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احلمد هلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على خامت الأنبياء واملر�شلني �شيدنا حممد وعلى اآله 
و�شحبه اأجمعني، ومن تبعه باإح�شان اإىل يوم الدين .

ا لالأهداف التي  ـً اأّما بعد، في�شعدنا اأن نقدم كتاب الن�شو�ض لل�سف الأول املتو�سط، طبق
اأقرتها وزارة الرتبية والتعليم. وقد راعينا يف تاأليفـه مـا يلي :

اأوًل: اختيار مو�شوعات جديدة تتنا�شب مع بيئات الطالب والطالبات وم�شتواهم العقلي واللغوي، 
وتت�شمن هذه املو�شوعات :

ا نرثية من القراآن الكرمي، واحلديث النبوي ال�شريف، والو�شايا، واملقالت الأدبية. ـً اأ ـ ن�شو�ش
ب ـ مقطوعات �شعرية ل�شعراء من الع�شور الأدبية القديمة والع�شر الحديث )العربي وال�شعودي( .

وعر�شت الن�شو�ض وفًقا لالآتي :
1ـ ا�شتمال كلِّ ن�ض على جمموعة حمددة من الأهداف لإعطاء فر�شة ل�شياغة اأهداف اأخرى 
ح�شب ما يقت�شيه حتليل الن�ض الأدبي، علما باأن هناك اأهداًفا يجب حتقيقها يف تدري�ض 

كلِّ ن�ض، وهي :
 اأ   ـ قراءة الن�ض قراءة �شحيحة معربة .

ب ـ  ا�شتنتاج الفكرة العامة للن�ض .
ج ـ  تق�شيم الن�ض اإىل وحدات متثل اأفكاره اجلزئية .

 د  ـ  ذكر مرادفات للمفردات اجلديدة .
ا . ـً ا وتعبرييًّا وافي هـ  ـ  �شرح الأبيات �شرًحا اأدبيًّ

  و ـ  احلكم على الألفاظ وال�شور اجلمالية ...

املـقــدمــــة



2ـ  اأ�شواء على الن�ض وفيه :
اأن  دون  فقط  لالطالع  وهذا  الأديب،  نبذة موجزة من حياة  ا�شتعرا�ض   : الن�ض  قائل  ـ  اأ 

ي�شتهدف يف التقومي.
ب ـ جو الن�ض : ت�شليط ال�شوء على اجلو العام للن�ض.

3ـ تدعيم الن�شو�ض بن�شاطات تعلمية جاءت على الوجه الآتي :
اأ ـ اأ�شئلة الفهم وال�شتيعاب : وهي تعالج الن�ض املقرر من عدة زوايا نحو : معرفة الجتاه 

العام للمو�شوع، وفهم التفا�شيل الدقيقة، والتدريب على ا�شتخال�ض الفكرة.
بـ  اللغة والرتاكيب : ويق�شد بها توظيف ما ُدِر�ض يف مادة القواعد لفهم الن�ض، كما اأنها 

تدرُّب على ا�شتعمال املعجم.
ج ـ التـذوق : ويحوي اأ�شئلة تعني على تلّم�ض مواطن اجلمال يف الألفاظ واجلمل الواردة يف 

الن�ض، وتدّرب على مهارة التحليل.
ترثي  حيث  املدرو�ض،  �ض  بالنَّ عالقة  ذات  معلومات  ويت�شمن   : امل�شاحب  الن�شاط  ـ  د 

احل�شيلة اللغوية وتعني على التعبري ، وهون�شاط ُحّر ل ُي�شتهدف يف التقومي.
ثانيًا : ترك املجال لالإجابة عن الأن�شطة يف الكتاب نف�شه.

ثالثًا : الإ�شارة اإىل م�شدر كّل مو�شوع يف احلا�شية.

رابعًا : احتواء هذا الكتاب على �شبعة ن�شو�ض، اأربعة منها �شعرية، وثالثـة اأخـرى نرثيـة، متنوعة 
الرتتيب.

واهلل ويل التوفيق .    
التطـوير الـرتبوي



تاريخ اإعطاء 
التكليف

مو�سوع التكليف
رقـــم 

ال�سفحة

اإح�سار التكليف
مالحظات ويل الأمرالدرجة

اليوم  / التاريخ

ـة كليفات املنزليَّ جدول التَّ



عدد احل�س�صال�سفحةالتنــــــاولنوع الن�صاملو�ســــوعاتم�سل�سل

2 9 درا�سة وحفظ الن�ص كاماًلحديث �سريفمعــامــلــة اخلــدم *1

2 18 درا�سة وحفظ الن�ص كاماًلو�ســيــةو�ســايــا ومــواعــظ2

272 درا�سة وحفظ الن�ص كاماًل�ســعــــرن�ســائـــح جمـــرب *3

382 درا�سة وحفظ الن�ص كاماًلطــرائــفمــن نــوادر طفـيــلّي *4

462 درا�سة وحفظ الن�ص كاماًل�ســعــــروقفة على بوابة امل�سجد الأق�سى5

572 درا�سة وحفظ الن�ص كاماًل�ســعــــرفجــــر الــربيــع6

682 درا�سة وحفظ الن�ص كاماًلمقــــالامل�ســوؤوليــة7

فهر�ص املو�صوعات

*	املوضوعات	املقررة	عىل	مدارس	حتفيظ	القرآن	الكريم.
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1 ــ ُمَعــاَمـَلــُة اخلَـــــَدِم

مـــدخــل :

   قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص :»إَِذا َأت�َى َأح�َدك�ُم خاِدم�ُ�ُه بط�َع�َام�ِه، فإْن لم ي�ُْجلْس��ُه َمَع�ُه، َفْلُين�َاِوْل�ُه ُلقم�ًة َأو 

ل�ُْقمت�َيِن، أو ُأكل�ًة أو ُأْكَل�َت�ْي�ِن ،  فإن�َّه َولِ�ّي ِعالَج�ه ُ«.
رواه البخاري /رقم 2557

النـــ�ص :

�ٌة، َفَسألنْاُه،  �ٌة وَعلى ُغالِم�ِه ُحلَّ عن الَمْع�ُروِر ْبِن ُسَوْيٍد قال : َرأْيُت أبا ذرٍّ الِغفاِريَّ � وَعَلْيِه ُحلَّ
�ِه؟«، ُثمَّ  َعْن ذَلَك فقاَل : إنِّي ساَبْبُت َرُجاًل َفَشكاني إلى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقاَل النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص : »َأَعيَّ�ْرَت�ُه بُأمِّ
ا َيأُكُل  قاَل : »إنَّ إْخَواَنُكْم َخَوُلُكْم َجَعَلُهُم اللُه َتْحَت َأْيِديُكْم، َفَمْن كاَن أُخوُه َتْحَت َيِدِه َفْلُيْطِعْمُه ممَّ

ْفُتُموُهْم ما َيْغلُِبُهْم فأِعينُوُهْم« )1(. ُفوُهْم ماَيْغلُِبُهْم، فإْن َكلَّ ا َيْلَبُس، وال ُتَكلِّ وْلُيْلبِْسُه ممَّ

)1( صحيح البخاري برقم )2545(.
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الأهــــداف :

 ف�ي نه�اي�ة ال�درس أستطيع � بإذن الل�ه � أن :
1�  أذكر موقف اإلسالم من التَّعاي�ر والتَّس�اب.

2 �  أعدد مظاهر الرفق بالخ�دم.
3 �  أعلل لحرص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على الرفق بالخ�دم.

4 � أمتث�ل بما ورد في الحدي�ث الشري�ف.

اأ�صـواء على النـ�ص

قــائــل النَّ�صِّ :
، أح�د بني َسْع�ِد ْبِن الَح�اِرِث)1(، روى عن عمر وعبد الله وأب�ي َذر  الَمْع�ُروُر ْبُن ُسَوْي�ٍد األََس�ِديُّ
-رضي الله عنهم - بلغ ِمئًة وعشرين سن�ة، وُرِوَي عن�ه أن�ه كان يقول : يا بني أخي تعلموا مني، وكان 

كثير رواي�ة الحديث.

جـــــو النَّ�صِّ :
في هذا الحديث ينهى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن التعيير باألم عند وقوع خصام أو جدال، وقد َعدَّ ذلك من 

أخالق الجاهلية التي نهى عنها اإلسالم.
وقد أوصى المخدومين أن يعاملوا خدمهم الذين تحت أيديهم باإلحسان، ويساووهم بأنفسهم في 

المأك�ل والمشرب والملبس، وال يكلفوه�م من العمل ما فيه مشقة.

)1( الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج6، ص 118.



11

املفردات اللغويـة :

�ٌة لب�اس.ُحلَّ

شتمُت.س�اببُت

سببت�ه.ع�ّيرت�ه

الخ�دم والعم�ال.خوُل�كم

ال ت�أمروهم ب�ما يشق عليهم.ال ُتَك�لِّفوهم

يقه�ره�م.يغلبه�م
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ُة علُّميَّ �صــاطــاُت التَّ النَّ

الفهم وال�صتيعـاب :

)أ( 1 �  ما ال�ذي أث�ار عجب المْع�ُروِر عندما لقي أب�ا ذرٍّ � وغالم�ه؟

)ب( أخ�ت�ار اإلجاب�ة الصحيح�ة :

1 � ق�ال الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص : » إن�ك ام�رؤ فيك جاهلي�ة«.

 2 �  نه�ى الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص عن ُخُل�ق جاهل�ي ذمي�م، م�ا ه�و؟

3 �  أذكر ما للخ�ادم على مخدوم�ه من حقوق وردت في الحديث الشري�ف :

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................
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المق�سود بالجاهلية :

)ج(  أكم�ل الف�راغ�ات اآلت�ي�ة:
1 �  نهى اإلس�الم عن التع�اي�ر، ألن�ه :

2 � س�اوى أب�و ذرٍّ � بين�ه وبين خ�ادم�ه ف�ي اللب�اس.
�سبب ذلــك :

أن�ه يعيش في العصر الجاهل�ي

أن�ه رج�ل شج�اع

أن�ه متخلق بأخالق الجاهلي�ة

أن�ه جاه�ل العل�م ل�ه

ألنهما يقطنان في مسك�ٍن واح�ٍدحتى يتباهى ب�ه أمام الن�اس

اإلحسان للخ�دم امتثاالً ألم�ر الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص

ألن لدي�ه مالب�س زادت عن ح�اجت�ه

 � ي�ؤدي إلى انت�هاك ح�رم�ة اآلخ�ري�ن.
................................................................................................................  �
................................................................................................................  �

2 � م�ن صور اإلس�اءة إلى الخ�دم :

  � ت�أخي�ر أج�رة عم�له�م.
................................................................................................................  �
................................................................................................................  �
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) د ( أستخ�رج من الحدي�ث ما ي�دلُّ عل�ى  :
1 �  ضعف الخ�دم وعجزه�م، وعظم المسؤولي�ة الملق�اة على مخدوميه�م.

اللُّغة والرتاكيب :

) أ ( أحيط بدائ�رة الكلم�ة الغريب�ة عن مجموع�ة الكلم�ات اآلت�ي�ة  :

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

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

2 �  ص�دق وصراح�ة أب�ي ذرٍّ الِغ�َف�اِريِّ �.

