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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، 

ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين .

أّما بعد...

ا لألهداف التي أقرهتا وزارة الرتبية  ـً  فيسعدنا أن نقدم كتاب النصوص األدبية للصف الثاين املتوسط، طبق

والتعليم. وقد راعينا يف تأليفـه مـا ييل :

أواًل: اختيار موضوعات جديدة تتناسب مع بيئات الطالب والطالبات ومستواهم العقيل واللغوي, وتتضمن هذه 

املوضوعات :

ا نثرية من القرآن الكريم، واحلديث النبوي الرشيف، والوصايا، واملقاالت األدبية. ـً أ ـ نصوص

ب ـ مقطوعات شعرية لشعراء من العصور األدبية القديمة والعصر الحديث )العربي والسعودي( .

وعرضت النصوص وفًقا لآليت :

ما  أهداف أخرى حسب  األهداف إلعطاء فرصة لصياغة  اشتامل كل نص عىل جمموعة حمددة من  1ـ 

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 . ـً هـ  ـ  رشح األبيات رشًحا أدبيًّا وتعبريًّا وافي

  و ـ  احلكم عىل األلفاظ والصور اجلاملية ...

املـقــدمــــة



2ـ  أضواء عىل النص وفيه :

يستهدف يف  أن  فقط دون  األديب، وهذا لالطالع  نبذة موجزة من حياة  استعراض   : النص  قائل  ـ  أ 

التقويم.

ب ـ جو النص : تسليط الضوء عىل اجلو العام للنص.

3ـ تدعيم النصوص بنشاطات تعلمية جاءت عىل الوجه اآليت :

العام  االجتاه  معرفة   : نحو  زوايا  عدة  من  املقرر  النص  تعالج  وهي   : واالستيعاب  الفهم  أسئلة  ـ  أ 

للموضوع، وفهم التفاصيل الدقيقة، والتدريب عىل استخالص الفكرة.

ب عىل  ب ـ اللغة والرتاكيب : ويقصد هبا توظيف ما ُدِرس يف مادة القواعد لفهم النص، كام أهنا تدرُّ

استعامل املعجم.

النص،  يف  الواردة  واجلمل  األلفاظ  يف  اجلامل  مواطن  تلّمس  عىل  تعني  أسئلة  وحيوي   : التـذوق  ـ  ج 

وتدّرب عىل مهارة التحليل.

د ـ النشاط املصاحب : ويتضمن معلومات ذات عالقة بالنَّص املدروس حيث تثري احلصيلة اللغوية 

وتعني عىل التعبر ، وهونشاط ُحّر ال ُيستهدف يف التقويم.

ثانيًا : ترك املجال لإلجابة عن األنشطة يف الكتاب نفسه.

ثالثًا : اإلشارة إىل مصدر كل موضوع يف احلاشية.

رابعًا : احتواء هذا الكتاب عىل ستة نصوص، ثالثـة منها شعرية، وثالثـة أخـرى نثريـة، متنوعة الرتتيب.

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

املعرفة، وهي لإلثراء وال تستهدف يف التقويم.

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

                                                                                                                   التطـوير الـرتبوي
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نوع املوضــــوعاتمسلسل
عددالصفحةالتنــــــاولالنص

 احلصص

1
املعذبون 

الثالثة*
حديث 
رشيف

91 ــ 16دراسة النص كاماًل وحفظ أربعة أسطر من البداية

172 ــ 27دراسة النص كاماًل وحفظ تسعة أبيات من البدايةشـعرمن وحي اهلجرة2

نصيحةموعظة بليغة3
دراسة النص كاماًل واحلفظ من بداية النص إىل وكلٌّ 

أموات عن قريب
282 ــ 36

372 ــ 44دراسة النص كاماًل وحفظ سبعةأبيات من البدايةشـعرالدين واخللق4

5
تأمالت يف 

الطبيعة*
452 ــ 55دراسة وحفظ النص كامـاًلشـعر

6
رسالة إىل 

بـالدي*
مقــال

أحتدث  إنني   : قوله  من  واحلفظ  كاماًل  النص  دراسة 
إليك إىل آخر النص .

562 ــ 63

شـعرفضائل وشيم7
دراسة النص كاماًل واحلفظ من البيت اخلامس إىل هناية 

النص
642 ــ 71

8
الفردوس 

األندليس املفقود
721 ــ 73تقـويم ذاتــيشـعر

741 ــ 75تقــويم ذاتــيشــعرنجــد9

فهرس املوضوعات

* املوضوعات املقررة عى مدارس حتفيظ القرآن الكريم.
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اآليـة )59(.قـال تعـاىل يف سورة النساء : ﴿ ﴾

ُبـوَن الـثَّـالَثـُة 1 ـ الـُمَعـذَّ

مـــدخــل :

النـــص :

ِه ] )1( : َقاَل َرُسـوُل اللَّ
َماٍء  َفْضُل  َلُه  َكاَن  َرُجٌل   : َألِيٌم  َعَذاٌب  ْم  َوهَلُ يِهْم،  ُيَزكِّ َوالَ  الِقَياَمِة،  َيْوَم  إَِليِهْم  اهللُ  َينُْظُر  َثاَلَثٌة الَ   «
، ِوإِْن َلْم  ُيَبايُِعُه إاِلَّ لُِدْنَيا، َفإْن َأْعَطاُه منَْها َرِضَ بِيِل ، َوَرُجٌل َباَيَع إَِماَمُه الَ  بالطَّريِق َفَمنََعُه ِمَن ابِن السَّ

ُيْعطِِه ِمنَْها َسِخَط، َوَرُجٌل َأَقاَم ِسْلَعَتُه َبْعَد الَعْصِ َفَقاَل :
َقُه َرُجٌل، ُثمَّ َقرَأ : « َواهلل الَِّذي اَل إِلَه َغْيُرُه َلَقْد ُأْعَطْيُت هِبا َكَذا َوَكَذا َفَصدَّ

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث )2358(.      )2( سورة آل عمران، اآلية )77(.

﴿

.)2(﴾
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يف هناية الدرس أستطيع ـ بإذن اهلل ـ أن :

1 ـ أعدَد أصناَف الذين ال ينظُر اهلل إليهم يوَم القيامة .

2 ـ أذكَر بأسلويب جزاَء من اتصف بصفاِت من ُذكروا يف احلديث .

3 ـ أستنتَج أثَر هـؤالء األصناِف يف املجتمع .

4 ـ أؤمـَن بأنَّ اجلـزاَء من جنس العمل .

جـــــو النَّصِّ :
هتدف الرشيعُة اإلسالميُة الغراُء إىل تكوين جمتمٍع صالٍح يقوم عىل املحبة والتعاوِن ومساعدة املحتاج، 

حتى يطمئنَّ اإلنساُن إىل أخيه اإلنسان .
والرسوُل ] يعالُج يف احلديث بعَض العيوِب التي إذا تفشت يف املجتمع أّدت إىل اْستِْشـراء الفساد 

فيه، بسبب البخل، واألنانية، واخلداع، والكذب عىل الناس .

األهــــداف :

أضـواء عى النـص

املفردات اللغويـة :

يطّهرهم من الدنس .يزكيـهم

زائـد عن احلـاجـة .فضل ماء

ـد له بالطـاعة.بايع إماَمه تعهَّ

عرض بضـاعَتـه .أقام ِسْلَعته

حـظُّ ونصيب .خالق



1011 1011

)أ( 1 ـ أعـدُد أصـناَف الناِس اّلذين حـّذر الرسـول ] منهم :

د اهلل به األصـناَف الثـالثة :     2 ـ أذكُر العقاَب الشديَد اّلذي توعَّ

    3 ـ ما اآلثاُر املرتتبُة عىل وجـوِد هذِه األصناِف يف املجتمع :

ُة ميَّ النَّشــاطــاُت التَّعلُّ

الفهم واالستيعـاب :

)ب( أختـار اإلجـابة الصحيحة :
1 ـ خصَّ الرسوُل ] املـاَء يف قوله : » فضُل مـاٍء « :

ألنَّ املاَء عصُب احلياِة والناُس يشرتكون فيه .

ِة املـاِء يف شبه اجلزيرِة العربية . لِقـلَّ

لصعوبة احلصـوِل عليـه .

للخـوف مَن انقطاِعه .
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د النَّبيُّ ] وقَت عرِض السلعِة بعَد العِص ألنَّ : 2 ـ حـدَّ
ـوُق بالنَّاس . وقَت العصـِر يزدحـُم السُّ

التُّجـاَر يتنافسون عىل البيع يف ذلك الوقـِت .
يـِل والنهـار يف هذا الوقِت . الجتامِع مالئكِة اللَّ

ـوق يف وقت العِص . البضائَع تصُل إىل السُّ

)ج( أطـلق عىل كـلٍّ ِمـن :

1 ـ املورِس املمتنِع عن بذِل الصدقِة للمحتاجني .

2 ـ املتفاين يف طاعة الوايل طمعًا يف املاِل واجلاه ، ال رغبًة يف رضا اهلل .

3 ـ املخـرِب عن اليِء بخـالف ما هو عليه .

)د( أضُع عالمة )( أمام ما َيْصُلُح أن يكوَن فكرًة مستخلصًة من النَّص ، وعالمَة )( أماَم ما ال َيْصُلح 

:

)           (                                                     . الدعوُة إىل مراقبـِة اهلل، ويقظِة الضمر  ـ 

ـ اهلل يف عوِن العبِد ما كان العبُد يف عوِن أخيه .                                                  )            (

)           (                                                                  . الكـالم  فضـوِل  جتنُّـُب  ـ 

)           (                                                                    . َيْفـنى  ال  كنـٌز  القنـاعُة  ـ 



1213 1213

غة والرتاكيب : اللُّ

)أ( أختـار اإلجـابـة الصحيحة :
1 ـ الضبُط الصحيُح للُمْقَسِم به :

2 ـ » مل ُيْعطِـِه « الفعُل جمـزوٌم وعالمُة جـزِمِه :

)ب( أكمـُل ما يـأتـي :

من ألفاظ الَقَسِم                                               و                                    و

من أسامِء اليوِم اآلخِر                                       و                                   و

واهللْواهللَواهللُواهللِ

ِة ) األلف (حـذُف النـوِنالســكوُن حذُف حـرِف العـلَّ

ِة ) اليـاء ( حذُف حـرِف العـلَّ

)ج( أستعنُي بالنصِّ لتحديِد معنى الكلمتني » َفْضل ، إمـام « :

1 ـ َفْضُل :        َفْضُل الّلِه علينا عميٌم .

لدينا َفْضُل طعـاٍم .

للعاّلمِة ابن باٍز ـ رمحُه اهلل ـ َفْضٌل عظيٌم .
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)1( رياض الصاحلني ، رقم احلديث )1723( .

2 ـ إمـام :          لإلماِم حقُّ الطاعِة يف غر معصيِة اهلل .

اإلماُم أمحُد ْبُن حنبٍل ـ رمحُه اهلل ـ من الصابرين يف سبيِل اهلل .

النهُي عن مسابقِة اإلماِم يف الصالة .

ُن مَن اْلـحـروف  )د( يف الشبكة الرتبيعيِة مرتادفاٌت وأضداٌد للكلامت اآلتيِة، أقوُم بشطبِها ثم أكوِّ

املتبقيِة كلمًة أكمُل هبا احلديَث املذكوَر أدناه :

مـرادف : أليـم ـ يـزكي .

 

ضــــد : أعطى ـ يشرتي ـ آخـرة .

قال الرسوُل ]: »الَكَبائُِر : اإلْشـَراُك باهلل، َوُعُقـوُق الَوالَِديِن، وَقْتـُل النَّْفِس، والَيِمنُي ...«)1(.

