
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/7arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                   

 

                  https://almanahj.com/om/7arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade7                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس السيد منصور و لؤي محمد أبو الحسن اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 ملخص النصوص األدبیة للصف السابع

 الفصل الدراسي الثاني

إشراف مدیر المدرسة                      المادة إعدادمعلم  

األستاذ/ لؤي محمد أبوالحسن                      السیدمنصور/ أ  

 

 

  

  



 السیدمنصور/  أمعلم المادة                           السابع للصف األدبیة النصوص ملخص           الخاصة المستقبل رواد مدرسة

  

  
  النص األدبي األول (من فضائل النفس)

  الفتح علي بن محمد البستي من بلدة (بست): أبو قائل النص

  : بعض فضائل النفس التي ربى اإلسالم أصحابھ علیھا.الفكرة العامة

  :األفكار الفرعیة

  ).٣،٢،١( اإلحسان إلى اآلخرین والعفو عن زالتھم ومساعدتھم -١

  ).٦،٥،٤السعي في تھذیب النفس أفضل من غذاء الجسم( -٢

  ).٨- ٧دع مصاحبة األشرار( -٣

  ).١٠-٩عدم التأخر عن الخیر والتمسك بحبل هللا ( -٤

  معاني المفردات والتراكیب

  المعنى  الكلمة  المعنى  الكلمة

  صاحب رجاء  لذي أمل  تنل او تستحوذ على حبھم  تستعبد قلوبھم

  والمضاد شّركخیرك وعطاءك   نداك  عفو عن اإلساءة  وغفرانصفح 

  معینوقت   إبَّان  كثیر العون للمحتاجین  معوانا
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  دین هللا(اإلسالم)  حبل هللا  حیة خبیثة. الجمع: أصالل  صل

  عروض زلتھ 

  

استنام إلى   الخطأ غیر المتعمد

  األشرار

  ركن إلیھم

  ووثق بھم 

  مستمسًكا  معتصما  الحق. والمضاد الباطل  الركن

  مظاھر الجمال في أبیات النص  

  واإلرشادأسلوب أمر غرضھ النصح   أحسن إلى الناس تستعبد قلوبھم-١

  تعبیر یدل على قوة تأثیر اإلحسان في الناس وتقدیم   فطالما استعبد اإلنسان إحسان-

  المفعول بھ اإلنسان على الفاعل إحسان للتخصیص

  

  .تعبیر یدل على الخطأ غیر المتعمد  عروض زلتھ صفح وغفران-٢

  

أسلوب أمر تعبیر یدل على كثرة المساعدة لآلخرین وفیھ   وكن على الدھر معوانا-٣

  .للنصح واإلرشاد

  تدل )معوان(ن وصیغة المبالغة في كلمة توكید الكالم بإ  فإن الحر معوان-

  .ھفیوالمسارعة كثرة العون على  

  

  .أسلوب نداء للنصح وكم خبریة تفید الكثرة  یا خادم الجسم كم تشقى بخدمتھ- ٤       

  التعجب واالستنكار وفیھ طباقأسلوب استفھام غرضھ   أتطلب الربح مما فیھ خسران -

  بین كلمتي (ربح)و(خسران) یبرز المعنى ویوضحھ

  

طباق بین (الروح) و(الجسم) یوضح المعنى وفیھ   فأنت بالروح ال بالجسم إنسان -٥

  .تكامل بین مطالب الجسم والروح

  

  .تشبیھ الشر بالزرع وتشبیھ الندم بالحصاد  عواقبھمن یزرع الشر یحصد في -٦
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  استنام إلى األشرار نام وفيمن -٧

  قمیصھ منھم صل وثعبان 

تشبیھ أصدقاء السوء بالحیة وتشبیھ األثر السیئ لھم 

  .بالسم

  

  أسلوب نفي للنصح  ال تحسبن سرورا دائما أبدا-٨

  .طباق بین (سره) و(ساءتھ) یوضح المعنى  من سره زمن ساءتھ أزمان-

  

  .غرضھ النصح واإلرشاد أسلوب أمر  دع التكاسل في الخیرات تقبلھا-٩

  .أسلوب نفي للتوكید  كسالن اتفلیس یسعد بالخیر-

  

  .تشبیھ دین هللا بالحبل القوي  واشدد یدیك بحبل هللا معتصما-١٠

  توكید یدل على قوة التمسك با�  فإنھ الركن إن خانتك أركان -

  ملخص النص في صورة سؤال وجواب

  فضالة) -فضلة     -    فضیلة  -جمع مفرده: (فاضلة     )فضائل(كلمة  -١

  النشاط –العمل  –االجتھاد  –الجد  :ھوالتكاسل)) المقابل في المعنى لكلمة (دع التكاسل( -٢

  سیلحق بنفسھ األذى والضرر من حیث ال یدري. /٣ج؟ما عاقبة من یركن إلى األشرار -٣

  :تالیةحدد األبیات الدالة على فضائل النفس ال -٤

  :ترك التكاسل عن عمل الخیرات

  دع التكاسل في الخیرات تقبلھا      فلیس یسعد بالخیرات كسالن 

  :التمسك بكتاب هللا عز وجل

  نھ الركن إن خانتك أركانفإواشدد یدیك بحبل هللا معتصما    

  :الھمة والسعي إلى عمل الخیر

  یرجو نداك فإن الحر معوانالبیت الثالث: وكن على الدھر معوانا لذي أمل     

  وأیضا البیت التاسع: دع التكاسل في الخیرات تقبلھا     فلیس یسعد بالخیرات كسالن
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  : (البیت السادس) من یزرع الشر یحصد في عواقبھ    ندامة ......الخإن الذي یفعل الشر یندم

  وضح الصورة الجمالیة في قول الشاعر (من یزرع الشر) -٥

  زرع.بنبات یُ تشبیھ الشر / ٥ج

  استخرج من األبیات أربعة ألفاظ تنتمي إلى حقل القیم واألخالق الحسنة -٦

  معوان -غفران    -صفح   -إحسان   –أحسن 

  .تدل على االستمرار والتجدد مثل على ذلك بفعلین استخدم الشاعر ألفاظا -٧

  یزرع -یسعد   -یحصد    -یرجو    -تستعبد   

  األشرار یقصد بھ:تركیب من استنام إلى  -٨

  حذر الناس منھم       -  ركن إلیھم ووثق بھم   -طلب النوم عندھم     

  عن طریق اإلحسان إلیھم/   ٩جستعبد قلوب الناس؟تُ  كیف -٩

قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم (...واعف عمن ظلمك) اذكر من األبیات ما یتضمن  -١٠
  .معنى ھذا الحدیث

  وإن أساء مسيٌء فلیكن لك في       عروض زلتھ صفح وغفران/ البیت الثاني. ١٠ج

  إالم یدعو الشاعر في البیت الثالث؟ -١١

  / تقدیم العون والمساعدة لكل محتاج.١١ج

  ا بروحھ أم بجسمھ؟ ولماذا؟ا كریمً بم یكون اإلنسان إنسانً  -١٢

  ؛ ألن هللا ال ینظر إلى األجسام وإنما إلى القلوب واألعمال.-بروحھ

  ما الفضائل التي یدعو إلیھا الشاعر في البیتین السابع والتاسع؟ -١٣

  السابع/ عدم مصاحبة أصدقاء السوء.