3 � رحم�ة اإلس�الم، ورأف�ت�ه تتجلى في مراعات�ه لطاق�ات وق�درات الخ�دم.

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

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

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

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

1 � شكا    �    ش��كَّ    �    الشك�وى    �    الش�اكي
2 � تكلَّ�ف    �    مكلَّ�ف    �    كفل    �    متك�لِّ�ف

)ب( أستعين بالحديث الشري�ف لإلجاب�ة عما يأت�ي  : 

مف�رد )غلم�ان(م�رادف )خ�دمكم(ضد )يخف�ف عنهم(
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)ج( أخت�ار اإلجاب�ة الصحيح�ة : 
1 �  )ُحل��ٌة( ،  جمعها :

ُح�الَّت حاليات                     ُح�َواٍل     ُح�َل��ل      

2 � )فمن كان أخ�وه تحت ي�ده( :
               )أخ�وه( اسم )ك�ان( مرف�وع، وعالم�ُة رفع�ِه :

الضمة المقدرة الضمة الظاهرة        ال�واو       األل�ف       

3 � )إن�ي س�اببت رج�اًل( :
       )رج�اًل( تع�رب :

ت�ميي�ًزا مفعوالً ب�ه                ح�االً       صف�ة          

التحقي�راإلنكار والتعجبامل��دح

السخري�ة

مالتَّه�دي�د التَّ�ك�ري�مال���ذَّ

امل��دح

ــــذوق : الـتَّ

) أ ( َأخت�اُر اإلج�اب�ة الصحيح�َة  : 
1 � ) أعيَّرت�ه ب�أم�ه؟(، االستف�هام يف�ي�د :

2 � استخ�دم الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص في ندائ�ه الكني�ة، وه�ي ضرب م�ن :
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)ب( م�ا المعان�ي التي تثيرها العبارت�ان اآلتيتان ف�ي نفسك ؟

1 � )إخ�وانكم خ�ولك�م( : 

2 � )فشكان�ي إل�ى النبي ملسو هيلع هللا ىلص( :

)ج( أيهما أق�وى في تأدي�ة المعن�ى ؟ ولِ�َم ؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................																				
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�صاط امل�صاحب * النَّ

)اأ( اأقــراأ واأتـاأمـل :

)1( ما استفهامية، يستفهم بها عن حقيقة الشيء أو صفته سواء كان عاقاًل أم غير عاقل، المعجم الشامل، محمد سعيد إسبر، بالل جنيدي، ص 764.
)2(  صحيح الجامع، برقم )87(.

* لإلثراء وال يستهدف في التقويم.

عن أب�ي ُه�َرْي�َرَة �، ق�ال : قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص : »أت�درون ما المفلُس؟)1( إّن المفلَس مْن ُأمتي 

َم�ْن يأت�ي يوَم القيام�ِة بصالٍة وصي�اٍم وزك�اٍة، ويأتي وقد شتَم ه�ذا، وقذَف هذا، وأكَل ماَل هذا، 

وسفَك دَم هذا، وضرَب هذا، فيعطي هذا من حسنات�ِه، وهذا من حسناتِ�ه، فإْن َفنِ�َي�ْت حسنات�ُه قبَل 

أْن ُيقضى ماعلي�ه، ُأخ�َِذ مْن خطاياهم، ف�ُط�ِرحْت علي�ه، ث�مَّ ُطِرَح في الن�ار«. رواه مسلم)2(.

)ب( اأبحــث :

يح�وي كت�اب الله الكريم في ثناي�اه كثيرًا من التوجيهات السامي�ة، كالنهي عن السخري�ة والتناب�ز 

باأللق�اب وغي�ره�ا.

أبحث في )سورة الحجرات( عن اآلي�ة الدال�ة على ذل�ك.
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ــاَيــا َوَمــَواِعـــُظ 2 ــ َو�صَ

 ق�اَل رسوُل الل�ِه ملسو هيلع هللا ىلص :»َمثُل الجليِس الصال�ِح، والجليِس السوِء كمَثِل صاحِب المسِك، وكي�ِر الح�داِد،  
ال َيْع�ِدُم�َك من صاحِب المس�ِك، إم�ا أَن َت�ْشَت�ِرَي�ُه،  أو تجَد ريَح�ُه، وكيُر الح�داِد ُيح�رُق بيَت�َك، أو 
رواه البخ�اري )1( ثوَب�َك، أو تجُد ِمنْ�ُه ريح�ًا خبيث�ًة «.       

مـــدخــل :

)2( أدب الوصايا والمواعظ، د/عدنان النحوي، ص 1910 )بتصرف(. )1( صحيح الجامع برقم )5829(.  

ا بلغ�ُت خمَس عشرَة سنًة قاَل لي أبي : »يا بنيَّ ق�ْد تقطعْت عنَك شرائُع  ق�اَل َعْم�ُرو ْبُن عتبة : لمَّ
ب�َا، فال�زْم الحياَء تكْن مْن أهلِ�ِه، وال تزايل�ُه فتبيَن عن�ُه، وال يغرنَّك ِم��ْن ُجلسائِ�َك َمْن َمدَحَك  الصِّ
بما تعلُم خ�الَف�ُه ِم�ْن نفس�َِك، فإنَّ�ه مْن قاَل فيَك م�َِن الخيِر ما لم يعلْم إذا ُأرِضَي، قاَل فيَك ِم�َن 

رِّ مْثل�َه إذا س�َِخَط، فاستأنْس بالوحدة ِمْن جلساِء السوِء تسَلْم ِغ�بَّ ع�واقبهم«)2(. الشَّ

لُعتبَة ْبِن أيب ُسْفياَنالنـــ�ص  :
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ف�ي نه�اي�ة ال�درس أستطيع � بإذن الل�ه � أن :
1 � أذك�َر أث�ر الت�زام اإلنس�ان بالحي�اء.

َد صف�ات المناف�ق من جلساء السوء. 2 � أح�دِّ
3 � أعلَل تفضيل الوح�دة على مجالسة أه�ل الس�وء.

�َن بالحي�اء في ك�لِّ أم�وري. 4 � أت�زيَّ

الأهــــداف :

اأ�صواء على الن�ص

قـائــل النَّ�صِّ :
ُعْت�َب�ُة ْبُن أبِ�ي ُسْفَي�اَن، أمير مصر، من فح�ول بني أمي�ة، كان عاق�اًل فصيحًا، وقيل : الخطباء من بني 

أمية : ُعْت�َب�ُة ْبُن أبي ُسْف�َي�اَن، وَعْب�ُد الَملِ�ِك ْب�ُن م�َْرواَن)1(.

جــو النَّ�صِّ :
الحياء صف�ٌة مدحها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأهل العلم واألدب، ولزمها أصحاب الرأي والحكمة، وهذا واحد 
من عقالء العرب وجد ابن�ه قد تخطى مرحلة الصب�ا،فرأى لزاًما عليه أن يوصيه ويبين ل�ه ما يجب عليه 
أن يلتزم ب�ه ليدخل مرحلة الرجول�ة، فأمره بالتزام الحياء، وحذره من أن يأخذ كل مدح�ة صدرت عن 

ذي رضًى، وَحبََّب إلي�ه الوحدة تخلص�ًا من جلساء السوء.

الـو�سيــة
م الموصي في  شكل من أشكال النثر غال�ًبا بين اثنين تربطهما عاطفة قوي�ة، وقد تتم بين أكثر،ويقدِّ

وصيته خالصة تجربت�ه وأفك�اره)2(.

)1( كتاب األعالم ، الزركلي، ج4، ص 200.
)2( صور من النثر الفني في العصر العباسي،   د/ محمد مصطفى منصور ، ج1 ، ص 81.
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املفردات اللغويـة :

ئ�ع بداي�ات.ش�را

م لز ال تف�ارق.ا

الح�ي�اء
خلق يبعث على ترك القبيح ، ويمنع من التقصير 

في حق الله والناس)1(.

يله ا تف�ارق�ه.تز

يخ�دع�نَّ�ك.يغ�رن�ّك

ضد رضي وهو بمعنى غ�َِضب.س�َِخ�َط

اف�رح واطمئن ، وهو ضد الوحش�ة.استأن�ْس

ع�اقب�ة و آخ�رة.ِغبَّ

)1( رياض الصالحين، النووي، ص 227.
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ُة علُّميَّ �صــاطــاُت التَّ النَّ

الفهم وال�صتيعـاب :

) أ ( 1 � م�ا الوصاي�ا التي قدم�ها األب البن�ه؟

2 � وردت في النص صفات عديدة لجلس�اء السوء، فما هي؟ 

3 � )اإلنساُن اجتماع�يٌّ بطبعه(، فلِ�َم آث�ر عتبة البن�ه االستئن�اس بالوح�دة؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)ب( أخت�ار اإلج�اب�ة الصحيح�ة :
1 �  َخصَّ ُعْت�َب�ة وصيت�ه البنه حين بلغ السنة الخامسة عشرة، وذل�ك :

حت�ى يقت�دي ب�ه إخ�وت�هألنها المرحلة العمرية التي يعي فيها النصيحة

�ر األهواء، وتفتح الشه�وات لظهور تصرفات لم تعجب وال�دهألنها فترة تفجُّ
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� ت�رك م�انه�ى الل�ه ع�ن�ه.
.....................................................................................  �
.....................................................................................  �

  )ج( أك�م�ل الف�راغ�ات اآلت�ي�ة :

1 �  الح�ي�اء ي�دف�ع إل�ى :

 2 � من مس�اوئ مج�الس�ة رف�ق�اء الس�وء : 

� الخس�ارة في ال�دني�ا واآلخ�رة.
.....................................................................................  �
.....................................................................................  �

3 � للوح�دة ع�واق�ب من�ها :

�ن الشيط�ان من اإلنس�ان.  � َت�َمكُّ
.....................................................................................  �
.....................................................................................  �

) د ( الحي�اُء نوع�ان : محم�وٌد ومذم�وٌم . أصنف�ه حسب المواق�ف اآلتي�ة :

1 � االمتناع عن السؤال فيما يخص أم�ور الدين.

2 �  الشع�ور بالحياء عند وجود تقصير في العمل.

3 �  ترك إسداء النصح لمن كان على منكر مجاملة ل�ه.
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اللُّغة والرتاكيب :

)ه�( أم�ام�ي وردة أنشر عطرها بصف�ات أودُّ أن تكون ف�ي أقران�ي.

) أ ( أخ�ت�ار اإلج�اب�َة الصحيح�َة :

1 � )َت�بِ�ي�ُن عن�ه( بمعن�ى :

ته�رب م�ن�هتنشغ�ل ع�ن�هتبتع�د ع�ن�هتتضح وت�ظه�ر

2 �  نطل�ق على اإلنس�ان ال�ذي يتصف بالحي�اء :

إح�ي�ائ�يح�ي�ّياستح�ي�ائ�يح�ي��وي

�ب��ا( تعن�ي : 3 �  )الصِّ

الف�ت�وةالح�ن�انالص�غ�رال�ري�ح
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........................................................................................................................