الـتَّــــذوق :

)أ( أحـدُد الغرَض املناسَب مما يأيت :

1 ـ عدُم تعييـِن الرسوِل ] للثـالثِة يف بدايـة احلديث :

هيـب للتَّحقيـِر             لِلَفِت االنتباِه والتَّشويق              للتَّعجـب             للرتَّ

عنمعي
وميطع
سبهـاج
يرغلو
ايندم

ِ
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3 ـ إيــراُد القســِم » واهلل « :

                          للتَّحــذير               للتَّأكيــد                للتَّعظيـم            لاِلْستِعانة

2 ـ جــاء ذكُر اآليـِة الكريمـِة بعَد احلديـث :

لالســتدالِل           للرتغيــِب           للتهــويِل            للتعظيِم

)ب( بِـَم توحـي العبـاراُت اآلتيـة ؟

1 ـ » ال ينظُر اهلل إليهـْم يوَم القيـامـة « :

2 ـ » كـــاَن لُه فضـُل مـاٍء « :
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1

2

)1( صحيح اجلامع ، رقم 3067 .                                        )2( صحيح اجلامع ، رقم 3071.

)*( لإلثراء وال يستهدف يف التقويم.

ِه ] : 1 ـ قاَل رسوُل اللَّ

يهْم وهلْم عذاٌب أليٌم : امُلْسبُِل  َينْظُر إليهم وال يُزكِّ ُمُهُم اهللُ َيوَم القياَمِة واَل  ُيَكلِّ » َثاَلَثٌة ال 

ُه، وامُلنفُق ِسْلَعَتُه باحَلـلِِف الَكـاذِب «)1( . إَِزاَرُه، واملنَّاُن الذي ال ُيْعطِي شيئـًا إاِلَّ َمنَـّ

2 ـ قال رسول اهللِّ ] :

جـاِل،  ـَلُة املتشبِّهُة بالرِّ » َثاَلَثٌة ال َينظُر اهللُ إليهْم َيوَم القياَمِة : الَعاقُّ لوالديِه، واملـرأُة املرتجِّ

َة : العـاقُّ لوالديِه، واملدمُن اخلمَر، واملنَّاُن بام َأعَطى «)2( . يَّوُث. وثالَثٌة ال يدخلوَن اجلنَـّ والدَّ

*  أعرُب بام ال يزيُد عن ثامنيِة أسطٍر عن األثِر السلبي الذي يرتُكـُه مدمـُن اخلمـِر عىل املجتمع ، 
والَّذي بسببه استحقَّ العقوبَة اإلهليـة .

)ج( من أرساِر بـالغِة الرسوِل ] أنه يؤدي املعايَن الغزيرَة بألفاٍظ قليلة ، أختاُر عبارتني مَن احلديِث 
تدالِن عىل ذلك .

النَّشاط املصاحب *

)أ( أقــرأ وأستفيُد :
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2ـ ِمـْن َوْحـِي الـِهـْجـَرِة

مـــدخــل :

قـال تعـاىَل يف سورة التَّـْوبة : ﴿
.﴾                                                                                                                      

النـــص :
ِد بِن ُمْصَطَفى امَلـاِحـيِّ لُمَحمَّ

ُه 1 ـ َذَكْرُت بِاهِلْجَرِة اإلْسـاَلَم َينُْصُ

َفاْنبعَثْت ِه  اللَّ َدَعاُهُم خيُر َخلِق  ـ   2

َوَأبْت باألَذَى  ُقريٌش  َتَتبََّعْتُهم  ـ   3

ِدينَُهُم بِالنَّْفِس  َفَدْوا  كَِراٌم  َقْوٌم 

ُقُلوُبُهُم َواحُلسـنَى  احلقِّ  لِدعوِة 

َبرُمــوا َوَما  الَُنــوا  َفاَم  اهَلـواِن  َغَر 
َ

ِ
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ْت بِِهْم ِمَحٌن َقاسْوا شـََدائَِدَها 4ـ  َمرَّ

َناِصَرُه اإليَماِن  ُقوُة  َتُكْن  َوَمْن  ـ   5

فإْن للَحَياِة  نِدٌّ  الَعقيَدَة  إِنَّ  ـ   6

7 ـ َقْد َأمَّ َيْثِرَب َيْطِوي البِيَد ُمنَْصلِتًا

8ـ  فاْسَتْقبَل الناُس َخيَر النَّاِس واْنَشَرَحت

9ـ  َوَساَرُعوا ِحيَن آَخى َبْينَُهم َفَغَدْوا

َعَجبـًا آَياتِِه   ِمْن  اللُه  َأْنَزَل  و  ـ   10

11 ـ َوَلْم َتَزْل رايُة اإلسـْالِم َخافَِقًة

ُتُه َتُعوُد إلى اإلْسـالِم ُقوَّ َفَهْل  12 ـ 

ِقْبَلَتُهْم ِه  اللَّ َيْجعُلوَن كَِتاَب  َو  13 ـ 

14ـ  َفَليَت َمْن َأْسلُموا لِلغيِّ َأمَرُهم

15 ـ إَِذْن َلَفاُزوا بَِما َيْرُجوَن ِمْن نَِعٍم

16ـ  َوَظلَّ َيْرَعاُهُم الموَلى َوَيْكَلُؤُهْم

َألِـُمـوا َوَما  فِيَها  َكاَبُدوا  َما  َهْوَل  َيا 

َيْصَطِدُم ِحيَن  َهْيٌن  الَخْطِب  َفَأعَظُم 

َعَدُم َبْعَدهـا  َحَياٍة  َفُكلُّ  َضاَعْت 

َسـَأُم)1( والَ  َأْيٌن  ال  َد  ُجرِّ يِف  َكالسَّ

َبْينَُهُم الُخْلُف  َوَزاَل  ُدوُر  الصُّ بِِه 

ُمْلَتئُِم عُب  الشِّ و  ُمْجَتمٌع  ْمُل  والشَّ

َعُم ْت بِِه اآلَساُس والدَّ فِي الَوحِي َقرَّ

والَعَجُم الُعْرُب  َيتآَخى  ظِلِّها  فِي 

؟ َأمَرُهُم  اليوَم  المسلموَن  َيْحِزُم  َو 

ـُه الَفْيَصُل الماِضي إِذا اْحتَكُموا فإِنَّ

واْعَتَصُموا ِه  اللَّ بِكتاِب  ُكوا  َتمسَّ

َشْأُنُهُم األَْرِض  َجنََباِت  في  َوَعزَّ 

ُمْحَتِدُم الكوِن  فِي  َها  َشرُّ ِمْحنٍَة  فِي 

)1( ذكر ابن منظور يف كتابه )لسان العرب( يف مادة )يثرب(، أن النبي ] هنى أن يقال للمدينة املنورة يثرب، وسامهـا طيبـة وطابـة، كأنـه كـره الثَّرب، 

        ألنه فساد يف كالم العرب وتعني اللوم والتعير .

ِ

ِ

ِ
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رِس أستطيُع ـ بإذِن اهللِ ـ أْن : يف هِنايِة الدَّ
الُح في فجر الدعوِة اإلسالميِة . لُف الصَّ َد القيَم التي تميََّز بها السَّ 1 ـ أعدِّ

ة . 2 ـ أشـرَح الحاَل الَّتي أصبَح عليها أهُل المدينـة بعَد الهجـرِة النبويَّ
َد األسباَب الَّتي تعيُد للمسلميَن عزَتهم في العصِر الحديث . 3 ـ أحـدِّ

الل . ِة أهـِل الضَّ َل لعدِم عـزَّ 4 ـ أعـلِّ

قــائـــل النَّصِّ :
ُد بُن ُمْصَطَفى امَلـاِحيُّ شاعر عريب ُمْلَهم، ولد بمدينة ِدمياط، وكان عصاميًّا منذ  األستاذ/ حُمَمَّ
ة وظائَف لوزارِة األوقاِف بمص، وله ديواُن شعٍر مطبوٍع يدلُّ عىل قدِمِه الراسخِة  نشأته، وتقلَّد ِعدَّ

يف ميدان األدِب. كان عضًوا يف خمتلف اهليئاِت األدبيِة منها :
ًرا للجنِة الشعِر يف املجلِس األعىل لرعاية الفنوِن واآلداِب  رابطُة األدباء، ومجاعُة أبولو، ومقرِّ

والعلوِم االجتامعية )1( .

جـــــو النَّصِّ :
َة املكرمِة إىل املدينِة املنورِة من أعظِم األحداِث  ليس من شكٍّ يف أن حادَث اهلجرِة النبويِة من مكَّ
يف اإلسالم؛ ألنَّه كان خامتَة جهٍد شاقٍّ عنيٍف يف حماربِة الباطل، والدعوِة إىل احلق، وفاحتَة عهٍد جديٍد 
 [ الرسوُل  ، واسُتقبَِل   [ نبيَّه حممًدا  اهللُ  أمَر  نيا، كام  الدُّ الدولِة ونشِر اإلسالِم يف أصقاِع  لرتسيِخ أسِس 
، ولكنَّ املسلمني بعَد عهِدِه وعهِد  استقبال الغيِث املنبئ بالخيِر، بقلوٍب ملؤها اإليامُن ووحدُة الصفِّ

هِتم، وهتاونوا يف أموِر دينهم، وَضُعُفوا وهاَن أمُرهم عىل الناس . الِح ضيَّعوا رمَز عزَّ السلِف الصَّ
)1( املاحي شاعر العروبة، د/ حممد عبداملنعم خفاجي، د/ عبدالعزيز رشف ، ص 5 .

أضـواء عى النـص

األهــــداف :
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اْنَدفعت .اْنَبعثت

ما سئموا وما َضِجـروا .ما َبِرموا

املكابَدُة : هي املشقُة والعنـاء .كـابدوا

َمثِيل وَنظِر .نِــّد

َقَصــد .َأمَّ

ُمْسعـًا .ُمنَْصلِتـًا

ــعب ـدع والتفـرق .الشِّ الصَّ

ت ت وَثُبَتْت.قـرَّ اسـتقرَّ

حيرُسهم وحيفُظهم .يكلُؤهم

ملتهـب .حمتـدم

املفردات اللغويـة :
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)أ( 1 ـ كان السلُف الصالُح يف فجر الدعوِة اإلسالميِة يتميزون بقيٍم عدٍة ، أوَضحها الشاعُر يف 
أبياته ، فام هي ؟

2 ـ صّور الشاعُر حـاَل أهِل املدينة، وأَثـر اهلجرِة فيهـم، أعـرُض ما أورده الشاعـُر من املعاين يف 
هذا املجال.

3 ـ ما األمـاين التي رّغَب الشاعُر يف حتقيقها ؟

ُة ميَّ النَّشــاطــاُت التَّعلُّ

الفهم واالستيعـاب :

)ب( أكـمـُل ما يـأيت :

1 ـ مَن المحِن التي عانى منها المسلمون ................................... و................................... 

َن عليه ذلك .................................... ـا هوَّ وِمــمَّ
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)د( أسـتخرُج من النصِّ ما يدلُّ عىل املعـاين اآلتيـة :

1 ـ تآخـي األجناِس يف ظـالِل اإلســالم :

2 ـ إذا هانِت العقيـدُة هانِت احليـاة :

3 ـ رسعِة استجابِة النفوِس املؤمنـِة لصوِت احلـق :

 ................................................... هو  واألنصاِر  املهاجرين  بني  مبدًأ   [ الرسوُل  أوجَد  ـ   2

ومْن صوِرِه ....................................

