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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عى خاتم األنبياء واملرسلني، سيدنا حممد وعى آله 
وصحبه أمجعني ، ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

أّما بعد ...
فيسعدنا أن نقدم كتاب النصوص األدبية للصف الثاين املتوسط، طبًقا لألهداف التي أقرهتا 

وزارة الرتبية والتعليم. وقد راعينا اآليت :
أواًل : اختيار موضوعات جديدة تتناسب مع بيئات التالميذ ومستواهم العقيل واللغوي.

وتتضمن :
ا نثرية من القرآن الكريم، واحلديث النبوي الرشيف، والوصايا، واملقاالت  ـً أ ـ نصوص

األدبيـة.
ب ـ مقطوعات شعرية لشعراء من العصور األدبية القديمة والعرص احلديث )العريب 

والسعودي(.
وعرض النصوص وفًقا لآليت :

1ـ اشتامل كل نص عى جمموعة حمددة من األهداف؛ إلعطاء فرصة لصياغة أهداف أخرى حسب 
ما يقتضيه حتليل النص األديب، علاًم بأن هناك أهداًفا جيب حتقيقها يف تدريس كل نص، وهي:

أ ـ قراءة النص قراءة صحيحة معربة .
ب ـ استنتاج الفكرة العامة للنص .

ج ـ تقسيم النص إىل وحدات متثل أفكاره اجلزئية .
د ـ ذكر مرادفات للمفردات اجلديدة .

ا . ًـّ ا وافي ًـّ ا وتعبري هـ ـ رشح األبيات رشحًا أدبيًّ
و ـ احلكم عى األلفاظ والصور اجلاملية .

2ـ أضواء عى النص وفيه :



أـ  استعراض نبذة موجزة من حياة األديب، وهذا لالطالع فقط دون أن تستهدف بالتقويم.
ب ـ تسليط الضوء عى اجلو العام للنص.

3ـ تدعيم النصوص بنشاطات تعّلمّيـة جاءت عى الوجه اآليت :
أ ـ أسئلة الفهم واالستيعاب : وهي تعالج النص املقرر من عدة زوايا، نحو: معرفة االجتاه 

العام للموضوع، وفهم التفاصيل الدقيقة، والتدريب عى استخالص الفكرة.
النص، كام أهنا  القواعد لفهم  اللغة والرتاكيب : ويقصد هبا توظيف ما ُدِرس يف مادة  ـ  ب 

ب عى استعامل املعجم. تدرُّ
جـ  التذوق: حيوي أسئلة تعني عى تلّمس مواطن اجلامل يف األلفاظ واجلمل الواردة يف النص، 

وتدّرب عى مهارة التحليل.
دـ  النشاط املصاحب : ويتضمن معلومات ذات عالقة بالنََّص املدروس، حيث تثري احلصيلة 

اللغوية، وتعني عى التعبر، وهونشاط ُحّر ال ُيطالب به يف التقويم.
ثانيًا : ترك املجال لإلجابة عن األنشطة يف الكتاب نفسه.

ثالثًا : اإلشارة إىل مصدر كل موضوع يف احلاشية.
متنوعة  نثرية،  أخرى  وثالثة  شعرية،  منها  أربعة  نصوص،  سبعة  عى  الواحد  الكتاب  احتواء   : رابعًا 

الرتتيب.
خامسًا : تدعيم الكتاب بنصوص إضافية للتقويم الذايت، يقصد هبا صقل املهارة اللغوية والتذوقية، 

وتعزيز املعرفة.
ونسأل اهلل العيل القدير أن يكون ما قدمناه نافًعا خلدمة العربية، وفكر األجيال، واهلل ويل التوفيق.

التطـوير الرتبـوي



جدول التَّكليفات المنزليَّـة

تاريخ إعطاء 
التكليف

موضوع التكليف
رقـــم 
الصفحة

إحضار التكليف
مالحظات ويل األمرالدرجة

اليوم  / التاريخ



عدد الصفحةالتنــــــاولنوع النصاملوضــــوعاتمسلسل
احلصص

92 ــ 17دراسة النص واحلفظ من البداية إىل اآلية 68.قرآن كريمدالئل القدرة1

دراسة النص كاماًل وحفظ ثامنية أبيات من شـعرتوبــة حــاج2
182 ــ 30البداية.

خطبةصفات القائد3
دراسة النص كاماًل واحلفظ من البداية إىل »ولني 

اجلانب للمؤمنني« .
312 ــ 38

دراسة النص كاماًل وحفظ ثامنية أبيات من شـعرالعــامـل4
392 ــ 47البداية.

دراسة النص كاماًل وحفظ ثامنية أبيات من شـعرفتح مكــة5
482 ــ 59البداية.

6
وقفة عى 
الساحل

دراسة النص كاماًل وحفظ ستة أبيات من شـعر
602 ــ 70البداية.

دراسة النص كاماًل وحفظ ثالثة أسطرمن نصائحفـي نظام العمل7
712 ــ 78البداية .

791 ــ 80تقـويم ذاتــي .شـعربــالدي8

فهرس املوضوعات
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قال تعاىل : ﴿
﴾ سورة النحل.             

1 ــــــ  دالئـُل الـــقــــــــدرِة

مـــدخــل :

النـــص :

قال تعاىل : ﴿

﴾ سورة النحل.
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األهــــداف :

 فـي نهـايـة الـدرس أستطيع ـ بإذن اللـه ـ أن :
1 ـ أعدد دالئل قدرة اهلل عز وجل كام وردت يف اآليات .

2 ـ أرشح دالئل القدرة يف حياة النحل .
3 ـ أذكر واجبي إزاء تلك الدالئل .

4 ـ أتدبر يف عظمة خلق اهلل .

فـي رحاب اآليات :

األخرية  الثالث  اآليات  إال  ومئة،  وعرشون  ثامن  آياهتا  وعدد   ، املكية  السور  من  النحـل  ســورة 
فمدنية)1(. والسورة تتضمن عرضًا ألدلة قاطعة ، وبراهني ساطعة عىل عظمة اخلالق ، كام تعرُض بعضًا 
من آالئه ونعمه ـ عز وجل ـ كإنزال املطر ، وخلق األنعام ، وإنبات الشجر ، وإهلام النحل اختاذ البيوت 

وصنع العسل .

املفردات اللغويـة :

البقر والغنم واإلبل .األنعـام

املوعظة مما يتعظ به اإلنسان ويعمل به. والعربة يف اآليات داللة عىل حكمة ِعْبـَرة
وقدرة اخلالق ورمحته ولطفه .

ما يف الكرش من بقـايا الطعـام .َفـْرث

َعــْذبــًا.سـائًغا

مخرًا . ) ورد يف اآلية قبل حتريمه ( .َسـَكـًرا

اإلحياء : اإلهلام واإلرشاد والتسخري.أوحـى

)1( تيسري العيل القدير الختصار تفسري ابن كثري ، املجلد الثاين ، ص 571.
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أوكـارًا تبنيها النحل ؛ لتعسل فيها .بيـوًتا

ما يبنيـه الناس من خـاليا للنحـل .يعرشون

ـلة .ُذُلـاًل مذلَّلة ، مسـهَّ

ُبــرء من املرض .شـفاء

ُة ميَّ النَّشــاطــاُت التَّعلُّ

الفهم واالستيعـاب :

) أ ( 1 ـ بَِم حُييي اهلل األرض بعد موهتا ؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بن، أرشُح ذلك من خالل اآلية الثانية: 2 ـ تتجىلَّ قدرة اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ يف صفاء اللَّ

3 ـ ما الفوائد املستخلصة من ثمرات النخيل واألعناب ؟

4 ـ بِـَم أوحى اهلل إىل النحـل ؟
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ح ذلك من  5 ـ يف اآليات دعوة إىل استخدام العقل والتفكري ؛ لرتسيخ اإليامن يف نفس اإلنسان ، أوضِّ
. خالل فهمي للنصِّ القرآنـيِّ

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

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

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

)ب( 1 ـ أكمل الفراغـات اآلتيـة :

1 ـ خيرج من بطون النحل رشاب يسمى عساًل ، ومن ألوانه :

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

2 ـ تتخـذ النحل بيوتـًا من :

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

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

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

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

3 ـ واجبنـا جتـاه النعـم :

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

4 ـ من أضـرار املسـكرات :

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

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

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

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

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

................................ 
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)ج( أمامي جمموعة من الصفات ، أختار ما يشرتك فيها النحل والنمل .

النشـاطالنظـامالرفـقالدقــة

النفــعالصـربالتعـاوناالدخـار

) د ( أصنع من جـريـد النخـل :

اخللية  داخل  أدناه  األسئلة  عن  أجيُب  )هـ( 
ألحصل عىل معلومات ختص النحل:

1 ـ اسم آخر للعسـل .

2 ـ حتكـم النحـل .

3 ـ حتمي بيض النحـل .

4 ـ بيت النحـل .

5 ـ منه يستخرج العسل .
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) أ ( أذكر ضد الكلمـات اآلتيـة :

خالصاً 

خمتلف 

شـفاء 

)ب( أكـمل الفراغـات اآلتيـة :

تعني ................................................................... ومجعها ................................................................... 1 ـ الِْعربة 

تعني ...................................................................  ومجعها ................................................................... 2 ـ الَعرْبة 

3 ـ من أسامء املطر .............................................  و  .............................................  و  .............................................

)ج( أشـارك يف اإلعـراب :

...... النخيـل  ................................  جمرور، وعالمة جره  ................................  الظاهرة حتت آخره.

للشاربني : الالم  ................................  ، الشاربني : اسم  ................................  وعالمة جره  ................................

ألنــه  ...................................................................................................................................................................................

اللغة والرتاكيب :
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) أ ( أختار اإلجابة الصحيحة مما يأيت :
1 ـ استخدام فعل األمر يف قوله : ) اختذي ـ كيل ـ فاسلكي ( لغرض :

﴾ 2 ـ قال تعاىل : ﴿
يف اآلية الكريمـة السابقة :

التمكني الزجـر التسخري التـودد

الـتَّــــذوق :

متـاثـل تشـبيه تـرادف تضـاد

)ب( أعلل استخدام القرآن الكريم لفظة ) مـاء ( بداًل من لفظة ) مطـر()1(.

)1( أقرأ اآليات التي وردت فيها لفظة )مطر( يف السور اآلتية )األعراف، هود، الشعراء، النمل، األحقاف( .
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) أ ( العســل

أقــرأ وأستفيد :

للعسل منافع عظيمة، فإنه جالء لألوساخ التي يف العروق واألمعاء وغريها، ولعقه عىل الريق يذهب 
البلغم، ويغسل مخل املعدة، ويدفع الفضالت عنها، ويفتح سددها، ويفعل ذلك للكبد والُكىل واملثانة، 

وهو مغٍذ، مدر للبول، وإن اسُتن به بيَّض األسنان وصقلها ، وحفظ صحتها وصحة اللثة)2(.