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

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

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

)ب(  أعلِّ�ل ل�م�ا ي�أت�ي  : 

1 � كت�اب�ة الهم�زة عل�ى ن�ب�رة في كلم�ة )ش�رائ�ع(.

�وِء(. 2 � تحري�ك كلم�ة )السوء( بالكس�ر في جمل�ة )ُجَلَس�اِء السُّ

)ج( أم�أل الشبك�ة التربيعي�ة حسب المطل�وب :

المف�رد م�ن )جلس�اء(

المض�ارع من )اغ�ت��ّر(

المث�ن�ى م�ن )خ�ي�ر(

الج�م�ع م�ن )اب��ن(

ــــذوق : الــتَّ

) أ ( أخ�ت�ار اإلج�اب�ة الصحيح�ة : 
( ن�داء يشع�رك ب� : 1 � )ي�ا بن�يَّ

التحقيــرالت�سغيــرالتــوددالتخويف
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2 � )ِغ�بَّ عواقبهم( عب�ارة تحم�ل التهوي�ل م�ن : 

كث�رة رفق�اء الس�وءالعواقب الوخيمة لرفقاء السوء

مع�ادات�هممن�اصرتهم

)ب(  أيهم�ا أبل�غ وأجم�ل؟ ولِ�َم ؟

انقطعت.  ، 1 �  قد انقطعت.  

َتَخلَّق بالحياء.  ، 2 � الزم الحياء.  

فكن وحيدًا.  ، 3 � استأنس بالوحدة. 

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

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

..............................................................................................................................	
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)1( الصداقة والصديق، أحمد الكويتي، ص 48.
 * لإلثراء وال يستهدف في التقويم.

�صاط امل�صاحب * النَّ

ـــر : اأقـــراأ واأعــبِّ

ْحَبْبت�َ�ُه أ ا  َذ إِ َم��ْن  يَق��َك  َصِد ْجَع�ْل  اِ

ُه َء َش�َف�ا لَمِري��ِض  ا َطَل�َب  ْطلْبه�ُم   ا َو

نِِه بِلَس��ا لُم��نَ�ى  ا َف��وَق  َم�ا  ُيْعطِي�َك 

ُه��ْم فإِنَّ َئ�اَم   اللِّ الَمَل��ِقِ  َذوي  اْح�َذْر  َو 

َنِصيَحت�ِ�ي َقبِ�ْل�َت  ْن  إِ َنَصْحت�ك  َفَلَق�ْد 

ُيْض�َرُب ُدوَن�َك   وَكاَن   اإِلَخ�اَء  َحِف�َظ 

ُيْصَح�ُب �ْن   ِممَّ َفَلي�َس   ئِي�ِم   اللَّ َودِع   

الثَّْعل�َ�ُب َي�ُروُغ   َكَم�ا   ِمنْ�َكَ  َوَي�ُروُغ 

ُيْخَط��ُب �ْن   ِممَّ َعَلي�َك  النَّائَِب�اِت  فِ�ي  

ُيوَه��ُب َو  َماُيب�اُح   َأْفَض�ُل   َوالنُّْص�ُح  

ق�ال الش�اع�ُر  )1( :

أعبِّ�ُر عن تجرب�ٍة مري�رٍة مع صداق�ٍة فاشل�ٍة مررُت بِ�ها، وكانْت ل�ي درًسا اليُ�نس�ى.
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3 ــ ن�صــائــح جمــرب

مـــدخــل :

1 � إِذا ُك�ن�َت ف�ي َح�اج�ٍة ُم�ْرِس��اًل
ف�َأْرِس�ْل َحكِيًم�ا ، وال  ُت�وِص���ِه        

2 � وإن ن�َ�اِص��ٌح من�َك  ي�وًم�ا َدَن��ا
ف�ال َت�نْ��َأ عن�ُه وال ُت�ق�ِص�������ِه        

لَط�َرَف�َة ْب�ِن الَع�ْب�ِدالنـــ�ص )1( :

فاستعْن َة   ال��م��ش��وَر ال���رأُي  َبَل�َغ  إذا 
َضًة َغَض�ا َعَلي�َك  وَرى  لشُّ ا تجع�ِل  وال 

ِم ِز َحا َن��ِص��ي��َح��ِة  و  أ نصيٍح  ِي  أ ب���ر
ادِم للقَو ق���وٌة  ل�����َخ��واف��ي  ا ف�����إنَّ 

�اُر ْبُن ُب�ْرٍد َبشَّ

)1( ديوان طرفة بن العبد، كرم البستاني ص 65-64.
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3 � وإْن ب�اُب أم��ٍر عل�ي�َك  ال�َت��وى
َف�َش��اوْر  لب�ي�ب�ًا وال  َتعص�ِ����ِه        

�ُه  4 � وذو الح��قِّ  ال َت�نْ�َت�ِق�ْص ح�قَّ
ف�إنَّ  القطي�ع��َة  ف�ي نقِص������ِه        

ه��َر في مج�ل�ٍس 5 � وال ت�ذك�ِر ال�دَّ
ح�ديث��ًا إذا أن�َت  َل�ْم ُتحِص����ِه        

6 � وُن��صَّ الَح�ِدي�َث  إل��ى َأْه�لِ��ِه
ف�إنَّ ال�َوثِ�ي�َق��َة  في  نص�ِّ������ِه        

7 � وال ت�ح�ِرَص��نَّ  ف���ربَّ  ام��رٍئ
حري�ٍص ُم�َض�اٍع عل�ى حرِص���ِه        

8 � وك�م ِم�ْن ف�ت�ًى  َس�اِق��ٍط  عقُل�ُه
وقد َيْع�َج�ُب النَّ�اُس من شخِصِه        

9 � وآخ��َر   تح�ِس�ُب���ُه   َأْن��َوك����ًا
وي�أتي�َك باألم�ِر ِم�ْن ف�ص�ِّ�����ِه        

10 � لبس�ُت اللَي�ال�ي  ف�َأْف�نَ�ي�نَ��نِ�ي
ه��ُر في  ُق�ْم�ِص��ِه  وَسْرَبَلني ال�دَّ        

الأهــــداف :

ف�ي نه�اي�ة ال�درس أستطيع � بإذن الل�ه � أن :

. 1 � أعدد النصائح التي وردت في النَّ�صِّ

2 � أذكر اآلثار المترتبة على العمل بالنصائح أو عدم�ه.

3 � أستنتج أن الناس مخابر ال مظاهر.

4 � ألج�أ إلى االستشارة عند تعقد األمور.
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قائل النَّ�صِّ :
ط�ََرَف�ُة ْبُن الَع�ْب�ِد هو َعْم�ُرو ْبُن َعبِد ْبِن ُسْفياَن من وائٍل، ولقب بَِطَرَف�ة لبيت قال�ُه : 

ار إذ وِق�َف��ا وال َأِم�ي��َرْي�ُك�َما ب��ال�دَّ الَ َت�ْع�َج�اَل بِالُب�َك�اِء الَي�وَم ُم�طَّ�رًف�ا   

وكان مول�ده في البحري�ن، نش�أ يتي�ًما، وكفل�ه أعمام�ه، اندفع من شباب�ه الباك�ر بحي�اة الف�روسية 

واللهو والمتعة، حتى طرده قوم�ه، فط�اف بالجزي�رة، وتقرب من بالط المناذرة حتى قتل على يد عاملهم 
في البحرين.

ولشعره ت�أثير في النفس، وجم�ال خاص قلما نج�د مثيله في الشعر الجاهلي.)1(

ــ�صِّ : جــو الـنَّ
تمتع عرب الجاهلي�ة بثاقب نظرة، وعميق تجرب�ة في الحياة االجتماعية، فتمخض ذلك عن حكمة 
رائعة في مجال التعامل، وهذا طرفة بن العبد يسطر ذلك في رائع�ة له، يبين لنا فيها أهمية اختيار الشخص 
الذي يرسل في حاج�ة، وما يجب أن يتصف ب�ه من صفات، وتقريب الناصح المخلص من نصح�ه، 
واألخذ بمبدأ المشاورة قبل اإلق�دام على عمل م�ا، ورّد الحقوق إلى أصحابها سواء في نسبة الحديث 

إلى أهل�ه أو غير ذلك، ويحذر من االغترار ب�المظاهر، ويرد األمر في تقويم الشخص إلى العقل، ويخلص 
من ذلك إلى أن ما يقول�ه ليس ولي�د اللحظ�ة، إنما هو خالصة حياة طويل�ة تعاقبت علي�ه فيها الليالي 

وك�ّرت األيام.

اأ�صواء على الن�ص

)1( معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين، د. عفيف عبدالرحمن، ص 180.
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املفردات اللغويـة :

من أحكمته التجارب، وهو المتقن لألمور.حكيًم�ا

من النصح، وهو اإلخالص والصدق، )نقيض الغش(.ناص�ح

َق�ُرَب.دن����ا

ال تبع�د.ال ت�ن�أ

ال ُتبِع�ده.ال ت�قصه

�َر.ال�ت�وى اضط�رب وتعسَّ

.لب�ي�ًب�ا عاق�اًل ذا ل�بٍّ

الهج�ران : ِض�د ال�وصل.القطيع�ة

لم تضبط�ه.لم تحص�ه

ارفع�ه وانسب�ه.ُنصَّ الحديث

إحك�ام األم�ر.ال�وثي�ق�ة

الح�رص : الرغب�ة الشدي�دة في الش�يء.تحرص�ن

ن�اقص عقل�ه.ساقط عقل�ه

عاج�ًزا جاه�اًل.َأْن�َوك��ًا
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)أ( 1� م�ا أهم صف�ة ُت�طلُب في الشخ�ص الذي ُي�رَسل لحاج�ة ؟

ُة علُّميَّ �صــاطــاُت التَّ النَّ

الفهم وال�صتيعـاب :

2� ما النصيح�ة التي قدمها الشاع�ر في البيت الثان�ي؟ ولماذا ؟

3� مت�ى يلج�أ الم�رء إل�ى المش�ورة ؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 �  أش�رح البي�َت الراب�ع انط�الق�ًا من التشريع�اِت اإلس�المي�ِة.
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5 � أذك�ر م�ا وَرَد في األبي�اِت من آداب الحدي�ِث ونقل�ه.

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

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

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

ق�ُة ويعتري�ِه الخط�ُأ.  6 �  الحك�ُم على المظاه�ِر حك�ٌم تنقُصه ال�دِّ
ابق�ِة من خالِل البيتي�ِن الثَّ�ام�ِن والتَّ�اس�ِع. أعبِّ�ر ب�أسلوبِ�ي عن مدلوِل العبارِة السَّ

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

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

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

)ب( أخت�ار المعن�ى المق�ص�ود :

1 �  وك�ْم ِم�ْن ف�ت�ًى س�اق�ٍط عق�ل�ُه :

 الشاّب الذي ال يّتسُم بالعقِل الناضِجالصغير الذي لم يبلْغ

المعت��وهالذي يطلب الشيء من غير أهله

ه�َر ف�ي مج�ل��ٍس 2 � وال ت�ذك�ِر ال�دَّ
            ح�دي�ث�ًا إذا أن�َت ل��ْم ُت�ح��ِص��ِه
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ِث أل�بتَّ�ة ُل�زوُم الصم�ِت في المَج�الِ�ِسع�دُم التَّح�دُّ

هِر ق�ِة في الحديِث مَدى ال�دَّ ي الدِّ ت�وجيه الحدي�ث إلى جه�ة معين�ةتوخِّ

 )ج( أكم�ل م�ا ي�أت�ي :
1�  ق�ال تع�ال�ى ف�ي س�ورة آل ع�م�ران :

)1(﴾            ﴿      

حتَّى تجد النَّصيح�ة صدًى لقبولِ�ها في ن�فِس المنص�وِح يج�ب  : 

� ع�دم الغلظ�ة والش�دة.
..................................................................................... �
..................................................................................... �

)1( سورة آل عمران آية 159.

