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 لمالك بن القين الخزرجي     مواقف في الحياة             : الثالث اْلَمْوضوع  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الخالصة : 

م النص إلى وحدات موضوعية معنوناً كل وحدة1  ــ قس ِّ

 ( :            خبرة بالحياة وحكم عظيمة . 1:3األبيات )    

 ( :            الموت حتم ال مفر منه . 4:9األبيات )    

 ــ وضح النصائح التي قدمها الشاعر :2 

 . ضعيف الرأي ال يستدل برأيه. 1. معرفة الناس قبل الحكم عليهم     2هلها .     ال تسند األمور لغير أ   .3

 ــ اذكر القضية التي تناولها الشاعر .3  

  ( 1: 3األبيات )   :    تجارب الحياة تمنح اإلنسان حكمة التعامل في الحياة      

  ( 4: 9األبيات)    ( :تمني حياةال، فال يطيل  الموت حتٌم ال مفر منه  )رها دعاء الخصوم  ، وال يقص ِّ

 ــ  بين أسلوب الشاعر في تناول النص مدلالً بعبارات من النص .4

 عبَّرت األبيات  عن أسلوب الشاعر الحكيم في  فهمه للحياة وتعامله مع خصومه بحكمة  . .1

 :   ومنهاالتصوير المعب ِّر عن أعظم المعاني اإلنسانية ، وأعمق الخبرات المستمدة من الحياة،  .2

 ا شر مسند   ــــفإنك قد أسندته           ة    ــؤون أمانــلت الخـــــــت حم  ـإذا أن .3

 قد فكأن ، مثلها ألخرى تجهز             مضى الذي خالف ، يبقى للذي فقل  .2

ة باتخذ الشاعر من تجربته الشخصية مع أعدائه منطلقا لتعميم التجر   جاءت أبيات النص  متصلة فكرياً: .1

 لتصبح إنسانية ، فبدأ بتلك النصائح ثم بعد ذلك أخبرنا عن  موقفه من أعدائه الذين تمنوا له الموت

 تنوع األساليب :  .4

     : أسلوب الشرط : إلفادة تحقق وقوع جواب 

لت الخؤون أمانة    فإنك قد أسندتها شر مسند                            إذا أنت حم 

 : فال تظهرن ، وال تتبعن ( للنصح واإلرشاد  وجاء ت أساليب النهي ( 

    و جاء األمر ) اقتد ( للنصح واإلرشاد ، واألمر  ) تجهز ألخرى مثلها( للتنبيه والتحذير 

 

 ــ  يوضح نظرة الشاعر إلى خصومه . 5

 . ة بخالدين في الحياأنهم جهلة ، ال مكان للعلم عندهم ؛ ألنهم لو كانوا عاقلين لعلموا أنهم ليسوا على  لهمنظر الشاعر 

 ــ يستخلص الموقف النفسي للشاعر أمام القضية التي يراها .6

ن خيانة األمانة.      يق مِّ مَّن تََمنَّْوا َمْوته.   ــ   السُّْخط والض ِّ  الغََضب والثَّورة على أعدائه ــ  الضيق  مِّ

 الصدق مع النفس .. 1. اإليمان بحتمية الموت .     ــ الرضا بقضاء هللا وقدره .    

 ــ  يستنتج ما يرجوه أو يتوقعه  الشاعر لخصومه  7

فاإلنسان ال ينال إال ما   توقع الشاعر الموت لمن يرجو له الموت ، فالذي يتمنى له الموت ربما يأتي موته قبل   

 . قد ره هللا له 

 ــ أعد عرض األبيات السابقة بأسلوبك 8 

لت األمانة  من ال يستحقها ضاعت ، وال يُعرف اإلنسان إال بعد اختباره إذا أنت ألقيت المسؤولية  لغ    ير أهلها  وحمَّ

، فال تحكم على إنسان قبل معرفته ، فال تذمه قبل اختباره، ولك أن تذمه أو تمدحه بعد ذلك ؛ ليأتي حكمك عليه صائبا  

 م .ولكن  برأي العاقل الحكي الرأي ضعيف الجاهل واالقتداء ال يكون برأي
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 (   مواقف في الحياة )                                 :واالستيعاب : الفهم أوالً 

                                                                                      الشاعر قال   :األول السؤال

 إذا أنتتتم لتتتلتتتن تتتم ا تتت تتت    أ تتت نتتت   -1

 رهفتتت هتت تت تتر  ذب ا تتر   تت تتت   تت تت -2

  ال هت عن رأي ا ضتتتتتتعقص   ه  تتتتتتتت  -3

 

 فتتت نتتتس  تتت  أ تتتتتت تتت ه تتت   تتتتتتر   تتتتتت تتت  

  بتعتتت  بتتر ا تلترر فتتت ذ ت    أ  اللتتت 

   كن برأي ا لرر ذي ا ع تتت    فتتت  تتتت 

 

                                                  صْغ بأسلوبك عنواناً مناسباً لألبيات السابقة .   .3

 وحكمة بالحياة خبرة  نصائح غالية وخبرة بالحياة   أو 

                                                     :التالية البدائل  بين من الصحيح المكمل اختر .2

 :هي   األبيات الثالثة األولى في الشاعرالقضية التي يطرحها أ ــ  

 ة إذا تحملها غير األمينــ تضيع األمان          تجارب الحياة تمنح اإلنسان حكمة التعامل في الحياة ــ 

 ــ  الموت سبيل كل حي وال يعجله دعاء الخصوم                   ــ ال تحكم على إنسان قبل اختباره .    

 

ْد اثنتين منها   .                               قدَّم الشاعر في األبيات نصائح ج ــ    . حد ِّ

 . برأيه يستدل ال الرأي . ضعيف1عليهم     الحكم قبل الناس فة. معر2    . أهلها لغير األمور ال تسند  
 

  يتضح أسلوب الشاعر من خالل األبيات السابقة . اشرح ذلك  مدلالً عليه .     .1

 بحكمة  الحكيم في  فهمه للحياة وتعامله مع خصومهالشاعر  عن أسلوب األبيات  عبَّرت . 

 وأعمق الخبرات المستمدة من الحياة، ومنها التصوير المعب ِّر عن أعظم المعاني اإلنسانية ،   : 

 ل  فإنك قد أسندتها شر مسند                ؤون أمانة    ـــت الخـــــــــإذا أنت حم 

  :ًاتخذ الشاعر من تجربته الشخصية مع أعدائه منطلقا لتعميم التجربة   جاءت أبيات النص  متصلة فكريا

 ح ثم بعد ذلك أخبرنا عن  موقفه من أعدائه الذين تمنوا له الموت .لتصبح إنسانية ، فبدأ بتلك النصائ

 

                             وضح  األمنية التي تمناها أعداء الشاعر له ؟  وبم رد عليهم ؟    .4

تمنى له األعداء : الموت ورد عليهم : بأن الموت حتم على كل إنسان ، فكل نفس ذائقة الموت ، وهو ليس 

 ي ذلك  ورد عليهم دعوتهم وتمنى لهم الموت وحيدا ف

 

 موضحا رأيك .                                                        ناقش  ذلك ،  رأي الشاعر في الموت  في البيت الرابع يتضح    .5

اة الدنيا ، وهذا الحييرى الشاعر أن الموت حتم على كل إنسان ، فكل نفس ذائقة الموت ، ولن يخلد إنسان في هذه  

 الرأي مستمد من أصول العقيدة اإلسالمية ، ويتفق معها

 

يَّةِّ التي تناولَها اِّستَخلِّصِّ الموقَِّف النَّفسيَّ للش اعر .6  أمام القَضِّ

مَّن تََمنَّْوا َمْوته. الضيق    .     وقدره هللا بقضاء الرضا      الغََضب والثَّورة على أعدائه           مِّ

 النفس مع الصدق         .      الموت بحتمية اناإليم     

 ــ أعد عرض األبيات السابقة بأسلوبك 7   

لت  أهلها لغير  المسؤولية ألقيت أنت إذا     ، ارهاختب بعد إال اإلنسان يُعرف وال ، ضاعت يستحقها ال من  األمانة وحمَّ

  صائبا يهعل حكمك ليأتي ؛ ذلك بعد تمدحه أو تذمه أن كول اختباره، قبل تذمه فال ، معرفته قبل إنسان على تحكم فال

 الحكيم العاقل برأي  ولكن الرأي ضعيف الجاهل برأي يكون ال واالقتداء

 

WWW.KweduFiles.Com



  إعداد / محمد قاعود                                                                                   تدريبات الثاني عشر            
 

5 

 

                                                                  الثاني: السؤال

 هل ى رجتتت ن أ  أ ،     إ  أ تتتم

  ه   تتت  و ل،ا    ، ع ال ا ع   و تتت

 ف     ذي ع  ى    تف ا ذي  ضتتتى 

  عتتت  ا تتتذي عرج، رواي    عتتت نو  

 فل  وقش  ن ع  ى  رائ  بضتتت ئري 

   ت تلترر أعتتت ب هوعتتت      تتت  روتتتم 

 

 فت تس  تتتتتت قت      تتتتتتم فق ت  بت  ل  

  ئن  تتتم  تتت  ا تتت او  و  ن بل  تتت 

 هتهت أل ر رم  ه  تتت    فكتتت    تتت  

 ب         ،ه    أ  عك،  ه، ا روي

        بل   ي   ت   ،   ن  ت    

 ل ت ن ا ل تت عت      اتى   رتت   ر تتتتتت  

 
                                                     :التالية البدائل  بين من الصحيح المكمل اختر .1

 :هي   السابقةاألبيات  في الشاعرالقضية التي يطرحها أ ــ  

 ــ تضيع األمانة إذا تحملها غير األمين        ــ تجارب الحياة تمنح اإلنسان حكمة التعامل في الحياة   

 ــ ال تحكم على إنسان قبل اختباره .                     الموت سبيل كل حي وال يعجله دعاء الخصومــ  

 أكمل الفراغ فيما يأتي : .2

 يةغضبه من أعدائه وإيمانه بحتم: من خصومه األبيات السابقة في    الموقف النفسي للشاعريتمثل    -

                       الموت

  عندهم للعلم مكانا ال جاهلون             :       أن   و ى   ،   إ ى ا ش ور ن رةهتله     -

                             الثورة عليهم والغضب منهم   ف  اربق   ا   ب       : إل  س ا ش ور  ن   ،  تله  ع -

 للواقع وفهمه لنفسه فهمه:                  عن الشاعر تكشف المواقف التي يتعرض لها  -

 ستخلص الموقف النفسي للشاعر أمام القضية التي يراها .ا .3

ن  الضيق ــ  مَّ  .   وقدره هللا بقضاء الرضاــ      لجهلهم   أعدائه من والثَّورة الغََضبــ   .َمْوته تََمنَّْوا مِّ

 . النفس مع دقالص ــ     . الموت بحتمية اإليمان ــ   

 

 ستنتج ما يرجوه أو يتوقعه  الشاعر لخصومه  ا .4
 توقع الشاعر الموت لمن يرجو له الموت ، فالذي يتمنى له الموت ربما يأتي موته قبل موت الشاعر  فاإلنسان  
   .ال ينال إال ما قد ره هللا له  

 يه .     يتضح أسلوب الشاعر من خالل األبيات السابقة . اشرح ذلك  مدلالً عل .5

 . األبيات  عن أسلوب الشاعر الحكيم في  فهمه للحياة وتعامله مع خصومه بحكمة  عبَّرت .3

 التصوير المعب ِّر عن أعظم المعاني اإلنسانية ، وأعمق الخبرات المستمدة من الحياة، ومنها :  .2

 ضرورة  االستعداد للموت، في قول الشاعر :          

 خالف الذي مضى                     تجهز ألخرى مثلها ، فكأن قد فقل للذي يبقى ،            

 . استخدام أسلوب األمر  ) تجهز ألخرى مثلها( للتنبيه والتحذير .3

اتخذ الشاعر من تجربته الشخصية مع أعدائه منطلقا لتعميم التجربة لتصبح إنسانية جاءت أبيات النص  متصلة فكرياً:   

 د ذلك أخبرنا عن  موقفه من أعدائه الذين تمنوا له الموت، فبدأ بتلك النصائح ثم بع

 بأسلوبك السابقة األبيات عرض أعد  .6

 مكان ال  ، جهلة أعداءه أن ويبن ، منه مفر ال حي   كل نهاية الموت بأن موته يتمنون الذين أعدائه على الشاعر يرد  

 ممن رويعتب يتعظ أن إنسان كل وعلى ،  الحياة في بخالدين ليسوا أنهم لعلموا عاقلين كانوا لو ألنهم ؛ عندهم للعلم

 قبل وتهم يأتي ربما الموت لي يتمنى الذي فلعل  ،  محالة ال قادم فإنه ينتظره الذي للموت ويتهيأ وليستعد ، سبقوه

 ، اةيالح في نصيبي من تنال وال تضرني ال بعدي يأتي من فحياة ، له هللا قد ره ما إال ينال ال اإلنسان و ،  موتي

  . محددة معدودة اإلنسان وعمر فأيام  إنسان لكل متربص والموت  ، أجلي في يطيل ال قبلي اآلخرين موت وكذلك
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 الثروة اللغوية : ثانياً : 
 : اكتب مترادف كل كلمة تحتها خط فيما يأتي :1س

 
له   َوَكلَهُ                                                            شر مسند أسندتهافإنك قد  .3  وحمَّ

ي  .                                                     مخلدلئن مت ما الداعي علي  ب .2                               دَائٌِّم ، أَبَدِّ

 / الهالك    الهالكُ                الرديبه ، قبل موتي ، أن يكون هو    ، ويد عي ردايلعل الذي يرجو  .1

 اختباره ومعرفته                                                          خبره قبل امرئ ذم تظهرن فال .4
 
 

 :  بي ِّْن معنى كلمة )    ابتلى   ( في السياقين اآلتيين :2س
                             (     )   اختبر  .                                        إذَا أََحبَّ هللا  َعْبدًا اْبتاَلَه  ـــ      

 )    عرف (ــ     ابتلى المؤمن الصادق الحياة فلم تغره .                        
 
