :إذا كانت اهلمزة متطرفة يف كلمة ّ
فإهنا تكتب عىل نربة ،نحو :شي ًئـا  ،دف ًئـا.
يمكن وصلها بام بعدهاّ ،
أ ّما إذا كان احلرف الذي قبل اهلمزة ال يمكن وصله بام بعده بقيت اهلمزة كام هي مفردة عىل السطر ،نحو :ضو ًءا  ،جز ًءا.
66

التّدريبات:
 –1اضبط حرف الشي أو حرف السي يف الكلامت اآلتية:
منشأةِ ،
نشـأ  ،م ِ
ناشئ  ،نشء ُ ،ين ِشئون َ ،
نشـئ َ ،
( َ
مسائل ُ ،سـئـل).
منشأ  ،مسؤول َ ،
ُ
 – 2اخرت اإلجابة الصحيحة ملا يأِت:
التعليمي.
أ – يستخدم املعلم إسرتاتيج ّيات تدريس  ........للمحتوى
ّ
ب– ُ ِ
اجلامعي  .......مال ّية لتم ّيزه.
ِصفت للطالب
ّ
بالسعادة.
ج  ......... -جهدك تشعر ّ

( مالءمة  ،مالئمة )

( مكافئة  ،مكافأة )

( أبذل  ،ابذل )

ّ -3بي سبب كتابة اهلمزة بالصورة التي جاءت عليها يف ما حتته ّ
خط يف العبارات اآلتية:
أ – املسؤول ّية عبء كبي.
متطرفة و ما قبلها ساكن.
اليشء ُيذكَر باليشء.
ب– ّ
متطرفة و ما قبلها ساكن.
املعريف.
تطور التعليم نحو االقتصاد
ج– ّ
ّ
مخايس (اقتصد – اقتصاد).
مهزة وصل/مصدر لفعل
ّ
ِ
ربة اليتيم.
د – َأوت امل ّ
ثالثي مهموز الفاء.
فعل
ّ
هـ  -اسرتاح العامل بعد عمله.
ٍ
سدايس.
ماض
مهزة وصل /فعل
ّ
 – 4ع ّلل :تكتب اهلمزة عىل نربة يف كلمة " ِشئ ُت " و منفردة يف كلمة " شاء ".
 ِشئ ُتّ :ألهنا متطرفة بعد مدّ ساكن.
ألن اهلمزة ساكنة و ما قبلها مكسور.
 -شاءّ :
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ُ -5عد إل الفقرة الثامنة التي تبدأ بـ " و ّ
أهم  ..إل  ..و حت ّللت شي ًئا فشي ًئا " من نص القراءة و استخرج منها
لعل من ّ
الكلامت املهموزة  ،و ّبي سبب كتابة اهلمزة بالصورة التي ُرسمت عليها.
املسائل :كتبت اهلمزة عىل نربة؛ ألهنا مكسورة وما قبلها مدّ ساكن.
ال ُبؤس :كتبت عىل واو؛ ألهنا ساكنة وما قبلها مضموم.
ألهنا متطرفة بعد مدّ ساكن.
األعباء :كتبت منفردة عىل السطر؛ ّ
شي ًئا :كتبت عىل نربة؛ ألن اهلمزة متطرفة يف كلمة منونة بتنوين الفتح "النصب" ،واحلرف الذي قبلها من احلروف التي
يمكن وصلها بام بعدها.
احلزن ،األفق ،اإلنسان ،العامل ،الشمس ،القمر ،النجوم ،البحار ،األهنار  ..إلخ
(أل) التعريف مهزهتا وصل دخلت عىل أسامء.
(أفق ،إنسان ،أسباب ،أفقه ،أعباء  ...إلخ مهزة قطع يف بداية االسم)
ألهنا أسامء ليست من جمموعة األسامء التي فيها مهزة وصل ِ
وه َي :امرؤ و امرأة و اثنان و اثنتان و ابن و ابنة و اسم.
ّ
ألن ،أن ،إن ،إلّ ،
كأنّ ،
ّ
إن.
مهزة قطع ألهنا حروف مهموزة.
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أُسلوب الشَّرط
يتم معنى أوالمها ّإال بالثانية.
أسلوب الرشط مجلة مركبة من مجلتي متالزمتي مسبوقتي بأداة رشط ،ال ّ
* عناِص أسلوب الرشط :

(أداة الرشط  ،فعل الرشط  ،جواب الرشط)

* أدوات الرشط اجلازمة( :إن ) وهو حرف( .من  ،ما  ،مهام  ،متى  ،أيان  ،أين  ،أنّى  ،حيثام  ،كيفام  ،أي) ِ
وه َي أسامء.
ّ
ّ
َ
مثال :إن تُُّسع تندم .
إن :حرف رشط جازم جيزم فعلي ،مبني عىل السكون ال ّ
حمل له من اإلعراب.
أنت).
تُُّسع :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون و هو فعل الرشط ،و الفاعل ضمي مسترت تقديره ( َ
أنت).
تندم :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون و هو جواب الرشط ،و الفاعل ضمي مسترت تقديره ( َ
* أدوات الرشط غي اجلازمة( :إذا  ،ك ّلام) ومها اسامن.
ُ
اهلوان عليه
(مثال) يقول املُتنبيَ :مـن هيـن يسهـ ِل

وهي حروف.
لـمـا  ،أ ّما) َ
(لو  ،لوال  ،لوما ّ ،
ٍ
جلرح بم ّي َت إيــال ُم
مــا

َمن :اسم رشط مبني عىل السكون ال ّ
حمل له من اإلعراب.
هين :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون ،وهو فعل الرشط.
ِ
وحرك بالكُّس منع ًا اللتقاء الساكني .
يسهل  :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون ،وهو جواب الرشط ّ ،
مثال :قال تعال( :كلام دخل عليها زكريا املحراب وجد عندها رز ًقا).
.........................................................................................
(مثال) :متى ِ
تأت أكرمك.
ِ
تأت ...................................................................................:
أكرمك ................................................................................:
ِ
جيعل املعروف يف غي أهله
يقول زهي بن أِّب ُسلمى :و َمن

يكن محده ذ ًّما عليه و ينــد ِم

.........................................................................................
ِ
قربك واحلبيب ُيـزار
ولزرت
وقول جرير ُيرثي زوجته :لوال احليا ُء هلاجـــني استعبــ ُار
ُ
.........................................................................................
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التّدريبات:
الرشط اجلازمة وغي اجلازمة ،مبينًا فعل الرشط وجوابه:
 -1استخرج ممّا يأِت أدوات ّ
ت بِ َخل ٍق ج ِد ٍ
أ – قال تعال ( :إِن ي َشأ يذ ِهبكُم ويأ ِ
يد).
َ
ََ
َ ُ
إن :جازمة.

ُيذهب :جواب الرشط.

يشأ :فعل الرشط.

ض َّل َفسدَ ِ
ي).
ت األَر ُض َو ََٰلكِ َّن اهللََّ ُذو َفض ٍل َع َىل ال َعاملَ ِ َ
ب – قال تعالَ ( :و َلو َال َدف ُع اهللَِّ الن َ
َّاس َبع َض ُهم بِ َبع ٍ َ
لوال :غيجازمة.
فعل الرشط :مجلة اسمية من املبتدأ (دفع) وخربه حمذوف تقديره موجود :أي لوال دفع اهلل الناس بعضهم موجود.
جواب الرشط :مجلة فعلية (فسدت األرض).
اؤمت َن َ
أخلف وإذا ُ
جـ  -قال النبي عليه الصالة و السالم( :آية املنافق ثالث :إذا حدّ َ
خان).
َ
كذب وإذا وعدَ
ث َ
إذا  :غي جازمة.
فعل الرشط :حدّ ث

جوابهَ :
كذ َب

فعل الرشط :وعد

جوابه :أخلف

فعل الرشط :اؤمتن

جوابه :خان

د – قال احلطيئةَ :من َيف َع ِل اخلَي ال َيعدَ م َج ِ
واز َي ُه
َ
َمن :جازمة.

يفعل :فعل الرشط.

ِ
الناس
ي اهلل َو
ب ال ُع ُ
رف َب َ
ال َي َ
ذه ُ
ال يعدم :جواب الرشط.

هـ  -متى يكثر كال ُمك يكثر َسق ُط َك.
متى :جازمة.

يكثر :فعل الرشط.

يكثر :جواب الرشط.
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 -2استخرج أسلوب الرشط الوارد يف ّ
ثم صنّفه إل جازم وغي جازم:
كل من البيتي اآلتييّ ،
ِ
َان َجيمعنَا حب ل ِ ُغرتِ
ـــــــه
أ -إن ك َ َ ُ ُ ٌّ ّ
إن :أداة رشط (جازمة).

مجلة (فعل الرشط) :كان جيمعنا.

ب  -إذا ت ََر ّحل َت عن َقو ٍم َو َقد َقدَ ُروا
إذا :أداة رشط (غي جازمة).

ب نَقت َِس ُم
حل ّ
َف َلي َت أنّا بِ َقــد ِر ا ُ
نقتسم.
مجلة (جواب الرشط) :فليت أنّا
ُ

ُفار َقهم فالر ِ
اح َ
لون ُه ُم
أن ال ت ِ ُ
ّ
الراحلون هم).
جواب الرشط :اجلملة االسمية ( ّ

ترحلت.
فعل الرشطّ :

ثم و ّظفها يف مجلة مفيدة من إنشائك مع إجراء التغيي الالزم:
 -3أدخل إحدى أدوات الرشط اجلازمة عىل األفعال اآلتيةّ ،
( حيرتم ،جتتهدون ،يلقى ).
الناس حيرتمو ُه.
 َمن حيرت ِم َ إن جتتهدوا تنالوا مب َل َغكم. مهام تفعل يف ِص َغ َتلق يف كِ َ ِرب َك.
رك َ
 -4أعرب ما حتته ّ
خط يف العبارة اآلتية:
* إن تتواضع للنّ ِ
َ
يرفعوك.
اس
أنت ).
الرشط ،و الفاعل ضمي مسترت تقديره ( َ
فعل مضارع جمزوم و عالمة جزمه السكون و هو فعل ّ
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صيغة املُبالغة
اسم مشتق ّ
يدل عىل احلدث أو من يقوم به عىل وجه الكثرة واملبالغة.

