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 الوحدة األولى 

 المطالعة
 الدرس األول

 ورة النحلمن سآيات  

 :التي تليهاعن األسئلة  أجب ُثم  ، اآلتية الكريمة اتاقرأ اآلي
(1) 

وهللا  *قدير شيءبصر أو هو أقرب إن هللا على كل السموات واألرض وما أمر الساعة إال كلمح ال غيبوهلل "      
الطير  إلى روايألم * األبصار واألفئدة لعلكم تشكرون وجعل لكم السمع و  شيئا   ال تعلمون أخرجكم من بطون أمهاتكم 

 *لقوٍم يؤمنون  آلياتفي ذلك  إال هللا إن   السماء ما يمسكهن   في جو   مسخرات

 ها اآلية السابقة؟ي وردت فيما اسم السورة الت .1
د م  ب   .2  السابقة؟ اتيمطلع اآلفي  -عز  وجل  -هللا تفر 
  ثالثة؟الب وما المقصود ،للثانية الصرفي  والمعنى اكتب مفرد األولى،  (األفئدة، أقرب، الساعة) .3
  .خط  ب ما تحته أعر  .4
 .قةبالسابين وسائل المعرفة الواردة في اآليات  .5
 ما داللة ذلك؟  ،ورد في اآليات السابقة نعمُا كثيرة أنعمها هللا على اإلنسان .6
 .البالغي  غرضه  وبي ن ،إنشائي ا   ا  أسلوباستخرج  .7
ح .8  .)وما أمر الساعة إال كلمح البصر( :في قوله البياني  اللون  وض 
 مما يأتي: كل  مما بين القوسين في اإلجابة الصحيحة  خترا .9

 (نافية -   ةوصولم  - زائدة   - استفهامي ة)":وما أمر الساعة إال كلمح البصر" :تعالىقوله  في نوع )ما( -
 ( خبر إن   – سم إن  ا -نعت  -)حال   :لجملة "يؤمنون " اإلعرابي  الموقع  "في ذلك آلياٍت لقوم يؤمنون  إن  " -
  (لجحوداالم  -م التعليل ال -الم التوكيد  -الم الجر )   ": إن في ذلك آليات" :تعالى( في قوله الالم)نوع  -
 (يسم    -    وسم     -سمو        - سمى        (:بحث عن كلمة )السموات( في المعجم في مادةن -

(2) 
 نإقامتكم وميوم و ونها يوم ظعنكم تستخف   بيوتا   األنعاممن جلود لكم  وهللا جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل"      

جعل و  أكنانا   الجبال وجعل لكم من ظالال  مما خلق  وهللا جعل لكم *حين إلى ومتاعا   وأشعارها أثاثا   أوبارهاصوافها و أ
 البالغيك نما علفإن تولوا فإ *، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم لكم سرابيل

 *"المبين
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 ؟رة التي تدور حولها اآلياتما الفك .1
 ؟ن منهاياذكر اثن ،األنعاممن  أنواعثالثة  إلىتشير اآليات الكريمة  .2
  ؟ثالثةاإلعرابي  لل وقعوالم ،الثانيةومفرد  ،( ما معنى األولىتسلمون  ،أكنانا   ،وردت الكلمات )بأسكم .3
ح .4  :فيما يأتي خط  رق في معنى ما تحته الف وض 

 ."وسرابيل تقيكم بأسكم، سرابيل تقيكم الحروجعل لكم "
نا   -فعال  مضارعا  مرفوعا  بعالمة فرعية -اسما ممنوعا  من الصرف -أسلوب قصر :استخرج من اآليات .5   .بديعي ا   محس 
 .خط   تحتهأعرب ما  .6
 منها. ا  كثيرة دالة على قدرته ووحدانيته، عدد ثالث أنعم هللا على اإلنسان نعما   .7
 مما يأتي: كل  مما بين القوسين في جابة الصحيحة اختر اإل .8

 (االبتداء –التبعيض –التوكيد-ةالظرفي  ( :".... أوبارهاومن أصوافها و ": تعالىفي قوله  (من) أفاد حرف الجر -
 (ةة ظرفي  ري  مصد- ةزائد - ةموصول - ةفيا) ن:"وهللا جعل لكم مما خلق ظالال  " :تعالىقوله  في (ما) نوع -

 (قوم يؤمنون ... لتعالى" وهلل غيب السموات .... إلى قوله  :تعالىاكتب اآليات الكريمة من قولة  .9
 

(3) 
م فروا والهكؤذن للذين يال  ُثم   شهيداة ويوم نبعث من كل أم  * ينكرونها وأكثرهم الكافرون  ُثم  يعرفون نعمت هللا "    

الوا قركاءهم شوإذا رأى الذين أشركوا  *ذاب فال يخفف عنهم وال هم ينظرون الع ظلمواوإذا رأى الذين  *يستعتبون 
ل ضسلم و ٍذ ال يومئهللا إلىوألقوا  *لكاذبون كم ن  القول إ إليهمدونك فألقوا من  هؤالء شركاؤنا الذين كنا ندعو بنار 

 *"عنهم ما كانوا يفترون 
 ؟ٍة شهيداماذا يرسل هللا في كل أم  ل .1
 ؟بموجبه مضاعفة العذاب واستحقوارتكبه الكافرون ما الجرم الذي ا .2
 .ومضاد كلمة )ينكرون(، (يستعتبون مرادف كلمة ) اكتب: .3
 .خط  ب ما تحته أعر  .4
ح .5  .)إذا رأى الذين ظلموا العذاب( :تعالىفي قوله  التصوير البياني   وض 
 مما يأتي: كل  مما بين القوسين في جابة الصحيحة ختر اإلا .6

 المسالمة( -  االستسالم -اإلسالم   -  السالم) :يات السابقة تعنيفي اآل (مل  الس  )كلمة  -
 "على:ألقوا إليهم القول..."ف :تعالى ( في قولهد الضمير )واو الجماعةيعو  -

 (المالئكة -المسلمين -الشركاء - )المشركين                                       
 .في الطير -جل  و عز  -قدرة هللا  دالئلو ، إلنسانعند اآليات الدالة على وسائل المعرفة كتب مما تحفظ اا.7
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(4) 

 لكل نا  تبياتاب  كلنا عليك العلى هؤالء ونز   شهيدا  ويوم نبعث في كل أمٍة شهيدا  عليهم من أنفسهم وجئنا بك  "   
ى ورحمة  وبشرى للمسلمين شيء المنكر و لفحشاء عن ا وينهى القربى ذي هللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء إن   *وهد 

 "*رون والبغي يعظكم لعلكم تذك  

 ، و)شهيدا ( الثانية في اآلية الكريمة؟ما الفرق بين )شهيدا ( األولى .1
 ؟"هدى ورحمة وبشرى في قوله تعالى: "عطف الما قيمة  .2
 ينهي؟ الثانية؟ وعم   اآليةفي  -سبحانه -أمر هللاي م  ب   .3
 .خط  أعرب ما تحته  .4
 خبرا  جملة. – مقصورا   اسما   -لة بمقا :استخرج من اآليتين .5
 كلذ " ناقش......بالعدل... : "إن هللا يأمرتعالىقوله هي يم أن أجمع آية في القرآن الكر  إلىن ذهب بعض المفسري  .6

 .لآلية الكريمة في ضوء فهمك
(5) 

 *لون لم ما تفعن هللا يعإكفيال م وأوفوا بعهد هللا إذا عاهدتم وال تنقضوا األيمان بعد توكيدها وقد جعلتم هللا عليك"   
 إنما أمة ربى منأأن تكون أمة  هي  وال تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا  تتخذون أيمانكم دخال بينكم

  "*يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون يبلوكم هللا به وليبينن لكم 
 .نقضهاعدم و  ،الوفاء بالعهوداذكر اآلثار المترت بة على  .1
 م ْن ينقض أيمانه بعد توكيدها؟ السابقة في اآليات تعالىشبه هللا  م  ب   .2
م على فاعله وجوبا .م - نوعه وبي ن إنشائي ا   ا  أسلوب :اتاستخرج من اآلي .3  فعوال  به تقد 
 ، ومفرد )أنكاثا (.(أربى)والمادة اللغوية لكلمة  (،كفيال  )معنى اكتب:   .4
ح .5  " وال تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا  " :الصورة البياني ة في قوله تعالى وض 
 القرآني في بعض المواقف لضرب األمثال للناس؟ سلوبلماذا يلجأ األ .6
 "والهم يستعتبون  تعالىقوله  إلىفإن تولوا.........": تعالىأكمل اآليات من قوله  .7
 " إنما يبلوكم هللا به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون "  :قال تعالى .8
ح، ردت )ما( في اآلية السابقة مرتينو  .9  .نوعها في كل مرة وض 

 مما يأتي: كل  اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين في اختر  .10
 ": بينكم وال تتخذوا أيمانكم دخال  ": تعالىإعراب كلمة )دخال ( في قوله  -

 (مفعول مطلق -  نٍ مفعول به ثا -حال  - تمييز)                                 
 هو: " وإيتاء ذي القربى" :تعالىالمعنى المستفاد من قوله  -

 (اإلحسان للجار -نحياز للقريب  اال  -لة الرحم  ص -اإلنصاف  )                     
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(6) 
 *عظيم عذاب  ولكمسبيل هللاصددتم عن  وتذوقوا السوء بمابعد ثبوتها قدم   فتزل  بينكم  وال تتخذوا أيمانكم دخال  "   

 ".*خير لكم إن كنتم تعلمون هو هللا ما عند قليال  إن  نا  ثم وال تشتروا بعهد هللا
 دخال  بينكم"؟، وعالم يدل  تكرارها؟ أيمانكم"وال تت خذوا  ما معنى قوله تعالى: .1
 ؟لكلمة )عظيم( الصرفي  المعنى ما  .2
ح .3  : "وتذوقوا السوء بما صددتم".تعالىة في قوله البياني  الصورة  وض 
 .خط  أعرب ما تحته  .4
 :استخرج من اآليتين .5

مه.خبرا   -اسم تفضيل -نوعه وبي ن إنشائي ا  ا أسلوب م على المبتدأ، مع بيان حكم تقد    تقد 
 مما يأتي: كل  اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين في  اختر .6

 (ائدةز   – موصولة   -  نافية   -كافة  )      : "هو خير" إنما عند هللا تعالىفي )إنما( في قوله  "ما "نوع  -
 االستعانة( - لسببيةا -التوكيد –التبعيض": )صددتم بماوتذوقوا السوء ى: "تعالفي قوله  (الباء)داللة حرف  -
 

(7) 
أو  را  من ذكل صالحم ْن عم *ما كانوا يعملون جزين  الذين صبروا أجرهم بأحسن نعند هللا باٍق ول ما"ما عندكم ينفد و 

 "*هم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون طيبة ولنجزين   حياة  ه أنثى وهو مؤمن فلنحيين  
 ؟عليها اآليات السابقة تشتملما الفكرة العامة التي  .1
ات.وجمع الثانية، ونوع ، األولىمعنى )ينفذ، حياة، باٍق( اكتب:  .2  الثالثة من المشتق 
 على صاحبه؟وما أثره ؟، ما شرطه ،عن العمل الصالحتتحدث اآليات  .3
 .مع بيان السبب فعال  مضارعا  مبنيا   ،نوعه وبي ن، بديعي ا   استخرج من اآليات: محسنا    .4
 .خط  أعرب ما تحته  .5
ح .6   فيما يأتي: خط   ما تحتهالفرق في معنى  وض 

ل  هللا يومئٍذ  إلى"وألقوا   " مالس 
   فاجنح لها" ملْ للس  " إن جنحوا 
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 الدرس الثاني
 شريفة نبوي ةأحاديث 

 أجب عن األسئلة التي تليها: ُثم  ، حاديث النبوي ة الشريفة اآلتيةاقرأ األ
(1) 

ال تسأل  (: "يا عبد الرحمن،وسل مهللا عليه  ىصل  قال: قال لي النبي ) -رضي هللا عنه -عن عبد الرحمن بن سمرة 
 ،لى يمينحلفت ع عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة ُأعنت  عليها، وإذا أعطيتهااإلمارة، فإنك إن 

 فرأيت غيرها خيرا  منها فكف  ر عن يمينك، وأت  الذي هو خير". 
 ؟الم  دعاهإن سمرة عنه؟ و ( عبد الرحمن بوسل مهللا عليه  صل ىنهى الرسول )عم   .1
ن –ة صورة بياني   -نوعه، وغرضه البالغي   وبي ن ،إنشائي ا   ا  أسلوب :استخرج من الحديث الشريف .2  ا  محس 

 .بديعي ا  
  ؟تولي اإلمارة دون طلبها؟، بطلبهاتولي اإلمارة  :ما النتيجة المترتبة على .3
 بمعاٍن مختلفة.  من إنشائك بحيث تكون  استخدم كلمة )مسألة( في ثالث جمل .4
ارة ال .5  ُسْق مثاال  عليها.يمين؟ ما كف 
 رأى خيرا  منه؟ ُثم  ماذا يفعل المؤمن إذا أقسم باهلل على أمر،  .6
 أعرب ما تحته خط . .7

 
(2) 

ت، فيعمل مني هذه الكلما ( قال: "م ْن يأخذُ ل موسهللا عليه  صل ىأن رسول هللا ) -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة 
 تق  المحارمقال: ا م  ثُ  ،سا  فقال أبو هريرة: قلُت: أنا يا رسول هللا، فأخذ بيدي وعد  خم ؟أو ُيعل  ُم من يعمل بهن   بهن  

 حب  تاس ما للن جارك تكن مؤمنا ، وأحب   إلىتكن أعبد الناس، وارض  بما قسم هللا لك تكن أغنى الناس، وأحسن 
 كثرة الضحك تميت القلب".  لنفسك تكن مسلما ، وال تكثر الضحك، فإن  

 (؟تكن)سبب جزم الفعل وما نوع )أعبد( من المشتقات، ، و (المحارم)مفرد  اكتب: .1
 ال تكثر الضحك..."" -ات ق  المحارم..."" -"..."من يأخذ مني هذه  في: ؟وما غرضه ؟ما نوع األسلوب .2
 ؟"ا  " فأخذ بيدي وعد خمس   :ما داللة عبارة .3
 اشتمل الحديث الشريف على أسباب ونتائج، حدد األسباب واذكر النتائج المترتبة عليها.  .4
  ؟متى يكون المسلم مسلما  حقا   .5
 .اسمه وخبره وبي نرفا  ناسخا  ح - هجوابو  شرط واذكر فعل الشرط أسلوب شريف:استخرج من الحديث ال .6
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(3) 
لتمس ي( يقول: "من سلك طريقا  وسل م عليه هللا صل ىقال: سمعت رسول هللا ) -رضي هللا عنه -عن أبي الدرداء 

  العالم  نع، وإن  الجنة، وإن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا  بما يص إلىفيه علما  سهل هللا له طريقا  
لى لقمر عاالعابد كفضل ليستغفر له من في السماوات ومن في األرض حتى الحيتان في الماء، وفضُل العالم على 

ذ فمن أخذه أخ وا العلم،ما ورثسائر الكواكب، وإن  العلماء  ورثة األنبياء، وإن  األنبياء لم يورثوا دينارا  وال درهما ، إن
 بحٍظ وافر". 