 
 

 اختر الصواب مما بين القوسين لكل مما يأتي :  :3س
                                    

   َ  (          ف توات  ، فِّتْيَة   و ، فِّتيان   و َوانال يعدُّ  جمعاً لكلمة )     الفتى   (  :     )    فَت
  عاف عَفاء   ـ  ال يعدُّ  جمعاً لكلمة )   الضعيف   (  :     ) ضِّ  (    أضعافـــ   َضْعفَى ــ  ض 

 
 :  وظف جمع كلمة ) سبيل ( في جملة من تعبيرك  4س

 ُسبُل الخير كثيرة ومتنوعة                  
 

   )  رصد (   لكلمة   تية بتصريف مناسب نم   الجمل اآل :   5س 
    

راقِّبة                                 لمخالفات المركبات    راصدةالشرطة   .3  م 
  الجو   أحوال يبحث علم          أهمية عظيمة في الرحالت الجوية .   األرصاد لمصلحة .2
ود   التهيب في القرآن  .1 ه                     للمشركين المستكبرين َمْرص  َوجَّ  . م 
د    هللا تعالى    .9 تََرص ِّ َراقِّب  للظالمين                                           م  تََرب ِّص   ، لَه   م   بِّهِّ  م 
ْرصاد الدولة .5  تراقِّبهملمجرمين                                                  بالمِّ
راقِّب                                            أبنائه لتصرفات راصد   األب .6  م 
ود   َعَملٌ  هذا .7 ه                                                 لِّْلفُقََراءِّ  َمْرص  َوجَّ  . م 
د  متَ   الوطن .8 هُ  َرص ِّ َراقِّب                                                  َعدُوَّ تََرب ِّص   ، لَه   م   بِّهِّ  م 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.KweduFiles.Com



  إعداد / محمد قاعود                                                                                   تدريبات الثاني عشر            
 

7 

 

    اللغة والدبن والعادات                  :             لرابع ا ضوع  اْلَموْ 

 خالصة الموضوع :  

 تظهر حقيقة األمة في صفاتها الخاصة بها  وهي التي تؤدي إلى قوة األمة ووحدتها .         حقيقة األمة :

 ل األمة في ترابطها مثل األسرة الواحدة  التي تجع( اللغة والدبن والعاداتهذه الصفات الخاصة)  :دور الكائن الروحي

 .من أثر الدين واللغة والعادات والقيم الناتجة  المبادئ          الخلق القوي لألمة :

 تعكس اللغة أفكار األمة وطموحاتها وآمالها ، وبها تتحد األمة .  اللغة واألمة : 

 .في أفكارها ومعانيها ، وهي تمثل قومية الفكر اللغة تعكس صورة األمة ــ          أثر اللغة على األمة :

 . وقيم معان من فيه ما واستلهام تراثها إحياء فيــ                                 

 . األمة أفراد بين والعاطفية الروحية العالقة تقوية في -                               

قضاء على لغة الدول التي يحتلها ألن اللغة هي التي تعبر عن أفكار الهدف األول للمستعمر ال   اللغة والمستعمر :

 وعواطف  وآمال تلك الشعوب فهي مثل النسب لإلنسان فإذا انقطع عن لغته انقطع عن نسب ماضيه .

حينما تهون اللغة على شعب يهون أمره على عدوه  ، ويذل هذا الشعب ويكون أمره إلى  قوة األمة في قوة لغتها :

  ؛ ومن هذا يفرض األجنبي المستعمر لغته فرًضا على األمة المستعمرة وخذالن ضعف 

 األجنبية باللغات سمات الذين يتعلقون

 ليس لهم انتماء للغتهم لضعف تدينهم وتخليهم عن قوميتهم .  .3
  .تاريخهم وينبذون  العربية  يخجلون من قوميتهم .2

 يقة .بقيمتها الحق ال األجنبي  قيمة األشياء بمصدرها  .3
 االنبهار باللغات األجنبية وتقديمها على اللغة العربية .    لعلة التي أ بتلي بها الشرق  وأثرها :ا

وهذا االنبهار ئؤثر  في أخالق الناس بم اتحمله اللغات األجنبية من قيم وأخالق تغاير القيم واألخالق العربية فتضر  

 ر الجو الذي نشأ فيه األمة كما يضر الجسم االنتقال إلى جو أجنبي غي

 الفاضلة .:   يستمد المجتمع أخالقه من الدين اإلسالمي وبه تثبت في النفس القيم األخالقية   األمة والدين 

 أ ــ  يجعل ضمير اإلنسان يقظاً فيبتعد عن الحرام .        أثر الدين  :

 ع إال هلل تعالى .ب ــ يمنح اإلنسان عزة النفس والكرامة فال يخض                    

 ج ــ يجعل اإلنسان أكثر التزاما بالقانون ألنه إلتزام نفسي ينبع من الدين .                     

 د ــ  التمسك باألخالق النابعة من الدين تؤدي إلى استقرار األمة اجتماعياً .                     

 سياسياً . األمة إلى نجاح التي تدعو إلى الترابط واالتحاد تؤدي  هـ ــ  التمسك  بتعاليم الدين                    

 ال تذل أو تخضع ألحد فعلى هذه األمة مسؤولية أن تتقدم غيرها من األمم ويكون لها السيادة والشرف  و

 النفس في القوي الصحيح الدين ينشئها التي العظيمة أثر األصول

ذلك  ،  ي ينشئها الدين الصحيح القوي في النفس، يتهيأ النجاح السياسيالتوإذا تمسكت األمة بهذه األصول العظيمة 

 .الثبات على النزعة السياسية، والصالبة في الحق، واإليمان بمجد العملألن الدين يربي زعماء األمة على 

 استقالل الرجل المؤمن :

في التاريخ كلما  يظهرالذي  رجل صدق المبدأ، وصدق الكلمة، وصدق األمل، ؛ وهو الرجل هو الرجل المؤمن 

 فهو الرجل الذي يقود أمته إلى االستقالل . إليه مثل  احتاجت الحياة الوطنية 

 العادات واألمة :  

 يقلتحق وتشترك فيها الشعوب العربية  ، الحاضر ما يتوارث الجيل الحالي من عادات األجداد  وتستمر في  هي 

 ويشعر ، هوطن يألف اإلنسان يجعل في   شيئاً حقيقياً في كل نفس   مما طنالو وتجعل  حب  للشعب والتشابك األلفة

    غيره في باالغتراب

 ئهأبطاله، وفالسفته، وعلماببها الشعب  يرتبط  هو الوسيلة الروحية التي  في كل شعب  وعاداته  الماضي احترامو

 . .  ره في حاض ، وأهل الفن منه؛ ؛ وبهذا تكون صورهم العظيمة حية ئهوأدبا

يَّة واالستقالل.        ختام الموضوع :     الُهوِّ

 يخهتار من وال منها انتزاعه يسهل ينتمي الشعب إلى أمته ، فالوباللغة والدين والعادات،  
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 (   اللغة والدين والعادات)                                  :واالستيعاب : الفهم أوالً 

غة فهي صورة وجود األمة بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها، وجودًا متميًزا قائًما أما الل )    :األول  السؤال

كيب والدقة في تر ، بخصائصه؛ فهي قومية الفكر، تتحد بها األمة في صور التفكير وأساليب أخذ المعنى من المادة

ل األمة إلى التفكير والبحث في اللغة دليل على دقة الملكات في أهلها، وعمقها هو عمق الروح ودليل الحسن على مي

ال جرم كانت لغة األمة هي الهدف األول للمستعمرين؛ فلن يتحول الشعب أول ما يتحول إال من ... و  األسباب والعلل

 ( لغته

               .  األمة وحدة في اللغة دور  توضيح           . الفقرة السابقة من الكاتب هدف استنتج .3

ة       : قرة السابقة  ضع عنواناً للف      .    اللُّغة وفِّكر  األمَّ

 الدليل الذي يعرضه الكاتب في الفقرة السابقة                  :الصحيح المكمل تحت خطا ضع .2

    ديني               ــ       دليل  تاريخي ــ    دليل      سياسي     ــ    دليل             واقعي دليل      

 . ( جرم كانت لغة األمة هي الهدف األول للمستعمرين؛ فلن يتحول الشعب أول ما يتحول إال من لغته ال)  و   

 الدليل الذي يعرضه الكاتب في الفقرة السابقة                 

                                                                                                                  ديني          ــ       دليل  تاريخي    ــ    دليل          سياسي ــ    دليل        اجتماعي  دليل     

 تتبع الكاتب أثر اللغة في تكوين األمة وحياتها  .3

 .اللغة تعكس صورة األمة في أفكارها ومعانيها ، وهي تمثل قومية الفكر ــ     فيم يتمثل هذا األثر ؟ أ ـ

 . وقيم معان من فيه ما واستلهام تراثها إحياء فيــ                                 

 . األمة أفراد بين والعاطفية الروحية العالقة تقوية في -                               

تسعة فيها ، بينما بيان أن األمة القوية هي أمة حريصة على لغتها  ناهضة بها ، م  ما هدف الرافعي من ذلك ؟ ب  ـ     

 .ال تهتم بلغتها  األمة الضعيفة هي أمة 

  ليس كاللغة نسب للعاطفة والفكر :                                                                             وضح المقصود بما يأتي :  .4
  األمة وتراثها األدبي واألخالقيتصون فكر ألنها  ووطنه اإلنسان بين رابط وأقوى وأعمق أكبر هي اللغة  

                                         من  المخاطب  في الفقرة السابقة . دلل  على ما يقول .    .5

والدليل على ذلك قول الكاتب ،  العربية وإكبار شأنها  ةإعزاز اللغ لدعوتها إلى  العربية كلها  ألمةالخطاب موجه  ل 

 .ال تهتم بلغتها  أمة حريصة على لغتها  ناهضة بها ، متسعة فيها ، بينما األمة الضعيفة هي أمة األمة القوية هي   :

 من األدلة التي تؤكد دور اللغة في وحدة األمة: و   

، واللغة تكون الهدف األول للمستعمر، فلن يتحول شعب أول ما يتحول إال من  - قول الكاتب: "ما ذَلَّت لُغة قوٍم إال ذلَّ

ا الشعوب التي تتعصب للغتها تكون اللغة األجنبية خادمة لها ."  لغ  ته، أم 

يًا مجاالت التَّصنيف. .6 َسم ِّ لَّة الكاتب م   َصن ِّف أَدِّ

 والدين لغة ال :  أتى الكاتب بأدلة  تخاطب  العقل  مستمدة من الواقع  ليؤكد أن عأدلة عقلية يؤكدها الواق 

 وتضمن لها مستقبلها واستقاللها .  األمة هي التي تحفظ تاريخ والعادات 

 ويمكن تصنيف  تلك األدلة إلى  ما يلي : 

 الشعوب حرية في وأثرها العادات عن الحديث :  أدلة اجتماعية     . 

