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 جابر عثرات الكرام                                  املوضوع الثاني :
 ُملخص الموضوع :

من بني أسد ، كان له مروءة خزيمة بن بشر كان هناك رجل يسمى سليمان بن عبد الملك يُحكى أنه في زمن الخليفة    

مالية شديدة ؛ فاحتاج إلى اء ، ولكنــه تعرض لخسارة كبير جعلته يمر بضائقة وبر وفضل ، وكان تاجرا ثريا كريما معط

إخوانه الذين كان يواسيهم ويساعدهم فواسوه حينا ثم ملـوه وابتعدوا عنه ، فأخبر زوجته وكانت ابنة عمه أنه سيغلق عليه 

 نفد وبقي حائرا ، وكان يعرفه والي الجزيــرة بابه ويلزم بيته إلى أن يأتيه الموت ، فأغلق بابه وأقام يتقوت بما عنده حتى

وسمي بالفياض لكرمه وبره ، فبينما هــو في مجلسه إذ ذُكـر خزيمة بن بشر ، فيسأل عن حاله ، مة الفياض الربعي عكر

وجد فيقال له أنه صار إلى أمر ال يوصف وأنه أغلق بابه ولزم بيته ، فيتعجب عكـــرمة مما حدث لخزيمة ويقول  : أفما 

متخفيا في ظالم الليل دون أن يعلم به أحد ومعه أربعة آالف دينار أخذها  خزيمة بن بشر مواسيا وال مكافئا ؟ فيسرع إليه

من أموال الوالية التي تحت تصرفه ، ويعطيها خزيمة دون أن يكشف عن نفسه ، وعندما ألح عليه خزيمة ليعرفه قال له 

مة إلى بيته وجـد زوجته تبحث عنه ، وقد علمت بخروجه ليال فشكت في ـــاد عكــر، وعندما ع جابر عثرات الكرام: أنا 

أمره وارتابت وظنت أن له زوجة أخرى أو عشيقة ، فيؤكد لها أن ظنونها ال أساس لها ، ويجد نفسه مضطرا أن يخبرها 

 باألمر بشرط أن تكتمه.

أخذ المال ويسدد ديونه ، ويصلح أحواله ، ثم يعلم الصبــاح ي نفسه ، وفي أما خزيمة فبات ليلته يتلمس الدنانير وال يصدق

أن الخليفة سليمان نازال يومئذ بفلسطين فيذهب للقائه ، ويسأله الخليفة عن سبب اختفائه منذ فترة ، فيخبره بما حـدث له 

بأمر ذلك خبره خزيمة ن حالك ؟ في،وما تعرض له من فقر وضيق ، فيتعجب الخليفة لما حدث له ، ثم يسأله : وكيف تحس

الرجل الذي جـــــاءه وأعطاه المال دون أن يعرفه ؛ فيتشوق الخليفة لمعرفة جــابر عثرات الكـــرام، ثم يقرر الخليفة أن 

يعوض خزيمة عما حث له ،فيكتب أمرا بتعيين خزيمة بن بشر واليا على الجزيرة بدال من عكرمة الفيــــاض ، وينطلق 

مفاجأة عندما يرى عكرمة كتاب الخليفة بعزله وتعيين خــزيمة مكانه ،لكنه يستسلم لألمر ، وتكون ال إلى الجزيرةخزيمة 

ويترك الوالية لخزيمة الذي أخذ يحصي أموال المدينة ومــواردها ؛ فيكتشف عجزا ماليا قيمته أربعة آالف دينار ، فيسأل 

خزيمة ، وأمام صمت عكرمة وثباته على مبدئه  تى ال يحـرجبوح بالسر حعنها عكــرمة ، فيلتزم عكــرمة الصمت وال ي

يأمر خزيمة بتقييده بالحـــديد ووضعه في السجن ، ثم يرسل له من يطـــالبــه بالمال ، فيقول لهم عكرمة : إني لست ممن 

ة بما حدث م زوجة عكرميصون ماله بعرضه ، ويبقى عكــرمة في الحبس شهرا ؛ فتســوء حاله ويضعف جسمه ، ثم تعل

ه، فترسل هذه الزوجـــة الوفية خادمتها إلى الوالي خــزيمة ، وتأمرها أن تدخل عليـه بمفردها ، وتقول له : ما كان هذا ل

 جزاء جابر عثرات الكرام منك كافأته بالحبس والضيق والحديد.