3 ـ إن التمسَك واالعتصاَم بكتاِب اهللِ سبيٌل إىل .......................... و ...................................

و ....................................

)ج(    ) إنَّ اإليامَن َمرفٌأ يرسو عليه اإلنساُن فيطمئّن( ،              ) العلـُم أعىل الثََّرَوات (

ٌع يقُود للجنـة (                       ،              ) املــرُء مَع َمـْن َأَحـّب (             ) هو شافٌع مشفَّ

من العبارات السابقِة أختاُر ما أقـوُله لكلِّ َمـْن :

1 ـ ال حيرُص عىل مؤاخـاِة أهِل الصالِح .

2 ـ ينشغُل عن كتـاِب اهللِ وهيجـُرُه .

يِق ملحنـٍة يف دينـه . 3 ـ يعـاين من الضِّ
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)هـ(   فاستقبَل الناُس خيَر الناِس وانشـرحـْت            بـِه الصــدوُر وزاَل اخلـُلــُف بينهُم

َعُم ْت به اآلسـاُس والدَّ         وأنـــزَل اهللُ مـــن آيــاتــــِه عــجــًبــا            يف الوحِي قرَّ

* أنثـُر البيتني السابقني بأسـلويب :

غة والرتاكيب : اللُّ

ُة معـاٍن ، أختاُر منها ما يتفُق مع النَّصِّ : )أ( أماَم كلِّ كلمٍة مَن الكلامِت اآلتيِة ِعـدَّ

1 ـ َأْيــن :              السؤال عن مكان .

التعب واإلعياء .

احلّيــة 

السؤال عن الزمـان .

2 ـ جنبـات :         النَّـواحـي .

   معظم اليء وأكثره .

   شــقُّ اإلنسـان .

    َزرايـا .
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هـْيــٌن

ُمْجَتِمـٌع

َعــزَّ

)ج( أوظُِّف ُمـرادَف الكلمـاِت اآلتيـِة في جمٍل من إنشـائي تبيُن معنـاهـا :

)د( أكمُل عىل غــرار النَّمـِط املعَطـى :

1 ـ من أسامِء املدينـِة : طيبة، املطيبة، العذراء، اجلابرة، املجبورة، الناجيـة .

2 ـ من أسامِء السـيِف: الفيصل ، ............................. ،................................... .

3 ـ من أسامِء كتاِب اهللِ :........................... ، ............................ ، ........................... .
، ليظهَر يل اسُم راعي الغنِم الذي حيمل  )هـ( أكتُب احلروَف يف املربعاِت حسب ترتيبها اهلجائيِّ

الزاَد إىل النبيِّ حممٍد ] وأيب بكر الصديق ـ رِض اهللُ عنه ـ يف الغـاِر .

اجلمـــلـة الكلمـــة

ِمحنــة

يطـــوي

الَغـــيُّ

Ôاالســـم

ة 10 28 26 20 25 2 24 1 ر18

)ب( أذكــُر أضـداَد الكلمـاِت اآلتيـة :
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د الغـرَض من األسلوبني اآلتيني : )أ(  أحـدِّ

1 ـ يا هـوَل ما كاَبـُدوا .

2 ـ فهـل تعـوُد إىل اإلسـالم قـوُتـُه ؟

)ب(  َتَتبََّعْتُهم قريـٌش باألَذى               ،                َتبَِعْتُهْم قريـش باألذى

إحدى العبارتنِي أكثُر دقـًة يف تصـويِر املعنى ، أحّدُد هذه العبـارَة ، مع التعليـل :

الـتَّــــذوق :

ـوَر اجلمـاليـَة يف األبيـاِت اآلتيـِة : )ج( أشـرُح الصُّ

َد ال أْيــٌن وال َســَأُم 1 ـ قـد أمَّ يـثرَب يطِوي البيـــَد ُمنَْصلِتـًا        كالسـَّيف ُجــرِّ
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)هـ( أشـرُح المعـانَِي الَّتي توحـي بها الِعَبارَتاِن اآلتيتـان :

1 ـ وأبـْت غـيَر الهــواِن فمـا النـوا وما َبِرُمــوا .

2 ـ وظــلَّ يرعـاُهـُم المـولى ويْكلُؤهـم .

ِه ِقْبَلـَتـُهـم         فـإِنَّـه الَفْيَصـُل الماِضـي إذا احَتَكُموا 2 ـ َوَيْجـَعـُلـوَن كِـَتــاَب اللَّ

ـٍة منها : )د( َدلَّـل الشـاعُر عىل معانيـه بألفـاظ قويَّ
اللـة عىل سـرعِة االستجابِة لإليامن . ـ ) َفاْنَبَعَثـْت ( للدَّ

اللِة عىل أمهيـِة التمسِك بالعقيدة . ـ ) إنَّ العقيدَة نِـٌد للحيـاة ( للدَّ
أستخرُج من األبيات اآلتيِة : اخلامِس، العارِش، السادَس عرَش ألفاًظا تدلُّ عىل املعنى بقوٍة .
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النَّشاط املصاحب *

)أ( أقــرُأُ وأبحــُث :

)1( اآليــة )40( .
)*( لإلثراء وال يستهدف يف التقويم.

قـاَل تعـاىل يف سورة التـوبِة : ﴿

﴾)1(

، ألتعرَف على & التاريخيِة  الكتِب  أحِد  أقـرُأ في  ثمَّ   ، المدرسيِة  المكتبِة  بزيارةِ  أقـوُم      
األحداث الَّتي تعرَض لها الرسوُل ] في طريِقِه إلى المدينـة  .
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ْنَيــا َبـَداِر َقــَراِر ـِة َجــار                   َمـا َهـِذه الدُّ ُحْكـُم اْلـَمنِـيَّـة فـي الَبِريَّ
أبو احلسن التهـامي

3 ـ  َمــْوِعـَظــٌة َبـِلـيـَغـة

مـــدخــل :

النـــص :)1(
للخليفة / عمِر بِن عبِدالعـزيـِز ـ رمحه اهلل ـ

)1( الطـربي، تاريخ الطـربي ، ج6 ، ص 571 ، 572 .

دنياُه،  لُه في صالِح  ونظَر  دينِـه،  في  َلُه  بنصيحٍة  َأخـاُه  َوَصل  َمْن   : عبِدالعزيِز  بُن  قاَل عمُر 
َه ، َفإنَّها نصيحٌة لُكـْم في ِدينِكـْم، فاقبُلوَها،  ُقـوا اللَّ ـِه، فاتَّ َفَقـْد َأحسـَن ِصَلتـُه، َوأدَّى َواجَب حقِّ
زق مقسوٌم فلـْن ُيْغـِدَر المؤمـَن ما ُقِسـَم لُه، فأجِملُوا  وموعظٌِة ُمنِْجيٌة فِي العواقِب فاْلَزُموها. الرِّ
نم أماَمُكْم،  َنيـا في َأعناِقكم، َوَجهَّ في الطَّلِب، فإِنَّ في الَقـنُـوِع َسـَعـًة وُبْلغـًة وكفافًا، إنَّ أجـَل الدُّ
َوَما تـروَن ذاهٌب، وما مَضى فكـَأنَّ لم يكـْن، وكلٌّ أمـواٌت عن قريٍب، َوَقْد رأيُتْم حـاالِت الميِِّت 
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ُه ! وعاينُتم  وَهو يسوُق، وبعَد فراِغـه وَقْد ذاَق الموَت، والقوُم حوَلُه يقولوَن : قد َفَرَغ َرِحمُه اللَّ
، وباُبُه مهجـوٌر، وكـَأن لم يخالِـْط  ْتعجيَل إخراجِه، وقسمَة تراثِه ووجهُه مفقوٌد، وذكرُه منسـيٌّ

ُقوا هـوَل يوٍم ال ُتْحَقُر فيِه مثقاُل ذرٍة في الموازيِن . يـاَر، فاتَّ ْر الدِّ إخواَن الِحفاِظ، ولم ُيَعمِّ

األهــــداف :

يف هناية الدرِس أستطيُع  ـ بإذِن اهلل ـ أْن :
1 ـ أذكَر أمهيـَة النصيحِة يف الدين .
2 ـ أحـدَد أثَر القنـاعـِة يف احليـاة .

3 ـ أصـَف حـاَل امليـِت كام ورد يف اخلطبة .
4 ـ أؤِمـَن بأن الدنيـا زائـلٌة ال حمـالَة .

أضـواء عى النـص

قــــائــــل النَّصِّ :
ولد ُعَمُر بُن َعْبِدالَعِزيِز في المدينِة المنورِة )1(، ونشَأ بين أبويِن كريمين، في بيئٍة ُمْتَرفٍة. حفَظ القرآَن 

ين، وروى الحديَث، حتى قيَل كانِت اْلعلماُء مع ُعَمَر بِن عبدالَعِزيِز تالمذًة،  َه في الدِّ وهو صغيٌر، وتفقَّ
ِة، ُولي الخالفَة بعهد من ُسَلْيَماَن بِن  َة على المصلحِة الخاصَّ كًا يؤثُر المصلحَة العامَّ وكان زاهدًا متمسِّ
الراشدين)2(،  الخلفاِء  لعهد  امتدادًا  ت خالفُته سنتين وبضعة أشهر. ويعتبر عهُده  ِعْبِدالَملِِك، واستمرَّ
وقد قال عنه أحمد بن حنبٍل ـ رحمه الله : إذا رأيَت الرجَل يحبُّ عمَر بَن عبدالعزيِز ويذكُر محاسنَُه 

وينشَرها، فاعلم أن من وراء ذلك خيرًا ـ إن شاء الله)3( .
)1( تذكر بعض املصادر التارخيية أنه ولد يف مدينة حلـوان بمصـر .

)2( تاريخ اإلسالم السيايس والديني والثقايف واالجتامعي، حسن إبراهيم حسن، ج1، ص 325 ـ 328 .
)3( عبدالعزيز سيد األهل، اخلليفة الزاهـد، عمر بن عبدالعزيز ، ص 5 .
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جــــــــو النَّصِّ :
ْبُن َعْبِدالَعِزيِز نصيحَتُه التي  ه ُعَمُر  م لإلخوان النَّصيحة، ومن هذا المبدأ يوجِّ من أعظم ما يقدَّ
اشتملت على أصوٍل في الحياة، تكفُل االستقراَر والنَّعيَم في الدنيا، والخيَر والمثوبَة في اآلخرة . 
ومن ذلك القناعُة واالعتداُل في الطلب، واالتعاُظ باألموات، وأحوالِهم، واالستعداُد ليوِم القيامة .

خملِّصـة.منجيــة

اعتدلـوا.أْجِملوا في الطلب

ما يكفي لسدِّ احلاجة، وال يفُضل عنها .ُبْلَغــة

الذي عىل قدر نفقته، ال فضل فيها وال نقص .كفـاف

يرشع يف نزع الروح .يُسـوق

نظـرتم .عاينتـم

املفردات اللغويـة :
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ُة ميَّ النَّشــاطــاُت التَّعلُّ

الفهم واالستيعـاب :

)أ( 1 ـ متى حيقُق اإلنساُن صلَتُه بأخيـِه ويـؤدِّي واجَبـُه نحـوه ؟

2 ـ ما أثُر القنـاعـِة يف حيـاِة اإلنساِن ، كام جاَء يف النَّص ؟

3 ـ كيف صوَر عمـُر ْبُن عبِدالعـزيِز حـاَل امليـت ؟

)ب( أكمـل الفراغـاِت اآلتيـَة :

1 ـ من فـوائـِد النصيحِة :

2 ـ اليقنُي بكفالِة اهللِ عبـاَده وسـيلٌة إىل :
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)د( أحّدد موضع كّل شاهد مما ييل من اخلطبة :

قـاَل تعـاىل يف سورة هود : ﴿ 

قـاَل تعـاىل يف سورة الرمحن : ﴿                       ﴾)2(.

