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 للشبعز / مبلك ثن القني اخلزرجي                       قصيدة : مىاقف يف احليبة                                    
 إذا أنت حملت الخـــــإون أمــــانة         فإنــــن لـــد أسنتـــدها شــــر مسند -1                    

 وال تظهرن ذم امـرئ لبل خبــــره         وبعد بـــــــالء المرء فاذمم أو احمد -2                    

 وال تتبعن رأي الضعٌــــؾ تمصـــه         ولـــكن برأي المرء ذي العمل فالتد  -3                   

 ــل لست فٌـــها بؤوحـــدتمنى رجال أن أمـــوت .. وإن أمت         فتلن سبٌـــ -4                   

 ولد علموا لــو ٌنفع العلم عنـــدهم          لبن مت ما الــداعــً علـً بمـخـلد -5                   

 فمل للذي ٌبمى خـــالؾ الذي مضى         تجهز ألخـــــرى مثلها فــكؤن لــــدِ  -6                   

 جــــو رداي وٌدعــــً          به لبل موتً أن ٌكـــون هو الرديلعل الذي ٌر -7                   

 فما عٌش من ٌبمى ورابً بضابري        وما موت من لد مات لبلً بمخلدي -8                   

               وللمرء أٌــــــــام تعد ولـــــد رعـت         حبـــــال المناٌـــا للفتى كــل مرصد  -9                   

 جى النص :
مر الشاعر فً حٌاته بتجارب عدٌدة أكسبته خبرات واسعة بالحٌاة والناس ؛ فاصطبػ شعره بالحكمة وحسن المنطك  ، 
ولد تعرض الشاعر فً هذه المصٌدة لخصومة من بعض المحٌطٌن به ، ولد بلؽت تلن الخصومة درجة الدعاء علٌه 

علٌه ، فصاغ تلن التجربة الشخصٌة التً عاشها مع أعدابه فً أبٌات شعرٌة عذبة ،  بالموت ؛ مما كان له أثره النفسً
 لتصبح تجربة إنسانٌة عامة ، تصلح لكل زمان ومكان.

 أوال : أسئلة الفهم واالستيعبة :
  .لسم النص إلى وحدات معنوٌة معنونا كل وحدة -1س

 خبرات تنطك بالحكمة. -نصابح ؼالٌة  -حكم خالدة  -مة ( ، وعنوانها : خبرة وحك3:  1األبٌات ) الوحدة األولى : -
 حمٌمة الموت. -الموت ال مفر منه  -( ، وعنوانها : حتمٌة الموت 9:  4األبٌات ) الوحدة الثانٌة : -

 .وضح النصابح التً لدمها الشاعر فً األبٌات -2س
 حسن اختٌار من نحمله األمانة ، وال نحملها لشخص خابن. -
 لحكم على الناس سلبا أو إٌجابا.عدم التسرع فً ا -
 اتباع أصحاب الرأي السدٌد وأخذ مشورتهم ، والبعد عن السفهاء.                    -
 المعرفة الجٌدة للناس واختبارهم فً موالؾ عدة. -

 اذكر المضٌة التً تناولها الشاعر. -3س
ما ٌإمن به من معتمدات ، وما ٌتحلى به من  المضٌة هً عاللة المرء مع الناس وفك خبراته وتجاربه فً الحٌاة  ووفك

أخالق وحكمة ، فإٌمان الشاعر بحمٌمة الموت جعله متفاهما مع نفسه ، ؼٌر متهٌب من دعاء خصومه علٌه بالموت ، 
 فالموت حتم على كل مخلوق ال ٌعجله دعاء ، وال ٌإخره رجاء.

 
 .          استخلص المولؾ النفسً للشاعر أمام المضٌة التً تناولها -4س

عاش الشاعر فً هذا النص حالة من الصراع الداخلً ، فطبٌعة الشاعر أنه ٌحب الصدق مع النفس ومع الناس ، وٌمٌل   

إلى الحكمة فً كل تصرفاته ، لكنه فً الولت ذاته ٌصطدم فً الحٌاة بؤولبن الجهالء الذٌن ٌحمدون علٌه وٌعادونه 

، وٌصبح أمام خٌارٌن : إما أن ٌنتصر لنفسه وٌثؤر لها ، وإما ٌظل  وأسى   فتمتلا نفسه حسرة  وٌتمنون له الموت ؛ 

محتفظا بحكمته وسمو أخالله ، لكنه استطاع أن ٌرد علٌهم من خالل خبرته وما ٌتحلى به من صدق وحكمة ؛ لٌبٌن 

 جهلهم ، وٌإكد إٌمانه بحتمٌة الموت وتسلٌمه المطلك للمضاء والمدر.
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       .اعر فً تناول المضٌة مدلال بعبارات من النصبٌِّن أسلوب الش -5س

 اتخذ الشاعر من تجربته الشخصٌة منطلما لتعمٌم التجربة وجعلها تجربة إنسانٌة صالحة لكل زمان ومكان. -
 ابتدأ المصٌدة بحكم ونصابح عامة مستمدة من تجارب وخبرات واسعة فً الحٌاة والناس. -
 ه ؛ لٌكون ذلن المولؾ دلٌال على ما ابتدأ به من حكم ونصابح.لم ٌبدأ األبٌات بذكر مولؾ خصومه مع -
 جاءت أفكاره مترابطة متسلسلة ، وذلن من خالل الربط بٌن الحكم العامة وبٌن موالؾ الحٌاة التً تعرض لها.  -
 (.) إذا أنت حملت الخإون اتبع الشاعر األسلوب المابم على الحجة والمنطك مستخدما الشرط فً بداٌة األبٌات  -
) فال استعان ببعض األسالٌب اإلنشابٌة بؽرض التؤثٌر فً المتلمً وجعله مشاركا له فً التجربة ، وذن فً لوله :  -

 تظهرن ذم امرئ لبل خبره ( ، ) وال تتبعن رأي الضعٌؾ (.
) وال  ، ) حملت الخإون أمانة (استعان ببعض الصور الخٌالٌة التً توضح المعنى وتجلٌه للمتلمً ، كما فً لوله  -

 .تتبعن رأي الضعٌؾ تمصه ( ) فمد رعت حبال المناٌا للفتى كل مرصد (
 جمع فً األبٌات بٌن األسالٌب الخبرٌة واإلنشابٌة إلفادة التمرٌر والتؤثٌر فً المتلمً. -
 
                             وضح نظرة الشاعر إلى خصومه.           -6س

 مل لهم وال علم ، فهم ٌجهلون حمٌمة الحٌاة وأنها فانٌة ال بماء لها ، وخٌر دلٌل     ٌرى الشاعر أن خصومه جهلة ال ع   
 . ال ٌعجله دعاء ، وال ٌإخره رجاء على ذلن أنهم  تمنوا له الموت ، وهو أمر حتمً على كل مخلوق   

 استنتج ما ٌرجوه أو ٌتولعه الشاعر لخصومه.                          -7س
  عر لخصومه الشًء نفسه الذي تمنوه له وهو الموت ، وٌتولع موتهم لبله ، ألنه ال أحد ٌعلم متى أجله. ٌرجو الشا  

 أعد عرض كل بٌت من أبٌات النص بؤسلوبن ) منثورا (. -8س

 إذا أنت حملت الخـــــإون أمــــانة         فإنــــن لـــد أسنتـــدها شــــر مسند -1   

 شخصا خابنا ؼٌر أمٌن علٌها فإنن لد ضٌعتها ، أي البد من اختٌار الشخص األمٌن. إذا أنت حملت األمانة

 فال تظهرن ذم امرئ لبل خبره               وبعد بالء المرء فاذمم أو احمد -2   

 أي ال ٌجب أن نحكم على أي شخص بالسوء أو بالحسن لبل معرفته واختباره فً موالؾ مختلفة.        

 بعن رأي الضعٌــــؾ تمصـــه             ولـــكن برأي المرء ذي العمل فالتدوال تت -3   

 أي ال تؤخذ برأي الشخص السفٌه التافه ، ولكن خذ بآراء ذوي العمول وأصحاب الحكمة وأهل المشورة.       

 دتمنى رجال أن أمـــوت .. وإن أمت              فتلن سبٌـــــل لست فٌـــها بؤوحـــ -4   

 لمد تمنى بعض خصومً لً الموت ، ولو كتب هللا علً الموت فلست أنا أول من ٌموت وال آخرهم.       

 ولد علموا لــو ٌنفع العلم عنـــدهم              لبن مت ما الــداعــً علـً بمـخـلد -5   
 لهم موتً الخلود فً الحٌاة. وهإالء الرجال جهلة ال علم لهم ، ألن الموت حتم على كل مخلوق ، ولن ٌحمك     

 فمل للذي ٌبمى خالؾ الذي مضى                 تجهز ألخرى مثلها ، فكؤن لد -6   

 أي لل لكل إنسان مازال على لٌد الحٌاة ولد مات آخرون حوله تجهز للموت فلربما ٌؤتٌن فً أي ولت.        

 به لبل موتً أن ٌكـــون هو الردي  لعل الذي ٌرجــــو رداي وٌدعــــً               -7   
 لعلن ٌا من تتمنى موتً وتدعو علً به أن تكون أنت المٌت لبلً ، فال أحد ٌعلم متى أجله.     

 فما عٌش من ٌبمى ورابً بضابري              وما موت من لد مات لبلً بمخلدي -8   

 رنً ، وكذلن موت الناس لبلً لن ٌطٌل عمري. فؤنا مإمن بحمٌمة الموت ، وحٌاة الناس بعد موتً لن تض     

 وللمرء أٌام تعد ، ولد رعت                  حبال المناٌا للفتى كل مرصد -9   

 لكل إنسان أٌام معدودة ومحسوبة فً هذه الحٌاة ، والموت ٌمؾ لكل منا بالمرصاد.       
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 ثبنيب : أسئلة الثزوة اللغىية :
 ن الكلمات التً فوق الخط :حدد مترادؾ كل كلمة م -1س
 شر مسند.                                         وكلتها / حملتها / ألٌمت مسإولٌتها أسندتهافمد  -
 .                          دابم / باق / أبديبمخلديلبن مت فالداعً علً لٌس  -
   المٌت / الهالن.                                            الرديأن ٌكون هو  -
 .                                         الموت والهالن ردايلعل الذي ٌرجو  -
 .                               معرفته ُخبرهفال تظهرن ذم امرئ لبل  -
 

 للفتى كل مرصد.         هات مفرد ما تحته خط ، ثم ضعه فً جملة. المناٌاولد رعت حبال  -2س

 ( ) احذر أٌها الشاب أن توافٌن المنٌة وأنت فً ؼفلةالجملة :          .الموت، وتعنً :   )المناٌا ( : المنٌةمفرد      

 حدد جمع كل كلمة من الكلمات اآلتٌة : -3س
 :                فِتٌان ، فِتٌة ، فُتوّ  الفتى -
 :            ِضعاؾ ، ِضعافى ، ُضعفاء ، َضْعفى ، َضعَؾ  الضعٌؾ -
 ُسبُل ، أسبلة ، أسبل ، ُسْبل  بٌل :              الس -
 وضح معنى كلمة ) ابتلى ( فً كل سٌاق مما ٌؤتً : -4س
 إبراهٌم ربه بكلمات فؤتمهن {.                                 امتحن إٌمانه                                                     ابتلى} وإذ  -
 اختبره وجربه                                    .فً موالؾ مختلفةالرجل صدٌمه  ابتلى -

                                         
 صػ بعض التصرٌفات لكملة ) رصد ( ، ثم وظؾ كل تصرٌؾ فً جملة من إنشابن. -5س

 ومن هذه التصرٌفات :    