مع خزيمة وجهاء المدينة ، : نعم ، فيجلهو ؟ قالت فلما سمع خزيمة كالم الخادمة نادى برفيع صوته : واسوأتاه ، وإنه   

ويسرع بهم إلى السجن ، فيجدوا عكــرمة في قــاع الحبس قد أضنـاه الحبس وأضربه ، فينظر إليهم عكرمة في خجل ثم 

ذا يا ينكس رأسه إلى األرض ، فينكب عليه خزيــمة يقبله في رأسه ويعتذر له ، فيتعجب عكــرمة ، ويقول : لماذا تفعل ه

خزيمة : كريم فعالك وسوء مكافأتي ، فيقول عكرمة : غفر هللا لي ولك ، ثم يأمر خزيمة أن تفك القيود ؟ ، فيقول  خزيمة

من يد عكرمة ، ويذهب به إلى حمام المدينة ويخدمه بنفسه ، ويخلع عليه أفضل ثيابه ، ويذهب معه إلى بيته ، ليعتذر إلى 

ابـر عثرات الكرام ، ثم يطلب من عكــرمة أن يـذهب  معه إلى ـرمة هو جــيعرف أن عكـزوجته ، ويؤكد لها أنه لم يكن 

 الخليفة سليمان بن عبد الملك فيوافق عكرمة.

ويذهبا معا إلى الخليفة الذي كان مقيما وقتها في منطقة الرملة ، فيتعجب الخليفة من قدوم الوالي خزيمة دون أن يطلبه ،  

ك يا خليفة المسلمين( ، ويخبره أنه جاء إلخباره بأمر جابر عثرات الكرام )السالم عليه بالخالفة فيدخل خزيمة ويسلم علي

، فيسر الخليفة ، ويسأله : من هو ؟ فيقول له : إنه عكــرمة الفيــاض ، فيأذن له الخليــفة بالدخـول ويرحب به ويقربه من 

ن يكتب كل حوائجه ، ويأمر له بقضائها في ه الخليفة أثم يطلب من مجلسه ، ويقول له : ما كان خيرك له إال وباال عليك ،

ساعته ، ثم يأمر له بعشرة آالف دينار وسفطين من الثياب ، ويكتب أمـرا بتعيينه واليا على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان 

انصرفا  مؤمنين ، ثميا أمير ال ، وقال له : أمر خزيمة إليك إن شئت أبقيه وإن شئت عزلته ، فقال له عكـــرمة : بل اردده

 ولم يزاال عاملين لسليمان مدة خالفته. 
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 أولا : أسئلة الفهم والاستيعاب :

ْح مفهوم التراث مستدال عليه من النص. -1س  وض ِّ

 افة ومفاخر وانتصارات .قخ وآداب وعلوم وفنون وثيون من حضارة وتارقهو كل ما تركه الساب مفهوم التراث : -

 النص : ما يدل على التراث في -

 .وعكرمة مةيوخزملك مان بن عبد اليسلالخليفة  مثل يالماض يعاشت ف ية التيات التراثيالشخص -1           

 . سائدة في تراثنا العربي القديمكانت وخصال حميدة  لةيم أصقيما حملته األحداث من  -2         

 ب ، وجودة العبارة.ي، ومتانة التراك ي، وسمو المعانث جزالة األلفاظ يُكتب بها الموضوع ح ياللغة الت -3         

 .من النص صفات الشخصيات الواردة فيه استخلص -2س

 ةيالشخص تحلى بهاي يالصفات الت

ِّ / عز  مة بن بشريخز حه.يسعى لتصحيعترف بالخطأ ويز النفس / يصاحب مروءة وفضل وبر 

 اضيعكرمة الف على المبدأ / متسامح./ صبور على األذى / ثابت  قم الُخليكر ر /ياض بالخيف

 مانيفة سليالخل .حكمه / مراع لمشاعر الناس يته / متواضع / عادل فيب من رعقرير / يُمحب لعمل الخ

 زوجة عكرمة ورة على زوجها / تحفظ السر وتصون العهد / مخلصة لزوجها / تحسن التصرف.يغ

 مةيزوجة خز ة لزوجها.يصبورة / وف

 الخادمة أمينة / ةية / ذكيعمط

 

 استخلص من النص القيم المستفادة. -3س

 وكشف كربة المكروب. مساعدة المحتاجوالشهامة والمبادرة في نجدة الملهوف والمروءة  -    

 ه.حفظ أسرارالزوجة مع زوجها وتحمل تقلبات الزمان معه ووفاء  -    

 .يامأمام قسوة األالصبر والتحمل و، الثبات على المبدأ  -    

 .ليرد الجمومحاولة إصالحه وبالخطأ ف االعترا -    

 التسامح.  والعدل  -    

 . لقيالمت يالموضوع وأثرها ف ية العرض فيقحدد طر -4س

 حة وأسلوب مشوق ؛ مما كان له بالغ         يلغة فص ين األشخاص فية السرد والحوار بيقعرض الكاتب هذا الموضوع بطر 

 .تشويق لدى المتلقيمتعة والتحقيق ال ياألثر ف 
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 .أهمية كل موقف من المواقف اآلتيةن بيِّ   -5س