  التاسع/ ترك الكسل في تقدیم الخیر.

  ؟ما عاقبة الداعي إلى الشر من الناس -١٤

  / من یدع إلى الشر یحصد الشر والندامة.١٤ج

  . ینا أثرھما في المعنىمب في البیت الثامن كلمتان متضادتان حددھما-١٥
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  أثرھما : توضیح المعنى. ساءتھ)–/ (سره ١٥ج

  وضح جمال التعبیر في البیتین السادس والعاشر -١٥

  تشبیھ الشر بالزرع وتشبیھ الندم بالحصادالسادس: 

  العاشر: شبھ دین هللا بالحبل.

  ) ھذا التعبیر یراد بھ:یا خادم الجسم( -١٦

  الموازنة بین حب الدنیا واآلخرة -٣حب اآلخرة والعمل لھا    -٢    حب الدنیا وشھواتھا -١

  ؟ماذا یحصد من یزرع الشر -١٧

  / یحصد الندامة والخسران١٧ج

  وضح ذلك من خالل فھمك للبیت الخامس. ؟ھل السرور دائم للناس -١٨

  / ال؛ ألن الزمن متقلب فالسعادة ال تدوم كما أن الحزن ال یدوم.١٨ج

  ؟..................الختقبلھا دع التكاسل في الخیراتقة بین شطري ھذا البیتما العال -١٩

  تعلیلیة أو تفسیریة أو سببیة.

حذر هللا نبیھ من أن یستمیلھ ھوى إلى أھل الشر فقال: {واحذرھم أن یفتنوك عن بعض  -٢٠
  ما أنزل هللا إلیك} أي أبیات القصیدة یتناسب مع ھذا المعنى؟

  األشرار نام وفي قمیصھ منھم صل وثعبانمن استنام إلى 

  أي أبیات النص أعجبك ؟ ولماذا؟-٢١

  أقبل على النفس واستكمل فضائلھا     فأنت بالروح ال بالجسم إنسان

  لماذا؟ ألن الشاعر یدعو إلى تھذیب النفس واستكمال فضائلھا حتى نحصد الخیر.
  (أكمل)خبیثةحیة :) تعنيصل)  كلمة (وفي قمیصھ منھم صل وثعبان/ (٢٢

  (أكمل)        ندم:في)ندامة(عن معنى كلمة الوسیط نبحث في المعجم / ٢٣

  إالم یدعو الشاعر في ھذا البیت: أقبل على النفس واستكمل فضائلھا...................الخ/ ٢٤

  أن یحرص اإلنسان على استكمال الفضائل واالھتمام بالروح والنفس.

  السابع صورة خیالیة لیوضح فكرة عامةرسم الشاعر في البیت  -٢٥
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  ما الفكرة التي أراد أن یوصلھا للقارئ في ھذا البیت: من استنام إلى األشرار نام وفي...الخ -أ

  ج/ األشرار یغدرون بأصحابھم.

  .وضح الصورة الخیالیة التي رسمھا في البیت السابق لتوضیح الصورة وتقریب المعنى -ب

  م بمصاحبة الحیة والثعبان في القمیص تغدر بصاحبھا.شبھ مصاحبة األشرار وغدرھ

ما رأیك في فضائل النفس التي ذكرھا الشاعر لو انتشرت في مجتمعاتنا العربیة  -٢٦
  واإلسالمیة؟

  تعود على مجتمعنا بالخیر والسالم واألخالق الفاضلة ویصبح مجتمعا مليء بالود والوئام./ ٢٥ج

  ؟الشاعراذكر الفضائل التي دعا إلیھا  -٢٧

  / السعي إلى تھذیب النفس، نشر الخیر والفضیلة، ترك التكاسل في طلب الخیرات ٢٧ج

  ؟ إالم یدعو الشاعر في ھذا البیت -٢٨

  كن على الدھر معوانا لذي أمل    یرجو نداك فإن الحر معوانو

  .إلى تقدیم العون والمساعدة لكل محتاج -٢٨ج

  / أن الحر كثیر العون والمساعدة لكل محتاج. ) اشرح العبارة السابقةفإن الحر معوان(

  / إالم الشاعر في البیت الثاني؟٢٩

  یدعو إلى الصفح عن إساءة المسيء إن كان خطؤه غیر متعمد 

  نشاط واجب منزلي                                       

  المعارضة) -الخطأ غیر المتعمد   -الخطأ العمد   -(عروض زلتھ) تعبیر یقصد بھ: (اإلثم   

  ........................ھو:    )مسيءكلمة (المضاد ل) وإن أساء مسيء( 

  مضاد الحر:............................جمع أمل:..................................

  ................مضادھا:  ........نداك ھو:.......................كلمة ) مرادف یرجو نداك(

  :اآلتیة ةعباروضح جمال التعبیر في ال

  ..................................................................... أحسن إلى الناس تستعبد قلوبھم

  أمر..................نداء.................استفھام.....................أسلوب -١استخرج من األبیات 
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  النص األدبي الثاني (نحن في الخلیج)

  : عبد هللا بن محمد الطائي قائل النص

  .: األخالق الكریمة والصفات الحمیدة ألبناء الخلیجالفكرة العامة

  أبناء الخلیج. : الفخر واالعتزاز بالصفات األصیلة فيمن القصیدة الغرض

  ).٣،٢،١أھدافنا سامیة تطاول النجوم( -١  :األفكار الفرعیة

  ).٥،٤ال نعرف الكسل وال الضعف( -٢

  ).٧،٦نحن جاھزون لمساعدة كل من یطلب المساعدة( -٣

  ).٨جنودنا كاألسود یرددون: نحن مستعدون لنجدة كل مستغیث( -٤

  ).١١،١٠،٩عالھم (نسیر على نھج أجدادنا الذین سادوا العالم بأف -٥

  معاني المفردات 

  المعنى  الكلمة   المعنى  الكلمة

  على مر الزمان الجمع: الدھور الدھر  یطلب النجدة والمساعدة  مستنجد

  مولالكسل والخ  التثبیط  كل ما یعلو اإلنسان  امتداد األفق

  الضعیف الجبان  الخائر  أنصت واستمع باھتمام  رنا

  الفرقد

  یسترفد

  نجم القطبيال

  یطلب ویأخذ

  أنباؤنا والمقصود ھنا: صوت   أصداؤنا

  االستغاثة

  زمجرة

  األبطال

الصوت الغلیظ للجنود عند 

  إنشادھم نشید النصر

  أصید بطل 

  العال

  الشجاع الصندید

  المجد والمكانة العالیة

  ظلموا  جاروا   أستجیب لك  لبیك

  نرتقب وننتظر  نرصد  الصوت المرتفع  الصرخة 

  المجد والمكانة العالیة  العال  تطلب  تنشد
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  النص في الجمال مظاھر