 ٌموم رجال الشرطة برصد المجرمٌن.             ←الرصد :  -

 نتعرؾ على حالة الجو من نشرة األرصاد.          ←األرصاد :  -
 الخارج عن المانون هو شخص مرصود لرجال المباحث.←         المرصود :  -
 .ال ٌجب على المسلم الترصد ألخطاء أخٌه←           الترصد :  -

 أخً ٌعمل فً المرصد الجوي.           ← المرصد :  -
 كل إنسان أن ٌزٌد من رصٌد حسناته فً الدنٌا. على            ← الرصٌد : -
 إن هللا ٌمؾ بالمرصاد لكل جبار عنٌد.←         المرصاد :  -
 

 ثبلثب : أسئلة التذوق الفني :
 وضح بعض الصور الفنٌة فً األبٌات مبٌنا أثر كل منها فً المعنى -1س

 حمل الثمٌل ، وهً صورة بدٌعة توضح عظمة            استعارة مكنٌة ، تشبه األمانة بال ← إذا أنت حملت الخإون أمانة : -
 األمانة وثملها على صاحبها ، فما بالن إذا كان خابنا ؟                                      

 استعارة مكنٌة ، تشبه رأي الضعٌؾ بإنسان نتبعه ونمتدي به ، وهذه الصورة      ← وال تتبعن رأي الضعٌؾ تمصه : -
 توضح ضرورة حسن اختٌار المدوة التً نتبعها ونؤخذ برأٌها.                                        

 تشبٌه بلٌػ ، ٌشبه الموت بالسبٌل الذي ٌسلكه اإلنسان ، وهً صورة توضح حمٌمة     ← وإن أمت فتلن سبٌل : -
 إن الموت الذي تفرون منه فإنه ماللٌكم {.الموت وأنه ال مفر منه ، كما لال هللا تعالى : } لل                        

 استعارة مكنٌة ، تشبه الموت بإنسان ٌترصد حٌاة الناس وحركاتهم ،      ← ولد رعت حبال المناٌا للفتى كل مرصد  -
 وهذه الصورة توضح لدرٌة الموت وأنه لرٌب من اإلنسان ولد ٌؤتٌه فً أٌة لحظة.                                  

 تشبٌه بلٌػ ، ٌشبه الموت بالحبال ، وهً صورة تإكد ارتباط كل إنسان بؤجله.←  المناٌا : حبال -
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                         حدد المحسن البدٌعً بٌن اللفظٌن المخطوط تحتهما مع بٌان لٌمته الفنٌة. -2س
 ٌوضح ضرورة معرفة      طباق إٌجابلمتٌن بٌن الك:  فاذمم أو احمدوال تظهرن ذم امرئ لبل خبره    وبعد بالء المرء  -أ

 الشخص لبل الحكم علٌه.                                                   

 توضح الفارق الكبٌر بٌن      ممابلة: بٌن الشطرٌن  ولكن برأي المرء ذي العمل فالتد    وال تتبعن رأي الضعٌؾ تمصه -ب

 رأي الضعٌؾ ورأي ذي العمل.                                                   

 ٌوضح تسلٌم الشاعر لحمٌمة الموت. طباق إٌجاببٌن الكلمتٌن :    بمخلدما الداعً علً  متإلن  -ج

 بٌن الكلمتٌن جناس اشتماق ٌلفت االنتباه وٌحدث:  الرديوٌدعً   به لبل موتً أن ٌكون هو  ردايلعل الذي ٌرجـو   -د
 جرسا موسٌمٌا.                                                                                     

 ٌوضح شمولٌة الموت لجمٌع الخلك. طباق إٌجاببٌن الكلمتٌن :  مضىخالؾ الذي  ٌبمىفمل للذي  -د

 توضح فهم     ممابلةبٌن الشطرٌن :  وما موت من لد مات لبلً بمخلدي      فما عٌش من ٌبمى ورابً بضابري -هـ

 الشاعر نفسه وإٌمانه بحمٌمة الحٌاة والموت.                                              

 راثعب : السالمة اللغىية :
 التىكيد

 .)رفعا ونصبا وجرا( ، وهو ٌتبع المإكد فً اإلعراب تابع ٌؤتً فً الكالم لدفع الشن والتوهم عن المإكدالتوكٌد : 

  د نوعان هما :للتوكٌو 

 وٌكون بـتكرار اللفظ فً الكالم ، سواء كان هذا اللفظ اسما أو فعال أو حرفا أو جملة.التوكٌد اللفظً :  -أ 

 كتاُب ِللِا. المرآنُ المرآُن                                  ←مثل :      

 

 ) ٌتبع المإكد فً اإلعراب (التوكٌد اللفظً                   ) ٌُعرب حسب مولعه (  المإكد                                   

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.المرآن األولى :  -

 توكٌد لفظً مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.     المرآن الثانٌة :  -

   جمٌع ( -كل  -كلتا  -كال  -عٌن  -) نفس وٌكون بلفظ من ستة ألفاظ هً :  : التوكٌد المعنوي -ب 

 .عٌنَهاالمباراةَ ، وسلم الفابز الكؤَس  نفُسهُ حضَر األمٌُر تستعمالن لتوكٌد االسم المفرد ، فنمول :  ←) نفس ، عٌن (   

 

 المإكد        التوكٌد           المإكد        التوكٌد                                                                               

 : توكٌد معنوي مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، و)الهاء( ضمٌر مبنً فً محل جر باإلضافة. نفس              

 : توكٌد معنوي منصوب وعالمة  نصبه الفتحة ، و)الهاء( ضمٌر مبنً فً محل جر باإلضافة. عٌن              

 لتوكٌد المثنى ، وتلحمان به فً اإلعراب ؛ فترفعان باأللؾ وتنصبان وتجران بالٌاء. تستعمالن ←) كال ، كلتا (   

  كلٌهما،    وأعجبت بالرجلٌن     كلتٌهما،     وأكلت التفاحتٌن      كالهمافاز الطالبان فنمول :                       

 المثنى ، والضمٌر مبنً فً محل جر باإلضافة.توكٌد معنوي مرفوع وعالمة رفعه األلؾ ألنه ملحك بكالهما :      

 لضمٌر مبنً فً محل جر باإلضافة.اتوكٌد معنوي منصوب وعالمة نصبه الٌاء ألنه ملحك بالمثنى ، وكلتٌهما :      

 لضمٌر مبنً فً محل جر باإلضافة.اتوكٌد معنوي مجرور وعالمة جره الٌاء ألنه ملحك بالمثنى ، وكلٌهما :      

 .جمٌعَها، وأحضروا معهم الكتَب  كلُّهمحضر الطالُب تستعمالن لتوكٌد االسم الجمع ، فنمول :  ←جمٌع (  ) كل ،  

 والضمٌر مبنً فً محل جر باإلضافة ، والمٌم عالمة جمع المذكر.: توكٌد معنوي مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،  كله       

 لضمٌر مبنً فً محل جر باإلضافة.اتحة ، و: توكٌد معنوي منصوب وعالمة نصبه الفجمٌعها       
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 ** أسبلة للمنالشة التوضٌحٌة :

 ؟ جمٌع ( -كل  -كلتا  -كال  -عٌن  -) نفس  لتوكٌد المعنويما شروط ا -1س

 أن ٌجوز حذؾ التوكٌد من الجملة. -.             التوكٌد أن ٌسبك المإكد -أن ٌكون المإكد اسما معرفة.            -

 اؾ لفظة التوكٌد إلى ضمٌر ٌعود على المإكد وٌطابمه فً النوع والعدد. أن تض -

 متى ٌجوز استعمال لفظتً ) نفس ، عٌن ( فً توكٌد المثنى والجمع ؟ -2س

مت المدرسةُ الفابماِت  –.        أنفُسهماحضر الربٌسان  -إذا جمعتا على ) أنفس ، أعٌن ( مثل :        .  أعٌنَهنكرَّ

 استعمال ) كل ، جمٌع ( فً توكٌد االسم المفرد ؟ هل ٌجوز -3س

 .جمٌِعهِ لرأُْت فً الكتاِب  -.     كلَّهُ شرْبُت الماَء  -نعم ٌجوز ، بشرط أن ٌكون االسم المفرد لابل التجزبة. مثل :     

 الكسرة ( الممدرة ؟ -الفتحة  -متى تعرب ) كال ، كلتا ( بالحركات ) الضمة  -4س

 مضافتٌن إلى الضمٌر ) الهاء (.  إذا جاءتا ؼٌر   

 البطلٌن. كالالطالبتٌن ناجحة.          ،          سلمت على  كلتاالرجلٌن.         ،          إن  كالمثل : جاء          

 : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الممدرة. كال                   

 مة نصبه الفتحة الممدرة.: اسم إن منصوب وعال كلتا                   

   : اسم مجرور بعلى وعالمة جره الكسرة الممدرة. كال                   

 ** أسبلة تدرٌبٌة :

 حدد فً كل مثال مما ٌؤتً المإكد ، التوكٌد ، نوع التوكٌد وإعرابه وعالمته كما فً المثال األول. -1س

 .                                 الطابرةُ  تِ أللعَ  تِ أللعَ  -2                                 .اصبر   الموتِ  ا فً مجالِ فصبر   -1  
 ا.                   ٌسر   العسرِ  معَ  ا إنَّ ٌسر   العسرِ  معَ  فإنَّ  -4                         .المسإولٌةِ  على تحملِ  األلدرُ  أنتَ  أنتَ  -3   
 ها.   عٌنَ المصٌدةَ  الشاعرُ  أنشدَ  -6           .                          بالجابزةِ  هُ نفسُ  المتسابكُ  فازَ  -5   
 الحلمتٌن كلتٌهما.                               الطالبُ  حضرَ  -8                                .ة  نماشٌ ة  كالهما حلم النالدانِ  عمدَ  -7   
 .حضْرَن المسابمةَ  هنجمٌعُ  المشاركاتُ  -10                         هم.على المشاركٌن كلِّ  جوابزُ ال تِ وزعَ  -9   

 عالمته إعرابه نوع التوكٌد التوكٌد المإكد المثال

 الفتحة منصوب لفظً صبرا صبرا 1

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

11      

 

 ٌؤتً مبٌنا السبب : اضبط كلمة ) نفس ( فً كل جملة مما -2س

            ُضبطت بالكسرة بسبب حرؾ الجر الزابد..                    فً المتالبنفِسه  شارن المابدُ   -     

 فً المتال.                     ُضبطت بالضمة ألنها توكٌد معنوي السم مرفوع )المابد(.  نفُسهشارن المابُد   -     

 بالتواضع.                       ُضبطت بالفتحة ألنها مفعول به منصوب.  نفَسه ألزم المابدُ   -     
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 الرأ الفمرة التالٌة ثم أخرج ما بها من توكٌد مبٌنا نوعه وضبطه. -3س

" باألمل والتفاإل كلٌهما ٌنعم المرء فً حٌاته ، وبحسن الظن والتسامح ٌنال محبة الناس جمٌعهم ، فؤحسنوا الظن ، 

وا ، واؼفروا زالت بعضكم ، فالحٌاة ألصر أن تضٌع فً الشحناء والخصام ، والرفك الرفك مع الناس ، فما وتسامح

 كان الرفك فً شًء إال زانه ، كما لال سٌد البشر نفسه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"   

 ..................................، ضبطه : ............  .........................، نوعه : .................................... التوكٌد :  -
 ..................................، ضبطه : .....................................  ، نوعه : .................................... التوكٌد :  -
 ..................................، ضبطه : ..................................  ...، نوعه : .................................... التوكٌد :  -
           ..................................، ضبطه : .....................................  ، نوعه : .................................... التوكٌد :  -
 

 ة مما ٌؤتً :التوكٌد فً كل جمل اضبط -4س

 . ...........................................بالحكمة الحكمة ٌبلػ المرء ما ٌرٌد.               -
 ............................................لرأت المصتٌن أنفسهما لبل ٌومٌن.                -
 ...........................................العالم كله ٌدٌن بالفضل لإلسالم والمسلمٌن.       -
 
 اكمل كل جملة مما ٌؤتً بتوكٌد معنوي مناسب مع الضبط. -5س
 ............................................................استفدت من معلمً المدرسة  -
 ام الماضً.الع................................................................. زرت المدٌتٌن  -
 ............................................أٌد الحك الكوٌتً شرفاء العالم -

 ................................................فً المعركتٌن....... .........................شارن البطل  -

 فً حمالت التوعٌة....... ....................................................أسهمت الطالبات -

 ..................................................كرمت الدولة العالمٌن -

 بالتحرٌر.......... .............................................سعد الكوٌتٌون -

 .................................................ةوبالكتب السماوٌ................... .............................نحن نإمن باألنبٌاء -

 صوب الخطؤ النحوي فً كل جملة مما ٌؤتً : -6س

 ..................................................زار الوزٌر المدرستٌن كلتاهما من لبل.                                 -
 ..................................................                         األمهات جمٌعَهم ٌتصفن بالرحمة.              -
 
 حول التوكٌد اللفظً إلى معنوي والعكس : -7س

 .......................................................................حفظ الطفل المرآن المرآن فً عامه السادس.             -
 ........................................................................إلحسان إلى الوالدٌن كلٌهما.               أوصانا هللا با -

 
 صػ تعبٌرٌن : األول ٌتضمن توكٌد لفظٌا والثانً ٌتضمن توكٌدا معنوٌا مع الضبط. -8س

- ........................................................................................................... 
- ........................................................................................................... 