 ف قالمو ته يأهم

  .محنته يزوجها ف معمة يزوجة خز وقوف اة. يمواجهة مصاعب الح ية الترابط األسري فيعلمنا أهمي

 .المالية تهعثر من هوإخراج ةخزيمل ةعكرم نجدة .المبادرة في تقديم العون للناس وفك كربتهملمنا أهمية يع

 .لواعلى نقص األم ةلعكرم ةخزيم ةمحاسب على المال العام وحقوق العباد.ص رح هف صحيح فيرصت

 ة.سرَّ خزيم هوحفظ هقفوعلى م ةعكرم تثبا .لمنا قيمة الثبات على المبدأ مهما حدث لنا من ابتالءيعم قف عظيمو

  .حفظ زوجة عكرمة سر زوجها رغم ما حدث له حدث. مهما مة الوفاء بالعهد والمحافظة على السر  قيعلمنا ي

ِّه اعتبار عكرمةياعتراف خز .وتحمل المسؤوليات والتبعاتح لألخطاء يه تصحيل فيف جمقمو  .مة بخطئه ورد 

 .ضه عما أصابهيفة لعكرمة وتعويمكافأة الخل م للمساواة.يللمظلوم وتدع ةصرللعدل ونُ  قيقه تحيح فيتصرف صح

 

 ناصر التشويق في النص.نتج عاست -6س

 الحوار الممتع والجذاب بين الشخصيات. -     

 استعمال لغة الرمز مثل : أنا جابر عثرات الكرام.  -     

 اق متصل من اإلثارة والمتعة.  يس ياألحداث وترابطها ف كتشاب -     

 ع. قتور الميات على غيع الشخصقر موايتأزم األحداث وتبدل األحوال وتغ -     

 .استدل من النص على قول الرسول   : " صنائع المعروف تقي مصارع السوء " -7

 :ق ف السابيث الشريالموضوع على معنى الحد يالن فيدل كهنا

 ته قخرجه من ضائيساعده ويجد من يعد به الدهر وساءت حالته فإذا به قنما يمة حزيما حدث لخ : ل األولليالد -  

 صنع المعروف مع إخوانه وكان صاحب مروءة ظاهرة وفضل وبر مع الناس. يألنه كان ك وذل                    

 

 كافأ من يُ رد له اعتباره و يُ ده و كُّ قيفيُ دخل الحبس وساءت حالته فإذا به نما أُ يما حدث لعكرمة ح :ي ل الثانيالدل -

 بن بشر. ةميمن المعروف مع خز هما صنعل كفة وذلليالخ                        

 .إني لست ممن يصون ماله بعرضه قال عكرمة لمن جاء يطالبه بالمال : -8

 أثر العبارة المخطوط تحتها بأسلوبك في الثالثة أسطر التالية.   

فهو ليس ممن يشتري المال ويطمع فيه حتى  يؤكد عكرمة الفياض بهذا القول أنه ذا خلق نبيل ومبدأ عظيم في الحياة ،

ه الشيطان ويستغل منصبه ووظيفته ويمد يده لى حساب كرامته وشرفه كما يفعل البعض ، فهناك من يغويولوكان ذلك ع

على أموال الناس بال خوف من هللا أو من القانون ، وحجته في ذلك أنه لو انكشف أمره سيعاقب ببضع سنين في الحبس 

 ماله على حساب عرضه وسمعته وكرامته. يتمتع بالمال الذي استولى عليه ، فيكون بذلك ممن يصونثم يخرج و
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 ثانيا : أسئلة الثروة اللغوية :

 حدد مترادف الكلمة المخطوط تحتها فيما يأتي : -1

 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة

 الدائنون .الغرماءسدد خزيمة ديونه وصالح  فني وذهب رصيد حسناتك ؟   نَفِّد ماذا أنت فاعل لو

 ه.الطالب على دراست أكب  
اقبل عليها 
 وُشغل بها 

 آلمه وأضرَّ به الحبس عكرمة وأضر به. أضنى

 أفزعه  الطفل ما رآه في الحادث.  راع أخجله ذلك. فأحشمهنظر خزيمة لعكرمة 

   شرا وسوءا عليه. وباالانقلب صنيع عكرمة 

 

 يوظف الفعل ) سكن ( في سياقات من إنشائه على أن يختلف معناه في كل سياق : -2

 المعنى السياق المعنى السياق

 هدأت وتوقفت الريح.  سكنت نَّ أاطم قلب زوجة عكرمة لما قاله لها. سكن

 توقفي .في المحطة القطار سكني أقْم فيها أنت وزوجك الجنة {. اسكن} يا آدم 

 سكت المتكلم. سكن تعيش وتقيم األسرة في مدينة الكويت. تسكن

 استأنس بها واستراح ى زوجته.الزوج إل سكن هدأت النفس. سكنت

   فتر وقلِّ  المطر. سكن

 