 مضمونه.  إلىضع عنوانا  للحديث الشريف السابق يشير  .1
 ؟ "ا  رهما  وال دينار ورثوا دلم يإن  األنبياء "(: وسل مهللا ليه  صل ىعالم  يدل قوله ) .2
 ما جزاء طالب العلم عند هللا؟  .3
ح .4 سائر  مر علىوفضُل العالم على العابد كفضل الق (: "وسل مهللا عليه  صل ىجمال التصوير في قوله ) وض 

 " الكواكب
 للثالثة؟ المعجمي ةالمادة  ،( ما مرادف األولى، إعراب الثانيةالكواكب ،تانالحي ،)سائر .5
 حديثه الشريف بأسلوب شرط. )صل ى هللا عليه وسل م(الرسول  افتتح :عل ل .6
ح .7  ....".العالم  ليستغفر له : "وإن  )صل ى هللا عليه وسل م(ضرب الخبر في قوله  وض 

 

(4) 

يه هللا عل صل ى)ي وهي مشركة في عهد رسول هللا قالت: قدمت علي  أم   -رضي هللا عنها -عن أسماء بنت أبي بكر
نعم، صلي  ي؟ قال:صل أم  أي وهي راغبة، أفقلُت: قدمت علي  أم  صل ى هللا عليه وسل م( فاستفتيت رسول هللا )( وسل م

 ُأم ك". 

 ما القضية الرئيسة التي يتناولها الحديث الشريف؟  .1
 ؟ ، وما داللة ذلك؟ب م  أجابماذا سألت أسماء رسول هللا؟ و  .2
 ؟ اإلعرابي  للجملة المخطوطةموقع الما ( وهي راغبة)قدمت علي  أمي  .3
 ما الفرق في المعنى بين )راغب  في السفر، راغب  عن السفر(؟  .4
 .وابجحرف  - مزيدا  زيادة تؤدي معنى الطلبفعال   -استخرج من الحديث الشريف: اسما  ممنوعا  من الصرف .5
 .ما الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي   .6
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(5) 

 هللا)صل ى  ل رسول هللاقال: "لم ا ُقتل عبد هللا بن عمر بن حرام يوم أحد قا -اهللا عنهم رضي-عن جابر بن عبد هللا 
 ،اء حجابإال من ور  ى، قال: ما كل م هللا أحدا  ألبيك؟ قلت: بل -عز  وجل  -أال أخبرك ما قال هللا  ،يا جابر عليه وسل م(:

ليها ال ي أن هم إسبق من تحييني فأقتل فيك ثانية، قال: إن ه أعطك، قال: علي   وكل م أباك كفاحا ، فقال: يا عبدي، تمن  
 ي سبيل هللالذين قتلوا فا ]وال تحسبن   هذه اآلية: -عز  وجل  -فأبلغ من ورائي، فأنزل  هللا  ،قال: يا رب   ،يرجعون 

 "[عند رب هم يرزقون  أحياءبل  أمواتا  

 وإعراب الثالثة. ،مرادف األولى، ووزن الثانيةاكتب أمواتا (  ،تمن   ،)كفاحا   .1
 ؟ وما داللة ذلك؟ عبد هللا بن حرام -عز  وجل  -كيف كل م هللا  .2
 اده؟اه بعد استشهحين  من   -عز  وجل  -ا طلب عبد هللا بن حرام من هللاماذ .3
 ما قيمة اإلضافة في كلمة )عبدي(؟ .4
مضارعا   -ه البالغي ةقيمت وبي نقصر  أسلوب -غرضه وبي ن استفهام أسلوب الشريف: استخرج من الحديث .5

  ضارعا  مجزوما  مع بيان السبب.م -المة إعرابهع وبي نمنادى،  -منصوبا  بأن مضمرة
 .(أفأصل أمي؟ قال: نعم)، (أال أخبرك؟ قلت: بلى: )بي ن سبب اختالف حرف الجواب في .6
 ما تحته خط . أعرب .7
 . "جعون ال ير  إليها")الهاء(: الضمير عودي الم  ع .8
ر المحذوف .9  ".فأبلغ من ورائي بعد قوله: " قد 

 
(6) 

 شبرا  ب العبد إلي  فيما يرويه عن ربه قال: " إذا تقر   ليه وسل م(ع)صل ى هللا عن النبي  -رضي هللا عنه -عن أنس
 ". بُت منه باعا ، وإذا أتاني مشيا  أتيته هرولةب مني ذراعا  تقر  تقربُت إليه ذراعا ، وإذا تقر  

 ؟ وما الموضوع الذي يتناوله ما نوع هذا الحديث؟ .1
 ؟ربه إلىكيف يتقرب العبد  .2
 للثانية. هرولة( أعرب األولى، وأعط  معن ى )ذراعا ، .3
ح .4  . "إذا أتاني مشيا  أتيته هرولة"في:  البياني   صورتال وض 
نا  ستخرج من الحديث ا .5   نوعه، وسر  جماله. وبي ن، بديعي ا   محس 
 توظيف أساليب الشرط في الحديث. :عل ل .6
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 الدرس الثالث
 السياحة الفضائي ة

 :التي تليهاأجب عن األسئلة  ُثم  ، فقر اآلتية من درس "السياحة الفضائي ة"اقرأ ال
(1) 

به لنهار يطللليل اش يغشي ااستوى على العر  ُثم  كم هللا الذي خلق السموات واألرض في ستة أيام رب   إن  قال تعالى: "
 ".واألمر تبارك هللا رب  العالمينأال له الخلق  بأمره مسخراتٍ والنجوم ، والشمس والقمر حثيثا

  (؟مسخرات) ، إعراب(حثيثا  ) ، مضاد(يغشي) ما مرادف .1
 ؟ةاآلية الكريمهذه بالفضائي ة" السياحة "ب مقال لماذا بدأ الكات .2
نا  السابقة الكريمة  اآليةاستخرج من  .3  .وبي ن قيمته بديعي ا   محس 
 ؟"السموات واألرض الذي خلقهللا كم رب   إن  " في قوله تعالى: ما ضرب الخبر .4
 "يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا  " :تعالىما داللة قوله  .5
 مما يأتي: كل  ختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين في ا .6

 يوري جاجارين( -رمسترونج آنيل  - ينيس تيتود -)مارك شاتل وورث         يوصف بالسائح الباحث: -
 اسم تفضيل(  - مصدر ميمي    -سم مفعول ا -)اسم فاعل          (: مسخرات)لكلمة  الصرفي  المعنى  -
م -  : في قوله تعالى: "أال له الخلق واألمر" تقد 
 لمبتدأ جوازا (الخبر على ا -الخبر جوازا   المبتدأ على -لمبتدأ وجوبا  الخبر على ا -)المبتدأ على الخبر وجوبا   

(2) 

فضاء مذهلة في مختلف المجاالت، كان في قمتها غزو ال علمي ةحقق اإلنسان في القرن المنصرم إنجازات "
 "، ليسبح في مجاهل هذا الفضاء الواسعفالت من عنان الجاذبية األرضيةبعد أن استطاع اإل الخارجي  

 الثالثة، المعنى الصرفي  للرابعة.جمع الثانية، مفرد ، األولى مرادف اكتب )مذهلة، عنان، مجاهل، المنصرم( .1
 السريع؟  العلمي  لماذا يعد القرن الماضي قرن التطور  .2
 م؟ 1961األكبر الذي شهده عام  العلمي  ما الحدث  .3
 ؟  الفضائي ةة التي استغرقها جارجارين في رحلته ما المدة الزمني   .4
ح .5  :فيالتصوير ل جما وض 
 .ان الجاذبي ةستطاع اإلفالت من عنا - في قم تها غزو الفضاءكان  - بح في مجاهل هذا الفضاء الواسعليس 

 مما يأتي: كل  مما بين القوسين في أختر اإلجابة الصحيحة . 6
 (ربع رو ادأ –الثة رو اد ث –نين ائدين إثر  –رائدا  واحدا  )             ضمت رحلة الهبوط على سطح القمر:  -
 (خبر كان -اسم كان  -أخبر المبتد -مبتدأ)  قم تها غزو الفضاء(:عبارة )كان في في  (غزو)إعراب كلمة  -
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(3) 
لعالم استيقظ ودخلت الدولتان العظميان في مرحلة من التنافس الشديد حتى ا ،توالت التجارب والرحالت بعد ذلك"

لى الهبوط ع فيح رائد الفضاء )نيل ارمسترونج( م ليسمع خبر نجا1969صبيحة يوم العشرين من تموز عام 
 سطح القمر". 

 .(توالت)، داللة كلمة (الهبوط) ، مضاد(رائد)جمع اكتب  .1
 ، وما مجال التنافس بينهما؟سم   هاتين الدولتين )ودخلت الدولتان العظميان( .2
قه .3   في هبوطه على سطح القمر.نج( و رمستر آ)اذكر اإلنجاز الذي حق 
 عال  مضارعا  منصوبا  .ف  -ممنوعا  من الصرف   اسما    -اسما  مقصورا    استخرج من الفقرة: .4
ح .5  . الجمال في قوله )استيقظ العالم( وض 
 .اض كثافة العظام لدي رائد الفضاءانخف -  :عل ل .6

 .ة داخل محطة الفضاء الدوليةبحري  التنقل  (شاتل وورث)تمكن  -       
                                                  

(4) 

ح حتى أصب ،يديه وبي ن تحت ناظري اإلنسان الخارجي  حقيقة، وأصبح الفضاء  إلىل الخيال إذن لقد تحو   ..."أجل
تهدف  حي ةسيارحالت  قوم على البحث واالستكشاف والتجربةتالتي  ةالعلمي   الفضائي ةأن يجعل من الرحالت  إلىاقا  تو  

بةاالستمتاع بمشاهدة تلك المناظر  إلى  .عن كثب" الخال 

بة) مرادفاكتب:  .1  . ما تحته خط  عرب (، وأألباب)، مفرد (الخال 
 (؟االستكشاف) :وماذا أفادت الزيادة في كلمة (؟تواقا) التعبير بـكلمة:ما داللة  .2
 ه من هذهفما الذي أصبح يبغي .الخارجي  الفضاء  إلى علمي ةلم يقف طموح اإلنسان عند القيام برحالت  .3

 الرحالت بعدئٍذ؟ 
 (؟البحث واالستكشاف والتجربةيقوم على ) :العطف في عبارةذا أفاد ما .4
 سر جمالها.  وبي نصورة جمالية من الفقرة السابقة استخرج  .5
 .لدوران قبل  القيام برحلتهيبات اخضوع سائح الفضاء لتدر  –   :عل ل .6

 .تعرض سائح الفضاء النتفاخ الوجه -   
 . ما الفن  النثري  الذي يمثله درس "السياحة الفضائي ة"؟ 7   
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(5) 

 قحتى تحق   ،من بضعة عقود من الزمنأكثر فضائيا   سائحا  أن يكون  إلى شوقهلم يطل توق اإلنسان العادي وال "
لى متن ع (تيتو)دينيس  األمريكي  انطلق رجل األعمال  ينح ،2001عام  في يوم الثامن والعشرين من آيار ذلك

 ".ةنحو محطة الفضاء الدولي  الفضاء الروسي ة ... كبسولة 

 ؟ثالثةالفي  جمع تكسير، وما نوع)ال( لثانيةجمع ااو  مرادف األولى، اكتب (، وال شوقهالفضاء ،)متن .1
 رحلته؟  هااستغرقت التيالزمنية ما الفترة و  ء؟أول سائح فضا من .2
 .ذكر مثالمع  ؟ما الهدف الرئيس لرحالت الفضاء .3
  :استخرج من الفقرة السابقة .4

.مصدرا  مؤوال   -ملحقا  بجمع المذكر السالم -مضارعا  مجزوما     في محل جر 
 أعرب ما تحته خط . .5
 مما يأتي: كل  ختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين في ا .6

  ترادف(    -سجع   -جناس   -طباق)    (:توق )و (شوق )بين كلمتي  -        
 (9-1،   9-3،    9-5، فما فوق  9)    :تدل على العدد (بضعكلمة ) -        

 ".لقد تجاوزت هذه الرحلة كل أحالمي". 7    
 ؟داللتهائل العبارة السابقة؟ وما من قاأ.       
 ها؟ما ضرب الخبر في ب.     
 بم يتنبأ المهتمون بالسياحة الفضائي ة لمستقبل هذه السياحة؟. 8    

(6) 

...  ورث(و "لم يمض أكثر من عام حتى حذا حذو سائح الفضاء األول سائح آخر هو رجل األعمال )مارك شاتل 
 ة". ف بصورة أسرع مع ظروف انعدام الجاذبي  واستطاع أن يتكي   ،حين انطلق في رحلته

 (؟فيتكي  )مضاد  ،)حذا حذو( ما مرادف .1
 ؟ح الفضاء األول؟ ومتى قام برحلتهم ن المقصود بسائ .2
 ؟ ةة األرضي  مع ظروف انعدام الجاذبي   (شاتل وورث)ف المترتبة على: سرعة تكي   النتيجةما  .3
 .عل ل .بالسائح الباحث (شاتل وورث)مارك  وصفي .4
 ؤول.مفعوال  به على صورة مصدر م -مع بيان عل ة منعه اسما  ممنوعا  من الصرف :استخرج من الفقرة .5
 باالتزان.: فدان سائح الفضاء الشعور عل ل .6
ب. ناقش ذلك، مبي نا  خصائصه. علمي  "السياحة الفضائي ة" بأسلوب مقال ُكتب  .7   متأد 
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(7  ) 
 ،فضاءائح المات األمن والسالمة لسعلى توفير مقو   الفضائي ةو  سياحي ةيحرص المسؤولون عن تنظيم الرحالت ال"