)ب( العـنـب

أشجاره متسلقة تسمى )عريشة(، تكرب ثامره وتنضج يف أواخر الصيف، يؤكل عند النضج أو بعد 
واحلوامل،   ، الدم  بفقر  املصابني  ويفيد  الُكىل،  وإنشاط  الدم،  تنقية   : منها  كثرية  فوائد  وله  جتفيفه، 

واملرضعات لوجود عنرص احلديد .

)1( صحيح اجلامع الصغري وزيادته ، رقم احلديث 6045 .
)2( ابن قيم اجلوزية ، الطب النبوي ، ص 30 ـ 31 .

)*( لإلثراء وال يستهدف يف االختبار .

النَّشاط املصاحب *

أقــرأ وأقتدي :
ا ِمْنـُه ،  ُهمَّ َبارْك َلنا فيِه ، وَأْطِعْمَنا َخرْيً قال رسـول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص: » َمْن َأْطَعَمـُه اهلل َطَعـاًما ، َفْلَيُقـْل : اللَّ

ـَراِب  َعاِم  َوالشَّ ـِزي ِمَن الطَّ ُهمَّ َبارْك َلَنـا ِفيه وِزدَنا ِمْنُه ، َفإِنَّـُه ليَس َشـْيٌء ُيْ وَمْن َسَقاُه َلَبًنا ، َفْلَيُقْل : اللَّ

َغرُي اللَبِن «)1(.
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)1( ، )2( جملة القافلة، العدد احلادي عرش، 1420هـ .

)ج( الـتـيـن

يعد التني من أصح الفاكهة غذاًء، فهو يقوي الكبد، وينفع يف معاجلة الربو والسـعال وأوجاع الصدر، 
، وينصح بتناوله يف الصباح)1(. ومنقوع التني يفيد اجلهاز التنفسـيَّ

أقـرأ اآلية )13( من سورة النحل، ثم أستخرج دالئل أخرى لقدرة اهلل يف خلقه .

فهو خمتلف األلوان واألنواع ، وهو من فاكهة الشتاء، يولد طاقة حرارية وغذائية عالية، الحتوائه عىل 
مواد سكرية، ومعادن خمتلفة .

ومن فوائده : يستخدم يف أوجاع الصدر، ويقطع السعال، ويفيد يف التهاب املفاصل، ويقوي الُكىل 
والكبد)2(.

)د( ثامر النخيل )التمر(
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ْفِس إيِمـــاُن ـاَريِت َعْن ُكـلِّ َمْعِصيـٍة            َأّنـي أَتْيُت وِمــْلُء النَّ بَّــاُه َكفَّ َرَ
طاهر زخمرشي

2 ــــــ  َتـْوَبـة حــاجٍّ

مـــدخــل :

النـــص : )1(
لَيْحيَى ْبِن َتْوِفيِق ْبِن َحَسٍن

ِرَحاليـَا شَدْدُت  قْد  إلهـي  إليَك  ـ   1

ملبِّيًا َأدُنـو  اليأِس  بعَد  َأتيُتـك  ـ   2

بـيا مـا  ـك  ُبـثُّ َأ  شــوٍق  في  وأقبلـُت 

ا ـَ ا إلى الصفِح صاِديـ ـً إلى العفِو ظمآن

)1( ما بعد الرحيل ، حييى توفيق حسن ، ص 84 ــ 88 .
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3 ـ تمثََّل لي )إبليُس( في كلِّ خطوٍة

َدنـي العصـياَن حتـى َألِْفُتـُه 4 ـ وعـوَّ

ا استبدَّ اليْأُس واحتكَم األَسـى  5ـ  فلمَّ

نـي 6 ـ  َأتيُت إلى أفـيـاِء )بيـتِـَك( َعلَّ

7 ـ فلبيَّـك ربَّ البيِت لبَّيـَك ما سَرى

8ـ  بَكى خائفًا يوَم الحسـاِب وَهـوَلـُه

9 ـ َرَأى كلَّ باٍب غيَر بابَك مـوصـًدا

10ـ  وَأنَت الَّذي ال َيْرِجُع المرُء خائـًبا

11 ـ وَأنَت الَّذي تَأُسو وترحُم يائًسا

ا ـَ ونهــاِريـ بالهـَوى  َلْيـِلـي  فأْشعَل 

وأمسـْيـُت جـهـاًل َأسـتبـيُح المعاِصَيا

الَفيـاِفـَيا أْطـِوي  َمـْوالَي  يا  قصدُتك 

شـقـائِـَيا َعـنـاِء  من  ضميِري  ُأريـُح 

إلى البـيـِت عبـٌد من عـبِـيــدَك عانِـَيا

فلـم ُيْجـِدهِ طوُل الـُبـَكا والـتَّـبـاِكـَيا

فـآَب إلـى أعـتـــاِب بـابِـــَك َثـاِوَيا

ا لعـفـِوَك راِجــَيا ـً إَِذا جـاَء مـلـُهـوف

عاِصـَيا كـاَن  َمـا  بعـِد  ِمن  تائـبًا  أتى 

األهــــداف :

 فـي نهـايـة الـدرس أستطيع ـ بإذن اللـه ـ أن :

1 ـ أصف حالة الشاعر عند قدومه للحـج .

2 ـ أحدد صـور املعاناة التي عايشـها .

3 ـ أذكر فائـدة الرجـوع إىل اهلل .

4 ـ أفتخـر بانتمـائي لدين العـدل واملساواة .
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جـو النص :

قد تبقى النفس اإلنسانية يف زوايا الذنوب ترتع، ويبقى الشيطان حارًسا أميًنا هلا يف غيها وتيهها، ولكن 

تظلُّ بذرة اإليامن الكامنة عرضة لإلنبات عندما تتهيأ هلا الظروف، ويعود اإلنسان إىل ربه نادًما متحرًسا 

عىل ما فات، ويف هذا النص يصور الشاعر توبته وإنابته إىل ربه عارًضا ما كانت عليه نفسه من نسيان اهلل، 

ا إىل رحاب اهلل حيث الرمحة، واملغفرة، واألمان يف البيت احلرام، يف موسم كريم  ـً واتباٍع للشيطان، الجئ

يرجع منه املرء إذا أتقنه كام ولدته أّمـه .

)1( عبدالكريم بن محد بن إبراهيم احلقيل، شعراء العرص احلديث يف جزيرة العرب ، ج1 ، ص 60 .

يَى ْبن َتْوِفيٍق بِن َحَسٍن قائل النص  :  حَيْ

ولد بمدينة جدة، تعلم يف مدارس الفالح حتى حصل عيل شهادة الثانوية العامة ، ثم واصل دراسته يف 

اللغة اإلنجليزية إىل درجة اإلتقان، ثم انخرط يف سلك العمل .

حيل)1(. ياع ، سمراء ، ما بعد الرَّ من مؤلفاته : أودية الضَّ

أضواء عى النص
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املفردات اللغويـة :

البث : احلزن والغم الذي تفيض به إىل صاحبك .َأ ُبـثُّـك
وأبثثتك: أي أظهرت لك بثـي .

ـدى شّدة العطش .صاديا عطشاَن ، والصَّ

لزمتــه .ألفتـه

الصحـارى امللسـاء .الفيايف

ظــالل .أفيــاء

ا .عانيـا ـً ذليـاًل خاضـع

مغـلـق .موصــد

ا نازاًل بـه .ثـاويـا ـً مقيم

ُتْصِلُح وُتـَداِوي .تأسـو
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) أ ( 1 ـ كيف وصف الشاعر نفسه حال قدومه إىل البيت احلـرام ؟

ُة ميَّ النَّشــاطــاُت التَّعلُّ

الفهم واالستيعـاب :

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

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

ق الشاعر أمـله ورجـاءه ؟ ولِـَم ؟ 2 ـ بِـَم علَّ

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

ـل ملـا يـأيت : 3 ـ أعـلِّ
أ ـ استباحة الشـاعر املعـايص.          ب ـ َقـْصـُد الشاعـر بيت اهلل احلرام.

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

)ب( أشري إىل كلِّ فكرة تناولتها القصيدة بوضع إشارة )  ( أمامها : 

)  ( 1 ـ اللجوء إىل اهلل عند ارتكـاب املعايص .     

)  ( ـواف حول الكعبـة .       2 ـ وصف الطَّ

)  ( 3 ـ البكـاء خوفًا من يوم احلسـاب .      

)  ( 4 ـ صفات لبس احلـاج .       

)  ( 5 ـ رمحة اهلل بعباده املسلمني .       
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)ج( أذكـر من النَّـصِّ ما يتناسب مع كل مما يأيت : 

1 ـ قال اهلل تعــاىل يف سورة املـائـدة : ﴿

﴾                         

ُهَما ِصْفـًرا  ُجـُل إِليـه َيـَدْيـِه، أْن َيـُردَّ ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص : »إِنَّ الله َحيِـيٌّ َكـِريـٌم، َيْسـَتـْحيِي إَِذا َرَفَع الرَّ 2 ـ َقال الرَّ

َخائِـَبـَتـْيِن«)1(.

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

ُث املعايص إىل درجـة استحالهلا . 3 ـ االنزالق وراء غواية الشيطان ُتـَورِّ

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

)1( صحيح سنن الرتمذي ، برقم ) 3556 ( .
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) د ( أختــار اإلجـابـة الصحيحة :

1 ـ ) أطـوي الفيـافيـا ( يف النص تدل عىل :

ف عىل معامل الصحراء . الرغبـة يف التعـرُّ

تكبد الصعاب يف سبيل الوصول إىل بيت اهلل .

التوجـه بالدعاء إىل اهلل .

البقاء يف الصحراء طوياًل . 

2 ـ ) أتيت إىل أفيـاء بيتـك ( تدل عىل :

االستظالل برمحة اهلل .

طلب االستغفار من الذنـوب .

الطواف حـول البيـت .

االلتجـاء إىل اهلل .

ا يوم احلساب وهوله ( بكاء الشاعر وتباكيـه: ـً 3 ـ ) بكى خائف

لكـثرة ذنـوبـه .

لفقـد عزيز عليه .

لشـوقه للجنَّـة .

لفرحته بالقدوم إىل البيت احلـرام .



25

)هـ( أكـمل ما يـيل :

من فـوائـد احلـج :

) و ( أنصـح كـلَّ َمـْن :
....................................................................................................................... 1 ـ يعـاود الذنـوب بعد توبتـه 
....................................................................................................................... 2 ـ يزع عند حـلول املصائب 

الذنوب واملعايص تورث يف النفس :
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1 ـ موصد
2 ـ اليأس
3 ـ الظمأ

4 ـ خائب

فـالح
االرتـواء

الرجـاء
مفتـوح

قـرب

دنس يعرتي احلديد رجــوع الصـوت

شــدة العطش ميــل وهجــر

السقوط يف هاوية استنشــاق اهلـواء

شــهوات النفس الفــراغ

) أ ( أكتب أمام الكلمة يف املجموعة ) أ ( ما يضادها من املجموعة )ب(:

اللغة والرتاكيب :

)ب( أختـار املعنى الصحيح :
دى هو : 1 ـ ... إىل الصفح صاديا ، الصَّ

2 ـ ... فأشعل ليىل باهلوى ، اهلـوى هو :

َدنـي العصيان ، العصيان هو : 3 ـ ... عـوَّ

صعب املرتقىالعســر ضد الطاعة واالنقيـادمثنى عصـا
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املروحــة اليـدويـة :

أجيب عن املطلوب أدناه داخل كل رقم من اخلارج إىل الداخل ؛ ألحصل من خالل اخلانات الصفراء 

عىل وصف للتوبة اخلالصة :

1 ـ مرادف معايص .