  (نحن) تعني: أبناء الخلیج و(ھنا) تعني: أرض الخلیج  نحن ھنا إن یحن الموعد-١

  وھنا وصف الشاعر أبناء الخلیج في ھذا البیت بالشجاعة 

  رومواجھة أي  خطواالستعداد الدائم للقاء المعتدین 

  والثبات فیھتعبیر یدل على فضل المكان وھذا أیضا 

  تعبیر یدل على طلب المساعدة  ویبعث الصرخة مستنجد

  على امتداد األفق أھدافنا ٢

  رنا إلیھا الموج والفرقد -

  شبھ أھداف أبناء الخلیج بالنجوم العالیة

  وإمعانینظر بدقة تشبیھ الموج والنجم بإنسان 

  في حلبة السباق بإنسان یتسابق دھرتشبیھ ال  نسابق الدھر إلى مطلب -٣

  . األبناء حسن الخلق شبھ األجداد بالمنبع الذي یستسقى منھ  من منبع األجداد یسترفد

  وتشبیھ األجداد بالجذور الطیبة. التاریخ بنبع ماء،أیضاھ وشب

  توكید بالنفي واالستثناء  إال العال مقصدلھا لیس  -٤

  ووضوحھا لیدلل على صالح أفعالھم تشبیھ األفعال بالنور  صفت كمثل النور أفعالنا-٥

  (أسلوب شرط)إن وافتك (أسلوب قسم)با�   با� إن وافتك أصداؤھا-٧

  وفیھ نداء للتحبب  –أسلوب أمر غرضھ االستنھاض   فاھتف أخي

  شبھ صوت الجنود بإنسان یتكلم بزمجرة األسود دلیال على الشجاعة  زمجرة األبطال كم رددت-٨

  الكثرة، والجمع في كلمة األبطال للتكثیر والتعظیمكم خبریة تفید 

  تعبیر یوحي بسرعة االستجابة  لبیك كل بطل أصید -٨

  تعبیر یدل على العزة والكرامة  فما جاروا وال استعبدوا-٩

  للمجد كل منھم عامل -١٠

  للمجدكل منھم سید

  شبھ المجد بالثمن الذي یقبضھ العامل

  الجنود باألسود في الدفاع عن الوطن تشبیھ  یردد الصرخة مستأسدا-١١
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  في صورة سؤال وجواب األدبي ملخص النص

  .عبد هللا الطائي/ ١الخلیج)؟ جنحن في (بیات نص / من قائل أ١س

  ؟و(ھنا) /من یقصد الشاعر بالضمیر (نحن)٢س

  .(ھنا) أرض الخلیج أبناء الخلیج (نحن)/٢ج 

  /ما الفكرة العامة التي تتحدث عنھا أبیات النص؟ ٣س

  .األخالق الكریمة والصفات الحمیدة ألبناء الخلیجج/

  ..)....نبعد التثبیط عن أنفس لیس لھا / من خالل فھمك لألبیات اشرح ھذا البیت(و٤س

  .الطموح یدفعنا للعمل الجاد والبعد عن الخمول والكسل/ ٤ج

  د) الموعد الذي یقصده الشاعر ھو:/( نحن ھنا إن یحن الموع٥س

  موعد المعركة مع األعداء-٣موعد النداء إلى العمل      -٢موعد اللقاء مع األصدقاء     -١

  /(على امتداد األفق أھدافنا) ھذه الجملة تھدف إلى:٦س

  ج)قلة األھداف وسھولتھا ب)ُبعد األھداف واستحالتھا   أ)سمو األھداف وعلوھا / ٦ج

  الغرض من قول الشاعر: (نحن ھنا إن یحن الموعد)؟/ وضح ٧س

  بیان أن االستعداد متواصل غیر منقطع.

  / ذكر الشاعر في البیتین الرابع والخامس صفات اآلباء واألجداد اذكر صفتین منھا.٨س

  . لم یستعبدوا أحدا -٢ سادوا األرض ولم یظلموا أحد -١  ٨ج

  الجد والسعي المتواصل لبلوغ المجد -٣

وصفات  ،ذكر الشاعر في البیتین الرابع والخامس صفات طیبة یتصف بھا قومھ /٩س
  :مكروھة یترفعون عنھا في ضوء ذلك امأل الجدول اآلتي

  مكروھة التي یترفعون عنھاالالصفات   الصفات الطیبة التي یتصف بھا قومھ
  قصد العال وطلبھ(العال مقصد) 

أفعالھم)افعالھم خالصة صافیة (صفت كمثل النور 
  التثبیط 
  الخائر او المفسد 

  / یقدم قوم الشاعر المعونة والنجدة لفئتین استخرجھما من البیت األول والسادس.١٠س

  العرب -٢مستنجد    -١٠/١ج
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  /ما داللة تكرار (نحن ھنا إن یحن الموعد)؟١١س

  .قوة أبناء الخلیج،ولیوضح االستعداد المتواصل لتلبیة النداء في كل لحظة لیؤكد معنى/ ١١ج

  .(یردد الصرخة مستأسدا   ...............) /اشرح الصورة البالغیة في البیت األخیر١٢س

  .شبھ أھل الخلیج باألسد في قوتھ وشجاعتھ/١٢ج

/استخدم الشاعر ألفاظا دالة على استنھاض ھمم أبناء الخلیج واستعدادھم لتلبیة النداء ١٣س
  على ذلك(یكتفي بأربعة) استخرج من النص األلفاظ الدالة

نحمي  -زمجرة األبطال   –بطل أصید   -لبیك  -نرصد    -المفردات ھي (نحن ھنا / ١٣ج
  .حمانا ............)

  ھل بلوغ المجد إال ھمة     نحوھا الساعون ھمو وثبا/قال أحد الشعراء: ١٤س

  :استخرج من األبیات السابقة بیتا یتفق مع ھذا البیت

  منھم عامل    بالمجد كل منھم سیدللمجد كل / ١٤ج

  فظة التي دلت على ذلك من األبیات:بیئة بحریة. حدد الل / ینتمي الشاعر إلى١٥س

  .ج/ الموج

  / من أین یستمد الشاعر وقومھ مطالبھم كما تفھم من البیت الثالث؟١٦س

  .ج/ منبع األجداد

  أفعالنا).وضح جمال التعبیر في قول الشاعر ( صفت كمثل النور /١٧س

  .لیدل على وضوح أفعالھمشبھ الشاعر أفعال أبناء الخلیج بالنور /١٧ج

(تسابق الدھر) كیف یمكنھم مسابقة / وصف الشاعر قومھ بأنھم یسابقون الدھر في قولھ ١٨س
  الدھر من وجھة نظرك؟

  یكون السباق بالجد واالجتھاد./ ١٨ج

  ما یدل على تحلي أبناء الخلیج بالصفات اآلتیة: نصأبیات ال/ عین من ١٩س

  : (البیت األول) نحن ھنا إن یحن الموعد  ویبعث الصرخة مستنجدنجدة المستغیثأ)

  : نسابق الدھر إلى مطلب    من منبع األجداد یسترفدإحیاء تراث األجداد) ب
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  مقصد:  ونبعد التثبیط عن أنفس      لیس لھا إال العال الھمم العالیة) ج

  : صفت كمثل النور أفعالنا    فلیس منا الخائر مفسدنقاء األفعال وصفاؤھا) د

  صفت كمثل النور أفعالنا    فلیس منا الخائر مفسد: لیس من أبناء الخلیج الضعیف

  .(أھداف أبناء الخلیج سامیة) طموح وآمال أبناء الخلیج لیس لھا حدود) ه

  الخ.... ........أھدافنا   ( البیت الثاني) على امتداد األفق

  (البیت األخیر) یردد الصرخة مستأسدا  ....... یردد أبناء الخلیج الصرخة بصوت األسود)٢٠