 أبطال الماضي  وأثرهم في حاضر األمة ووحدتها  : أدلة تاريخية  . 

 لغتها         خالل إضعاف من الشعوب على وهيمنته االستعمار عن الحديث   : أدلة سياسية   . 

 رضهأل أن اإلنسان ليشعر حتى حقيقيًّا، نفسيًّا شيئًا الوطن تجعل التي وحدها هي والعادات:    وجدانية أدلة 

 عن وطنه اغترب من إال هذا يعرف وليس الحياة، إلى به جاء الذي األب أبوة ولقومه ولدته، التي األم أمومة
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   : ني الثا السؤال

الدين هو حقيقة الخلق االجتماعي في األمة، وهو الذي يجعل القلوب كلها طبقة واحدة على اختالف المظاهر و ) 

االجتماعية عالية ونازلة وما بينهما، فهو بذلك الضمير القانوني للشعب، وبه ال بغيره ثبات األمة على فضائلها 

 (  النفسية، وفيه ال في سواه معنى إنسانية القلب.
       للفقرة السابقة اناً ضع عنو  .1

 . ين والُخلُق االجتماعي   الد ِّ

 

               .  األمة وحدة فيالدين  دور  توضيح           . الفقرة السابقة من الكاتب هدف ستنتجا .2

 . صغ فكرة بأسلوبك تعبر بها عن معنى الفقرة السابقة .3

      للشعب. ثبات الفضائل النفسية هو حقيقة الخلق االجتماعي لألمة وبه الدين            

  

 ما دوافع الكاتب للكتابة في هذه الموضوع ؟ .4

الحظ أن اللغة لم تعد مكرمة بين أهلها، وأن الدين قد ضعف سلطانه في النفوس وأن العديد قد تخلوا عن عاداتهم 

 وتقاليدهم األصيلة.

 

                                                            .اذكر األدلة تؤكد دور الدين  في وحدة األمة  .5

           الدين أقوى الوسائل في إيقاظ ضمير األمة . -

 يجعل الشعب أبياً ، ال ترغمه قوة   -

   التدين بالشريعة يؤدي إلى االلتزام بالقانون في النفس .  -

ً التمسك بالدين يؤ  -  دي إلى استقرار األمة اجتماعيا

ً  األمة إلى نجاح يؤدي التمسك  بالدين -  سياسيا

 

 الدليل الذي يعرضه الكاتب في الفقرة السابقة                  :الصحيح المكمل تحت خطا ضع .6

  ــ       دليل  تاريخي              واقعي  دليلسياسي          ــ     ــ    دليل              وجداني   دليل     

   

 وضح المقصود بكل مما يأتي :  .7
 ليس عمل الدين إال تحديد مكان الحي في فضائل الحياة .  ــ
هو حقيقة الخلق االجتماعي في األمة  ، وبه ثبات  الفضائل اإلنسانية ، وهو أقوى الوسائل في إيقاظ ضمير   الدين 

 ً  ، ال ترغمه قوة وال يعنو لقهر  األمة ، ويجعل الشعب أبيا

 

 تلي كل عبارة من العبارتين التاليتين: اختر البديل المناسب من بين البدائل التي .8

 تختلف العادات مع الدين في كون: 

 العادات تتميز بالخصوصية، أما الدين فيتميز بالشمولية. -أ

 العادات تتميز بالشمولية، أما الدين فيتميز بالخصوصية. -ب

 العادات تقوم على أساس أدبي في النفس، أما الدين فيشتمل على التحريم والتحليل. -ت

 دات ماٍض يفقد قيمته بمرور الزمن، أما الدين فقيمته ثابتة على مر العصور.العا -ث
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    :الثالث   السؤال

وال يذهبن عنك أن الرجل المؤمن القوي اإليمان الممتلئ ثقة ويقينًا ووفاء وصدقًا وعزًما وإصراًرا على فضيلته ) 

و رجل االستقالل الذي واجبه جزء من طبيعته وغايته وثباتًا على ما يلقى في سبيلها ال يكون رجاًل كالناس؛ بل ه

السامية ال تنفصل عنه، هو رجل صدق المبدأ، وصدق الكلمة، وصدق األمل، وصدق النزعة؛ وهو الرجل الذي 

 (  ينفجر في التاريخ كلما احتاجت الحياة الوطنية إلى إطالق قنابلها للنصر.

    للفقرة السابقة       ضع عنواناً  .1

 .الدين على شخصي الرجل المؤمن أثر   

 

 صغ فكرة بأسلوبك تعبر بها عن معنى الفقرة السابقة .  .2

 الدين هو حقيقة الخلق االجتماعي لألمة وبه ثبات الفضائل النفسية للشعب.

 

                                                            . وضح ما يأتي في ضوء فهمك للموضوع   .3

 .   ى الوسائل في إيقاظ ضمير األمة الدين أقو -

 إذا لم تفلح كل الوسائل في إيقاظ الضمائر فإن الخوف من هللا وعقابه هو أقوى الوسائل ليوقظ تلك الضمائر

                

 التدين بالشريعة يؤدي إلى االلتزام بالقانون في النفس .      -

  سي لاللتزام بالقانون هو الدافع النف العادلة  االلتزام بمبادئ الشريعة

 

-    ً  . التمسك بالدين يؤدي إلى استقرار األمة اجتماعيا

التمسك بالدين يؤدي إلى رسوخ الفضائل األخالقية عند الشعوب وبه يسود األمن واألمان وهذا له أبلغ األثر في 

 استقرار المجتمع  

 

ً  األمة إلى نجاح يؤدي التمسك  بالدين -  . سياسيا
ورجل أو  ، هو رجل صدق المبدأ، وصدق الكلمة، وصدق األملبشخصيته ورأيه  ل االستقاللرجألن الرجل هو 

 زعيم بهذه الصفات البد أن ينجح  وتنجح أمته سياسياً .

 

    :الصحيح المكمل تحت خطا ضع .4

 (   وهو الرجل الذي ينفجر في التاريخ كلما احتاجت الحياة الوطنية إلى إطالق قنابلها للنصر)   

 السابقة               لعبارة الدليل الذي يعرضه الكاتب في ا           

    دليل  تاريخيديني               ــ        سياسي          ــ    دليل عقلي             ــ    دليل  دليل

 

 وضح المقصود بكل مما يأتي :  .5
 ــ  ليس عمل الدين إال تحديد مكان الحي في فضائل الحياة .

لدين  هو حقيقة الخلق االجتماعي في األمة  ، وبه ثبات  الفضائل اإلنسانية ، وهو أقوى الوسائل في إيقاظ ضمير ا

 األمة ، ويجعل الشعب أبياً ، ال ترغمه قوة وال يعنو لقهر 
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 : لرابعا السؤال

زيزة الجانب تقدم لغة غيرها الشرق مبتلًى بهذه العلة، ومنها جاءت مشاكله أو أكثرها؛ وليس في العالم أمة ع) 

على لغة نفسها، وبهذا ال يعرفون لألشياء األجنبية موضعًا إال من وراء حدود األشياء الوطنية؛ ولو أخذنا نحن 

 (  الشرقيين بهذا، لكان هذا وحده عالًجا حاسًما ألكثر مشاكلنا.

 و أكثرها  يقول الكاتب : والشرق مبتلًى بهذه العلة ، ومنها جاءت مشكالته أ: 1س

 استنتج هدف الكاتب من الفقرة السابقة . أ ــ 

 األجنبية على اللغة العربية . و تقديم اللغات التغريب دعوات وراء التنبيه إلى خطورة االنجراف

 ما العلة المشار إليها  في العبارة السابقة ؟ ب ــ 

  بية بلغة األجنبي ، ذلك ألنهم ليست لهم عصبية قويةانبهار المتعلقين باللغات األجن:  العلة التي ابتلي بها الشرق  

 للغتهم ويخجلون من  قوميتهم ، ويكرهون لغتهم وآدابها .

ما ذلت لغة  شعب إال ذل ) حينما تذل لغة شعب يفرض المستعمر   ــ  ما المشكالت التي جرتها على األمة  ؟  ج

 تابع لها . (لغته ، ويمحو تاريخ هذه األمة ويجعل مستقبل هذه األمة 

 ــ تؤثر اللغة األجنبية في الخلق القومي  لألمة  كما  يؤثر الجو األجنبي في الجسم الذي انتقل إليه وأقام فيه . 

 

 الدليل الذي يعرضه الكاتب في الفقرة السابقة                  :الصحيح المكمل تحت خطا ضع: 2س

   ديني               ــ       دليل  تاريخي ــ    دليل          سياسي ــ    دليل             واقعي دليل     

  

 علل ما يأتي :  : 3س

 . تبرؤ بعض الناس من سلفهم واالنسالخ من تاريخهم وآداب لغتهم 

 النبهارهم   بلغة األجنبي  ، فليست لهم عصبية قوية للغتهم فيكرهون لغتهم وآدابها ، ويقدمون عليها لغة األجنبي .  

 فتقاد   األشياء األجنبية بريقها وسحرها في نظر بعض الناس إذا سميت بلغتهم القومية .ا 

 ألن قيمة األشياء عندهم بمصدره ال بنفسها   ، وبالخيال المتوهم فيها ال بالحقيقة .  

 : الخامس السؤال

سان أن ألرضه أمومة األم التي ولدته، والعادات هي وحدها التي تجعل الوطن شيئًا نفسيًّا حقيقيًّا، حتى ليشعر اإلن  ) 

ولقومه أبوة األب الذي جاء به إلى الحياة، وليس يعرف هذا إال من اغترب عن وطنه، وخالط غير قومه، واستوحش 

 (   من غير عاداته؛ فهناك يثبت الوطن نفسه بعظمة وجبروت كأنه وحده هو الدنيا

                                                                         . الفقرة السابقة من الكاتب هدف استنتج    - 1س

            .  األمة وحدة فيالعادات  دور  توضيح  

              الدليل الذي يعرضه الكاتب في الفقرة السابقة     :الصحيح المكمل تحت خطا ضع     :2س

 ــ       دليل  تاريخي           ديني         ــ    دليل       سياسي  ــ    دليل      اجتماعي دليل     

                                                            في وحدة األمة . العادات اذكر األدلة تؤكد دور  : 3س

                 هي رابط الماضي بالحاضر  .  .3

 هي وحدة تاريخية في الشعب    .2

          يئاً نفسياً حقيقياً  .  تجعل الوطن ش .1

 األجنبي عن التميز روح الوطني في تنبه   .9

 : وضح المقصود بالتعبيرات االتية :4س

 ولوال التدين بالشريعة؛ لما استقامت الطاعة للقانون في النفس

 فإن من دقيق الحكمة في هذا الدين أنه لم يجعل الغاية األخيرة من الحياة غاية في هذه األرض
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 ثانياً : الثروة اللغوية :
 : اكتب مترادف كل كلمة تحتها خط فيما يأتي :1س

 (   الشيُء : استتَرَ  اْكتَنَّ في الشعب          المستتر  : )  المكتنولكن تلك الحقيقة هي الكائن الروحي   .3
   تعاضدوا من تآزرَ  ة :  اسم فاعل تعاونمو ةتعاضدم    متآزرة .إذ يجعل الخواطر مشتركة والنوازع  .2
 .     واعتياده والمواظبة عليه لزوم الكلمة والكلمات قليلة دأبهفإن روح االستعباد ضيق ال يتسع ، و .3
    الضَّعف وذُبوُل الحيويَّة.                 فيهم هذه العصبية يخجلون من قوميتهموهنت فتراهم إذا  .4
ل  ولهذا كان الدين من أقوى الوسائل التي  .5      ستعان بهيُ عتمد عليه ويُ .   ي إيقاظ ضمير األمة عليه ف ي عَوَّ
 قوة وال يعنو للقهر   .       ال تجبره                         ترغمه ومتى قوي هذا السلطان في شعب كان حمياً أبياً ، ال .6