2� ق�ال تع�ال�ى في اآلي�ة الس�اب�ق�ة  : ﴿               ﴾
م�ن فوائ�د الش�ورى :

��واب ما أمك�ن. � َت�ح�ري الصَّ
..................................................................................... �
..................................................................................... �
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بِي�ب بالُمش�اورِة ؟ )د(  أعلِّ�ل :  تخصيص اللَّ

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

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

)ه�( بِ�َم أرشدنا الش�اع�ر في الح�االت اآلت�ي�ِة : 

1�  عن�دم�ا تس�دى إلي�ك النصيح�ة.

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

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

2� عن�د إعط�اء الح�ق لصاحب�ه.

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

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

ك�ل الهرم�يِّ حس�ب ورودها في الن�صِّ :  )و( أرتِّ�ب األفك�اَر في الشَّ

1 � نسب�ة الك�الم إلى قائل�ه أدب ج�ّم.

2 � التجرب�ة خير بره�ان لمعرف�ة اآلخري�ن.

3 � التح�ري والدق�ة أمران ضروري�ان للتح�دث.

4 � أهمية أخ�ذ الرأي من أه�ل الحكم�ة.

األفكار
� 1

� 2

� 3

� 4
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) أ ( أخ�ت�ار اإلج�اب�ة الصحي�ح�ة :
�ه( تع�ن�ي : 1 � كل�م�ة )َف�صِّ

اللُّغة والرتاكيب :

الُمْج�َم�لحب�ات العق�دحقيقة الشيء وأصلهالمف�ص�ل

2 � كلم�ة )األَْن�َوك( ض�ده�ا :

المجت�ه�دالع�اق�لالص�اب�رالن�اص�ح

)ب( أسي�ر على غ�رار النم�ط المعط�ى :

أوص��ى

أحص��ى

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

ت�وص��ي

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

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

ال ت�وِص

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

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

حكي��م

حكي��م

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

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

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

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

)ج( أَت�َت�بَّ�ع األسه�م حس�ب المطل�وب :

الجم�عالمثن�ى

المف�رد
المؤنث

جماعة 
اإلن�اث
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) د ( أمأل المربعات الخالية حسب المطلوب؛ ألصل إلى اسم رجل آتاه  الله الحكمة؛ وورد ذكره 
في القرآن الكريم.

األرق�ام  5 ، 2 ، 1 تعني )كتب الك�الم بنص�ه(.
    2  ، 4 ، 1 م�رادف )ذك�ر وتكّل�م(.

           3 ، 5  ح�رف ج�ر.

12345

االسم / .......................................................

) أ ( أعلِّ�ل لم�ا ي�أت�ي : 

1 �  إكث�ار الش�اع�ر من استخ�دام أسلوب�ي )األم�ر والنه�ي( في القصي�دة.

ـــــذوق : الـتَّ

( أكثر من الدالل�ة في الفع�ل )ال تحرص(. 2 � ق�وة الدالل�ة المعنوي�ة للفعل )ال تحرصنَّ

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

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

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

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

وس�ربل�ن�ي ال�ده�ر ف�ي قم�ص�ه  )ب( لبس�ت اللي�ال�ي ف�أفنين�ن�ي  

أشرح الصورة الجمالي�ة الت�ي تحت�ه�ا خ�ط.
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)ج(  أخ�ت�ار بي�ت�ًا أعجبن�ي، م�ع ذك�ر السب�ب.

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

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

�صاط امل�صاحب * النَّ

ق�ال تع�ال�ى ف�ي س�ورة لقم�ان : ﴿

.)1( ﴾         

ق�ال رسول الل�ه ملسو هيلع هللا ىلص:»إذا ُكن�تم ثالث�ًة فال َيَت�نَ�اَج رج�الِن دوَن اآلخ�ر، حتىَّ تختلط�وا بالن�اِس 

ف�إنَّ َذل�ك ُيح�زُن�ُه« )2( متفق عليه.

لقد حرص اإلسالم على تربية المسلم، وسالمة ذوق�ه الرفيع بأن وض�ع آدابًا للحدي�ث.

أع�بِّ�ُر عن بع�ض النم�اذج المخلَّ�ة بتلك اآلداب، وقعت في فصلي.

ــر : اأقـراأ واأعــبِّ

)1( سورة لقمان آية )19(.
)2( صحيح الجامع برقم )786(.

* لإلثراء وال يستهدف في التقويم.
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�ْق�ِم« »إي�اُك�م والبِْط�نَ�ُة، فإنَّ�ها َمْكسل�ٌة عن الص�الِة، َم�ْفس�دٌة للجس�ِد، ُم�ورث�ٌة للسُّ

�عمر بن الخطاب                

4 ــ ِمــْن َنــَوادِر ُطفيـلـــــيٍّ

مـــدخــل :

النـــ�ص )1( :

)1( الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي، د / رياض قزيحة، ص 225.

لُط�َف�ْي��ِل الَع�َرائِ�ِس

يِب لغر ا ِم����َن  َع���نَّ  َت���ْج���َز ال   �  1

بٌِخ طا ن����َّ���َك  ك���أ خ������ْل  د ا و  �  2

لطََّعا ا َق  ف�������و لِّ��ًي��ا  ُم��َت�����َد  �  3

لبعيِد ا ُج�����ِل  ل�����رَّ ا ِم������َن  ال  و

يِد لحد ا َف����ُة  ِم����ْغ����َر ي���َك  بِ���َي���َد

ِد ُيو لصَّ ا ِز  ل����َب����ا ا لِّ����َي  َت����َد ِم 
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ف�ي نه�اي�ة ال�درس أستطيع � بإذن الل�ه � أن :

1 � أذك�َر وصاي�ا الطفيل�يِّ الب�ن�ِه.

2 � أع�دد أصناَف األطعم�ِة الت�ي ُذك�رْت في القصي�دِة.

. 3 � أستنت�َج صف�اِت الطفي�ل�يِّ

ليِ�ن. �ِل والمتطفِّ َد موِق�في من التط�فُّ 4 � أح�دِّ

5 � ألت�زم اآلداب اإلسالمي�ة ف�ي الطع�ام.

الأهــــداف :

اأ�صواء على الن�ص

قـائـل النَّـ�صِّ

طفيُل العرائ�ِس : رجل من أهل الكوفة من َبنِ�ي َعْبِد اللِه ْبِن َغَطفان، كان يأتي الوالئم دون أن ُيدعى إليها.
وك�ان يقول : وددت أنَّ الكوف�ة كلَّها بِ�ْرَك�ة مصهرج�ة، فال يخفى علّي منها شيء)1(.

ا لم�َو ا َق  ف�������و م���ا  لِ���َت���ُل���فَّ   - 4

لُبُقو ا ن��ح��و  َت��ْل��َت�����ِف��ْت  ال   - 5

للَّو ا م��ن  يخلو  ال  ُس  ل���ع���ر ا و  - 6

َمَح�ْو ب����ِه  ت���ي���َت  ُأ ا  ذ ف�������إ  - 7

قب� ن  إ ن����َّ���ك  ب���أ ع����ل����ْم  ا و  - 8

ِد لُفهو ا ل�����فَّ  ُك���لِّ���ه���ا  ئِ������ِد 

يِد لثَّر ا ِف  َغ�������ْر ل����ى  إ ال  و ِل 

لَفنِيِد ا ْط�����ِب  ل�����رَّ ا ي����نَ����ِج  ِز

يِد لَجد ا ِم  ل���َج���ا ا س�����َن  م��ح��ا َت 

الحميِد ع��ب��َد  ي���ا  َن���ِع���ْم���َت  ْل����َت 

)1( لسان العرب، ابن منظور ج 11، ص 404.
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جــو النَّـ�صِّ :

قال طفيُل العرائِس هذه القصيدة يوصي ابن�ه عب�د الحميد ب�ن طف�يل ف�ي  علت�ه التي مات فيه�ا)1(، 
ُي�ْق�ِدم على موائ�د األع�راس بك�ل ثق�ة، وب�ال ت�ردد فيأكل كل مال�ذَّ وط�اب، وإن امتثل  وذلك بأن 

لوصي�ة وال�ده عاش في نعم�ة.

الجزع:نقيض الصبر، والمراد به هنا: الخوف.ال تجزع�نَّ

مقتربًا، و تدلَّى:  قرب بعد علّو.مت�دلِّي�ًا

نوع من أنواع الصقور.الب��از

الّل�فُّ في المطعم، اإلكثار من التخليط من صنوفه فال يبقى منه شيٌء.ل��فَّ

خبز ُيفت قطعًا في مرق اللحم.الث�ري�د

ضرب من الحلواء شبيهة بالقطائف، تؤدم بدهن اللوز.الل�وز ينج

الطري كطراوة أغصان الشجر.الفني�د

إناء من فضة.الج�ام

املفردات اللغويـة :

)1(  الفكاهة والضحك، د. رياض قزيحة، ص 224.
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) أ (  1 � َعمَّ نهى الطفيلي ابن�ه في البيت األول؟

2�  ما الهيئة التي أمر الطفيلي ابن�ه أن يدخل بها إلى العرس؟

3�  أعطى الطفيلي ابن�ه صورة لكيفية تناول الطعام ، فما هي؟

4�  لَِم منع الطفيلي ابن�ه عن التلفت نحو البقول والثري�د؟

5�  رسَم الشاعر البن�ه طريق السعادة والعيش الرغد ، فما هو ؟

ُة علُّميَّ �صــاطــاُت التَّ النَّ

الفهم وال�صتيعـاب :

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

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

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

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

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

)ب( أكم�ل اآلت�ي :  
1�  من عي�وِب الطفيليين ف�ي الطع�اِم :

..................................................................................... �

..................................................................................... �

..................................................................................... �
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2 �  وردت في القصيدة أصناف من األطعم�ة هي :

3 � من آداب الطع�ام التي حثَّ عليها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص :

..................................................................................... �

..................................................................................... �

..................................................................................... �

..................................................................................... �

..................................................................................... �

..................................................................................... �

)ج( إذا ُدعيت إلى مناسبة، قد أواج�ه بعض السلوكيات التي ال يرتضيها لن�ا دينن�ا الحنيف.
         أميزها من خالل المواق�ف اآلتي�ة:

1 �  م�لء األطباق بأصن�اف األطعم�ة دون حاج�ٍة.
2 �  ارت�داء المالبس غي�ر المناسب�ة.