  ت اذكر بعضھا. ابییشیر الشاعر إلى بعض الخصال الكریمة والصفات الحمیدة في األ/ ٢١س

  واألفعال صفاء القلوب -٤الطموح  -٣ن الكسل البعد ع -٢االقتداء باآلباء  -١ج/ 

  .الشجاعة -٧سرعة النجدة    -٦القوة        -٥

  / ما واجبك تجاه وطنك من خالل فھمك للقصیدة؟٢٢س

  أحمیھ وأدافع عنھ وأحافظ على منجزاتھ وأسھم في تقدمھ./ ٢٢ج

  ) یدل على:ونبعد التثبیط عن أنفس/ قول الشاعر:  (٢٣س

  التغیر والتحول -د العزیمة    واإلصرار  -نقاء النفس    ج -التكبر والغرور   ب -أ

  ).فسد) باب (الفاء(:) في معجم الوسیط في مادةالمفسدنبحث عن معنى كلمة (/ ٢٤س

  / وردت في البیت األول لفظة دالة على االستغاثة وطلب النجدة استخرجھا.٢٥س

  ./ مستنجد٢٥ج

  ھدافھم حدد البیت الدال على ذلك:      / بین الشاعر المنھل الذي یستقي منھ ھممھم في تحقیق أ٢٦س

  تسابق الدھر إلى مطلب   من منبع األجداد یسترفد/ ٢٦ج

  / ما الصفتان اللتان وصف بھما الشاعر أبناء الخلیج في تحقیق أھدافھم؟٢٧س

  .والھمم العالیة في تحقیق أھدافھم ،الطموح/٢٧ج

  / ما وجھ الشبھ بین (صفات أبناء الخلیج والنور) كما وضحھا الشاعر؟ ٢٨س

  .في أفعالھم الصالح والوضوح/ ٢٨ج

  ھناك روابط مشتركة بین أبناء الخلیج اكتب بعضھا.٢٩س
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  .الدین ، اللغة ، التاریخ المشترك، العادات والتقالید، الموقع الجغرافي/ ٢٩ج

  لنفس في البیت الثالث؟/ لماذا أبعد الشاعر التثبیط عن ا٣٠س

  .ألنھ یمنع النفس من الوصول إلى العال/ ٣٠ج 

  ./ نفى الشاعر في البیت الخامس صفتین عن أبناء الخلیج اذكرھما٣١س

  الخائر ، المفسد/ ٣١ج 

  رنا إلیھا الموج والفرقد/ على امتداد األفق أھدافنا       ٣٢س

  السابق؟بم شبھ الشاعر أھداف أبناء الخلیج في البیت 

  .شبھ أھداف أبناء الخلیج بالنجوم العالیة

  وضح الصورة الجمالیة لما تحتھ خط في البیت السابق

  .ویصغى للحدیثصور الموج بإنسان ینظر بدقة وإمعان/ ٣٢ج

  :/ یشیر الشاعر في أبیاتھ إلى بعض الخالل الكریمة ألبناء الخلیج اذكر اثنتین منھا٣٣س

  .تراث األجداد، الطموحنجدة المستغیث، إحیاء / ٣٣ج

  ؟الغرض من قول الشاعر (نحن ھنا إن یحن الموعد)/ وضح ٣٤س

  .لیبین أنھ في استعداد متواصل غیر منقطع/٣٤ج

  / ما داللة استخدام الشاعر لكلمة أخي في البیت السابع؟ ٣٥س

  .دلیل على الحب/ ٣٥ج

  / ونبعد التثبیط عن أنفس لیس لھا إال العال مقصد ٣٦س

  والھمة) ْاذكرھا:في ھذا البیت كلمة بمعنى (إضعاف العزم 

  .ھي التثبیط/٣٦ج

  تدل على سرعة االستجابة -٣٧ج  ؟ ما داللة استخدام كلمة (لبیك) في البیت الرابع-٣٧

  /ما ھي اآلثار السلبیة التي تھبط الھمم وتعیق اإلنسان؟٣٨

  یعیقھم عن أداء أعمالھم وتتعطل مصالح األمة. غرس الیأس والتشاؤم في نفوس األفراد 
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  األسالیب اللغویة ودالالتھا:

أن االستعداد متواصل غیر  (نحن ھنا إن یحن الموعد) أسلوب شرط والغرض منھ: بیان -١
  منقطع.

للتأكید على سمو ونبل المطالب الذین استثناء نفي و(لیس لھا إال العال مقصد) أسلوب  -٢
  یسعون إلیھ وال یفكرون بسواھا. 

  الغرض منھ إظھار الشوق. (إن وافتك أصداؤھا) أسلوب شرط -٣

  یقة التي تربط بین األخوة العرب.(أخي) أسلوب نداء الغرض منھ بیان العالقة الوث -٤

  االستبعاد.أسلوب نفي الغرض منھ: (فما جاروا وال استعبدوا)  -٥

(فلیس منا الخائر والمفسد) أسلوب نفي الغرض منھ: استبعاد ھذین الصنفین من أبناء  -٦
  صفات األجداد األوائلالخلیج.

  الشجاعة والقوة وعدم الخوف من األعداء.-٢    االستعداد الدائم للدفاع عن األمة العربیة. -١
  ل والبعد عن الرذائل.مسك بالفضائالت -٤ اإلسراع لتلبیة نداء الجھاد. -٣

  العمل على تحقیق المجد -٦   العدل والمساواة والبعد عن الظلم. -٥

  الواجب المنزلي    

  كیف بین الشاعر أھداف أبناء الخلیج في البیت الثاني؟

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

):......................... المفسد) المضاد اللغوي لكلمة (فلیس منا الخائر وال المفسدس (
  ):..................نبعد(د كلمة ) مضاونبعد التثبیط:...................، ()الخائر(والمضاد لكلمة 

  

زمجرة  -٣..............الفرقد...... -٢الخائر..................  -١ھذه الكلمات: ما مرادف
  أصید.......................... -٤.........     األبطال...................

  جمًعا مفرده.................... )أنفس((..ونبعد التثبیط عن أنفس) جاءت كلمة 

  ..................جمًعا مفرده جداد)أ() جاءت كلمة األجداد منبعمن ( 

  ..............................جمع (أفق)...ھو.........................مفردة جمعھا وكلمة (منبع) 
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  النص األدبي الثالث (شباب اإلسالم)

  . شاعر مصري معاصر،وشھرتھ ھاشم الرفاعي. : سید جامع ھاشم الرفاعي قائل النص

  شباب اإلسالم وعراقة أجدادھم: الفكرة العامة

  :األفكار الفرعیة

  )٤-١العالم بالعدل قرونا من الزمان (حكم المسلمون  -١

  )٨-٥صفات شباب اإلسالم ( -٢

  )١١-٩سبل الرفعة والسیادة ألمة اإلسالم ( -٣

  معاني الكلمات

  المعنى  الكلمة  المعنى  الكلمة 

  لوا وأخضعوا الصعابسھّ   ذللوا  حكمنا  ملكنا

مدة وھي  ،مفردھا قرن  قرونا
  مائة عام یةمقدارھازمن

  والمقصود بھ ھنا الوطن بیت األسد  العرینا

  یذل  یھونا  حكمھا وسیطر علیھا  أخضعھا

  ،ومفردھا الراسیةالجبال العالیة  الرواسي  باقون  على مر الزمان  خالدونا

  ناصعا بینا  مؤتلقا  كتبنا وسجلنا  سطرنا

  والمضاد الصدیق، ، العدو  الخصم  أشتاق  أذوب

  ُتھدّ ، والمضاد ُتھّدم ، ُتحطم، ُتّدمرتقام   ُتبنى   ،وجمعھا ِحقبمن الزمن مدة  ِحقبة