 ضع كلمة ) كلتا ( في جملتيه بحيث تكون في األولى معربة بالحروف ، وفي الثاوية معربة بالحركات : -9س

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

 اجعل ما تحته خط توكٌدا وؼٌر ما ٌلزم. -10س

 ...................................................................الطالب ناجحون.                               جمٌع -

 ....................................................................الوالدٌن مسإول عن تربٌة األبناء.           كالإن  -

  ...........................................................................المادتٌن.                              كلتانجحت فً  -
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 اللغت والدين والعاداث
 باعتبارها من مقومات االستقالل

 قضية النص : 
هذا النص هو ممال أدبً ذو اتجاه لومً دٌنً ، ٌعرض فٌه الكاتب ) مصطفى صادق الرافعً ( لضٌة لومٌة ودٌنٌة 

ادات باعتبارها ممومات وجود األمة وحفظ هوٌتها وثمافتها مهمة أال وهً لضٌة الحفاظ على اللؽة والدٌن والع
 واستماللها عن ؼٌرها.

 أوال : أسئلة الفهم واالستيعبة :
 استنتج هدؾ الكاتب فً الموضوع.                                -1س

  .م وحرٌتهمحث أبناء األمة على التمسن بلؽتهم ودٌنهم وعاداتهم األصٌلة من أجل عزتهم وضمان استمالله -
  .دعوة أبناء األمة إلى الحفاظ على مموماتها وهوٌتها من لؽة ودٌن وعادات من أجل ضمان استمرارها -
 تبصٌر المارئ بالممومات التً تشكل هوٌة األمة وتضمن لها استماللها ومجدها الوطنً . -
 لسم النص إلى وحداته الموضوعٌة معنونا كل وحدة -2س

 هوم الكابن الروحً لألمة وحمٌمته ، ومن العناوٌن المناسبة : ) الكابن الروحً لألمة (.ٌتناول مف المسم األول : -
 ٌتناول اللؽة ودورها فً وحدة األمة ولوتها ، ومن العناوٌن المناسبة : ) اللؽة ووجود األمة (. المسم الثانً : -
 ) ال لوة إال بالدٌن (. اوٌن المناسبة :ومن العن،   ٌتناول الدٌن ودوره فً تحمٌك السٌادة لألمة المسم الثالث : -
 )عاداتنا ماضٌنا الحاضر (.  ومن العناوٌن المناسبة :ٌتناول العادات ودورها فً المجتمع  ،  المسم الرابع : -
 

 ضع عنوانا لكل فمرة من فمرات الموضوع فً إطار الوحدة الموضوعٌة. -3س

 العناوٌن المناسبة الفمرة الوحدة الموضوعٌة

1 
 ها الروحً الذي ٌوحد نمة األمة فً كابحمٌ

 .أبناءها وٌجمع رأٌها وٌموي عزمها

 وشٌج األمة -حمٌمة األمة  -الكابن الروحً لألمة  األولى

 خصابص الكابن الروحً -ماهٌة الكابن الروحً  الثانٌة

 ممومات الكابن الروحً -أهمٌة الكابن الروحً  الثالثة

2 
 وعزتها وحرٌتها اللؽة رمز لوحدة األمة 

 .وطموحها ولدرتها على اإلبداع

 اللؽة والحٌاة -اللؽة ووجود األمة  األولى

 فرق كبٌر -الفرق بٌن حفظ اللؽة وبٌن ضٌاعها  الثانٌة

 اللؽة والروح -اللؽة نسب العاطفة والفكر  الثالثة

 استهداؾ اللؽة -عزة األمة فً لوة لؽتها  الرابعة

 اللؽة وشخصٌة المرء -التعلك باللؽات األجنبٌة أثر  الخامسة

 داء هجر اللؽة -علة الشرق  السادسة

 عصبٌة األمة فً لؽتها السابعة

3 
 الدٌن ضمٌر األمة وباعث نهضتها وعماد 

 .سٌادتها وعزتها وضامن استماللها

 الدٌن والوحدة السٌاسٌة -الدٌن ضمٌر األمة  األولى

 الدٌن واالستمالل -المجتمع  الدٌن ٌنظم الثانٌة

 الدٌن والمجتمع -الدٌن والحٌاة  -الدٌن واألخالق  الثالثة

 ال سٌادة إال بالدٌن -الموة السٌاسٌة والدٌن  الرابعة

4 
 هً الرابط بٌن الماضً والحاضر العادات 

 وهً األصل الواحد لكل أفراد الشعب

 الحاضرالعادات هً حلمة الوصل بٌن الماض و األولى

 العادات وحب األوطان الثانٌة

 

 

WWW.KweduFiles.Com



 عدد أدلة الكاتب التً تإكد دور ) اللؽة ، الدٌن ، والعادات ( فً وحدة األمة.                      -4س

 لؽة األمة كانت الهدؾ األول للمستعمرٌن لعلمهم أن اللؽة منشؤ التحول فً أفكار األمة وعواطفها وآمالها. -
 أبناء األب الواحد ٌإدي إلى اختالؾ العاطفة وضعؾ الترابط بٌنهم. اختالؾ اللؽات بٌن -
 الذٌن ٌتعلمون باللؽات األخرى ٌصبح انتماإهم ألهل هذه اللؽات ألوى من انتمابهم لبالدهم. -
 إضعاؾ اللؽات هو احتالل عملً وإضعاؾ للعصبٌة والحمٌة. -
 األمة.الدٌن كان من ألوى الوسابل التً ٌعول علٌها فً إٌماظ ضمٌر  -
 الدٌن ٌحفظ لألمة تماسكها ألن الؽاٌة األخٌرة من الحٌاة لٌست فً األرض وإنما فً السماء. -
 العادات تربط الشخص بوطنه وتجعله ال ٌستطٌب الحٌاة بعٌدا عنه. -
 العادات تجعل الوطن بمثابة األم أو األب.     -

  

 صنؾ األدلة السابمة مسمٌا مجاالت التصنٌؾ.  -5س

              ؾ األدلة السابمة إلى أدلة تارٌخٌة ، ودٌنٌة ، وعملٌة منطمٌة ، ووالعٌة ، ووجدانٌة ، وذلن كما ٌلً :                             ٌمكن تصنٌ   

 أدلة تارٌخٌة
 لؽة األمة كانت الهدؾ األول للمستعمرٌن. -
 .الدٌن كان من ألوى الوسابل التً ٌعول علٌها فً إٌماظ ضمٌر األمة -

 الدٌن ٌحفظ لألمة تماسكها ألن الؽاٌة األخٌرة من الحٌاة لٌست فً األرض وإنما فً السماء. أدلة دٌنٌة

 أدلة عملٌة منطمٌة
 اختالؾ اللؽات بٌن أبناء األب الواحد ٌإدي إلى اختالؾ العاطفة وضعؾ الترابط بٌنهم. -
 لؽات ألوى من انتمابهم لبالدهم.الذٌن ٌتعلمون باللؽات األخرى ٌصبح انتماإهم ألهل هذه ال -

 أدلة والعٌة
 إضعاؾ اللؽات هو احتالل عملً وإضعاؾ للعصبٌة والحمٌة. -
 العادات تربط الشخص بوطنه وتجعله ال ٌستطٌب الحٌاة بعٌدا عنه. -

 العادات تجعل الوطن بمثابة األم أو األب.     أدلة وجدانٌة

 
  ا داللته فً إثبات رأي الكاتب.وضح دلٌال من األدلة السابمة مبٌن -6س

: كان المستعمر حرٌصا على فرض لؽته على األمة المحتلة وذلن من  ) لؽة األمة كانت الهدؾ األول للمستعمرٌن ( - 

خالل إنشاء المدارس األجنبٌة ونشر الصحؾ التً تتحدث بلؽته وإصدار األوامر والكتب الرسمٌة بلؽته األجنبٌة ، وكان 

اء على اللؽة العربٌة ألنه ٌعلم مدى لوة هذه اللؽة فً توحٌد األمة وربطها بكتابها المرآن وتارٌخها العرٌك هدفه هو المض

 ، وهذا الدلٌل ٌثبت رأي الكاتب فً أن الحفاظ على لوة اللؽة ٌضمن لألمة بماءها وعزها وفرض سٌادتها.

                        حدد المخاطب فً النص مدلال على ما تمول. -7س

المخاطب فً النص هً الشعوب العربٌة واإلسالمٌة فً كافة ألطار الوطن العربً وبالد الشرق اإلسالمً ، ودلٌل ذلن 

هو انتماء الكاتب لهذا الجمهور وؼٌرته الشدٌدة على عروبته وإسالمه وعاداته األصٌلة ، وٌظهر ذلن فً لوله :          

 ٌمصد علة التخلً عن اللؽة ، وكذلن فً لوله : " نحن الشرلٌٌن "." والشرق مبتلى  بهذه العلة " وهو 

 ثبنيب : أسئلة الثزوة اللغىية :
 حدد مترادؾ كل كلمة من الكلمات التً فوق الخط : -1س
 المستتر والمختبا              ←فً الشعب.            المكتنحمٌمة األمة هً الكابن الروحً  -
 متعاونة ، مترابطة ، متعاضدة              ←.   متآزرةمشتركة والنوازع  الكابن الروحً ٌجعل الخواطر -
   عادته              ←لزوم الكلمة والكلمات الملٌل.              دأبهروح االستعباد  -
  ضعفت              ←فٌهم هذه العصبٌة ٌخجلون من لومٌتهم.     وهنتفتراهم إذا  -
 وٌستعان  ٌعتمد              ←علٌها فً إٌماظ األمة.        عولٌالدٌن من أهم العوامل التً  -
  تذله وتكرهه              ←لوة.      ترؼمهومتى لوي سلطان الدٌن كان الشعب لوٌا ال  -
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 هات مفرد كل كلمة مخطوط تحتها فٌما ٌؤتً : -2س