وتشتق يف األغلب من الفعل الثالثي املتعدّ ي .و من أشهرأوزان صيغة املبالغة:
ّ
الوزن

املثال

الوزن

َف ّعال
فِ ِّعيل

وهاب.
قوال ّ ،
غ ّفار ّ ،
ِ
ِ
رشيب ِ ،صدِّ يق .
سكِّيت ِّ ،

ُف ّعال

ُس ّحار ّ ُ ،جتار ُ ،ع ّباد .

ِمفعال
ِمفعيل

املثال
ِمقدام ِ ،معطاء ِ ،مدرار .
ِمنطيق ِ ،مسكي .

ِ
فعل

فهم ِ ،
ِ
حذر ِ ،
سمع .

فاعول

فاروق  ،طاعون .

َف ُعول

كذوب  ،سؤول  ،شكور.

فعيل

َرحيم َ ،سميع َ ،عليم.

ُف َعلة

مهزة ُ ،ض َحكة.
ُح َفظة َ ُ ،

الصّفة املُشبّهة
دائام أو غال ًباّ ،
اسم مشتق ّ
وتدل عىل املزايا والطبائع أو العيوب أو األلوان.
يدل عىل من يتّصف بالفعل اتّصا ًفا ً

الصفة ا ُملش ّبهة:
الثي الالزم .وأشهر أوزان ّ
وتصاغ يف الغالب من الفعل ال ّث ّ
الوزن

الوزن

املثال

املثال

أفعل مؤنثه فعالء أمحق ،محقاء  /أمحر ،محراء.

ِ
فعل

لبِق ِ ،
بشع  ،نكِد.

َفعالن مؤنثه َفعىل غضبانَ ،غضبى /عطشانَ ،عطشى.

َفعل

َصعب َ ،سهل َ ،شهم.

فعيل

كريم  ،وسيم  ،طويل.

َف َعل

َح َسن َ ،ب َطل .

َف َعال

شخص َج َبان.
امرأة َح َصان ،
ٌ

ُفعال

رجل ُشجاع  ،عذب ُفرات .

ُفعل
ِ
فاعل

مواطن ُح ّر ُ ،م ّر ُ ،حلو.
ِ
طاهر ِ ،
صادق ِ ،
فاضل.
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التّدريبات:
مجلَ ،عطِشَ ،س ُهلَ ،ز ِرقَ ،ر ُعن ).
الصفة املشبهة من األفعال اآلتيةُ َ ( :
ُ -1صغ ّ
مجل
َُ

َعطِش

َس ُهل

ِ
زرق

َر ُعن

مجيل.

عطشان ،عطشى.

َسهل.

أزرق ،زرقاء.

أرعن ،رعناء.

ِ -2
شكر ،صا َم ).
هات صيغة املبالغة من األفعال اآلتية( :
َ
ضافَ ،
ضاف
َ
ِمضياف.

شكر
َ

صا َم

َشكور.

صوام.
ّ

 -3م ّيز صيغة املبالغة من الصفة املشبهة يف ما يأِت:
ِ
أ – قال تعال َ ( :س َيع َل ُم َ
رش).
ون َغدً ا َّم ِن الك ََّذ ُ
اب األَ ُ
ّ
الكذاب :صيغة مبالغة.
ِ
األرش :صفة مشبهة
هذ ِ
ب – قال تعال َ ( :
ان َخص َام ِن اخت ََص ُموا ِيف َر ُِّّبِم).
خصامن (خصم) :صفة مشبهة.
العال ِ
جـ – قال املتنبي  :جواد َعىل ِ
ِ
باملال ُك ّل ِه
ّت
َ َ ٌ

ي َب ُ
خيل.
َو َلكِنّ ُه بالدّ ِار ِع َ

َجواد ،بخيل :صفة مشبهة.
أن ّ
ظننت ّ
احلل َسهل.
د–
ُ
َسهل :صفة مشبهة
حر قلباه  ،و استخرج منها صفتي مشبهتي مب ّينًا وزهنام.
ُ – 4عد إل األبيات األربعة األول من قصيدة وا ّ
الكلمة :اخلَصم ،ووزهنا ( َفعل).
الكلمةَ :شبِم ،و وزهنا ( َف ِعل).
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البَــــــدل
يسمى املبدل منه ،ويعمل عىل إيضاحه.
اسام ساب ًقا له يف اإلعراب ّ
تابع مقصود باحلكم يتبع ً
الطبيب زيدٌ .
مثال :جا َء
ُ

الطبيب.
املبدل منه:
ُ

البدل :زيدٌ .

* أنـــواع البـــدل:
 )1البدل املطابق :يطابق املبدل منه يف املعنى مطابقة تامة ،وإن اختلف يف الغالب لفظ كل منهام بحيث إذا استغنينا عن
املبدل منه الخيتلف املعنى.
(مثال) قال تعالَ ( :
البيت احلرام قيام ًا للناس).
جعل اهللُّ الكعب َة
َ
املبدل منه :الكعب َة.

البيت( .بدل مطابق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره).
البدل:
َ

معرف ًا واملبدل منه اسم إشارة.
أ -أن يكون البدل اس ًام ّ
(مثال) قال صىل اهلل عليه وس ّلمَّ " :
متي فأوغلوا فيه برفق".
إن هذا الدِّ ي َن ٌ
هذا  :اسم إشارة مبني يف ّ
حمل نصب اسم َّ
إن ( .مبدل منه)
الدِّ ي َن ............................................................................ :
ِ
الريب فيه).
اب
َ
(مثال) قال تعال ( :ذلك الكت ُ
الكتاب.......................................................................... :
ب -تكرار الكلمة مع ال ّتوضيح:
َ
َ
ِصاط الذين أنعمت عليهم).
الرصاط املستقيم
(مثال) قال تعال( :اهدنا
َ
ِصاط  :بدل مطابق منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.
جـ -أن يكون البدل اسم علم مسبوق بلقب أو كنية.
عمر بالفاروق.
مثالُ :ل ِّقب اخلليف ُة ُ
عمر :بدل مطابق من (اخلليفة) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره.
ُ
مثال  :أبو الطيب أمحدُ بن احلسي أمي الشعر العرِّب .
أمحدُ .............................................................................. :
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 )2بدل بعض ِمن ك ُّل :وهو ما كان البدل فيه جزء ًا حقيقي ًا ماد ًّيا من املبدل منه .
(مثال) قال تعالَ ( :يا َأ ر َهيا املُ َّز ِّم ُلُ .ق ِم ال َّلي َل إِالَّ َقلِيال نِص َف ُه َأ ِو ان ُقص ِمن ُه َقلِيال).
ال َّلي َل :مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة (مبدل منه)
نِص َف ُه  :بدل بعض من ّ
كل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره وهو مضاف .
البيت أثا ُثه .
مثال :أعجبني
ُ
البيت :فاعل مؤخر مرفوع و عالمة رفعه الضمة (مبدل منه).
ُ
أثاث :بدل بعض من ّ
ُ
كل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره ،وهو مضاف.
ِ
ِ
ِ
األول.
قراءة
مثال :فرغت من
الكتاب جزئه ّ

فائدة:
غال ًبا ي ّتصل بالبدل
بعض ِمن ّ
كل وبدل
االشتامل ضمي يعود
عىل املبدل منه.

ِ
الكتاب :مضاف إليه جمرور و عالمة جره الكُّسة (مبدل منه).
ِ
جزئـه ................................................................................ :
 )3بدل االشتامل :هو البدل الذي ُيم ّثل معنى من املعان التي يشتمل عليها املبدل منه ،وليس جزء ًا حقيقي ًا منه (غي ما ّدي).
جـوها اهلادئ.
مثال :يطمئ ّن القارئ إل املكتبة ِّ
جره الكُّسة الظاهرة عىل آخره وهو مضاف.
ِّ
جـو :بدل (اشتامل) جمرور وعالمة ّ
إخالصـ ُه يف عمله.
مثال :أقدّ ر املع ّل َم
َ
إخالص.............................................................................. :
َ
األول هو البدل.
ليفصل أجزاء املبدل منه ويعترب اجلزء ّ
بدل التفصيل :ويكون البدل ما جاء ّ
طريق ٍ
رش
خي
(مثال) أمامك طريقان:
ُ
ُ
وطريق ر
طريق (األول)  :بدل تفصيل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره وهو مضاف.
ُ
ملحوظة :يمكن حذف املبدل منه يف املثال السابق دون اختالف املعنى
ٍ
رش .ولكن انتفى وجود البدل.
* أمامك
ُ
طريق خي وطريق ّ
(مثال) املر ُء بأصغريه :قلبِه ولسانِه .
قلبِه ................................................................................... :
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التّدريبات:
عي البدل يف ما يأِت  ،و اذكر نوعه:
ّ –1
اط اهللَِّ ا َّل ِذي َله ما ِيف السامو ِ
اط مست َِقي ٍم ِِص ِ
َّك َلتَه ِدي إِ َل ِ ٍ
ِ
ات َو َما ِيف األَر ِ
أ – قال تعالَ ( :وإِن َ
ور).
َّ َ َ
ض َأ َال إِ َل اهللَِّ تَص ُي األُ ُم ُ
ُ َ
ِص ر
َ
َٰ َ
ِِص ِ
اط (الثانية) :بدل مطابق.
َ
صىل اهلل عليه وس ّلمَ " :عين ِ
ي َباتَت َحت ُر ُس ِيف َسبِ ِ
ب – قال رسول اهلل ّ
يل اهلل".
ي َبكَت ِمن َخش َي ِة اهللَ ،و َع ٌ
َان َال َمت َ رس ُه َام الن َُّارَ :ع ٌ
عي (األول) :بدل تفصيل.
ٌ
ِ
بالرب وال رت َقى
جـ – قال الشاعر :أداوي ُجحو َد
القلب ِ ِّ

ِ
القلبانٍ :
وراحم
قاس
وال يستوي
ُ

ٍ
قاس :بدل تفصيل.
د -أفادتني املكتب ُة مراج ُعها.
مراجعها :بدل بعض من ّ
كل.
تقمصه شخصية البطل يف املُّسح ّية.
هـ  -أدهشني ال ّط ُ
الب ّ
تقمصه :بدل اشتامل.
ّ
بالشكل أواخر الكلامت التي حتتها ّ
 – 2اضبط ّ
خط:
ّ
الضيف الطعا َم مذاقه.
استلذ
أ–
ُ

َمذا َقـ ُه.