2 ـ ضـد أمسى .

3 ـ مرادف مغـلق .

4 ـ مجع رحبـة .

4

1

2

3

ـَباِكـَيا )ج( بكى خائفًا يوَم الحسـاِب وَهْوَلـه               فلم ُيجـِدِه طوُل الُبـَكا والتَّ

ـَبـاِكـي ( يف البيت السـابق ؟          ما الفرق يف املعنى بني ) الـُبـَكـا ( و ) الـتَّ

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

) د ( أبني سبب ضبط الكلامت التي حتتها خـط :

     1 ـ أتيتـك بعد اليـأِس أدنو ملبيــًا .

     2 ـ رأى كــلَّ باٍب غرَي بابك موصـًدا .

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

........................................................................................................................
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) أ ( أهيام أبلغ وأمجـل ، وملـاذا ؟

الـتَّــــذوق :

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

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

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

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

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

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

ـا ـَ إهلـي  إليـك قد شددُت ِرَحـالِي ـا ـَ إليـك إهلـي قد شددُت ِرَحـالِي

ْفِح َراِجَيا إىل العفو ظمآًنا.. إىل الصَّ ْفِح َصاِدَيا إىل العفـو ظمآًنا.. إىل الصَّ

ا ـً َرَأى كلَّ بَاٍب غرَي بـابِـَك ُمْغَلق َرَأى كلَّ باٍب غرَي بـابِـَك موصــًدا

)ب( أستخرُج التشبيهاِت من األبيات اآلتيـة :
فأشــعَل ليــيل باهلـــوى وهنـــاِرَيـا 1 ـ متثَّـل يل )إبلـيـُس( يف كلِّ خـطــوٍة  

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

........................................................................................................................
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قصدُتك يا َمـوالَي.. أْطـِوي الَفياِفَيـا 2 ـ فلمـا اسـتبدَّ اليأُس واحتكَم اأَلَسى  

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

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

)جـ( ما فـائـدة كل ممـا يـأتـي :

1 ـ استخدام الشاعر كلمة ) كـّل ( يف قوله ، كّل خطـوة ؟

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

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

2 ـ تكرار كلمـة ) لبيـك ( يف البيت السـابع ؟

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

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

) د ( بِـَم تـوحـي العـبـاراُت اآلتـيــة :
1 ـ اسـتـبد اليـأس واحـتكـم األسـى ؟

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

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

2 ـ قـصـدتـك يا مـوالي ؟

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

........................................................................................................................
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)1( خمتارات من اخلطب امللكية ، ج2 ، ص 145 .
)*( لإلثراء وال يستهدف يف االختبار .

النَّشاط املصاحب *

*  أعبر في خمسة أسطر عن التوسعة التي تمت في الحرم المكي في عهد خادم الحرمين 

الشريفين الملك فهد ـ رحمه الله.

من أقواِل خادِم الحرمين الشريفين الملِك فهٍد ـ رحمه الله:  » إنَّ ِمْن َأْوَجِب الَواِجباِت االْهتِماَم 

اللِه في اأَلْرِض، وهَي مدرسُة اإلسالِم والمسلميَن اأُلوَلى، وإنَّ  ُبُيوُت  َفِهَي  َباْلـَمَساجد؛  الَكاِمَل 

العنايَة بَها بناًء وتشييًدا وصيانًة وترميًما، وتزويَدها بَِما َتْحَتاُجُه ِمْن َمرافَق وِخْدماٍت، َهَو العالمُة 

الِح، وأمارٌة من أماراِت اإليماِن الصحيِح،  الواضحُة للمجتمِع المسلِم الذي يعيُد مسيرَة الّسلِف الصَّ

وعالماِت اليقيِن المتمكِن«)1( .

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

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

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

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

.........................................................................................................................
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)1( مجهرة خطب العرب ، أمحد زكي صفوت ، ص 213 ـ 214 .

3 ـــــ  ِصَفاُت الَقـائِـِد

مـــدخــل :

النـــص : )1(

اِب ـ َرِضَ اهلل عْنُه لُعَمـَر ْبِن اخَلـطَّ

خطب عمُر ْبُن اخلطاَب ـ رَض اهلل عنُه ـ إذ ويل اخلـالفَة فحمد اهلل وأثنى عليه ، ثمَّ قـال:

﴾ قال تعاىل يف سورة احلجر : ﴿
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 فـي نهـايـة الـدرس أستطيع ـ بإذن اللـه ـ أن :

َد من الفقرة األوىل املنهج الذي رسمه اخلليفة عمر يف تعامله مع أهل الطاعة وأهل املعصية. 1 ـ أحدِّ

2 ـ أذكر صفاِت السخاء التي أراد عمر ـ رض اهلل عنه ـ أن يتحىل هبا .

ل تأكيد عمر ـ رض اهلل عنه ـ عىل صفاٍت ذكرها يف خطبته . 3 ـ أعلِّ

ِة عمَر العظيمِة . 4 ـ أْقَتــِدي بَشْخِصيَّ

، اْبتَِغـَاء  ُهمَّ إيِّن َغِليٌظ َفَليِّـنِّـي أَلْهـِل َطاَعتِـَك بُِمَواَفَقـِة احَلـقِّ ـُنـوا. اللَّ ا النَّاُس، إيِنِّ داٍع َفأمِّ َ »َأهيُّ

ِـفـاِق ِمْن  َعـاَرِة َوالنَّ َة َعىَل َأْعَدائَِك َوَأْهـِل الدَّ ـدَّ اِر اآلِخـَرِة، َواْرُزْقنِـي الِغْلَظـَة والشِّ َوْجِهَك َوالدَّ

ْم، َواَل اْعتِـَداٍء َعَلْيِهـْم. َغرْيِ ُظْلٍم ِمنِّـي هَلُ

ِرَياٍء َواَل  َتْبِذيٍر، َواَل  ِمْن َغرْيِ َسـَرٍف، َواَل  َنَوائِِب املَْعُروِف َقْصًدا  نِي يِف  اللُهمَّ إيِنِّ َشِحيٌح َفسـخِّ

اَر اآلِخَرَة. ُسْمَعٍة، َواْجَعِلْني َأْبَتِغي بَِذلَِك َوْجَهَك، والدَّ

اللُهمَّ اْرُزْقنِي َخْفَض اجَلَناِح ، َولنَِي اجَلانِِب لْلُمْؤِمننَي.

اللُهمَّ إيِنِّ َكثرُِي الَغْفَلِة َوالنِّْسَياِن، َفَأهْلِْمنِي ِذْكَرَك َعىَل ُكلِّ َحاٍل، وذِكَر املَْوِت يِف ُكلِّ ِحنٍي.

تِي  ـِة احَلَسَنِة الَّ اللُهمَّ إيِنِّ َضِعيٌف َعِن الَعَمِل بَِطاَعتَِك، فاْرُزْقنِي النََّشاَط ِفيَها، َوالُقْدَرَة َعَلْيَها بِالنِّـيَّ

تِِك ِوَتْوِفيِقَك« . ال َتُكوُن إالَّ بِِعزَّ

األهــــداف :
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شديد اخُلُلق والطْبع والِفعـل .غليظ

عـارة الفسـق والفجـور.الدَّ

ة البخـل.شـحيح الشح هو شـدَّ

.نوائب املعروف أعمـال البِــرِّ

ا.قصًدا ـً َعـْداًل وتوسط

أوقع يف قلبي الطمأنينة. واإلهلام: أن يلقَي اهلل يف النفس أمرًا يبعثه عىل فأهلمني
الفعل والرتك.

بقوتك وعظمتك.بعـزتك

املفردات اللغويـة :

قائل النص :
يف  العرب  شجعان  وأحد  الراشدين،  اخللفاء  ثاين  وهو  عنه،  اهلل  رض  ـ  اخلطاب  ْبِن  لعمَر  اخلطبة 
اجلاهلية واإلسالم، آمن غريه خفية، ولكنه أسلم جهارًا هنارًا، ولقد أعز اهلل به دينه، ومجع به كلمة املسلمني 

يوم السقيفة ، وقد كان سديد الرأي ، أيده القرآن الكريم يف كثري من آرائه.
جــو النص  :

إىل  اخلليفُة  هبا  ه  توجَّ دعواٍت  تشتمل عىل  التي   ، اخلطبَة  املسلمني هذه  اخلطاِب يف  ْبُن  خطب عمُر 
عية. فرسَم سياسَتُه مع أهِل الطاعِة وأهِل  اعي صالًحا للرَّ ربه وخصَّ هبا نفَسُه؛ ذلك ألن يف صالح الرَّ
َر املوَت الذي من شأنه أن يدَد اإليامَن  املعصية، ودعا ربَّه أْن يكوَن كرياًم يف أعامل الرِبِّ متواضًعا، وأْن يتذكَّ

اعِة ال يكوُن إال بالنيِة احلسنِة ... َيه، ويعنَي عىل فعِل الطاعاِت ، ثم يذكُر أنَّ النشاَط يف الطَّ ويقوِّ

أضواء عى النص
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) أ ( 1 ـ ما الصفُة التي أراد عمُر ـ رض اهلل عنه ـ أن تكوَن فيه ألهِل الطاعـة ؟

ُة ميَّ النَّشــاطــاُت التَّعلُّ

الفهم واالستيعـاب :

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

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

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

2 ـ ضبَط عمُر ـ رض اهلل عنه ـ السخاَء بأموٍر عدٍة ، ما هي؟

3 ـ كيف يتحقُق النشاُط يف العبـادة ؟
........................................................................................................................

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

)ب( أكمُل الفراغـاِت اآلتيـَة :

1 ـ من آداِب الدعـاِء :

ـ ......................................  ،  ......................................  ،  ......................................

2 ـ من فـوائِد ذكِر اهلل :
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)1( اآليـة ) 29 ( .

املســـارعـُة إلـى التــوبـةحماســبُة النفـس

اإلكـثــاُر مـن الصــاحلـات

الـَوَرُع والزهـــدِقَصـــُر األمــل

ُد من اخلطبة ، العباراِت الدالَة عىل الشواهِد اآلتيـِة :  )ج( أحدِّ
1 ـ قـال اهلل ـ تعـاىل ـ يف سـورة اإلسـراء : ﴿

﴾            

3 ـ من صوِر أعامِل الـربِّ :

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

)1(﴾ 2 ـ قال اهلل ـ تعاىل ـ يف سورِة الفتح : ﴿

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

ها حسَب أمهيتِها :  ـُ ِر املوِت فـوائُد ، أرتب ) د ( لَِتَذكُّ
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)ب( أطلق عىل كلٍّ ِمـْن : 

◆ املنفق ماله يف املعايص .

◆ الالهي بالدنيـا عن ذكر اهلل .