  حلول".وضع لها ال وتُ كبيرة وال صغيرة إال  ترك مشكلة وال تُ  ،ة حثيثةة وطبي  بذل جهود تكنولوجي  حيث تُ 
ة اللغوي ة لـالسالمة) ، مضاد(مقومات) ما مرادف .1  (؟الفضاء) (، الماد 
 ؟ذلك دلي؟ وعالم سياحي ةتنظيم الرحالت ال عنسؤولون ما الجهود التي يبذلها الم .2
ح .3  اإلجراءات الوقائي ة التي تت خذ لصالح سائح الفضاء قبل رحلته الفضائي ة. وض 
نا   من الفقرة السابقة: استخرج .4  .عا  بعالمة فرعي ةفاعال  مرفو  -بديعي ا   محس 
 لسائح الفضاء. الجسم ودورة النوم واالستيقاظ تغير درجة حرارة -: عل ل .5

 تعر ض سائح الفضاء النتفاخ في الوجه. -               
ض لها سائح الفضاء؟ .6 ي ة التي يتعر   ما المخاطر الصح 
 مما يأتي: كل  مما بين القوسين في  يحةالصح اختر اإلجابة .7

 :( تترك مشكلة صغيرة وال كبيرة)الالمحسن البديعي في عبارة  -
 (حسن تقسيم -ورية ت -مقابلة  - طباق)                                                 

 (خبر المبتدأ -ائب فاعل ن - بدل-فاعل )               :في الفقرة (الحلول)إعراب كلمة  -        
 جميع ما بلي من نتائج اختالل الساعة البيولوجية ما عدا:  -       

 (ختالل دورة النوما  -نتفاخ الوجه ا -ونات افراز الهرم -تغير درجة الحرارة )        
(8) 

فذة قه بناعل  تع به هو تمت  يأفضل ما يمكن أن و  ؟النوم إلىكا  في الحائط ويخلد ت سريرا  متحر  فما الذي يضيره أن يثب  "
لنجوم لها ال  تختوالسماء السوداء التي  ،ة التي انطلق منها تسبح في الفضاءالكرة األرضي   إلىالمركبة والنظر 

 هذه النظرة التي يدفع من أجلها ماليينه العشرين". ،الساطعة
 ما أفضل مشهد يمكن أن يستمتع به سائح الفضاء؟  .1
 .تعر ض سائح الفضاء لخياالت بصري ة تدريبات الطفو على الماء.  ب.سائح الفضاء ل خضوعأ.  :عل ل .2
 من الفقرة السابقة: استخرج .3

ر عن المفعول به وجوبا .ف -نوعه وغرضه وبي ن إنشائي ا   ا  أسلوب -سر جمالها وبي نصورة جمالية       اعال  تأخ 
 مما يأتي كل  ما بين القوسين في م اإلجابة الصحيحة اختر .4

 (مصدر صريح –ر ه مصدر م –صدر صناعي م –مصدر ميمي ) : خط  ( ما تحته النظرة)هذه  -      
 (مبني  –جزوم م  –منصوب   –مرفوع )         : في الفقرة السابقة (يخلدالفعل المضارع ) -      
 رائد الفضاء الذي هبط على سطح القمر هو: -      

 ارك شاتل وورث(م –دينيس تيتو -سترونجرمآنيل  -يوري جاجارين)                                
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 الدرس الرابع
 ف ل سطينفي  المعماري   الثقافي  التراث 

 :ي تليهاعن األسئلة التأجب  ُثم   ،"ف ل سطينفي  المعماري   الثقافي  " التراث درسمن  ةاآلتي فقراقرأ ال

(1) 

 لة بموقعهاصمت  يها ف، وفنون العمارة اإلسالمي ة العربي ةال يتجزأ من كيان الدولة  كانت وال تزال جزءا   ف ل سطين"
ت يها اجتمعالرسل فو وموئل األنبياء  ،ة، بوصفها ملتقى األديان السماوي  التاريخي ةو  الروحي ةومكانتها  ،الجغرافي  

 ."اثقافات شعوب وقبائل تعارفت فوق ربوعه

  مما يأتي: كل  مما بين القوسين في  االجابة الصحيحةاختر  .1
 ( ل  آ –وأ ل –ل أ  و   –ل و  )أ   :في المعجم في مادة (موئل)نبحث عن كلمة  -
 مصدر ميمي( –فاعل  اسم –سم مفعول ا –اسم مكان ) :هو (ملتقى)لكلمة  الصرفي  المعنى  -

 ؟قوم مات ثقافة أي  ما مقو   .2
حو ، معماري  ال في  الثقادورها الفاعل في تكوين التراث  ف ل سطينل الروحي ةو  الجغرافي ةو  التاريخي ةللمكانة  .3  ض 

  .ذلك
 ؟التراثي ةو  التاريخي ةإهمال األبنية  ما النتيجة المترتبة على .4
 خبرُا لفعل ناسخ. -ستخرج من الفقرة: اسمُا ممنوعُا من الصرف ا .5
ح .6  (.عماق التاريخأيضرب بجذوره في  معماري   تراث ثقافي  ) :جمال التصوير في عبارة وض 

(2) 

رض ذه األ ان على هدها اإلنسمن المباني والمنشآت القديمة التي شي   ف ل سطينفي  المعماري   الثقافي  يتشكل التراث "
 ،ياتلمشربوا ،القوسينو  ،واألعمدة ،ة تتمثل في القبابدة بما تحويه من مظاهر جمالي  متعد   المباركة ألغراض

 "والمقرنسات

 ؟ ف ل سطينفي  المعماري   الثقافي  ما مكونات التراث  .1
  .ف ل سطينفي  التاريخي ةز اآلثار والمباني من السمات والخصائص التي تمي   أذكر أربعا   .2
ح .3  ة.لراقياالسبب الذي ترت بت عليه النتيجة اآلتية: عودة أم تنا إلى مكانتها على خريطة األمم  وض 
 ؟للثالثة المعجمي ةالمادة  ،ما مرادف األولى، مفرد الثانيةالتراث( ، القباب ،ات)المشربي   .4
   بب.، مع بين السوجوبا   فعوال  به تقدم على فاعلهم –صرف اسما  ممنوعا  من ال: استخرج من الفقرة السابقة .5

ح .6 لى عاهدة أن يفقد مالمح عمارته التاريخي ة الش جمال التصوير في: )يوشك المجتمع الف ل سطيني   وض 
 .وجوده الناطقة بكينونته(
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(3) 

 لحفاظويسعى ل ،بها ة التي يعتز  ته الوطني  وهوي   ،ي  ف ل سطينة للشعب الوخصوصي   ،وهذه المباني والمنشآت تمثل رمزا  "
 ."مرارجا  باستمتوه   ا  وتشعل قبسا  حضاري  ، رضته بهذه األ حقي  أعلى  وتقوم دليال  واضحا  ، عليها

 ؟ف ل سطينفي  المعماري   الثقافي  ة التراث همي  أأين تكمن  .1
 ؟التاريخي ةي مالمح عمارته ف ل سطينفقدان المجتمع ال بم تفسر .2
 .عرب الثانيةأو  ،ولىمضاد األ اكتب  رض(األ  -)متوهجا   .3
ح .4  : )وتشعل قبسا  حضاريا  متوهجا  باستمرار(.التصوير في عبارةجمال  وض 
 مما يأتي: كل  مما بين القوسين في جابة الصحيحة اختر اإل .5

 ة(ة تاريخي  أحقي   -روحي ة ةمكان -ديان سماويةأ -همة وطنيةالمشتمل على مصدر صناعي:)م عبيرالت -    
 :بوصفها الروحي ةمكانتها  ف ل سطيناكتسبت  -    

 عربية( أرض   -ملتقى االديان -تدلة المناخعم -)ملتقى الحضارات                                          
 

(4) 

لتي السمات او أن يلمح بعض الخصائص  ف ل سطيني ف التاريخي ةهذا ويمكن لمن يشاهد اآلثار والمباني والمنشآت "
 "بساطة شكلها....و زها، متمثلة في جمالها، تمي  

  :مما يأتي كل  مما بين القوسين في اختر االجابة الصحيحة  .1
 (خي  التاري -الديني   -افي  الجغر -السياحي  : )لخدمة الغرض ف ل سطينفي  التاريخي ةصممت المباني والمنشآت  - 
 (   و. س. م  -م   . م.س  - م و. س. – و  .م )س.                     :(سمة)ة لكلمة لمادة اللغوي  ا - 

 .ذكر ثالث سمات أخرى ا. سطينل  في ف   التاريخي ةتين من سمات اآلثار وردت في الفقرة سم .2
 ؟(التاريخي ةت آ)اآلثار والمباني والمنشفي:ماذا أفاد العطف  .3
ح ،ةمهمة وطني   المعماري   الثقافي  يعد الحفاظ على التراث  .4  ذلك. وض 
 إلعراب.، وآخر منصوبا ، جملة ال محل  لها من امرفوعا  فعال  مضارعا  : ستخرج من الفقرة السابقةا .5
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(5) 

   -قديمةها البيوت اليبما ف -في بالدنا التاريخي ةيلقي نظرة في هذه األيام على كثير من المعالم  من غير أن  "
 ".، وقد علتها سحابة من الحزن هه نظرتليإتنكفئ 

 .)نظرة( :المعنى الصرفي  لكلمةالسابقة، وما  الفقرة فيالناسخة  (  أن)حدد خبر  .1
  من الحزن( علتها سحابة وقد)في عبارة: .2

حج.  ما ضرب الخبر في العبارة.ب.  أعرب ما تحته خط .أ.   جمال التصوير فيها.  وض 
  ؟تلهام الماضيضرورة اس إلىدعوة األمة  تفسر م  ب   .3
 ؟ف ل سطينفي  ي ةحضار الها المعالم ما المخاطر التي تتعرض ل .4
 :مما يأتي كل  مما بين القوسين في اختر االجابة الصحيحة  .5

 (تهتز   -تسقط      -رتد ت  -مش  )تنك        : (تنكفئ)مة مرادف  كل -
ةعلتفي المعجم عن كلمة )نبحث  -  (لٍ اع -عال  -ليع -: )علو ( في ماد 
 

(6) 

 أن ىإل دعونايوفي ذلك ما  ى من السرقة،شت   أنواع إلى كل يوم يتعرض -المعماري  بما فيه  - الثقافي  تراثنا  إن  "
 "جميعا  تقع على عاتقنا  ةمسئولي  وتلك  ،عليه حرصا  وأشد  ،أكثر اهتماما  بهكون ن

 ؟الثقافي  الحفاظ على التراث  على من تقع مسئولية .1
.وسائل من  ذكر ثالثا  ا .2  الحفاظ على الموروث الثقافي 
 .شرحهااة و من الفقرة السابقة صورة جمالي  ستخرج ا .3
 أعرب ما تحته خط . .4
 :مما يأتي كل  مما بين القوسين في اختر االجابة الصحيحة  .5
 (عتيق -  عتقاء  -  عواتق -  ق عتْ )                        : جمع كلمة )عاتق( -

 : "إعادة تأهيل المباني القديمةـ "د بيقص -    
 سسات أهلية(تسليمها لمؤ  -ترميمها  -دمها والبناء على طرازهاه -إليها هلهاأ )إعادة       
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(7) 

ة بين ي  ة الوجدانطاع الصل، ويهدد بانقويحرم األجيال القادمة منها ،تفريط بها التراثي ةو  التاريخي ةإهمال األبنية  إن  "
 "عرضة لمحاوالت التذويب واإللحاق ويجعله ،الشعب وتراثه وماضيه

 .الثالثة نْ وز   ،ر األولى، وأعرب الثانيةفس   (صلة ،القادمة ،اإللحاق) .1
 ؟التراثي ةو  التاريخي ةاألبنية المحافظة على ما النتيجة المترتبة على  .2
 (.يب واإللحاقيجعل الشعب عرضة لمحاوالت التذو ) :ةاشرح الصورة الجمالي   .3
 )محاوالت التذويب واإللحاق(.ماذا افاد العطف في عبارة:  .4
 .لفعل خماسي   صدرا  م  -استخرج من الفقرة السابقة: فعال  ينصب مفعولين، واذكر مفعوليه  .5
 :مما يأتي كل  مما بين القوسين في اختر االجابة الصحيحة  .6
  :الواردة في الفقرة هو (تفريط)الموقع اإلعرابي  لكلمة  -

ر(بتدأ مؤ م -صفة مرفوعة -بر إن  خ -رمؤخ   اسم إن  )                                      خ 
 :(األصيل ليستبدل به وجه آخر دخيل طمس وجهها) :في عبارة -    

 (ن تقسيمسح   -ازدواج    -طباق      -مقابلة   )                                     
 

(8) 

 إلىيد تع، شمسنته الأو بيت قديم لو   ،خالد أو أي أثر تاريخي   ،م المسجد األقصى، أو قبة الصخرةلعل وقفة أما"
 ."النفس دفقات من الورع واإلمتاع تسكب فيو  حكايات األجداد،... المسامع رجع الحكايات 

 .عرب الثانيةأو  مرادف األولى،اكتب ( حكايات ،)الورع .1
 ؟ائر المسجد األقصى أو قبة الصخرةما المشاعر التي تنتاب ز  .2
 ما الطريق لعودة مكانة أمتنا على خريطة األمم العريقة؟ .3
ح .4  ع(دفقات من الورع واإلمتا: )لعل وقفة أمام المسجد األقصى تسكب في النفس رجمال التصوي وض 
 .اسم مرة خبرا  لحرف ناسخ، :استخرج من الفقرة السابقة .5
 :مما يأتي كل  مما بين القوسين في اختر االجابة الصحيحة  .6

 (قصاءاإل –القصوى  –ة ي  القص  -مؤنث األقصى: )القاصية -    
 الشمس( -ر مستتر ضمي –صل الضمير المت -: )قديم (يم لونته الشمسبيت قد) الفاعل في عبارة -    
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 الدرس الخامس
 ألحمد امين - ولدي إلى 

 أجب عن األسئلة التي تليها: ُثم  ولدي"،  إلىمن درس" اقرأ الفقر اآلتية 
(1) 