 
 :  بي ِّْن معنى كلمة )  اِّْختَلََف   ( في السياقات اآلتية :2س

 
ِّ  فِّي زميلهالمعلم  َمَع   اِّْختَلَفَ  .3 أْي ٍ  أَتَى أَيْ                                         الرَّ   ُمَخالِّفٍ  بَِّرأْي
دد                             مباريات كرة القدم   إلى المشجعون  اختلف  .2 ة إليها ترَّ ة تلو المرَّ  . المر 
ت      السنون و ال أزال متمسكاً بحبي لوطني                  علي اختلفت .1  عليه تعاقبت ، به مرَّ
 يَتََساويا لم                                          العدل والظلم  في نظر المؤمن    اْختَلفَ  .9

  
 ر  ــ ذرية (:   اجمع ) األبي   ــ الد:  : وظف ما يأتي في جملة من تعبيرك   3س

 ن المسلمون األوائل أ باة ال يقبلون الضيم .كا ــ األبي : األباة                                 .1
يارالدار :  .2 ر/الدُّور/ الد ِّ ياَرة    / األَْدؤ   الديار الواسعة  فيها راحة لإلنسان . ـــ      الدِّ
 اللهم بارك لنا في ذرياتنا . ـــ    .                  ذَراريُّ  و ذ ريَّاتــ ذرية :  .3

 
 مفرد  )  األغالل ــ عظائم ــ الذرائع  (:   :    رك :  وظف ما يأتي في جملة من تعبي4س

 الكراهية غ ل في عنق الحاقد ـــ                       الغ ل  :   األَغالل .1
 الغيبة من الذنوب العظيمة ـــ                    َعظيمة: عظائم .2
 الكسل ذريعة المهملين ــ                     الذَّريعة الذَّرائع .3

 
 :سياقين مختلفين  في"  اختلفَ "  وظف كلمة :  5س

ة إليها تردَّدوا)                        .المدرسة مكتبةِّ  إلى الطالب   اختلفَ  -أ ة تِّلوَ  الَمرَّ  (الَمرَّ
ديقان اختلفت -ب أي في الصَّ  (  يَتَّفِّقا لم)                                       .الرَّ
 

   (   ماز)  لكلمة   ة بتصريف مناسب :   نم   الجمل اآلتي 6س 
متاز العلمي   المؤتمر في الُمحاضرُ  - ن)                                   .م   ( ُمتَمك ِّ
دُّ  - ق)                                             .التََميُّز َسبيلُ  والُمثابََرة الجِّ  (     التَّفَوُّ
 (التَّفاُضل)                      .الصالح والعمل بالتقوى يكون الناس بين التَّمييز -

 
     في جملتين من تعبيرك   ) ماز  (   تصريفين مختلفين لكلمة    استخدم :   7س

 عزل                                   المرضى وقاية لألصحاء  إمازة يجب .3
يَّة االجتهاد  .2  غيره عن الشَّيءَ  تمي ِّز صفة           المخلصين                                  َمزِّ
تََمي ِّز   العالم الصادق .1 دٌ                                            أسلوبه     فِّي م   . ُمْنفَرِّ
يلُ   بَْينَ  اْلَمْيز   يجب   .9 قَةُ  ، المجتهد والمهمل                  التَّْفضِّ     ةخاص   معاملةٌ  أو محاباةٌ  ، بَْينَُهمْ  التَّْفرِّ
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 العنب ملك الفاكهة         الموضوع الخامس :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أوالً : الفهم واالستيعاب :

 لتي تنقص البحث قيد الدراسةــ يبين عناصر البحث ا1  

   ( والمقدمة اإلهداء) التمهيدي القسم - 1     البحث محتويات قائمة  - 2   العنوان صفحة - 3

 واالستبانات  والبيانات الجداول مثل من المالحق -9

 .   الغذاء أفضل دواء   /     ودواء غذاء :     العنب    ــ يضع عنواناً آخر للبحث2

 ( البحث في الرئيسة النقاط أهم)    رئيسة عناوين إلى البحث متن ــ يقسم3

 .    الكريم القرآن في العنب .2              (. األصلي موطنها ، لها التابعة الفصيلة)   العنب شجيرة  .3

 الغذائية العنب منتجات . أهم5.   للعنب والعالجية الغذائية الخصائص . 9  .  للعنب الصحيحة .التسمية1

 ــ يحدد مشكلة البحث ونوعه ) وصفياً وتأصيلياً ( ومجاله 4 

 نم هللا خلقها التي بالطيبات العالج وترك الكيميائية األدوية من وضار اصطناعي هو ما بكل التداوي:  المشكلة

 .  العنب ومنها الطبيعية والفواكه األغذية

 . تاريخي   وصفي علمي    :  البحــث نوع •

ه منتجات وأهم للعنب والعالجية الغذائية النبات والغذاء وعالقته بالدواء  يتناول الخصائص لومع:  البحث مجال •

 الغذائية

 ، هال التابعة الفصيلة)   العنب شجيرة  حديثه في البحث عن  الكاتب وصفي علمي طبي  بسط  :البحث منهج •

 الخصائص  وأوضح  للعنب الصحيحة ميةالتس وبين  الكريم القرآن في العنب  عن تحدث ثم  األصلي موطنها

  و شريفال والحديث الكريم القرآن  من النقلية  باألدلة أتي و الغذائية العنب منتجات وأهم للعنب والعالجية الغذائية

 . بفكرته لإلقناع ومنتجاته بالعنب شفائهم تم لمرضى  الواقع من بقصص استدل

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم         :          ــ يصوغ مقدمة موجزة للبحث  5

  التداوي بالغذاء                                                                           

اتجه البحث الطبي في هذه األيام إلى اإلشادة باألغذية في العالج، وأصبحت الكلمة الشائعة في هذه الناحية: )    

اسم رجل عاش في القرن الرابع « األندلس»وقد حفظ لنا تاريخ الطب العربي في  ..أعدل عن الدواء إلى الغذاء

كان معنياً بعلم األدوية أيما عناية، ومما يعرف لهذا الطبيب الذي تخصص في علم « ابن واقد»الهجري، هو : 

   ى الغذاء في العالج، األدوية أنه كان ينادي في ذلك الزمن القديم بمثل ما ينادي به الطب الحديث من التعويل عل

 وسوف يكون حديثنا في بحثنا عن العنب غذاء ودواء ................. 

 الباحث. إليها توصل التي والتوصيات النتائج ــ يستخلص أهم6

تعتبر مصدراً مهماً تمد الجسم واألحماض يرى الكاتب ضرورة االعتماد على العنب كغذاء ودواء ألنه )  .1

مينات خاصة ) أ ، ب ، جـ ( و  يعتبر العنب مقوياً للدم إضافةً على ذلك فإن احتواءه على األمينية   والفيتا

 نسبة من فيتامين )ج ( يزيد مناعة الجسم  (

 . العنب عن تصدر التي الغذائية الصناعات من العديد هناك. 1     .  بالكرم العنب تسمية الخطأ من .2

   :   ــ يذكر مصادر البحث ومراجع البحث  7

 .  الشريف الحديث     الكريم القرآن        المصادر والمراجع :  

 .  الزحيلي وهبة الدكتور لألستاذ والمنهج والشريعة العقيدة في المنير التفسير  .3

 . الحسيني أيمن دكتور بالعنب العالج مع قصتي .2
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   :األول  السؤال

ضارة ، فهي الغذاء والدواء والمتعة والجمال ، فمن ظل ) تمثل هذه الشجيرة رمزاً للعزة والخصوبة وللتراث والح

وارف إلى عبير ناعم ، ومن ثمر شهي إلى عصيٍر  منعش لذيذ  ومنتجات عديدة ، قديمة قدم التاريخ  واإلنسان بدأ 

عام ، ويستدل على ذلك من خالل بذور بعض  5111اإلنسان بزراعة العنب في بالد الشام ومصر منذ أكثر من 

 (  التي  اكتشفت  في المقابر وأشكال العناقيد واألوراق المنحوتة على األعمدة واألوابد التاريخية  األصناف
 .     ودواء غذاء :     العنب    للفقرة السابقة ضع عنواناً   ــ 1
 
                                                تمثل الفقرة السابقة نقطة رئيسة من نقاط البحث .   وضح ذلكــ 2

 (. األصلي موطنها ، لها التابعة الفصيلة)   العنب شجيرة                 

 

  :   .                                                                            أكمل الفراغ فيما يأتي ــ 3 

 جزء من متن البحث .ــ تمثل هذه الفقرة من البحث :      
   النبات والغذاء وعالقته بالدواء علمي علومبينما مجال هذا البحث :           وصفي علميهذا البحث  :   ــ  نوع

   
 الكاتب في الفقرة السابقة                الدليل الذي عرضه   :الصحيح المكمل تحت خطا ضع ــ4 

  تاريخي  ــ                  ديني ــ        سياسي         ــ        اجتماعي       
 
                                                            أعد  عرض الفقرة  السابقة بأسلوب أدبي :   - 5

العنب ملك الفاكهة  وهو شجيرة العزة والكرامة موطن الخصوبة والحضارة ، والعنب غذاء  يمتع الجائع ، ودواء 

عد  الكليل ، فظلها وارف تهدأ له النفوس ، وتطمئن له القلوب فثمره شهي مثل يريح العليل  ، ومتعة  وجمال تس

يضرب بجذوره في التاريخ  وتشهد على ذلك ‘  العسل ، وعصيرها ينعش الجسم كالماء البارد مع العطش الشديد 

 .        وأشكال العناقيد واألوراق المنحوتة على األعمدة واألوابد التاريخية

)   لقد ذكر هللا تعالى شجيرة العنب في عدة سور من القرآن الكريم واصطفاها في عداد       :ي الثان السؤال

األشجار المباركة ، حيث يقول الحق عز وجل : بسم هللا الرحمن الرحيم : ) ينبت لكم من الزرع والزيتون والنخيل 

لى روعة ودقة الوصف القرآني لبساتين .... وتتج(و األعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك ألية لقوم يتفكرون 

العنب المحاطة بأشجار النخيل في أبهى وأجمل صورة في قوله تعالى : ) واضرب لهم مثالًرجلين جعلنا ألحدهم 

 جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا (

                                 تمثل الفقرة السابقة نقطة رئيسة من نقاط البحث .   وضح ذلك            - 1
   .    الكريم القرآن في العنب                        

  فيما يأتي  :     تمثل الفقرة المعروضة من عناصر البحث                   الصحيح المكمل اختر – 2

 ــ المالحق .    ات ــ   النتائج والتوصي  ــ  القسم التمهيدي              جزء من متن البحثــ  

 الدليل الذي عرضه الكاتب في الفقرة السابقة               ــ      

                                          نقلي  ــ                  اجتماعي سياسي    ــ      ــ                عقلي          

 :إلى الدعوة هو الموضوع هذا من الباحث هدف – 

  .العنب من الغذائية االستفادة                                .  العنب من والعالجية االقتصادية الستفادةا 

 . العنب منتجات أهم بيان  .                                                 العنب في األطباء آراء بيان 

  .            جيرة كرمة غير صحيحة علل ما يأتي: التسمية الشائعة لبستان العنب كرم وللش

ــ نهى الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( عن تسمية 2ــ لم ترد في القرآن الكريم كلمة كرمة كناية عن العنب    3

 العنب كرماً فقد قال :   ) ال تسموا العنب كرماً ، فإن  الكرم الرجل المسلم  (
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 :الثالث  السؤال

ة إلى وجود آالف األصناف المختلفة من العنب في العالم ، تتباين فيما بينها في بعض )   تشير الموسوعات العلمي

الصفات منها : درجة التأقلم مع الظروف البيئية وقوة النمو والخصوبة ... ومهما تعددت وتباينت األصناف فإن 

 ( الخصائص الغذائية والعالجية تبقى متقاربة إلى حد ٍ كبير ...    