َ
البحث خ ّطته.
الطالب
ب – أعدّ
ُ

ُخ ّطـتَـ ُه.

 – 3أعرب ما حتته ّ
خط إعرا ًبا تا ًّما:
احل ِ
ِ
أ – قال تعال ( :إِ َّن ََٰه َذا ال ُقر َ ِ ِ ِ ِ
ي ا َّل ِذي َن َيع َم ُل َ
ات َأ َّن َهلُم َأج ًرا كَبِ ًيا).
رش املُؤ ِمن ِ َ
ون َّ
الص َ
آن َهيدي ل َّلتي ه َي َأق َو ُم و َ ُي َب ِّ ُ
َ
القرآن :بدل مطابق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.
َ
الديوان نص َف ُه.
تصفح ُت
ب–
ّ
نص َف ُه :بدل بعض من ّ
كل منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف.
واهلاء :ضمي متصل مبني عىل الضم يف حمل جر باإلضافة.
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ٍ
واألدب والع ّف ُة واألمان ُة.
العلم
خصال يسود ُّبا املر ُء:
أربع
ُ
جـ – ُ
ُ
العلم :بدل تفصيل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره.
ُ
جيها.
شـمم ُت الورد َة أر َ
د– َ
جيها :بدل اشتامل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره وهو مضاف.
أر َ
واهلاء :ضمي متصل مبني عىل الضم يف حمل جر باإلضافة.
نص ( احلساس ّية ) و استخرج منها أمثلة عىل البدل.
السابعة  ،و األخية من ّ
ُ – 4عد أل الفقرات  :ال ّثان ّية  ،و ّ
احليوي البِنسلي( .البِنسلي :بدل مطابق).
الفقرة الثانية :بعض األدوية مثل املضاد
ّ
التنفس( .اجلهاز :بدل تفصيل).
اهلضمي ،و اجلهاز
الفقرة السابعة :للجهازين :اجلهاز
ّ
ّ
الفقرة األخية :أشارت بعض الدراسات إل ّ
دورا أساس ًّيـا يف الوقاية من هذا الداء( .الداء :بدل مطابق).
أن للمرأة ً

امسا الزّمان واملكان
اسامن مشتقان ّ
يدالن عىل احلدث وزمان وقوعه أو مكان وقوعه.
الثي) عىل وزنَ ( :مف َعل َ -مف ِعل).
يصاغان من (الفعل ال ّث ّ
َمف ِعل

َمف َعل

 )1إذا كان الفعل مفتوح العي يف املضارع أو مضمومة )1 :إذا كان مضارعه مكسور العي:
خرجَ :خم َرج.

كتبَ :مكتَب.

سبح.......... :

 )2إذا كان معت ً
ال ناقص ًا:
سعىَ :مس َعى .سقىَ :مس َقى.

رمى........... :

جلسَ :جملِس.

 )2إذا كان معت ً
ال مثاالً واو ًّيا:
ولدَ :مول ِد .وقفَ :مو ِقف

 )3إذا كان معت ً
ال أجوف ًا:
سارَ :مسار.

دارَ :مدار.

هبطَ :مهبِط.

طار........... :
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نزل.......... :

وضع......... :

الصياغة من (الفعل فوق الثالثي) عىل وزن اسم املفعول من غي الثالثي.
استودعُ :مستو َدع.

ارتقبُ :مرت َقب.

نتهى.
انتهىُ :م َ

التقىُ :ملت َقى.

رتق.
افرتقُ :مف َ

الزمان واملكان من خالل السياق:
مالحظة :نفرق بي اسم ّ
الـملتقى؟
أين ُ

َ -مـخ َـرج الطالب بعد قليل.

الـملتقى؟
متى ُ

خـرج الطالب إل الساحة.
َ -مـ َ

* وقد تلحق تاء التأنيث اسمي الزمان و (املكان) مثل  :درس َ :مد َرسة.

كتبَ :مكتَبة.

التّدريبات:
ُ -1صغ اسم املكان أو الزمان من األفعال اآلتية مع ضبط عي الكلمة (:أوى  ،استوصف ،وعدَ  ،لعب  ،التقى).
 التقىُ :ملت َقى. لعبَ :مل َعب. أوىَ :مأ َوى - .استوصفُ :مستو َصف - .وعدَ َ :مو ِعد.عرض األلبسة" ،اذكر ال ّلفظ الصحيح ،اعتام ًدا عىل
 -2خيطئ بعض الناس يف لفظ كلمة (معرض) كام يف قوهلم " ُز ُ
رت َم َ
ما ورد يف القواعد السابقة.
عرضِ :
يعرض.
الراء (عي الكلمة)َ :مع ِرض أي عىل وزن ( َمف ِعل) ألن مضارع َ
ّ
الصواب كُّس ّ
الزمان يف ما يأِت:
 -3م ّيز اسم املكان من اسم ّ
هي َحتّى َمط َل ِع ال َفجر) .مطلع :اسم زمان.
أ -قال تعالَ ( :س َال ٌم َ

خاف ِ
القىل
َ
وفيها ملِن

ِ
األرض َمـنـ ًأى للكري ِم عن األذى
ب -قال الشنفرى :ويف

ُمت َع َّز ُل .منأى :اسم مكان.

الـمفتـتَح :اسم زمان.
حس ُن ُ
هنار َ
ج -هذا ٌ
الـمفتـتَحُ .
د -هل حتدّ د ِ
موعدُ االجتامعِ؟ موعد :اسم زمان.
نص (احلساس ّية)  ،واستخرج منهام اسم زمان واسم مكان .
ُ -4عد ال الفقرتي األول والرابعة من ّ
اسم زمانَ :مو ِسم ،ومواسم :مفردها َمو ِسم.
اسم مكان :منازل :ومفردها َمن ِزل.
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الفعل املضارع املعتلّ اآلخر
* الفعل املضارع :الفعل الذي يدل عىل وقوع احلدث يف الزمن احلارض أو املستقبل ويدل عىل االستمرارية.

إعراب الفعل املضارع ّ
املعتل اآلخر ،ويكون:
أ) مرفو ًعا :إذا مل يسبق بواحدة من أدوات النصب أو اجلزم وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل آخره  ،نحو:
ُ
العاقل بنصح املُجرمي.
* هيتدي
هيتدي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل آخره منع من ظهورها الثقل.
بالربح القليل.
* ُ
رأيت تاجرا يرىض ّ
يرىض................................................................................ :
ب) منصو ًبا :إذا ُسبق بأداة نصب (أن  ،لن  ،كي  ،حتى  ،الم التعليل  ،الفاء السببية).
 - 1إذا كان الفعل املضارع املسبوق بأداة نصب منته ًيا بـ (ألف) ينصب بالفتحة املقدرة لل ّتعذر  ،نحو:
ُ
االنسان ليسعى إل طاعة ر ّبه.
* ُخلِ َق
يسعى :فعل مضارع منصوب بالم التعليل وعالمة نصبة الفتحة املقدرة عىل آخره منع من ظهورها التعذر.
 - 2أ ّما إذا كان منته ًيا بـ (واو أو ياء) فينصب بالفتحه الظاهرة  ،نحو:
* جيب أن نتوحد لنُعلـي من ِ
شأن أمتنا.
َ
نعلـي :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.
َ
أدعو أصدقائي حلفل نجاحي.
*
أحب أن َ
ّ
أدعو................................................................................ :
جـ) جمزوم ًا  :إذا ُسبق بأداة جزم (مل  ،ملّا  ،ال الناهية  ،الم األمر) ،وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره  ،نحو:
ِ
ِ
ساحة املدرسة.
املهمالت يف
* ال تر ِم
تر ِم :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف الع ّلة من آخره والفاعل ضمي مسترت تقديره (أنت).
لتدع أصدقائك ملساعدة اآلخرين.
* ُ
تدع............................................................................... :
ُ
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التّدريبات:
 -1أعرب ما حتت ُه ّ
خط يف ما يأِت :
ض َم َر ًحا إِن ََّك َلن َخت ِر َق األَر َض َو َلن تَب ُل َغ ِ
ش ِيف األَر ِ
أ  -قال تعال َ ( :و َال َمت ِ
اجل َب َال ُط ً
وال).
ِ
متش :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف الع ّلة ( الياء ) من آخره و الفاعل ضمي مسترت تقديره أنت.
وس َٰى إِ َّما َأن تُل ِق َي َوإِ َّما َأن َّنك َ
ُون َأ َّو َل َمن َأل َق َٰى)
ب  -قال تعالَ ( :قا ُلوا َيا ُم َ
أنت.
تلقي :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره ،والفاعل ضمي مسترت تقديره َ
َ
ِ ِ ِِ
ور)
ج  -قال تعال ( :إِن ََّام َخي َشى اهللََّ من ع َباده ال ُع َل َام ُء إِ َّن اهللََّ َع ِز ٌيز َغ ُف ٌ
خيشى :فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة املقدرة عىل آخره منع من ظهورها التعذر.
د  -قال رسول اهلل ّ
ورثه".
صىل اهلل عليه وس ّلم" :ما زال جربيل يوصيني باجلار حتى
ُ
ظننت أنّه س ُي ّ
يويص :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل آخره منع من ظهورها الثقل ،والفاعل ضمي مسترت تقديره هو.
هـ  -قال أبو العتاهية :إذا ضاق صدر ِ
العيش ّإال املُ
َ
ف َع ُ
سامح
طيب
املرء مل يص ُ
ُ
يش ُه وما يستــ ُ
َ
يصف :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف الع ّلة (الواو) من آخره.
ُ
 -2ع ّلل حذف ألف الفعل الذي حتته ّ
خط يف قول أِّب األسود الدؤل:
ال تـنـ َه عن ُخ ٍ
َ
عظيم
علت
عار
ِت مثل ُه
عليك إذا َف َ
لق وتأ َ
ُ
ٌ
أل ّنه جمزوم بـ (ال) النّاهية  ،وعالمة جزم الفعل املضارع املعتل اآلخر حذف حرف العلة من آخره.
 -3اضبط آخر ما حتته ّ
سليام - :احرص عىل أن تؤ ّدي واجباتك بانتظام.
خط ضب ًطا ً
تؤ ّد َي (الفتح).
والرابع من قصيدة (سأكتب عنك يا وطني) ،واستخرج منهام الفعل املضارع املعتل
 -4عد إل املقطعي الشعر ّييي األول ّ
االخر وأعربه.
 أهوى :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل آخره منع من ظهورها التعذر ،والفاعل ضمي مسترت تقديره أنا. حيلو :فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة املقدرة عىل آخره منع من ظهورها الثقل ،و الفاعل ضمي مسترت تقديره هو. -آِت :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل آخره منع من ظهورها الثقل ،والفاعل ضمي مسترت تقديره أنا.
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 أطوي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل آخره منع من ظهورها الثقل ،والفاعل ضمي مسترت تقديره أنا. تدعو :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل آخره منع من ظهورها الثقل ،والفاعل ضمي مسترت تقديره أنت.لتبقّ :
الالم :الم األمر ،حرف جزم مبني عىل الكُّس ،ال حمل له من اإلعراب.
َ -