3 ـ هيدُف عُمر ْبُن عبِدالعزيِز من تصويِرِه حلـاِل املـيِّـِت إىل :

)ج( من النصَّ أقـوُل لكـلِّ َمـْن :

1 ـ يلهـُث وراَء متـاِع الدنيـا .

ـُر ِمْن ضيـِق ذاِت اليـد . 2 ـ يتضجَّ

)1( آية )6( .
)2( آية )26( .

.)1(﴾



3233 3233

)أ( أسـتخرج من النَّـصِّ ما يوافـق املطـلـوب :

)ب( أضع إشارة )( أمام اجلملة التي حتمل املعنى الـوارد يف املوعظة :
أ ـ فـرغ ـ رمحه اهلل :

جـزع الفـؤاد .
خـال اإلنـاء .

مات اإلنسـان .
أهنـى العمـل .

ب ـ أمجـلوا يف الطلب :
ـنوه . مّجلوا اليَء وحسِّ

اتئدوا واعتدلوا .
 اطلبوا اجلميل من اخلـلـق .

أحسـنوا الصرب عند املصائب .

الضــدقطـع

املـرادفيعاشـر

اجلمــعدار

غة والرتاكيب : اللُّ

q

q

q

q

q

q

q

q

)ج( أكمل عىل غرار املثال املعطى :

) الرزق مقسوم فلن يغدر املؤمن ما قسم له ، فأمجلوا يف الطلب (  

الوقت قصر فلن يكفي إلنجاز أعاملنا .......................................................................

......................................................................................................................................
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12345

202122

25
24
23 18

17
16
15

141312

6
7
8
9

11
10

19

1 ـ 5
6 ـ 9

10 ـ 12
13 ـ 17
18 ـ 21
22 ـ 25

مفرد مواعـظ .
ما يكون بقدرالنفقة .

فعل ماض بمعنى انتهى .
مجـع بـاب .

املوقع اإلعرايب لكلمة )عمر( .
فعل مضارع مبنى للمجهول .

69121719211152228348

احلكمــة  :

النجـاح صعـب .....................................................................................................

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

)د( أستعني بالنص وأمـأل املربعات باملطلوب أدنـاه، ثم أكـّون من األرقـام اآلتية حكمة بليغة :
] 8 ،4 ،3 ،8 ،2 ،22 ،15 ،1 ،21 ،19 ،17 ،12 ،9 ،6 [        

الـتَّــــذوق :

)أ( أشـرح الصورتني اجلامليتني اآلتيتني :

1 ـ ) إنَّ أجـَل الدنيـا يف أعناقكـم ( :
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2 ـ ) وبعد َفَراغـه، وقد ذاق املـوت ( .

)ب( عـالم تدلُّ العبـاراُت اآلتيـة :

1 ـ ) كـلٌّ أمـواٌت عن قـريب ( :

2 ـ ) ما تـََرْوَن ذاِهـب ( :

مـا أكثُر تأثًرا عىل نفِسك،  )ج( أورد اخلليفُة عباراٍت لفكرٍة واحدٍة حتمل يف طيـاهتا معـاين عـّدًة ، َأهيُّ
مع بياِن السبِب يف ذلك ؟

) وجُهـُه َمْفُقــوٌد (     ،     ) ِذْكـُرُه َمنِْسـيٌّ (     ،      ) َبابـُُه َمْهُجـوٌر (

1 ـ 

2 ـ 
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)1( سرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز اخلليفة الزاهد، ابن اجلـوزي، ص 32 ـ 251 .
)*( لإلثراء وال يستهدف يف التقويم .

من أقـواِل ُعَمَر ْبِن َعبِدالَعـِزيـِز ـ رحمُه الله :

ْنيـا إِلى اآلخـرة ( . ُدوا لَسَفرُكم ِمن الدُّ 1 ـ ) إنَّ لِكـلِّ َسَفٍر زاًدا ال َمحـالَة، فتزوَّ

2 ـ ) أعـوُذ بِاللِه أْن آُمـَرُكم بِمـا َأْنَهـى َنْفسـِي َعنـُه، فتخسَر َصْفَقتِي، َوتْظَهَر عيلتي، وتبدو

          مسكنتي ( .

3 ـ ) إِْن كـاَن ألَحِدُكم ِرْزٌق في َرْأِس َجَبٍل، أو َحَضيِض َأْرٍض َيـْأتِـِه ( .

4 ـ ) إنَّ في الَقـْوِل فِْتنَـٌة، والِفـَعـاُل َأْوَلـى بِالمـْرِء ِمـَن الَقـْوِل ()2( .

*  من خـالل األقوال السابقة ، أستنتج صفات ُعَمَر بِن َعْبِدالَعـِزْيـز .

النَّشاط املصاحب *

 أقــرأ وأستنتج :

َ
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يــُن واخلـُلــُق 4 ـ الـدِّ

مـــدخــل :

النـــص)1( :

ْم النَّْفَس بِاألْخـالِق َتستقِم صـالُح َأْمـِرَك لألْخـالِق َمْرِجُعـُه                 َفَقـوِّ
أمحـد شـــوقي

د بِن عبِداهلل آل ملحـٍم مُلَحمَّ

يُن َأفضـُل ما نبغيـِه والخـلُق 1ـ  الدِّ

وآخـَرًة ُدنيـا  بِهَمـا  لنـَا  َنْبـنِي  ـ   2

3 ـ َفَما البالُد وَما األحَساُب ُمْجِدَيٌة

منَطَلُق العمـِر  حياِة  في  لنَـا  ُهَما 

َينَْخِرُق ليَس  مكيٍن  َأساٍس  على 

والُخُلُق اإليماُن  ذهَب  إِذا  شيئًا 

)1( حممد آل ملحـم، الدر املكـنـون يف شتى الفنـون، ص 224 .

ِ
َ

َ َ
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يَن واألخالَق واحِوِهَما ِل الدِّ 4ـ  فحصِّ

يَن فاحِرْث فيِه صالحًة 5ـ  َوُدْوَنك الدِّ

دانَِيـًة العـزِّ  َثـَمـاِر  لَتْجَتنِي من  ـ   6

ُهـوِر عبيَر الَخـيِر َأجمعُه 7ـ  طِيَب الزُّ

8ـ  يا مْرَحـبًا برياح الُخْلِد  َننِْشـُقهـا

ِهـُم 9 ـ فِيهـا إِليـِه رجـاٌل كـلُّ َهمِّ

ُرِزُقـوا َوَما  ُأوُتوُه  النَّاُس  ما  أجلُّ 

الَحـِذُق ها  يَأيُّ َسَقٍر  ِمن  ُتنِجيَك 

وَتنَْتِشُق َتهَوى  بالِذي  ُقُطوُفَها 

واألُفُق األكـواُن  تعَبُق  بِنْفِحِه 

َنْسَتـبِـُق ِه  للَّ معرَكـٍة  كلِّ  فـي 

َعِشـُقوا آخـٍر)1(  لشـيٍء  ليَس  لقـاُه 

يف هنايِة الدرِس أستطيُع ـ بإذِن اهلل ـ أن :

يـِن والخـلِق في الدنيـا واآلخـرة . َد أهميـَة الدِّ 1 ـ أحـدِّ

2 ـ أذكَر طـرَق تحصيلهما .

َد ثمـراِت اتبـاِع الديِن والخـلـق . 3 ـ أعـدِّ

4 ـ أقتـدَي بخيِر البشِر ] فهو أصٌل لكل خلٍق كريم .

األهــــداف :

ُ َ

)1( ُجرَّ لفظ )آخَر( بالكسة مع التنوين مراعاة للوزن.

َ
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أضـواء عى النـص

قــــائــــل النَّصِّ :
ُد بُن َعْبِد اهللِ آُل ُمْلِحٍم، أحسائي املولد واملوطن، كان سمح اخللق، مالزمًا لكتاب اهللِ وسنِة  حُمَمَّ

نبيه، فصيَح القوِل، حسَن الكالِم، شاعَر طبيعٍة جميد .

ومن أبرز مالمِح شعره : سهولُة اللفِظ، وسالسُة األسلوِب، ووضوُح املعاين . وقد َرثاه بعَد 

وفاته عدٌد من الشعراِء واألدباِء ـ رمحه اهلل.

جـــــــــو النَّصِّ :
يف النصِّ جعَل الشاعُر أساَس بناِء الدنيا واآلخرِة الديَن واألخالَق، ال األحساَب واألنساَب، 

ة اإلنسان جيني هبام ثامَر العـزِّ والرشِف يف الدنيا، وثواَب  فدعا إىل احلرِص عىل حتصيلهام؛ ليكونا ُعـدَّ

ِجنان اخللِد يف اآلخـرة )1( .

)1( حممد بن عبداهلل بن محد آل ملحم ، الدر املكنـون يف شتى الفنون ، ص 224.

املفردات اللغويـة :

قـوي شديد.َمكِـني
ينشـق .َينَْخـرق

أي خــذه .ُدْوَنك الدين
قريبــة .دانيـة

النفحة الطيِّب الذي ترتاح له النفس .بنفحـة
تبقـى وتلتصق .َتْعَبـُق

الناحية، وهو خط دائري يرى فيه املشاهد السامء كأهنا ملتقية باألرض.األفــق
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)أ( 1 ـ للديِن واخللِق منزلٌة عظيمٌة، ما هـي ؟

2 ـ ما الثمـراُت التي جينيها اإلنساُن من متسكه بالديِن واخلـلِق ؟

)ب( أختـاُر اإلجـابَة الصحيحة :

َفمـا البِـاَلُد َوَمـا األْحَسـاُب ُمْجـِدَيـٌة        شـيئًا إَِذا َذَهـَب اإليَمــاُن والُخـُلـُق

الفكرة الرئيسـية يف البيت السابق :

يـِن واخللق . الدعـوُة إىل التحيلِّ بالدِّ
قيمـُة املـرِء بدينـه وَحَسبِِه .

ـرف . أمهيـُة األحساِب والشَّ
قيمُة اإلنساِن بانتامئه لوطنـه .

يا َمـْرَحـًبا برَيـاِح الُخــْلـِد َننُْشــُقَهـا               فِـي ُكـلِّ َمْعـَرَكـٍة لّلِه َنْســَتبِـُق

املعنى املقصـود من البيـت :

الرتحيُب بريـِح األحبـِة التي تدفعهم للقتـال .
الترحيُب بالريـِح التي تثيُرَها أرُض المعركـة .

ُة ميَّ النَّشــاطــاُت التَّعلُّ

الفهم واالستيعـاب :

q

q

q

q

q

q

َ
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الرتحيُب بريِح اجلنـِة التي تبثُّ رَوح االستبسـاِل واالستباق .
ـَحاب . الرتحيُب بالريـِح التي حتـرُك السَّ

)ج( أكمـل ما يـأتـي :

يـن : 1 ـ من وسـائِل حتصـيِل الدِّ
ـ ......................................................................................................................
ـ ......................................................................................................................
ـ ......................................................................................................................

2 ـ من مكارِم األخـالِق التي دعا إليها الديُن اإلسالميُّ :
ـ ......................................................................................................................
ـ ......................................................................................................................
ـ ......................................................................................................................