  ؟                                                                البحث من الكاتب إليها يرمي التي غايةما ال    - 1

 والتراث والخصوبة للعزة رمز فهي تمثله العنب  وما شجيرة وأعطى لذلك مثاالً   التداوي باألغذية الدعوة إلى 
 والجمال    والمتعة والدواء الغذاء أنها كما والحضارة

  منهج هذا البحث                                             فيما يأتي  :       الصحيح المكمل اختر ــ 2

 ــ   تأصيلي تربوي                     ــ  تأصيلي علمي            ــ   وصفي  تربوي         ــ وصفي علمي 

                السابقة الفقرة في الكاتب عرضه الذي الدليل  ــ ج

                                           نقلي         ــ           اجتماعي     ــ    سياسي           ــ                علمي        

 . اذكرها   بهدفه لإلقناع وسائل إلى الكاتب لجأ  – د

 .( الحسيني أيمن. د:  بالعنب العالج مع قصتي: )  مثل العلمية بالمراجع االستعانة .3

 ( .   وسلم ليهع هللا صلى)  الرسول أحاديث االستشهاد. 1.          الكريم القرآن من بآيات االستشهاد .2

   ومنتجاته بالعنب شفائهم تم لمرضى  الواقع من قصص أورد. 5     والبراهين األدلة على االعتماد.9
 

                                                                               :الرابع  السؤال

الرائجة في األسواق ، التي تتصف بكبر حجم عناقيدها )  وتجدر اإلشارة إلى أنه ال تستخدم أصناف عنب المائدة 

وثمارها ، مظهرها الجميل األخاذ في عملية تصنيع المنتجات الغذائية ، بل توجد أصناف خاصة خاصة محددة ، 

 (وإلنتاج الزبيب  ، يفضل استخدام األصناف التي تتميز بقلة سماكة قشرة الثمرة وخلوه من البذور  ...

    .منها اثنتين اذكر النتائج من العديد ثالباح استخلص  

تعتبر مصدراً مهماً تمد الجسم واألحماض يرى الكاتب ضرورة االعتماد على العنب كغذاء ودواء ألنه )  .1

األمينية   والفيتامينات خاصة ) أ ، ب ، جـ ( و  يعتبر العنب مقوياً للدم إضافةً على ذلك فإن احتواءه على 

 يزيد مناعة الجسم  ( نسبة من فيتامين )ج (

 كلما أمكن ذلك .  باألغذية و التداوي الكيمائية، باألدوية التداوي ضرورة تجنب الباحث يرى   .2

   :يلي مما الصحيحة التكملة تخير 

    :البحث عناصر من السابقة الفقرة تمثل ــ أ 

 النتائج        ــ                                 البحث متن  ـــ    المالحق        ــ       التمهيدي ــ  القسم  

  ــ  أدبي                 ــ تربوي                   علميــ              ـ اقتصادي     :البحث هذا مجال  ــ   ب 

 الدليل الذي عرضه الكاتب في الفقرة السابقة               ــ      

                                           واقعي ــ                  اجتماعي سياسي    ــ      ــ                عقلي          

 :               بسم هللا الرحمن الرحيم    مقدمة موجزة للبحث  بأسلوبك  صغ  ــ 6

  التداوي بالغذاء                                                                                     

اتجه البحث الطبي في هذه األيام إلى اإلشادة باألغذية في العالج، وأصبحت الكلمة الشائعة في هذه الناحية: )    

اسم رجل عاش في القرن الرابع « األندلس»وقد حفظ لنا تاريخ الطب العربي في  ..أعدل عن الدواء إلى الغذاء

كان معنياً بعلم األدوية أيما عناية، ومما يعرف لهذا الطبيب الذي تخصص في علم « ابن واقد»الهجري، هو : 

   األدوية أنه كان ينادي في ذلك الزمن القديم بمثل ما ينادي به الطب الحديث من التعويل على الغذاء في العالج، 

 ثنا في بحثنا عن العنب غذاء ودواء ................. وسوف يكون حدي
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                                                                               :الخامس  السؤال

)    هذه الحقيقة تذكرنا ببعض األقوال الطبية المأثورة منها : قول أبي الطب أبقراط : " ليكن غذاؤك دواءك ، 

أبي بكر الرازي في كتابه الحاوي : ) إن استطاع الحكيم أن يعالج باألغذية دون األدوية فقد وافق السعادة ،  وقول

فعجباً لإلنسان الذي يدمر أحياناً نفسه بيده ،/ فيدع الطيبات التي خلقها التي خلقها هللا تعالى في الطبيعة ويلجأ إلى 

 ( كل ما هو اصطناعي وضار 

 . اذكرها مدلالً عليها من الموضوع أن يتصف بها  يجب للباحث صفات  -1

     ثقافة،  ثراء الالصدق فيما ينقله عن اآلخرين ،  األناة و المثابرة في البحث ، الدقة و الموضوعية  .، األمانة العلمية 

 حسيني .(ذكره للمراجع العلمية مثل : ) قصتي مع العالج بالعنب : د. أيمن ال  وظهرت بأمانة الكاتب في    

 االستشهاد بآيات من القرآن الكريم و أحاديث الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( .  وظهر ثراء ثقافة  الدينية في    

 كما ظهرت سعة ثقافته العلمية باطالعه على األبحاث العلمية التي تحدثت عن فوائد العنب   

ً صغ    – أ                           .  دواء أفضل الغذاء   /    ودواء غذاء العنب:         للبحث آخر عنوانا
                                          يحدد مشكلة البحث ونوعه ) وصفياً وتأصيلياً ( ومجاله ب ــ 

 نم هللا خلقها التي بالطيبات العالج وترك الكيميائية األدوية من وضار اصطناعي ماهو بكل التداوي:  المشكلة

النبات والغذاء وعالقته  علوم:  البحث ومجال  وصفي علمي    ، ونوعه : العنب ومنها الطبيعية الفواكهو األغذية

 ةمنتجاته الغذائي وأهم للعنب والعالجية الغذائية بالدواء  يتناول الخصائص

 الدليل الذي عرضه الكاتب في الفقرة السابقة               ــ    ج   

                                           نقلي ــ                  اجتماعي سياسي    ــ      ــ                   لميع       

 

                                                                                 : السؤال السادس

)  بعد هذا االستعراض السريع لهذه الشجرة المباركة وألهم الخصائص الغذائية والعالجية والتصنيعية للعنب أود 

بمرض اليرقان ... وصف له الطبيب تناول دبس العنب المصنوع  أن أروي لكم قصة حقيقية لشاب أصيب ال

 ( وتحسنت حالته الصحية واشتد عوده وشفي تماماً   ...    

 . عالية وعالجية  غذائية قيمة   للعنب                          . البحث جوانب من جانب لكل رئيس معنىً   صغْ    - 1

 الدليل الذي عرضه الكاتب في الفقرة السابقة               ــ  2  

 يواقعــ                  اجتماعي سياسي    ــ      ــ                عقلي          

 استنبط مغزى الكاتب من عرض بعض القصص واألقوال في البحث   .ــ 3

ع الحياة على أهمية االعتماد على العنب كغذاء وداوء كما قال أبو الطب التأكيد بالدليل من خالل قصص في واق

 .   أبقراط ) ليكن غذاؤك داواءك (

  دلل من النص على القيمة الغذائية والعالجية للعنب بأدلة مختلفة .                                     – 4

 أهم فوائد العنب ونصح بضرورة تناوله مع البذور بيََّن الشيخ ابن سينا في كتابه  ) القانون في الطب (  .3

 األهمية الغذائية والعالجية لبذور العنب   karlesskindكما تؤكد الدراسات العلمية الحديثة للباحث الفرنسي  .2

ويؤكد الدكتور أيمن الحسيني في كتابه ) قصتي مع العالج بالعنب ( إمكانية عالج كثير من األمراض  .1

                                            كحالة السيدة األمركية ) حوهانا براندت ( التي شفيت من سرطان المعدة .المستعصية بالعنب 
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 الثروة اللغوية : ثانياً : 
 يوض ح المتعلم معنى ما تحته خط فيما يأتي : 

 (   ناعم عبيرإلى  وارففهي الغذاء والدواء والمتعة والجمال ، فمن ظل  )    .1
لُّ : وَرف، اتَّسع وطال وامتدَّ. َف الظ ِّ يبعبيُر األزهار : رائحة طي ِّبة زكيَّة، أريج، أخ،    ورَّ                       .الط من الط ِّ

له(     في عداد األشجار المباركةاصطفاها )  لقد ذكر هللا تعالى شجيرة العنب و   ــ .2  اختاره وفضَّ
 (الجلد  َهَرم) كما يستعمل في الصناعات التجميلية بغية إبطاء وتيرة    ــ .1

بَر ، كبِّر وض                                عُفبلغ منتهى الكِّ
 (            الجسم لألمراض  مناعةيعتبر العنب مقوياً للدم ، يكسبه صفة زيادة  )     ــ .9

ة(  طب: )  الَمنَاَعةُ            األمراض من لمرض قابل غير فتجعله الجسم يكتسبها قو 

 : أكمل الفراغ فيما يأتي 

الَُجهُ  ُمْستَْعٍص  مَرضٌ مترادف المستعصية    الَ  َصْعبٌ )  عِّ  والتباين . االختالفالتفاوت  . . (  ُجهُ عِّ

 

 معنى ما تحته خط فيما يأتي :     يبين المتعلم 

ى  قولِّ  نَباتَ  الفاَلَّح   َروَّ        َسقاها:    الح 

ى  سافِّر   َروَّ دَ :    اْلم          بِّالماءِّ  تََزوَّ

                   نَقَلَها:   األَْخبارَ  َرَوى 

ى         وتفكر يهف نَظر :  األمر في رو 

بَ  َعلَْيهِّ  َرَوى     َعلَْيهِّ  َكذَبَ :    الَكذِّ

                                                       

 أكمل ما يأتي : 
 مفرد  
     ُكليةو     ُكلوة الكلى: 
   .: آبِّدةُ ،    آبِّدُ  األوابد      
   :ْنقَادُ العناقيد   ُعنقود  و   عِّ
    .رقيقةرقائق . 

     
  : جمع 
 :  عصائرالعصير 
   ...قُنِّي   و ، قَنَواتالقناة . 
   :  ية دواء    . أَدوِّ

  
  وظف تصريفين مختلفين لكلمة  ) عنى  (   في جملتين من تعبيرك 

نَايَةً  أَْولىَ   ةً  عِّ   اْهتَِّماماً     :                      بِّاْلَمْوض وعِّ  َخاصَّ

ً  أَْصبَْحت    هِّ  َمْعنِّي ا نَ  بِّأَْمرِّ هِّ  ايَتَه  عِّ ً        . بِّنَْفسِّ  :   مهتما

نَايَة   َرافَقَتْه    يَّة   اْلعِّ لَهِّ ِّ  تَْدبِّيرُ :                          اإلِّ                    . لِّألَْشيَاءِّ  اّللَّ

  :    مهتم                          بعمله عانٍ  المجتهد 

   أسير ذليل:   :  عانٍ           اْلعَانِّي يف كُّوا أن المؤمنين اإلسالم أمر
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 لسعاد الصباح  النص كله دراسة زمان اللؤلؤ           : السادس اْلَمْوضوع  
م النص إلى وحدات موضوعية معنوناً كل وحدة   ــ  خالصة الموضوع :    ا   قس ِّ

 .     االنبهار بالثراء المفاجئ وظهور النفط ( :  14: 1ــ األبيات ) 
 كفاح األجداد ، وكسل األبناء . ( : 24: 15) ــ األبيات 

 .التاريخ يشهد على كفاح األجداد   ( : 34: 25ــ األبيات ) 

 . ــ يوضح الرسائل التي قدمتها الشاعرة    2
  تمجيد نضال األجداد الذين ضربوا أروع األمثلة في الصبر والكفاح والحرص على العادات والتقاليد األصيلة 

 ة والتمسك بالقيم العربية واإلسالمي عوهم إلى االقتداء بقيم األجداد و كفاحهمتدل الجديد ، و حال الجي  رفضت 

 

 استخلص القضية التي تناولتها الشاعرة في  األبيات السابقة    ــ  3

ـد من يو تـخــلـي الـعـد التغيرات االجتماعية التي طرأت على المجتمع الخليجي بعد ظهور النفط ، : اجتماعية قضية

 . أبناء الخليج عن قيم الماضي و تركهم للكفاح و السعي الجاد 

 ــ  يبين أسلوب الشاعرة في تناول النص مدلالً بعبارات من النص 4

لموازنة بين حياة األجداد الجميلة الهادئة والحياة ااستخدمت الشاعرة األسلوب القصصي الرائع في  .1

لمادية  وتناسي الجيل الحالي لقيم وتقاليد األجداد ، ومما يدل المعاصرة التي غلب غليها زيف الحضارة ا

  على ذلك من األبيات
 :        جمال وصفو حياة األجداد    طويـلـــة الصفـــو مــن أجيــال بعد.. البــوادي في      

 . العتيق البيت من جاؤوا أنهم نسوا أنهم الدليل   :        وعاداتهم األجداد لتقاليد الجديد الجيل تناسي       

  التعبيرات في اإلبداع .2

 : ومنها الخليجيين حياة على طرأت التي التغيرات سرعة أ ــ عن  

  شةالده و الذهول يثير و التوقع يفوق حدث ما أن على تدل : الساحر ،   التوقع عدم و المفاجأة على :تدل  يوم ذات -

 :  ومنها  الماضي قيم افاتهممج في الجديد الجيل أبناء تمادي عن  ــ ب 

 . قيم من فيه وما اإلسالمي الدين قيم نسيان تعمد   :    تناسوا الفعل تكرار ــ        

 واالستحواذ السيطرة:  ، استغرقهم   والدهشة  السريع بالتحول توحي: الساحر هبط  : الموحية األلفاظ ــ 1  

 ــ الصور الخيالية المعبرة : 4   

لتضفي على المعنويات صفات األشياء الحسية فالبريق يستغرق القوم،   عرة إلى أسلوب التشخيصعمدت الشا 

 والعادات والتقاليد تهمل، والمرجان يهتف، والخير ينتحر، وتبقى الذكريات.