 المظاهر،ه شبه أعمق من هذ وجوهك وبي نجزئية وال يزال بيني  فروق ، هذا فالفروق، مهما كانتولكن برغم كل "
 .ةة وأمور عرضي  ، مهما اختلفت األزمنة واألمكنة تغيرات سطحي  فالتغيرات بين الناس

 ما الفكرة التي تدور حولها الفقرة السابقة؟ .1
 كتابته؟ ؟ وما دوافعالنص  ة ينتمي هذا الفنون النثري   أي  ى إل .2
 ةنيللثا الصرفي  والمعنى  ،مرادف األولى اكتب (أعمق ة،عرضي  ) .3
 لماذا كانت تجارب السلف تفيد الخلف برأي الكاتب رغم الفارق الزمني بينهما؟ .4
 ما نوع كان في الفقرة السابقة؟ .5
 .خط  أعرب ما تحته  .6

 
(2) 

، راال يقد  مالمزايا  يكسب اإلنسان من ،العدل وعملهي ، وتحر  الحق  والتزامهي رأيت قول أن   بت في حياتيما جر   أهم  "
  "وضاعت علي  من أجله بعض المصالح ،وأغضبت بعض األنام ،في سبيل ذلك بعض اآلالم لقد احتملت

 ؟بها الكاتب حينما التزم قول الحق  ما المزايا التي كس .1
 ؟الحق  ماذا خسر زمالؤه ممن لم يلتزموا قول  .2
 .ومرادف الثانية ،مضاد الكلمة األولى اكتب (األنام –الحق  ) .3
ح .4  .(ناموأغضبت بعض األ  ،)لقد احتملت في سبيل ذلك بعض اآلالم: المحسن البديعي في قول الكاتب وض 
 (؟لقد احتملت في سبيل ذلك بعض اآلالمما ضرب الخبر في عبارة: ) .5
 ".الحق  للمصدر المؤول " أني رأيت قول  اإلعرابي  ما الموقع  .6
 الفقرة فعال  ينصب مفعولين، واذكر مفعوليه.استخرج من  .7
 .ا المعنىذهاستخرج من الفقرة ما يوافق  (.م الجهاد كلمة حق عند سلطان جائرأعظ) .8
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(3) 

عجب يون ما ، ويقولرؤسائهم أكثر مما يرضون ضمائرهم وعاشرت زمالء كانوا يرضون  في أوساط كثيرة، جدتُ لقد وُ "
يال  قل بحوار فقد العلو في المنصب، ومع هذا  للجاه أو ويرتكبون الظلم طلبا   ،أنه الصدق ما يعتقدون  الناس ال

 ".وخسروا كثيرا  

ث عنهاالسابق؟ و  النص  م ْن كاتب  .1  ؟ما التجربة التي يتحد 
 ؟وما الذي ربحوه ؟ولئك الزمالءما الذي خسره أ .2
 .ت من الفقرة ما يوافق هذا المعنىها "،الغاية تبرر الوسيلة" .3
 ة:السابق فقرةالاستخرج من  .4

  محل  لها من اإلعراب.جملة ال -اسما  ممنوعا  من الصرف -فعال  من األفعال الخمسة 
 :مما يأتي كل  مما بين القوسين في  جابة الصحيحةاختر اإل .5
 تمييز ( –ال ح –مفعول به  –) مفعول ألجله                  ( الواردة في الفقرة:طلبا  )عراب كلمة إ -

  :هو (ا كثيرا  ربحوا قليال  وخسرو ) :المحسن البديعي في قولة -    
 (مقابلة – طباق سلب –يحاب إ طباق –)جناس                                                          

 

(4) 

 بشرطو عتدال، افي بشرط أن يطلب باعتدال، وينفق  ،أقنعتني التجارب أن المال وسيلة من وسائل السعادة حقا  "وقد 
 ".فتنقلب عبدا  له....، ا  ه كثيرا  جم   يكون ما تحصل  أال  

ح .1  كيف يكون اإلنسان عبدا  للمال؟ وض 
ح ،ة من وسائل السعادةلمال وسيليرى الكاتب أن  ا .2  .ذلك وض 
 .وإعراب الثانية ى،األولالكلمة مضاد  اكتب (حقا   ،ا  جم  ) .3
 النظرة للتعليم والتعل م. – السياسة :ابنه من حيث وازن بين زمن أحمد أمين وزمن .4
 في كل  مما يأتي: سيناختر اإلجابة الصحيحة مما بين القو  .5

 (كناية – جاز مرسلم  -شبيه  ت -استعارة مكنية (: )أقنعتني التجارب") :في عبارة البياني  اللون  -
 مبني (  -  مجزوم  -نصوب  م  -: )مرفوع  فعل مضارع خط  ....( ما تحته يكون أال )وبشرط  -

 سببي ة(  -  استئنافي ة  –  فصيحة  – ) للترتيب والتعقيب    )الفاء( في قوله: )فتنقلب عبدا  له(:  -        
 
 
 



20 

 

(5) 
 -لتجربةما دل تني اك-والحياة السعيدة ،أسباب السعادة في الحياة من أهم  الدين  عنصر تني التجارب على أن  دل  "و  

أل ويم ،لحياةافي فيق التو ويطلب إليه  ،ستمد منه المعونةوتُ ، عتمد عليهركن إليه ويُ له يُ إحياة ترتكز على االعتقاد ب
 ".ةا  لخير اإلنساني  القلب رحمة وعطفا  وحب  

 لماذا يعتبر الكاتب عنصر  الدين من أهم  أسباب السعادة؟ .1
 ؟قض بين العلم والدين برأي الكاتبهل هناك تنا .2
 ؟إعراب الثالثة ،للثانية الصرفي  المعنى  ،ما مرادف األولى (التجارب ،المعونة ،يركن) .3
 ته.نائب فاعل، وبي ن صور  -فائدته وبي نترادفا   :استخرج من الفقرة .4
ح .5  .(ةا  لخير اإلنساني  يمأل القلب رحمة وعطفا  وحب  ) :جمال التصوير في قول الكاتب وض 
 للعادات والتقاليد.وازن بين زمن أحمد أمين وزمن ابنه من حيث النظرة  .6

 
(6) 

يك لإقدمها  أولكني أخشى أن أطيل عليك فتمل ، وأحب أن   !، وما أكثرهاض تجاربي في الحياة، بعبني  ا هذه، ي"
 ."لتستسيغها وتتذوقها وتأخذ نفسك بشربها رشفة فرشفه ةفجرع ةجرع

 في كل  مما يأتي: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين .1
 :ي تغيراتهنة في رأي أحمد أمين األزمنة واألمك اختلفتالتغيرات بين الناس مهما  -      

 (ةطحي  س    -ة    واقعي      -    ةجذري      -ة    جوهري  )                                  
 : ي من مؤلفات أحمد أمين ما عداأتجميع ما ي -     

 (فجر اإلسالم -فيض الخاطر -حى اإلسالم ض -الهالل)                                         
 موصولة(  -افية ن  -عجبية  ت  -   استفهامي ة)   (:ما أكثرها) في جملة (ما)نوع  -     

 ؟ما مرادف األولى، مضاد الثانية، وإعراب الثالثة (تتذوقها ،أطيل ،أخشى) .2
 .تب تجاربه في الحياة دفعة واحدةلم يقدم الكا :عل ل .3
 داللة الفقرة السابقة من صفات أحمد أمين؟ما  .4
 في العبارة. ةالبياني  )أقدمها إليك جرعة فجرعة لتستسيغها وتتذوقها ...( اشرح الصورة  .5
 وازن بين زمن أحمد أمين وزمن ابنه من حيث النظرة للمرأة. .6
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 الوحدة الثانية
 العثماني  األدب في العصر 

(1) 
 في كل  مما يأتي: القوسيناختر اإلجابة الصحيحة مما بين  -    

 :من أهم أعمال السلطان سليمان القانوني   .1
  (لضرائبماء من دفع االعل إعفاء - أصدر قوانين تنظيم التعليم العالي – ةفتح مدينة القسطنطيني    - إلغاء الخالفة اإلسالمي ة)
 السلطان الذي لقب بالفاتح هو:  .2

 (سلطان مراد بن سليم ال -  سليمان القانوني    –محم د بن مراد     –مصطفى أتاتورك  )                      
 (برلين   -  وما  ر     -   باريس    - فيين ا : )ون ولم يفتحوها هيالعثماني  ة التي حاصرها العاصمة األوروبي   .3
  (غربالم   -م   بالد الشا    -العراق    -مصر  )                       ون هو:العثماني  أول بلد عربي فتحه  .4 

  (األعاجم  -  التركي  و  العربي    –ي  العرب  - التركي  )                             ام تتكون من العنصر:فئة الحك  . 5
 (ارى النص  و اليهود   -ارى لنص  ا  -  اليهود -األتراك :                                            )ة همأهل الذم   .6
  (1000   -    900     -      9  -     90)                        ة:"ص" تقابله القيمة العددي   الصوت .7
 (الكريمي   -  لخفاجي  ا   -  الحجازي    -  ي  ز التبري) :العثماني  من شعراء النظم على ألسنة اآلخرين في العصر . 8
 (األردن  –   لبنان   -األناضول    –   فلسطين)                                       بورين قرية في  :  . 9
 صاحب كتاب حاشية الجرجاني على المفتاح هو:. 10 

 (صطفى الدمياطيم –شهاب الخفاجي   –وسف العلموي  ي–ةابن اإلفرنجي  )                                            
  (ةافي  ثق  –  ديني ة  –  اجتماعي ة  –  ةعلمي  )      موضوعات: العثماني  تناولت المقامات في العهد . 11
 (ألحاجيا -التأريخ الشعري  - مساجالتال –التقريظ ) ل:م  كلمات في بيت من الشعر يعتمد على حساب الجُ  .12
 (كل ما سبق –ترتيب األبجدية –القيمة العددية للحروف -تاريخ هجرة الرسول) :ـب ارتبط شعر التأريخ الشعري   .13
 في البيت " أطلعت في أفق الكمال كواكبا    أضحت ببهجتها البدور غواربا ":  .14

 (نألسنة اآلخري نظم على -تقريظ -طرد وعكس -ةمعارضات شعري  )                                             
 :واجتماعي ة مثل المشاهدات واالنطباعات ه تعرض لموضوعات . فن  نثري  15 

  (ةواني  سائل الديالر  -ة  القصص الشعبي   -الرسائل اإلخوانية  -المقامات )                                       
 (ة سياسي ةوطني    -اجتماعي ة    -ديني ة   -أدبي ة  )    لموضوعات:  العثماني  تعرض المقامات في العصر . 16
 :بالعيد والصالة مداما " ص  خُ      الذي قد    الفقيرُ  الُ في البيت " أنا شو  . 17

   (سنة اآلخريننظم على أل  -  تأريخ شعري     -تقريظ     -عتاب  )                                           
 غلب عليها:  العثماني  ة في العصر الرسائل االخواني  . 18

  (ةإبراز القدرة البالغي  التسلية و  -ة والتكلف  الصنعة البديعي   - الرمز والخيال -هولة والوضوح  الس)             
(2) 
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 أجب عن األسئلة اآلتية: - 
  .العثماني  ذكر موضوعات النثر في العصر ا .1
 ؟ تمي ز كل نوعم  ب  ؟ و العثماني  ما أنواع الرسائل في العصر  .2
 التمثيل.مع ة؟ ر السير الشعبي  عم  تعب   .3
 ؟ما الموضوعات التي تناولها النثر الفني   .4
 كيف وظف الشعراء حساب الجمل في شعرهم؟ .5
حينقسم الطرد والعكس إلى أقسام عدة.   .6  ذلك. وض 

(3) 
 عرف كال  من:  -       

  الطرد والعكس.– ساب الجملح – ةة والقصص البطولي  السير الشعبي   – التقريظ – ةالمراسالت الشعري         
(4) 

 كتب أمام كل بيت الغرض الذي نظم فيه:ا -    
 سعدوا فما زلت بهم قدم     عدلوا فما ظلمت بهم دول     .1
 أفــــق دمــــشـــــــق أفـــــــــال         يـا نـجــم دـيــن الـلـه مــن   .2
 أطلعت في أفق الكمال كواكبا     أضحت ببهجتها البدور غواربا .3
 البلدان وابتهجي    بعالم فاق كل الناس تبريزاعلى  تبريز طولي .4

                                               (5) 
 بيت من الشعر: غرض مم ا يأتي بل على كل  مث   - 

 .النظم على ألسنة اآلخرين  - .التقريظ        
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 الوحدة الثالثة 
 الشعر العربي  الحديث ومدارسه الفني ة

لالدرس   األو 
 في العصر الحديث األدب العربي  

(1) 
 في كل  مما يأتي: القوسيناختر اإلجابة الصحيحة مما بين  -
 (الفتوحات لرج –الرجل القوي  –لرجل المريضا –الرجل الضعيف) ة هو:العثماني  اللقب الذي أطلق على الدولة . 1
 ت(س   -   خمس     -أربع        -ثالث    )  .استمر االحتالل الفرنسي  بقيادة نابليون ___ سنوات. 2
 واحدة مما يلي ليست من العوامل التي شجعت اإلنجليز على احتالل مصر:. 3

  (االقتصادية في بريطانيا سوء األحوال -شق قناة السويس -ديون الخديوي إسماعيل -الغزو الفرنسي  )     
 ل اإلنجليز في شؤون مصر إلى قيام: ى تدخ  أد  . 4

 (حرارلضباط األثورة ا -ثورة عامة -ثورة سعد زغلول -الثورة العرابي ة)                                      
 أشهر من قام بتعريب كتب العلوم والصناعات والفنون هو:  .5 

  (همحم د عبد - النديم عبد هللا - ساطع الحصري   - محم د كرد علي)                                      
  :أسس المجمع العلمي  العربي   .6

  (صري  ساطع الح -علي محم د كرد -عبد الرحمن الكواكبي   -جمال الدين األفغاني  )                            
 ة من األدباء ورجال الفكر هو: أشهر من قام بتعريب الكتب المدرسي   .7

 (اكبي  حمن الكو عبد الر  -عبد هللا النديم -طع الحصري  سا -محم د كرد علي)                                  
 ة: الكثير من الكتب العلمي  كان لها أكبر األثر في ترجمة  .8 

 (ةلمصريادار الكتب  -دار العلوم -مدرسة األلسن -مطبعة بوالق)                                        
 التراث القديم: اءحيسهمت في إزودت المدارس بالكتب وأ .9 

 (ةي  ألمير االمطبعة  -مدرسة األلسن -دار الكتب المصرية -دار العلوم)                                    
(2) 