ِه َنْســَتبِـُق )د(         يا َمـْرَحـًبا برَيـاِح الُخــْلـِد َننُْشــُقَهـا                فِـي ُكـــلِّ َمْعـَرَكـٍة للَّ

ِهــُم                 لَِقــاُه َلْيـَس لِشـيٍء آخــَر َعِشُقوا                فِـيـَهـا إلْيــِه ِرَجـــاٌل ُكــلُّ َهمِّ

أشــرح البيت الثـاين :

q

q
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)أ( أكمـُل عىل َوْفـِق املثـاليـن اآلتيني :

يـن منهاًجا . 1 ـ ُدونـَك ) خـْذ ( الدِّ

دونـك ..........................................................................................................

2 ـ حتى ال تزدري نعم اهلل عليك، انظْر إىل من هم ُدوَنك ) أقّل ( .
......................................................................................................................     

)ب( أوظُف ضدَّ الكلمتني اآلتيتني يف مجـلة من إنشائي تبني معنامها :

)ج( أعـلِّل ملـا يأتـي :

1 ـ جرِّ كلمـِة ) العمـِر ( يف البيـِت األول :

2 ـ نصِب كلمِة ) الديـَن ( يف البيِت الرابـع :

نبنـي

دانيــة

غة والرتاكيب : اللُّ

¶

¶
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ُن من األرقام ) 5، 1، 9، 10، (  )د( أستعيُن بالنصِّ وأمأل الشكَل بالمطاليِب اآلتيِة، ثم أكوِّ
اسمًا يطلُق على رائحة الطَّيب .

3 ـ 5 ـ 6 ـ 8 =
2 ـ 9 ـ 7 =
5 ـ 1 ـ 4 =

7 ـ 4 ـ 10 =

     مرادف أجـل .
فعٌل ناسْخ يفيد النفي .

املاضـي من تعبـق .
  اسم من أسامء جهنم .

الكلمــة =

1 210

6 57

3
4

9
8

10 9 1 5

الـتَّــــذوق :

)أ( بِـَم تـوحـي الكلمـاُت اآلتيــة :

مكــني

دانيـــة

ُ
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وَأْعَدْدُت  قلمي،  فأمسكُت  الرفيع،  واألدِب  القويِم  الخلِق  عن  البعِض  ُبعَد  أزعجني 

موضوًعا أللقَيه في اإلذاعة الصباحية ، وأبيَن فيه :

q فضَل اخلـلِق احلسِن.

q نامذَج حيًة من أخالِق السلِف الصالح .

q أثَرُه يف املجتمع .

ُهـوِر َعبِيـَر الَخـْيـِر َأْجمعـُه             بِنْفِحـِه تعَبـُق األكــواُن واألفــُق )ب(      طِيَب الزُّ

أشـرَح التشبيَه في البيـِت السابِق وُأبيُِّن رأيي فيـه :

)ج( جتىّل يف القصيدِة مدى تأثِر الشاعِر بألفاِظ القرآِن الكريم، أحدد بعَضها :

النَّشاط املصاحب *

أعــــبـــر :

)*( لإلثراء وال يستهدف يف التقويم.

ُ
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واألرُض قـد َلبِســَت ِرَداًء َأْخَضـرا            والطَّـلُّ َينُْشـُر يف ُرَبـاها َجوَهَرا
إْبَراِهيُم ْبُن َسْهِل األْنَدُلِسـّي

ـالٌت فِي الطَّبِيَعـة 5 ـ تـَأمُّ

مـــدخــل :

النـــص)1( :
َأحـمــِد َشــْوِقـي

1 ـ تلَك الطَّبِيَعُة، ِقـْف بِـنَـا َيـاســاِري

َتا َماُء اهتزَّ 2 ـ األرُض َحولَك والسَّ

َها 3ـ  ِمـْن ُكـلِّ َناطِقة الجـالِل، كَأنَـّ

الَبـاري ُصنْـِع  َبِديـَع  ُأِريـَك  حتََّى 

واآلَثـاِر اآليــاِت  لَِرَواِئِِع 

القـاِري لِساِن  علَى  الكتـاِب  ُأمُّ 

)1( أمحـد شـوقي، الشــوقيات، ج2 ، ص 36 ـ 37 .

َ

َ
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4ـ  َدلَّْت عَلى َملِِك الُملِوِك، َفلـْم َتـَدْع

5 ـ َمـْن َشكَّ فيـِه َفنَْظَرٌة فِـي ُصنِْعِه

َتَخـاُلُه الغِديِر  َعلى  َتمـرُّ  َوَلَقْد  ـ   6

َوَتَألَقْت مائــِه  سواِعُد  ْت  ُمـدَّ ـ   7

ٍة ُمْبَتــلَّ ٍة  ُمْخَضـلَّ في  َينَْسـاُب  ـ   8

جَى َماَء ُضحـًى َوفي ُجنِْح الدُّ 9ـ  َوَتـرى السَّ

واألْحـَبـــاِر الُفَقَهـاِء  ألِدلَّـِة 

واإلْنكـاِر ــكِّ  الشَّ َأثِيَم  َتْمُحـو 

بإَِطــاِر زَهْت  ِمـرآًة  والنَّبَت 

فِيَها الَجَواِهُر من حصـًى وِجمــاِر

َمـنْـُسـوَجٍة ِمن ُســندِس و ُنَضــاِر

بَِحــاِر َو  َأْنـُهــٍر  من  ـًة  ُمـنْـشــقَّ

يف هنايِة الدرِس أستطيع ـ بإذِن اهللِ ـ أن :

َد مظـاهـَر اجلمـاِل يف الطبيعة . 1 ـ أعـدِّ

ـِل فيها . 2 ـ أذكـَر أثـَر التأمُّ

3 ـ أصـَف الغـديَر كام رآه الشاعر .

األهــــداف :

قــــائــــل النَّصِّ :
وسَط  بالقاهرِة  ُولَد  الشعراء،  بأميِر  يلقُب  الحديِث،  العصِر  شعراِء  أشهُر   : َشـوِقي  َأْحَمـُد 
وِرَثاًء،  وغزالً،  مديحًا،  الشعر،  فنوِن  أكثَر  عالَج  شعره،  في  أثَّرت  واجتماعيٍة  سياسيٍة  عوامَل 

ووصفًا، وتناوَل األحداَث السياسيَة واالجتماعية .

أضـواء عى النـص

ِ

ِ ِ
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)1( خري الدين الزركـيل، األعـالم، ج1، ص 136 ، 137 .

ومع أنه درَس في مصَر إال أنه تأثَّر باألدب األوربّي نتيجة وجوده للدراسِة في أوروبا، فأدخَل 
فنًّا جديدًا في الشعِر العربيِّ وهو الشعُر التمثيلّي .
ومن آثارِه : الشوقيات، على بك الكبير)1( .

جـــــــــو النَّصِّ :
الخالِق  المرَء بعظمِة  ر  القلوَب، ويذكِّ الطَّبيعة سحٌر خـالٌَّب يجلُب األنظاَر، ويستهوي  في 
 . الخالبة  فتغنَّوا بجمالِها ومناظِِرَها  الشعراِء قديمًا وحديثًا،  ألسنَة  الطبيعُة  أْنَطَقِت  وقدرته. وقد 
وها هي الطبيعُة تستوقف شوقي ويدعو للتأمل فيها، فيجوُل في أراضيها وسمائها، ويقُف مبهورًا 
أمام مشاهدها فيبدع في وصفها وتصويرها، ومن ذلك هذه القصيدُة التي َنَظَمَها في وصِف الطبيعِة 

أثناَء عودتِِه من أوروبا إلى األستانة )إسطنبول( .

املفردات اللغويـة :

مجع َحرْب وهو العامل بتحبر الكالم وحتسينه .األْحَبـار

افتخـرت .َزَهـت

حصيات صغرة .ِجَمـار

أرض خمصبة مبتلة .ُمْخَضـلَّة

يباج، والديباج ثياب من حـرير .ُسـنُْدس رقيق الدِّ

ذهـب خـالص .ُنَضـار

َجى ل الليَّـل أو قطعة منه نحو النصف .ُجنْح الدُّ قيل أوَّ

َ
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)أ( 1 ـ للطبيعة مظاهر خالبٌة عديدٌة، أذكُر بعَضَها من النص :

2 ـ أصـُف الغـديـَر كما رآه الشـاعر :

3 ـ ما الصورُة التي رسمها الشاعُر للسماِء حيَن نزوِل المطر ؟

ُة ميَّ النَّشــاطــاُت التَّعلُّ

الفهم واالستيعـاب :

)ب( أختـار اإلجـابة الصحيحة :

1 ـ ) األرض حـولك والسماء اهتزتا (

سبب اهتزازهما :
خـوفـًا ورهبـًة من الله .

ظاهرة طبيعية تحـدُث أحيانًا .
زهـوًا وطربًا بما فيها من َجَمال .

لعـودِة الحياة إليها .

q

q

q

q
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ت سواعد مائِه ( بمعنى : 2 ـ ) مـدَّ

)ج( أكمـل ما يأتـي :

ـل الطبيعة : من آثـار تأمُّ

من فضـائل ُأمِّ الكتـاب :

اربني الذين يردون الغـدير . أيدي الشَّ
جمـرى ماِء الغـديِر وَمِسيله .

معونة اآلخرين وسدَّ حاجاهِتم .
إحاطة سواعِده باخلميـلة .

q

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

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

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

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

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

q

q

q

)د( أستخرُج من النصِّ ما يؤيـُد اآليت :

ل : 1 ـ عجيَب صنِع اخلالِق يف الطبيعِة يدعُو إىل التأمُّ

ٍة مبلَّلة : 2 ـ انسياُب ماِء الغـديِر يف أرٍض نديَّ
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)هـ(           َدلَّـْت َعـلى َملِِك الُملـوِك، َفلـْم َتــَدْع             ألِدلَّــــة الُفَقَهـــاِء واألْحَبــــاِر

ــكِّ واإلْنَكــاِر                    َمــْن شـَـكَّ فيـِه َفنظــرٌة فـي ُصـنِْعـه               َتْمُحــو َأثِيـَم الشَّ

أشــرح البيتين السابقين بأسلوبي :

غة والرتاكيب : اللُّ

)أ( مـا العـالقـة بني كـلٍّ ِمـْن :

)ب( أكمـُل الفراغـات حسب املطلوب اآلتـي :

1 ـ

ُمْخَضلَّة، مبتـلَّة

السماء، األرض

اجلمـع

املفـرد

أهنــرالفقهــاء

الشــك

ََ

ِ
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األمــراملضـارعاملاضـي

َتْمُحــو

مــدت

قــف

2 ـ

3 ـ من أسـامء اهلل تعـاىل :

4 ـ مـن أســامِء الفاحتـِة :

)ج( أستخدُم الرتاكيَب اآلتيـَة يف مجـٍل مفيـدة :

روائـع اآليـات :

جـى :  ُجنْـح الدُّ

> البـــاري .
<

<

≤

> ُأمُّ الكتـاب .
<

<

≤
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الـتَّــــذوق :

)و( السندُس نعيٌم اخُتصَّ به أهُل الجنة، وقد ورَد ذكُرُه في القرآن الكريم في أكثَر من سورٍة . 
َم الكلماِت بالمطاليِب اآلتيِة ألصَل من خالِل المربعاِت  ، ثم أمأل ُسلَّ أستعيُن بأبياِت النصِّ

َلِة إلى اسِم إحدى هذه السور : المظلَّ

1 ـ الموقُع اإلعرابيُّ لكلمِة » أثيم « .
2 ـ المخاطُب المثنى من كلمة » حولك « .

3 ـ الجمُع اآلخُر لكلمِة » أنهر « .
4 ـ المفرُد من كلمِة » حصى « .