◆ املظهر للعمل الصالح رغبة يف املدح .

)هـ( األفكـار اآلتيـة وردت يف اخلطبة ما عـدا : 
ذكَر اهللِ يف كـل حـني .

التقرَب إىل اهلل باألعامل الصاحلة .

دعـوَة اإلسـالِم إىل املؤاخـاة

أثَر النيـة الصاحلة يف األعمـال .

فضَل اإليثار يف تأليف القلوب .

ß

ß

ß

ß

ß

اللغة والرتاكيب :

) أ ( من حصيلتي اللغـويِة ، أجيب عام يأيت :

النِّسـيانَشـِحيحظــلـم

نِيابتـغــاء ُســْمَعةَســخِّ

◆ مرادف :

◆ ضـــد :
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)ج( أمـأل الفراغاِت حسَب املطلوب اآليت باالستعانة باخلطبة ، ثم أكون من احلروف املوجودِة يف املربعات 
املظللِة لقبًا : 

صفة ذميمة يتصف هبا ذو الوجهني .

بمعنى العطاء من اهلل .

حرف نفي .

مصري كل حي .

املوقع اإلعرايب لكلمة عمر .

الـتَّــــذوق :

)أ( أكمـل اآلتـي :

1 ـ خفُض اجلناِح ، داللٌة عىل  .....................................................................................................................................

2 ـ لنُي اجلانِب ، داللٌة عىل  ...........................................................................................................................................

3 ـ يظهر الترضُع يف اخلطبِة بتكرار  ............................................................................................................................

4 ـ السبُب يف استهالِل اخلطبِة باحلمِد والثناء  ........................................................................................................

)ب( ما الغـرض مما يأيت :

ا الناُس« 1 ـ النـداء يف قوله » أهيُّ

2 ـ األمِر يف قوله » فآمنـوا«

نِي ، اجعلني ، ارزقني ، أهلمني« 3 ـ كثرِة ُأسلوب األمر يف اخلطبة نحو »ليِّنيِّ ، سخِّ

اللقـب :
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أهلمني ذكـرك عىل كل حـال

)*( لإلثراء وال يستهدف يف االختبار .

النَّشاط املصاحب *

)ج( أهيام أبلغ وأمجـل تعبرًيا ؟ وملـاذا : 

ـنِّي ذكـرك عىل كل حـال لقِّ

ني نياللهـم إين شـحيٌح فسـخِّ اللهـم إنِّـي بخيـٌل فسـخِّ

ا من مواقـف عمـَر ْبِن اخلطـاب ـ رض اهلل عنه ـ مع رعيتـه ، ثمَّ أشـارُك بـه فـي  ـً أكتـُب موقف
اإلذاعِة املدرسيِة .
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قـال رسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص : » إِنَّ الله ـ تعاَلـى ـ ُيِحبُّ ِمَن العامِل إَذا َعِمَل أن ُيْحِسَن « )1(.

)1( صحيح اجلامع برقم )1891(.
)2( أمجل مئة قصيدة يف الشعر اإلسالمي املعارص ، أمحد اجلدع ، ص 232 ، ج1 .

لصـالِح ْبِن عبِداهلل اجِليـَتاويُّ

4 ـــــ  الــُعــامــُل

مـــدخــل :

النـــص : )2(

َوَزْهــَرا َنـًدى  ـِريـَق  الطَّ ــوا  ُرشُّ ـ   1

لِـيــوِمــــِه شـــاَد  الـرَّ َعـَقــَد  ـ   2

َضـى 3 ـ َوَمــَضـى َعـَلـى َدْرِب الـرِّ

َفـْجـَرا ـــيـَر  الـسَّ َيـُغــذُّ  لَِفــًتـى 

وِذْكـَرا آيــــــــًا  ــِه  ـــ ـــ َربِّ ــْع  ـــ َم

) ُيْسـَرى   ( ( و  ُبْشـَرى   ( لـه  َتـدُعـو 
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 فـي نهـايـة الـدرس أستطيع ـ بإذن اللـه ـ أن :

1 ـ أذكَر حاَل العامِل عند استقبال يومـه .

2 ـ أرشَح موقف الشاعِر من العامل يف البيتني السابع والثامن.

3 ـ أبدَي رأيي يف قيمِة عمل العـامـل .

4 ـ أؤمـَن بأمهيـة العمِل للّدنيـا واآلخـرة .

األهــــداف :

َتَتَمــاَوُج ـــْدِرِهِ  ــــ َص ــي  ف ـ   4

لِلـُخــَطـى َتـْهــتِــُف  ـ واأَلْرُض   5

َفــاتِـــٍح ِمــْن  بِـــِه  َأْنــِعـــْم  ـ   6

الـمـجـلِّي الـَعـْصـِر  َفـاِرَس  يا  ـ   7

الَكبِـيِر الُحــبِّ  ِقصــُة  ِهــَى  ـ   8

ـهول السُّ َعـلى   ، الِجـَبـاِل  َفـْوَق  ـ   9

10ـ  وعـلـى الـَمــَدائِــِن والـُقــرى

11 ـ في ُكـلِّ ِشـــْبــٍر ِمْن رُبــــوِع 

ُجــــولــِة ُصْغـَتـهـا 12 ـ بِـَيــِد الرُّ

13ـ  حـتــى َبـــَدْت َكـَعـــَرائِـــِس

اآلَمـــاُل ، واأَلْشـــــواُق َتــْتـــَرى

َوَفــْخـَرا َتـْرِحــيـــبـًا  ـاِء  ــــمَّ الـشَّ

ا ـــعـاَب َوَعاَش ُحــــرَّ َقـــَهـَر الصِّ

ُذْخــَرا ـــــان  ــأَلوطـــ ل ُدْمـــــــَت 

َفَســْطـــَرا َســـْطــًرا  َتـصــوُغــَها 

ُخْضـَرا ـــــزُّ  ـــــَت ــْه َت ــا  ــه ــروُف ُح

ا َأَغــــرَّ ِمْعـَمــارًا  َتْخـَتــاُل 

ِذْكــَرى ُحْســُن  لــَك  باِلِدَنــا 

وِفــْكــــَرا َفــــنًّـا  َوَجـَلــْوَتـــها 

وِعــْطــــَرا َأْلــوانــــًا  اأَلْحــــالِم 
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)1( أمجل مئة قصيدة يف الشعر اإلسالمي املعارص ، أمحد اجلدع ، ج1 ، ص 130 ـ 230 .

ُيســرع فيه .يغـذُّ السري

لــزم .عقــد

شــاد اهلدايـة ، وهو نقيض الضـالل .الرَّ

تضطــرب .تتاموج

تظهر متواليــة .َتْتـَرى

ء ـامَّ املرتفعـة عن الدنـايـا .الشَّ

غـلـب .قهــر

قـائل النَّصِّ :
ولِد الشاعُر َصالُِح ْبُن َعْبِداهلل اجِليَتاويُّ يف قرية »جيت« من أعامل مدينة نابلس بفلسطني عام 1943م. 

حصل عىل شهادة يف اهلندسة املدنية من جامعة القاهرة عام 1966م .
له ديوان شعر مطبوع بعنوان »صدى الصحراء «)1(.

جـو النَّصِّ :
استهل الشاعُر قصيدَته بكيفية استقباِل العامِل يوَمه ، إذ يبدؤه بذكر اهلل يف الصباح الباكِر ، وقلُبُه ُمْفَعٌم 
باآلمال، واألرُض ترحُب بُخُطَواتِِه . بعد ذلك يدعو الشاعُر للعامل أن يبقَيُه اإللُه ذخًرا ، فكلُّ جزٍء يف 

الوطن ال غنى له عن العامل ، وهي من أمجِل القصائِد اّلتي جمدت العمَل والعامل .

املفردات اللغويـة :

أضواء عى النص
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ميَُّة النَّشــاطــاُت التَّعلُّ

الفهم واالستيعـاب :

العظيم ، السابق .املجــيلِّ

واضح مشـهور .أغـــر

أبدعتـهـا .جلوهتـا

) أ ( 1 ـ كيف صـور الشاعر استقبال العامل ليومــه ؟

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

2 ـ أصف احتفاء كل من الناس ، واألرض بالعامل .

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

3 ـ ما أثـر العامـل يف رقـي وطنـه ؟

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

)ب( أكمل الفراغـات اآلتيـة : 
1 ـ العامل كثريون منهم :

2 ـ من الفوائد التي ينيها املرء من العمـل :
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3 ـ أثـر االستيقاظ مبكـرًا ) فجـرًا ( :

)ج( أختـار اإلجـابـة الصحيحة :
1 ـ قصـة احلـب الكبري ، تعنـي : 

      حبــه للطبيعة .         حبــه لوطنـه .
      حبــه ملا يسطر يف الكتب .        حبــه ألهـله .

2 ـ يا فارس العرص املجّلـي ، تعني :
      علو مكانتـه .         قـوة فرسـه.

      شــدة كـرمـه .         رفعـة خلقـه .

) د ( أنصـح كلَّ َمـْن :
1 ـ يسخر من زميـله ملهنـة أبيـه :

بـ   ......................................................................................................................

2 ـ يأنف عن مزاولة األعامل املهنيـة رغم حاجتـه للعمـل :

بـ   ......................................................................................................................

، أضع عالمة )  ( أمامها: )هـ( من بني األفكار اآلتية فكرة و احدة صحيحة وردت يف النَّصِّ
)  ( 1 ـ اإلشادة بدور احلكومة يف دعم العمـال .     
)  ( 2 ـ تعـداد وظـائـف العمـال.       
)  ( 3 ـ تغلب العامـل عىل قسـوة العيش .      
)  ( 4 ـ وصف معـانـاة العامل يف عمـله.      
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اللغة والرتاكيب :

ســهول
املفــرد

القــرى
املثنـى

خطـى
اجلمع اآلخر

ُذْخـــر َتْتــَرى ربــوع ء َشـامَّ

ُع األسـهَم حسب املطلوب اآلتـي : َـّ ) أ ( أتتب

)ب( أمأل الفراغات فيام ييل بالكلمة املناسبة من بني الكلامت اآلتيـة :

    جهوُد احلكومِة .................................................... يف الرقيِّ بتعليم البنات .
    يا هَلـِذِه الفتـاِة، إهنا ....................................................................... لوالَدهْيـا .
    للمؤمنـاِت نفوٌس .......................................................................................... .

)ج( أسـري عىل غـرار املثـال اآليت :
ـ َأْنِعـم بالعامِل من فاتٍح قهَر الصعـاَب .

ـ َأْنِعـم بالفتـاِة من حمافظٍة ...........................
ـ َأْنِعـم ...............................................................

ـاَلُم اَل يْأُكـُل إالَّ ِمْن َعَمـِل َيـِدِه «)1(. ) د ( قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : » كاَن ...... عليِه السَّ
أستعنُي ببعِض أبياِت القصيدِة ألمأل األنامَل باملطاليب اآلتية، ثم أكوَن من احلروف داخل الدوائِر 

كلمًة مفقودًة من احلديِث الرشيٍف :

)1( رياض الصاحلني ، حتقيق األلبـاين ، رقم احلديث 546 .
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1 ـ ظـرف مكـان .