 الُؽلّ تعنً : المٌود ، ومفردها :       ←التً ٌصنعها.           األؼاللوأما الثالث فتمٌٌد مستمبلهم فً  -
 العظٌمة/العظٌمالعظٌمة ، ومفردها :  تعنً األعمال     ←.      التً لم ٌؽلبها الموت  للعظابمإجالل الماضً فٌه إحٌاء  -
 الذرٌعةتعنً العلل واألسباب ، ومفردها :       ←   .         إلى المجد الوطنً الذرابعصدق الوطنٌة من ألوى  -
 وضح معنى كلمة ) اختلؾ ( فً كل سٌاق مما ٌؤتً : -3س

                        لم ٌتفما       ←الشعبان فً عاداتهما.             اختلؾ -
 صار خلٌفته       ←االبن أباه.                          اختلؾ -
     رق بطنه                        ←المرٌض.                          اختلؾ -
                                                  خالفه وعاكسه        ←الكاتب مع ؼٌره فً الرأي.      اختلؾ -
                    تردد علٌه        ←الرجل إلى المكان :               اختلؾ -
 تعالب        ←اللٌل على النهار.                 اختلؾ -
 جعله خلفه                        ←اضً.                   الرجل الم اختلؾ -
 أمر مسلم به        ←علٌه اثنان.           ٌختلؾهذا أمر ال  -
 
 هات جمع كل كلمة مخطوط تحتها فٌما ٌؤتً :-4س

ًّ  الدٌن ٌعمل على تكوٌن الخلك الثابت -  أُباة       ←على الذل.       األب
 الدور ، الدٌار       ←.                الدار طن معنىالكابن الروحً ٌخلك فً الو -
 الذرٌات ، الذراري       ←         .ذرٌتهمكؤنه وضع األجداد عالمتهم الخاصة على   -
 

 صػ بعض التصرٌفات لكملة ) ماز ( ، ثم ٌوظؾ كل تصرٌؾ فً جملة من إنشابه. -5س

 تصرٌفاتها : كلمة ) َماز ( بمعنى ) فضَّل وأبعد وعزل ( ، ومن    

                   مٌز هللا اإلنسان بنعمة العمل والتفكٌر.  ←:  مٌّز -
 إن هللا ٌِمٌز الخبٌث من الطٌب.  ←ٌِمٌز :  -
   ضعفت لوة األمة عندما تماٌز أبناإها عن بعضهم. ←  تماٌز : -
 ٌجب علٌنا المٌز بٌن الناس.  ←المٌز:  -
   وكثرة مفرداتها. امتازت اللؽة العربٌة بثرابها  ←امتاز :  -
 بلؽتنا ودٌننا وعاداتنا نتمٌز عن ؼٌرنا.  ← ٌتمٌز : -

 
 ثبلثب : أسئلة التذوق الفني :

 حدد بعض المحسنات البدٌعٌة فً الموضوع مع بٌان لٌمتها الفنٌة. -1س
 
 ً ترابط األمة.بٌن الكلمتٌن طباق ٌوضح أثر الكابن الروحً ف ← :  التشابهنزعة  االختالؾوهذا الكابن ٌوجد فً  -أ

 بٌن الجملتٌن سجع ٌحدث جرسا موسٌمٌا. ← :  والشجرة كلها عمله ال ٌرى عمله ٌصبح كعصٌر الشجرة -ب

 بٌن كل كلمتٌن طباق ٌوضح أثر التخلً عن اللؽة   ←:  تابع ال متبوع خادم ال مخدومفهذا الشعب  -ج

 ملتٌن ممابلة توضح أهمٌة الدٌن فً بٌان الؽاٌة من الحٌاة.بٌن الج ← :  وال ٌصؽر عنها الصؽٌر ال ٌكبر علٌها الكبٌر -د

 بٌن الكلمتٌن طباق ٌوضح أثر الدٌن فً تنظٌم حٌاة الناس.   ←:   األسفلفً أن ٌعود على  األعلىوٌكون ثواب  -هـ
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 وضح بعض الصور الفنٌة فً الموضوع مبٌنا أثرها فً المعنى.                        -2س

 توضٌحال الصورة

الكابن الروحً ممصور على الشعب فً تركٌبه 
 كعصٌر الشجرة ال ٌرى عمله والشجرة كلها عمله

تشبٌه صرٌح ، تشبه الكابن الروحً بعصٌر الشجرة ؛ وهذه الصورة توضح 
 الروحً فً وحدة الشعوب وبمابها.الكابن أهمٌة ذلن 

 وٌبدع لألمة شخصٌتها المتمٌزة
مة بإنسان له شخصٌة ، وهذه الصورة توضح تشابه استعارة مكنٌة ، تشبه األ

 أفراد األمة الواحدة  فً الصفات والعادات كؤنهم شخص واحد.

 فإن روح االستعباد ضٌك ال ٌتسع
استعارة مكنٌة ، تشبه الروح المستعبدة بالمكان الضٌك ، وهذه الصورة توضح أثر 

 ضٌاع الحرٌة فً ضٌاع لؽة الشعوب.

 سجنا مإبداحبس لؽتهم فً لؽته 
استعارة مكنٌة ، تشبه اللؽة بشخص ٌُحبس ، وهذه الصورة توضح خطر 

 االستعمار على لؽات الشعوب ومحاولة المضاء علٌها.

 الحكم على ماضٌهم بالمتل
استعارة مكنٌة ، تشبه الماضً بشخص ٌمتل ، وهذه الصورة توضح مخططات 

 المستعمرٌن فً محو تارٌخ األمم

 ً األؼاللتمٌٌد مستمبلهم ف
استعارة مكنٌة ، تشبه المستمبل بشخص ٌمٌد ، وهذه الصورة توضح خطر 

 االستعمار فً ضٌاع المستمبل والمضاء علٌه.

 والشرق مبتلى  بهذه العلة
استعارة تصرٌحٌة ، تشبه اإلعجاب باللؽات األجنبٌة وتعظٌمها بالمرض ، وهذه 

 ورة الحذر من هذا األمر.الصورة توضح خطورة التخلً عن اللؽة المومٌة وضر

 فلن تكون اللؽات األجنبٌة إال خادمة ٌرتفك بها
تشبٌه بلٌػ ، ٌشبه اللؽات األجنبٌة بالخادمة ،  وهذه الصورة توضح أثر االهتمام 

 باللؽة المومٌة والتعصب لها.

 العادات هً الماضً الذي ٌعٌش فً الحاضر
ه الصورة توضح أهمٌة استعارة مكنٌة ، تشبه الماضً بشخص ٌعٌش ، وهذ

 العادات فً حٌاة الشعوب.

ثم هً كالدٌن فً لٌامها على أساس أدبً فً 
 النفس

تشبٌه صرٌح ، ٌشبه العادات بالدٌن ، وهذه الصورة توضح لٌمة العادات ومدى 
 أثرها فً شخصٌة الشعوب.

باللؽة والدٌن والعادات ٌظل الشعب لوٌا رؼم لهره 
 وكة الحادة.وٌستمر ٌعمل ما تعمله الش

تشبٌه صرٌح ، ٌشبه الشعب المحافظ على لؽته ودٌنه وعاداته بالشوكة الحادة تظل 
 تعطً من نفسها الوخز حتى وإن أصابها الضعؾ مع مرور الزمن.

 
 البدل                     راثعب السالمة اللغىية :

 ضبطه ووع البدل البدل المبدل مىه المثال

 مرفوع بالضمة مطابك عمز الفارَق ه أعدل الىاص.                                    عمز  م كان الفارَق   -1

     اٌدوا الصزاَط المظخمٍَم صزاَط الذٌه أوعمج علٍٍم.                   -2

     األمِت آثار حضارٌت َعلمٍت.                                       لٍذي -3

ٍا.                                         سجا ححطمج الظٍارة   -4      ج 

     َهلل على الىاِص حج البٍج مه اطخطاع إلًٍ طبٍال.                                          -5

          لزأث الصحف الزاي َالمبض َالجزٌدة  -6

.                              أعجبىً خطٍب  الجمعت  -7                           أطلُبً 

     وعٍَمٍا.                                                    أحببج الحٍاةَ  -8

     مىجشاحًِ.                                   اطخفادث البشزٌت مه العلمِ  -9

     الٍىدطِت. طألخحك بالطب ِ  -11

     طٍفًَ. طل البطل للَمً -11

     .ساروا باألمض اثىان ثالثت    -12

WWW.KweduFiles.Com



 حدد الممصود بالبدل مبٌنا إعرابه. -2س

 البدل تابع ممصود بالكالم ٌؤتً بعد اسم ٌمهد له ٌسمى ) المبدل منه (.  

 والبدل ٌتبع المبدل منه فً اإلعراب ) رفعا ونصبا وجرا (.  

 مثٌل.اذكر أنواع البدل مبٌنا الفرق بٌن كل نوع منها من خالل الت -3س

 للبدل أربعة أنواع هً :  

 ٌتساوى فٌه البدل مع المبدل منه فً المعنى ، وله صور عدٌدة فً الكالم منها :( : البدل المطابك )كل من كل -1  

 بالمابد اإلنسانً. صباحُ  الشٌخُ االسم بعد اللمب ، مثل : لمب  -                               

 تخلد ذكر أصحابها. األعمالُ  تلناالسم المعرؾ بؤل بعد اسم اإلشارة ، مثل :  -                               

 التارٌخ. كتبَ  الكتبَ االسم المكرر مع زٌادة فً المعنى ، مثل : أحب  -                               

 : ٌكون فٌه البدل جزءا من المبدل منه ، ولهذا النوع صورتان:  البدل البعض من كل  -2  

 ٌكون فٌها رابط ) ضمٌر ( ٌربط البدل بالمبدل منه وٌطابمه. الصورة األولى : -        

 .مالعبَها المدرسةَ ، وأحبوا  أكثِرها الحصِص ، واستفادوا من  أؼلبُهم الطالبُ مثل : حضر                                

 ل منه سوى المعنى الجزبً للبدل.ال ٌوجد رابط بٌن البدل والمبد الصورة الثانٌة : -        

 استطاع إلٌه سبٌال. منحج البٌت  الناِس وهلل على  -مثل :                   

 فٌه. لتال  الحراِم  الشهرِ ٌسؤلونن عن  -                         

 وعلًٌّا. خالد ا الصدٌمٌنأكرمت  -                         

 البدل مما ٌشتمل علٌه المبدل منه ولٌس جزءا فٌه ، وٌكون به رابط )ضمٌر( عابد على    ٌكون فٌه  : البدل االشتمال -3 

 المبدل منه وٌطابمه.                         

 .              اتساِعها بالمالعبِ ، وأعجبت  نظاَمها المدرسةَ ، وأحببت  شرُحهم المعلمونمثل : أعجبنً                 

 هنا ٌؤتً البدل مختلفا فً المعنى عن المبدل منه ، ولهذا البدل ثالث صور : : ٌنالبدل المبا -4 

 .المدٌنةِ الرٌاِض : كؤن ٌذكر المتكلم اسما ثم ٌضرب عنه وٌذكر اسما آخر. مثل : سؤتوجه أوال إلى  اإلضراب -     

 .الخرابَ العماَر ل : تنشر الحروب : كؤن ٌذكر المتكلم اسما على سبٌل الخطؤ ، ثم ٌؤتً بالصواب. مث الؽلط -     

 .    ثالثةٌ أربعةٌ : كؤن ٌخطا المتكلم ناسٌا ، ثم ٌتذكر فٌؤتً بالصواب. مثل : حضر الٌوم من الطالب  النسٌان -     

 تدرٌبات

 أكمل كل فراغ مما ٌؤتً ببدل مضبوط ، ثم حدد نوعه. -1س

 ................................لزٌارة مدارسها.          . ............................سافرت إلى عاصمة السعودٌة -
 ...............................                                       ................................طورت الدولة المدارس  -
 ................................                 ............................             ٌستفٌد الشباب من التعلٌم الحدٌث  -
 ...........................                                            .................................ألامت الدولة مدرستٌن  -
 

 حدد البدل فً كل جملة مما ٌؤتً ثم اضبطه : - 2س

 ساعدت الكوٌت دول العالم أفمرها.     -سانً .                    لمب الشٌخ صباح األحمد بالمابد اإلن -

 أكدت دولة الكوٌت اإلنسانٌة معناها.    -ولفت الكوٌت بجانب فلسطٌن لضٌتها.                         -

 درست الٌوم الكٌمٌاء الفٌزٌاء   -هإالء الشباب ٌعملون من أجل بلدهم.                          -
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 وضبطه. همبٌنا نوعبعد لراءة الفمرة التالٌة حدد البدل فٌها  - 3س

تعد من المدارس الذكٌة التً تضم التمنٌة هً و ،أحدث المدارس التً أنشؤتها الوزارة مإخرا من هً  ةمدرسال" هذه  

دولتنا الكوٌت إلى  وهذا ما تسعى ،والتً تهدؾ إلى تخرٌج أجٌال لادرة على مواجهة المستمبل تحدٌاته  ،الحدٌثة أؼلبها 

 تحمٌمه لبلوغ التؤخر التمدم." 