 استخدمت الشاعرة الخيال الجزئي لتوضيح فكرتها. 

 البيت العتيق: كناية عن األصول اإلسالمية للشعب الكويتي.

 االستعارات من مثل: لذة الكد، العرق يزكي لقمة العيش، رافعات بند الشرف.

 ــ  يوضح نظرة الشاعرة إلى  ) الجيل الجديد ، الجيل القديم ( . 5

  رضا بالحياة المترفة الناعمة من قنوع والجديد  سلبيات الجيل تظهر الشاعرة  

    عمل وكفاح وتمسك بالقيم من حرص على ال حياة اآلباء و األجدادتظهر الشاعرة . 
 ــ يستخلص الموقف النفسي للشاعرة أمام القضية التي تناولتها . 6

رفضت الشاعرة  سلبيات الواقع االجتماعي بعد ظهور النفط ، وتتمثل في الكسل والتراخي والركون إلى  -
 الدعة والحياة السهلة والرغد والرخاء  

 والتمسك بقيم األجدادشحذ ههمم الجيل الجديد وحثهم على العمل  -
 ــ  يستنتج ما ترجوه أو تتوقعه  الشاعرة للجيل الجديد  7

   هذا ما والحماسة في نفوس أبناء الجيل الحالي و تدفعهم إلى العمل و العطاء و الكفاح  تستثير الشاعرة
 ترجوه أو تتوقعه الشاعرة للجيل الجديد .
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       الشاعر قال   :ألولا السؤال

 الجميلة أجـدادي أرض مغانــــي في.. يبـــالد في
 طويـلـــة الصفـــو مــن أجيــال بعد.. البــوادي في

 السـمـــــاء مـاء من الســـــاحر هبـــط.. يــوم ذات
 الصحــــــراء أرض األســـــــود بالذهــب فكســــــا

 البـــــريـــــق هذا واستغـــرقـــهم.. القــــــوم ورآه
 العتيــــق البيـــت من جــــــاؤوا أنـــهم ــوافتناســـ

 عتـــــــاد خـــير جعبتـــــــهم وفــي جــــاؤوا أنـهم
 للجهـــــــــاد وحــب ٍ  وأخــــــالق تقـــاليـــــــدَ  مــن

 األرق وأيـــــــــــام الكـــــــد لـــــــذة وتناســــــــوا
 العــــرق يــزكيـــها ـشالعــيــ لقمـــة وتناســـــــوا

 

 .  واالنبهار بالحضارة الماديةظهور النفط               صْغ بأسلوبك عنواناً مناسباً لألبيات السابقة .   - 1

 
                                                                     يذكر القضية التي تناولتها الشاعرة .   - 2

 التغيرات االجتماعية التي طرأت على المجتمع الخليجي بعد ظهور النفط ، :اجتماعية  قضية الشاعرة تبرز 

 .       و تـخــلـي الـعـديـد من أبناء الخليج عن قيم الماضي و تركهم للكفاح و السعي 

                            

                         مدلالً عليه . يتضح أسلوب الشاعر من خالل األبيات السابقة . اشرح ذلك      - 3

استخدمت الشاعرة األسلوب القصصي الرائع للموازنة بين حياة األجداد الجميلة الهادئة والحياة المعاصرة التي   •

  غلب غليها زيف الحضارة المادية  وتناسي الجيل الحالي لقيم وتقاليد األجداد ، ومما يدل على ذلك من األبيات
 :        جمال وصفو حياة األجداد    طويـلـــة الصفـــو مــن أجيــال بعد.. البــوادي في      

 . العتيق البيت من جاؤوا أنهم نسوا أنهم الدليل   :        وعاداتهم األجداد لتقاليد الجديد الجيل تناسي       

  التعبيرات في اإلبداع   ــ2          

 : ومنها الخليجيين حياة على طرأت يالت التغيرات سرعة أ ــ عن  

  شةالده و الذهول يثير و التوقع يفوق حدث ما أن على تدل : الساحر ،   التوقع عدم و المفاجأة على :تدل  يوم ذات -

 :  ومنها  الماضي قيم مجافاتهم في الجديد الجيل أبناء تمادي عن  ــ ب 

 . قيم من فيه وما اإلسالمي الدين قيم اننسي تعمد   :    تناسوا الفعل تكرار ــ        

 . واالستحواذ السيطرة:  ، استغرقهم   والدهشة  السريع بالتحول توحي: الساحر هبط  : الموحية األلفاظ ــ 1  

 

 أكمل الفراغ فيما يأتي : ــ4      

  0ل مناحي الحياةسرعة التغيير الذي أصاب حياة أهل الخليج في كيدل على  :  استخدام كلمة ) الساحر ( 

 0:   السيطرة التامة واالستحواذ على العقول  استخدام الفعل ) استغرقهم 

 0كرم األصل وما يعكسه من قيم ومبادئ  : (  البيت العتيق) المقصود ب 

 دليل على أن هذا الرزق وهذا الخير مقدر من عند هللا ال منة فيه ألحد:   ( من ماء السماء   ـ )أفاد التعبير ب
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       الشاعر قال   :الثاني السؤال

 الجميلة أجـدادي أرض مغانــــي في.. بـــالدي في
 طويـلـــة الصفـــو مــن أجيــال بعد.. البــوادي في

 السـمـــــاء مـاء من الســـــاحر هبـــط.. يــوم ذات
 الصحــــــراء أرض األســـــــود بالذهــب فكســــــا

 البـــــريـــــق هذا واستغـــرقـــهم.. ـومالقـــــ ورآه
 العتيــــق البيـــت من جــــــاؤوا أنـــهم فتناســـــوا

 عتـــــــاد خـــير جعبتـــــــهم وفــي جــــاؤوا أنـهم
 للجهـــــــــاد وحــب ٍ  وأخــــــالق تقـــاليـــــــدَ  مــن

 األرق ـــــــــــاموأي الكـــــــد لـــــــذة وتناســــــــوا
 العــــرق يــزكيـــها العــيـــش لقمـــة وتناســـــــوا

 .  وضح ذلك  القضية التي يتناولها النص اجتماعية ـ    1 

ما نجدها ، كخليجيحيث نجد الشاعرة تتغنى بما كان عليه أبناء وطنها من تقاليد وعادات أصيلة فطر عليها المجتمع ال

القيم والعادات والتقاليد التي تعبث بها رياح المدنية الحديثة بما تحمله من مظاهر كان المجتمع قلقة حول مصيييييير تلك 

 الكويتي يأنفها باألمس القريب.

وهي في تغنيها تسير على نهج الشعراء االبتداعيين فتنظر نظرة مثالية خيالية فتراه خاليا من أي سلبيات أو منغصات 

 ويعمل أفراده بكد وكفاح مطلق ويكافح البحار وأعاصيرها من أجل لقمة العيش.يحوطه الصفاء ألجيال متعاقبة 

 ( أمام التكملة المناسبة مما يأتي :  √ضع عالمة )  -2
 أ ـ تذك ر األبيات السابقة بـ :  
 (    √)     قيمة العمل الجاد -  حياة شظف مرغوب فيها     )     (  -  
 (    )     رغبة في االبتعاد عن الترف  -  (   ضرورة إحياء مهنة الغوص )    -  
 ب ـ يرمز البيت العتيق في األبيات إلى :  
 )      (          الكويت في الماضي     -  )     (          قبلة المسلمين  -  
 (   √)      األصل اإلسالمي  -  أرض الجزيرة العربية        )     ( -  
 يق ( في األبيات بـ  :ج ـ توحي كلمة ) البر 
 )     (    اختالف أنواع المتعة  -  (    اختالف مظاهر الجمال       )     -  
 )     (    اإلغراء بمظاهر الترف  -  (    √زيف الحياة المترفة           )   -  
 يغلب على العاطفة السائدة في هذه األبيات :  –د  
 اإلشفاق على من قضوا حياتهم في الغوص )     (  - (     √)  االنبهار بالثراء المفاجئ    -  
 االعتزاز بمكاسب األجداد المادية            )     (  - الفخر بكفاح األجداد          )     (  -  

 
 في األبيات السابقة وجهت الشاعرة نقدا ألبناء الجيل الجديد . ما هو ؟ــ  3

 والتقليد .تعمد نسيان الكثير من العادات  -أ

 تعمد نسيان الكفاح والسعي على الرزق . -ب

 

                                        ستخلص الموقف النفسي للشاعرة أمام القضية التي تناولتها .ــ ا4

وتتمثل في الكسل والتراخي والركون إلى الدعة  رفضت الشاعرة  سلبيات الواقع االجتماعي بعد ظهور النفط ، 
السهلة والرغد والرخاء  ، ووازنت  بين جيل  كفاح األجداد ، و كسل جيل األبناء  ، لشحذ ههمم الجيل الجديد والحياة 

 وحثهم على العمل والتمسك بقيم األجداد
 

  
 

WWW.KweduFiles.Com



  إعداد / محمد قاعود                                                                                   تدريبات الثاني عشر            
 

21 

 

 : الشاعر قال    : لثالثا السؤال

 البـــــريـــــق هذا واستغـــرقـــهم.. القــــــوم ورآه

 العتيــــق البيـــت من ـــاؤواجـــ أنـــهم فتناســـــوا

 عتـــــــاد خـــير جعبتـــــــهم وفــي جــــاؤوا أنـهم

 للجهـــــــــاد وحــب ٍ  وأخــــــالق تقـــاليـــــــدَ  مــن

 األرق وأيـــــــــــام الكـــــــد لـــــــذة وتناســــــــوا

 عــــرقال يــزكيـــها العــيـــش لقمـــة وتناســـــــوا

 الرياح وجه في ، األمــواج زحمـة فــي والسُّــرى

 الكـفــاح هـــــذا! أعظمـــه ما.. البحـــــر وكــفــاح

 بنــد أشــرف الورى في رافعــــــات والصــــواري

 وسنـــد  هنـــدٍ  في الهــــوج الرحــــــالت وعنـــاء

                                                 يج . اذكرهما .تعرض القصيدة مرحلتين من حياة أبناء الخل  - 1

       .   العيش لقمة سبيل في وكفاحهم وأخالقهم األجداد قيم برزت حيث:    مرحلة ما قبل النفط 

 الترف حياة إلى أجدادهم قيم من كثير عن الجديد الجيل أبناء فمال الحياة وجه تغير حيث:  مرحلة ما بعد النفط

                                                                     والراحة

                                                          :التالية البدائل  بين من الصحيح المكمل اختر  – 2

 :هو والسادس السطرين الخامس  في الشاعرة على المسيطر النفسي الموقفأ ــ  

 للترف الجديد الجيل ركون من الضيق                                   وكفاحهم باألجداد لفخرا 

 . النفط  لظهور السلبي لألثر والحزن األسى                              النفط ظهور بأثر االنبهار 

 تعبير عن : قصيدة " زمان اللؤلؤ"ب ــ 

.  ــ رغبة في استعادة الماضي بكل أبعاده .                                المعاصر، ومحاولة إصالحهـثورة الشاعرة على المجتمع الكويتي 

 ــ رغبة الشاعرة في االستسالم لقيم الجيل الجديد .          ــ حيرة الشاعرة أمام الواقع االجتماعي الكويتي المعاصر .