2 ـ مرادف طريق .

3 ـ مفـرد أوطـان .

4 ـ قطرات املاء الصغرية صباحًا .

5 ـ الفعل املاض من » نصـوغ « .

5 4
3

2

1

االســـم

ل اختياَر الشاعِر ملا يأيت : ) أ ( أعلِّ

1 ـ النـدى والزهـِر لرشِّ الطريق .

الـتَّــــذوق :

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

2 ـ اْسَمي » ُبْشـرى وُيرْسى « .

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

ُد الغرَض مما يأيت : )ب( أحـدِّ

ـوا الطريَق « . 1 ـ األمر يف قوله : » ُرشُّ

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

2 ـ التكـرار يف قوله : » سطرًا فسطرًا « .

........................................................................................................................
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الشــامِء ترحـيبــًا وفـخـــَرا واألرُض هتـتــُف للُخطـى  

)ج( أسـتخرج التشبيهات من الَبْيَتنْيِ اآلتيـني :

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

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

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

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

األحـــالِم ألـوانـًا وعـطــَرا حـتَّـى بــدْت كعــرائـسِ  

بيـِد الرجـولِة جَلْوهُتا وصـغُتها بيِد الرجـولِة صغُتها وجَلْوهُتا  

يف صـدِرِه تتـصـارُع اآلمــاُل يف صـدِرِه تتمـاوُج اآلمـالُ  

) د ( أهيمـا أبلغ وأمجـل ، وملـاذا ؟

)هـ( ما املعـاين التي تثريها العباراُت اآلتيـُة يف نفسـك :

ــعـاَب قـهـــَر الصِّ األشـــواُق َتْتــرى

حروُفـها هَتتـزُّ ُخرْضا قصـُة احلـبِّ الكبـرِي
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)1( رياض الصاحلني ، حتقيق األلباين ، رقم احلديث 544 .
)*( لإلثراء وال يستهدف يف االختبار .

النَّشاط املصاحب *

أقـرأ وأتأمل :

قال الرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص : » أَلْن َيأُخَذ أَحُدُكم َأحُبَلُه ، ُثمَّ َيأيِتَ اجَلَبَل َفَيأيِتَ بُِحزمٍة من َحَطٍب َعىَل َظْهِرِه َفَيبِيَعها 

َفَيُكفُّ اهلل هِبا َوْجَهُه َخرْيٌ َلُه ِمْن َأْن يسأَل النَّاَس َأْعَطْوُه أو َمَنُعوُه «)1(.

أعــرب :

ِة العمِل  ِة، أكتُب موضوعًا لنصحهم، ولبياِن أمهيَّ هناك فئٌة من الناس ختجُل من ممارسِة األعامل الـِمْهنِيَّ

الرشيِف يف خدمِة الوطن .
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اهلُل أْكـَرَمَنـا بَِنْصـِر َنبِيِّـِه          َوبَِنــا َأَقــاَم َدعـائَِم اإلْسـالِم

َحّســاُن ْبُن ثابٍت ـ رض اهلل عنه

ــَة 5 ـــــ  َفـْتـُح َمـكَّ

مـــدخــل :

النـــص)1( :

اَن ْبِن ثابٍت ـ رض اهلل عنه حَلسَّ

)1( ديوان حسان بن ثابت ، رشحه أ/ عبد  اهلل مهنـا ، ص 19 ، 20 .

َتَرْوَهـا َلـْم  إِْن  ا  ـَ َخْيـَلن َعـِدْمَنـا  ـ   1

ُمْصـِعـَداٍت اأَلِعنَّـــَة  ُيَباِريَن  ـ   2

َكــَداُء َمْوِعــُدَهـا  ْقــَع  النَّ ُتثِـرُي 

َمـاُء الظِّ اأَلَســُل  َأْكَتـاِفَهـا  َعىَل 
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األهــــداف :

 فـي نهـايـة الـدرس أستطيع ـ بإذن اللـه ـ أن :

1 ـ أحّدَد دوَر خيل املسلمني يف الفتح من خالل الصفات التي وصفها الشاعُر هبا .

2 ـ أذكَر الصفاِت التي متيَز هبا املسلمون عن املرشكني .

َل فخـَر الشـاعِر باألنصـار . 3 ـ أعـلِّ

4 ـ أتيقَن بأن النرَص وعـٌد من الرمحن لإلسالِم وأهـله .

ــَراٍت 3 ـ َتـَظــلُّ ِجـَيــاُدَنـا ُمـَتـَمـطِّ

ـا اْعـَتـَمـْرنا ـا ُتـْعـِرُضـوا َعـنَّ 4ـ  َفـإِمَّ

5 ـ وإاِلَّ فَاْصـــبُِروا لِـِجـــاَلِد َيــْوٍم

6 ـ َوِجـْبـِريـٌل َرُســـُوُل الله ِفـيــَنـا

َقـاَل الله َقـْد َأْرَسـْلــُت َعـْبــدًا 7 ـ َوَ

ُقـوُه َفُقـوُمـوا َصـدِّ بِـِه  8 ـ َشــِهْدُت 

ـْرُت ُجــْنـدًا 9 ـ َوَقــاَل الله َقـْد َيــسَّ

10 ـ َلـَنـا ِفي ُكـلِّ َيــــْوٍم ِمـْن َمَعــدٍّ

11 ـ َفـُنـْحِكُم بِالَقــَواِفي َمْن َهَجـاَنا

الـنِّـَســـاُء بِاْلـُخـُمـــِر  ـُمـُهــنَّ  ُتَلطِّ

الِغـَطـاُء واْنـَكـَشـَف  الَفـْتـُح  َوَكـاَن 

َيَشــاُء َمـــْن  ِفيـــِه  الله  ُيِعــــزُّ 

ِكـَفــاُء َلــُه  َلْيــَس  الـُقـدِس  َوُروُح 

اْلــَبــالُء َنـَفـَع  إِْن  الَحــقَّ  َيـُقـوُل 

َنـَشــاُء َواَل  َنـُقـوُم  اَل  َفـُقـْلـُتـْم 

ـَقــاُء اللِّ ُعْرَضـُتـَها  ْنـَصـاُر  اأَل  ُهـُم 

ِهـَجـــاُء َأْو  ِقـَتـــاٌل  َأْو  ِســَبـاٌب 

َمـاُء وَنـْضـِرُب ِحـيَن َتـْخـَتـِلـُط الـدِّ
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أضواء عى النص

قـائل النص: 

ـاُن ْبُن َثابٍِتـ  رضي الله عنُهـ  شاعُر النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأحُد المخضرمين . عاَش ستيَن سنًة في الجاهليِة،  َحسَّ

ِي في المدينة)1(. عر، ُتوفِّ ومثُلها في اإلسالم، كان شديَد الِهَجاِء للمشركين، َفْحـُل الشِّ

جـو النص:

يف السنِة السابعِة من اهلجرة، ُعِقَد صلٌح بني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبني قريٍش عىل أن يدخَل املسلمون مكَة للعمرة 

بعد عام . ولكنَّ قريشًا نقضت هذا العهد، فجهز الرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص جيًشا قويًّا ملحاربة املرشكني وفتِح مكة.

عُر في العصور القديمِة وسيلَة اإلعالِم العامة، نزل ميداَن الحرب، واستخدمْتُه األطراُف  ولما كان الشِّ

المتحاربة، وأمر الرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص به، فقال: »اهجُهـم أو هاِجهـم وجبريُل معـك)2(«، لذلك انبرى حساُن ْبُن 

ثابٍت ـ رضي الله عنه ـ يهجو قريشًا، وُيِشيُد ببطولة المسلمين من األنصار والمهاجرين، وبشجاعتِهم، 

مكَة،  المسلمين  دخول  على  قريٌش  توافْق  لم  ما  مكَة  وفتِح  المشركين،  قتاِل  على  تصميَمهم  ويعلُن 

وأدائهُم العمرة.

)1( األعـالم ، الزركيل، ج 2، ص 175. 
)2( خمترص صحيح مسلم، رقم احلديث 1721.
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املفردات اللغويـة :

العـدم : هو فقـدان الشـْيء وذهـابه .عدمنـا

الغبــار الســاطع .النقـع

جبـل قريـب من مكـة .َكــداء

ُيــارين .ُيباريـن

مجع ِعنان ، وهو َسرْي اللجام الذي مُتَسُك به الّدابة.األعنَّــة

الرمــاح .األَسـل

مـاء الظمـأ هو العطش .الظِّ

راٍت مرسعات يسـبق بعضها بعًضا .ُمَتَمطِّ

، واللطم : هو الرضب عىل الوجه بباطن الراحـة.تلطمهن ترضهبنَّ

اجللد : التضارب بالسيوف .اجلــالد

جبـريل .روح القدس

نظـري .ِكـَفـاء

االختبار .البـالء

آمنت به ، وصّدقت .شهدت به

يراد هبا قريش .معــّد

نمنع بقوافينا ، وشعرنا الذي ال يـارى .فنحكم بالقوايف
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2 ـ وضع الشاعُر كفاَر قريٍش بني أمرين ، ما مهـا ؟

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

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

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

3 ـ ما اهلدُف من الرسالة املحمدّية ؟ وما موقُف قريٍش منها ؟

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

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

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

ُدها من األبيات . ق املسلمون عىل املرشكني بصفاٍت ، أحدِّ 4 ـ تفوَّ

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

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

ُة ميَّ النَّشــاطــاُت التَّعلُّ

الفهم واالستيعـاب :

) أ ( 1 ـ  بَِم وصف َحّسـاُن ـ رض اهلل عنه ـ اخليَل يف األبيـات الثالثِة األوىل ؟

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

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

........................................................................................................................
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ـُل فخـر الشاعِر باألنصـاِر يف األبيـات الثالثة األخرية . 5 ـ أعلِّ

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

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

)ب( أختـار اإلجـابـة الصحيحة:

1ـ يوجه الشاعُر اخلطاَب يف األبياِت األربعِة األوىل إىل :

  املنافقني            مرشكي قريش            هيوِد املدينـة            األعــراب

2 ـ قّدم الشاعُر خياَر السالِم عىل خيار احلرب يف البيتني الرابع واخلامِس، ألّن:

  مكَة بلٌد له حرمتـه.            جيَش املسلمني قليٌل.            استعداد املسلمني للحرب ضعيٌف.

  اإلسالَم ديُن سالٍم حيرُص عىل حقِن الدمـاء.

3  ـ األنصــاُر هـم :

  مجاعٌة أيدت الرسوَل ملسو هيلع هللا ىلص من أهل املدينـِة .

  املنتصــرون يف املعـارك .

  مجاعٌة استجابت لدعوة الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص من أهل مكـَة .

  مجاعٌة تأيت بأخبـار املرشكنَي من مكـَة .

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

قاء . 2 ـ هم األنصاُر ُعْرَضُتَها اللِّ

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

)ج( ما املعنى الذي قصده الشاعر يف العبارات اآلتيـة :

ُمُهـنَّ باخُلـُمـِر النسـاُء . 1ـ ُتَلطِّ
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النصيحة من الشاهداملـوقــف

1 ـ التعرض للهجـاء.