 يأتي بالجمع والمفرد لكل كلمة مما يأتي : -3

 جمعها الكلمة مفردها الكلمة

اب / ح   الحاجب بعةرْ م   - بعرْ م   – بعرْ م   مرابع  / حواجب  ةب  ج  ُحجَّ

 ُكفالء كفيل  فن ك   أكناف

 أقضية قضاء أسير سارىأ  

 

 بَر ( ثم ضعه في الفراغ المناسب مما يأتي :ا من مادة ) جَ ُصْغ تصريف -4

.اسم من أسماء ا هلل الحسنى ........................    -  

.…...................... وة وقإن هللا هو صاحب ال -     

 (.ملسو هيلع هللا ىلص)دنا محمد يعلى س يالسالم بالوح عليه................ ................نزل  -   

 ة.حول الذراع المكسور............ ...................ب  يلطبوضع ا -   

 خواطر الناس. ...................... من ُحسن الخلق  -   

 جبريل

 ْبرجَ 

 الجبروت

 الجب ار

 الجبيرة
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 المحسنات البديعية من               :ثالثا : أسئلة التذوق الفني 

 الاقتباس -1

 ر                   يف من غيث الشريالحدم أو يرآن الكرقالئاً من ين النثر أو الشعر شيكون بتضمي،  يعي لفظيمحسن بد : قتباسالا

 .         بالزيادة أو بالنقصانتبس قاألثر الم يب فير األديغيجوز أن يإشارة على أنه منهما ، و              

 : أمثلة

 والمجتمع.سرة ره على األيعود خيوالواجب والعطاء الذي  قالح يف الرجال قائقالنساء ش ول أحد الكتاب :يق -أ

 الرجال "                  قائقف " إن النساء شيث الشريمن الحد قتبسةالعبارة المخطوط تحتها م   

 بر بحكمة بالغة.د دُ قاألرض والسماء  ي، وكل أمر ف له قلسر لما خُ يل مخلوق مُ ك ول آخر :ويق -ب

 .هالفظف بنفس يث شريمن حد قتبسةمالمخطوط تحتها العبارة         

 اق ونحن من عدنان ؟قولم الش     ــا ؟     ن مُّ فلم التخاذل والعروبة أُ  الشاعر : وليقو -ج

 ــانيوتسانـــــدوا كتكاتف البن          دوا وتكاتفوا وتآلفواــــفتعاض                       

 دوانروا باإلثـم والعمــتتآ وال          وىـقـر والتـــــآمروا بالبـــوت                       

 .(شد بعضه بعضا يان يالمؤمن للمؤمن كالبن) ف يث الشريمن الحد قتبسم يت الثانيالب

 .{وى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان قوتعاونوا على البر والت} مة ية الكريمن اآل قتبست الثالث ميالب

 من شر حاسدام أليمدى ا كصني       كل حادث    ياً باهلل فقوكن واث : يل اإلمام علمن أقواو -د

 {. ومن شر حاسد إذا حسد}  وله تعالى :قمن قتبس ما تحته خط م      

 

 . ويؤكد الصلة بين معنى الكالم ومعنى األثر المقتبسوة ، قمة وقيلكالم ي اعطي : تباسقفائدة اال

 الاقتباس على تدريبات

 :ي أتيكل مما  يتباس فقحدد موطن اال -1س

 كلف هللا نفسا إال وسعها. ي   ه فعله فاليصعب عليحلم بما يإمكاناته وال  قحدد طموحاته وفيالمرء أن ى عل -أ 

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

 اإلنسان من عجل  قلما تروم وال               تعجل وإن خُ ين متئدا فأول الشاعر : تيق -ب  

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

 على آثارهم  يالشاعر : رحلوا فلست مسائال عن دارهم              أنا باخع نفسيقول  -ج  

    ....................................................................................................................................................................... 
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 أ/ رشدي علواني          العربية                                    الصف الثاني عشر                                  شرح موضوعات اللغة 

 ب الوطن   يــعى غريُر قلماأوطانهم                 يل آخر: ال تعاد  الناس  فيقوو -د  

 حسن قاس بخلـــالن قنهم                خاليشا بيـوإذا ما شئت ع                    

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

 ون            ــل لو رأى سـائـــال              لظنه ُرعباً رســـول المنيبخ ل آخر : ُربَّ يقوو -هـ   

 هات لما توعــدونيهات هيه         له    يالنزر من ن يال تطمعوا ف                       

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

 تباس. قل االيعلى سب ائكمن إنش ريتعب يف تيةوظف كل عبارة من العبارات اآل -2س

 .ع بعضيبع بعضكم على بيوال  -أ   

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

 .إخوانا وكونوا عباد هللا -ب   

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

 .كل المسلم على المسلم حرام -ج   

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

 جناسلا -2

  : ، وهو نوعان المعنى في واختالفهما اللفظ فياتفاق أو تشابه كلمتين ظي يكون بلف بديعي محسنهو تعريفه :