5 ـ كلمٌة بمعنى » فخـرت « .
6 ـ فعـُل أمـٍر .

اسم السـورة =

1
2

3
4

5
6

)أ( ما الغرُض من استخداِم الشاعِر لكلٍّ ِمـْن :

التشـويق . التهـويـل . التأكــيد . q ُمْخَضلَّة، مبتـلَّة

األمـــر . لفت االنتباه. الزجـــر . qيا ســـاري

q

q

q

q

ُ
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)ب( بِـَم تـوحي الكلامُت التي حتتها خط :

من شـك فيه فنظـرٌة يف ُصنِْعِه

منسـوجـة من ُسـنُْدس َوُنَضـاِر

)ج( قال َأْحَمـُد َشــْوِقي :

ْت َسـَواِعـُد مائـه وَتـَألََّقـْت                    فِيَهـا الَجـَواِهـُر ِمـْن َحصـًى وِجَمــاِر ُمــدَّ

ـُل البيَت، ثمَّ أجيـُب : أتأمَّ

  1 ـ بَِم شـبَه الشاعُر الحصَى والِجَمار ؟

  2 ـ ملـاذا اختاَر الشاعُر هذا التشبيَه ؟ وما رأيـَُك فيه ؟

)د( أشرُح الصورتين الجماليتين اآلتيتين :

ِمـْن ُكـلِّ َناطَِقِة الَجـاَلِل، َكـأنَّهـا              أمُّ الكَِتاِب َعلى لَِساِن الَقـاِري

وَلَقـْد َتُمـرُّ َعلى الَغـِديـِر َتَخـاُلـه              والنَّْبـُت ِمــْرآًة َزَهـْت بِإَِطــاِر
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النَّشاط املصاحب *

)هـ( أختـاُر من القصيدِة بيتـًا أعجبني .

الصـحراِء في  النَّبـَت  رأيَت  وإَِذا 

َيْدُنـو وهي ْمِس  الشَّ واْسـأْل ُشَعاَع 

الذي َمِن  الثِّماِر  ِمْن  للمريِر  ُقـْل 

النَّـوى َمَشْقوَق  النَّخـَل  رأيَت  وإذا 

بالميـاه ـَر  تفجَّ صخرًا  َتـَرى  وإذا 

َداِجيـًا َيْغَشـى  الّليـَل  رأيـَت  وإذا 

ـبَح ُيسـِفُر َضاِحيـًا وإذا رأيـَت الصُّ

َهـِذي َعَجائُِب َطـاَلمـا ُأِخَذْت بِهـا

َيْرُبـو َوحـدُه َفاسأْلـه َمـْن أرَبـاَكـَا ؟

أبعـُد كـلِّ شـيٍء ما الذي َأْدناكا ؟

؟ غَذاكا  الثِّمـار  ُدوِن  ِمْن  بالمـرِّ 

فاسألُه َمن يا نخـُل شـقَّ َنـَواكـا ؟

؟ َصَفاكـا  شـقَّ  بِالمـاِء  َمْن  َفَسـْلُه 

فاسـألُه من يا ليـُل َحـاَك ُدَجـاكـا ؟

فاسـألُه َمـْن يا ُصْبُح صــاَغ ُضحـاكـا  ؟

َعْينَــاك واَنَفَتـَحـْت بِهــا ُأْذَنــاكــا ؟

)1( أبو القعقاع حممد بن صالح بن إسحاق، جمالس إيامنية، ص 123 .

)*( لإلثـراء وال يستهدف يف التقويم .

أقــرأ وأتفكـر :       قال األستاذ إبراهيم بديـوي رمحه اهلل)1( :
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دى وِعطــُر الخـَُزاَمـى قطـراُت النَـّ

وُطيــوٌف َتـَخــاُلها العــيُن ُحـُلمـًا

ـُحـُب فـوقـهـا بـزالٍل َبـَكـِت السُّ

ــِة ُلجَّ فــي  األغصـان  واخضـالُل 

أعــبـــــر :
قال حسني أمحد النجمـي يف مجـال أهبـا )1( :

)1( حسـني أمحد النجمـي، شـاعر سـعودي معارص .
)2( أهبـا يف مـرآة الشعر املعارص، عيل خرضان القـرين، ص 34 .

َتَســامى الجمـاِل  مع  وُفــؤاٌد 

بـى َتـَتـرامـى في اخضـراٍر على الرُّ

وابْتسـَـاما بهجـًة  األرَض  مـأل 

الطـلِّ أحـالْت حَقـائقـي َأَحــالمـا )2(

*  أختار إحدى املناطق السياحية التي زرهتا يف جنوب اململكة العربية السعودية، ثم أصف طبيعتها 
يف أربعـة أسطر .
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6 ـ ِرَسـاَلـٌة إِلـى بِـاَلِدي

مـــدخــل :

النـــص)1( :

وَمْن َكـاَن فِي األْوَطاِن َحاِميـًا لها                 َفِذْكـَراُه ِمْسٌك فِي األنَـاِم وَعنَْبُر
الكاظمـــي

الدكتـور / منصـوُر احَلــاِزِمـي

)1( البحـث عن الواقـع، الدكتـور منصور احلـازمي .

بــالدي

ـ  ُه  اللَّ َيْعَلُم  ـ  َأحسُدِك  َواَل  النَّاِعـَم،  وترتِديَن  البـاِذَخ،  َتسُكنيَن  عنِي،  َبعيدٌة  اآلَن  َأنـِت 

يخوخـَة، وعاقبـَة الَبَطــِر . ـَل والشَّ ولكـنِّي َأخـاُف عليـِك، َأخَشـى َعَليـِك التَّرهُّ

ََ
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األهــــداف :

وال تُظنِّـي َأنَّـِك في َمـْأَمـٍن َمْهَمـا َبَلْغـِت ِمـن َتـَرٍف، َفاْلحـَــاُل ال َتـُدوُم فِإْن اجتـاحـْتـِك 

ُكنِْت في  َكَمـا  ـِل والـُمَقـاَومـِة  التَّحـمُّ َقـاِدرًة على  َتُعـوِدي  َلـْن  ـ  اللُه   َر  َقـدَّ ـ الَ  المِحــُن 

الَمـاِضي، َتناِمـيَن على الطَّــَوى، وَتْشَمِخـيَن بَِأْنِفـِك في كـبرَيـاٍء .

بــالدي

َأبنـاَء  ـ  ـنَـا  إِنَّ ْيـِف.  والزَّ التَّملُّـِق  حديـَث  ال  الَقلـِب،  حديَث  إِليِك  ُث  َأَتحدَّ ـنِـي  إِنَّ

َنْلُبـُد في َأرِضـنَـا  الَعَواِصُف، ولكنَّـنَـا  َمـاِل، وَتُهـبُّ َعلينـَا  ُك أحيانًا كالرِّ الصحراِء ـ نتحـرَّ

َصـاِمديَن َصــاِمتين، َيْكِفيـنَـا قَليـٌل من التَّمـِر واْلـَمـاِء . سُأَعـلِّـُمـِك َثانيـًة زراعـَة النخيـِل، 

وَسنَْسـَتأنُِف معـًا َمِسْيَرة الحيـاِة .

َتُكـونِي كذلِـَك،  ائِك. وَلـْن  ائِِك وَضـرَّ َسـرَّ ُصْلَبـًة في  ـًة  َقـويَّ أريُدِك  بـالِدي،  يا  نـِي  إِنَّ

َتْمييِز  على  القـدرَة  ُه  اللَّ َيْمنََحـِك  وَحـتَّى  األصـيِل،  الخـالد  َجـْوَهـِرك  إلى  َتُعـوِدِي  َحتَّى 

األصـواِت، وَيْمنََحِك النظَرَة الصائِبـَة إلى اْلـُمسَتقبِل .

يف هناية الدرس أستطيُع ـ بإذن اهلل ـ أن :

1 ـ أذكـر أسـباَب ُبعـد بـالد الكاتـب عنـه .

َد الصفاِت التي يمتـاُز هبا أهُل اجلزيرِة العربية . 2 ـ أعدِّ

َد األسَس التي ينبغي االعتامُد عليها يف بناِء مستقبِل البـالد . 3 ـ أحـدِّ
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املفردات اللغويـة :

قــائـــل النَّصِّ :
، كاتٌب وناقٌد سعوديٌّ معاصر، ولَد بمكَة عام 1354هـ، أكمل  َمنُْصـوُر بُن إِْبَراهيَم الَحازميُّ
من  الحديث  العربي  األدب  في  التاريخيِة  الرواية  بموضوع  الدكتوراه  على  حصل  فيها،  تعليَمه 

جامعة لندن، وحصل على جائزة الملك فيصٍل في األدب العربي عام 1421هـ .
ة مؤلفـات منها : البحُث عن الواقِع، مواقُف نقدية، سالُف األوان . له ِعـدَّ

جــــــو النَّصِّ :
يشعر الكاتب في قرارة نفسه بالغربة والبعد االجتماعي والفكري عن بالده، بواقعها الحالي 
البالِد صفاِت  أبناِء هذِه  فقد  تتمثَُّل في  التي  الغنى والترف؛ ألنه يخشى عاقبة ذلك  الذي يسوده 
القوِة والصبِر والتحمِل التي امتاز بها اآلباُء واألجداُد في عهِد الَكَفاف، فقد كانوا شامخين شموَخ 

النخيل، ثابتين ثبوَت الجباِل على وجه الصحراء .
ٍر  ويطلُب الكاتُب من أبناِء البالِد العودَة إلى أسباِب القوِة مْن تقديٍر للعمِل وتفكيٍر ثابٍت متبصِّ

مميَّز، وأْن يضعوا أسَس النظرِة الصائبِة للمستقبل .

أضـواء عى النـص

العـايل الفاخـر .البــاذخ
ـل االضطراب واالسرتخاء .الرتهُّ
االستخفاف بالنعمة، والطغيان هبا .الَبَطــر

اجلــوع .الطَّــوى
نلـزم ونقيـم .َنْلبـُـد

ثابتني مسـتمرين .صامدين
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ُة ميَّ النَّشــاطــاُت التَّعلُّ

الفهم واالستيعـاب :

)أ( 1 ـ ِمـّم خيشـى الكاتـَب عىل بـالده ؟

2 ـ ما الصـفاُت التي يمتـاُز هبا أبنـاُء اجلـزيرة العربيـة ؟

3 ـ ما أسُس بنـاِء مستقبِل البالِد يف نظِر الكاتب ؟

)ب( أختـار املعـنى املقصــود :

سفر الكاتب وبعـده عن وطنه .1 ـ ) بعيـدة عنـي (
افتقاده صورة  الوطن القديمة التي أحبها .

مبالغتـه يف إظهار شوقه وحنينه لوطنـه .
مبالغة يف اجلفـاء واهلجر .

q

q

q

q
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2 ـ ) سأعّلمِك ثانية زراعة النخيل (

)ج( أكمـُل الفراغــاِت اآلتيـَة :
1 ـ من الوسائِل التي ُتكسـب البالَد قـوًة وصـالبة :

ـ                                                                        ـ
ـ

2 ـ من صفاِت أبناِء الصحـراء :
ـ                                                                        ـ

ـ

حـثُّ أبنائها عىل تعـلُّم زراعة النخيل .
الدعـوة إىل استثامر األراض الزراعية .