نرِش  عن  التخاذُل  ـ   2

عوِة مع القدرة. الدَّ

أعداِء  ملواجهة  ُب  التأهُّ ـ   3

الّديــن.

>  قال ـ تعاىل ـ يف سورة األنفـال :

.)1(﴾ ﴿

>  قال ـ تعاىل ـ يف سـورة فصلت :

.﴾ ﴿

ُغـوا َعـنِّي َوَلـْو آيـًة « )2(. >  قال ملسو هيلع هللا ىلص : » بلِّ

.﴾ >  قال ـ تعاىل ـ يف سورة مريم : ﴿

)1( اآلية )60( .                     )2( رواه البخاري ، صحيح اجلامع ، رقم احلديث 2837 .

) د ( أربط بني كلِّ موقف والنَّصيحة التي تناسـبه من الشواهد :

)هـ( أكمـُل الفراغـاِت اآلتيـَة :

1ـ من العوامِل املساعدِة عىل حتقيِق النَّصـر :

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

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

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

2 ـ من سـامِت العرِص اجلاهـيلِّ :

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

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

........................................................................................................................
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) أ ( أختـار اإلجـابة الصحيحة :

1 ـ ليس لـه ِكفــاء :

) ِكفـاء ( بمعنـى :

اللغة والرتاكيب :

   الكفـايـة              الكف وهو باطن اليد       النظري واملثيل              املنـع والـردع

ُمُهـنَّ باخُلُمـِر النسـاء : 2 ـ ُتَلطِّ

) اخُلُمــر ( مفـردهـا :

   اخَلْمــر                 اخِلَمــار                            اخُلْمـَرة                        ليس هلا مفرد

3 ـ الفعـل » أرســل « نـوعــه :

   معتل مثـال          صحيح مهمــوز              صحيح سـامل              معتل ناقص

)ب( أنشُئ من الكلامت اآلتيِة مجـاًل مفيدًة تبنُي معناها :

1 ـ أعــنَّـــة

ْقــع 2 ـ النَّ

3 ـ ِجــاَلد
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1

2

3

4

ُب ما حتتـه خطٌّ مما يأيت : )ج( أصـوِّ

ـراٍت . * تظـلُّ جيـاُدنا متمطِّ

راٍت : خرب ) تظّل (، جمرور ، وعالمة جره الكرسة الظاهرة حتت آخره. ُمَتَمطِّ

امُء . * عىل أكتافها األسُل الظِّ

َمـاُء : خـبر مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة حتت آخره . الظِّ

درجاِت  يف  املطلوَب  ألكتَب  النَّصِّ  بأبياِت  أستعنُي   *

ن كلمًة تعني  م، ثم أقـرُأ احلرَف األوَل من كلِّ كلمٍة ألكـوِّ لَّ السُّ

) صـوت حيوان( :

1 ـ صـفٌة نبيـلٌة حثَّ عليها الدين .

2 ـ ضـدُّ املـْدِح يف الشـعر .

3 ـ مـرادُف » يسـابْقن « .

4 ـ فعـٌل ناسـٌخ يفيُد النفـي.
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الـتَّــــذوق :

د الغرَض من األمـِر فيام يـأتـي : ) أ ( أحـدِّ

1 ـ وإاّل فاصرُبوا جِلـالِد يـوٍم :

الرتغيــب الرتّيث والتمّهـل

الرتغيــب التأكيـُد

التمنــي احلــثُّ

التهديد والوعيـد السخرية واالستهزاء

قوُه( األمر ـ يراد منـه : 2 ـ )فقومـوا صدِّ

)ب( أستخرُج من القصيدة األلفاظ التي تدلُّ عىل املعاين اآلتيـة :

1 ـ سـرعِة خيوِل املسلمني .

2 ـ هزيمِة املرشكني وجْبنِهم.
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َمــاُء ) د (    ُيبـاِريَن األِعنَّــَة ُمْصــِعَداٍت                     عىل أْكتـاِفـَها األَســُل الظِّ

بم يشبِّه األسـل ؟

)هـ(  بَِم توحـي لك العبـاراُت اآلتيـة :

1 ـ انكشَف الغطـاُء ....................................................................................................................................... .

2 ـ ختـتِلـُط الدمـاُء ........................................................................................................................................ .

3 ـ ِجــالِد َيــْوٍم ............................................................................................................................................ .

)ج( أكمـُل الفراغـاِت اآلتيـَة :

ـُر الشاعِر بألفاِظ القرآِن ، ومصطلحاِت اإلسالِم، مثل : 1 ـ يظهُر يف القصيدِة تأثُّ

اعتمرنا ...................... و ...................... و .......................و ....................... .

ـاعـُر بأصـحاِب الرسـوِل ملسو هيلع هللا ىلص يف قـولـِه : 2 ـ يفخـُر الشَّ

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

وكذلك يفخُر بمالئكِة اهلل الَّتي تؤيُد جيَش املسلمنَي وعىل رأسهم :

. ...................................................................................................................................................................................      
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أقـرأ وأسـتفيد : 

عِر أغراٌض كثريٌة منها : للشِّ

ثـاء ـ احلكمـة ـ اهلَِجـاء ـ الَغـَزل . الوصـف ـ املـدح ـ الفخـر ـ احلامسـة ـ الرِّ

واهلِجاُء يف العرص اجلاهيلِّ هو جتريُد املهجوِّ من الفضائل التي تعارف عليها القبائُل، كالكرم والشجاعة 

وحسِن اخللق .

ا اهلجاُء يف العرِص اإلسالميِّ فقد نحا منحًى جديدًا، وهو ذمُّ ما عليه أعداُء اإلسالِم من طبائَع ُتنايف  أمَّ

زًا عىل هذه املفاهيم من وجهِة النظرِة اإلسالمية)1(. الديَن واألخالَق اإلنسانيَة، مركِّ

أقــرأ وأبحـث :

عنَد  ِة واجلامِل  القوَّ عنارِص  ِمْشيتها، وهي من  بذلك، ألهنا ختتاُل يف  األفراس، وسميت  اخليُل مجاعُة 

العرب، وقد وضح عنرص القوِة يف قوله تعاىل من سورِة األنفـال :

.)2( ﴾ ﴿

أعـود لسورِة آل عمراَن، ثم أستخرُج اآليَة التي تبنُي مكانَة اخليِل اجلاملّيـة .

النَّشاط املصاحب *

)*( لإلثراء وال يستهدف يف االختبار.
)1( الرائـد يف األدب العـريب، إلنعام اجلنـدي، ص 129 ـ 143.

)2( اآليـة 60.
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ـر ـُة مل تزْل               َتـرِوي الَفَخـاَر بلْحنَِها املتفجِّ ؤُلئيَّ َهـِذي الَشـواِطي اللُّ

أمحـُد ْبن حممٍد آل خليفـِة

اِحِل 6 ـــــ  َوْقَفٌة َعَى السَّ

مـــدخــل :

النـــص :)1(
لعبِدالرمحِن ْبِن عبِدالكريِم الُعبيِّــد

)1( ديوان يف موكب الفجـر ، عبدالرمحن بن عبدالكريم العبيد ، ص 101 ـ 102 .

ِ

1ـ  َيـا َبْحـُر َكـْم أَخَفْيـَت ِمـْن َأْسـَراِر

2 ـ الَمــدُّ ِفيـــكَ ُتـثِـيُرُه ِفـي َرْهـَبـٍة

َوَنـَشـْرَت ِفـي اآلَفــاِق ِمـْن َأْخـَبــاِر

ـــُه بِـوَقــاِر َوالـَجــْزُر ِفـيـــَك َتـُبـثُّ
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)1( مواخر : ممنوع من الرصف عىل صيغة منتهى اجلمـوع، ُصـرف للرضورة الشعرية .

األهــــداف :

 فـي نهـايـة الـدرس أستطيع ـ بإذن اللـه ـ أن :

1 ـ أذكَر ثالثـًا من صفات البحِر كام رآهـا الشاعر .

َد األماينَّ واآلماَل التي يشعُر هبا أهُل السواحِل حياَل البحر. 2 ـ أحدِّ

َد الدوَل والشعوَب التي قامـت عىل شـواطئ اخلليـج . 3 ـ أعدِّ

َل لبقاء ذكِر هذه الشـعوِب وتناقـِل أخبـاِرها إىل اآلن. 4 ـ أعلِّ

ـْت بِـِه ــيُر ِمـلُء َجَنـاِحـِه َرفَّ 3ـ  والطَّ

يُح َتْبَتـِدُر الِقاَلَع َوَقـد َسَجْت 4 ـ والرِّ

ُح ِرْفقـًا بالُمـَنـى ـَهـا الَمـــالَّ 5 ـ َيـَأيُّ

6 ـ آَمـاُلـَنــا َمــوٌج َتاَلَطــَم ِخْلُتـــُه

7 ـ َيـرُنو لَِشـــاِطئِـِه َفهـْل ِمن َهْمَسٍة

8 ـ لَِتُقـوَل َعن ُدَوٍل َمَضْت َوُشـُعوبِها

9ـ  َرَحـلُوا إِلى اأَلْعَماِق ِفيَك َوَلْم َتَزْل

اأَلْســَحاِر َمـَراتـَع  َيُجـوُب  َفَمَضـى 

لأَِلْســَفـاِر َتـُتــوُق  ــَراِع  الـشِّ ِمـلَء 

لإِلْبـَحـــــاِر َتـِحــــنُّ  َأَراَك  إّنــي 

َواإِلْدَبـــاِر اإِلْقـَبــاِل  ِمـَن  َيْشــُكـو 

َتـْجـلـُو بِـَهـا َما َغــاَم ِمن َأْســَراِر ؟

َعـَبـُروَك َفـْوَق َمـَواِخـٍر)1( َوَجــَواِري

ــَماِر الـسُّ َلـَدى  ُتـْرَوى  َأْخـَبـاُرُهـم 
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أضواء عى النص

قـائل النص  :  عبُدالرمحِن ْبُن عبِدالكريِم الُعبيِّــد

، واستفاَد من ُصْحبِة  ُولد يف مدينة اجلبيل، تلقى قسطًا من التعليم الثانويِّ هبا، ثم واصل البحَث احلرَّ

د مناصَب عدًة، أبرُزها:  عدٍد من أهل العلِم قبَل وجوِد اجلامعاِت يف اململكة، ُيَعدُّ شاعًرا وكاتًبا وباحًثا، تقلَّ

رئاسُة النادي األديّب باملنطقة الرشقية .

ولقد أثرى املكتبَة العربيَة بمؤلفاتِِه، منها : األدُب يف اخلليج العريبِّ عام 1377هـ .

يف موكِب الفجِر ـ ديواُن شـعٍر ـ عام 1404هـ .