  الدین أو الحق  الیقین  یقویھ  یدعمھ
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  مظاھر الجمال في النص

  الجمال فیھا  العبارة  م

  تعبیر یدل على طول فترة الحكم اإلسالمي  ملكنا ھذه الدنیا قرونا  ١

  المسلمین بالضیاء الذي یسطرون بھ  دامجشبھ أ  من ضیاءوسطرنا صحائف   ٢
  و شبھ التاریخ بالصحیفة والصحیفة بالنورأ الصحائف

  .األحداث شبھ الزمان بإنسان یتذكر وال ینسى  فما نسي الزمان وال نسینا  ٣

  .أسلوب استفھام غرضھ الرجاء  ترى ھل یرجع الماضي  ٤

  .بنىشبھ الحضارة بالبیت الذي یُ   في الرض ملكابنینا حقبة   ٥

  وفیھ تشبیھ  ،یدل على  اإلصرار والعزیمة تعبیر  شباب ذللوا سبل المعالي  ٦
  الوعر المعالي بالطریق

  توكید الكالم بالنفي واالستثناء وھو تعبیر عن  وما عرفوا سوى اإلسالم دینا  ٧
  االعتزاز بالدین 

  شبھ اللیالي بشيء لھ قوة التحطیم ولكنھا لم تقو على   شباب لم تحطمھ اللیالي  ٨
  كسر شباب اإلسالم

  شبھ األجداد باألسود والوطن بالعرین  الخصم العریناإلى ولم یسلم   ٩

  یبنى ویشیدشبھ الكرامة بشيء مادي   وعلمھ الكرامة كیف تبنى   ١٠

  تعبیر یدل على  العزة والكرامة ورفض الذل  فیأبى أن یقید أو یھونا  ١١

  شبھ اإلیمان بالنور الذي یضيء الطریق  وھاتوا لي من اإلیمان نور  ١٢

  شبھ الجبال بالشجرة التي تقتلع من جذورھا  أمد یدي فأنتزع الرواسي  ١٣

  شبھ المجد بالبیت الذي یبنى  وأبني المجد مؤتلقا مكینا  ١٤

  التأكید على أھمیة دور الشباب في بناء المجتمع   تكرار كلمة الشباب  ١٥
  لتمیزھم بالقوة والیقظة والعطاءوالوطن
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  سؤال وجوابملخص النص األدبي في صورة 

  (ملكنا ھذه الدنیا قرونا) مفرد كلمة قرونا ھو:.................. -أ ١س

  عالم یدل مطلع البیت األول (ملكنا ھذه الدنیا قرونا)  -/أ٢س

  المجد والرفعة والمكانة العالیة./  ٢ج

  :یقف الشاعر على بعض الصفات التي یتحلى بھا شباب اإلسالم اكتب اثنتین منھا -ب٢س

  عدم االستسالم –العزة  –األمانة  الثانیة: القوة -الشجاعة -الطموحاألولى: /٢ج

  / اكتب من األبیات ما یشیر إلى:٣س

  الجمیل العریق متمنیا عودتھللماضي شوق الشاعر  -١

  ترى ھل یرجع الماضي؟ فإنى     أذوب لذلك الماضي حنینا/ ٣ج

  حكم المسلمون العالم حقبة من الزمان -٢

  حقبة في األرض ملكا      یدعمھ شباب طامحونابنینا 

  شباب اإلسالم األول لم یحطمھ الیأس ولم یفرط في  األرض بل دافع عن وطنھ.-٣

  شباب لم تحطمھ اللیالي       ولم یسلم إلى الخصم العرینا/ 

  .رفض اإلسالم العیش الذلیل -٤

  وعلمھ الكرامة كیف تبنى        فیأبى أن یقّید أو یھونا/ 

  تخلید الزمان ألمجاد األجداد -٥

  من ضیاء   ................................الخالبیت الثاني / وسطرنا صحائف

  /وضح داللة تكرار كلمة شباب في األبیات السابقة؟٤س

  التأكید على أھمیة دور الشباب في بناء المجتمع والوطن./ ٤ج

  :في الشطر السابق /(وأخضعھا جدود خالدونا) وضح الصورة الجمالیة٥س

  .الذي سجل على صحیفة من نور شبھ سیرة األجداد الخیرة بالتاریخ/٥ج

  / حدد الفكرة التي تضمنھا البیتان األول والثاني.٦س
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  .أجدادنا خلدوا مجًدا مشرًفا یشھد  علیھ الزمان/ ٦ج

  ) تعني:یدعمھ) كلمة (یدعمھ شباب طامحونا/ (٧س

  یتركھ -ینشره         د -جیھدمھ         -ب       یقویھ -أ

  .حقبة/ ٧جمدة من الزمن)/  ورد في البیت الرابع كلمة بمعنى (٧س

  ؟/ما نصائحك لشباب الیوم من خالل فھمك للست أبیات األولى٨س

  أن یتمسك الشباب بقیمھم الدینیة، ویدركوا أھمیة دورھم في نھضة أمتھم،/ ٨ج

  .ویخلصوا العمل من أجل وطنھم ،وأن یقتدوا بماضیھم وبسیرة أجدادھم 

  اإلسالم كما ورد في البیت الرابع/ ما اإلنجاز الذي حققھ شباب ٩س

  .بناء حضارة إسالمیة وملك عظیم/ ٩ج

  ) ھو:ذللوا) معنى كلمة (شباب ذللوا سبل المعالي/ (١٠س

  سّھلوا -رغبوا     د -صّعبوا   ج -طلبوا    ب -/ أ١٠ج

  صحیفة/ مفرد كلمة صحائف  ھو: ١١س

  على فئة الشباب في المجتمع؟/لماذا تقع مسؤولیة بناء األوطان ١٢س

ألن الشباب أقوى من غیرھم في البناء والتعمیر لما یتمتعون بھ من نشاط وقوة /١٢ج
  وصالبة

  / سیطرت ألفاظ الفخر واالعتزاز على األبیات السابقة عین لفظتین تدالن على ذلك.١٣س

  ...... سطرنا  -طامحون     -أخضعنا    -ملكنا / ١٣ج

  وضح جمال التعبیر في البیت الثاني./ ١٤س

بالضیاء الذي یسطرون بھ  شبھ أمجاد المسلمین(سطرنا صحائف من ضیاء)  -١/ ١٤ج
  الصحائف.