تبق :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف الع ّلة (األلف) من آخره والفاعل ضمي مسترت تقديره أنت.
 َلتعلوّ :
الالم :الم ال ّتعليل ،حرف جزم مبني عىل الكُّس ،ال حمل له من اإلعراب.
َ
تعلو :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.
َ -

اسم الـمَـــــرّة
اسم ّ
الثي" عىل وزن ( َفع َلة):
مرة واحدة  ،ويصاغ من "الفعل ال ّث ّ
يدل عىل وقوع احلدث ّ
الفعل

املرة
اسم ّ

الفعل

املرة
اسم ّ

َ
طرق

َطر َقة.

قال

َقو َلة.

جلس

َجل َسة.

باع

...........

نظر

.........

غزا

َغز َوة.

َعدَّ

عَدَّ ة.

سقى

..........

الثي" بزيادة تاء مربوطة بعد مصدره:
يصاغ من "الفعل غي ال ّث ّ
* ارتبط :نأِت بمصدره الرصيح
اندفع :اندفاعة.

ارتباطُ .ث ّم نضيف له تاء مربوطة :ارتباطـة.

أخرج :إخراجة.

انطلق............. :

اهتز :اهتزازة.
ّ

ملحوظة ها ّمة :أ ّما إذا كان مصدر الفعل ينتهي بـ (تاء مربوطة) أصل ّية ،فنصفه بكلمة (واحدة) ّ
ليدل عىل املرة.
* أقام :املصدر الرصيح( :إقامة).

مصدره املرة :إقامة واحدة.

شاركُ :مشاركة واحدة .استقام :استقامة واحدة.

الرمحة.
عملية ّ

عملية الدّ عوة.

و ّعى .............. :رحم :رمحة واحدة.

دعا :دعوة واحدة.
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* ُصغ مصدر املرة من األفعال اآلتية مع الضبط التّام:
أصاب

مشى

قاوم

مدّ

ارتقى

تاب

اسم الـهَيئة
اسم ّ
الثي" عىل وزن (فِع َلة):
يدل عىل هيئة حصول الفعل ،ويصاغ من "الفعل ال ّث ّ
الفعل

اسم اهليئة

الفعل

اسم اهليئة

َج َل َس

ِجل َسة.

خاف

ِخي َفة.

رحل

.........

عاش

..........

ضحك

ِضحكَة.

خطا

..........

مدّ

ِمدَّ ة.

سعى

ِسع َية.

* ّ
تدل ِوق َفة العامل عىل أنّه مريض.

* تعجبني لِب َسة ّ
الكشافة.

يصاغ مصدر اهليئة من "الفعل فوق الثالثي" بزيادة (تاء) عىل مصدره أو من غي زيادة ثم إضافته إل اسم بعده.
* ابتسم :مصدره الرصيح "ابتسامة" الفائز.
ِ
الصقر.
* انطلق :انطلق املتسابق انطالقة

ِ
الفائز.
أو ابتسام
ِ
احلفاوة.
* استقبل :استقبلنا الضيوف استقبال
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التّدريبات:
املرة من األفعال اآلتية( :نزل  ،أجاب  ،باع  ،غ ّطى  ،زار  ،سعى).
 -1صغ مصدر ّ
نزل :نَزلة .أجاب :إجابة واحدة.

باعَ :بيعة.

غ ّطى :تغطية واحدة.

زارَ :زورة.

سعىَ :سعية.

وقف).
هزَ ،
ُ -2صغ مصدر اهليئة من األفعال اآلتيةَ ( :
ماتّ ،
 ِوقفة. ِمـيـتـةِ - .ه َّزة.عي مصدر اهليئة واملرة يف ما يأِت:
ّ -3
َ
مرة.
أ -قال تعال( :إن كانت ّإال َصيح ًة واحد ًة فإذا هم لدينا ُحم
رضون)َ .صيح ًة واحد ًة :اسم ّ
ب -ال ِ
مرة.
جتاف أخاك إن بدت منه َز ّلة.
َز ّلة :اسم ّ
مرة.
رب َرم ٍية من غي را ٍم.
تّ -
َرمية :اسم ّ
ث -أح َش ًفا وسوء كِ ٍ
كِيلة :اسم هيئة.
يلة؟
َ
َ
ُ
ِعيشة :اسم هيئة.
يعيش املؤمن ِعيش ًة كريم ًة.
ج-
 -4اضبط(فاء) كل كلمة حتتها ّ
خط بام يتناسب واملعنى املقصود يف ما يأِت:
رب ُّبام.
الرجل جتاه والديه مشية التذ ّلل وال ّ
أ -مشى ّ
ِمش َي َة.

ٍ
ٍ
استجلب ال ّط َربا.
اهلم أو
جلهم :لـجلسة مع
ُ
أديب يف ُمذاكرة َأنفي ُّبا َّ
ب -قال عل بن ا َ
ـجل َس ٍة.
َل َ
حال إل ِ
يبدّ ل اهلل من ٍ
حال
 -5قال الشاعر :ما بي َغمضة عي وانتباهتها
مرة ،عي كال منهام ،واذكر فعله.
يف هذا البيت اسام ّ
َ -غمضةَ :غ َم َض.

 -انتباهة :انتبه.

مرة.
 -6عد إل املقطع الشعري الثالث من قصيدة (سأكتب عنك يا وطني) ،واستخرج منه مصدر ّ
َخف َقة.
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العَروض
الوافر
املُتقارَب
الرَّجز
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مُقدِّمة يف علْم العَروض
مصطلحات عَروضيّة
البيت :كالم يف سطر واحد يتألف من شطرين متشاُّبي يف النغم املوسيقي سطر من ّ
الشعر يتألف من شطرين.
األول من البيت ّ
الشعري.
الصدر :الشطر ّ
ّ
ال َعجز :الشطر ال ّثان من البيت ّ
الشعري.
تفعيالت احلشو :مجيع ال ّتفعيالت يف البيت ّ
والرضب.
الشعري ما عدا تفعيلتي ال َعروض ّ
الصدر.
تفعيلة ال َعروض :ال ّتفعيلة األخية من ّ
الرضب :ال ّتفعلية األخية يف الشطر ال ّثان (هناية البيت).
تفعيلة ّ
البحر :الوزن الذي جيري عليه بيت ّ
الشعر ،وتقوم عليه القصيدة ك ّلها.
ال َّتفعيلة :عدد من املقاطع تشكل وحدة صوتية ،مثل[ :فعولن (ف ،عو ،لن) ب ــ ــ ].
ِ
ب َل ِع َب /ب ب ب].
مقطع قصي :حرف متحرك ُيرمز له بالرمز (ب) ،مثلَ [ :لع َ
مقطع طويل :حرف متحرك يليه ساكن ُيرمز له بالرمز (ــ) ،مثلَ [ :هي ِدي هيـ /دي /ــ ــ] .
السبب اخلفيف :هو املقطع الطويل حرف متحرك يليه ساكنُ ،يرمز له بـ (ــ).
ّ
السبب الثقيل :يتألف من حرفي متحركي و ُيرمز له بـ (ب)َ [ :ل َك :ب ب].
ّ
ال ّتذييل :زيادة حرف ساكن عىل آخر الوتد املجموع ،مثل[ :مستفعلن ← مستفعالن /فاعلن فاعالن. ]....
ف :ــ ب] .
الوتد املفروق :حرف متحرك يليه ساكن ثم يليه متحرك [ َسو َ
الوتد املجموع :يتألف من حرفي متحركي يليهام ساكن [ َل ِفي :ب ــ ] .
الكتابة ال َعروض ّية :إعادة كتابة البيت ّ
الشعري حسب ال ّلفظ ال اإلمالء ،وتقوم عىل مبدأين أساسيي مها:
ّ )1
كل ما ينطق يكتب ولو مل يكن مكتو ًبا ،مثل( :ذلك) ،تكتب عروض ًّيا( :ذالك).
ّ )2
كل ما ال ينطق اليكتب ولو كان مكتو ًبا إمالئيا ،مثل( :عملوا) تكتب عروض ًّيا( :عملو).
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أمور جيب مراعاهتا يف الكتابة ال َعروض ّية:
أ) احلروف التي تُزاد:
 .1األلف يف بعض أسامء اإلشارة :مثل( :هذا ،هذه ،ذلك ،ذلكم) ،تكتب َعروض ًّيا( :هاذا ،هاذه ،ذالك ،ذالكم).
 .2األلف يف لفظ اجلاللة وبعض األعالم( :اهلل :ال ال ه) ( ،رمحن :رمحان) ( ،إسحق :إسحاق).
 .3األلف يف (لكن) املخ ّففة ،تكتَب( :الكن) ،واملشدّ دة (لك َّن)ُ ،تك َتب( :الكن َن).
 .4الواو يف بعض األعالم ،مثل( :داود :داوود( ،).طاوس :طاووس).
ّ .5
فك احلرف املض ّعف :ساكن فمتحرك ،مثل( :عدَّ  ،س ّب َح) ،يكتب عروض ًّيا هكذاَ ( :عد د َ ،سب َب ح)
كتابِ :ك َتا بن * .كتا ًباِ :ك تَا بن * .كِ ٍ
تابِ :ك تا بن.
 .6التنوين بجميع صوره يكتب نونًا ساكنة ،مثل* :
ٌ
الروي).
 .7اإلشباع :زيادة حرف جمانس آلخر حرف من الكلمة األخية من بيت الشعر إذا كان حيمل حركة .يسمى (حرف
ّ
ِ
القلب :ال قل ِّب.
 -الكُّسة يا ًء،