  : جناس تام -أ 

 .اوضبطه، وترتيبها ، وعددها ، نوع الحروف  : في أربعة أمور اللفظانوهو ما اتفق فيه    

 ومن أمثلته :   

ُموَن َما لَبِّثُوا  الس اَعةُ  َويْوَم تَقُومُ تعالى : }  قول هللا -1 ُم اْلُمْجرِّ  {. َساَعة َغْيرَ يُْقسِّ

 ساعة ( ، فاألولى بمعنى يوم القيامة ، والثانية بمعنى الساعة من الزمن. -فقد جاء الجناس التام بين ) الساعة          

 على الهوى           فليس بسر ما تسر األضالع. عينراحت وهي  العينقول الشاعر : إذا  -2

 عين ( ، فاألولى بمعنى العين البصرية ، والثانية بمعنى الحارس. -فقد جاء الجناس التام بين ) العين         

 .وراصُ قُ عقل من بنى في الهواء  ورصُ قُ  -3

 نقص ، والثانية جمع )قصر( وهو البيت الكبير.قصور ( ، فاألولى بمعنى ال -فقد جاء الجناس التام بين ) قصور        

 . قال الشاعر : فهمت كتابك يا سيدي             فهمت وال عجب أن أهيما -4 

 فهمت ( ، فاألولى بمعنى ) الفهم ( ، والثانية بمعنى ) الُهي ام (. -فقد جاء الجناس التام بين ) فهمت       
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 أ/ رشدي علواني          العربية                                    الصف الثاني عشر                                  شرح موضوعات اللغة 

 : تام( غير) جناس ناقص -ب 

 (. اوضبطه، وترتيبها ، وعددها ، نوع الحروف : ) وهو ما اختلف فيه اللفظان في     

 { تنهروأما السائل فال  تقهرقول هللا تعالى : } فأما اليتيم فال ، مثل : نوع الحروف  -1 

 تنهر ( ، وقد اختلف اللفظان في حرف واحد.  - فقد جاء الجناس غير التام بين لفظتي ) تقهر        

 : إن البكاء هو الشفاء          من الجوى بين الجوانح ت الخنساء، مثل : قالوعددها  -2

 ، وقد اختلف اللفظان في عدد الحروف. الجوانح ( -فقد جاء الجناس غير التام بين لفظتي ) الجوى        

يَبِّ  الَصحائِّفِّ ال سوُد  الَصفائِّحِّ بيُض ، مثل : قول الشاعر : وترتيبها  -3 ن  َجالُء الَشك ِّ َوالرِّ  في         ُمتونِّهِّ

 .، وقد اختلف اللفظان في ترتيب الحروفالصحائف ( -فقد جاء الجناس غير التام بين لفظتي ) الصفائح        

 .الَخلقاحترام  الُخلق، مثل : من حسن  وضبطها -4

 ، وقد اختلف اللفظان في ضبط ) الخاء (.الَخلق ( -فقد جاء الجناس غير التام بين لفظتي ) الُخلق        

 : جمال الجناس ر  سِّ ** 

 وتُعمل الفكر.يؤدِّي إلى حركة ذهنية تثير االنتباه أنه كما ،أنه يحدث نغماً موسيقياً يثير النفس وتطرب إليه األذن 

 تدريبات على الجناس

 استخرج الجناس فيما يأتي مبينا نوعه. -1س

ه   قال أبو تمام : -أ   دِّ  ن  الُكتُب          في ح  ب  الس يُف أ صد ُق أ نباًء م  الل ع  دِّ  و  دُّ ب ين  الج   الح 

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

 قال تعالى : } والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق { -ب  

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

 غير ُمن عٍَّم بشقاء   قال ابن الفارض : هال ن هاك نُهاك عن لوم امرئ              لم يُلف -ج  

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

 قال أبو تمام   : ما مات من كرم الزمان فإنه               يحيا لدى يحيى بن عبد هللا -د  

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

 الخيل معقود بنواصيها الخير  إلى يوم القيامة. ( :ملسو هيلع هللا ىلص)قال رسول هللا  -هـ 

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

 يا جاُر جار  عليَّ الزمان. -و  

    .................................................................................................................................................................. 
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 أ/ رشدي علواني          العربية                                    الصف الثاني عشر                                  شرح موضوعات اللغة 

 التصغيررابعا : أسئلة السلامة اللغوية :                

         ول           ر بضم الحرف األييكون هذا التغيالكالم ، و ين فياالسم لغرض معة يطرأ على بنير ييبه تغ قصدي   : ريالتصغ -