  .األحداث شبھ الزمان بإنسان یتذكر وال ینسى(فما نسي الزمان) -٢      

  / ما الفكرة العامة ألبیات القصیدة؟ ١٥س
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  .شباب اإلسالم وعراقة أجدادھم/ ١٥ج

  / (نسي الزمان) مضاد (نسي) ھو:...........................................١٦س

  حقبات -حقائب    ج -ب    ِحقب -) مفرد جمعھا : أِحقبة/ كلمة (١٧س

  الصدیق، ومضادھا:  العدو) یرادفھا في المعنى:الخصم/ كلمة (١٨س

  اإلسالم بالصفات الواردة في األبیات؟ / لماذا وصف الشاعر شباب١٩س

  للفخر واالعتزاز بھؤالء الشباب المنتمین لإلسالم./ ١٩ج

  / (لإلسالم اثر كبیر في تربیة الشباب، وتقویة عزائمھم) اشرح العبارة من خالل فھمك ٢٠س

  للبیتین السابع والثامن. 

 .اإلسالم أخرجھم أحرار مخلصین أمناء أعزاء یبنون أمجادھم/ ٢٠ج

  / وضح جمال التعبیر في قول الشاعر: (شباب لم تحطمھ اللیالي).٢١س

  شبھ اللیالي بشيء لھ قوة التحطیم ولكنھا لم تقو على كسر شباب اإلسالم./ ٢١ج

  تھدم أو تحطم:) ھو(ُتْبنى/ المضاد اللغوي لكلمة ٢٢س

  ) كلمة الرواسي جمع مفردھا:فأنتزع الرواسي/ (٢٣س

  الرأس  -د    الراسیة -الّروس     ب الرئیسة    ج

  / لماذا وصف الشاعر الوطن بالعرین في البیت السادس؟٢٤س

  لقوتھ ومنعتھ فھو مثل بیت األسد ال یمكن أن یقتحمھ أحد، أو داللة على قوة األجداد/ ٢٤ج

  فھم مثل األسود التي تحمي العرین. 

  یالي). أي التعبیرین أجمل؟ ولماذا؟/ (لم تحطمھ اللیالي) (لم تضعفھ الل٢٥س

  .التعبیر األول (لم تحطمھ اللیالي) أجمل ؛ ألن التحطیم داللة على الشدة والقوة والقسوة/ ٢٥ج

  / قال الشاعر : وخل أحادیث األماني فإنھا     عاللة نفس العاجل المتحّیر٢٦س

  حدد بیًتا من أبیات النص یتفق مع ھذا المعنى.
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  الرابع / دعوني من أمان كاذبات      فلم أجد المنى إال ظنوناالبیت / ٢٦ج

  / الشباب ھم عماد الوطن وذخیرتھ وسلم مجده وحضارتھ) اكتب عملین یخدم بھما٢٧س

  الشباب وطنھم  

  .العمل التطوعي -٢المحافظة على مكتسبات الوطن   -/٢٧ج

  ) كلمة یأبى في السیاق تعني: فیأبى أن یقیدا/ (٢٨س

  یساھم  -یرفض          ج -یرضى     ب -أ

  ) شباب لم تحطمھم اللیالي( : ما الصفة التي عبر عنھا الشاعر بقولھ/ ٢٩س

  .الشجاعة والقوة والثبات في مواجھة الصعوبات/ ٢٩ج

  ) عالم یدل ذلك؟كذلك أخرج اإلسالم إلى قومي/ نسب الشاعر القوم إلى نفسھ في قولھ (٣٠س

لھم واعتزازه بأخالقھم  قومھ إلى نفسھ، وشدة حرصھ علیھم، وحبھیدل على قرب ج/ 
  الرفیعة.

  / قال الشاعر : وما نیل المطالب بالتمني   ولكن تؤخذ الدنیا غالبا٣١س

  ما البیت الذي یتفق مع معنى ھذا البیت؟

  إال ظنونا ن أمان كاذبات      فلم أجد المنىالبیت الرابع / دعوني مج/ 

  ) في ھذه العبارة تعبیر جمیل وضحھ.رامة كیف ُتبنىوعلمھ الك/ (٣١س

  .بنى ویشیدشبھ الشاعر الكرامة بالشيء الذي یُ / ٣١ج

/ ذكر الشاعر الشباب المسلم في ھذه القصیدة بماضي أجدادھم وصفاتھم العظیمة. ھل ٣٢س
  تجد تلك الصفات في شبابنا الحاضر؟ بین رأیك. 

  عظم شبانا في الوقت الحاضر من حیث الحرصمعظم ھذه الصفات غیر متوفرة في م/ ٣٢ج

  . على تعالیم الدین والثبات والشجاعة 

  / على من تقع مسؤولیة بناء األمم؟ وكیف یتم ذلك؟٣٣س

  .الشباب ، ویتم ذلك عن طریق التحلي بالصفات الحمیدة/ ٣٣ج



 السیدمنصور/  أمعلم المادة                           السابع للصف األدبیة النصوص ملخص           الخاصة المستقبل رواد مدرسة

  / اشرح البیتین السابع والثامن بأسلوبك.٣٤س

  .اإلخالص واألمانة وحب الكرامة ورفض الذل والھوانربى اإلسالم الشباب المسلم على 

  / األماني وحدھا ال تكفي لتحقیق ما یصبو إلیھ المرء بل البد من التسلح بما ٣٥س

  یدعمھا ویحققھا. ناقش العبارة من خالل رأي الشاعر.

  ألن بناء الحضارة یحتاج إلى اإلیمان والعلم والعمل./ ٣٥ج

  ((نحن قوم أعزنا هللا باإلسالم وإذا أردنا  -هللا عنھ رضي -قال عمر بن الخطاب / ٣٦س

  العزة في غیره أذلنا هللا)) اربط بین ھذا القول وأبیات القصیدة.

  كالھما یؤكد أن التمسك بتعالیم الدین ھو السبیل الوحید للعیش في عزة وكرامة./ ٣٦ج

  الواجب المنزلي
  ھو:..................) مفرد كلمة قرونا ملكنا ھذه الدنیا قرونا( -أ

  سنة ١٠٠٠ -سنة     ١٠٠ -سنوات      ١٠ومقدارھا:     
  صممنا)  -نشرنا   -ھدمنا    -) ھو:(أقمنا  بنینامضاد ( -ب 

  مضاد نسي ھو:................................. -ج

  حقبات -حقائب    ج -ِحقب    ب -) مفرد جمعھا : أِحقبةكلمة (

  ا في المعنى:..............................) یرادفھالخصمكلمة (

  ومضادھا اللغوي ھو:......................................
  (شباب ذللوا سبل المعالي) معنى كلمة (ذللوا) ھو: 

  سّھلوا -رغبوا     د -صّعبوا   ج -طلبوا    ب -أ

  مفرد كلمة صحائف  ھو:................................ 

  البیت الرابع كلمة بمعنى (مدة من الزمن) ھي:...................... ورد في

  بم وصف الشاعر شباب اإلسالم في األبیات؟.................................................