3 �  استخ�دام اليد اليسرى في تن�اول الطعاِم.
4 �  استقب�ال الضيوف ببشاش�ة.

5 �  النظ�ر إلى اآلخري�ن أثن�اء تناول الطع�اِم.
ُم من طع�اٍم. 6 �  ال�ذمُّ لم�ا ُيق�دَّ

7 �  الدع�اء ألصح�اب الدع�وة بالبرك�ة.

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

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

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

........................................................................................
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اللُّغة والرتاكيب :  

) أ ( أخ�ت�ار بع�الم�ة )( اإلج�اب�ة الصحيح�ِة :

1 � متدلِّي�ًا تعن�ي :

البع�د من عل�والهب�وط من عل�والقف�ز من عل�والُق�ْرَب بعد عل�و

ْط�ُب تع�ن�ي : 2 �  ال�رَّ

3 �  ك�أن�ك ط�اب�خ. ط�اب�خ :

��اخ�ن الم��ال��حالح��ل��واللَّ��ي�نالسَّ

( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرةاسم )كأنَّ خبر )كأنَّ

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمةخبر )كأن( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة

ن جمل�ة مفي�دة من معان�ي الكلم�ات اآلتي�ة : )ب( أك�وِّ

الجمل���ةالمع��ن��ى

ال َتْجَزَع�نَّ
الج�ام
َنِعْم�َت
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)ج( أكم�ل على غ�رار المث�ال المعط�ى :
1 � من أنواع الصقور : الباز .

........................................................................................ 2 � من أنواع السباع : 

........................................................................................ 3 � من أنواع الظب�اء : 

........................................................................................ 4 � م�ن أن�واع  
   

) د ( أجيب عن األسئلة المطروحة أدناه من األسفل إلى األعلى وَأستعيُن بالنص؛ ألحصل تلقائيًّا 
على الكلمِة الخماسيِة المطلوبِة ، داخَل المربعاِت الملون�ِة.

1  �  م�رادُف )نص�ٍح(.

2  �  م�رادُف )تجم�ُع(.

3  �  مف��رُد )ح�دي�ٍد(.

5  �  ض�دُّ )نق�م��ٍة(.

6    مف�رُد )صفاٍت(.

ــذوق :     التَّ

) أ ( 1 �  وف�ق الشاع�ر في تصوير ش�دة شراه�ة الطفيلي في اإلقبال على الطعام بألف�اظ قوي�ة، 
أح�ددها من األبيات : األول والثاني والسادس.

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

................................................................................................................
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) ب (  ب�َِم توحي لك الكلمات اآلتية ؟
............................................................... الص�ي�ود  
............................................................... تل�ف  
............................................................... الج�دي�د  

) ج (  للش�اعر رأي في البيت األخي�ر. أذك�ره، ثم أب�دي رأي�ي م�ع التعلي�ل :

2 �  في البيت الثالث ص�ورة جمالي�ة، أشرح�ها.

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

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

�صاط امل�صاحب * النَّ

اأقــراأ واأقتــدي :

)1( صحيح الجامع برقم )5674(.
)2( رياضح الصالحين، تحقيق األلباني برقم )740(.

*  لإلثراء وال يستهدف في التقويم.

ا ِم�ْن َبْطنِ�ِه ، بَِحْسِب اب�ِن آَدَم ُأْك�اَلٌت ُي�ِقْم�َن ُصْل�َب�ُه،  ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص : » َما َم�ألَ آَدِم�يٌّ ِوَع�اًء َشرًّ
َف�إِْن َك�اَن الَ َمَحال�َة فُث�ُل�ٌث لَِطَع�اِم�ِه ، َوُث�ُل�ٌث لَِش�َرابِ�ِه ، َوُث�ُل�ٌث لِنَ�َفِس�ِه«. )1(

، إِن اْشَتَهاُه أَكَلُه،وإِْن َكِرَهُه َتَرَكُه«)2( ق�ال أب�و ُهَرْي�َرَة � : »ما عاَب رسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َطَعامًا َقطُّ

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

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

أق�وم بزي�ارة مكتب�ة المدرس�ة، وأبحث في أحد المع�اجم عن سبب تسمية ج�دِّ النبِّي ملسو هيلع هللا ىلص الثاني 
ب� )هاشٍم(.
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ــى ِجِد الأَْق�صَ ابـَِة املَ�صْ 5 ــ  َوْقـَفـٌة َعَلى َبـوَّ

مـــدخــل :

َوفِ��ي َع�ْي�نَ��يَّ َأْط�َي��اُف ال�َع��َذاِب فَِلْسطِ�ي�ُن الَحبِ�يَب�ُة َك�ْي�َف َأغ�ْف��ُو    

                                  أبو سلمى

النـــ�ص )1( :

1 � م�ن أيِّ ب�واب�اِت م�ج�ِدَك  َأْدُخ��ُل
وب��أيِّ ث�وٍب في رحابِ��َك َأْرُف��ُل ؟        

2 � وب��أيِّ ق�اف�ي�ٍة َأص�وُغ  م�ش�اعِري 
����ُل ؟ وب�ذه�ِن أيِّ ق�ص�ي�دٍة  َأت��َأمَّ        

3 � يا َم�ْسِجَد الق�دِس ال�ذي أحَب�ْب�ُت�ُه
ح�بًّ�ا ع�ميق�ًا ف�ي َدِم��ي َي�َت�غلغ��ُل        

)1( ديوان يا أمة اإلسالم، عبدالرحمن العشماوي، ص 126-123.

ْحَمِن الَعْشَماويُّ د/عبُد الرَّ
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4 � يا َمْسِجَد األَقصى َكَسْرُت َحواجزي
وَأَت�ْي�ُت والظَّل�م�اُء ف�وَق�َك ُتْس�َدُل        

5 � وَس�َأل�ُت عنَك الع�ابريَن ف�م�ا رَأْت
��ُل عي��ن��اَي إال خ��ائ��ف�ًا ي�ت��وسَّ        

��ا ت�شت�ك�ي 6 � وي�ت�ي�م�ًة تب�ك�ي، وأمًّ
ُث��ْك�اًل، وشي�ًخ�ا طاع�نً�ا يتمل�م�ُل        

أِس يقت�لُع الخ�طَى 7 � ومَط�أطِ�ًئ�ا بال�رَّ
ِم�ْن أج�ِل لقم�ِة َع�ْي�ش�ِه يت�س���ّوُل        

8 � َأَن��ا م��ا رأْي�ُت ِس�وى لق�اٍء ق�ات��ٍل
ُل صاِص، وبين َم�ْن يت�ج�وَّ بي�ن ال�رَّ        

9 � ورَأْي�ُت ق�وم�ًا يه�دم�وَن�َك َج�ْه�َرًة
والع�ُذُر في�ما ي�صنع�ون )اله�يك�ُل(        

10 � عذًرا، فقد يصحو النَّ�ُؤوُم ويمتطي
ظ�َه��ر البطولِة من لدي�ِه الَم�ْش�َع�ُل        

11 � نس�عى، َوُن�نْ�ِذُر َق�ومَ�ن�ا، وإِله�نَ�ا
يقِض�ي، وي�كتُب م�ا يش�اُء ويف�ع�ُل        

الأهــــداف :

 ف�ي نه�اي�ة ال�درس أستطيع � بإذن الل�ه � أن :
1�  أذك�ر أمج�اد المسج�د األقصى التاريخي�ة.

د مظاهر الب�ؤس التي أوقعها اليهود بالق�دس وأهل�ه. 2 �  أع�دِّ
3 �  أتحدث عن أم�ل الشاعر في تحري�ر القدس.

رة � ب�إذن الل�ه. 4 �  أتيقن بأن الق�دس مح�رَّ
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اأ�صـواء على النـ�ص

قــائــل النَّ�صِّ :
ْحَمِن ْبُن َصالٍح الَعْشَماوي، ُولد بمنطقة الباحة في جنوب المملكة، حصل على شهادة  هو عبُد الرَّ
الماجستير من جامعة اإلم�ام محمد بن سعود، وحصل على الدكتوراه من نفس الجامعة )كلية اللغة 
العربية( عام 1409ه�، وهو شاعر سعودي من أصحاب االتجاه األدبي اإلسالمي، جزل العبارة، رص�ين 

األسلوب، جّياش العاطف�ة الدينية التي تتضح في جميع قصائده)1(.

جـــــو النَّ�صِّ :
الشاعر في هذه األبيات يتغنى بحبه العميق للقدس، وقد تسامى بمشاعره، فصّور القصيدة كإنسان 
يستطيع التفكير والتأمل، يأَسى للحال التي آلت إليه القدس على يد اليهود، مشبًها إياها بالظلمة التي 

َتسدل ستارها على أرجاء األقصى.

ًرا البطولة جواًدا  وقد استدرك الشاعر على هذه الحال باألمل في نهوض المسلمين إلنقاذه، مصوِّ
أصياًل سريًعا ُيمتَطى لنصرة الحق.

)1( االتجاه اإلسالمي بالشعر السعودي الحديث، خليف سعد الخليف، ص 149.
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املفردات اللغويـة :

المجد: يقصد به هنا األخذ من الشرف والسؤدد ما يكفي.مج�دك

ُأطيل وُأرخي.َأْرُف�ُل

أض�ع وأرت�ب.أصوغ

يدخ�ل في�ه.يتغلغل

ُترخ�ي وُترس�ل.ُتس�دل

المسافري�ن.العابرين

َف�ْق�ًدا ، والثُّ�كل :َف�ْقد الول�د.ُث�ْك�اًل

من كبرت سن�ه وه�رم.ال�ط�اع�ن

يتقلب بسبب المرض أو الغّم.يتململ

خ�افًضا ال�رأس.ُمَطأطِ�ًئا بالرأس

ينتزع الشيء من أصل�ه، وتعني هنا : ثقل حرك�ة الق�دم.يقت�لع

ل يستعط�ي ويس�أل.يتس�وَّ

يط�وف ويذه�ب ويع�ود.يتج�ّول

ع�الني�ة.ج�ه�رًة

ي�رك�ب.يمتط�ي

القندي�ل، ويقصُد بها صف�ُة القي�ادِة.الَمْشَع�ل
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ُة علُّميَّ �صــاطــاُت التَّ النَّ

الفهم وال�صتيعـاب :

)أ( 1 �  التساؤُل في بداية القصيدة يشيُر إلى مكانة المسجد األقصى، فمن أيَن اكتسَب هذه المكانَة؟

رها في البيت الثالث.  2 �  أصف محب�ة الشاع�ر للمسجد األقصى، كم�ا صوَّ

رته�ا األبيات. دت مظاهر وحشية اليه��ود، أذك��رها كما صوَّ 3 �  تعدَّ

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

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

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

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

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

4 �  ما المعان�اة التي كاب�دها الشاع�ر في الوص�ول إلى األق�صى؟ وكيف رآه؟ 

5 �  ما األم�ل الذي يرج�وه الشاع�ُر في البيتي�ن األخيري�ن؟

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

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

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

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

...................................................................................................................
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)ب( أختار المعنى المناسب لكل بيت من األبيات اآلتية  :
��ُل؟ وب�ذه�ِن أيِّ ق�ص�ي��دٍة أت��أمَّ 1 �  وب�أيِّ ق�اف�ي�ٍة أص�وُغ مش�اع�ري  

ُيعّب�ر الشاعُر عْن ُح�بِّ�ه:

..................................................... � لنظ�م الشع�ِر. 