 ي ، وتسمى ) ياء التصغير (.بعد الحرف الثان( ساكنة  ياء) زيادة و               

يعَ فُ         -          لْيعِّ عَ فُ         -         ليْ عفُ   ):  ير ثالثة أوزان هيللتصغ : ريأوزان التصغ -  (  ل ْيعِّ

 .بيؤذُ  -ذئب     ،     ديسأُ  -أسد    ،    ريمنُ  -، مثل : نمر  يثر االسم الثاليوهو خاص بتصغ  : ( ليْ عفُ ) -1  

 .نةييعُ  -ن يع   ،    دة يُهن -، مثل : هند  (تاء مربوطة)ره يتصغ يمؤنثا زدنا ف يفإذا كان االسم الثالث -      

ة      ،       ب يُدب -ُدبِّ        ،      ط  يطُ ق -طِّ قفه ، مثل : يتضع ككان مضعفا نفوإذا  -        .رةيُهر -هرِّ

 ية.نبُ   -بنت      ،       يخأُ   -أخ    ،        ةيديُ  - يد ر ، مثل :يرد عند التصغيوإذا كان به حرف محذوف  -      

 ر ،يفإنها ترد إلى أصلها عند التصغ ( ممدودة ألف )ه يثان يوإذا كان االسم الثالث -      

 ع معرفة أصل األلف من خالل جمع االسم.  ي، ونستط    ب نُيي -ناب      ،      بيوبُ  -مثل : باب             

 .جديُمس -مسجد      ،      عب  يُمل -ر االسم الرباعً ، مثل : ملعب يهذا الوزن خاص بتصغ - ل :فُعْيعِّ  -2  

 عر يُشو -ر ، مثل : شاعر يعند التصغ (واو)لب قفإنها ت ( ألف ممدودة)ه يثاني فإذا كان االسم الرباع -        

 ، (ر ياء التصغيها )يوتدغم فالمد)ياء( ،  لبقوجب  (األلف أو الواو)ثالثه مد بـ  يوإذا كان االسم الرباع -        

 ريِّ فظُ  -ف ي،  ظر   عيِّ ضبُ  -بعوض    ،    يِّ بحسُ  -سحاب    ،   ي زِّ ُعج -عجوز    ،   بيِّ  ُكت -كتاب  : مثل           

يعَ فُ  -3    ( اء / األلف / الواويال) ن يبل آخره حرف لقالذي  سير االسم الخمايهذا الوزن خاص بتصغ - : لْيعِّ

م  ،    يقربيأُ  - يقمثل : ( إ بر، ر يعند التصغي ى كما هقفإنها تب (اء) يبل آخره قفإذا كان ما  -          ريميلبُ  -ل يبر 

 (  اءي ر إلىيلب عند التصغقفإنها ت (واو  ألف أو)بل آخره  قأما إذا كان ما  -        

 س يطنيفُ  -فنطاس         ،     ر  يفيُعص -عصفور      ،     ح  صيبيمُ  -مثل : مصباح               

 

 : ريللتصغة ي** الدالالت المعنو

 .كُمصيبيحبدت النجمة .   ،  ُمليعبمام بيتنا أفي الطريق.   ،   نُهيرامثل قولنا : أحدث السيل  : صغر الحجم -1

 ال تدعي العلم. العُويلميا أيها ولست شاعرا.  ،     شويعرمثل قولنا : إنك  : رقيالتح -2

 .الُدريهمات،  ومثل قولنا : ليس معي إال بعض    لقيماتبحسب ابن آدم ( : ملسو هيلع هللا ىلص)مثل قول النبي  : العدد قليلت -3

 بُعيد النشرة اإلخبارية.المباراة      مثل قولنا : موعدنا قُبيل الصالة.      ، : ب الزمنقريت -4

 الطاولة. فُويقالبيت       ،     وضعت القلم  قُريبمثل قولنا : أوقفت السيارة  : ب المكانقريت -5

 مثل قول األب البنه : يا بُنيِّ      ،    وقوله البنته : يا بُنيتي. :والمالطفة  حيل والتمليالتدل -6

 الشعر. وبُصيالتالرمال  ،     وُحبيباتالدموية  ،     الشُّعيراتالعلماء :  مثل قول الصغر : يف هيد التنايتأك -7
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 أ/ رشدي علواني          العربية                                    الصف الثاني عشر                                  شرح موضوعات اللغة 

 تدريبات على التصغير

 استخرج اسما مصغرا من الفقرة التالية مبينا داللته.