 ................................ضبطه : .....................    ..............نوعه : ............    ...................البدل :  -      

 ...............................ضبطه : .................    ...................نوعه : .............    ..................البدل :  -      

 ...............................ضبطه : ........    ............................نوعه : .....    ..........................البدل :  -      

 ...............................ضبطه : ........    ............................وعه : ن.............    ..................البدل :  -      

      ........... ....................ضبطه : ......    ..............................نوعه : .....    .......................... البدل : -      

 

 بدل مناسب حسب المطلوب :أتم كل جملة مما ٌؤتً ب - 4س

 ) بدل مطابك (                                         ........................         لرأت فً الكتب  -    

 ) بدل مطابك (                             .                  هطالبب ٌهتم.........................  ذان -    

 ) بدل بعض من كل (.                        منهم والكسول ........................ ب إلى النجاحٌسعى الطال -    

 ) بدل اشتمال (                              ............................              أعجبت بخطٌب الجمعة -    

 ) بدل مباٌن (                 فً اإلجابة. ........................ من سمات الطالب الذكً التعجل -    

 

 ٌلزم. اجعل ما تحته خط فً الجمل اآلتٌة بدال وؼٌر ما - 5س

 ...............................................................................أساتذتً.                 علماستفدت من  -    

 ...............................................................................ا.                 مدرستن بمبانًأعجبت  -    

 ...............................................................................العام الدراسً.                 نصؾمرَّ  -    

 .     ...............................................................................األسواقالفنان فً أحد  دمحماشاهدت  -    

  ...............................................................................ٌحافظان على لؽتهما.      عربٌانهذان  -    
             

 حته خط فً كل جملة مما ٌؤتً :صوب الخطؤ النحوي فٌما ت -6س

 ...........................................................                                 مكتبتُهازار الوزٌر المدرسة  -    

 ...........................................................النحو والبالؼة.                       كتابالرأت فً الكتابٌن  -     

 ...........................................................                      مباراتانفاز الفرٌك فً ثالث مبارٌات  -  

 

 صػ تعبٌرات تتضمن البدل بؤلسامه المختلفة ) المطابك ، البعض من كل ، االشتمال ، المباٌن ( مع الضبط. -7س

    - ........................................................................................................... 

    - ........................................................................................................... 

    - ........................................................................................................... 

    - ........................................................................................................... 
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 العنت ملك الفبكهة

 : القضية التي ينبقشهب هذا ادلىضىع
عبارة عن جزء من بحث علمً للدكتور / زكرٌا حسانً بن مصطفى ، ٌنالش فٌه الخصابص الؽذابٌة  هذا الموضوع

 والعالجٌة للعنب ، وما تحوٌه شجٌرة العنب من أسرار ، وما تتمتع به من أفضال أودعها الخالك فٌها. 

 أوال : أسئلة الفهم واالستيعبة :

                                بٌن العناصر البحثٌة التً تنمص هذا البحث. -1س
 لابمة المحتوٌات -المسم التمهٌدي ) اإلهداء ، التصدٌر ، الممدمة (          -صفحة العنوان                 -
 المالحك  -لابمة المصادر               -الملخص والنتابج              -

                          ضع عنوانا آخر مناسبا للبحث.                       -2س
 ثمار العنب  وبذوره دواء وؼذاء -فوابد العنب                                                   -
 الشجرة المباركة    -اإلعجاز العلمً فً شجرة العنب                           -

          حدد مشكلة البحث ونوعه ) وصفٌا وتؤصٌلٌا ( ومجاله.           -3س

 الفوابد الؽذابٌة والعالجٌة وااللتصادٌة لشجرة العنب. مشكلة البحث : -
 : نوع البحث -
     هو دراسة علمٌة عن أشجار العنب من حٌث أنواعها المختلفة وتارٌخ زراعتها والمواطن التً  ) وصفٌا ( : -

 فوابد الؽذابٌة والعالجٌة وااللتصادٌة لها.تزرع فٌها ، وتكرٌم هللا لها فً المرآن ، وال                         

 هو بحث علمً زراعً. ) تؤصٌلٌا ( :          

 العلوم الزراعٌة مجال البحث : -
 

 لسم متن البحث إلى عناوٌن ربٌسة مرتبة وتجعلها فً لابمة محتوٌات. -4س

 رلم الصفحة المحتوى م

 49 أصل شجرة العنب وأنواعها وظروؾ زراعتها. 1

 50-49 فً المرآن الكرٌم العنب  2

 50 التسمٌة الصحٌحة للعنب 3

 52-51 الخصابص الؽذابٌة والعالجٌة للعنب  4

 53-52 أهم منتجات العنب الؽذابٌة  5

 53 من لصص التداوي بالعنب 6

 

 صػ ممدمة موجزة للبحث محل الدراسة.                                                -5س

الجزء من البحث ٌتناول الباحث تارٌخ شجرة العنب وأصل نشؤتها على األرض وما ٌتفرع من هذه الشجرة فً هذا    
من أنواع وفصابل عدٌدة مبٌنا فضابل هذه الشجرة ولٌمتها الؽذابٌة والدوابٌة ، ثم ٌذهب بنا الباحث إلى المرآن الكرٌم 

ى أهمٌتها لإلنسان وٌدلل على تسمٌتها الصحٌحة ) العنب ( لٌوضح فضل هذه الشجرة فً آٌات كثٌرة من المرآن لٌدلل عل
ولٌس الكرم كما ٌسمٌها بعض الناس ، ثم ٌتحدث الباحث عن الفوابد الؽذابٌة والعالجٌة لثمار العنب وبذوره مإٌدا كالمه 

ؽذابٌة والمٌمة بنتابج علمٌة ولصص والعٌة ، ثم ٌنهً الباحث هذا الجزء من البحث بالحدٌث عن أهم منتجات العنب ال
 االلتصادٌة لتلن المنتجات.
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 ستخلص نتابج البحث.                                                     ا -6س

 لشجرة العنب تارٌخ لدٌم وأنواع عدٌدة فً العالم. -
 شجرة العنب شجرة مباركة بدلٌل ذكرها فً المرآن. -
 العنب هو االسم الصحٌح ولٌس الكرم. -
 وبذوره ؼذاء مفٌد ودواء ناجع كثٌر من األمراض.ثمار العنب  -
 منتجات العنب ثروة ؼذابٌة والتصادٌة مهمة. -

 
 ذكر مصادر ومراجع البحث.                                               ا -7س

 المرآن الكرٌم -
 الحدٌث الشرٌؾ -
 لزحٌلً.التفسٌر المنٌر فً العمٌدة والشرٌعة والمنهج لألستاذ الدكتور وهبه ا -
 لصتً مع العالج للعنب : دكتور أٌمن الحسٌنً -
- KARLESKIND A.,1992.Manuel des corps gras. Tec, Lavoisier . Paris, France. 

 

 .ة التالٌة محافظا على مضمونهافمرالعد عرض أ -8س

والجمال ، فمن ظل وارؾ تمثل هذه الشجٌرة رمزا للعزة والخصوبة وللتراث والحضارة ، فهً الؽذاء والدواء والمتعة  
إلى عبٌر ناعم ، ومن ثمر شهً إلى عصٌر منعش لذٌذ ومنتجات عدٌدة ، وهً شجرة لدٌمة لدم التارٌخ واإلنسان ، فمد 

عام ، وٌستدل على ذلن من خالل بذور بعض  5000بدأ اإلنسان زراعة العنب فً بالد الشام ومصر منذ أكثر من 
 وأشكال العنالٌد واألوراق المنحوتة على األعمدة واألوابد التارٌخٌة.األصناؾ التً اكتشفت فً الممابر 

 إعادة الفمرة السابمة فً نص من مثل :ٌمكن   

دلت اآلثار المدٌمة فً الحضارة الفرعونٌة فً مصر وحضارات بالد الشام على وجود أشجار العنب منذ المدم ، حٌث 
ألشكال العنالٌد واألوراق منحوتة على األعمدة والحوابط المدٌمة ،  إنهم وجدوا بذور عنب فً بعض الممابر ، ورسومات

عام ، ونإكد كذلن على أهمٌة هذه الشجرة وأهمٌة ثمارها التً  5000وهذا ٌجعلنا نإكد على لدم تلن الشجرة ألكثر من 
بٌن الظالل الوارفة والثمار تعد ؼذاء ودواء مهما لإلنسان ، كما أنها تمثل رمزا حضارٌا وثمافٌا ، ومعلما جمالٌا ٌجمع 

 الٌانعة الطٌبة.  

 ثبنيب : أسئلة الثزوة اللغىية  :

 وضح مترادؾ الكلمات المخطوط تحتها حسب سٌالها : -1س
 إلى عبٌر ناعم :                      ممتد ، واسع ، طوٌل  وارؾ شجرة العنب من ظل -
 أخالط من الطٌب / الروابح الطٌبة         ناعم :              عبٌروارؾ إلى  شجرة العنب من ظل -
 هللا شجرة العنب فً عداد األشجار المباركة :        اختار ، انتمى                                                    اصطفى لمد -
 ِكبَره وضعفه           .         الجلد َهَرمتساعد بذور العنب فً إبطاء وتٌرة  -

 
 نى الصحٌح للكلمات المخطوط تحتها حسب سٌالها :ختر المعا -2س

 مماومة ( -حصانة  -مواجهة  - لوةالجسم لألمراض :     لٌس من معانً )مناعة(  :  )  مناعةالعنب ٌزٌد  -
 الؽرٌبة (  -الطاربة  -السهلة  - الصعبة:                  )  .بالعنب المستعصٌةٌمكن معالجة كثٌر من الحاالت  -
 (االختالؾ –التشابه  -التعدد  -:              ) التمارب   مفٌدة بٌن أنواع العنب إال أنها كلها التفاوت بالرؼم من -

 

 ٌؤتً بمفرد كل كلمة من الكلمات اآلتٌة : -3س

             العنمودالعنالٌد :   -                                       الكلٌةالُكلى :      -
                                  ُرلالةرلابك :    -                                    بدةآبد / آاألوابد :    -

 
 ٌؤتً بجمع كل كلمة مما ٌؤتً : -4س

ًّ                              المناة:  العصابر                            العصٌر -             : أدوٌة                        دواء: المنوات ، لُن
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 ٌحدد المعنى السٌالً لكلمة ) روى (. -5س
 روى النشرة.                   لرأها -روى الصحابة أحادٌث الرسول.   نملوها عنه                -
 روى األرض والزرع.        سماه -روى المصة.                        حكاها ولصها             -
 روى علٌه الكذب.              كذب علٌه -استظهره ونمله                      روى الشعر.              -
  روت الفتاة الماء.               أسربته ونملته -روى الحبل.                        فتله                         -