..................................................... � للمسج�ِد األق�صى. 

..................................................... � للرفع�ة والمج�د. 

ُل َصاِص، َوَبي�َن َم�ْن يتج�وَّ َبي�َن الرَّ   2 � َأَن��ا م�ا َرَأيُت ِس�َوى لق�اٍء قات�ٍل  
دلي�ل على :

� كث�رة المنك�وبي�ن.
� حق�د اليه�ود وكث�رة القت�ل�ى. 

� ق�وة الس�الح. 

والُع�ذُر َفي�ما َيْصنَ�ُع�وَن )الهيك�ُل( 3 � َورَأْي�ُت َق�وًما َيْه�ِدُم�وَن�ك َجْه�رًة  
يتجلَّى ف�ي البيت :

� جرأة اليهوِد، و قبح صنيعهم.
� ميلهم لتجدي�د البن�اء. 

� رغبتهم في إظه�ار الق�وة. 

)ج(  أك�م�ل م�ا يل�ي :
1 �  من الضعف�اِء الذين ذَكرهم الشاعُر في القصيدِة  :

      �...........................................................................................................................	
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 �

 �

ح�اُل إال  2 �  للمسج�د األقصى مكان�ٌة في الحدي�ِث النبويِّ الشري�ِف فق�د قاَل ملسو هيلع هللا ىلص : »ال ُتشدُّ الرِّ
إلى ثالثِة مساجَد....«)1(.

      �

 �

 �

) د (  أستخ�رج من األبي�ات ما يتف�ق والمعان�ي اآلتي�ة : 

1 � رفُض الشاع�ِر للظلِم الذي خيَّ�َم على أرِض المسج�ِد األق�صى.

ا. 2 � ف�ي يوم ما سوف تتب�دل الح�ال، ويكون الغاف�ل بط�اًل ف�ذًّ

3  � ك�لُّ ما ه�و كائ�ٌن ، وما سيك�وُن بقض�اِء الل�ِه وق�َدِرِه.

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

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

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

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

)1( سنن ابن ماجه برقم )1165(.

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

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

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

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

)ه�( أق�دم كلم�ة لك�لِّ َم�ْن :      
1  � انتق�م اليه�ود من�ه به�دم بيت�ه.

2  �  فق�َدْت أبن�اءها دف�اع�ًا ع�ن الوط�ن.

د ف�ال مسك�َن ل�ه. 3  � ُش�رِّ

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

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

) أ ( أش�ي�ر بعالم�ة  )( إل�ى اإلج�اب�ِة الصحي�ح�ِة : 

1 �  اليتيمُة من فَق�دْت قب�َل س�ِن الب�ل�وِغ :

اللُّغة والرتاكيب :

والدها وأحد االثني�ن م�ًع�اوال��دهاوال�دت�ها 

2 �  طاع�ٌن ت�ع�ن�ي :

3 �  الن�ؤوُم ه��و :

يطعن الكبير في السن ي  لذ الذي يغتاب الناسالذاهب ا

ه الذي ال عمل لهقلي�ل الن�ومكثي�ر الن�ومالن�ائ�م   المرفَّ
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ــــذوق : الـتَّ

)ب(  أخ�ت�ار اإلج�اب�ة الصحيح�ة :
م�ازال المسج�ُد األقصى تح�ت االحت�الل

ن�وع الخبر فيم�ا تحت�ه خ�ط :

� جمل�ة
� شب�ه جمل�ة

� مف�رد

�ي العالق�َة اللفظي�ة بين ك�ل كلمتين فيما يأت�ي : )ج( أسمِّ

خ�ائ�ف، آم�نُ     ..............................................................................................

الثك�ل، الف�ق�د     ..............................................................................................

) أ ( م�ا الف�ائدُة م�ن اآلت�ي؟
1 �  االستفهام في البيتين األول والثاني.

2 �  الن�داء في البيتين الثال�ث والراب�ع. 

)ب(  إالم تشي�ر العب�اراُت اآلتي�ة؟

1 �  مطأطًئا بالرأس.

2 �  لقم��ة عيش��ه.

3 �  يقتل�ُع الخط�ى.

��ُل. 4 �  يت��وسَّ
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.......................................................................................................................

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

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

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

�هما أبل�ُغ وأق�وى؟ ولِ�َم ؟ )ج(  أيُّ

ي�دخ�ليتغل�غ�ل

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

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

ف�ّرق�ُتك�س�رُت

)د( سأل�ُت عنك العابري�َن .. م�ا المعنى ال�ذي أث�اَرُه س�ؤاُل الشاع�ِر في نفسك؟

)ه�( في كل من البيت الراب�ع والعاشر ص�ورة جمالي�ة، أشرح�ها.

)و( أخت�ار من القصي�دة بي�ت�ًا ت�رك أث�رًا عميق�ًا في نفس�ي.

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

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

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

.......................................................................................................................
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�صاط امل�صاحب * النَّ

اأقــراأ واأتـعــرف :

)1( الموسوعة العربية العالمية، ج 18، ص 82 - 83.
* لإلثراء وال يستهدف في التقويم.

الهيـكـُل :

، الذي بن�اه نب�يُّ الله سليم�اُن � عليه السالم � بعد أْن ف�رَغ من بن�اِء بي�ِت  هو القصر الملكيُّ
الروم�انيون ع�ام 70م، وكان ق�د تعرض لله�دِم  المق�دس في ث�الث عشرة سن�ة، وق�د هدم�ه 

قب�ل ذل�ك عدة م�رات، كما أن�ه ليَس ل�ه وج�ود ف�ي الوق�ِت الح�اض�ِر.
و حائ�ط المبك�ى )مربط الب�راق( وه�و ج�زء م�ن الحائ�ط الغرب�ي للح�رِم الق�دسي الشري�ِف)1(  
ون على الحف�ِر  يعتب�ره اليه�ود الج�زء الغرب�ي م�ن الهيك�ل. وعلى الرغم من ع�دِم وج�وِدِه يصرُّ

في أساس�اِت المسج�ِد األقصى بحثًا عن�ه، وهدُفهم من ذلك هدُم المسج�ِد.

أشطب الكلمات اآلت�ي�ة ليظه�َر ل�ي معن�ى )الق�دِس( : 

جهرة    �   نسعى    �   مجد    �   ُثْكل
َمْشَعل    �   عيش    �   من

معن�ى )الق�دِس( :

مرمدجم
�صنةجىط
عاهـثعع
لرلك�صي
ةاهـلن�ص
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ِبــيــِع 6 ــ فـجــــُر الــرَّ

إنس�اُن ُمقل�تِ�ِه وب�ي�ُت ق�صي�دِه َم�اُن ف�إنَّ�هُ  َف�ْص�ٌل إِذا اْف�َت�َخ�َر ال�زَّ

يِن الحلِّيُّ َصِفيُّ الدِّ          

مـــدخــل :

)1( من ديوان )في زورقي(، عبدالله بن إدريس، ص 336-333.

��اِء 1 � َف�ج��ٌر َأَط��لَّ بوج�ه��ِه ال�و ضَّ
س����ا ال�وج��وَد بنضرٍة وب�ه�اِء َفَكَََ        

وُض ُمْخَضلُّ الجوانِب ُمشِرٌق 2 � وال�رَّ
ه�وِر يشيُع في األَرج�اِء َوش�ذى الزُّ        

َعْبُد اللِه ْبُن إدريَسالنـــ�ص )1( :
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3 � والطَّ�ي�ُر تخ�طُب والغصوُن من�اب�ٌر
ي��ُح تنشُر َق�اَل���َة الخطب���اِء وال�رِّ        

ه�ُر َأجن��اٌد تصي�ُخ بسمِع�ه��ا 4 � وال�زَّ
لِ�نِ�َدا الصب��اِح وَيْق�ظ��ِة اإِلغ�ف��اِء        

5 � َم�تِّ��ْع ف�ؤاَدَك بالُجل�وِس ُهنَ�ْي�َه��ًة
بي�ن الغ���ديِر وروض��ٍة خض���راِء        

هوُر م�وائ��ٌل وعواط��ٌف 6 � فهن�ا ال�زُّ
ومن�اظ�����ٌر ومف�ات���ٌن لل��رائ��ي        

م�ْت ش�ج�راُت�ها  بعم�ائ��ٍم 7 � ق�د ُعمِّ
�ك��ِل واألَزي���اِء مت�ب�اي�ن��اِت الشَّ        

ق�راُق ُي�ْف�ِع�ُم  َنْب��ُع�ُه 8 � وُنه�يرها ال�رَّ
َق�ْل��َب الخل��ي ِّ بمن�ظ����ٍر وُرَواِء        

9 � ف�اج�لْس براب�ي�ٍة ُت�ِري���َك بدائ��ًعا
من ص�ن�ِع ربِّ�َك م�ب��دِع  األش�ي�اِء        

مَن المواتَي ول�تكْن 10 � واستعرِض الزَّ
ع�م��ا ي�ث�ي�ُر شج�اَك ذا إغ�ض���اِء        

11 � يوم�ان بالدن�يا :  في�وُم س���ع�ادٍة
ُس�ْرع�اَن م�ا يم�ض�ي، وي�وُم شق�اِء        

12 � فاغ�نَ�ْم زماَن�َك ُب�ْؤَسُه ورخ���اَءُه
ف�ه��و الق�صي���ُر بش��دٍة ورخ���اِء        
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ف�ي نه�اي�ة ال�درس أستطيع � بإذن الل�ه � أن :
1 � أذك�ر سم�ات الجمال في الكون وق�ت الربيع.

2 � أح�دد موق�ف الشاعر من جم�ال الربيع.
3 � أستنت�ج النصيحة التي خلص إليها الشاع�ر من تأمالت�ِه.

4 � أستشع�ر عظم�ة الخال�ق في بديع صنع�ه.

الأهــــداف :

اأ�صواء على الن�ص

قـائــل النَّ�صِّ :
هو َعْب�ُد الل�ِه ْبُن إدريَس، ول�د في بلدة َح�ْرَم�ة بنجد سنة 1349ه�، وفيها تلقى دراست�ه األولى، 
ثم انتقل إلى الري�اض وحصل على الشه�ادة الجامعي�ة من كلي�ة الشريع�ة بالري�اض، عم�ل في حق�ل 

التدري�ِس، وتقلَّ�َد ع�دَة مناص�َب.
ل�ه ع�دٌد من المؤلف�ات منها : كت�اب )شعراء نج�د المعاص�رون(، ودي�وان )ف�ي زورق�ي()1(.