هر :اد دهـ را - .الضمة واو ًا ،احلر ُم :ال ح ر مو.
فتشبع  -الفتحة ألف ًا ،الدّ َ
 .8اهلمزة املمدودة تكتب مهزة مفتوحة بعدها ألف ،مثلِ :
(آمر ،قرآن) تكتب عروضيا هكذاَ ( :أا َمر ،قر َأان).
ب) احلروف التي ُحتذف:

 .1مهزة الوصل إذا وقعت يف وسط الكالم ،مثل( :واعمل ،واب ٌن) ( ،وع مل ،وب نن) .أ ّما إذا وقعت يف أول الكالم تثبت.
 .2حتذف األلف الفارقة من أواخر األفعال بعد واو اجلامعة( :عملوا  ،مل يرجعوا ،لن يسألوا)( ،عملو ،يرجعو ،يسألو).
 .3واو كلمة (عمرو) فهي ال تظهر يف النّطق ،ولكن لل ّتمييز بينها وبي كلمة ( ُع َمر).
 .4حتذف األلف والياء الساكنتي من أواخر األسامء واألفعال واحلروف إذا وقع بعدمها حرف ساكن فقط.
هندس يف املرشوع من ً
زال( .ب نل ُم هن ِد ُس فل مش رو ع من ز لن).
مثال :بنى الـ ُم
ُ
الزائدتي من( :مائة ،أنا ،أولو ،أوالت ،أولئك).
 .5حتذف األلف ،والواو ّ

* ملحوظات ها ّمة:
 -1وجوب إشباع ضمي الغائب (اهلاء) املذكر إذا جاء متحرك وما قبله وبعده متحركي:
ِ
قلم  ( :ل /هو /ق  /ل /من).
* بِـه أمل ٌ  ( :ب  /هي  /أ  /ل  /من)َ * .لـ ُه ٌ
( -2أل) التعريف القمرية تُثبت والشمسية ال تُثبت( :القمر :ال /ق /مر)ّ ( .
الشمس :اش /شم /س).
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حب ُر الوَافِر
ْ
*مفتاح حبر الوافر:
حبو ُر الشّع ِر وافرُها مجي ُل

مُفاعَلَ ُتنْ مُفاعَلَ ُتنْ فَعولُ

*وزنه تـــامًــــا يأتي 6(،تفعيــالت) :مُفاعَلَ ُتنْ مُفاعَلَ ُتنْ فَعــولُ مُفاعَلَتُنْمُفاعَلَ ُت ْن فَعـولُ
*وزنه جمزوءًا يأتي 4(،تفعيالت):

مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَ ُتنْ

مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ

*تفعيالته( -1 :مُفاعَلَ ُتنْ ب  -ب ب  )-وصورتها الفرعية (مُفاعَلْ ُت ْن ب ( - 2 .)- - -فَعولُن :ب .)- -
*اقرأ األبيات اآلتية ،وتفهم معانيها:
َظ ِمئ ُت ويف َفمي األ َد ُب املُ َص ّفى
(مثال )1
ف مل أ َد ُبل ُ /م صف ََف
ت َو يف َ /
َظ ِمئـ ُ
ب-ب ب / -ب-ب ب / -ب--

(مثال )2

كل بـن ٍ
َأبِن َت الدَّ ه ِ
ـر عـندي ر
ت

َأ بِن تد دهـ ِ /ر عن دي كلُ /ل بن تن
ب  / ---ب---

(مثال )3

 /ب--

ـمطال ِ ِ
ب بالتّـمــنّي
َوما ن َُيل ال َ

مي
َو ِضع ُت ويف يدي الكن ُز ال ّث ُ
ت َو يف َ /ي دل كن زُ ث َ /
ث مي نو
َو ِضع ُ
ب-ب ب / -ب-ب ب / -ب--

ت ِ
ف وصل ِ
الزحا ِم
أنت م َن ِّ
فكي َ َ
ت أن ِ
ف و صل ِ /
ت ِم نز ِ /ز حا مي
َ
ف كي َ َ
ب-ب ب / -ب-ب ب / -ب--

ولـكن تُــؤ َخ ُذ الـدر نيا ِغالبـا

َو ما ن للَ /م طا ِل ِ
ت من ن
ب بتَ /

َو الَ كن تؤَ /خ ُذد ُدن ياِ /غ ال با

ب  /- - -ب-ب ب  /-ب--

َس ُلوا قلبي غدا َة َسال و تابا

ب  /---ب  /---ب--

ِ
َّ
اجلامل َل ُه ِعتابا
لعل عىل

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

*اقرأ األبيتي اآلتيي ،وت ّفهم معانيهام:
ِ ِ ِ
ٌ
ب
أخ لــ َِي ِعـنـــــــدَ ُه أ َد ُب
َصــــدا َقـــ ُة مـثـلـه ن ََس ُ
أ ُخن ِل َي ِعنَ /د هو أ َد بو

ب-ب ب/-ب -ب ب-

لــذكر ِ
ِ
مـوقــعهـــا
ـت
ِأرق ُ
ب-ب ب /-ب-ب ب-

ص دا َق ـ ُة ِمثِ /ل هي َن َس بو
َ

ب -ب ب /-ب-ب ب-

(4تفعيالت ،جمزوء الوافر).

َفـحـن ِ
لـذك ِ
ـب
ـرها الـقـل ُ
َ َّ
(4تفعيالت ،جمزوء الوافر).

ب-ب ب  /-ب---
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التّدريبات:
 -1قطّع األبيات اآلتية من حبر الوافر ،واذكر تفعيالتها ،ممّيزًا الوافر التّا ّم من جمزوئه:
وهـــذا الـ رصـبــ ُح ال َيـأتــي

و ال يــدنـو و ال يـقـرب

ب/---ب---

ب/---ب---

مفاعلتن  /مفاعلتن
ـت من ُدن َ
ـياك ح ًّظا
إذا ما نِل َ

مفاعلتن  /مفاعلتن
فـَ َأح ِ
ِ
وللفـقي
للغـنـي
ــسـن
ِّ

(جمزوء الوافر).

ب /---ب/---ب--

ب /---ب-ب ب/-ب--

ُمفاعَلتُنُ /مفاعَلتُنَ /فعو ُلن

ُمفاعَلتُن ُ /مفا َع َلتُن َ /فعو ُلن

أيا َمن جاءنـــــي مـــنـــــ ُه

الو َصــ َبــــا
كتـــــاب يشتكي َ
ٌ

ب/---ب---
إذا َلـم تَستَـــطِع شيـ ًئا َفـدَ ع ُه

ب  / - - -ب – ب ب-

(تا ّم الوافر).
(جمزوء الوافر).

ِ
تستـطيـع
وجـــــاوز ُه إل مـــا
ُ

الق تَنب ُت كَالنَّب ِ
ات
َ
هي األَخ ُ ُ
َ

ب /---ب/---ب--
ِ
إِ َذا س ِ
ـــات
ـق َيـت بِ َام ِء ا َملك ُر َم
ُ

(تا ّم الوافر).

ب /---ب/---ب--
ب/---ب-ب ب/-ب--

ب-ب ب/-ب/---ب--

(تا ّم الوافر).

َو َلـم َأر يف ُع ُي ِ
وب الن ِ
ّاس َشي ًئا

كنق ِ
القادرين عىل التّام ِم
ص
َ

ب-ب ب/-ب/---ب--

ب /---ب-ب ب /-ب--

(تا ّم الوافر).