 
 ٌصوغ تصرٌفا لكلمة ) عمد ( ثم ٌضعه فً جملة.  -6س

 : ُحلت عمدة الرجل وأصبح سلٌما. العمدة -        بل.                            : ٌعمد الرجل الح ٌعمد -
 : تعالدت الشركة مع موظفٌن جدد. تعالد -        : انعمد االجتماع فً الصباح.                  انعمد -
 حبل المعمود بموة.: ٌصعب حل ال معمود -         : العمد شرٌعة المتعالدٌن.                     العمد -
 : ٌا أٌها الذٌن آمنوا أوفوا بالعمود عمود -         عمد الحالؾ ٌمٌنه.                            : عمَّد -

 ثبلثب : أسئلة التذوق الفني :

   ما الممصود بالحدٌث اإلذاعً ؟ -1س

ًّ  ٌتوجه به المتحّدث إلى الجمهور عبر المذٌاع. ←    هو حدٌث شفه

 ٌتفك ؟ وفٌم ٌختلؾ الحدٌث اإلذاعً والخطبة ؟فٌم  -2س

          ٌتناول كل ما ٌهم الجماهٌر من أمور الحٌاة.      كالهماو ،كالهما حدٌث شفهً موجه إلى جمهور المستمعٌن  االتفاق : -  

 فعاالته وإشاراته.جمهور السامعٌن فٌرون انالخطٌب فٌها توجه إلى السامعٌن مباشرة وٌواجه  الخطبة - االختالؾ : -  

 ٌتمٌز بكثرة المستمعٌن وتنوعهم. الجمهور ، لكنه المتحدث عن أبصارفٌه ؽٌب ٌ :الحدٌث اإلذاعً  -                  

 فٌم ٌختلؾ الحدٌث المذاع بالمرناة )التلفاز( عن الحدٌث المنمول بالمذٌاع ؟ وما أثر ذلن فً أسلوب التحدث ؟  -3س

 ٌبمى أثر مشاهدة المتحدث فً نفوس المستمعٌن ألنه ٌعتمد على حاستً السمع والبصر.  مرناة :الحدٌث المذاع بال -   

 : المستمعون ٌفتمدون أثر ما تحمك المشاهدة من إشارات المتحدث وإٌماءاته وما ٌبدو على     الحدٌث المنمول بالمذٌاع -   

 حبة النفعاالته ألنهم ٌتابعون المتحدث بالسمع فمط .وجهه من تؽٌرات مصا                                     

 نجد أن الحدٌث اإلذاعً ٌتطلب سهولة اللفظ وبساطة العبارة ولرب المعنى ، وؼالب ا    وأثر ذلن فً أسلوب التحدث : -   

ا.                                           ما ٌكون لصٌر 

 ما سمات كتابة الحدٌث اإلذاعً : -4س

 لؽة السهلة المباشرة التً تصل إلى الناس جمٌعهم.ال -

 العبارات المشولة واألسالٌب اللؽوٌة التً تجذب انتباه المستمع ) كاالستفهام ، والتعجب ، والنداء ......( -

 ذكر األمثلة والشواهد واألدلة التً تحمك اإللناع لدى المستمع. -

  لموضوع. إمتاع المستمع بسرد بعض المصص والموالؾ المتصلة با -

 اسم الفعل                                    راثعب : السالمة اللغىية :
 ما الممصود باسم الفعل ؟ وما إعرابه ؟ -1س

ًٌّ ال محل له من اإلعراب.  هو اسم مبنً ٌموم ممام الفعل عمال وداللة ، وٌفٌد المبالؽة فً المعنى ، وهو مبن

 المرتجل ، و المنمول ، والمعدول. :  السم الفعل ثالثة أنواع هً -3س

 : هو الذي وجد فً اللؽة على هذه الصورة ولم ٌنمل عن صورة أخرى ، وٌؤتً على ثالثة أزمنة : المرتجل -1

  ) هٌهاَت ، شتاَن ، سرعاَن ، بطآَن ، وشكاَن .....(ماض ، مثل :  -                  

 ، وْي ، وا ، واه ا ، بخ   ...... ( ) أّؾ  ، آه  مضارع ، مثل :  -                  

ًّ ، آمٌَن ، مْه ، هلْم ، هٌا ، صْه ، إٌْه , ........(أمر ، مثل :  -                    ) ح

 ) علٌَن ، إلٌَن ، أمامَن ، مكانَن ، وراءَن ، روٌَد (: هو الذي نمل عن الجار والمجرور أو الظرؾ , مثل المنمول -2

ل عن فعل األمر ، وٌؤتً على وزن ) فَعاِل ( ، مثل : هو ما عُ  المعدول -3  ) حذاِر ، سماعِ ، دراِن  ، نزاِل (ّدِ
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 ما عاللة أسماء األفعال بما بعدها فً الكالم ؟ -2س

 أسماء األفعال تعمل عمل فعلها ؛ فترفع فاعال وتنصب مفعوال به كما فً األمثلة اآلتٌة : 

 عرب : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.( ت نجاحُ )       المهمل. نجاحُ هٌهات  -

 ( تعرب : اسم فعل مضارع مبنً على الكسر, وفاعله ضمٌر مستتر تمدٌره أنا. أؾ  )       لكم ولما تعبدون. أؾ -

 (تعرب : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة. نفَسن)                 نفَسن. علٌن -

 

 . أسماء األفعال وأخرجها كما فً المثال األولالحظ الرأ األمثلة اآلتٌة بوعً وفهم ثم  -3س

 عالمة بنابه نوعه زمنه معناه اسم الفعل األمثلة

 الفتح مرتجل ماض صعُب وبعُد هٌهات نجاُح الطالب الكسول. هٌهاتَ 

      ما بٌن النجاح والفشل. شتانَ 

      مجًُء االمتحانات. سرعانَ 

      لكم وما تعبدون من دون هللا. أّؾ  

ٌَْكؤَنَّ  ْزَق ِلَمن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َوٌَْمِدرُ  َو َ ٌَْبُسُط الّرِ       َّللاَّ

      من الذي ٌتكاسل عن عمله. وا

      .ألمة أخلدت إلى النوم راؼبة عن النهضة واه ا

      لن ٌا من تحفظ المرآن. بخ  

 ًّ       على الصالة. ح

      الدعاَء. آمٌنَ اللهم وفمنا , 

      من كالمن الطٌب. إٌهْ 

      عن هذا الحدٌث. صهْ 

      إلى فعل الخبر وال تإجله. هٌا

      نفَسن. علٌنَ 

      الكتاَب. دوننَ 

       أٌها اللص. مكاننَ 

      أٌها الجندي. أمامنَ 

      بله الكذب

      الضعٌَؾ. روٌدَ 

      من اإلهمال. حذارِ 

      نه عمٌم.الجداَل أل ترانِ 

      نصٌحةَ اآلباء.سماعِ 

 

 كمل كل جملة مما ٌؤتً باسم فعل مناسب مضبوط.أ -4س

 النصر على األعداء ونحن متفرلون.                                  ) اسم فعل ماض مرتجـــل (.....................   -    

 ) اسم فعل مضارع مرتجل (                                     فً لؽتها.مما أصاب األمة ......................   -    

 ) اسم فعل منمول (                            الدفاع عن وطنن. ....................  -    

 ) اسم فعل معدول(                         التهاون عن نصرة وطنن . ....................  -    

 مصاحبة العلماء.                                                            ) اسم فعل منمول (...................  -    

 عن لول ما ٌإذي الناس.                                                      ) اسم فعل أمر مرتجل (................  -    

 الشر وافعل الخٌر.                                                             ) اسم فعل معدول ( ................ -    
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 ستخرج أسماء األفعال وأكمل بها الجدول التالً :الرأ الفمرة التالٌة ، ثم ا  -5س

هٌهات الخالص ولد أثملتنا } شتان ما بٌن عالم ٌبث األمل للناس لابال : حً على الفالح ، وبٌن جاهل ٌمول للناس : 
الذنوب ، فحذار ممن ٌؽلمون أبواب التوبة ، وأّؾ لكل ٌابس من رحمة هللا ، فرحمة هللا واسعة ، وعفوه ال حد له ، فتران 

 الٌؤس والمنوط ، فهٌا إلى التوبة ، وعلٌكم االستؽفاَر{   

 عالمة بنابه نوعه زمنه معناه اسم الفعل

     

     

     

     

     

     

     

     

 

           . واضبط ما بعده صػ من الفعل ) أدرن ( اسم فعل معدول ، ثم ضعه فً جملة -7س

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

 فً كل جملة مما ٌؤتً :صوب الخطؤ  -8س

 ........................................................هٌهات ما بٌن العلم والجهل.                         -   

  ........................................................              الجهُل ، وألبل على العلم.                     بله - 

 

 ........................................................حذاَر من الخوض فً أعراض الناس.              - 

 

 صػ ثالثة تعبٌرات بحٌث ٌتضمن كل تعبٌر منها اسم فعل مضبوطا. -9س

  - .................................................................................................................................. 
 
  - .................................................................................................................................. 
 
 -  .................................................................................................................................. 
 

 استبدل بما تحته خط اسم فعل مناسب ٌإدي معناه. -10س
 التعصب تكن محبوبا. فاترنمنن أٌها المتعصب ،  وأتضجرلن أٌها المتسامح ،  فهنٌباما بٌن التعصب والتسامح ،  افترق

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

 
 

 استبدل بكل اسم فعل تحته خط اسم فعل آخر ٌإدي معناه. -11س
   

 ..........................................   .......................الكذب وكن صادلا.                           بله  -    

  

 .................................................................إلى العمل الصالح.                            حً -    

 

 ..................................................................من كل اله عن ذكر ربه.                      وا -    

 

 ...................................................................           نداء الملهوؾ.                     سماع -    
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 للشاعرة سعاد الصباح                        زمان اللإلإ                                         

 فً مؽانً أرض أجدادي الجمٌلــة..  فً بالدي

 ال من الصفو طوٌلةـــوادي.. بعد أجٌـــلبفً ا

 ذات ٌوم.. هبط الساحر من ماء السماء
 فكســا بالذهب األسود أرض الصحراء

 ورآه الموم.. واســـــتؽرلهم هــذا البرٌك
 فتناســــوا أنهم جاإوا من البٌت العتـٌك

 أنهــم جــاإوا وفً جعبتهـــم خٌر عتــاد
 وحّب  للجـهـــاد مـــن تمالٌـــَد وأخــــالق

 وتناســـــــوا لـــذة الكـــد وأٌـــــام األرق
 وتناســــــوا لممــــة العٌش ٌزكٌها العرق

 والّســـُرى فً زحمة األمواج، فً وجه الرٌاح
 وكفـــاح البحر.. ما أعظمــــه هـذا الكفاح

 والصواري رافعات فً الورى أشرؾ بند
 هند  وسند وعنــاء الرحــالت الهــــوج فً

 ٌا ألجدادي.. وكم أودى بهم طول الطرٌك
 فً ســـبٌل المجد ما بٌن شـــــهٌد وؼرٌك

 ٌا لهم، واللإلـــإ المكنون فً جوؾ البحار
 لم ٌزل ٌســــــــــــؤل عنهــم كل لٌل ونهار

 لم ٌزل فً ُشــــعب المرجــــان حٌّا ودفٌن
 نٌنفً لـــرار  لم تطـؤه لدٌم منذ ســــــــــ

 هاتفــــا : ماذا دهاكم ٌا بنً الجٌل الجدٌد
 فمنعتم بالرؼٌؾ الســـــهل والعٌش البلٌد

 ولعدتم عن ِطالبً.. وزهدتم فً حٌاضً
 أترون الذهب األسود أصفى من بٌاضً؟

 فً بالدي.. فً مؽانً أرض أجدادي الجمٌلة
 لً حكاٌـــاٌت وآٌــــاٌت وأبٌـــــــاٌت طوٌلة