جــو النَّ�صِّ :
الربيع عي�ن الزم�ان، ورائع�ة فصول�ه، ب�ه تقبل النف�وس على الحي�اة، وتلبس األرض زينت�ها ب�إذن 
رب�ها، واب�ن إدريس شاعر ترب�ى في فض�اء نج�د الواس�ع، ودرج على هضاب�ها، ف�إذا هطل�ت األمط�ار 
علي�ها ب�رز الربيع في�ها وكس�اها أجم�ل الحلل، فنج�د أن الشاع�ر ق�د وق�ف مبه�وًرا بربي�ع دي�اره، 
فقد تفتح�ت األزه�ار، وج�رت الودي�ان، وغ�ردت األطي�ار، فأين�ما تلفت وج�د جماالً، غي�ر أن هذا 
الجم�ال لم ينس�ه حكم�ة الرؤي�ة، وحنك�ة المج�رب لتقلُّ�ب األي�ام واألزمن�ة بين السعادة والشقاء، 

فيطلب م�ن اإلنس�ان أن يعيش حيات�ه كم�ا قدرها الل�ه ل�ه.

)1( من شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب، عبد الكريم الحقيل ، ص 16.
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املفردات اللغويـة :

أش�رف على الش�يء بمعنى : أقبل.أط��لَّ

الحس�ن الجمي�ل.الوض�اء

األرض ذات الخضرة، وهي الموضع الذي يجتمع إليه الماء ويكثر نبته.ال��روض

مبتل، والَخِضل : النبات الناعم.مخض�ل

المس�ك، والش�ذو : ق�وة رائحت�ه.ش��ذى

تستم�ع وتنصت.تصي�خ

مائ�الت منحني�ات.ع�واطف

المن�اظر الجميل�ة التي ُيعج�ب بها.مف�ات�ن

َج�ْري الم�اء جريًا سهاًل، وتأللؤه.الرق�راق

يم�أل.يف�ع�م

القلب الف�ارغ الذي ال ه�م ل�ه.قلب الخلي

المنظ�ر الحسن، لكث�رة الم�اء العذب.ُرَواء

جم�ع بدي�ع، وهو الشيء الُم�ْحَدث العجيب الذي ليس له مثيل.ب�دائ�عًا

�ك و أح�زن�ك.شج�اك َه�مَّ

إع��راض.إغ�ض�اء



61

ُة علُّميَّ �صــاطــاُت التَّ النَّ

الفهم وال�صتيعـاب :

) أ ( 1 � للربيع على الوج�ود لمس�ات، أذك�رها من خ�الل البيتين األول والثان�ي.

2 �  للربيع ت�أثي�ٌر على الكائن�اِت، أستنت�ج ه�ذا التأثير من البيتين الثال�ث والراب�ع. 

3 � ما سبُب متع�ة الف�ؤاد عن�َد الجلوس بين الغدي�ر والروض�ة الخض�راء؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 � كي�َف رأى الش�اع�ُر الزم�اَن ؟ وم�ا عالق�ُة ذل�ك بال�ربي�ِع؟

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

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

.......................................................................................................................
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)ب( أخ�ت�ار اإلج�اب�َة الصحيح�َة  :
1 � الطي�ر تخط�ب، )تخط�ُب( تعن�ي  :

..................................................................................... �

..................................................................................... �

..................................................................................... �

ترفرف بأجنحتهاتطي�ر وتعل�و

تغرد بصوت مرتفعته�بط

2 � الربي�ُع يم�أل القل�َب شع�ورًا ب� :

الق�وةالجم�ال

الح��زنالف�خ�ر

) ج ( أكم�ل م�ا يأت�ي:
1 � من أثر الجلوس بين أحض�ان الطبيع�ة :

2 � م�ن العناصر المساهم�ة في جمال الطبيعة في البيتين الخامس والسادس : 

..................................................................................... �

..................................................................................... �

..................................................................................... �
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)د( أق�رأ كلَّ جمل�ة مما يأت�ي، ثم َأضُع إش�ارَة )( أم�اَم ما يصلُح منها ليكون فكرة مستخلصة من 
النص، وإش�ارة )X( أمام م�اال يصلُح :

)   ( 1 � اكتس�اء الكون جم�االً في فص�ل الربي�ع.    
)     ( 2 � في فصل الربي�ع تنعكس صورة جميل�ة على صفح�ة البح�ر.  
)      ( 3 � دوام الح�ال من المح�ال.      
)  ( 4 � ص�وت المؤذنين يعلو الم�آذن.     

)ه�( أمام�ي مجموع�ة من التصرف�ات أصنفها حسب الشكل المعطى :
ع    �    الصدق�ة    �    سب الده�ر    �    احتس�اب األج�ر   � ذكُر الل�ه    �    الدع�اُء والتض�رُّ

 التذكي�ر بمصيب�ة فقد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص   �    التسخط من قضاء الل�ه وق�دره    �    القنوط من رحم�ة الله   �
شه�ادة ال�زور.

أفع�ُل

ال أفع�ُل
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اللُّغة والرتاكيب :

) أ ( أخ�ت�ار اإلج�اب�َة الصحيح�َة :

1 � اغ�ن�م زم�ان�ك :

�لانت�ه�ز ت�فك�رات�ع�ظ ت�أمَّ

2 � تصي�خ بسم�عه�ا  :

تمي�لتتفت�حتص�رختنص�ت

)ب( أكم�ل عل�ى غ�رار المث�ال األول :
س��اع��ة يس��ي�رة. 1 �  ُهنَ�ْي�َه���ة     
................. صغير.  2 �  ُنَه��ْي�ر     
ج�ب��ل ص���غي�ر.    .................................  � 3
.	......................... 	 	 	.................................  � 4

)ج( كل ما في الطبيعة مبتهج بمقدم الربيع، فجميع الكائنات تحييه وتتغنى ب�ه، فنسمع ش�قشقة العصافير  
و .................................	المياه  و .................................	الشجر.

) د ( أم�أل ُك�لَّ َبْت�َل�ٍة)1( بالح�رِف األول من المطاليِب اآلتي�ة، ألحصل على اسِم زهرٍة :
�  مرادف )ينتشر(.

�  األمر من )يمضي(.
�  ضد )شقاء(.

)1( َبَتَل الشيء بتاًل : قطع�ه.
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) أ ( أخ�ت�ار اإلجاب�َة الصحيح�َة :
1�  استخ�دم الشاع�ر الترادف بي�ن )نض�رة وبه�اء( ل� :

�  الموق�ع اإلعراب�ي لكلم�ة )ف�ؤاد( في جمل�ة »مّتع فؤادك«.
�  مثن�ى )ي�وم(.

�  ما يطل�ق على بخار الماء المتكاثف الساقط لياًل على شكل قط�رات.

1 2
3

4
5

6

الته�ويلالتعجبالتأكيدالتعظيم 

2 �  َم�تِّ�ْع ف�ؤادك بالجل�وس هنيه�ة، األم�ر يفي�د :

�بالح�ثَّ التع�جي�زاالستن�ك�ارالتعجُّ

ــــذوق : الـتَّ
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...................................................................................................................................	

)ب( أي�هم�ا أبل�ُغ؟  ول�م�اذا؟

،    تسم�ُع ب�أذنِ�ها            تصي�ُخ بسمع�ها    

فألبس الوجوَد نضرًة وبه�اء    ،            فكسا الوج�وَد بنضرٍة وبه�اء  

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

)ج( أسي�ر على غ�رار المث�ال المعط�ى : 
1 � فج�ر أط�ل بوج�ه�ه.

       شب�ه الش�اع�ر الفج�ر بإنس�ان ل�ه وج�ه.
2 �  والطي�ر تخ�ط�ب.

       شب�ه الط�ي�ر ب� ..................................................................................................... 
3 � وال�زه�ر أجناد تصيُخ بسمعها.

       شب�ه ال�زه�رب� ......................................................................................................

�ْك�ِل َواألَْزَي��اِء ُم�َت��َب�ايِ�نَ�اِت الشَّ �َم�ْت َشَج�راُت�ها بَِع�َم�ائِ�م  ) د ( َق�ْد ُعمِّ

         في البيت السابق صورة جمالي�ة، أش�رح�ها.
...................................................................................................................................

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

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

)ه�( للشاع�ر رأي في الي�وم السعيد، أذك�ره؟  ث�م أب�دي رأي�ي في�ه؟
...................................................................................................................................

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

...................................................................................................................................
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)1( ديوان صفي الدين الحلي، ص 551.
* لإلثراء وال يستهدف في التقويم.

�صاط امل�صاحب * النَّ

اقـــراأ واأجيــب :

ين الِحلِّ�يُّ في وصف الربيع  )1( : ق�ال َصِف�يُّ الدِّ

1�  أستخرج من النصِّ المدروس بيًت�ا يناسب معنى البيت األول من  هذه األبيات.

2 �  أتع�ّرف على أن�واع الزه�ور الت�ي ذك�رها الش�اع�ر.

، ِه ِد و ُر ب�ُو َحَبً�ا  ف�َم�ر  ، بيُع لرَّ ا َد  َر َو

�ُه نَّ كَأ لُغُصوِن  ا على  َأ في  ُد  ْر ل���َو ا َو

�ُه نَّ َك�َأ لج�نيِّ  ا ِجِسِه  لِنَْر ْن��ُظ��ْر  ا و

ه ِر َمنُْثو من  ِم  لمنُظو ا ل��ى  إ ْن��ُظ��ْر  ا و

ُوُروِدِه  ِ َوَن���ْور  َب��ْه��َج��تِ��ِه،  َوبِ��نُ��ور 

جنوِدِه َس����َراُة  ب��ِه  َت��َح��فُّ  َم��لِ��ٌك 

ِه ُهُجوِد ُط���وِل  بعَد  َت��نَ��بَّ��َه  َط���ْرٌف 

ِه ِد ُعُق�و و ل��ِه  ب��ُف��ُص�����و ًع��ا  ُم��َت��نَ��وِّ

ـــر : اأعــبِّ

وقف�ُت يوًم�ا أراق�ب شج�رة ُي�داعب النسيم أوراق�ها ...

أص�ف ذل�ك المشه�د ، ث�م أذك�ر م�ا أث�اره في نفسي م�ن مشاع�ر وأح�اسي�س.



68

ـــُة ــوؤوليَّ 7 ــ املَـــ�صْ

مـــدخــل :

�رُّ الذي يكمُن دائ�ًما وراَء اإلنج�ازاِت الموفق�ِة والبارع�ة. ع�وُر بالمسؤولِي�ِة هو السِّ الشُّ

وبق�ْدِر شعوِرَك بمسؤولِيتَك تدف�ُع بكلِّ طاقاتِ�َك لإلب�داِع َو الكف�اَءِة، وال ُت�َصاُب األم�ُم في 
كلِّ مراِحلِ�ها بأدَهى من فقدان َأبنائِ�ها لهذا الشعوِر وقناعتِ�هم بالخم��وِل والتواكل، وبحثهم ع�ن 
مي�ِر، ومراقب�ِة  ، بينم�ا نج�ُد أم�ًما أخرى يتمتُع أف�راُدها باإِلخ�الِص، وحي�اِة الضَّ األَسه�ِل واألََخ�فِّ

الل�ِه، قد حقَق�ْت لنفِسها م�ا لم تحل�ْم ب�ِه ِم�ْن ِرفي�ِع المنِزل�ِة وع�الِ�ي المك�اَن�ِة.