كنيكفيات هميها بُدرينع فقانة ، فكن منها على حذر ، واــفإنها فت ايـــوالدنك ايــــ..، إ يئال : أي بُنقام  ابنه يأوصى حك"   
الطاعة ، وانتظر  يالزهد ، وجْد ف كال ، فعود نفسيـــــالجبل ُجب يـــــكريو  كبصر يعميسؤال الناس ، واعلم أن الطمع 

ر إال يالخ يقطر يرة فيُشع ك، وال تتر قالح يا فيفن ، وكن سيـب العلماء والصالحيرقُ د الصالة ، واجلس يــــبُع الةالص
" من عال صوته وهنت ُحجته فإنَّ  قعيلكل نُو بها ، وال تستمع توتمسك  

 االسم المصغر االسم المكبر داللة التصغير

   

   

   

   

   

   

   

 
 كل تعبير مما يأتي :ما تحته خطفي صوب الخطأ النحوي في -2

 ...............................................................          صغيرة.                    بعُيْيننظر إليَّ الطفل  -    

 ..............................................................               لكرة القدم.               ُملْيعيببجوار بيتنا  -    

 ......................................... ......................الدينية.                               الكتيبتاتقرأت بعض  -    

 ...............................................................                                      صغير. كمصيبحبدت النجمة  -    

 ................................................................               بسيطة.  دويركانت األسرة قديما تعيش في  -    

 .................................................................                                         الفصل.   بُييبأغلق المعلم  -    

 ..................................................................                                  مشهور. ُشييرعتقع مدرستنا في  -    

 .كا في جملة من إنشائصغر األسماء اآلتية ثم ضع كل اسم منه -3

 ....................................................................................................................:            جبل  -     

راء  -      ح   ....................................................................................................................:        ص 

 ....................................................................................................................:           ُعثْمان  -    

 ....................................................................................................................أُمِّ:                 -    

 ....................................................................................................................شاعر:             -    
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 أ/ رشدي علواني          العربية                                    الصف الثاني عشر                                  شرح موضوعات اللغة 

 وداللته. وزنه استخرج اسما مصغرا من الفقرة اآلتية مبينا -4

ٍت مناعيُسو ياألذكار ف كحة ، وصرت أردد تلية  الصحيحوي بعضا من األذكار النبويبا ياء ُكتقأحد األصد يأهدان"    
ك عندما أردد تلي بيلقُ  يرة فية كبـــأشعر براح الة الفجر ، وأصبحتُ ـــد صيغرب وبُعل الميبقُ ل ، وخاصة يالنهار والل

" مانيلر سُ يالصغ يأعلمها أُخ ياألذكار ؛ مما جعلن  

 داللته وزنه االسم المصغر

   

   

   

   

   

   

   

 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يأتي : -3

 شموسة ( -ُشوميسة  -ُشميسة  - ) ُشميس.... ..................تصغير ) شمس ( هو  -ز

 فُنيطييس ( -فُنيطس  -فُنيطاس  -) فُنيطيس .................. تصغير ) فنطاس ( هو  -ب  

 زيينيب ( -ُزيينب  -ُزنيبة  -) ُزوينب ..................... تصغير ) زينب ( هو  -ج  

 ُسويعاد ( -ُسعياد  -ُسعيدة  - ) ُسعيِّ د...................... تصغير ) سعاد ( هو  -د  

 ُسويلم ( -ُسليمان  -ُسليلم  -) ُسليِّ م ..................... تصغير ) سالم ( هو  -هـ  

 بُوينة ( -بُنيَّة  - بنينة – ) بُنيتة...................... تصغير ) بنت ( هو  -و  

 قُندويل ( -قُنيديل  - قُنيدويل - نيدل) قُ ................... تصغير ) قنديل ( هو  -ز  

 زم.يلرا ما ياستبدل بما تحته خط كلمة مصغرة تؤدي المعنى مغ -2س

 ........................................................................من الرمال          رة جدايحبات صغتكون الغبار من ي -   

 .........................................................................                طفل صغ ر لبقحمل كل منا مهما كبر ي -   

 ........................................................................                   .هيف ينصلكان صغير مبجانب منزلنا  -   

 ........................................................................              .    ريصقت قبوبل الصالة قوصلت المسجد  -   
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 أ/ رشدي علواني          العربية                                    الصف الثاني عشر                                  شرح موضوعات اللغة 

 التقريركتابة                                  خامسا : التعبير  

الكويت حكومة وشعبا وقفات مشرفة تجاه األشقاء العرب في العديد من البلدان العربية إزاء ما لحق بهم ة دولوقفت 

 .سر الناظرينتكب احافالت المحملة بالمساعدات تمأل الشوارع والميادين في مومن ظروف وأزمات ، فكانت ال

 .   اإلنسانية التي قدمتها دولتنا الكويت الحبيبة الملحمةاكتب تقريرا مفصال عن تلك 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
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 نموذج تدريبي على موضوع : جابر عثرات الكرام

 اقرأ ثم أجب :