كل بيت من األبيات اآلتية:
 -2افصل بني شطريّ ِّ
لقد َح ُسنت َ
األوقات حتّى
بك
ُ
للمدارس ِمن ريــــ ٍ
ِ
اض
َف ُسق ًيا
ِ
غي ســـــــا ٍع
فام ب َل َغ ا َمل َقاصدَ ُ

كأن َّك يف ف ِم الدّ ه ِر ابتسا ُم
لنا قد أنبتت ِمنكم ُزهورا

حفظ

يردد يف ٍ
غد َن َظ ًرا َسديــدا
ُ ُّ

ي يف األبيات اآلتية:
 -3امأل الفراغ بالكلمة املناسبة؛ ليستقيم الوزن العروض ّ
(َ )1و ُيس َأ ُل يف  .........ذو َص ٍ
واب
ب -املَوضو ِع
أ -املُشكِ َل ِة
(ِ )2
ِ
بالقريض وبال َقــــوايف
لسان
َ
ب -الت ِ
ِ
ّأثي
َواص
أ – الغ
(َ )3عسى الكرب ا َّلذي أمسيت ُ ِ
فيه
ُ
َ
َ
أَ -بعدَ ُه

بَ -ورا َء ُه

َف َهل ت ََر َك اجلَ ُ
امل َل ُه َصــــوابا
حلوادث ِ
جـ -ا َ
وباألش ِ
عار أم َه ُر يف ............
جـِ -
احلك َم ِة

الرأ ِي
دّ -
د  -ال َقوال

َي ُ
ريب
كون  .........فـــ َر ٌج َق ُ
جـِ -
فيه
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دُ -منتها ُه

حبرُ املُتقارَب
ْ
* مفتاح حبر املتقاربَ :ع ِن املتقارَبِ قـال اخلليـــــ ُل فَعو ُل ْنَفَعو ُلنْ فَعو ُل ْنَفَعولُ
*وزنه تامًـــايأتي ( 8تفعيالت) :فَعولُ ْنَفَعولُنْ فَعو ُلنْ فَعو ُلنَْ
*وزنه جمزوءًا يأتي( 6تفعيالت):

فَعو ُل ْنَفَعو ُلنْ فَعو

فَعو ُلنْ فَعو ُلنْ فَعو ُلنَْ فَعولُنْ
فَعو ُلنْ فَعو ُلنْ فَعو

*تفعـــــيالتـــه :له تفعيــلة واحدة متكررة (فعولن :ب ،)--وهلذه التّفعيلة صور أخرى فرعية:
(فعولُ :ب-ب) وتأتي يف احلشو والعروض ،و(فَعو :ب )-وتأتي يف العَروض والضّرب ،و(فعولْ :ب )o -يف الضّرب فقط.
وتفهم معانيها:
* اقـــــــــرأ األبيات اآلتيةّ ،
ـن َبـدر الك ِ
الـه ِ
الـسـ ِّن تِـر َب ِ
َامل
ـالل
َلـ َقـد ُفـق َ
َل ِـئـن كُـن َ
ـت فـي ُ
الـحـس ِ َ
ـت فـي ِّ

ت فس ِسنِ /ن تِر بلِ /ه ال ل
ل ئن كنَ /

ت فِل ُحس ِن َبد رل َك ما ل
َلـــ َقد ُفق َ

ب/ --ب /--ب /--ب--

ب/ --ب /--ب /--ب- -

َـحـسـر ِمـن بـعــــ ِ
ِ
ِ
قـطارهـا
ـد َأ
َوت
ُ
ُ

ِ
ُ
ٌ
يــون
ـــر فيهــــا ال ُع
ُص
ــحون تُســــاف ُ

َو تَح َسـُ /ر ِمن ُبعِ /د أقـ طاِ /ر ها

صـُ حو نن /تـُ سا ِ
فُ /ر يف َهلُ /ع يو ُن

ب-ب /ب /--ب /--ب-

ب/--ب-ب /ب /--ب-ب

وقـبـــ ُة مـل ٍ
َّ
كـــأن الـنرـــجــــو َم
ـك
َّ
ُ

تُفضــي إليهـــا بأســــرارهــــــا

َو ُقبـ َبـ /ـ ُة ُمل كِنَ /ك َأن نَنُ /ن جو

َم تُفـ يض /إِ َل ها /بِـ َأس راِ /ر ها

ب-ب /ب /--ب /--ب-

ب /--ب /--ب /---ب-

ِ
أال اهنَض َو ِرس فِـي َسبِ ِ
يــــاة
الـح
يل َ

ِ
الـحـيــاه
ـمن نا َم َلـم تَـنـتَـظــر ُه َ
َف َ

أ لن هض/و رس يف/س ِّب لل/ح يا ة

ف من نا/م مل تن /ت ظر هل/ح يا ه

ب/--ب / - -ب /--ب-ب

ب / --ب /--ب /--بo -

فعولن  /فعولن  /فعولن ُ /
فعول

فعولن  /فعولن  /فعولن /فعول

* ق ّطع البيت اآلِت ،واذكر تفعيالته:
ـمـا نرى أم زمانًـا جديدً ا
َأ ُحل ً

ٍ
حي ُأعيدا
أ ِم اخلل ُق يف
شخص ر

..........................................................................................................................
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* انظر يف تقطيع البيت اآلِت:
ِ
ــــزل
ب لـم َي َ
َلنا صاح ٌ

ُي َعـ ِّلـ ُلـنا بـاأل َمـــــــل

ب /--ب /--ب-

ب-ب /ب /--ب-

فعولن /فعولن /فعو

ُ
فعول /فعولنَ /فعو

( 6تفعيالت ،جمزوء املتقارب).

ست تفعيالت ،وتأِت تفعيلة عروضــه وضـربه عىل صورة (فعـو :ب.)-
* ملحوظة :جمزوء املتقارب له ّ
التّدريبات:
 -1قطّع األبيات اآلتية ،واذكر تفعيالتها ،مميزًا املتقارَبِ التّام من جمزوئه:
ِ
كبي عىل النّــــف ِ
القلب هذا اهلموذ
ب عىل
س هذا ال َعفــا ُء
وصع ٌ
َ
ٌ
ب /--ب/--ب /--ب-ب

ب /--ب /--ب /--بo -

َفعو ُلن َ َ/فعو ُلنَ /فعو ُلنَ /ف ُ
عول

َفعو ُلنَ /فعو ُلنَ /فعو ُلن َ /فعول

َفـــــإِن ت ُ
ُورهـا
َـــك َعيني َخبا ن ُ

نور ٍ
عي َخبـا
فكَم قبـــــ َلها ُ

ب-ب/ب/--ب/--ب-

ب /--ب /--ب /--ب-

َف ُ
عول َ َ/فعو ُلنَ /فعو ُلنَ /فعو

َفعو ُلنَ /فعو ُلنَ /فعو ُلن َ /فعو

َو ُيــمــطِــ ُلـنــا فـي الــهـوى
ب-ب /ب /--ب-
َف ُ
عول َ َ/فعو ُلنَ /فعو

َف ُ
عول َ /فعو ُلنَ /فعو

راحـتي
َس َأحـمـ ُِل ُروحي عىل َ

الردى
و ُألقــــي ُِّبا يف َمهاوي َّ

ب-ب /ب /--ب /--ب-

ب /--ب /--ب /--ب-

َف ُ
عول َ َ/فعو ُلنَ /فعو ُلن /فعو

َفعو ُلنَ /فعو ُلنَ /فعو ُلن َ /فعول

ب /--ب /--ب-
َفعو ُلن َ /فعو ُلنَ /فعو

(جمزوء املتقارب).

(تا ّم املتقارب).

ـربا عــلـى مـا َقــضـى
َف َ
ـصـ ً
ب /--ب /--ب-
َفعو ُلن َ /فعو ُلنَ /فعو

ِ
اجلبـال
ُحب صعو َد
ومن اليـ َّ

ِ
الـحــ َفــر
يعش أبدَ الدَّ ه ِر َ
بي ُ

ب /--ب-ب /ب /--ب--

ب-ب /ب /--ب /--ب-

َفعو ُلنَ /ف ُ
عولَ /فعو ُلنَ /فعول

(تا ّم املتقارب).

الـمـ َلـل
ـم َ
فـنـصبِ ُـر َرغــــ َ
ب-ب /ب /--ب-

ـــب لـي
َقــضـى اهللُ
بـالـح ِّ
ُ

(تا ّم املتقارب).

َف ُ
عولَ /فعو ُلنَ /ف ُعو ُلن /فعو
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(جمزوء املتقارب).

(تا ّم املتقارب).

ُ
(فعول).
* ملحوظة ها ّمة :تفعيلة (فعولن) يف (عروض) املتقارب جاءت مقبوضة
ُ
(فعول) يف عروض املتقارب.
الساكن من تفعيلة (فعولن) ،فتصبح
و(القبض) هو سقوط احلرف اخلامس ّ
 -2افص ْل بني شطريّ كلِّ بيت من األبيات اآلتية:
إذا َمدَ ُحوا آدم ًّيا مدَ حــــــــ
ٍ
حاجة ُمر ِســـــ ًال
إذا كُن َت يف
ِ
الياسـميـــ
َوشاهدُ نَا َ
الور ُد َو َ

ور َّب األُ َمم
ُ
الـموال َ
ــت َمول َ
ف َأر ِسل حكيام وال ت ِ
ُوصــــــ ِه
َ ً
ـها
الـمس ِم ُ
عات بِ ُقـ ّصابِ َ
ُ
ـــن َو ُ

حفظ

 -3امأل الفراغ بالكلمة املناسبة؛ ليستقيم الوزن العروضي يف األبيات اآلتية:
وأحبِب بأي ِ
ام ِه أحبِ ِ
ب
( )1أال ح َّبذا ُصح َب ُة .........
ّ
ِ
الكتاب
أ-

ِ
املكتب
ب-

( )2إذا َب َ
لغ  ...........آما َل ُه
أ – الـمر ُء

قرت ُح
َ
فليس ل ُه بعدَ ها ُم َ َ

ُ
اإلنسان
ب-

وثقت
وعلم َك  ..........إذا ما
()3
َ
ُ
ضائع
أ–
ٌ

الرش ِ
يف
جـّ -

بٌ -
قليل

املدر ِ
س
دّ -

الر ُ
جل
جـَّ -

د -الـمجتهدُ

ليس ُيؤ َم ُن ِمن َغد ِر ِه
بمن َ
َ
دَ -جه ٌل

جـ -معرف ٌة
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حب ُر الرّجز
ْ
 .1مفتاح البحر :يف أَبْـحُ ِر األَرْجـا ِز بَـــحْــ ٌر يَسْهُ ُل مُسْ َتفْـعُِلنْ مُسْ َتفْـعِلُنْ مُسْ َتفْـعِلُ ْن
مُسْ َتفْعِلُن مُسْ َتفْعِلُن مُسْ َتفْعِلُن
 .2وزنه تامًّـا( :مُسْ َتفْعِلُن  6مرات) .مُسْ َتفْعِلُن مُسْ َتفْعِلُن مُسْ َتفْعِلُن
مُسْ َتفْعِلُن مُسْ َتفْعِلُن
مُسْ َتفْعِلُن مُسْ َتفْعِلُن
 .3وزنه جمزوءًا (مُسْ َتفْعِلُن  4مرات).
 .4وزنه مشطورًا الرجز (مُسْ َتفْعِلُن  3مرات) :مُسْ َتفْعِلُن مُسْ َتفْعِلُن مُسْ َتفْعِلُن
 . 5تفعيالتــــــــــــه :التفعيلة الرئيسية (مُسْ َتفْـعُِلنْ-- ،ب ،)-وفروعها:
(مُسْتَعِلُنْ- ،ب ب( ،)-مُ َتفْعُِلنْ ،ب-ب )-وتأتي يف احلشو والعَروض والضّرب.
(مُسْ َتفْعِلْ( ،)--- ،مُ َتفْعِلْ ،ب )--وتأتيان يف العَروض والضّرب فقط.
*اقرأ األبيات اآلتية ،وتفهّم معانيها:
َعــ ِّول َعـلـى الـ َّصـ ِ
بـر الـ َجـ ِ
ميـل إِنَّــــــ ُه