 أجب عن األسئلة اآلتية: -
ح .1   .ة في مصرأثر كل من مطبعة بوالق، ومدرسة األلسن في ازدهار الحركة الثقافي   وض 
 صر؟ما أهم مظاهر النهضة الفكرية في م .2
 ما العوامل التي ساعدت اإلنجليز على احتالل مصر؟ .3
 كيف حاول نابليون خداع المصريين؟ .4
 ما اإلصالحات التي قام بها محم د علي بعد أن قضى على المماليك؟ .5
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 الدرس الثاني
 مدرسة اإلحياء 

(1) 
 في كل  مما يأتي: القوسينمما بين  اختر اإلجابة الصحيحة -
 وأعاد إليه روحه هو:أول من نهض بالشعر . 1

صامعروف  -حافظ إبراهيم -محمود البارودي -أحمد شوقي)                                            (افي  لرُّ
اد)ة هو:ة العربي  الذي لقب بشاعر القومي  . 2 صافي   -حافظ إبراهيم -عباس العق   (لكرمي  الكريم اعبد  -معروف الرُّ
 (صافي  معروف الرُّ  -حافظ إبراهيم -أحمد شوقي -البارودي)               لذي لقب بشاعر البؤساء هو:.ا3
 :والمقصود بوحدة البيت ه. 4

  (يوالـثـان لان األوـار يالخ -تعدد الموضوعات في القصيدة -الوحدة الموضوعي ة -ـوحدة العضوي ةلا)                
صافي  ) رائد مدرسة اإلحياء وإمام النهضة الحديثة هو: . 5   (اهيمحافظ إبر  -  خائيل نعيمةمي  -  البارودي  – الرُّ
 (البحتري    -  أبي نواس  - المتنبي   -   أبي تمام)                     أخذ البارودي شعر الحماسة عن: .6
 كل ما يأتي من أسباب ظهور مدرسة اإلحياء ما عدا واحدة: . 7

  (ةرسي  ب المدتعريب الكت -تراثالمجد و الااللتفات إلى  -معية المعارفإنشاء ج -ةإنشاء دار الكتب المصري  )    
 كل ما يأتي من خصائص مدرسة اإلحياء ما عدا:  .8  

 (صرن روح العتعبير الشعر ع-الـوحدة الموضوعي ة -التمسك بعمود الشعر -مجاراة القدماء في تناول األغراض القديمة)
 من خصائص مدرسة اإلحياء:  .9

  (ضوعي ةالمو  الوحدة -ةمي  ـعالالجنوح ل -ةيالتحـرر من القاف -د الموضوعات داخل القصيدةتعد  )               
 واحد من الشعراء التالية أسماؤهم ال ينتمي إلى مدرسة اإلحياء هو:  .10

صافي  امعروف  -أحمد شوقي -حافظ إبراهيم -خليل مطران)                                              (لرُّ
 واحدة مما يلي ليست من خصائص مدرسة اإلحياء:. 11

  (ر العربي  الشع ك بعمودالتمس   -ر بمعاني القدماءالتأث   -الكتابة في الشعر المرسل -ةتناول األغراض التقليدي  ) 
 (األموي     -دلسي   ألنا  -ي   العباس   -  الحديث) :    ة في العصربدايات شعر المعارضات الحقيقي  . 12
  (أبو تمام -ون ابن زيد -البوصيري   -البحتري  ): هو الشاعر الذي عارضه أحمد شوقي في غرض "الحماسة" .13
 

(2) 
 : لما يأتي عل ل -

                               ة أصيلة.                          ة بثقافة عربي  واجه المثقفون الثقافة الغربي   .1
 يعد البارودي رائد مدرسة اإلحياء وإمام النهضة الحديثة.  .2
 .أضحى شعر البارودي يشاكل شعر الفحول في العصر العباسي   .3
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 يعد أحمد شوقي إمام شعر المعارضات في العصر الحديث. .4
 عبر شعراء مدرسة اإلحياء عن روح العصر. .5
 ة.ومشاعره القومي  ع البارودي في التعبير عن مشاعره وأحاسيسه وقضايا أمته نو   .6
صافي  بشاعر البؤساءلُ  .7  .ةة العربي  وبشاعر القومي   ،قب معروف الرُّ
 قام كثير من شعراء األندلس بمعارضة قصائد مشهورة لشعراء مشارقة. .8
 .كان الشعر العربي بحاجة إلى شعراء يبثون فيه الحياة .9

(3) 
 أجب عن األسئلة اآلتية: -

 الشعر العربي قبل ظهور مدرسة اإلحياء؟ما أسباب الجمود والضعف الذي أصاب  .1
 لماذا سميت مدرسة اإلحياء بهذا االسم؟ .2
 ما الطابع الغالب على شعر مدرسة اإلحياء؟ .3
 ما العوامل التي أعانت البارودي على النهوض بالشعر؟  .4
ح ،أدرك البارودي أن للشعر وظيفة اجتماعي ة .5  .ذلك وض 
صافي  من أعالم مدرسة اإلحياء .6   .أدلل على ذلك ،يعد الرُّ
  .ذكر أشهر شعراء مدرسة اإلحياءا .7
  في العصر الحديث؟متى ازدهرت المعارضات؟ ومن حمل رايتها  .8
هم عارض الغرض الذي دا  سم  ثالثة شعراء منهم محد  ن، كانت قصائد شوقي بعثا وإحياء  لقصائد شعراء سابقي .9

  .فيهشوقي 
 .لها سابقة إحياء   قصيدةٍ  ن كيف تكون معارضةُ بي  . 10
 ما هما؟ ، ة البارزين كان يتنازعه عامالنعند معارضة البارودي لشعراء العربي  . 11

 في ظهور مدرسة اإلحياء: مما يأتين دور كل بي  . 12    
 دار الكتب المصرية. - جمعية المعارف - المثقفين         

(4) 
  .المعارضات ( –:  ) عمود الشعر كال   من عرف -
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 الثالثالدرس 
 حمود سامي الباروديم -سواي بتحنان األغاريد يطرب  

   أجب عن األسئلة التي تليها: ُثم   ،اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة "سواي بتحنان األغاريد يطرب"
(1) 

 ذات يلهو ويعجبوغيري بالل               يطرب  سواي بتحنان األغاريد 
 بُ ق  سمعيه اليراع المث    ويملك               هُ لب   ممن تأسر الخمر أنا وما 

                                          به سورة نحو العال راح يدأب                إذا ما ترجحت ولكن أخو هم ٍ 
 لها بين أطراف األسن ة مطلبة            نفى النوم عن عينيه نفس أبي  

 ين في كل  مما يأتي:القوسمما بين  الصحيحة اختر اإلجابة. 1
 وت الطرب(ص   -  الحنان    -    الحنين   -   )الشوق                        :المقصود بالتحنان هو -    
   يرع(     –     ارعةي     -     ةيراع       -     )يرعة                      :      (يراع)مفرد كلمة  -    
 العموم والشمول( -لتكثيرا -لتعظيما–)التقليل :أفاد "سورة"تنكير كلمة  -    
 ":ولكن أخو هم"في قوله  "هم"المقصود من كلمة  -   

 دف(الغاية واله -العزة والكرامة -اإلرادة القوية -)الهموم واألحزان                                   
 ل(التهوي    -      التعظيم     -التكثير         -التقليل    )             :     تنكير كلمة )سورة( أفاد -   
 لتذمر(الضيق وا  – السخرية والتهكم  – لحزن واألسىا  –االعتزاز بالذات ) :العاطفة البارزة التي تسود األبيات -   

 .ضع عنوانا مناسبا لألبيات. 2
ح ،ي توصل الشاعر إلى إثبات ما يريدمن خالل أسلوب النف. 3  .ذلك وض 
ح، شاعر متأثر بمن سبقه من الشعراءال من األبيات السابقة أن   يبدو .4  . ذلك وض 
  غيري(؟  –)سواي : ربم يوحي قول الشاع. 5
  ، ةعراب الثالثإ ،المشتقات نوع الثانية من، ىمفرد األول هات: تحنان( ،ترجحت ما ،هم و،أخ ،المثقب د،)األغاري. 6

 . ةدسللسا المعجمي ةوالمادة ، في الخامسة (انوع )م، وجمع الرابعة
ح. 7  .لألوا لبيتافي  وقيمته الفنية بين نوع المحسن البديعي ُثم   ،(لبه تأسر الخمر) االستعارة في قوله: وض 
 .فيه مفعوال   -تقدم وجوبا   خبرا   :هات من األبيات. 8
 ؟  (يملك سمعيه اليراع المثقب) م المفعول به في قوله:ما حكم تقد  . 9

  لما يأتي: عل ل. 10
 .تراوحت ألفاظ الشاعر وتراكيبه بين الجزالة والسالسة -
 . اعتمد الشاعر في قصيدته على األسلوب الخبري  -
 . وظف الشاعر أسلوب الشرط -
 .القصيدة من شعر المعارضاتهذه تعد  -
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(2) 

 بُ ب  ح  مُ  فيها  يلقاه   الذي  فكلُّ                  ة نفسهالعلياء هم    تكن ن وم                    
 ن يغضبُ أغضي لها حي يدا   لدي                   ةٍ حر   ال أرى البن ،يوفا  ع   تُ قْ ل  خُ                     
 مذهبُ  يحاول   فيما امرئ   لكل                 اس غيرهُ يرى الن   على نهجٍ  أسير            
 بُ تشع   حيرى   وأمست به األحالم               ليلهُ   أظلم  الشكُّ  ما إذا  يوإن                      

 بُ ي  غ  ال يخفى عليه المُ ، أيمن الر                 ه بكوكٍب تيطر   حفافيْ  دعتُ ص  
 .السابقة لفكرة الواردة في األبياتاكتب ا. 1
 نوع ، ثالثةمضاد ال، الثانيةمرا دف ، نوع األولى من المشتقات اكتب: حيرى( ،الشك ما ،أغضي ،يدا ،ا)عيوف. 2

 .إعراب الخامسة، في الرابعة ()ما
 (؟ مذهب-نهج) :يماذا أفاد التنكير في كلمت. 3
 . وافيا   ا  أدبي   اشرح البيتين الرابع والخامس شرحا  . 4
ح. 5   .خامسالالبيت  ة فيوقيمته الفني   ،ن نوع المحسن البديعي  بي   ُثم   ،)بكوكب من الرأي( البيان في قوله: وض 
ح، مجرى المثل في األبيات تذييل يجري  -6    ذلك. وض 
 لما يأتي: عل ل-7

 .في بيت الحكمة في البيت الثالث ةوتراكيب سهل استخدم الشاعر ألفاظا   -         
 .  يعد البارودي زعيم مدرسة اإلحياء كما يبدو من نصه الشعري  -         
 . ارعةضاألفعال الم من استخدام الشاعر أكثر -        
 . أسلوب الشرطالشاعر  استخدم -       
 . اعتمد الشاعر في األبيات السابقة على الجمل الخبرية -       

 يأتي: بين القوسين في كل  مما مامر اإلجابة الصحيحة تاخ .8
   نثر الحديث(ال -لحديثاالشعر  -لنثر القديما -لشعر القديم)ا :مختارات من (مختارات البارودي) -       

 لنثر الحديث(ا -لشعر الحديثا -مالنثر القدي -لشعر القديما)         :مختارات من (قيد األوابد) -       
    اعر البطوالت(ش -رب السيف والقلم –رب القلم  -)رب السيف :اللقب الذي أطلق على البارودي -       
 ( التفعيلة   -   المهموس   -  األساطير  -  المعارضات )           :ينتمي إلى شعر النص   -      
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(3) 

 بُ شط  المُ  الصفيحُ  إال وال عاصم             هُ عباب   ضتُ خُ  من الهيجاء   بحرٍ و                 
  بُ تتقل      ألوانها   في  حواسر             ها وسودُ  المنايا  حمرُ   به تظلُّ                 
   با في الهام تبدو وتغربُ الظُّ  وبيُض           تلتقي   بالخيل  والخيل هُ تُ طْ توس                 
 بُ تغي    العقولُ  فيها   لدى ساعةٍ             موقفي  ن الكرُّ حتى بي   زلتُ  فما               

  ؟رالمسيطرة على الشاع؟ وما العاطفة التي تدور حولها األبيات السابقةما الفكرة . 1
ما( في )نوع ، لثةمضاد الثا، لثانيةل المعنى الصرفي   ،ما نوع الهمزة في األولى ما زلت( ،الكر   ،بمشط   ،)الهيجاء. 2

 الرابعة؟ 
حة تمثل فروسية الشاعر. شكلت األبيات السابقة لوحة فني  . 3  ك. ذل وض 
 . ة على كل عنصراستخرج األلفاظ الدال  ، ورد في األبيات عنصر الصوت اللون والحركة .4
حم، اذكر اآلالت الحربية التي وردت في األبيات .5  . مدى مالءمتها للنص ا  وض 
 .  لت حتى بين الكر موقفي(ز )فما  :اشرح الجمال في قوله .6
  وما قيمته الفنية؟ ؟في البيت الثالث ما نوع المحسن البديعي   .7
  ؟ما غرضه البالغي  و  نوع األسلوب؟ا عاصم إال الصفيح( م )ال .8
   (؟فما زلت حتى بين الكر موقفي) (،الخيل بالخيل تلتقي): بم يوحي قول الشاعر. 9

   .تقدم وجوبا   فاعال    -جملة وقعت حاال   -ا  تقدم وجوب ا  من األبيات: خبر  استخرج. 10
 (؟والخيل - وسودها -روبح) :ما نوع الواو في كل من. 11
  ق في ذلك؟ ولماذا؟هل وف  ، بحر الطويلالنظم الشاعر قصيدته على . 12
 خصائص هذه المدرسة؟  إلى أي مدى اتفق مع، يعد البارودي رائد مدرسة اإلحياء. 13
 .  عن عواطف الشاعر الذاتية النص  ر يعب   :عل ل. 14
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(4) 

 بُ ل  س قُ ابالن   هر  الد   أن   يدر   مْ ول               ة  ماع  ط   يكونُ  ما ال الفتى  يودُّ                    
  بُ يتجن   وما  يأتي  ما  ر  ألبص              هُ نفعُ  ما فيه  ولو علم اإلنسانُ                    
 بُ حج  مُ  سر   الغيب   وأمرُ  ،علينا             هاكم  بحُ  تجري  ها األقدارُ ولكن                     
  بُ ح  ْص نُ و   كما قيد الجنيبُ  ادُ قنُ              نا وإن    ،قادرون  ا ن  أب  نُّ ــــنظ                   