...............................................................................................  
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  األدبي الرابع النص

  حب العصافیر فراخھا

  كاتب النص: أبو عثمان عمرو بن بحر الملقب بالجاحظ

  شدة حب العصافیر لفراخھا وتعرضھا للخطر في سبیل حمایتھاالفكرة العامة: 

  العصافیر أكثر الكائنات حبا لصغارھا  -١ األفكار الفرعیة: 

  موقف العصور عندما تقترب حیة من عشھ  -٢

  موقف العصفور عندما یسقط فرخ من أفراخھ على األرض  -٣

  یخطف فرخ من أفراخھ  موقف العصفور عندما -٤

  معاني المفردات والتراكیب
  معناھا  الكلمة  معناھا   الكلمة 

  أحب  أحنى   وحش والجمع سباع   سبع 

  حبا  شغفا  عطفا  إشفاقا

  بیت العصفور والجمع أوكار  وكره  الخطر والھالك  العطب

  حزن وألم  لوعة  یخفق بجناحیھ دون أن یطیر  یرنق

أصیبت 

  بأوالدھا

  یبعثن فیھ الحماس  یھیجنھ  أصاب أوالدھا الخطر

  یحاول الدخول إلى القفص  یتقحم  یشجعنھ  یحثنھ

  الخطر والھالك  التغریر  كرم رعایتھ  تعاھده

  شدة  فرط  المخاطرة والمجازفة  الخطار

  الصغیر والجمع أفراخالطائر   فرخ  الحب والعطف  الرقة 
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  تحلیل مظاھر الجمال في النص

  .أسلوب نفي للتوكیدولیس في األرض: -١

  .:أسلوب تفضیل على وزن أفعلأحنى على ولد -٢

  .تعبیر یدل على الخطر المحدقفإذا أصیبت بأوالدھا: -٣

  الفعل المضارع یفید االستمرار والتجدد.فیصیح ویرنق: -٤

  أسلوب مؤكد بالنفي واالستثناء.فال یسمع صوتھ عصفور إال أقبل: -٥

  كلمات تعبر عن الحیرة.بتحرق ولوعة وقلق:  -٦

  : بین (حولھ ودونھ) طباق یبرز المعنى ویوضحھ.طرن حولھ ودونھ -٧

  : كلمة یتقحم توحي باإلصرار.لوجد العصفور یتقحم -٨

  على شدة تحمل الخطر.: تعبیر یدل یتحمالن غایة التغریر والخطار -٩

  : تعبیر یدل على شدة حب العصافیر لفراخھا.من فرط الرقة على أوالدھا -١٠

  ملخص الدرس في صورة سؤال وجواب

ا وعلیھ إشفاقا شد بھ شغفً سبع وال بھیمة أحنى على ولد وال أولیس في األرض طائر وال ((
  ))..........من العصافیر

  .: إشفاق أو أحنىج.     الرحمة استخرج من النص كلمة بمعنى  -١س 

  شدة حب العصافیر لفراخھا وتعرضھا للخطر في سبیل حمایتھاما الفكرة العامة للنص؟ -٢س

  بنائھم؟العالقة الوالدین بأ بین كیف یجب أن تكون -٣س

  .عالقة محبة وعطف من قبل الوالدین وعالقة بر وإحسان من قبل األبناء -٣ج

  مبدئیة عند الكاتب وعلى ثالث أمثلة. وضح ذلكبني النص على فكرة  -٤س

  الفكرة ھي أنھ ال یوجد حیوان أحنى على صغاره من العصافیر. -٤ج

  موقفھا عند سقوط فراخھا  -٢موقفھا من اقتراب الحیة من عشھا.  -١األمثلة الثالثة ھي: 
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  .موقفھا عن اختطاف فراخھا -٣

سبع وال بھیمة أحنى على ھل كان الجاحظ محقا في قولھ (( ولیس في األرض طائر وال  -٥س
  ؟ علل إجابتك.شد بھ شغفا وعلیھ إشفاقا من العصافیرولد وال أ

  ./ نعم ؛ ألن العصافیر تتحمل غایة التغریر والخطار لحمایة صغارھاج 

  ؟حیة أقبلت نحو فراخھا إذا رأت -١ ماذا تفعل العصافیر في الحاالت االتیة...؟ -٦س

یصیح بصوت مرتفع ویرفرف بجناحیھ حتى یسمعھ بقیة العصافیر فیجتمعون ویفعلون  -ج 
  مثلھ لمساعدتھ في إبعاد الخطر القادم

  ؟رضإذا سقط أحد فراخھا في األ -٢

  یطرن حولھ ویھیجنھ حتى ینھض فإذا نھض أخذ یحثثنھ على ذلك.-ج

  ؟فراخھاا من نسان فرخً إذا أخذ إ -٣

  یتقحم العصفور ھذا المنزل حتى یدخل القفص ویتعھد فرخھ حتى یستغني عنھ. -ج

  اذكر من النص ما یشیر إلى التعاون في مجتمع العصافیر. -٧س

فال یسمع صوتھ عصفور إال أقبل إلیھ وصنع مثل صنیعھ. وإذا سقط فرخ على األرض  -٧ج
  نھض أخذ یحثثنھ على ذلك.یجتمعن علیھ یطرن حولھ ویھیجنھ حتى ینھض فإذا 

  اذكر أمثلة أخرى تدل على حب الطیور لفراخھا -٨س

  لى صغارھا وتطعم صغارھا في أفواھھا.خروج الطیور مبكرة لجلب الطعام إ -٨ج

  ما الخطر الذي یمكن أن تتعرض لھ العصافیر في حمایتھا لفراخھا؟ -٩س

  .خطر الموت أو الحبس -٩ج

  الثالث في بدایة النص؟ما داللة وجود النقاط  -١٠س

  .أن ھذا النص تكملة لكالم سبقھ -١٠ج

؟                                                             ما الفكرة التي أراد الجاحظ تأكیدھا/١١س
  / الفكرة ھي أن العصافیر أكثر الكائنات خوفا وحبا لصغارھا١١ج
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ما القیمة اإلنسانیة التي )وصنع مثل صنیعھفال یسمع صوتھ عصفور إال أقبل إلیھ (-١٢
  یشیر إلیھا ھذا الموقف؟

  مبدأ التعاون في مجتمع العصافیر   ١٢ج

  الواجب المنزلي

  إلبراز قیمة الحب اختار الكاتب العصافیر دون غیرھا من طیرھا. ما سبب ذلك؟ - ١

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

  معنى كلمة العطب ھو:........................جمع سبع........................ -٣

  .............................) كلمة أحنى معناھا:......وال بھیمة أحنى على ولد( -٤

  مضادھا:)قلق() كلمة ولوعة وقلقبتحرق ( -٥

  الطمأنینة -االضطراب             د -الخوف         ج -الحزن         ب -أ
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  النص األدبي الخامس                              

  بى جبرینیا نسمة من رُ 

  ھالل بن بدر البوسعیدي  كاتب النص:

  .علیھ من قصر جمیل: وصف حصن جبرین وما یحتوي الفكرة العامة

  ).٣-١وصف النسمة الجمیلة في ظل الحصن ( -١:األفكار الفرعیة

  ).٥-٤وصف الحصن وھندسة قصرة الجمیل ( -٢

  ).٧-٦الطرب بجمال الحصن وما یحتویھ ( -٣

  ).٩-٨طلب التحدث من القصر عن تاریخھ وتاریخ من بنوه ( -٤

  معاني المفردات والتراكیب 
  معناھا   الكلمة                     معناھا     الكلمة