ـه ُأولـو ال ِ
َأمـنَـع مـا ال َذ بِ ِ
ـحجـى
ُ

عَو ِول َع لصَ /صب ِرل َج ميِ /ل إن َن هو

أم َن ُع ما /ال َذ ِ
ب هي ُأ ُلل حِ جى

--ب -- /-ب /-ب-ب-

-ب ب- /-ب ب /-ب-ب-

ب بِـ َبـع ِ
الـهــــــــــز ِل
ـض َ
ُأ َر ِّو ُح الـ َقـلــ َ

ـال ِمـنّـي بِـ َغ ِ
اه ً
ــي َجـهـ ِل
تـ ََجــ ُ

ُأ َرو ِو ُحلَ /قل َب ِ
ب َبعِ /ضل َهز ل
ب -ب- /-ب ب- - - /-

ب-ب-- /-ب /-ب--

ــــزح ِ
فيه َمـــز َح َأه ِ
ـــل ال َفضـــــــ ِل
أم َ ُ

َأم زَ ُح ِيفِ /ه َمز َح أهـ /لِل َفض ِل
-ب ب /-ب -ب--- /-

*جمزوء الرّجــز:
ِقــطــ َعـــ ُة شع ٍ
ــــر ُحل َو ٌة
-ب ب--/-ب-

ُأ ِريـــدُ أن أج َع َ
ـــل ِمـــن
ب -ب- /-ب ب-

َلو ُقـدِّ َمـت فـي َطـ َبـــــ ٍق
 --ب- /-ب ب-

ت َجا ُه لنِ /من ِن ِ
ب غَيِ /ر َجه ِل
َ

ِ
العقل
ـمـتـز ُح أحيانًـا َجـال ُء
وال َ
َول َمز ُح َأحـ /يا نن َج الُ /ءل عَق ل
 - -ب-- /-ب--- /-

ب لــها
ص الـ َقـلـ ُ
َقـد َر َقـ َ
-ب ب- /-ب ب-

َحشاشـــتـــي َمن ِ
ــز َلـــها
ب-ب - /-ب ب-

بيب أكــــــ َلــهــا
را َم ال ّل ُ
 -ب /-ب-ب-92

الرجز.
الرجـــز(األرجوزة)ُ :س ّمي هذا الوزن
شطرا من تام ّ
مشطورا؛ ألن كل سطر منها يشكّل ً
ً
*مشطور ّ
رج ًازا.
وتسمى األرجوزة ،ومجعها أراجيز ،والشاعر الذي اشتهر ُّبا يسمى ّ
ِ
ان راح ُة اإلنســـــــ ِ
ِ
َان
حـفـ ُظ ال ِّلـ َسـ َ َ
 --ب /-ب-ب--- /-

َفاحـ َفـظـه ِحـفـ َظ الــ رشك ِر ل ِـإلحـسـ ِ
ان
ُ
َ
--ب-- /-ب--- /-

ســــان فــي الـ ّلــســـ ِ
ِ
ان
فــآفــ ُة اإلنــ
التّدريبات:

ب -ب-- /-ب /-ب - -

 -1قطّع األبيات اآلتية ،واذكر تفعيالتها ،مميزًا الرّجز التّام من جمزوئه:
من ذا يداوي القلب ِمن ِ
إذ ال دوا َء للهوى مــــوجــو ُد
داء اهلوى
َ
ُ
َ
-ب-- /-ب-- /-ب-ـع ُلن /مستَف ِ
ـع ُلن /مستَف ِ
مستَف ِ
ـع ُلن
ُ
ُ
ُ

بـاب والــ َفـرا َغ َو ِ
َّ
إن َّ
اجلــدَ ه
الش َ
-ب/-ب-ب /-ب-ب-مستَف ِ
ـع ُلنُ /متَف ِع ُلنُ /متَف ِع ُلن
ُ

أي مــــكـــ ٍ
ان أر َتــ ِقــــــــي
َّ َ
ب ب-- /-ب-مست َِع ُلن/مستَف ِ
ـع ُلن
ُ
ُ

-ب /-ب -ب--- /-مستَف ِ
ـع ُلنُ /متَف ِع ُلن ُ /مستَف ِعل
ُ

مفســدَ ٌة لِـلـم ِ
ـــفسدَ ه
ـرء َأ ري َم
َ
َ
َ َ
ب ب-- /-ب /-ب-ب-مست َِع ُلن/مستَف ِ
ـع ُلنُ /متَف ِع ُلن
ُ
ُ

أي َعــظـــيـــ ٍم أ ّتـــ ِ
ـقـــي
َّ
ب ب-- /-ب-مست َِع ُلن/مستَف ِ
ـع ُلن
ُ
ُ

لســر ِه كـتومـا
مـــن لـــم يكن
ِّ

فـال يـ ُلم يف كــش ِ
ـفه نـديـمــا
َ

-ب/-ب-ب /-ب--مستَف ِ
ـع ُلنُ /متَف ِع ُلنُ /متَف ِعل
ُ

ب-ب--/-ب/-ب--
متَف ِع ُلن /مستَف ِ
ـع ُلنُ /متَف ِعل
ُ
ُ

ِ
وشـــاد ٍن لــ َّمـــا َبــــــــدَ ا
ب -ب--/-ب-
متَف ِع ُلن  /مستَف ِ
ـع ُلن
ُ
ُ

(تا ّم الرجز)

(تا ّم الرجز)

(جمزوء الرجز)

(تا ّم الرجز)

الـــــر َدى
َأســلـ َمـــنـي إِلـَى
َّ
ب ب /-ب-ب-ُمست َِع ُلنُ /متَف ِع ُلن
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(جمزوء الرجز)

كيـف َهوى
َعجبن ِمن هال ِ ٍك
َ
ال ت َ
-ب-- /-ب- /-ب ب-ـع ُلن /مستَف ِ
مستَف ِ
ـع ُلنُ /مست َِع ُلن
ُ
ُ

َيـف نَجـا
َبل َفاعـ َجـ َبـن ِمن ساملٍ ك َ
-ب-- /-ب- /-ب ب-ـع ُلن /مستَف ِ
مستَف ِ
ـع ُلنُ /مست َِع ُلن
ُ
ُ

 -2افص ْل بني شطريّ كلِّ بيت من األبيات اآلتيـة:
َ ِ
وال ُفل ُك َ
رب ِد
تدب
جل ٍة ك َأ ّنـَهــا
عقـارب ر
ٌ
فــوق مـ َ
فوق ُ ّ
إ ّي َ
اك أن َيفتِن ََك ّ
راب
اب
الســـــ ُ
الشبـــ ُ
وأن َي ُغ َّر َعين ََك ّ
َو َبد ُر ُه ال ُبدَّ يومـًـــا آفِـ ُ
ــــل ُ
باب ظِ ٌّ
فإنّام ّ
ــل
زائل
الش ُ
عصفورتان يف ِ
ِ
ِز حــ َّلــتـــا عـلـى َفـنَــن
الـحجـــا

حفظ

 -3امالء الفراغ بالكلمة املناسبة؛ ليستقيم الوزن العروضيّ يف األبيات اآلتية:
ِ
وشاهـــــدٌ َل ُه بِ َفض ِ
حلـكــ ِم
السل ِم
()1
ّ
ــل ا ُ
للمرء ِّ .......
الصم ُت َ
حليف
ُ
أ-

ب -مسانِدُ

( )2وآف ُة ال َع ِ
الــــهوى َفمن َعال
قل
َ

عىلَ ........عقلــــ ُه ف َقد نَـجــا

أ -نف ِس ِه

بَ -هوا ُه

جـَ -جنانِ ِه

أ -الزَّ م ُن

ب -والدا ُه

جـ -الدّ ه ُر

(َ )3من َمل َي ِعظ ُه َ ......مل َين َفعـ ُه

ِ
ب
د -صاح ُ

جـُ -
أمل

د -عاط َفتِ ِه

ِ
الواع ُ
ـظ َيومـ ًا َأو َغـدا
مـاراح بِ ِه
د -أصحا ُب ُه

م قطّعها عروضيًّا ،واذكر تفعيالتها:
 -4تفهّم معاني األرجوزة اآلتية ،ث ّ

ّ
أرس َعت يف نقيض
إن ال ّلـــيال َ
-ب--- /-ب--- /ُمستَف ِع ُلنُ /مستَف ِع ُلنُ /مستَف ِعل

أخــذ َن َبعيض وت ََرك َن َبعــضـي
ب-ب- /-ب ب /-ب--
ُمتَف ِع ُلنُ /مست َِع ُلنُ /متَف ِعل

ـويـن عــرضــي
َحن َ
َي طــول و َط َ
ب-ب- /-ب ب /-ب--
ُمتَف ِع ُلنُ /مست َِع ُلنُ /متَف ِعل
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(تا ّم الرجز )