 ا األطفال لألجٌال عنًســـوؾ ٌروي سره
 وعن اللإلإ والمرجـــــــان فً العهد األؼن

 وعن الؽـــواص ال ٌعرؾ ما لـــون الهموم
 وهو ٌهوي فً دجى البحر وٌصطاد النجوم

 لٌُســــّوٌهــا ُعمود ا فً صدور الؽانٌــــــات
ا وتضًء األمســــــٌات  تمأل األٌـــــام نــور 

 مى الذكرٌـــــــــاتهكذا ٌنتحــر الخٌــر وتب
 ٌا زمــــان اللــإلــإ الحّر.. زمان الحّر فات

 قضية النص :
من الشعر الوطنً االجتماعً ، تتناول فٌها الشاعرة مرحلتٌن فً حٌاة أبناء الخلٌج : مرحلة ما لبل  هذه المصٌدة

ٌاتهم فً الماضً ، وتدعو الجٌل النفط ومرحلة ما بعد النفط ، حٌث تعبر عن إعجابها وفخرها بكفاح األجداد وتضح
 الجدٌد أن ٌستلهم روح الماضً المجٌد وٌنطلك إلى مٌادٌن العمل واإلنتاج وٌتخلى عن روح التكاسل والالمباالة.  
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 أوال : أسئلة الفهم واالستيعبة :
 .لسم النص إلى وحدات موضوعٌة معنونا كل وحدة -1
 الثروة ونسٌان الماضً {} برٌك ( ، وعنوانها : 10:  1)الوحدة األولى  -
 كفاح األجداد وسام على صدورنا { } ( ، وعنوانها :16:  11)الوحدة الثانٌة  -
 ( ، وعنوانها : } الجٌل الجدٌد وحٌاة الترؾ {24:  17)الوحدة الثالثة  -
 ( ، وعنوانها : } ذكرٌات خالدة {34:  25)الوحدة الرابعة  -

 .وضح الرسابل التً لدمتها الشاعرة -2
 تضحٌاتهم فً الماضً.وافتخار وتمدٌر لألجداد على كفاحهم و ة شكررسال -
 .بؤن الثراء ال ٌجب أن ٌكون سببا فً نسٌان لٌمنا وماضٌنا العرٌك رسالة توضٌح -
 .للشباب أن ٌمتدوا بحٌاة األجداد وٌستلهموا كفاحم ونضالهم وسعٌهم لكسب رزلهم رسالة نصح -
 لذٌن ركنوا إلى حٌاة الترؾ والكسل ولم ٌكملوا مسٌرة أجدادهم.ألبناء الجٌل الجدٌد ا رسالة لوم وعتاب -
 بحفظ تراث األجداد وإحٌاء ماضٌهم فً أدبنا وتارٌخنا وأعمالنا لٌبمى لألجٌال المادمة.   رسالة تحذٌر -

 ذكر المضٌة التً تناولتها الشاعرة.ا -3
 نهم إلى حٌاة الترؾ والتكاسل معتمدٌن على     تناولت الشاعرة فً هذا النص لضٌة عزوؾ الشباب عن العمل وركو      
 ما حباهم هللا من ثروات وخٌرات مبتعدٌن عن لٌم الماضً ومتناسٌن كفاح األجداد ورحالتهم الشالة فً صٌد اللإلإ.     

                        .بٌن أسلوب الشاعرة فً تناول المضٌة مدلال بعبارات من النص -4

اعرة من الممارنة بٌن حٌاة األجداد وحٌاة الجٌل الحاضر وسٌلة إلٌصال فكرتها ، وتبدو تلن اتخذت الش الفكرة : -
 الممارنة فً لولها :  ٌا ألجدادي وكم أودى بهم طول الطرٌك           فً سبٌل المجد ما بٌن شهٌد وؼرٌك

 فمنعتم بالرؼٌؾ السهل والعٌش البلٌد     ماذا دهــــاكم ٌا بنــً الجٌــــل الجدٌــــد                             

استعملت الشاعرة األلفاظ المعبرة ذات الدالالت اإلٌحابٌة ، فهً تعبر عن االنبهار بالثروة ونسٌان  األلفاظ : -
تناسوا ( ، وحٌنما تعبر عن الماض الجمٌل تستخدم : ) مؽانً أرض  -الماضً تستخدم كلمات من مثل ) استؽرلهم 

 -الرحالت الهوج  -العهد األؼن ( ، وحٌنما تعبر عن كفاح األجداد تستعمل : ) الكد  -الصفو  -ة أجدادي الجمٌل
 العٌش البلٌد( -الرؼٌؾ السهل  -شهٌد وؼرٌك ( ، وحٌنما تعبر عن الجٌل الجدٌد تستعمل : ) ماذا دهاكم 

أترون  -ماذا دهاكم ؟ : )  افً لولهاإلنشابٌة بؽرض التؤثٌر فً المتلمً ، وذن تنوعت بٌن الخبرٌة و : األسالٌب -
 ٌا زمان اللإلإ الحر ( ، وجاءت بمٌة األسالٌب خبرٌة لتمرٌر الفكرة. - الذهب األسود أصفى من بٌاضً ؟ 

 -وضح كفاح األجداد ، كما فً لولها ) السرى فً زحمة األمواج الشاعرة بالخٌال المعبر الذي ٌاستعانت  :  الخٌال -
هاتفا  -ابتعاد الجٌل الجدٌد عن حرفة الصٌد فتمول : ) اللإلإ المكنون ٌسؤل عنهم  لن فًوكذٌصطاد النجوم ( ، 

 .ماذا دهاكم ( ، ثم تعبر بالخٌال أٌضا عن افتمادها للزمن الجمٌل فً لولها : ) هكذا ٌنتحر الخٌر (

                 الجٌل الجدٌد (.               -وضح نظرة الشاعرة إلى ) الجٌل المدٌم  -5

 تنظر له نظرة ُحب وإجالل وتمدٌر لما بذلوه من عرق وجهد وسعً فً سبٌل بناء مجد ألبنابهم. الجٌل المدٌم : -
 تنظر له نظرة إشفاق وحسرة على ما أصابه من المباالة وتكاسل وابتعاد عن العمل والكفاح.   الجٌل الجدٌد :

                 تناولتها.           استخلص المولؾ النفسً للشاعرة أمام المضٌة التً -6

 المولؾ النفسً للشاعرة هو الخوؾ على مستمبل وطنها والرؼبة فً إٌماظ الجٌل الجدٌد من ؼفوته ، ولد تنوعت          
  ،    فخر واعتزاز بكفاحهم وحٌاتهمالعاطفة فً هذا المولؾ النفسً ، فحٌنما تتحدث الشاعرة عن األجداد تجدها فً حالة  
 ، وحٌنما تتحدث عن الماضً  حزن وأسى لما أصابهم من كسل وتراخوحٌنما تتحدث عن الجٌل الجدٌد تجدها فً حالة  
  .شوق وحنٌن لهذا الزمن الجمٌلتجدها فً حالة  
 
 ستنتج ما ترجوه أو تتولعه الشاعر للجٌل الجدٌد.                                       ا -7

 لجٌل الجدٌد أن ٌستفٌك من حالة الكسل والخمول التً ٌعٌشها ، وأال ٌركن لحٌاة الترؾ ، وأن ٌنهض    ل ةرجو الشاعرت  

  . بعزٌمة وحماس إلى مٌادٌن العمل المختلفة محافظا على لٌم األجداد وماضٌهم العرٌك  
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                                                      من المماطع اآلتٌة .ممطع كل مضمون  أثر -8

 ذات ٌوم هبط الساحر من ماء السماء            فكسا بالذهب األسود أرض الصحراء -أ                

 ورآه المــوم واستؽرلهم هذا البرٌـــك            فتناسوا أنهم جاءوا من البٌت العتٌـك                   

الفكري والنفسً الذي حدث ألهل الخلٌج بعد تفجر النفط فً الجتماعً واتصؾ لنا الشاعرة فً هذا الممطع حالة التؽٌر  

حٌاة إلى  ٌتطلعونإذ إن برٌك الثروة خلب عمولهم واستحوذ على حٌاتهم ؛ فبدأوا وتحسن أحوالهم االلتصادٌة ، أراضٌهم 

 صٌلة.األ ادات والتمالٌدوالعمٌم ال ، متخلٌٌن شٌبا فشٌبا عن بعضخلؾ ظهورهم الرفاهٌة والتمدٌن ، تاركٌن الماضً 

 فً بالدي فً مؽانً أرض أجدادي الجمٌلة           لً حكاٌــــات وآٌات وأبٌات طوٌـــــلة -ب               

 سوؾ ٌروي سرها األطفال لألجٌـــال عنً           وعن اللإلإ والمرجان فً العهد األؼـن                    

طع عن حبها لبالدها وتعلمها بها ، وبذكرٌات الماضً الجمٌل ، وما به من حكاٌات عن تعبر الشاعرة فً هذا المم  
الؽوص وكفاح األجداد ، وما به من عالمات على الكد والعرق ، وما كتبته من أشعار فً حب الوطن واثمة من أن هذه 

 ً الجمٌل حاضرا فً الملوب والعمول.الذكرٌات وهذه األشعار سوؾ تبمى خالدة تحكٌها األجٌال المتعالبة ؛ فٌظل الماض

 : الثزوة اللغىية: أسئلة  ثبنيب
 ٌحدد مترادؾ كل كلمة من الكلمات التً فوق الخط : -1
 استوعبهم / استحوذ على تفكٌرهم وحٌاتهم                  .         هذا البرٌك واستؽرلهمورآه الموم  -
 المدٌم ، والممصود به : الكعبة المشرفة               .         العتٌكوتناسوا أنهم جاءوا من البٌت  -
   للكأو هم لٌال بسبب فكر أوالنوم  امتناع                                 .األرقوتناسوا لذة الكد وأٌام  -
 بهم طول الطرٌك.                    أهلن ولضى علٌهم أودىٌا ألجدادي وكم  -
 د ؟                             أصابكم ٌا بنً الجٌل الجدٌ دهاكمماذا  -
 .                       المستكٌن الخالً من الحركة والكفاح والتعبالبلٌدفمنعتم بالرؼٌؾ السهل والعٌش  -

 هات مفرد الكلمات اآلتٌة :  -2

  ألهوجالهوجاء / االهوج :     -                                              البادٌةالبوادي :  -
 الدجٌةالدجى  :    -                              الصاري / الصارٌةالصواري :  -

 ى ( فً كل سٌاق مما ٌؤتً :وَ وضح معنى كلمة ) هَ  -3
                                                     ضل / هلن / مات                                  َهَوى المسافر فً صحراء واسعة.  -
                                                   سمط ى الطفل من النافذة.                                              وَ هَ  -
 أسرع                                              ى الرجل فً مشٌته.وَ هَ  -
 نزل بموة           َهَوى الالعب بمضربه على الكرة.                        -
 َهَوى الصمر على فرٌسته.                                           انمضَّ علٌها -
 َهَوى الطابر فً السماء.                                             عال وارتفع -
 َهَوت الرٌح.                                                          هبَّت   -

                                         
 ٌحدد جمع كل كلمة من الكلمات اآلتٌة : -4
 : ُعتُد / أْعتُد / أْعتِدة عتاد   -السحرة                                  :                 الساحر -
 ؼرلى / ؼرٌمون :  ؼرٌك   -:                  جعاب                                     جعبة -

انعمد { فضع كل تصرٌؾ  -عمود  -العمد  -عمَّد  -عمد  -عمدة  -معمود  -من تصرٌفات الجذر ) َعمََد ( : } تعالدت  -5

 فً مكانه المناسب مما ٌؤتً :