  بُ ذه  كيف ي   ى در  أو ،هداهُ  أصاب              على امرئ  العالمين ب   ر   فرحمةُ                  
 يتحدث الشاعر في األبيات السابقة؟ عم  . 1
 ،ع الثانية من المشتقاتنو  ،جمع األولى اكتب:( رألبص-لجنيبا -بمحج   –)اإلنسان :الكلماتوردت في األبيات . 2

 .نوع الالم في الرابعة ،مرادف الثالثة
 .وافيا   ا  أدبي   انثر البيت الثالث نثرا  . 3
 ؟وما غرضه؟ رما نوع األسلوب في البيت األخي. 4
 .صورة بيانية من البيت الخامسمحسنا  بديعيا  من البيت الثاني،  من األبيات: استخرج. 5
  .اذكر ثالث خصائص لهذه المدرسة، البارودي رائد مدرسة اإلحياء. 6
 .منها ا  اذكر ثالث، البارودي سمات شخصية النص  تتضح من خالل . 7
ح، ة للشاعرتظهر من خالل األبيات السابقة العاطفة الديني  . 8  .ذلك وض 
 ؟النص  الذي ينتمي إليه  ما الغرض األدبي  . 9

 (؟ا قادرون نظن بان  )، (الدهر بالناس قلب) بم يوحي قول الشاعر:. 10
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 الدرس الرابع 
 مدرسة الديوان 

(1) 
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين في كل  مما يأتي: -

  (ةبي  ألورو ا  - لكالسيكي ةا - الفرنسي ة - اإلنجليزي ة)                 تأثر شعراء مدرسة الديوان بالثقافة:. 1
اد    -   مطران    -    المازني)                       :هوديوان عابر سبيل . صاحب 2   (شكري  -   العق 
اد هو: (عابر سبيل)كتاب  .3 ة)        لعباس محمود العق    (مسرحي ة  - عرشديوان    -  رسائل   –   قص 
اد واجهات الدكاكين وأصداء الشارع في ديوان:. 4   وصف العق 

  (صباحيقظة ال -مالئكة وشياطين -عابر سبيل -هدية الكروان)                                               
اد أحمد شوقي بأن  . 5  :قصيدته التي رثى فيهاه يعدد األشياء ويحصي أشكالها في نقد العق 

  (د زغلولسع -بيأحمد عرا -محم د فريد -مصطفى كامل)                                                       
  (عيلةالتف -اإلحياء -المهجر -الديوان)                         تحفظ شعراؤها على شعر المناسبات مدرسة:. 6
 كل ما يلي من خصائص مدرسة الديوان ما عدا:. 7

  (ر العربي  مود الشعالتمسك بع -ر من القافية الواحدةالتحر   -دة العضوي ةحو لا -المزج بين الوجدان والتفكير)     
اد)                           فه: أل   في األدب والنقد( الديوان)كتاب . 8 اد -كري ش -المازني -العق    (والمازني العق 
 (التفعيلة -المهجر -الديوان -ءاإلحيا)   م أطلق على شعراء مدرسة:اس (المذهب الجديد في الشعر)أصحاب . 9

 (طرانم -اإلحياء -المهجر -الديوانة: )أول من دعا إلى ضرورة استيعاب الشعر لمواضيع جديدة هي مدرس. 10
 هما:  (األدب والنقدفي  الديوان)صاحبا كتاب . 11

اد والمازني)                                            ادو شكري  -ي المازني وشكر  -مطران وجبران -العق    (العق 
 دعت مدرسة الديوان إلى:. 12

  هم(غراضأاء في مقدمجاراة ال -دانجـر والو كبين الفـزج مال- التركيز على الجانب العاطفي   -التركيز على الجانب الفكري  )
 دة هو:ال يلتزم بالقافية الموح   مدرسة الديوان شعرا   شعراء نظم. 13

  (يلةعر التفعش -الشعر الكالسيكي -الشعر المرسل -الشعر الحر)                                           
اد بالنقد ألنه الممثل األبرز للشعراء المحافظين هو:. 14  الشاعر الذي تناوله العق 

صافي      –     البارودي      –  شوقي )                                             (شكري       –     الرُّ
 في:  ر مدرسة الديوان باألدب اإلنجليزي  ل تأث  تمث  . 15

  (ـرمـزـتمام بــالهالا –التحفظ على شعر المناسبات -التعبير عن واقع المجتمع -التعبير عن الذات والتجديد في الشعر)

(2) 
 لما يأتي: علل -   

 مدرسة الديوان بهذا االسم.تسمية  .1
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 .أطلق النقاد اسم مدرسة الديوان على أصحابها .2
 .صري  م –عربي   – ه إنساني  وصف مذهب مدرسة الديوان بأن   .3
اد نقده على الشاعر أحمد شوقي. .4  ركز العق 
 تحفظ مدرسة الديوان على شعر المناسبات. .5
 اهتمام مدرسة الديوان بالجانب الفكري والعاطفي. .6
 .الديوان في الشعر المرسلنظم أصحاب  .7
 رأى أصحاب الديوان أن القصيدة كالكائن الحي لكل جزء منه وظيفته. .8
 ال يجوز أن تتناثر أجزاء القصيدة عند شعراء مدرسة الديوان. .9

اد قصيدة أحمد شوقي في رثاء مصطفى كامل بكومة رمل.. 10  وصف العق 
(3) 

 :تيةأجب عن األسئلة اآل -   
 اشترك فيها رواد مدرسة الديوان؟ما السمات التي  .1
 ما الغاية من نشر كتاب الديوان؟ .2
 ن مظاهر تأثر شعراء مدرسة الديوان بالثقافة اإلنجليزي ة؟ بي   .3
؟  .4  ما رأي أعالم الديوان في الشعر العربي 
اد في ديوانه  .5  ؟(عابر سبيل)ماذا وصف العق 
 ما خصائص مدرسة الديوان؟ .6
 حدة العضوي ة؟الو  كيف عالجت مدرسة الديوان قضية  .7
اد؟ .8  ما سبب انعدام الوحدة العضوي ة في قصيدة أحمد شوقي كما رأى العق 
 ما مفهوم القصيدة الجي دة عند العقاد؟ .9

(4) 
 :ما المقصود بكل من -

 ؟ةالوحدة الموضوعي   - الوحدة العضوي ة -الشعر المرسل  - مدرسة الديوان    
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 الدرس الخامس
  عبد الرحمن شكري  -مناجاة الحبيب  

 أجب عن األسئلة التي تليها:   اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة "مناجاة الحبيب"، ُثم        
(1) 

 ها لك في القريض نسيبالنظمتُ           تطيعيني  أشجان الفؤاد لو أن                             
 ؟ونحيبا  صبابة    مانفني الز  أ          عاشق   ني لك أو ما علمت بأن                             
 رقيبا على المحب   أنت ن كنت          أهُ من سكنت إليك لحاظُ  بؤس   يا                          
 ا  مغلوب   خاشعا    طرفي   ردُّ فأ          هيبة     فتحتويني   إليك و  أرن                          

 ة ينتمي؟مدرسة أدبي   إلى أي  و من قائل األبيات؟  .1
 ؟أو ما علمت() :في قوله )ما( بين نوع. 2
 ة للثالثة.ة اللغوي  لماد، اعراب الثانيةإ، مفرد األولى :هات( وأرن -خاشعا   -شجانأ) .3
 كيف يفني الشاعر عمره؟. 4
 لم وصف نفسه بالبؤس؟. 5
 .(با  مغلو  طرفي خاشعا   ردُّ أ)ف)لو أن  أشجان الفؤاد تطيعني(،  :في قوله تين الفني تيناشرح الصور . 6
 .النداء في البيت الثالثمن و ، االستفهام في البيت الثاني من اذكر الغرض . 7
ح. 8  ، مبي نا  قيمتها البالغي ة..المقابلة الواردة في البيت الرابع وض 
 .وافيا   بيا   أدشرحا   بيات السابقةاأل اشرح. 9

 .ن نوعهي  وب ،لفعل ناسخ خبرا   –به تقدم على الفاعل مفعوال   من األبيات: استخرج. 10
ح 11  ؟ مدرسة الديواناتفق الشاعر مع خصائص  مدىإلى أي . وض 
 .ةاعتزل عبد الرحمن شكري الحياة األدبي   ل:عل  . 12

(2) 
 عليك لدى البكاء صبيباأذرت          ك في الجفون صيانة  وإذا وضعتُ                          

 المشبوبا  لهيبها   أخشى عليك         نيفإن    الضلوع   لك وإذا رغبتُ                          
 الفؤاد وجيبا  من   عليك ىخشأ      ني فإن   الفؤاد   في ك وضعتُ  وإذا                          
 المسلوبا   فؤادي     إلي    ردداف        هائم بك  ني ن  أ  تأبى  ن كنتإو                         

 ما الفكرة التي تدور حولها األبيات السابقة؟.1 
 ماذا يحدث للشاعر إذا وضع  المحبوب في جفونه؟. 2        
 مم يخشى الشاعر على المحبوب؟. 3        
 ه وهيامه؟ماذا يريد الشاعر من المحبوب إذا رفض حب  . 4        
 استخدامه؟ الشاعر  آثرم  ول   ما نوع األسلوب في األبيات السابقة ؟. 5        
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ح. 6          .في البيت الثانيالفني ة الصورة  وض 
ن لرابعة منوع ا، جمع الثالثة ،مرادف الثانية، واكتب ولىأل ب اعر أ المسلوبا( ،المشبوبا ،صبيبا ،)صيانة. 7

 .المشتقات
 

(3) 
 ؟بيباط كون  ت أن  ك  يأبى داللُ          شاشتي حُ  نى الغرامُ أفْ  هل بعد أنْ                          
 سكوبا م    قرقا  ر  الزهور مُ  فوق            وقوعه حين   مزن  الُ  كماء   ب  حُ                          
 لوبا قُ    العاذلون  لصار   قلبي            ٍب مؤن     كلُّ   الحب   طعم   ذاق   لو                         
 ُء غريبامن بعد  ما كان البكاالُبكا            إلى  عجبا  لطْرفي يست ريُح                         

 ؟رب قلب الشاعمؤن   كل   ماذا يحدث لو ذاق طعم الحب   .1
 ؟رمم يتعجب الشاعر في البيت األخي. 2
 وما غرضه البالغي؟ األول؟ما نوع األسلوب في البيت . 3
 البيت الثاني. الصورة الفنية في اشرح. 4
 ؟ إعراب األخيرة، الثةمفرد الث، شتقاتنوع الثانية من الم، مضاد األولى :هات (عجبا  -لمزن ا -مؤنب –)يأبى. 5
 .يلزم ما وغير، مؤنب( ابن الفعل للمجهول ذاق طعم الحب كل   )لو. 6
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  الدرس السادس
  مهجرمدرسة ال

(1) 
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين في كل  مما يأتي: -  

 في أواخر القرن: هاجرت طائفة من الشباب اللبناني  والسوري  . 1  
 (السابع عشر -الثامن عشر -التاسع عشر -العشرين)                                                    

  (معلوف فوزي  -إلياس فرحات  -رشيد خوري  - نصر سمعان)و:              ه القروي   ب بالشاعرلق  الم. 2  
 :هو القلمي ةال ينتمي إلى الرابطة التالية أسماؤهم الشعراء  من واحد. 3  

  (صر سمعانن -إيليا أبو ماضي -نسيب عريضة - ُنعيمةميخائيل )                                             
 ة:ال ينتمي إلى العصبة األندلسي  التالية أسماؤهم واحد من الشعراء . 4  

  (حاتاس فر إلي -رشيد سليم الخوري -جبران خليل جبران-ميشيل المعلوف)                                      
 5 .:  أسس شعراء المهجر الشمالي 

  (ةي  بطة الدعو الرا -ةالعصبة الشامي   -القلمي ةالرابطة  -ةالعصبة األندلسي  )                                      
  (ني  الوجدا   -  القومي    -  وري  األسط – ي  التأم ل)                         : مطولة " عبقر " من الشعر. 6
 (اضيإيلي ا أبي م-نسيب عريضة -جبران خليل جبران -خليل مطران) :للشاعر (ألجنحة المتكسرةا) رواية .7
 (المهجر   –  التفعيلة  –  الديوان   - اإلحياء)             :لرابطة العلمية ينتمون إلى مدرسةشعراء ا. 8
 :ي ماعداأتالشمالي  بكل ما يامتازت أعمال شعراء المهجر . 9

  (جديدرفع لواء الت -مانتقاد الشعر القدي -ر من قيود الشكل والمضمون التحر   -جزالة األلفاظ)                    
 ة:النثري  ة و أبدع شعراؤها في كل مناحي األدب الشعري  . 10

  (ةلسي  العصبة األند -الديوان -الرابطة القلمي ة -التفعيلة)مدرسة                                                 
ةال) :تمث ل نموذجا  لـ لجبران خليل جبران (األجنحة المتكسرة. )11   (لسيرةا  –  ةالرواي  -المسرحي ة    -  قص 
 :هي مدرسة امتزج شعراؤها بالطبيعة وبثوا الحياة فيها وأسقطوا مشاعرهم عليها. 12

  (ةاالشتراكي   ةالواقعي    -هجر الم  -التفعيلة   - الديوان)                                                        
  (التأم ل –ورة الث -النكبة   -الحياة  )   في شعر: تمث ل ة وتصويرها بدقةتحليل الشعراء للنفس اإلنساني   .13
 : ة الشاملةعلى النزعة اإلنساني   المدرسة التي اشتمل نتاجها األدبي   .14

  (ةدي  النق اقعي ةالو  -لة التفعي -ة االشتراكي   الواقعي ة -المهجر )                                                   
 تمث ل في شعر:خالدة وتحقيق مثل عليا الرغبة في الكشف عن أسرار الحياة . 15

 (الكالسيكي ة  –  الواقعي ة  –  شرةة المباالخطابي    -  التأم ل)                                                     
  (االلتزام   –   لتأم ل ا     -   الهمس    –  المباشرة )      :ىعلب المعاني إلى النفس يعتمد تسر  . 16
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 :داعالقلمي ة ما الذين أسسوا الرابطة  الشمالي  من شعراء المهجر . جميع الشعراء التالية أسماؤهم 17