تدريب عام
 -1قطّع األبيات اآلتية ،واذكر تفعيالتها ،واسم البحر يف ك ّل منها:
الال ِ
يف ِ
صــــار ِه ً
ناح ً
آخر ّ
وبالصب ِح اخت َلط
الشه ِر
ـــال
وال َبد ُر َقد
ر
َ
-ب- /-ب ب-- /-ب-ُمستَف ِع ُلنُ /مست َِع ُلنُ /مستَف ِع ُلن

ِ
تأ َّمل ّ
الـحـــيــــاة
فإن نِظـــا َم

-ب- /-ب ب-- /-ب-ُمستَف ِع ُلنُ /مست َِع ُلنُ /مستَف ِع ُلن

بــديـع فـريد
دقــيــق
نظــا ٌم
ٌ
ٌ

ب /--ب-ب /ب /--ب-ب

ب /--ب /--ب /--بo -

َف ُعو ُلنَ /ف ُعو ُلَ /ف ُعو ُلنَ /ف ُعو ُل

َف ُعو ُلنَ /ف ُعو ُلنَ /ف ُعو ُلنَ /ف ُعول

َو ُهـــم َأصلــي َو ُهـــم َفرعــي
ب /---ب---
ُم َفاعَلــتُنُ /م َفاعَلــتُن

ِ
ِ
مــان
الز
فال تَبتئس
لصــــروف ّ
ب /--ب-ب /ب /--ب-ب
َف ُعو ُلنَ /ف ُعو ُلَ /ف ُعو ُلنَ /ف ُعو ُل

ِ
من ِ
ــــــد َو َفـــى
حف َظ ال َعه
َ

الرجز)
(تام ّ

(املتقارب التام)

نــســب
َو ُهــم نَســبي إِذا ُأ َ
ب-ب ب /-ب---
ُم َفا َع َلــتُنُ /م َفاعَلــتُن

(جمزوء الوافر)

و َدعـني ّ
فإن يقــيني يقـــيني
ب /--ب-ب /ب /--ب--
َف ُعو ُلنَ /ف ُعو ُلَ /ف ُعو ُلنَ /ف ُعو ُلن

(املتقارب التام)

ـع َف ِ
ــم
الســـم َ
ـه َ
َمن أح َس َن َّ

ـ ب ب ـ/ـ ب ب ـ

ـ ـ ب ـ/ـ ب ب ـ

مستعلن  /مستعلن

مستفعلن  /مستعلن

د ِع الـلـو َم يـــــا عـاذلـي

ِ
بــالـعـادل
ـــت
َفـــمــا أن َ

ب /--ب /--ب-

ب /--ب /--ب-

َف ُعو ُلنَ /ف ُعو ُلنَ /ف ُعو

َف ُعو ُلنَ /ف ُعو ُلنَ /ف ُعو

( جمزوء الرجز )

(جمزوء املتقارب)

ِ
صحيــح من أخٍ
لـبيب
و ٌّد
ٌ

ِ
ِ
ُ
القريـب
قـرابـة
أفضـل مـن

-ب-- /-ب /-ب--ُمستَف ِع ُلنُ /مستَف ِع ُلنُ /متَف ِعل

ب ب /-ب-ب /-ب--ُمست َِع ُلنُ /متَف ِع ُلنُ /متَف ِعل
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الرجز)
(تام ّ

َفـ َع ِّـز الـفـؤا َد عـزا ًء َجـميال

هي ّ
مس َمسكنُها يف السامء
الش ُ
َ
ب /--ب-ب /ب /--ب-ب

ب /--ب-ب /ب /--ب--

َف ُعو ُلنَ /ف ُعو ُلَ /ف ُعو ُلنَ /ف ُعو ُل

َف ُعو ُلنَ /ف ُعو ُلَ /ف ُعو ُلنَ /ف ُعو ُلن

ــــس تــجـ َّلــــــت لنا
َأ َشــم
ٌ

ِ
ــــــــر ُق
الــمـــــش
أ ِم
الـقمــر ُ
ُ

ب /--ب /--ب-

ب-ب /ب /--ب-

َف ُعو ُلنَ /ف ُعو ُلنَ /ف ُعو

َف ُعو ُلَ /ف ُعو ُلنَ /ف ُعو

ــرت يف َشـر ٍ
ف َمـرو ٍم
إذا غــا َم َ
َ

(جمزوء املتقارب)

َفــال تَقنَـــع بِـمـا َ
دون النرــجــو ِم

ب /---ب-ب ب /-ب--

ب /---ب /---ب--

ُم َفاعَلــتُنُ /م َفا َع َلــتُنَ /ف ُعو ُلن

ُم َفاعَلــتُنُ /م َفاعَلــتُنَ /ف ُعو ُلن

ٍ
ـــــر
ــر امـر ًأ أم
َوكَـــم َض َّ

(تام املتقارب)

(تام الوافر)

وهـــــــ َم أنّــه يــنـــ َفــــع
تـــ َّ

ب /---ب---
ُم َفاعَلــتُنُ /م َفاعَلــتُن

ب-ب ب /-ب---
ُم َفا َع َلــتُنُ /م َفاعَلــتُن

(جمزوء الوافر)

ملحق:
 -1جمزوء الوافر يأِت بتكرار أربع تفعيالت ،وقد يتشابه مع بحر اهلزج إذا كانت تفعيالت جمزوء الوافر ك ّلها
( ُمفا َعلتُن ب )---؛ ذلك ّ
أن تفعيلة اهلزج ال ّرئيسة هي (مفاعيلن ب ،)---ولل ّتمييز بينهام ننظر يف باقي أبيات
القصيدة.
تتكرر فيها تفعيلة واحدة؛ مثل بحر املتقارب:
 -2البحور ّ
الصافية هي البحور التي ّ
َفعو ُلن َ َفعو ُلن َفعو ُلن َفعو ُلن

َفعو ُلن َفعو ُلن َفعو ُلن َفعو ُلن

تتكرر فيها تفعيلتان؛ مثل بحر الوافر:
* البحور املمزوجة أو املختلطة ،هي البحور التي ّ
ُ
ـعــــول
ُمفا َعـــ َلتُن ُمفا َعـــ َلتُن َف

ُمفا َعــــــــ َلتُن ُمفا َعــــــ َلتُن َف ُ
عـول
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التّعبي
املقــالة.
 -1عنوان املقالة -2 .املقدمة -3 .فكرة املوضوع (األسباب)  -4عناِص املوضوع (اإلجيابيات ،السلبيات).
 -5اخلامتة (رأيك بام كتبت أو نتائج املوضوع).
* كيفية كتابــة موضــوع التـعبيـر:
 -1التمعن جيدً ا باملوضوع املُختار؛ الستخالص عدد من األفكار التي يتضمنها موضوعك.
 -2االستشهاد بام تذكر من (آيات قرآنية ،حديث رشيف ،شعر) ،بحيث يناسب املوضوع.
 -3ترك مسافة بمقدار كلمة يف بداية كل فقرة.
 -4توظيف عالمات الرتقيم يف مكاهنا الصحيح ،نحو:
* النقطة توضع بعد هناية الفقرة.
* النقطتان الرأسيتان توضعان بعد القول وبعد التعريف وبعد التقسيم.
* الفاصلة توضع بعد اجلمل القصية املرتابطة وقبل حروف العطف.
* الفاصلة املنقوطة وتوضع قبل السبب.
 -5مراعاة اللغة السليمة اخلالية من األخطاء اإلمالئية والنّحوية وجتنب األلفاظ العامية.
* تتكون املقالة ِمن ثالثة أقسام:
 -1املقدمة :وهي التعريف باملوضوع وتكون خمترصة وبشكل عام ِ
(من  )4 -3أس ُطر.
 -2العرض :ترتيب لألفكار الرئيسية املستخلصة بحيث تكون مقسمة بشكل متسلسل ِ
(من  )4 – 3فقرات.
 -3اخلامتة :تلخيص أو نتائج املوضوع ،أو وجهة نظرك ورأيك حول املوضوعِ .
(من  )4-3أس ُطر.

األفكار :جيب أن تكون مناسبة للموضوع.
األسلوب :توظيف اخليال ومراعاة ّ
الشكل الفنّي للموضوع.
ال ّلغة :وضوح ّ
الرتقيم يف مكاهنا.
اخلط وسالمة ال رلغة ِمن األخطاء اإلمالئية وتوظيف عالمات ّ
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* نموذج  :موضوع تعبي (مقالة).

العنوان (األفضل أن يكون نفس اسم املوضوع املُختار)
ال ّ
كبيا من حياتنا؛ ملا له
شك بأن موضوعنا أال وهو ((اسم املوضوع املُختار)) من أهم املواضيع التي تشغل مكانًا ً
من أثر يف نفوسنا وعقولنا ،وتكمن املعضلة الكربى يف أثاره السلبية ،فام هو املوضوع؟ وهل باإلمكان إجياد حلول
جذرية له؟ أو احلدّ منه.

نبدأ بتسلسل األفكار بشكل ُمرتابط:
بالبداية نستذكر قول اهلل تعال )..............( :ومن هنا حري بنا بأن نقول :مل يشغل هذا املوضوع اهتاممنا إال من
خالل مكانته الربانية والدنيوية ،ومهام كانت عواقب هذا املوضوع لن تكون أخطر من سلبياته عىل املجتمع ،وما يتعايشه
مر الزمن.
النّاس من أثاره عىل ّ
(ذكر السلبيات) و (اإلجيابيات) . ............ ..................... ....................
السابق تأِت اخلامتة:
بعد ترتيب األفكار التي استخلصناها يف ّ
( ......تضع رأيك حول املوضوع )......أو ( ......كتابة ملخص عام وموجز عن املوضوع. )......

ويف هناية املطاف فإن أرى ومن وجهة نظري رضورة العمل إلجياد ّ
حل هلذا املوضوع من خالل السعي اجلاد بكافة
الطرق والوسائل حتى نصل ملا فيه خي للناس واملجتمع فاقرتح (.).........
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