جـو النص :

لذكر  ويعرُض  ومكنوناتِـِه،  أرساَره  لُيخرَج  يْستثرُيُه  وكأنه  البحَر،  الشاعُر  خياطب  األبياِت  هذه  يف 

ار أن يتلطَف، فاآلماُل متصلٌة  بعِض ما يتصل به من مدٍّ وجزٍر وطرٍي وريٍح، وأرشعٍة، ثم يطلُب من البحَّ

من  بالعديِد  ارتبط  وأنه  واالجتامعية،  االقتصادية  بالبيئِة  وعالقته  البحِر  أمهية  عىل  يدلُِّل  هنا  وكأّنه  بِه، 

احلضاراِت واألمِم والشعوِب التي بادْت وانتهْت ليبقى ذكُرها .
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املفردات اللغويـة :

َتهيجــه .ُتثــيره

ِحـْلٌم ورزانــة .وقـــار

ــت رّف الطائر : حرك جناحيه في الهواء .رفَّ

جاب الطير األرض جـوبًا ، قطعها.يجــوب

مواضع خصبة .مراتـع

بح .األسـحار آخر الليل ُقـَبـْيل الصُّ

ـل إليه وتستبق .تبتـدر تعجِّ

أشـرعة السـفينة .القــالع

سـكنـت .سـجـت

تشـتاق .تتــوق

ت ، وَحـنَّ إليه : اشتاق .حتــّن حــنَّ بمعنى صـوَّ

السفن جتري تشق املاء مع صوت وقد استقبلت الريح مع جرهيا.املواخـر

ـاَمر اجلامعة الذين يتحدثون يف الليل .السُّ
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........................................................................................................................

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

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

3 ـ بني الريـح والرشاِع عالقٌة قوية ، أوضُحها من خالل البيِت الرابع :

4 ـ أرشُح كيف أن البحَر مصدٌر أسايسٌّ حلياة أهِل السـاحـل :

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

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

) أ ( 1 ـ ما األرساُر التي خيفيها البحر ؟ وما األخباُر التي ينرشها ؟

ُة ميَّ النَّشــاطــاُت التَّعلُّ

الفهم واالستيعـاب :

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

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

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

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

2 ـ من األبيات الثالثِة األوىل أستخرُج صفاِت البحـر :
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........................................................................................................................

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

ِر ألخبـار الذين رحـلوا إىل أعمـاق البحـر : ـامَّ ُل تناقـَل السُّ 5 ـ أعـلِّ

)ب( أكمـل الفراغــات اآلتيــة :
1 ـ من احلضاراِت التي احتضنتها سواحُل اجلزيرِة العربيـة :

ـ   ..........................................................................................................

ـ   ..........................................................................................................

ـ   ..........................................................................................................

ـ   ..........................................................................................................

2 ـ مـن املخـاطـر التي يواجُهـهـا الغواصــون يف البحـر :

ـ   ..........................................................................................................

ـ   ..........................................................................................................

ـ   ..........................................................................................................

ـ   ..........................................................................................................

ـاُر من البحــر : 3 ـ يتعـلم البحَّ

ـ   ..........................................................................................................

ـ   ..........................................................................................................

ـ   ..........................................................................................................

ـ   ..........................................................................................................



66

ــُه بَِوَقـــاِر )ج(             املـــدُّ ِفيــَك ُتثِـرُيُه يف َرْهَبــٍة            واجَلـْزُر فيـك َتُبـثُّ

أقــارُن بنَي الصورتني املتقابلتني للمدِّ واجلـزِر التي رسمها الشاعُر يف بيتـه:  

ُد مَن النَّصِّ ما يدلُّ عىل املعـاين اآلتيـة : ) د ( أحـدِّ

    1 ـ انطـالِق الطـرِي وقـَت األســحاِر :

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

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

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

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

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

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

    2 ـ كثرِة اآلمــاِل واضطرابِـها بنَي التحقيـِق والرتاُجــِع :

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

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

........................................................................................................................
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) أ ( أسـتخرُج من النَّصِّ املطلوَب اآلتـَي :

اللغة والرتاكيب :

)ب( ما عـالقُة الكلامِت التي حتَتها خطٌّ بام قبَلها يف املوقِع اإلعـرايبِّ فيام يأيت؟ 

◆ فمىض يـوُب مراتَع األسحـاِر.

◆ عـربوك فـوَق مواخـٍر وجـواري .

ر. امَّ ◆ رحلوا إىل األعامِق فيك ومل تـزْل أخبارهم ُترْوَى لدى السُّ

َتــْرِوىَخــْوفَتْشـَتاق

َهَتــفإقبــالَنَشــْرَت

◆ مرادف :

◆ ضـــد :



68

الكـلمـة :

)ج( باالستعانِة بأبياِت القصيدِة أجيُب عن املطاليِب اآلتيِة، ثم أرتُِّب احلروَف يف املربعاِت حسَب أرقاِمها، 
ح :  ليظهَر يل اسٌم آخُر للمالَّ

 1 ـ 4         ما ينصُب أعىل السفِن ليسهَل َسـيرها يف البحر.

 5 ـ 7         اهلواُء الشديُد الذي حيرُك الرشاع .

8 ـ 11       حيواٌن بحريٌّ يستخرُج منه اللؤلؤ.

12 ـ 14    مهنٌة قديمٌة يصُل هبا اإلنساُن إىل أعامِق البحار.

الـتَّــــذوق :

116 1410 32

) أ ( ما الغرُض مما يأتـي :
يا بحـُر كم أخفيَت من أسـراِر ، النـداُء يفيـُد :

ــر ـَم             التهويـَل والتعظيَم          الرجــاَء              التحسُّ    التـألُّ

ِد ــي                         اإلنكــاِر              الـتــودُّ    التعليـِل          الرتجِّ

يرنــو لشــاطئـه فهـْل من مهسـٍة ، االستفهاُم لغرض :
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)ب( أشـرُح الصوَر اجلمـاليَة اآلتيـة :
1 ـ يا بحـُر كم أخفيَت من أسـراِر .

ـراِع َتُتـوُق لألْسَفـاِر . 2 ـ مـلَء الشِّ

3 ـ آمـاُلَنـا مـوٌج تالَطــَم .

)ج(  بَِم توحـي العبـاراُت اآلتيـة :
1 ـ يرنـو لشــاطئِِه .

2 ـ رحـلوا إىل األعمـاِق فيـك.

ا أعجبنِـي، وأبـنُي سـبَب إعجـايِب بـه . ـً ) د ( أختـاُر بيـت
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)1( حممد عبدالعزيز القويعي ، تراث األجداد ، ص 139 ـ 140 .
)*( لإلثراء وال يستهدف يف التقـويم .

النَّشاط املصاحب *

* الآللـىُء البحريُة لها أسماٌء كـثيرٌة متعارٌف عليها عند رجاِل البحِر، منها :
انـُة : وهي الجوهرُة الكريمُة . الدَّ

القماش والسحتيت : وهو صغاُر اللؤلؤ .
الخاكــة : وهو تراُب اللؤلؤ ، ويستفاُد منه في بعض النواحي الطبية .

وهي  القديمة،  البحريِة  األدوات  من  الشعبي  باللسان  البحر  رجاُل  يسميها  كما   : اسـات  الطَّ أو  وس  الطُّ
اللؤلؤ  حبيبات  فرِز  بهدِف  تدريجيًا  ومرتبٍة  مختلفٍة  فتحاٍت  ذاِت  النحاسيِة  األواني  من  مجموعٍة  عن  عبارٌة 
األكبِر فاألوسِط فاألصغِر، إذ إن العيَن المجردَة ال يمكن أن ترتَب اللؤلَؤ حسب أحجاِمِه المتساويِة، ولكنَّ 

هذه األوانَي تحقُق الغاية العادلَة عن طريِق الَغْربـلة)1(.
قـِة بالبحـر : * أبحـُث عن مدلوِل األلفاِظ اآلتيـِة المتعلِّ

طواويش ...............................................................................................................................................................
فـّنـة ........................................................................................................................................................................

ـال ....................................................................................................................................................................... ِقفَّ
* هناك فروٌق بين اللؤلؤ الصناعيِّ واللؤلؤ الطبيعّي ، فما هي ؟

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

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

أقـرأ وأسـتفيد :
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ا، وإذا َضِجْرَت مل تصرْب عىل حقٍّ . يا ُبَنيَّ : إياَك والكسَل والضجَر، فإنَِّك إذا كَسلَت مل تؤدِّ حقًّ

 ُلْقمـاُن احلكيُم

7 ـــــ  يِف نَِظـاِم الَعَمـِل

مـــدخــل :

النـــص)1( :
ــع ِن املَقفَّ ـْ الب

)1( األدب الكبري ، ابن املقفع ، باب معاملة األصدقاء ، ص 84 ـ 85 .

َوَغاَن ِمْنَها، َفإِِنَّه الَراَحَة  ْوَح في ُمَداَفَعتَِها َيْوًما بِيوم والرَّ إَِذا َتَراَكَمْت َعَلْيَك اأَلْعَماُل، َفاَل َتْلَتِمِس الرَّ

َجَر ُهو الَّذي ُيَراِكُمَها َعَليَك. ُفَها َعْنَك، والضَّ ْبَر َعَليَها ُهو الِذي ُيَخفِّ َلَك إاِلَّ في إْصَداِرَها. َوإنَّ الصَّ
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َأنَّ  َوَذلَِك  اأَلْعَمـاِل،  َأْصَحاِب  َبْعَض  َتْعَتري  َرَأْيُتهـا  َقْد  َخْصـَلًة  َنْفِسـَك  ِفـي  َذلَك  ِمـن  ـْد  َفَتَعهَّ

ُجـَل َيُكوُن ِفي َأْمـٍر من َأْمـِرِه، َفَيِرُد َعَليِه ُشـْغٌل آخـُر، َأو َيْأتِيـِه َشـاِغٌل ِمن النَّاِس َيْكـَرُه إِيـَتـاَءُه  الرَّ

ُر َذلَِك بَِنْفِسـِه َتْكِديًرا ُيْفِسـُد َما َكاَن ِفيه َوَما َوَرَد َعَليِه، َحتَّى اَل ُيْحِكَم َواِحًدا ِمْنَهـا. َفُيَكـدِّ

َذاِن بِِهِما َتْخَتاُر األُموَر، ُثمَّ اْخَتْر َأْوَلى  فإَذا َوَرَد َعَليَك ِمْثُل َذلَك، َفْلَيُكْن َمَعَك َرْأُيَك َوَعْقُلَك، اللَّ

َر. اأَلْمريِن بِشغِلك، َفاْشَتِغْل بِِه َحتَّى َتْفَرَغ ِمْنُه، َواَل َيْعُظَمنَّ َعَليَك َفوُت َما َفاَت، واَل َتأِخيُر َما َتَأخَّ

)1( الدكتور حممد صالح الشنطي ، يف األدب العريب القديم ، املجلد الثاين ، ص 161 ـ 164 . 

األهــــداف :

 فـي نهـايـة الـدرس أستطيع ـ بإذن اللـه ـ أن :
1 ـ أذكَر نصيحَة الكاتِب عنَد تراكِم األعمـال .