 الرجل وأصبح سلٌما. ...........ُحلت  -............. الرجل الحبل.                               -

 ............... الشركة مع موظفٌن جدد. -ع فً الصباح.                   ......... االجتما...... -

 الخٌل ...................بنواصٌها الخٌر. -تعالدٌن.                       ............... شرٌعة الم -

 .أٌها الذٌن آمنوا أوفوا بـ ....................ا ٌ -                        ............... الحالؾ ٌمٌنه.      -  
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 : التذوق الفني: أسئلة  ثبلثب

 مبٌنا أثرها فً المعنى.                                 فً األبٌات وضح بعض الصور الفنٌة  -1

 استعارة تصرٌحٌة حٌث شبهت الخٌر بالساحر داللة على شدة تؤثٌره علٌهم. ← ( هبط الساحر ) -

 تشبٌه بلٌػ ٌدل على أهمٌة األخالق والتمالٌد.  ← ( ر عتاد من تمالٌد وأخالق وحب للجهاد) خٌ -

 استعارة مكنٌة تشبه األمواج بؤشخاص ٌتزاحمون مما ٌدل على شدتها وخطورتها. ←) فً زحمة األمواج (  -

 تلن الرحالت. ةعوبشبه الرحالت البحرٌة بالرٌاح الهوجاء مما ٌدل صاستعارة ت ← ) عناء الرحالت الهوج ( -

 مما ٌوضح االبتعاد عن حرفة الصٌد.اللإلإ بشخص ٌسؤل وٌهتؾ  انتشبهاستعارتان  ← هاتفا ( -) لم ٌزل ٌسؤل عنكم  -

 لخٌر بؤٌدٌنا.تضٌٌعنا اوضح تشبه الخٌر بشخص ٌنتحر ، مما ٌاستعارة مكنٌة   ← ( ) ٌنتحر الخٌر -

 وم بشًء مادي له لون مما ٌوضح ظلمة هذه الهموم وكثرتها.استعارة تشبه الهم ← ) ال ٌعرؾ ما لون الهموم ( -

 علو لٌمته.برٌمه واستعارة تصرٌحٌة حٌث شبهت اللإلإ بالنجوم داللة على  ← ( ٌصطاد النجوم ) -

 استعارة مكنٌة تشبه الزمان بشخص ننادٌه مما ٌوضح تشوق الشاعرة لهذا الزمن. ←) ٌا زمان اللإلإ الحر (  -

 .البدٌعٌة فً األبٌات اتوضح بعض المحسن -2
 بٌنهما جناس نالص ٌحدث نؽمة موسٌمٌة.  ←(  البوادي -) بالدي   -

 بٌنهما جناس نالص ٌحدث نؽمة موسٌمٌة.  ←( العرق  -األرق  ) -

 جناس نالص ٌحدث نؽمة موسٌمٌة.بٌنهما  ← سند ( -) هند  -

  . واستمراره طباق موجب ٌفٌد توضٌح المعنى وشموله ←(  نهار -) لٌل  -

 .الفارق الكبٌر بٌن لمعان اللإلإ وسواد النفططباق موجب ٌوضح   ←(  بٌاضً -) األسود  -

 جناس تام ٌحدث نؽمة موسٌمٌة  وٌحرن الذهن وٌجذب االنتباه. ←(  فات  الحرزمان   - الحراللإلإ ) -

 بٌِّن عناصر المصة. -3

 ولد تطول ولد تمصر حسب طبٌعة المصة.: وهً مجموعة الولابع المترابطة فً حبكة فنٌة لصصٌة ،  األحداث -1
  : وهم الذٌن ٌجسدون األحداث ، وهم نوعان : شخوص ربٌسة ) األبطال ( ، وشخوص ثانوٌة.  الشخصٌات -2
 ٌتضمن العمدة والحل.هو و: هو الطرٌمة التً ٌربط بها الكاتب أحداث المصة ببعضها البعض ،  البناء -3
              والموالؾ من صورتها الوالعٌة إلى صورة لؽوٌة مثٌرة ومإثرة. : وهو نمل األحداث السرد والحوار والوصؾ -4
         : وهما ٌشكالن البٌبة التً ولعت فٌها األحداث ،و هما ضرورٌان لفهم مؽزى المصة ومضمونها الزمان والمكان -5
   مة والمعنى للعمل.: هً المؽزى الذي ٌرمً إلٌه الكاتب من خالل العمل المصصً ، وهً تمثل المٌ الفكرة -6

 أسلىة التعجت                                  راثعب : السالمة اللغىية :

 هو أسلوب لؽوي نعبر فٌه عن دهشتنا تجاه أمر ما سواء باإلعجاب والمبول أو باالعتراض والرفض.  التعجب :  

. والتعجب نوعان   ًَ ًّ ، وتعجب سماع  : تعجب لٌاس

 ًّ أوال التعجب المٌاس

                                                              له صٌؽتانو

 

  أفعل به !                                                 ما أفعله !                                             

 أْعِظْم بالمرآِن !                                            ما أْعَظَم المرآَن !                                       

 

 اسم التعجب    فعل التعجب    المتعجب منه                              فعل التعجب    حرؾ جر زابد   المتعجب منه

 اعال مرفوعا محال مجرورا لفظاالمتعجب منه ٌُعرب : مفعوال به منصوبا                          المتعجب منه ٌُعرب : ف
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 ٌُصاغ على وزن ) أفعل ( ، وال ٌصاغ إال من الفعل : } الثالثً ، الماضً ، التام ، المثبت ، المتصرؾ ،      فعل التعجب :

 المبنً للمعلوم ، المابل للتفاوت ، الذي ال ٌدل على لون أو عٌب {.                 

التعجب من فعل مخالؾ لشرط من الشروط السابمة فإننا نؤتً بفعل تعجب مناسب : إذا أردنا أن نصوغ فعل  ملحوظة

 مثل :  على وزن ) أفعل ( ، ثم ندخله على المتعجب منه ، وذلن

 تعجب من اهتمام األم بؤبنابها.    -س

 مناسب مثل :  فكلمة ) اهتمام ( فعلها ) اهتمَّ ( وهو فعل خماسً ال ٌصاغ منه فعل تعجب ؛ فإننا نؤتً بفعل تعجب 

 ما أروع اهتمام األم بؤبنابها ! أفضل ......  ( ، ثم نصوغ أسلوب التعجب ، فنمول : -أجمل  -أحسن  -) أروع  

 تعجب من ) ال ٌتمن المرء عمله (. -س

 لم ....(أظ -ألبح  -فالفعل ) ال ٌتمن ( جاء منفٌا ال ٌصاغ منه فعل تعجب ؛ فإننا نؤتً بفعل تعجب مناسب مثل : ) أسوأ  

 ثم نصوغ أسلوب التعجب ، فنمول : ما أسوأ أاّل ٌتمن المرء عمله ! 

 ًّ  : ثانٌا : التعجب السماع

 هو كل كالم ٌفهم منه معنى التعجب لكنه لم ٌؤت على وزن من صٌػ التعجب المٌاسٌة ، وذلن من مثل :

 فً لولنا : كٌؾ حدث هذا ؟! بؽرض التعجب االستفهام -
 ٌا ألجدادي وكم أودى بهم طول الطرٌك ! -                      لن من بطل !  النداء التعجبً : ٌا -
 التعبٌر عن عظمة الخالك : سبحان هللا ! -

 تدرٌبات على التعجب

 مع ضبط المتعجب منه. تعجب مما ٌؤتً بكال الصٌؽتٌن المٌاسٌتٌن للتعجب -1س

 صٌؽة : أفعل به صٌؽة : ما أفعله المثال

 أجمْل باللؽِة العربٌة ! ما أجمَل اللؽةَ العربٌة ! ٌةجمال اللؽة العرب

سالمً  أفضْل بالدٌِن اإلسالمً ! ما أفضَل الدٌَن اإلسالمً. فضل الدٌن اإل 

 أرحْم باألمهاِت ! ما أرحَم األمهاِت ! رحمة األمهات.

 أبنابهما. أعطؾ بالوالدٌن على ما أعطَؾ الوالدٌن على أبنابهما ! عطؾ الوالدٌن على أبنابهما

 أعدْل بالمسلمٌن ! ما أعدَل المسلمٌن ! عدل المسلمٌن

 أعظْم بؤن ٌرعى المسلم األمانة ! ما أعظَم أن ٌرعى المسلم األمانة ! أن ٌرعى المسلم األمانة

 أسِوْء بتكاسِل الجٌل الجدٌد ! ما أسوأَ تكاسَل الجٌل الجدٌد ! تكاسل الجٌل الجدٌد

 ألبْح بؤاّل تتوحد األمة ضد أعدابها ! ما ألبَح أاّل تتوحد األمة ضد أعدابها ! ابهاال تتوحد األمة ضد أعد

 أظلْم بنسٌاِن األمة ماضٌها ! ما أظلَم نسٌاَن األمة ماضٌها ! نسٌان األمة ماضٌها

 بها اإلنسانً !أكثْر بمٌاِم الكوٌت بواج ما أكثَر لٌاَم الكوٌت بواجبها اإلنسانً ! لٌام الكوٌت بواجبها اإلنسانً

 أشدْد بخضرةَ األشجار فً الربٌع ! ما أشدَّ خضرةَ األشجار فً الربٌع ! خضرة األشجار فً الربٌع
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 الرأ الفمرة التالٌة ثم أجب عما ٌلٌها من أسبلة. -2س
الٌوم  تجدهاعددا من الشٌم والشمابل التً لل أن  اومد جمعصحابة الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( ! فاألخالق التً تحلى بها " ما أروع   

 "بهم ! ، وأعظم بمن سار على نهجهم ! تؤسى بمن ، فؤكرم 

 ضبط المتعجب منه.تعجب فً الفمرة السابمة مبٌنا  أسلوبًخرج ا
      - .................................................................................           ................................ 

      - .................................................................................           ................................ 

 حدد المتعجب منه فً كل مما ٌؤتً ثم اضبطه : -3س

 .......................................الجمٌلة.                     ما أشد اعتداء اإلنسان على الطبٌعة  -     

 .........................................أكثر محاوالت المستعمرٌن للمضاء على اللؽة.                ما -    

 ..........................   ...............أحسن بامرأة صانت سر زوجها.                                  -    

 أكمل كل تعجب مما ٌؤتً بمتعجب منه مضبوط. -4س

 الذٌن ٌمصرون مع طالبهم.................................... ما ألل   -    

 تعاونتا على فعل الخٌر. ..................................أكرم بـ  -    

 نسً فضل أبوٌه.   ......... ......................ما ألبح  -    

 صوب الخطؤ فٌما ٌؤتً. -5س

 ....................................................................       الحافظة على أسرار زوجها.           المرأةُ ما أروع  -  

 ....................................................................ما أعدل المسلمون مع جٌرانهم.                                -  

 ...................................................................أكرم برجالن تصافحا بعد خصام.                              -  

 ....................................................................ما أحرص المعلماَت على إفادة طالباتهن.                      -  

 ....................................................................                 ما ألبح المتخاذلون عن بعضهم ولت الشدة  - 

 ابك لصٌؽة لٌاسٌة أخرى.ما ألبح أال ٌسارع المسلم فً مساعدة أخٌه المسلم! حول التعجب الس -6س

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

 صػ أسلوب تعجب لٌاسً فً جملة من إنشابن مع ضبط المتعجب منه. -5س

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

ًّ مرة أخرى. -6س ًّ مرة وبتعجب سماع  عبر عما ٌؤتً بتعجب لٌاس

 التعجب السماعً التعجب المٌاسً المثال

   جمال أخالق النبً

   خلود اللؽة العربٌة

   أن نتمسن بعاداتنا

   ال ٌبر االبن والدٌه
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