 ،: قد صار إلى أمر ال يوصف  فقالوا،  : ما حاله؟ فبينما هو في مجلسه إذ ذكر خزيمة بن بشر فقال عكرمة الفياض" 

ً قال : أفما وجد خزيمة بن بشر مو،  ولزم بيته أغلق بابه وإنه  ثم لما كان الليل ،الم ـــ؟ فأمسك عن الك اسياً وال مكافئا

 الم منـــفركب ومعه غ،  بإسراج دابته وخرج سراً من أهله أمر ثم، أربعة آالف دينار فجعلها في كيس واحد  إلى عمد

 لباب فدفعه بنفسهعنه وتقدم إلى ا ، ثم أبعده فأخذ الكيس من الغالم حتى وقف بباب خزيمة غلمانه يحمل المال ثم سار

 .بهذا شأنك : أصلح ، وقال مة فناوله الكيسـه خزيـفخرج إلي

 أوال : أسئلة الفهم واالستيعاب :

 اكتب ملمحين يدالن على التراث في قصة جابر عثرات الكرام. -1س      

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

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

 ى شخصيتين أساسيتين اذكرهما محددا الصفة التي أعجبتك في كل منهما.اشتملت هذه القصة عل -2س      

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

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

 ما أهمية الموقف الذي عبرت عنه الفقرة السابقة ؟ -3س

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

 اختر المكمل الصحيح  لكل مما يأتي : -4س

 ........... حملت الفقرة السابقة موقفا نستخلص منه قيمة -أ    

 العدل ( -نجدة الملهوف  -الثبات على المبدأ  -) الصبر            

 ...........من عناصر التشويق في الفقرة السابقة  -ب   

 يات (التغير المفاجئ للشخص -استعمال الرمز  -النهاية المثيرة    - ) تشابك األحداث      

 ..............................ليس من عناصر التشويق في الموضوع -ج  

التعجب.       )     (أساليب كثرة أساليب االستفهام و -)      (                           .استعمال لغة الرمز  -          

 )       (    .وتغير المواقعحداث وتبدل األحوال تأزم األ -)      (                   .األحداث وترابطها كتشاب -    

 فيما يأتي : صل بين الموقف وبين القيمة المستفادة منه -5س

 موقف عكرمة تجاه ما تعرض له خزيمة من فقر وضيق.                        الثبات على المبدأ -

 االعتراف بالخطأ وتصحيحه      موقف عكرمة تجاه ما تعرض له من حبس وسوء.                           -

 موقف خزيمة تجاه عكرمة بعدما عرف حقيقة صنيعه.                           نجدة الملهوف -
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 أ/ رشدي علواني          العربية                                    الصف الثاني عشر                                  شرح موضوعات اللغة 

 حدد مترادف ما تحته خط في العبارة التالية. -1س ثانيا : أسئلة الثروة اللغوية :

 .........................       .........................        .........................       . وبالما أصابه من  وأحشمهعكرمة  ىأضن

 .ين من إنشائكسياق( في  سكنوظف الفعل )  -2س

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

 .أحب قضاء الوقت في أكناف أسرتي -3س

 (كنفة  –كانف  –كنيف  –) كنف          ...  ....................(أكناف  مفرد ) -    

 (أقضية  –أقضياء  –ات وقضا – ضاةقُ  )             ....................( قضاء  وجمع  ) -    

 ...........................................................................    سياق من إنشائكفي تصريفا من مادة ) جبر (  وظف -4س

 حدد في العبارة التالية اقتباسا وجناسا. -1سثالثا : أسئلة التذوق الفني : 

  فال يكب الناس في النار إال حصائد ألسنتهم "  ما أجمل االبتسام ! وما أروع اللسان الذي يمدح األخرين ببديع القصائد ،" 

      ..................................................................................................................................................االقتباس :  -   

 ....................................................................................................................................................:  الجناس -  

 ي سياق من إنشائك.لسابقة كأثر مقتبس فبارة ا( وظف الع المرء بأصغريه قلبه ولسانه)  -2س

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

 للغوية :أسئلة السالمة ا ابعا :ر

 ) قال األب البنه : يا بُني احذر من أُصيحاب السوء ، وال تتكاسل في الدراسة قبيل االختبارات (. -1س

 .اسمين مصغرينأخرج من العبارة السابقة     

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

 صغر كل اسم مما يأتي ثم ضعه في جملة.  -2س

 ................................................................................................................. : ذنأُ  -    

 ................................................................................................................. : كتاب -    

 ............................................................................................................... قرطاس : -    

 ...............................................................................................................أسطول :  -     
  

 لنحوي فيما تحته خط :صوب الخطأ ا -3س

 ......................................................صغير.                     منيزيلتعيش األسرة الفقيرة في  -     

    ......................................................                    في عشه على الشجرة. اصيفورعُ ت رأي -     
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