َد نتائَج تراكِم األعمـال . 2 ـ أعدِّ
َد الطريقَة التي رسَمَها الكاتُب يف تنظيِم العمل. 3 ـ أحـدِّ

أضواء عى النص

قـائُل النَّصِّ  :
مه الفارسيَة وآداَبها،  بَُّة، وكان مجوسيًّا، ثم أسلَم فأصبَح عبَد الله، رباُه أبوُه وثقفه فعلَّ اسمه : ُروَزَ
ووصله ببني األهتم، وهم قوٌم بلغاء، فأخَذ عنهم اللغَة العربيَة من مصادِرها، دأَب على ارتياِد المربِد 
أشهِر سوٍق أدبيٍّ في البصرِة في ذلك العصِر، وأخَذ عن علماِء اللغِة ورواِة األدب)1(، أسلوُبُه سهٌل يميُل 

إلى اإليجاز.
من أهمِّ كتبِـه : الدرُة اليتيمة، األدُب الصغري، األدُب الكبري، رسالُة الصحابة، َكِليلٌة وِدْمَنة.
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ْوح الراحــة .الــرَّ

إنفاذها ورصفها .إصدارها

ــد ـد والحظ .تعهَّ تفقَّ

تدرك وتلحـق .تْعـرتي

ال ُيتقـن .ال حُيْكم

ال َيْعُظـَمـنَّ عليك 
فوُت ما فات

نَّ عليها أن يفوتك عمٌل مل تدرْكه. ال يؤملنَّ نفَسَك وال َيـْكـرُبَ

املفردات اللغويـة :

جـو النص :
ِرها، وقد حثنا عليه ديُننا احلنيف . العمُل من أسباِب رقيِّ األمم وتطوُّ

.)1(﴾ قال تعاىل يف سورة امللك : ﴿
، وإتقاٍن، وأال يؤخَر عمَل اليوِم إىل الغد؛ حتى ال  لذا من الواجب عىل كلِّ إنساٍن أن يؤدَي عمَله بجدٍّ

ترتاكَم عليه األعامُل، فتسأَم نفسه، وتعطل مصالح العباد.
وابُن املقفع يف هذا النص يقدم لنا النصَح يف طريقة تنظيِم العمل، وعالِج مشاكله بام يكُفُل أداَءُه عىل 

الوجِه األكمِل .

)1( آيـة ) 15 ( .
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ميَُّة النَّشــاطــاُت التَّعلُّ

الفهم واالستيعـاب :

) أ ( 1 ـ ما املشـكلُة التي تنـاوهَلا النصُّ ؟

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

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

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

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

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

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

2 ـ مـتى ترتاكـُم األعمـاُل عىل اإلنسـان ؟

3 ـ أذكر العـالَج الناجَع الذي وصَفُه الكاتـُب لرتاكِم األعمـال :

)ب( أختـاُر اإلجابَة الصحيحَة مما يأيت :

1 ـ إذا تراكمِت األعامُل فام عليك إالَّ :

     ترُكها مجيُعها .

     إنجاُز األهمِّ فاملهـم .

     تكليُف آخـرين بعملها .

     تـرُك بعضها .
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2 ـ إذا أتى شـاغٌل من النَّاس أثناَء عمـيل :

     أجتاهُلُه وال ألتفُت إليه ألبتـة .

ن من إنجاز عميل .      أعتذُر إليه ألمتكَّ

     أجيُبـه وأتـرُك عميل .

     أعمـُل وأستمُع إليه .

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

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

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

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

)ج( أكمل ما يأتـي :

1 ـ ِمْن أرضاِر تراكِم األعمـال :

    ـ  ......................................................................................  ـ  ......................................................................................

ـ  ......................................................................................

2 ـ مَن العوامِل املساعدِة عىل نجاِح العمل :

    ـ  ......................................................................................  ـ  ......................................................................................

ـ  ......................................................................................

) د ( أستخرج من النصِّ ما يدل عىل املعاين اآلتية :
1 ـ تقديُم األهـمِّ عىل املهم حيـلُّ كثريًا من املشكالت :

2 ـ ال تؤّخْر عمَل اليـوِم إىل الغـد :
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=الصـرب ، اجلـزع

ر ، يعكــر =يكـدِّ

)ب( ختتلُف عالمُة بناِء األفعاِل اآلتيِة ، فام السبُب يف ذلك ؟

)هـ( أنصـُح كـلَّ َمْن :
1 ـ حيتاُر عنَد إقـدامـه عىل أيِّ عمـل :

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

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

2 ـ ُيَشتُِّت نفسُه يف أكثَر من عمٍل يف وقٍت واحد :

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

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

) أ ( أسمي العالقَة اللفظيَة بنَي املفـرداِت اآلتيـِة :

اللغة والرتاكيب :

َتـَراَكَمــْت

ـــــْد تعـهَّ

ال َيْعُظَمــنَّ
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ْوح ( يف اجلملتني اآلتيتني : ُد معنى كلمِة ) الرَّ )ج( أحدِّ
1 ـ ال ييأُس املـؤمـُن من َرْوِح اهلل:

ْوح : 2 ـ أتنـزُه بنَي نفـائِس الكتـِب طلبـًا للـرَّ

) د ( أشطُب الكلامِت اآلتيـَة ليظهَر يل معنى )أحكم(، ثّم أضعه يف مجلٍة مفيـدة:
رددكر
رنموخ

جقغأص
ضاتنل
نربصة

َرَوَغـان ـ َخْصـَلة
مـن ـ صـرب

ضِجر ـ كـّدر

الـتَّــــذوق :

وَح يف ُمَداَفَعتِها ( ) أ ( ) إذا تراكمْت عليك األعامُل ، فال تلتمِس الرَّ
أرشُح ما يف العبـارِة السابقِة من تصـويٍر مجيـٍل:

الكـلمـة:

اجلملة املفيـدة:
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أقـرأ وأسـتفيد :

)1( املستطرف يف كـل فـن مستظرف ، شهاب الدين األبشيهي ، ج2 ، ص 106.
)*( لإلثراء وال يستهدف يف التقـويم .

النَّشاط املصاحب *

)ب( بِـَم توحي الكلمـاُت اآلتيـة :
َوَغــان  .............................................................................................................................................. * الرَّ
* َتـْعـــرَتِي  ..............................................................................................................................................
* َتـْكــِديـر  ..............................................................................................................................................

)ج( أقـرتُح عنـوانـًا آخــَر للنَّـصِّ :

يمكُن  مما ال  فاَت  ما  َطَلب  عَجَز  الحقوق، ومن  التَّـوانَي ضيَّع  أطـاَع  من   : األثر  في  قيَل 
استدراكه، وَترَك ما أْمكَن مما ُتحَمـُد عواِقـُبـه .

وقال الشـاعر :
على اْلـَمـرِء أْن َيْسَعى َوَيْبـذَل ُجْهـَدُه       وَيْقِضـي إَِلـُه الَخْلِق ما كاَن َقاِضًيا)1(

أعبِّــر :
تراكمْت أعمـالِي وأهملُتها، أصُف معاناتي في إعادة ترتيبِها ومحاولِة التخفيِف منها بسرعِة 

إنجاِزَها .
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الـوجـوُد َيطـيُِب  وفيـَها  بِـالدي  ـ   1

وَدْيـٌن َعـيٌن  الُحـرِّ  َعلى  ا  ـَ َهواه ـ   2

َنْسَتـِجيُب  : لَنا  َقالْت  إِلى َحْيـُث  3 ـ 

ـــالُح بجيِش الكـالِم َولْيَس السِّ 4 ـ 

القلـوِب َنْبُض  ِفيـِه  بِـمـا  ولكْن  ـ   5

الخـائِـفـيَن َعـثـْرُة  بِـهـا  ُتـَقـاُل  ـ   6

حـنــوٌن عـطـــوٌف  رؤوٌم  وأمٌّ  ـ   7

إليــِه ونغـــُدو  لخــيٍر  َنـروُح  ـ   8

ســراٌة  َمَشْيـَنـا  إْن  ا  ـَ َلـن ففـخـٌر  ـ   9

10 ـ َتـَرى الكلَّ في ُحبـَهـا كالَفِطيِم

11 ـ على َهاَمـِة النَّْجِم عاَش الُجدوُد

12 ـ يصوُن العفاَف َوَيْحِمـي ِحَمـاُه

َمُســـوْد ِحَمـــاَها  في  سـيِّـٌد  فمــا 

قيـوْد الُبغــــاِة  أليِــــِدي  َثــــراَها 

ُأســـوْد َحَبـــْوَها  ِذيــَن  الَّ َفُكـــلُّ 

الخــــــدوْد تســتـحــمُّ  بــه  وَلْطـٍم 

البنـــوْد َتليـــِه  الفـــداِء  وصـــدُق 

وما لألمـــــاِن َعلْيــــَهـا ُحــــُدوْد

ُيْجـــِديِه عيـــْد وِعيــٌد لِمــْن لِيَس 

ُقـُعـــوْد أو  َفـْضــلـٌة  بِـَهـا  وليــَس 

ُشــــهوْد قيـــاٌم  نــــاٍد  وفـي كــلِّ 

ُحُشــوْد ِمَنـا  ْفـُل  الطِّ ُيْرِهـُب  وال 

وَيـْفـَخــــُر بـيـَن األنــــاِم َحـِفيــْد

ُلحـوْد العصـــوَر  َتُضــــمَّ  أن  إلى 

)1( وأنـك أصل اجلهـات ، إبراهيم دخيـل الوزان ، ص 80 ـ 81 .
)*( لإلثراء وال يستهدف يف االختبـار .

ان إِلبراهيِم ْبِن دخيـِل الـوزَّ

8 ـــــ  بــــــاَلدي)1(

التقويم 
الـــذاتـي*

النـــص :
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س 1 : أبحث عن مرادفات املفـردات اآلتيـة :
مســـود               ـ               عـني               ـ               رؤوم                   ـ                سـراة

س 2 : ما عنارُص اجليِش التي تدافُع عن الوطن كام أوردها الشاعُر يف الَبْيَتْيـِن الرابِع واخلامِس ؟

س 3 : أرشُح الصوَر اجلامليَة التي وردْت يف الَبْيَتْيـِن اآلتيني :

وْد ـُ َهـواَها عىل احُلــرِّ َعـنْيٌ وَدْيٌن            َثَراَهـــا أليـِدي الُبَغـــاِة ُقي

وأمٌّ رؤوٌم عطـــوٌف حـنــوٌن           وعيــٌد ملن ليـس ُيـديـه ِعيــْد

س 4 : اختار الشاعُر )هـام النَّجم( لعيِش اجلدوِد، فام قصده من ذلك؟ وما رأيك يف هذا التصوير؟

نشـاطات التقويم الذايت

قائل النَّصِّ :
، ولد بالزلفي، حصَل على ليسانس في علوم اللغة العربية  ان، شاعٌر سعوديٌّ إبراهيُم ْبُن دخيِل الوزَّ
وآدابها من جامعِة اإلمام محمِد ْبِن سعوٍد، له ديواٌن مطبوٌع بعنوان »وأنك أصُل الجهات «، وله مقاالٌت 
في المجالِت والصحِف الســعودية. ويرأس اآلن اإلدارة العامَة لألنديَة األدبيَة في الرئاسة العامة لرعاية 

الشباب.
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