تعليمها اجلـّد والثبـات وحب العطـاء .
اعرتاض الكاتـب عىل قطـع النخيـل .

q

q

q

q

د العالقـة بني كلِّ كلمتني مما يـأيت : )أ( أحـدِّ

ــة صلـبة قــِويَّ

ائك ائك ورضَّ رسَّ

غة والرتاكيب : اللُّ
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)ب( أعـلِّـل لمـا يـأتي :
» فإن اجتاحْتـك المحــُن «

1 ـ ضبط كلمـة ) المحـُن ( بالضـم :

» ولـن تكــوني كـذلك .... «
2 ـ حـذف النـون من كلمة ) تكــوني ( :

)ج( أستبدل بكـل عبارة مما يأتي كلمة واحدة من النَّص لها المعنى نفسـه :

ترتفعـين وتعتـزين تكـبُّـًرا وعظمـة :

اســتأصلتـك وأهلكتـك :

الـتَّــــذوق :

)أ( أسـتخرُج من النَّـصِّ العبـاراِت الدالـَة عىل املعـاين اآلتيـة :

ة التَّـرِف والنعيـم : 1 ـ ِشـدَّ
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ضـا بالقليـل : ـِل والرِّ ة التحمُّ 2 ـ ُقـوَّ

ـاهـات اهلـادفة من املخـادعة : 3 ـ التفريق بني اآلراء واالجتِّ

)ب( ) إننـا - أبنـاَء الصـحراِء - نتحـرُك أحـيانًا كالرمــال ( .

أشـرح الصـورَة اجلامليـَة يف العبـارِة السابقة :

)ج( أختـاُر من النصِّ عبـارًة أعجبتني، مع التعليــل :
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ُمِصيـٍخ ِمـْن  هـْل  َأالَ  َوَطني  َبني 

َصْعٌب العـزِّ  َفنَْيـُل  وا  ِجـدُّ َأَجـْل 

َطـريًقـا أيديِـُكـم  بـيَن  ـوا  وُشـقُّ

التَّنـَـائِي مـع  بالعفـاِف  ْوا  َتحـلَّ

كِـرامًا ُأمتِــكم  بـيَن  وعيُشـوا 

واْلتِحـاُم ِجـدٌّ  العيـِش  َفـُلـبُّ 

ـهاُم السِّ َغـايتـِه  ُدوَن  ُتـالَقـى 

الِوئــاُم ُلـُه  أوَّ العْليــاِء  إِلى 

الِحَمــاُم فغـايُتـها  ْنيـَا  الدُّ َعـِن 

الكِـراُم إال  الُعـال  نـاَل  فمـا 

)1( ديـوان عرب السـنني، عبدالرمحـن آل عبدالكـريم، ص 196.
)*( لإلثـراء وال يستهدف يف التقويم .

ْحَمـِن آُل عبِدالكـريِم )1( : أقــرُأُ وأعــبـــر :        قال عبُدالرَّ

*  أكتب رسالة أعرب فيها عن حبي لوطني، وما جيب عيّل لرفعـة شأنه، وحتقيق التقدم واالزدهار له .

النَّشاط املصاحب *
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7 ـ  َفـَضـائِـُل وِشـَيـٌم

مـــدخــل :

النـــص :)1(

َعـاُبـوا َعلَيـنَـا َسـَخاَء الَكفِّ َنْبُسُطها      َكْم َعاَبنَا النَّاُس َنْسـُخو فِي َعَطاَياَنا
ناصـيف ُيمـيِّـن

الـُمَقنَّـِع الكِنْــدي

ـَمـا ْيـِن َقـْوِمـي وإنَّ 1ـ  ُيَعاُتبِنِي فِي الدَّ

2 ـ َأُسدُّ بِـِه َما َقـْد َأَخلُّـوا وَضيَُّعوا

3ـ  وفي َجْفنَـٍة ما ُيغَلـُق الباُب ُدوَنـها

ُدُيــِونَي فِـي َأْشَياَء ُتْكِسُبُهْم َحـْمـَدا

ا ُثُغـوَر ُحُقـوٍق َمـا َأَطاُقـوا َلَهـا َسـدَّ

ُثــْرَدا َقـٍة  مَدفَّ لحمـًا  َلٍة  ُمَكلَّ

)1( رشح ديوان احلامسة » أبو متام «، اخلطيب، ج3 ، ص 100 ـ 101.



6465 6465

األهــــداف :

َجَعْلُتـه عتيـٍق  نهـٍد  َفـَرٍس  وفِـي  ـ   4

َأبِـي َبنِـي  وبيَن  َبْينـي  اّلـِذي  وإِنَّ  ـ   5

6 ـ َفإِْن أَكُلوا َلـْحِمـي َوَفـْرُت ُلـُحـوَمُهـْم

7 ـ وإِْن َضيَُّعـوا َغْيبِي َحِفْظُت ُغُيـوَبُهْم

8 ـ َواَل َأْحِمـُل الِحْقـَد الَقِديَم َعَلْيِهُم

9 ـ َلُهْم ُجلُّ َمـالِي إْن َتـَتـاَبَع لِـي ِغنًى

10 ـ وإِنِّي َلَعْبـُد الضيـِف ما داَم نازالً

عبـَدا َأْخـَدْمُتُه  ثم  لَبْيتِـي  ِحجـابًا 

ا ِجـدَّ َلـُمْخَتلٌِف  ـي  َعـمِّ َبنِـي  وَبْيَن 

وإِْن َهـَدُموا َمْجـِدي َبنَْيُت َلـُهـْم َمْجـَدا

وإِْن ُهـْم َهَوْوا َغيِّـي َهويـُت َلـُهـم ُرْشـَدا

وليَس َرئِيُس القْوِم َمْن َيْحِمُل اْلـِحْقـَدا

ِرْفـَدا ْفُهـُم  ُأَكلِّ َلْم  َمالِي  َقـلَّ  وإِْن 

العْبـَدا تشبُِه  غيُرَها  لِـي  شيمٌة  وما 

يف هناية الدرس أستطيُع ـ بإذن اهلل ـ أن :

َد أسـباَب كثرِة ديـوِن الشاعر . 1 ـ أحـدِّ

َل االختـالَف بنَي الشاعِر وبني قومه . 2 ـ أعـلِّ

3 ـ أذكَر مكـانَة الضيِف يف نفِس الشاعر .
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املفردات اللغويـة :

أضـواء عى النـص

قــــائــــل النَّصِّ :
ُد بُن ُعَمْيَرة الكِـنْـِدّي، شاعٌر من أهل حضرموَت، اشتهر في العصِر األموّي، لقبه ) المقنَّع (.  ُمَحمَّ

وقيَل إِنه كان جمياًل يستُر وجَهُه بقناٍع)1( .

جــــــــو النَّصِّ :
عندما تكـوُن النفُس مفطـورًة على النُّـْبـِل، فإنَّ وجـوَدَها ال يتحقُق إالَّ بأن تعطَي وال تأخـذ، 

وتمنَح وال تمنَع، هكذا كانت نفُس المقنَِّع الكِنْدّي .
لقبيلتِِه، ولكنَّ  لقوِمِه، ورعايًة  لجائٍع، ودفاعًا عن مظلوٍم، وحمايًة  إطعامـًا  مـاَلُه  أتلَف  فقد 

ِه ـ وقد فقَد ماَلُه ـ يُعـيِّروَنُه بفْقِرِه، فكاَنْت أبياُتُه التي يمتزُج فيها العتاُب باأللم . أبناَء عمِّ

)1( خر الدين الزركـيل، األعـالم، ج6 ، ص 319 .

ـروا .أخلُّـوا قصَّ
مجع ثغر وهي : كـل فرجة وثلمة .ثغـور
قصعة، والقصعة، وعاء يؤكل فيه ويثرد .جفنـة
حماطـة .مكـللة
عــاٍل .هنــد

أحبُّــوا .هــَوْوا
الغـّي هو : الضـالل .غيــِّي
عطــاًء وعـوًنا .ِرْفــدا
خـلـق .شـيمة
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ُة ميَّ النَّشــاطــاُت التَّعلُّ

الفهم واالستيعـاب :

)أ( 1 ـ الَم القـوُم املقنـََّع عىل كثرِة ديونِـِه ، فبَِم ردَّ عليهم ؟

2 ـ ما وجـُه االختـالِف بني الشـاعِر وقوِمـِه ؟

3 ـ أذكـُر مكانَة الضيِف عنَد املقنـَِّع من خالِل البيِت األخر ؟

    )ب( أختـاُر املعـنـى املقصـوَد :

1 ـ عبـارة » أسـدُّ به ما قـد أخـلُّـوا « :

أقـوم بام مل يقـومـوا به من واجـب .

أردُّ اجلميـَل الذي تركـوه يل .

أتـمُّ ما نقَص من بناء البيـوت .

أقـوم بنفقـة عيـاهلـم .
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2 ـ » ويف فرٍس هند عتيٍق جعلُتُه حجابًا لبيتي ... « :

استخدام جلد الفرس يف صنع األحجبة .

تكليف نفسه عبء محاية قبيلته بفرس أصيل قوي .

اختـاذ الشاعر الفرَس حاميـًا له من قـومـه .

اختاذ الفرَس للتفاخر والزينـة .
)ج( أكـمل ما يأتـي :

1 ـ » ثغـوَر حقـوٍق « بمعنى حقوٍق تستوجُب املحافظَة عليها مثل :
................................... ، و .................................... ، و .............................  

2 ـ وصف الشاعُر اجلفنة بـ ........................... و ........................... و ..........................
والفرَس بـ ........................... و ........................... و ........................... وفيها تتضُح 

صفتاِن من صفاِت العرِب هي ........................... و ........................... .
3 ـ من األضـرار املرتتبـة عىل احلقـد ...................................... و .................................... 

و..........................................

)د( أنصـح كـلَّ َمـْن :
1 ـ يضـيِّـُع مـاَلُه مبالغــًة يف الكـرم :

2 ـ يقابـُل اإلسـاءَة بإسـاءٍة مْثـلَِها :
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)أ( أسـتخرُج أضداَد الكلمـات اآلتيـة من القصيدة :

)ب( أضـع الكلمـات اآلتيـة يف مجـل مفيـدة توضح معنـاهـا :

)ج( من معاين كلمة » العتيـق « الكريم، واجلميِل، والقديم، أبني َداللتها يف اجلملتني اآلتيتني :

ـَب أبو بكـٍر الصديُق بالعتيـق . 1 ـ ُلقِّ

2 ـ هفـِت القـلوُب للبيـِت العتيـق .

غة والرتاكيب : اللُّ

)هـ( قـال الشـاعر :

ْفـُهـُم ِرْفــَدا َلـُهْم ُجــلُّ َمـَالي إِْن َتـَتـابـَع لِـي ِغـنًى             وإِْن َقـلَّ َمـالِي َلـْم ُأَكلِّ

أنثُر البيَت السـابَق بأسلوبي :

ـَلـًة ِشــيَمـةُجــّلُمَكـلَّ

َهـَدمـُـوا

ضيَّـُعــوا

الـَغــــّي

≤
≤
≤
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الـتَّــــذوق :

1 ـ مفعـوُل به ثاٍن للفعِل » جعل « .

2 ـ مـرادُف املعاتبـة .

3 ـ معنـى الكـرِه الشـديِد .

4 ـ األمـُر من ـ أكـلوا ـ معكوسة .

5 ـ مجـُع ِشـيَمة .

)د( أسـتعيُن بأبياِت القصيدِة وأمـأل الفراغاِت حسَب المطلوِب ، ثم أتبُع اتجاَه السهِم ألصَل 
اعر : إلى صفٍة أخرى من صفاِت الشَّ

1 2 3 4
5

)أ( أسـتخرج من النَّـص العبـارات التي تـدل عىل  :

1 ـ الغيـبــة : .................................................................................................