  (عيمةنُ خائيل يم -نسيب عريضة  -ميشيل المعلوف  -جبران خليل جبران )                                         
 : بكل ما يأتي ما عدا ز شعراء المهجر الجنوبي  تمي   .18

د بين القديم والجديد)         (اللغة قواعدلفاظ و االهتمام بجزالة األ  -انتقاد الشعر القديم -ظة على أساليب الشرق المحاف -الترد 
 في:  ضئيال  جدا   كان أدب المهجر الجنوبي  . 19

  (ألسطوري  الشعر ا  -  ورواية ةقص  من  ي  فن  النثر ال  -  الشعر التأم لي    - الشعر القومي  )                          
 ؟  (دورمحم د من)ُنعيمة كما يرى لميخائيل  (يأخ)في قصيدة  (الذل)المقاطع اآلتية تحمل معنى  ي  منأ .20

 (كع صامتا"بل ار " -"فال تشمت بمن دانا"  -كر من ماتوا" "يقدس ذ -بأعماله"  غربي  "إن ضج )          
                           ؟        ما الذي يجعل "المعاني تتسرب إلى النفس" كما ترى مدرسة المهجر .21

 (ي التعبيرلى الهمس فعاالعتماد  -اعتماد الخطابية المباشرة  -التأم ل -االمتزاج بالطبيعة)                        
(2) 

 : لما يأتيل عل   -         

 .هاجرت طائفة من الشباب اللبناني  والسوري   .1
 شكل موضوع الحنين إلى الوطن عالمة واضحة في شعر المهجر.  .2
 أسقطوا عليها ما يشعرون.و وا الحياة فيها حاور شعراء المهجر الطبيعة وامتزجوا بها وبث   .3
 ة.ة وتصويرها بدق  المهجر إلى تحليل النفس اإلنساني  عمد شعراء  .4
 ة الشاملة.اشتمال نتاج شعراء المهجر على النزعة اإلنساني   .5
 المعاني في شعر المهجر تتسرب إلى النفس. .6
 أعجب الناقد د. محم د مندور بشعر مدرسة المهجر. .7
 ة.اإلنساني   يدعو إلى المشاركة (أخي)يرى الناقد محم د مندور أن الشاعر في قصيدة  .8

(3) 

 :تيةأجب عن األسئلة اآل -         
 واللبناني  إلى الهجرة؟ ما األسباب التي دعت الشباب السوري   .1
  .الشمالي  ذكر أبرز مميزات شعراء المهجر ا .2
 .ذكر أبرز مميزات شعراء المهجر الجنوبي  ا .3
 الشمالي  وشعراء المهجر الجنوبي من حيث: وازن بين شعراء المهجر  .4

 ون األدبي ة التي أبدعوا فيها.فن  وال  -ألصالة والتجديد ا
 ؟ مندور مبدأه النقدي   محم د كيف طب ق الناقد د. .5
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 ؟  ُنعيمةلميخائيل  (أخي)ما مناسبة قصيدة  .6
 ؟(أخي)قصيدته بكلمة  ُنعيمةلماذا استهل ميخائيل  .7
ح ذلك، أن يهمس وينقل أحاسيسه للقراء (أخي)في قصيدة  ُنعيمةاستطاع ميخائيل  .8  .وض 
 ؟مندور محم دد. ما صفات األدب المهموس الذي دعا إليه الناقد  .9

(4) 
ح المقصود بكل   -          من:   وض 

 .الشعر المهموس -ة الشاملة النزعة اإلنساني   - التأم ل            
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 الدرس السابع
  إيلي ا أبو ماضي  -المساء  

 أجب عن األسئلة التي تليها:  الشعري ة اآلتية من قصيدة "المساء"، ُثم  اقرأ األسطر     
(1) 

حب  في  تركُض  السحبُ   الخائفينْ  ركض   الفضاء  الر 
 عاصبة الجبينْ  تبدو خلفها صفراء   والشمُس 
 اهدينْ الز   خشوعُ  فيه صامت   ساجٍ  والبحرُ 

 البعيدْ  فق  في األُ  باهتتان عيناك   مالكن  
 ؟رينْ كُ فْ بماذا ت   ...سلمى                                          
 ؟مينْ بماذا تحلُ  ...سلمي                                          

 يأتي: بين القوسين في كل  مما ماماختر اإلجابة الصحيحة . 1
 (مدرسة التفعيلة –درسة الديوان م – ةاألندلسي  العصبة  - ة)الرابطة القلمي          :ماضي إلىو ا أبينتمي إيلي   -  
 وء الفجر(ض -اديوان إيلي   -الخمائل -)الجداول      :ماضي يبأا يلي  إ واحد من الدواوين التالية ليس للشاعر -  
 زن الطبيعة(ح -وفه على سلمىخ -ةدراته اإلبداعي  ق -ة)فلسفته الشعري        :هر الشاعر من خالل النص  ظْ يُ  -  
 توقفة في األفق البعيد(م -طارمثقلة باألم -ل والحبمليئة باألم -)تركض خائفة :صور الشاعر السحب وهي -  
 ؟األسطر الشعريةما الفكرة التي تدور حولها . 2
 .والنفس الكئيبة من خالل المقطع السابق وضح كيف ربط الشاعر بين الطبيعة الحزينة،. 3
 ؟مقابل الثالثة، مفرد الثانية، معنى األولى :هات بدو(ت -السحب -)باهتتان. 4
 ما الغرض الذي خرج إليه النداء واالستفهام في األسطر السابقة؟. 5
 (... ركض الخائفين السحب تركض: (جمال التصوير في قوله وضح. 6
 .أكثر الشاعر من الجمل الخبرية -  ل:عل  . 7

 )السحب تركض(. :وجوبا  فيعلى الخبر م المبتدأ تقد   -          
 ة في القصيدة؟لماذا استخدم الشاعر اللوحة التصويري  . 8
 )والبحر ساج صامت فيه خشوع الزاهدين(؟  :داللة الترادف في قوله ما. 9

 .وضح ذلك، مناسبة للتعبير عن الموقف استخدم الشاعر ألفاظا  . 10
 .ذلك وضحموسيقا، د الشاعر في شكل القصيدة والجد  . 11
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(2) 
 ؟خومْ الت   تختفي خلف   الطفولة   أحالم   يت  أأر 

 ؟أم أبصرت عيناك أشباح الكهولة في الغيومْ 
 ؟جى الجاني وال تأتي النجومْ ن يأتي الدُّ أأم خفت 

 ماأنا ال أرى ما تلمحين من المشاهد إن  
 في ناظريك   أظاللها

 عليك   ،يا سلمى ،تنمُّ 
 :يحمل معانيجاء االستفهام في األسطر السابقة  :اختر. 1

 لم(الحسرة واأل  -لنصح واإلرشادا -ستنكارالتعجب واال -)لفت االنتباه                                          
 . لثالثةوجمع ا، الثانيةى ومعن، مفرد األولى: هات الدجى( ح،أشبا، )التخوم وردت في المقطوعة الكلمات. 2
 ز.إالم ترم اذكرو  ،استخرج هذه الرموز، المشاعر واألحاسيساستخدم الشاعر الرمز للتعبير عن . 3
 وضح كيف ربط الشاعر بين الفترات الزمنية ومراحل العمر؟. 4
 ة في السطر الثالث؟شرح الصورة الفني  ا. 5
   .ا  ترادف ا ،طباق لما يأتي: مثاال   سطرهات من األ. 6

(3) 
 ؟خومْ الت   تختفي خلف   الطفولة   أحالم   يت  أأر 
 ؟أبصرت عيناك أشباح الكهولة في الغيومْ أم 

 ؟جى الجاني وال تأتي النجومْ ن يأتي الدُّ أأم خفت 
 ماأنا ال أرى ما تلمحين من المشاهد إن  

 في ناظريك   أظاللها
 عليك   ،يا سلمى ،تنمُّ 

 السابقة؟الشعرية  ما الفكرة التي تدور حولها األسطر. 1
 .ومضاد الثالثة، ومفرد الثانية ،األولىمعنى  اكتب لدجى(ا -أظاللها -التخوم). 2
 ما غرض النداء الوارد في المقطوعة؟  .3
ا .ن نوعهابي   وردت )ما( مرتين في السطر الرابع. .4  ، وأعربها إعرابا  تام 
 ث؟سطر الثالوقيمته في ال ،ن البديعي  ن نوع المحس  ثم بي  ، )يأتي الدجى الجاني(: االستعارة في قوله اشرح.5
 .بعالمة فرعية مرفوعا   مضارعا   فعال   ،مبتدأ تقدم وجوبا   :عطاستخرج من المق .6
 علل لما يأتي:.7

 .دت في القصيدة عاطفتان متناقضتانسا -       
 .ةأكثر الشاعر من استخدام األساليب اإلنشائي   -       
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(4) 
 طيبا   جميال   ها أمال  كلُّ  ك  حياتُ  لتكنْ 

 باوالص    في الكهولة   ك  نفس   األحالمُ  ولتمأل  
 بارُّ في ال وكاألزاهر   في السماء   الكواكب   مثلُ 

 في ذاته ما  عال   قلبك   الحب   بأمر   ليكنْ 
 ونجومه ال تأفلُ .... تذبلُ  أزهاره ال

 .ضع عنوانا مناسبا لألسطر السابقة .1
  .اللوحة هذهعالم حدد م، ة لإلنسان المتفائلرسم الشاعر في المقطع السابق لوحة شعري   .2
 .ومرادف الثالثة ،مفرد الثانية واكتب، األولى أعرب ل(فتأ ،الربا ،)كلها .3
 اشرح الجمال في قوله: )قلبك أزهاره ال تذبل(. .4
 (؟ نلتك –في قوله:)لتمأل من األمر  ما الغرض البالغي   .5
 تكرار الشاعر الستخدام أسلوب األمر. علل: .6
 .وضح ذلك ،ةاستخدم الشاعر الرمز للداللة على المعاني واألحاسيس البشري   .7
 .لفعل ناسخ وبين نوعه خبرا   ،وبين داللته ا  طباق من األسطر الشعرية: استخرج .8
 درسة؟إلى أي حد اتفق مع خصائص هذه الم ،را أبو ماضي من أشهر شعراء مدرسة المهجيعد الشاعر إيلي   .9

(5) 
 فال تقولي كيف ماْت  ،باح  الص   ابنُ  هار  الن   مات  
 الحياةْ   أوجاع  يزيدُ  في الحياة   التأمل   إن        

 فدعي الكآبة واألسى واسترجعي مرح الفتاةْ    
 الحى متهل   الض   حى مثل  في الض   ك  قد كان وجهُ        

 والبهاءْ  فيه البشاشةُ 
 كذلك في المساءْ  ليكنْ 

 ؟األسطر السابقة ما الفكرة التي تدور حولها. 1
 .ح ذلكوض  ، ةأضفى الشاعر على الطبيعة صفات إنساني  . 2
 .وجمع الرابعة ،للثالثة األصل المعجمي  و  ،الثانيةاكتب مفرد و زن األولى،  الصباح( -الحياة –الضحى  -)دعي.3
 ما معناها في كل مرة؟، مرتين في السطر الرابع مة )الضحى(وردت كل.4
 .السطر األولاشرح االستعارة في .5
 ؟ة السابقةالشعري   ما الغرض الذي خرج إليه األمر والنهي في األسطر .6
 .ةبعالمة فرعي   مجزوما   مضارعا   فعال   ،طباقا   ا ،ترادف استخرج من األسطر: .7
 .ف في القصيدة: استخدم الشاعر البديع دون تكل  علل.8
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(6) 
 فال تقولي كيف ماْت  ،باح  الص   ابنُ  هار  الن   مات  

 الحياةْ   أوجاع  يزيدُ  في الحياة   التأمل   إن    
 فدعي الكآبة واألسى واسترجعي مرح الفتاةْ 

 الحى متهل   الض   حى مثل  في الض   ك  قد كان وجهُ 
 والبهاءْ  فيه البشاشةُ 

 كذلك في المساءْ  ليكنْ 
 لألسطر الشعرية؟ ا مناسبا  ضع عنوان  . 1
 ، وأعرب الثالثة.ةنيمضاد الثا ،األولىمعنى : ( اكتبمتهلال   ،البشاشة ،)األسى. 2
 )استرجعي(؟:ماذا أفادت الزيادة في قوله. 3
 )البشاشة والبهاء(؟:ماذا أفاد العطف في قوله. 4
 .ذكر السبب مع ،حرف ناسخ تقدم على خبره وجوبا  ل ا  اسم - نوعه نوبي   بديعيا   من األسطر: محسنا   استخرج. 5
 .قد كان وجهك في الضحى مثل الضحى متهلال( ):قولهة في اشرح الصورة الجمالي  . 6
 .آثر الشاعر استخدام األسلوب الخبري في المقطع السابق علل:. 7
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 الدرس الثامن
(مدرسة ال   تفعيلة )الشعر الحر 

(1) 
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين في كل  مما يأتي: -

 : هي وأنماط التعبير عميق على الصعيد الموسيقي  ل المدرسة التي ارتبطت بتحو  . 1
  (الواقعي ة    –   تفعيلةال    –    اإلحياء    –  المهجر)                                                    

 (خرابألرض الا –الكوليرا  –دينة بال قلب م – أزهار ذابلة)  ":بدر شاكر السي ابـ "ة لتيواحد من األعمال اآل. 2
  (ميح القاسمس –خليل حاوي  –حمد حجازي أ – يحيى فارس)                  من شعراء التفعيلة في لبنان: . 3
 (بد الوهاب البي اتي  ع –نازك المالئكة  –إليوت  .ت. س  –بلزاك)             كاتب قصيدة "األرض الخراب": . 4
 ال ينتمي إلى مدرسة التفعيلة: التالية أسماؤهم الشعراء واحد من. 5

   (زار قبانين – رحاتإلياس ف –ميح القاسم س –صالح عبد الصبور )                                             
  ر عن اإلنسان:دعا شعراؤها إلى شعر الحياة المعب  أدبي ة مدرسة . 6

  (الديوان  – التفعيلة   - المهجر  –  اإلحياء)                                                       
  واحدة مما يلي ليست من خصائص مدرسة التفعيلة:. 7

  (توظيف األسطورة -وطنالحنين إلى ال -استخدام الرمز -الواقعي ة)                                             
  :مدرسة ، هيات والصراعالشخصي  ة المعتمدة على رسم من خصائصها الفن ية النزعة الدرامي  . 8