        .                                         بيات السابقة وضح الرسائل التي قدمتها الشاعرة  في األ    ــ3

 رسالتها لجيل األجداد : 

 تمجيد نضال األجداد الذين ضربوا أروع األمثلة في الصبر والكفاح والحرص على العادات والتقاليد األصيلة 

 رسالتها للجيل الحالي :

   والتمسك بالقيم العربية واإلسالمية  بقيم األجداد و كفاحهمعوهم إلى االقتداء تدحال الجيل الجديد ، و   رفضت

  القضية التي تناولتها الشاعرة في  األبيات السابقة          :الصحيح المكمل تحت خطا ضع ـ  4

                                                                                                         دينية         ــ       قضية تاريخية                   سياسية   ــ    قضية ــ    قضية     اجتماعية قضية     

 أكمل الفراغ فيما يأتي :.   ــ 5
وما فيها من  حرص على   حياة اآلباء و األجدادالفخر واالعتزاز ب  الجيل القديم   فيتتمثل نظرة الشاعرة إلى  

من قنوع  الجديد رفضها لسلبيات الجيلفي   تتمثل نظرة الشاعرة الجيل الجديدبينما    سك بالقيمالعمل وكفاح وتم
 . رضا بالحياة المترفة الناعمةو
 
  1. اذكر اثنين من تلك الدوافع للجيل الحالي  تعددت دوافع الشاعرة وراء نقد -6
 0 األخالقيات الجميلة من القيم و حزنها على ضياع الكثير  -أ 
 عزهم السالف ومجدهم القديم . ستعادةعزائمهم  ال مستنهضة حماسة أبناء الجيل الجديد استثارة -ب
 
 كيف ساهمت رحالت األجداد في رفع شأن بالدهم ؟ -7
 . األصيلة  يةالعرب اإلسالم والعادات تعريف البالد التي سافروا إليها بمبادئ في أهل الخليج ساهمت رحالت  -
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   الشاعر قال   :عرابال السؤال 

 الطريـــــق طـول بهم أودى وكــم.. ألجــدادي يا

 وغــريــــق شهيــد بيــن ما المجــد سبيــل فــي

 البحـار جوف فــي المكنـون واللـــؤلــؤ لـهم، يا

 ونهـــــار ليـــل كــل عنـــهم يســــــأل يــــزل لم

ً  المرجــان ش ــعب في يــزل لم ـــا   يــــــنودف حيـ 

 سنيـــــــن منــذ قـــــدم   تطـــأه لـم قـــــرارٍ  فــي

 ً  الجديــد الجيــل بنـــي يا دهاكــم ماذا: هاتفــــــا

 البليــد والعيــش السهـــل بالرغيـــف  فقنعتـــم

البــي عن وقعدتـــم  حياضــي في وزهدتـــم.. طِّ

   ي؟بياض مـن أصفــى األســـود الذهـــب أتــرون

                                    كفاح األجداد ، وكسل األبناء .                               صْغ بأسلوبك عنواناً مناسباً لألبيات السابقة    - 1

                                                               :في البيت السابق   للشاعرة النفسي الموقف.     الطريـــــق طـول بهم أودى وكــم.. ألجــدادي يا   - 2

 والتهكم السخرية                                                                         الشفقة والحسرة 

 الندم و التحسر                                                                        واإلعجاب الفخر 

                                                       ؟ الجديد الجيل إلى إيصالها الشاعرة تريد التي الرسالة ــ   ما 3 

والتمسك بالقيم العربية  عوهم إلى االقتداء بقيم األجداد و كفاحهمتدحال الجيل الجديد ، و  الشاعرة  رفضت 

 واإلسالمية 

                                                                     .بأسلوبك السابق  قطعالم مضمون ــ أثرِّ  4

الشاعرة تظهر اعتزازا بماضي األجداد وتفخر بحياتهم الحافلة بالكفاح وتشفق عليهم مما القوه من متاعب ، وفي  
ي لى الحياة البليدة والعيش السهل متناسين القيم التالوقت نفسه توجه عتابا ولوما إلى أبناء الجيل الجديد ألنهم ركنوا إ

كان عليها األجداد ، وكأنها من وراء هذا العتاب تستنهض أبناء الجيل الستعادة القيم والمبادئ التي تمسك بها 
 .أجدادهم

 أكمل الفراغ فيما يأتي : ــ5

 لتضحيات التي قدمها األجداد تدل على كثرة ا     :    أفاد التعبير اآلتي :  ) كم أودى بهم (ــ   

 مواطن النفوذ و السطوة والقوة                      : (  حياضي ) ــ  ــ المقصود ب  

 تنازعت الشاعرة عاطفتان . وضح ذلك  ــ 6

 ومن األلفاظ المعب ِّرة عن هذه العاطفة :  :         الفخر و االعتزاز  بكفاح اآلباء و األجداد         

 ( الكفاح ـ المجد ـ حكايات  –) الكد ـ األرق                          

 ومن األلفاظ المعب ِّرة عن هذه العاطفة :   :   ألسى و الحزن لمجافاة الجيل المعاصر لقيم األجدادا       

 زهدتم   –قعدتم  –العيش البليد  –الرغيف السهل  –قنعتم               

 :في األبيات اآلتية   للشاعرةــ استخلص الموقف النفسي 7

 للجيل الجديد إلعراضهم عن كفاح األجداد  التوبيخ:     هاتفــــــاً: ماذا دهاكــم يا بنـــي الجيــل الجديــد

 الحنين واالشتياق فاللؤلؤ لم يجد من يبحث عنه بعد رحيل األجداد :ونهـــــار ليـــل كــل عنـــهم يســــــأل يــــزل لم

 التجاهل واإلهمال والهجر :   ـــــراٍر لـم تطـــأه قـــــدم  منــذ سنيـــــــنفــي ق

 الميل إلى الراحة والكسل والحياة السهلة المترفة :   البليــد والعيــش السهـــل بالرغيـــف  فقنعتـــم
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 :       الخامسالسؤال 
 الشعوب وحضاراتها ( : من نص ) زمان اللؤلؤ ( ومجاله ) األدب تعبير عن حياة    

 
 يييييا ألجييييدادي وكيم أودى بيهيم طييول الطريق 
 في سيييييييبييييل المجيييد ميييا بين شيييييييهييييد وغريق
 ييييياليهيم واليليؤليؤ اليميكينيون في جوف البحييييار
 لييم يييزل يسييييييييييأل عيينييهييم كييييل ليييييييل ونييهييييار
 هييياتفيييا : مييياذا دهييياكم ييييا بني الجييييل الجيييدييييد 
 فيقينيعيتيم بيييياليرغيف السيييييييهييييل والعيش البليييييد

 
 أن تصل إلى أعماق أحاسيسنا. ناقش ذلك في ضوء فهمك للقصيدة. استطاعت الشاعرةــ  1  

نجد ذلك فيما لمسناه في أفكار القصيدة من جوانب اإلقناع الوجداني، األمر الذي يبدو واضحاً على امتداد النص، فحين 
ش، أجل لقمة العي تتحدث عن قومها بأنهم قد اسيتغرقهم الذهب تؤيد ذلك بتناسييهم لماضيهم وكفاح آبائهم وأجدادهم من

وحين تتهم الجيل الجديد بالضييياع تبرهن على ذلك بما يتصييف به هذا الجيل من كسييل وإهمال واتكال للحصييول على 
 الكسبي السهل وتستدل بذلك كله على صحة فكرتها بأن زمان الخير قد ولى ولم يبق منه سوى الذكريات.

 
 تي : أمام المكمل التصحيح فيما يأ√ ( ضع عالمة ) ــ 2 

 األبيات السابقة تعكس فترة زمنية اتسمت بـ  -1
 1السعي والتضحية  -                                    0القوة والثبات  - 
 0الحلم والصبر -                                    0الفقر والمعاناة  - 

 
 لما سبق : عنواناً العبارة التي تصلح أن تكون  -2

 0الحرص على الكفاح والجهاد  -   0الجهاد سبيل لخلود الذكر الكفاح و - 
  0 كفاح األجداد وجهادهم -         0الغنى والثراء يحققان الرفاهية  - 

 
 الهدف الذي أرادته الشاعرة هو :  -3

 0إظهار متاعب مهنة الغوص  -    0الدعوة إلى المحافظة على كل ما هو تراثي قديم  - 
 ادر الدخل الدعوة إلى امتهان الغوص لتنويع مص -        1 نهوضلاسة للعمل وااستثارة الحم - 

 
 تبدو الشاعرة من خالل األبيات السابقة : -4

 0 عاتبة عليهم لتخليهم عن نهج األجداد -           0حاقدة على أبناء الجيل الجديد  - 
 0ققوا من إنجازات راضية بما ح -        0واثقة بقدرتهم على تحقيق ما تريد  - 

 
 المقصود بقول الشاعرة " أودى بهم " : -5

 0أث ر فيهم  -              0أوصلهم  -      0 أهلكهم -   0أتعبهم  - 
 
 الجمع بين التعبيرين " الرغيف السهل " ، والعيش البليد " يدل على :  -6
  0الكثرة والنماء  -    0السهولة واليسر  -  0 التراخي والكسل -   0السعادة والرخاء  -
 
 : الموقف النفسي التي تعبر عنه  1" ماذا دهاكم يا بني الجيل الجديد  -7

 0االستبطاء  -            0النفي  -      0 التعجب  -      0 التوبيخ - 
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     الشاعر قال  :سادسال السؤال

 الجميلة أجدادي أرض مغاني في.. بالدي في

 طويــــلة وأبيـــات   وآيـــــات   حكايــــات   لـــي

 عني لألجيال األطفال ســـرها يـروي ســوف

 األغن العهـد فـي والمرجــان اللــؤلــؤ وعـن

 الهمــوم لــون ما يعــرف ال الغـواص وعــن

 النجوم ويصطاد البحر دجى في يهــوي وهو

يهــا  الغانيــات صــدور فــي ع قــــودًا لي ســـو 

 األمسيــات وتضــــيء نــوًرا األيـــام ألتمـــــ

 الذكريـــات وتبقــــى الخيــــر ينتحــر هكـــذا
 فات الحر   زمان.. الحــر   اللــؤلـــؤ زمـــان يا

 .التاريخ يشهد على كفاح األجداد                           صْغ بأسلوبك عنواناً مناسباً لألبيات السابقةــ 1

                      زنتح العظماء وندرة ، أصحابها تخلد العظيمة األعمال              بك فكرةً رئيسة  لألبيات السابقةصْغ بأسلوــ 2

 أكمل الفراغ فيما يأتي : ــ3

 هو زمن األجداد الخصب الغني بالقيم والخيراتالمقصود  بـ )العهد األغن ( :                          :   -
 التحمل والجلد .:   يدل على          (يعرف ما لون الهموم  التعبير ) ال -
 .عهده وانتهاء الجميل الزمن ضياع على التحسر يفيد النداء:   فات  الحر    زمــــان.. الحر   اللؤلؤ زمـــان يا -
ً  كان:                 (  بهم أودى)  بـ المقصود  -  هالكهم في سببا

                                      ) الجيل الجديد ، الجيل القديم ( .  يوضح نظرة الشاعرة إلى  ــ  9  
  رضا بالحياة المترفة الناعمة من قنوع والجديد  سلبيات الجيل تظهر الشاعرة .3
     . من حرص على العمل وكفاح وتمسك بالقيم  حياة اآلباء و األجدادتظهر الشاعرة  .2

 . النص  أبيات  من يهاعل مستدالً  البحار صفات استنتجــ 5

   والنضحية والشجاعة والصبر الكفاح:    عنها األبيات تكشف التي  البحار صفات 

 إلى المستمرة الرحالت الرياح وشدة األمواج وهول الليل ظالم في البحرية الرحالت األبيات من عليها ويدل

  .والسند الهند إلى  البعيدة األماكن

                         من خالل األبيات السابقة . اشرح ذلك  مدلالً عليه . يتضح أسلوب الشاعر     ــ7

  ومما يدل على ذلك من األبيات، والسعي العمل على الحريص األجداد جيل كفاح  في هذه األبيات  تبين الشاعرة 