يِخالنـــ�ص )2( : َحَسُن ْبُن عبِد اللِه آُل الشَّ

ق�ال رس�ول الل�ه ملسو هيلع هللا ىلص : »إِنَّ الل�َه ُيحبُّ إَِذا َعِم�َل أح�ُدك�ْم َعَم�اًل َأْن ُي�ْت�ِق�نَ�ُه«
رواه البيه�ق�ي )1(

)2( خواطر جريئة، الشيخ حسن عبدالله آل الشيخ، ص 91، 92. )1( صحيح الجامع، برقم )1880(.  
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عوُر بالمسؤولي�ة ليس صف�ًة ينتحُلها الص�ادقوَن والك�اذبوَن، لكنَّ�ُه إِخ�الٌص دائ�ٌب في  والشُّ
أداِء الواجِب، وسع�ٌي أكي�ٌد لتْطوي�ِر ذلَك األداء، وعم�ٌل ال يقُف للبح�ِث عن األفضِل، ثم نك�راٌن 

للذاِت، وبع�ٌد عن االدع�اِء والتظاهِر. 

هذا هو األم�ُر الذي ينبغي َأْن يحقق�ُه كلُّ مواطٍن مهما كانت مسؤوليُت�ُه، َأما ماع�َداُه فهو باطٌل 
وظلٌم. وأولئَك الذيَن ال يشعروَن بمسؤوليتهم الفردي�ِة والرسمي�ِة إِْن ل�م يعوُدوا لرشِدهم وَصوابهم 

فسيلتقوَن ُمكرهين بما ال يرضوَن�ه من وَسائ�ِل التقوي�ِم وال�ردع. 

الأهــــداف :

ف�ي نه�اي�ة ال�درس أستطيع � بإذن الل�ه � أن :
1 �  أذكر السبب في نج�اح اإلنس�ان وإبداع�ه.

د أثر تحمل المسؤولي�ة على حي�اة الف�رد والجماع�ة.   2 �  أح�دِّ
3 �  أستنتج العواق�ب الوخيم�ة لمن ال يشعر بالمسؤولي�ة.

4 �  أب�دي رأي�ي في معنى المسؤولي�ة كما وردت في النص.

قائل النَّ�صِّ :
يِخ، ولد بالمدينة المنورة، وتلقى تعليم�ه االبتدائي والثانوي والعالي بمكة  َحَسُن ْبُن عبِد اللِه آل الشَّ
المكرم�ة، تقلد بعد تخرج�ه من كلية الشريعة والدراسات اإلسالمي�ة بمكة وظائف حكومية ُعليا، ك�ان 

آخ�ره�ا منصب وزير التعليم العالي، توف�ي � رحم�ه الله � سنة 1407ه�. 
يمتاز أسلوب�ه بالرق�ة والعذوب�ة، وأفك�اره بالموضوعي�ة، ل�ه كتاب�ان مطبوعان هم�ا :  

)َدْورن�ا في الكف�اح(، و)خ�واط�ر ج�ريئ�ة(.

اأ�صواء على الن�ص
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املفردات اللغويـة :

يختف�ي ويخت�ب�ئ.يكم�ن

التام�ة التي فاق�ت غي�رها.البارع�ة

أعظ�م.أده�ى

التك�اس�ل.الخم�ول

ي�دعي�ها.ينتحل�ها

م�الزم ومست�مر.دائ�ب

ال�زع�م الباط�ل.االدع�اء

ُه�داه�م.رش�ده�م

التع�دي�ل والتسوي�ة.التق�وي�م

دع ج�ر.ال�رَّ الك�ّف والمنع والزَّ

ــ�صِّ : جــو الـنَّ
ا كام�ناً وهو الشع�وُر بالمسؤولي�ِة، وب�ه تتحقق اإلنجازات،  يتناول الكاتب في مقال�ه أمرًا عظي�ماً، وسرًّ
الشعور  لنا تعري�ًفا لمفهوم  النجاحاُت متى ما استشعَر كلُّ فرد أهمية هذا األمر، ثم يعرُض  وتتالحُق 
بالمسؤولي�ة، ويصنُف الناَس إلى صنفين إزاء ذلك المفهوِم، ويذك�ُر ختامًا العواقَب المترتب�ة على من 

يتج�ردون من هذا الشع�وِر.
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) أ ( 1� كي�َف وص�َف الكات�ب الشع�وَر بالمسؤولي�ِة؟

ُة علُّميَّ �صــاطــاُت التَّ النَّ

الفهم وال�صتيعـاب :

2� كي�َف تستطي�ُع األم�ُم أن تحق�َق لنفِسها ما لم تحلم ب�ِه من رفيع المنزل�ة ؟

3� م�ا األم�ُر الذي ينبغي أن يحقق�ه ك�لُّ مواطن مهما كانت مسؤوليت�ه؟

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

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

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

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

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

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

4 �  م�ا األسباب - ف�ي نظ�رك - التي أّدت إلى تج�رد بعِض الشباب من المسؤولي�ة ؟

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

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

)ب( ُأكم�ل م�ا ي�أت�ي: 

1 � السبب الرئيس وراء الشعور بالمسؤولية.

..................................................................................................................
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2 �  أدهى ما تصاب به األمُم.
..................................................................................................................

3 �  من النتائ�ج المترتب�ة على فق�دان الشع�ور بالمسؤولي�ة  :

 )ج( ب�َم أن�ص�ح ك�لَّ َم�ْن : 
1 �  يعتمد على غيره في أداء الواجب المدرسي.

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

2 �  يخطىء ويلجأ إلى الكذب خوف�ًا من العقاب.
..................................................................................................................

3 �  يتقن عمله في حالة وجود رقيب عليه.
..................................................................................................................

)د(  أِص�ل ك�لَّ عب�ارٍة بم�ا يناُسب�ها : 

    1 � أده�ى من فق�دان أبنائها له�ذا الشعور. 

    2 �  حي�اة الضمي�ر.

اِت .      3 �  نك�راُن ال�ذَّ

 أْن يسعى اإلنساُن لمصلحِة اآلخرين، 
متناسيًا مطاِمع�ه الشخصي�َة

�ُق ب� :  4 � مسؤوليت�ك نح�و دي�ن�ك تتحقَّ

وو

وو

مِن ابتعَد عن المسؤولي�ِة استح�قَّ الردَع

ا عدُم إدراِك أصح�اِب  م�ن الصعب ج�دًّ
المسؤولي�ِة لمضمونِ�ها

�بُه عنَد  شعوٌر يدُفع للعم�ِل، ويؤنِّ



73

) أ (  أتت�ب�ع األسهم حس�ب المطل�وب اآلت�ي :

الجم��ع
ن�ف��س   

المف�رد
إنج�ازات   

األم��ر
يتمت�ع   

المثن��ى
الس��ر   

 )ب( أستخ�رج م�ن الن�صِّ :

مرادَف )الَج�ور(.

ض�دَّ )النَّش�اط(.

جم�َع مذك�ر سالمًا.

اس�م إش��ارة.

)ج( أكم�ل على غ�رار المث�ال المعط�ى :

1� ه�و يب�دع من أج�ل وطن�ه.

2 � .................................		يب�دع�ان ................................. 

3 � هم ........................................................................... 

اللُّغة والرتاكيب :

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

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

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

 ...............................................
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التعظ�يمالت�من�يالت�أك�ي�دالتع�ج�ب

ـــــذوق : الـتَّ

) أ ( أخ�ت�ار اإلج�اب�ة الصحيح�ة : 
1 �  استخ�دم الكاتب الترادف في )رفيع المنزل�ة،  عال�ي المكان�ة( ل�� :

2 �  ت�دف�ُع بك�لِّ طاق�اتِ�َك، العب�ارُة ت�في�ُد  :

ة  ر ثا إ و لتحفيز  االندفاع دون الدفاع عن الت�ع�اونا

�ه�ما أبل�ُغ وأج�م�ُل؟ ولم�اَذا ؟  )ب( أيُّ

                

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

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

بأدهى مْن فقداِن أبنائها لهَذا الشع�وِر

 )ج( بعد دراستي لهذا النص، أشير إلى العبارات التي أثارت في نفسي الرغبة في تحمل المسؤولية.

بأعظَم مْن فقداِن أبنائِها لهَذا الشعوِر

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

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

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

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

.................................................................................................................
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�صاط امل�صاحب * النَّ

اأقـراأ واأبـحــث :

ُع�نِ�َي اإلسالم عناي�ة خاصة بتوليد الشع�ور بالمسؤولي�ة في نفوس أبنائ�ه، إذ حدد سن التكليف 

الشرعي للمسلم، وجعل ل�ه ملكين يسج�الن أق�وال�ه وأفعال�ه.

ثم إن المسؤولي�ة في ديننا ال تقف عند سن أو جنس معين، فلقد َزِخ�َر تاريخنا اإلسالم�ي بنماذج 

ضربت أروع الصور في عظم تحمل المسؤولي�ة أمث�ال : الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وعائشة � رضي الله عنها � 

وأسام�ِة ْب�ِن زي�ٍد، وأن�ِس ْب�ِن م�الٍك � رض�َي الل�ُه عنُه�َما.

* لإلثراء وال يستهدف في التقويم.

َلها  ، ألق�ف على المواط�ن التي تتجلى فيها عظم المسؤولية التي تحمَّ أرج�ع إلى تاريخ�نا اإلسالم�يِّ

ك�لٌّ منهم.
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 تقـويــم ذاتــي
لكي أع�رف م�دى قدرت�ي على تحمل المسؤولي�ة، أجيُب عن األسئلة اآلتية :

 1 �  أعتمُد على اآلخري�ن في استيقاظِ�ي صباحًا.
نادًرا أحيان�ًا    غالب�ًا       

�رني اآلخ�رون ألداِء الصل�واِت. 2 �  أحتاُج إلى أْن يذكِّ
نادًرا أحيان�ًا    غالب�ًا       

3 �  أعتمُد على غيري في ترتي�ِب ممتلكات�ي الشخصي�ِة.
نادًرا أحيان�ًا    غالب�ًا       

4 �  إذا كلِّفت بعمٍل في المنزِل، فإني أت�أفف من�ه، وال أبالي ب�ِه.
نادًرا أحيان�ًا    غالب�ًا       

ِض.  5 �  أصرف المال فيما ال طائ�ل من�ه للتباهي ولوجود المع�وِّ
نادًرا أحيان�ًا    غالب�ًا       

كل إجابة ب� )نادًرا ( تساوي نقطتين، و) أحيان�ًا ( تساوي نقط�ة واح�دة، و) غالب�ًا ( تساوي صفرًا .
م�ن 7 � 10 نق�اط.

لديَّ الق�درة على تحمل المسؤولي�ة بكل طاقات�ي لإلب�داع والكف�اءة. 
م�ن 3 � 6 نق�اط.

ل�ديَّ تحمل للمسؤولي�ة إلى ح�ٍد ما، والفرص�ُة متاح�ٌة لي لتنمي�ة ه�ذا الشعور .
م�ن 2 وأق�ل

مرات  الدرس  ق�راءة  أع�اود  وسوف  اآلخري�َن،  على  االتِّ�كاِل  إلى  وأميل  المسؤولي�َة،  أتحمُل  ال  أنا 
وم�رات ألعمل بمضامين�ه.
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