  .التلة التي علیھا الحصن   ُربى جبرین  الھواء الرطب  نسمة

  .ربوة :المفرد

. الجمع: أوطارالحاجة والغرض  الوطر  أسعدتني  أنعشتني

  أتحدث إلیھا بصوت خافت  أناجیھا  المفرد: عھداألزمنة الماضیة   عھود

  والمضاد: المنخفضة العالیة  ماءالشّ   الشجرة كثیفة الظل  الدوحة

  رائحتھا الجمیلة  رّیاھا   أمضاھا بسرعة  أفناھا

الرسومات والزخارف المنقوشة   دقیق الفن

  بدقة على جدران الحصن

  الشيء األثري الجمیل  التحفة 

  الزمان. الجمع : الدھور  الدھر  مفتخرا  ا وتیاھامزھوً 

  أفئدةالقلب. الجمع   الفؤاد  أقلب النظر  أقلب الطرف
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  مظاھر الجمال في النص

  أسلوب نداء غرضھ االستمتاع.  :       یا نسمة من ربى جبرین -١

  : شبھ النسمة بإنسان یھدي غیره ھدیة، وشبھ الذكرى بالھدیة.أھدت لقلبي ذكرى لست أنساھا -٢

  : توكید بالنفي واالستثناء.وما في القلب من وطر سوى عھود -٣

  :تعبیر یدل على كبر الشجرة.وتحت دوحتك الّشماء -٤

  ... نداء للتحبب وفیھ تشبیھ للحصن بإنسان ُینادى.من لي بجبرین -٥

  : مجاز مرسل عالقتھ الجزئیة فالطرف جزء من العین.الطرف في أشكال ھندسة أقلب -٦

  : نداء للفخر، وفیھ تشبیھ للقصر بإنسان یتحدث.یا قصر حّدث وفي التاریخ مفخرة -٧

  :  توكید بقد، وفیھ تشبیھ للحصن بإنسان یفخر.مزھوا وتیاھافقد خبرتك  -٨

  توكید بالنفي واالستثناء.وصف الشاعر القصر بالتحفة، وفیھ :قصر إال تحفة یاما أنت  -٩

  : شبھ الدھر بإنسان یشرح لآلخرین عن قصر جبرین.تكفل الدھر في إیضاح معناھا -١٠

  ملخص الدرس في صورة سؤال وجواب

  ؟التي تتحدث عنھا األبیات الخمسة األولى الفكرة العامةما / ١س

  / حصن جبرین ووصف قصره ودوحتھ وروعة بنائھ.١ج

  :نبحث عن معنى كلمة (مزھوا) في البیت الرابع في المعجم الوسیط في مادة -٢س

  زھي -زھى              د  -ج         زھو -زھا        ب -ا

  .............(أكمل)........اللغوي لكلمة الّشماء ھو: .) المضاد دوحتك الشماء(....٣س

  ) كلمة (وطر) مفرد جمعھ:وما في القلب من وطر(..../٤س

  أطر    (تخیر الصواب) -وطرت         ج -أوطار    ب -أ 

  صف عاطفة الشاعر تجاه بلده جبرین كما یتضح من األبیات/ ٥س
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  .الشوق والحنین لبلده جبرین وحصنھا/ ٥ج

  اشرح جمال التعبیر في قول الشاعر (أھدت لقلبي ذكرى لست أنساھا)/ ٦س

  / شبھ الشاعر الذكرى بالشيء المادي الذي ُیھدى.٦ج

  ؟بم توحي إلیك كثرة القالع والحصون في بلدك/ ٧س

توحي بالدور الحضاري الذي قامت بھ السلطنة قدیما. وبتقدم السلطنة في الناحیة / ٧ج
  مجال الدفاع عن الوطن. المعماریة وإنجازاتھا في

  بین سبب شدة ارتباط اإلنسان بوطنھ/ ٨س

ولھ فیھ  ،وتعلم وكبر على أرضھ ،ألنھ المكان الذي ُولد ونشأ فیھ ؛یرتبط اإلنسان بوطنھ/ ٨ج

  ،ومأوى األمن واالستقرار.الكثیر من الذكریات

  .األشكال الھندسیة:یعود على ة (ثنایاھا) الواردة في البیت السابعالضمیر (ھا) في كلم -٩س

ما الذي حرك ذكرى الشوق والحنین في نفس الشاعر إلى جبرین كما ذكر في البیت  -١٠س
  ./ نسمة الھواء القادمة من روابي جبرین١٠ج          األول؟

مرت الساعات التي قضاھا الشاعر في قصر جبرین سریعة فما السبب كما ورد في /١١س
  زخارف المنقوشة بدقة على جدران حصن جبرین.الرسومات وال/ ٤ج البیت السادس؟

)؟ اكتب البیت الدال على ذلك لحصن جبرین تاریخ عریق ومجد یحق لھ أن یفتخر بھ/(١٢س

  فقد خبرتك مزھوا وتیاھا  یا قصر حدث وفي التاریخ  مفخرة/ ١٣جمن األبیات السابقة. 

  ) صورة جمالیة اشرحھایا قصر حدث/ في قول الشاعر: (١٣س

  /شبھ القصر بإنسان یؤمر أو یطلب منھ الحدیث عن أمجاده وتاریخھ.١٣ج

شاعر في ھذا جبرین في البیت التاسع؟ وھل أنت مع البم وصف الشاعر قصر / ١٤س
  / وصفھ بالتحفة١٣ج.الوصف؟ وضح رأیك معلال
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  لجبرین مكانة عظیمة في نفس الشاعر اذكر البیت الدال على ذلك/١٥س

  وأنعشتني وما في القلب من وطر    سوى عھود ...............الخ  البیت الثاني وھو:/ ١٦ج

  .أفادت السرعة / ١٧ج؟ ماذا أفادت كلمة (أفناھا ) في البیت السادس/ ١٧س

  بما أعجب الشاعر كما تفھم من البیت السابع؟ وكیف تم لھ ذلك؟/ ١٨س

واستعادة ل تقلیب ناظریھ في ھندسة القصر بھندسة القصر المعماریة. تم لھ ذلك من خال/ ١٨ج
  تاریخھ بخیالھ.

  یدعو الشاعر القصر في البیت الثامن إلى التحدث كیف یمكن لھ ذلك؟ / ١٩س

  عن طریق الخیال./ ١٩ج

  وضح جمال الصورة في البیت التاسع./ ٢٠س

  /  شبھ الدھر بإنسان یشرح ویصف قصر جبرین.٢٠ج

  من حصن جبرین عند الشاعر؟بماذا ارتبطت النسمة اآلتیة /٢١

  ج/ ارتبطت بذكرى جمیلة لھ مع حصن جبرین في دوحتھ وقصره.

  ؟بماذا أعجب الشاعر في حصن جبرین/٢٢

                                                                                أعجب بالحصن وما فیھ من ھواء جمیل ودوحة غناء وساحتھ الواسعة الجمیلة.                     
  واجب المنزليال

  ................................................................ اقترح عنوان آخر لألبیات/ ٢١س

  الفؤاد................مرادف الوطر:..................    مضاد الشماء:.................جمع 

  أھدت لقلبي ذكرى لست أنساھا....................................... - ١اشرح جمال التعبیر في: 

  یا قصر حدث وفي التاریخ مفخرة............................................................

  .......................................تكفل الدھر في إیضاح معناھا...........................
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