 :   التاريخ يشهد على كفاح األجدادو األجداد مناضلون مكافحون  -

 طويــــلة وأبيـــاتٌ  وآيـــــاتٌ  حكايــــاتٌ  لـــي 

      عني لألجيال األطفال ســـرها يـروي ســوف

 الصورة الخيالية المعبرة عن كفاح األجداد  : -

 . الشاعرة قلب في المؤلمة الخير نهاية تبرز و ينتحر بشخص صور الخير استعارةالخير :  ينتحر

 .  القيمة وعلو والبريق باللمعان يوحي التعبير وهذا بالنجوم اللؤلؤ شبه حيث استعارة:  { النجوم} 

 كناية عن قوة التحمل والجلد .  (؟التعبير ) ال يعرف ما لون الهموم   

 البيت الثالث عشر إيجاز يعبر عن حالة من السعادة والفخر اشرح ذلك .في ــ 7 

 وقصص عن كفاح األجداد .     )لي حكايات(  •

 ظات استخلصتها من تاريخهم .أدلة و عبر وع       (  وآيات)  •

 . من الشعر تمجد هذا التاريخ وتسجله لألجيال القادمة   (   وأبيات)   •
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 تدريبات على الثروة اللغوية :ثانيا َ  :    
 : اكتب مترادف كل كلمة تحتها خط فيما يأتي :1س
 حوذ على اهتمامهم.                                   است هذا البريق استغرقهمورآه القوم.. و .3
تاق                                العتيقفتناسوا أنهم جاؤوا من البيت  .2  .                                  القديم والجمع ُعتُق وعِّ
                       امتناع النوم             –.                                         السهر  األرقوتناسوا لذة الكد وأيــــــــام  .1
                        أهلك.                                         بهم طول الطريق أودىيا ألجدادي.. وكم  .4
5.  ً                           أصابكمالجديد .                                      الجيل بني يا دهاكم ماذا: هاتفا
ل ، قليل النََّشاطِّ .              البليدسهل والعيش بالرغيف ال قنعتم ف .6                      والمقصود السهل  َخامِّ

 
 : اكتب معنى )   هوى    ( في سياق كل جملة مما يلي باختياره من القائمة المقابلة 2س

 

ْت َعلَْيهِّ   ـــ 3(             سقط من ع لٍو إلى س ْفلالغواص إلى أعماق البحر   )      هَوىــ  1    . اِّْنقَضَّ

 َمَضى ، أَْسَرعَ ـــ   4(                            أحبالقراءة                )          الطالب ــ  هوى2
ْت َعلَْيهِّ )               َهَوتِّ اْلع قَاب  َعلَى َصْيٍد ــ  3  ْفلسقط من ع لٍو إلى س    ـــ 1(                      . اِّْنقَضَّ

هِّ  الالعب  َهَوىــ  4   أحبـــ   2(                      َمَضى ، أَْسَرعَ )                 .فِّي َسْيرِّ

  مال وحنَّ ــ                                                                                               
 في السياقين اآلتيين : :  بي ِّْن معنى كلمة )      هوى         (3س

 (     سقط من ع لٍو إلى س ْفلالمغامر   من أعلى  الجبل .                      )   هوى  .3
 (      أحبالعقاد الكتابة في األدب والشعر .                  )     هوى .2

  
 :  اكتب في الفراغات اآلتية  مفرد كل جمع تحته خط فيما يأتي :4س

 
                        جمع بادية وهو فضاء فيه مرعى وماء                        بعد أجيال من الصفو طويلة ي..البوادفي ــ  

      رافعات في الورى أشرف بند والصواري ــ 
                     المفرد ) صار أو صارية ( وهو عمود في السفينة يشد عليه الشراع                                            

                         َهْوجاءُ  : المؤنثو أَهَوج                            في هنٍد وسند الهوجوعناء الرحالت ــ    
 (                    دُْجية)  والمفرد الدامس الليل ظالم                    البحر ويصطاد النجوم دجىوهو يهوي في ــ 
 

 ختر الصواب مما بين القوسين لكل مما يأتي :                                    : ا 5س
    ( :  )   رونال يعدُّ  جمعاً لكلمة )    ساحر ار ــ  ساحِّ  (  ــ أسحار   َسَحَرةــ   س ح 
  عاب  ـ جعوب ( ـــ  َجْعبات ــ       ال يعدُّ  جمعاً لكلمة )   جعبة     (  : ) َجعَبات  جِّ

 في جملتين من تعبيرك   )  عقد  (   وظف تصريفين مختلفين لكلمة  :    7س
 شريعة المتعاقدين             العَْقد   .3
ْقد       .2  زينة النساء     العِّ
عَقَّد هذه المسألة   .1  يصعب حلها    ة م 
    هاتَْعقِّيد تبسيط األمور  خير من   .9
عتقَدات / عقيدةاإليمان بالبعث من    .5  .     المسلم   م 
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 2مبارك :  األول التدريبإجابة 

 :   "واالستيعاب الفهم - أوال

 بأوحد فيها لست سبيل فتلك                       أمت وإن أموت أن رجال تمنى

 بمخلد علي الداعي ما مت لئن -             عندهم العلم ينفع لو – علموا وقد

 السابقين؟ البيتين في الشاعر تناولها التي القضية ما- أ

رها دعاء الخصوم الموت حتٌم ال مفر منه   ، فال يطيل الحياة تمني  ، وال يقص ِّ

 .القصيدة من فهمت كما القضية تلك تناول في الشاعر اتبعه الذي األسلوب وضح - ب

 . حكيم في  فهمه للحياة وتعامله مع خصومه بحكمة األبيات  عن أسلوب الشاعر ال عبَّرت  .9

 التصوير المعب ِّر عن أعظم المعاني اإلنسانية ، وأعمق الخبرات المستمدة من الحياة، ومنها :  .5

 ضرورة  االستعداد للموت، في قول الشاعر :          

 ى مثلها ، فكأن قدفقل للذي يبقى ، خالف الذي مضى                     تجهز ألخر            

 . استخدام أسلوب األمر  ) تجهز ألخرى مثلها( للتنبيه والتحذير .6

اتخذ الشاعر من تجربته الشخصية مع أعدائه منطلقا لتعميم التجربة جاءت أبيات النص  متصلة فكرياً:    .7

 .له الموت لتصبح إنسانية ، فبدأ بتلك النصائح ثم بعد ذلك أخبرنا عن  موقفه من أعدائه الذين تمنوا
 :هو السابقين البيتين في الشاعر على الغالب اإلحساس - ج

 .والتعجب االندهاش               .واالستسالم الرضا              .والهلع الخوف               .والضجر الحزن -

 : من كل من الشاعر موقف وضح السابقين، للبيتين فهمك خالل من – د

 أن الموت حتم على كل إنسان ، فكل نفس ذائقة الموت ، ولن يخلد إنسان في هذه يرى الشاعر :   الموت- 

 الحياة الدنيا ، وهذا الرأي مستمد من أصول العقيدة اإلسالمية ، ويتفق معها .            

 ليسوا أنهم لعلموا عاقلين كانوا لو ألنهم ؛ عندهم للعلم مكان ال ، أنهم جهلةنظر الشاعر ألعدائه على    :خصومه- 

 ال قادم إنهف ينتظره الذي للموت ويتهيأ وليستعد ، سبقوه ممن ويعتبر يتعظ أن إنسان كل وعلى  الحياة في بخالدين

   محالة 

 المستعمر األجنبي  يفرض انه ومن ، وإدبار ذهاب في أمرهم كان إال انحطت وال ، ذلوا إال قوم لغة ذلت وما(  2)  

 فحبس األول أما :واحد عمل في ثالثة أحكاما عليهم فيحكم فيها عظمته ويشعرهم ، تعمرةالمس األمة على فرضا لغته

 " .األغالل في مستقبلهم فتقييد الثالث وأما بالقتل، ماضيهم على فالحكم الثاني وأما لغته، في لغتهم

 .السابقة الفقرة في الكاتب إليه يرمي الذي الهدف استنتج - أ

هدف المستعمر القضاء على لغة الشعوب ألن اللغة تحمل أفكار وآمال استقالل األمة لذا فإن بيان أهمية اللغة في    

 . تلك  الشعوب

 .اللغة إهمال خطورة على دليال السابقة للفقرة فهمك خالل من استنبط ب ــ 

دليل سياسي يؤكده  )  فيها عظمته ويشعرهم ، المستعمرة األمة على فرضا لغته المستعمر األجنبي  يفرض انه ومن    

 الواقع (

 :يلي فيما)  ب(  المجموعة من يناسبه بما)  أ(  المجموعة من ج :  صل 

      اجتماعي دليل                                      الشعوب حرية في وأثرها العادات عن الحديث     

  .سياسي دليل        الغته إضعاف خالل من الشعوب على وهيمنته االستعمار عن الحديث      
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 ) السماء ماء من الساحر هبط يوم ذات(   1)

 الصحراء أرض األسود بالذهب فكسا

 البريق هذا استغرقهم و – القوم ورآه

 العتيق البيت من جاؤوا أنهم فتناسوا

  .القديم الجيل إلى الشاعرة نظرة وضح – أ

 . ي الصبر والكفاح والحرص على العادات والتقاليد األصيلةتمجيد نضال األجداد الذين ضربوا أروع األمثلة ف 

  .السابق الن ص في الشاعرة على المسيطرة العاطفة حدد – ب

 حزنها على ضياع القيم والتقاليدــ                         

  :التالية البدائل بين من فقط الصحيح المكمل اختر – ج

 :هي السابقة األبيات في عرةالشا تناولتها التي الرئيسة الفكرة  -

 .للمجتمع االقتصادية الحياة في عظيم أثر للنفط                 المجتمع تقدم في يسهم بالنفط الجديد الجيل انبهار -

 .والغطرسة بالكبر المجتمعات أصاب النفط ظهور                   واألسى الحزن إلى يدعو األجداد قيم تناسي- 

 :أن الجديد الجيل من عرةالشا تتوقعد ــ 

 واألجداد اآلباء قيم إلى يعود    .اإلداري العمل على يقبل   .النفط عوائد على يحافظ     .اللؤلؤ على الغوص إلى يعود- 

 ) ، كبير حد إلى متقاربة تبقى العنب لثمرة والعالجية الغذائية الخصائص فإن األصناف تعددت ومهما(  "   4) 

 واالمتصاص الهضم سهلة البسيطة كالسكريات : اإلنسان لحياة الالزمة العناصر لبيةغا على تحتوي فهي

 ".بالطاقة الجسم إلمداد مهما مصدرا تعتبر حيث )وفركتوز جلكوز (

 . والعالجية الغذائيةللعنب خصائص       السابقة؟ الفقرة في الباحث إليها أشار التي الحقيقة ما ــ  أ

 : التالية البدائل بين من فقط الصحيح المكمل اختر – ب

 التوصيات – النتائج – البحث نص – المقدمة:       .البحث عناصر من السابقة الفقرة تمثل

 .بأسلوبك السابقة الفقرة عرض أعد – ج

تختلف أنواع العنب من حيث الشكل والطعم والحجم لكن  تتقارب في سماتها الغذائية والعالجية ، فتحتوي معظم   

 مثل السكريات  التي تمد الجسم بالطاقة . صر الضرورية  لحياة اإلنسان العنا

 ) درجات 2 ( " جزئيات2 " : اللغوية الثروة -ثانيا

  :التالية البدائل بين من فقط الصحيح المكمل اخترــ 1

 .النجوم ويصطاد البحر دجى في يهوي وهو -

  .)دجنة – دجية – داجية – داج  ( :هو  "دجى "كلمة مفرد

  :التالية الجملة في خط تحته ما مترادف هات ــ2-

 .الشعب في المكتن الروحي الكائن هي الحقيقة تلك "

 :مختلفين بمعنيين إنشائك من جملتين في  "اختلف  "كلمة وظفــ 3 

ة إليها تردَّدوا)                        .المدرسة مكتبةِّ  إلى الطالب   اختلفَ  -أ  ةالمَ  تِّلوَ  الَمرَّ  (رَّ

ديقان اختلفت -ب أي في الصَّ  (  يَتَّفِّقا لم)                                       .الرَّ

 : "عني "الفعل من مناسب بتصريف يلي فيما الفراغ أكملــ  4 

 .بالموهوبين خاصة عناية    - الدولة تولي أن البد -

 العاني    بفك اإلسالم أمرنا -
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