2 ـ العفـِو والصفـح : ......................................................................................

)ب( أضع عالمة ) ( أماَم التعبِر األمجـِل فيام يأيت، مع ذكِر السبب  :

1 ـ مدفقـة ثـردا                         ممتلـئــة ثــردا

السـبب : .......................................................................................................

2 ـ هـدمـوا جمـدي                     أفسدوا جمدي

السـبب : .......................................................................................................

ُ
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)ج( أخـتـاُر شـطَر بيـٍت من القصيدِة يصلُح أْن يكوَن حكمـًة :

)د( يف النصِّ يظهُر تأثـُر الشاعِر بالقرآِن، فام البيُت الدالُّ عىل ذلك ؟

النَّشاط املصاحب *

 أقــرأ وأستفيد :
)1( : ) الكرُم إْن كاَن بمـاٍل فهو جوٌد، وإْن كاَن بكفِّ ضرٍر مع القدرِة فهو عْفٌو،  قال الَكَفويُّ

وإْن كاَن بِبذِل النَّفِس فهو شجاعٌة ( .
وهذا متمثل بشاعرنا الكِنِْدي، فبالرغم من إساءة قومه له، إال أنه قابل إساءتهم بالعفو، بل 

أشاد بذكر فضائلهم ومحاسنهم، وفي ذلك يقول :
      على أنَّ َقـومـــي ما َتـَرى عـيُن َناظـٍر             َكِشـيِبهُم ِشـيـبًا وال ُمـْرِدِهم ُمــــْردَا
ا ـاِن إذا اشتــدَّ       بِفضـٍل وَأحــالٍم وجــوٍد وســؤدٍد              وقوِمـي ربيــٌع في الزمَّ

من خالل القصيدة المدروسة السابقة :
د موقفي من كـرم الشاعر في ضوء اآلية الكريمة اآلتية : أحدِّ

قال تعالى في سورة اإلسـراء : ﴿

. )1(﴾                                                                                      
)1( نرضة النعيم، إعداد جمموعة من املختصني، ج8 ، ص 3215 .

)2( سورة اإلرساء : آيـة )29( .                                      )*( لإلثـراء وال يسـتهدف فـي التقويم .
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8 ــ الِفْردوُس األْندُلِسيُّ المْفُقودُ*

التقويم الذايت :

األَعــراِب آيـــَة  هــــُر  الدَّ َنَســَخ  ـ   1

ُذراَهــــا َأنَّ  الــَبـْرَنــاُت  نبـَّـَأتِـني  ـ   2

وُنصــيٍر طـــارٍق  َمْجـــُد  وَغـــَدا  ـ   3

ــا لـمَّ الخـــالئـِف  شــعلُة  وَخَبــْت  ـ   4

ـرَق بالثـأِر 5 ـ َواْنبـَرى الغـرُب يـَأخـُذ الشَّ

َوولَّــــى مــــــاُن  الـزَّ َأدبــــــَر  وإَِذا  ـ   6

7 ـ فاسـَأُلوا الغـرَب َأيــَن كاَنـْت دعـاِويـِه

لقـــوٍم الــوفـــاُء  َأيـْــَن  واْســــَألوُه  ـ   8

َدارًا ــِة  المَشـــــــــقَّ وَأَرْوُه عـــلــى  ـ   9

ِجنَـــانـًا فصـيَّرُوَهـا  نـَــَزُلــوهـــا  ـ   10

11 ـ َنَشـــُروا الَعــْدَل والمســاَواَة فِيهـَــا 

يــِن والِعــْلـِم والِحْلـِم 12 ـ َأخـُذوَها بالدِّ

َتــَتـبـــاَرى وفـوُدُهـم  َقَصــَدْتهـا  ـ   13

َلـمـَّــا ــرِق  الشَّ َقـَرائِـُح  َأعجَبْتُهـم  ـ   14

)*( لإلثراء وال يستهدف يف التقـويـم .

لعبدالعزيز بن حممد خليل

الهضــاِب  َوتـلـَك  َبـــا  الرُّ هـِذي  بيَن 

األنســـاِب َوشـــائِـِج  ِمــْن  َأقفـــَرْت 

وَخــــراِب َدارٍس  بـيـَن  بـــَددًا 

األســـباِب ُعـــَرى  بينُهـْم  َوهــنَــْت 

حســـاِب بِغــيِر  األَذى  َيصـــبُّ 

الغـراِب نعيـِب  مـن  الّصـْقُر  َأجَفـَل 

؟ ــَواِب  والصَّ والِحـَجــا  العــدِل  مــَن 

األحبـاِب ِعشــرَة  الغـرَب  عاشــُروا 

اغــتراِب ُطـوِل  بعــَد  ـمـَل  الشَّ تجمــُع 

ــَراِب الشَّ وعـذِب  ـَبا  الصِّ جمـاِل  في 

األلـقــــاِب َزعــــاَمـــَة  وَأَمــــاُتـــوا 

َقـــاِب الرِّ َأْســـَر  َوَفـــكِّ  األذى  َوكـفِّ 

طِـــالِب َأيَّ  العُلـــوِم  طِــالب  في 

َنــاِب َغـْيـُر  َذْوَقـُه  َأنَّ  َأيقنُـوا 

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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ُمسـَتَطـابًا َمْشــَرعـا  فيـِه  َوَرَأْوا  ـ   15

ِذئــابًا عــاِة  الرُّ علـَى  كـاُنـوا  ُثــمَّ  ـ   16

َجبـيِن في  َوصــمٌة  ـ  والّلِه  ـ  تِلَك  ـ   17

ـرِق واْبـُكـوا 18 ـ َفاْذُكـَروا َذاَك يا َبنـِي الشَّ

واأللَبــاِب العُقـوِل  ثَِمــاِر  من 

َئــاِب الذِّ طَِبــاِع  ِمـن  الَغــْدُر  إِنَّمـا 

وعــاِب بِـذمٍّ  مْقــُروَنـٌة  الَغــرِب 

األْنَجــاِب َمْصــَرَع  الُطُْهــِر  ِم  بالدَّ

قــــائــــل النَّصِّ :
عبُدالعزيِز بُن محمٍد خليـٍل : شاعٌر ِمْصريُّ معاصٌر، كان يْشَغُل منصبًا كبيرًا في جهاِز تفتيِش 
اللغِة العربيِة بوزارِة التربيِة والتعليِم المصرية، له إنتاٌج شعريُّ مبثوٌث في كتِب النصوِص األدبيِة وفي 

حِف والمجالت، وقد ُعرف شعُرُه بجزاَلِة األسلوِب، وقوِة التعبير، واإليقاِع الموسيقّي . الصُّ

س 1 : أضُع المفرداِت اآلتيَة في جمٍل تبيُن معناها : َداِرٍس ـ الِحجـا ـ اْغـتِراب .
َذَهاب مجِد  في  فكرته  تدلُّ على  ألفاظًا  األولى من قصيدتِِه  األبياِت  في  الشاعُر  استخدَم   : س 2 

العرِب في األندلس، أحدُد األلفاَظ، ثم أشرُح الفكرَة من خالِل األبياِت األربعِة األولى .
س 3 : أشرُح الصـوَر الجماليـَة التي وردْت في األبياِت اآلتية :

ـَأتِنْـي الَبـرَنـَاُت أنَّ ُذَراَهـــا             أَقَفـَرْت ِمـْن وشـائِـِج األْنَســـاِب 1 ـ نـبـَـّ
ا             َوَهـنَـَت بينهـم ُعـَرى األْســـباِب 2 ـ وَخـْبـَت ُشـْعـَلُة الَخـالئِـِف َلـمَّ
ئـــاِب عـاِة ( ذئـابًا             إِنَّـما الَغـْدُر ِمـْن طِـَبـاِع الذِّ 3 ـ ثـمَّ كاُنـوا على ) الرُّ

س 4 : قال الشاعر :
ـْرَق بالثَّـأِر             يصــبُّ األَذى بَِغــْيِر ِحَســـــاِب واْنَبـرى الغـرُب يأخـُذ الشَّ

قُر ِمْن َنِعيـِب الُغــراِب مـــاُن وولَّــــى             أْجَفـَل الصَّ وإذا َأْدبـــــَر الــزَّ
في مضمون البيتين بياٌن لموقف الغرِب من العرِب، أختاُر منهما ُجَماًل أثَّرت في نفِسي من حيُث التصويُر مع التعليل.

نشـاطات التقويم الذايت

َ

َ

َ
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9 ــ َنـــْجـــد*

اخُلــَزاَمــى وَمْهــَد  ـبا  الصِّ َنفحـاِت  ـ   1

ومـجـ العــرار  َمنـبِـَت  يا  َأنـِت  ـ   2

َقـِديــٍم ُمنـُذ  الظِّـبــاِء  كِـنَـاَس  يا  ـ   3

فَمـْجــًدا الَعـاَلَء جمــدًا  َذَخــْرِت  َكـْم  ـ   4

الُعــْر ُأمــِة  مـن  القـُروِن  ســرُّ  فِيــِك  ـ   5

قـلـٍب ُكـلِّ  يف  اهِلـَيـاَم  َأَثــْرِت  َقـْد  ـ   6

7 ـ َســُيِعيـُد التَّــاِريـُخ َمــا َكـاَن َأعطــاِك

)*( لإلثراء وال يستهدف يف التقـويـم .

لـَحسـِن بِن عبِداهللِ الُقَرِشـي

َســـالَمـا اإلبــــاِء  َمـوطِــَن  يـا  نـْجـــُد 

األْحــاَلَمــا هُتــْدِهــُد  ِذكـــريـات  لِـَس 

اهتَضــاَمـا فِيــــك  األُســــوُد  يتــَأبَّـــى 

فجـــاَمـا َجــــامـًا  اإلهلــــاَم  َوَســكْبـِت 

واألفـَهـــاَمــا الـُعـُقــــوَل  ى  تعــدَّ ِب 

َشـــــاعــريٍّ َومـــا َشـــَفـْيــِت ُأَواَمـــــا

َتـَتـســَــــاَمـــى وَمنْــعـــــًة  ُخـــُلــودًا 

قــــائــــل النَّصِّ :
ِه الُقَرِشـي : ولَد بمكَة المكرمِة عام 1344هـ . أتّم حفَظ القرآِن الكريِم وهو  حسـُن بُن عبِداللَّ

دوَن العاشرِة، التحَق بمدرسِة الفالِح، وحصَل على الشهادِة الثانويِة من المعهِد العلميِّ السعوديِّ 

بمكَة . تخرَج من جامعة الرياِض )جامعِة الملِك سعوٍد حاليًّا( تقلَّب في العديد من الوظائِف اإلداريِة 

والفنيِة واإلعالميِة في الدولة.

َ

ُ
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س 1 : أبحث عن مرادفات :

الُخـَزامى ـ يتـأبَّى ـ اْهتِضاَما ـ َشـَفيت

س 2 : أكتشُف صفاِت الجماِل في نجٍد كما أوردها الشاعُر في األبياِت الثالثة األولى ؟

س 3 : ما المقصوُد بعبارة » فيِك سـرُّ القـروِن « ؟ وعـالَم تدلُّ ؟

س 4 : أستخرُج أسلوَب نداٍء، وأبـيُن فائـدتـه .

س 5 : أشرُح الصورَة الجماليـَة في قوله ) ذكريـاٌت تهـدهـْد األحـالَم ( .

َق الشاعُر في اختياِر األلفاِظ والصوِر المناسبِة للتعبير عن حبه لنجٍد ؟  س 6 : في رأيَك هْل ُوفِّ

مع التعليل .

نشـاطات التقويم الذايت
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