  (المهجر     –     الديوان     -     عي ةالواق     -    اإلحياء)                                               
صافي      -  البي اتي  )                       لـ : قصيدة "الكوليرا". 9   (السي اب    –  الئكةنازك الم     -    الرُّ

 قصيدة " هل كان حبا " للسياب وردت في ديوانه:. 10
  (الجداول –طين مالئكة وشيا -أزهار ذابلة  – مدينة بال قلب)                                                

  (شلي      -      بلزاك      –     إليوت     -    هازلت) قصيدة "األرض الخراب" للشاعر اإلنجليزي:. 11
 بلده بصورة صحيحة:  إلىالشعراء التالية أسماؤهم لم ينسب  . واحد من12

 (البي اتي  في العراق –أدونيس في لبنان -بد المعطي حجازي في مصرع -خليل حاوي في سوريا)                
  (اسمقسميح ال -نزار قباني -خليل حاوي  -عبد المعطي حجازي ) من شعراء مدرسة التفعيلة في فلسطين:. 13 

                                                                         (المهجر   -   لديوانا   -   اإلحياء  -  التفعيلة) طلق على شعراء مدرسة:لقب أُ  (ون الشعراء التموزي  . )14
                                                                                            (ازك المالئكةن  -  لسي ابا  -  نزار قباني  - البي اتي  )                     : (أزهار ذابلة)صاحب ديوان  .15

  (ةإنجليزي      –   ةيوناني      –  عربي ة     -   شرقي ة)                      أسطورة:  (سيزيف)أسطورة . 16 
  (يزيفس -العنقاء  -زرقاء اليمامة  - تموز وعشتار)   د الطبيعة هي: وتجد  أسطورة ترمز إلى الخصب . 17
 (رقاء اليمامةز   -سيزيف   -العنقاء   -عشتار ) أسطورة: (ليلة في باريس)وظف السي اب في قصيدته . 18

(2) 
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 :لما يأتيل عل   - 
 .يعد شعر التفعيلة تغيرا حاسما في تاريخ الشعر العربي   .1
 التفعيلة بهذا االسم.سميت مدرسة  .2
 .(األرض الخراب)في قصيدته  (إليوت  .س .ت )اد مدرسة التفعيلة بشعر تأثر رو   .3
 (.نازك المالئكة) و (بدر شاكر السي اب) بين في الشعر الحر   الريادة ةصعوبة الحكم بأسبقي   .4
 ة.استخدم شعراء مدرسة التفعيلة النزعة الدرامي   .5
 الرومانسي ة إلى الواقعي ة. ابتعاد شعراء التفعيلة عن أجواء .6
 تخلص شعراء التفعيلة من رتابة القافية. .7
 .اعتماد شعراء التفعيلة على رسم الشخصيات والصراع والحوار والسرد القصصي   .8
 .شعر التفعيلةاألساطير في توظيف  .9

 ة األسطورة.جاذبي   .10
(3) 

 نسب الشعراء التالية أسماؤهم إلى بلدانهم:ا -    
 صالح عبد الصبور. -سميح القاسم  -عبد الوهاب البي اتي    -خليل حاوي     

(4) 

 :تيةأجب عن األسئلة اآل - 
 متى ظهر شعر التفعيلة؟ وأين؟ .1
 ما األسباب التي ساعدت على توظيف األسطورة في الشعر الحر؟   .2
 .ذكر أعالم مدرسة التفعيلة وبلدانهما .3
  .ذكر الداللة الرمزي ة ألسطورة العنقاء أو الفينيقا .4
 ؟  ما أهم خصائص الشعر الحر   .5
 ؟  كيف بينت نازك المالئكة ريادتها للشعر الحر   .6
 (؟األسطورة –شعر الحياة )  من:ما المقصود بكل   .7
 وت.التجدد والنهوض من الم -من: اإلرادة التي ال تعرف اليأس  األسطورة التي تشير إلى كل   سم   .8
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 الدرس التاسع
 اتي  الوه اب البي   عبد  -أغنية إلى ولدي علي   

 ثم أجب عن األسئلة التي تليها: أ األسطر الشعرية اآلتية من نص "أغنية إلى ولدي علي"،اقر          
(1) 

 ولدي الحبيب
 والجليد ،ناديت باسمك

 كالضباب، كالليل يهبط فوق رأسي
 كالمغيب ،ك في وداعيكعيون أم  

 ناديت باسمك
 الريح في مهب  

 في المنفى 
 "ولدي الحبيب: "دىالص  فجاوبني 

 للثانية؟ والمعنى الصرفي  ، ة لألولىلغوي  ما المادة ال ى(المنف ،المغيب).1
 السابقة؟ األسطر الشعريةما العاطفة المسيطرة على الشاعر في . 2
 (أغنية إلى ولدي علي  ) لقصيدةااختار الشاعر عنوان  ل:عل  . 3
 ة؟األدبي   هأهم أعمال سم   السابقة؟الشعري ة سطر من قائل األ. 4
 ماذا أفاد حرف العطف؟( فجاوبني الصدى). 5
 الباء؟ أفاد حرف الجر ذاما( سمك في مهب الريحباناديت ). 6
 .وضح ذلك ،مغاير للنمط التقليدي   بنمط استهل الشاعر قصيدته. 7
 ؟هل ترى غرابة في ذلك بم وصف الشاعر الجليد؟. 8
ح ذلك.، لطبيعةللوحة فنية  رسم الشاعر في األبيات السابقة. 9  وض 

  ؟(ولدي الحبيب)عالم يدل تكرار عبارة . 10
 .لكوضح ذ ،ةلرمزي  واهذا لم يفقدها اإليحاء   أن  ة إال  ة الحي  استخدم الشاعر اللغة الواقعي  . 11
  :السابقة األسطر الشعري ةاستخرج من . 12
 .حكمه اإلعرابيو  ،بين نوعهو  ،منادى -   
  .الكآبةو على الحزن  ة  دال   ا  ألفاظ -   
 وبي ن نوعها. ، ةصورة فني   -   
 السابقة. سطر الشعري ةة في األالجمل الخبري   استخدام علل: آثر الشاعر. 13
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(2) 
 والقاتلون 

 ب يسجنون وفي وطني المعذ   ،أنفاسييحصون 
 آباء إخوتك الصغار

 رون ويبش   
 العبيد ،بالعالم الحر   

 –أمل الشعوب  -دوالرهم  وبمعجزات  
 الحياة ،وواهب الموتى

 هاتعون األم  ويرو   
 ،بون رايات شعبكويخض   

 بالدماء ،يا صغيري 
 ال تجيب وأنت الهٍ 

 ال تجيب ،لعبتك الجديدةب الهٍ 
 ،للثالثة والمعنى الصرفي   ،نيةة للثاوالمادة اللغوي   ،ألولىامعنى اكتب:  (الدماء –ب المعذ   –آباء  –يحصون ).1

 ونوع الهمزة في الرابعة.
 السابقة؟ األسطر الشعري ةما الفكرة التي تدور حولها . 2
 .ح ذلكوض   ،السابقة مفارقة بين أقوال وأفعال المحتل سطر الشعري ةن الشاعر في األيبي  . 3
 وإالم يرمز )الدوالر(؟ ؟(القاتلون يحصون أنفاسي:)ماذا يقصد الشاعر بقوله. 4
 مث ل لما تقول. ،الشاعر من استخدام الجمعأكثر  -علل: . 5

  .استخدم الشاعر األفعال المضارعة -         
 .تحدث عن نفسهية عندما والفردي   ،عند الحديث عن المحتل استخدم الشاعر الضمير الجمعي   -         

 اذكرها.  ،من ألوان العذاب التي يمارسها المحتل ضد أبناء شعبه ذكر الشاعر عددا  . 6
 .على قسوة المحتل وأكاذيبه ة  دال   ا  استخرج ألفاظ. 7
  ؟ولده علي  ،فلماذا لم يجبه الشاعرنادى . 8
 ؟(ويبشرون بالعالم الحر العبيد) :في قوله (العبيد) ـب الشاعر عم  كن ى. 9

 .اذكر سمتين من الخصائص الفنية ألسلوب الشاعر. 10
 :من األسطر الشعرية السابقة استخرج. 11

 .هالجمانوعها وسر  ا  نة مبي  صورة بياني    - وسر جماله ،نوعه ا  نمبي   ،ا  بديعي   نا  محس   -
 ة.وآخر مرفوع بعالمة أصلي   ،ةفعل مضارع مرفوع بعالمة فرعي   - اسم فاعل من فعل ثالثي   -

 .ما تحته خط   أعرب. 12
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(3) 
 ،والسماء ،ك في انتظاري وعيون أم  

 ينتظر الصباح (بغداد  )والليل في 
 الحزين الخبز   وبائعُ 

 لون تسو  والعميان والم ،األسواقفي  يطوفُ 
 يستأنفون على الرصيف 

 تالوة الذكر الحكيم 
 .الثانيةب المقصودما و  ،جمع األولى اكتب الليل(، )الصباح .1
 .وافيا   ا  أدبي   ة السابقة نثرا  نثر األسطر الشعري  ا .2
 .عددها، شعبه التي عانت اضطهاد المحتلات يذكر الشاعر في األسطر السابقة فئ .3
 ناقش هذه العبارة. ،اتي  ة في نص البي  ة جلي  تبدو النزعة الدرامي   .4
 لما يأتي: علل .5

 .استخدم الشاعر الطباق في قصيدته -
 .الشاعر بائع الخبز بالذكر دون غيره من أبناء شعبه خص   -
 .بالحزين ز(بائع الخب)الشاعر وصف  -

 .على ذلكدل ل  ،ة على اللون والصوتدال   ا  ألفاظ الشاعر ماستخد .6
 ؟)عيون أمك في وداعي(، )عيون أمك في انتظاري( أجمل؟ ولماذا؟ التاليين التعبيرين ي  أ .7
 ؟ما توافر فيه من خصائصها؟ اذكر ة ينتمي النص  إلى أي مدرسة أدبي   .8
 وحاله اآلن؟ كيف؟ ،زمن قول القصيدة 1955سنة  هل تجد شبها بين حال العراق .9

 :استخرج من األسطر الشعرية .10
من السطر  ةصورة بياني   -ا  طباق – ةبعالمة فرعي   ا  مرفوع ا  مضارع فعال    - به مفعوال    - صفة مشبهة

 .األول
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(4) 

 جون السُّ  أسوار   ووراء  
 العظيم عبُ الش   يستيقظُ 

 ولدي الحبيب ،هُ أغالل   ما  ط   ح  مُ 
 ال تجيب وأنت الهٍ 

 مات في   شيئا   كأن   ،بُّ هُ المنفى ت  في  يحُ الر  
 الحياة ،يا صغيري رغم قسوتها ،ركُ باي أإن  

 غاة الط   ه  ر  ك   نْ إو  ،لك  فأنا وأنت لشعبنا مُ 
 ؟ة السابقةة التي تدور حولها األسطر الشعري  ما الفكرة المحوري   .1
 ؟رة على الشاعر في األسطر السابقةما العاطفة المسيط. 2
 ؟ومرادف الثانية، ما مفرد األولى( محطما   ،)أغالل. 3
 ؟ رنوع من االستيقاظ قصد الشاع وأي   ؟ليستيقظ هل كان الشعب نائما  . 4
 ؟وار السجون أغالل سيحطمها وهو وراء أس أي  .5
 ؟بقدوم هذه اللحظات ما الذي يجعل الشاعر مؤمنا  . 6
 وضح ذلك. ،ة السابقةة في األسطر الشعري  ة جلي  تبدو النظرة التفاؤلي  . 7
 (؟ولدي الحبيب) من أسلوب النداء ما الغرض البالغي  . 8
  ؟(ال تجيب وأنت الهٍ ) ماذا أفاد تكرار عبارة. 9

 ؟(..يا صغيري  ،إني أبارك:)في قوله (أبارك) لجملة اإلعرابي الموقعما . 10
 .ة ألسلوب الشاعراذكر خصيصتين من الخصائص الفني  . 11
  .هوضمير المخاطب عندما تحدث عن ابن رضمير الغائب عند حديثه عن المستعم استخدم الشاعر :علل. 12
 .وضح ذلك ،والجمعية جمع الشاعر في قصيدته بين التجربة الذاتية. 13
 .أعرب ما تحته خط   .14
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 الوحدة الرابعة
 ر الف ل سطيني  الحديث الشع

ل   الدرس األو 
 ر الف ل سطيني  الحديثالشع

 (1) 
 في كل  مما يأتي: القوسيناختر اإلجابة الصحيحة مما بين  -     

 تعود بدايات الشعر الفلسطيني الحديث إلى:. 1   
  –عشر تاسع ال من القرن  ثانيالنصف ال  - عشرتاسع النصف األول من القرن ال)                           

  (الثاني من القرن العشرين النصف  –القرن العشرين النصف األول من                                         
             (م9/12/1817  -م  2/11/1817  -م  2/3/1917 -م  2/11/1917)           صدر وعد بلفور في:. 2
          (م1925 -م 1924 -م 1923 -م  1922تموز: ) االنتداب البريطاني  في حدة صك  أقرت عصبة األمم المت  . 3
  (م1967    -  م   1937   -   م 1936   -  م  1917)                    عام:  تثورة الكبرى كانال .4
  { عن:غضبوا كبر بعد اليوم إنأهللا          ا يغضب العربخطب يعم ولم  }" في قوله: يتحدث "وديع البستاني  . 5

 (1936إضراب عام  -م 1967هزيمة عام -م 1917وعد بلفور عام -م 1948نكبة عام )                    
 { عن:كأن ا لطخة  للعا     ر إثم ليس يحتملُ }يتحدث "هارون هاشم رشيد" في قوله: . 6 
 (ثورة البراق   -  ناة الالجئينمعا   -   التآمر على الفلسطينيين   -  وعد بلفور)                            

 م:1948من أبرز نتائج نكبة عام . 7
 –قامة ما يسمى دولة إسرائيل إ –سلب أهل فلسطين حقهم في إدارة شؤون بالدهم )              

  (لسطينوعد اليهود بإقامة وطن قومي لهم في ف -احتالل الكيان الصهيوني ما تبقى من فلسطين              
 :في البيت الشعري   {ذو حول وطول}بقوله:  "إبراهيم طوقان"عبر الشاعر . 8
  { عن:وآخر ذو احتيال واقتناص      لنا خصمان ذو حول وطول      }    

 (بريطانيا    –   ثماني  النفوذ الع   -   مجلس عصبة األمم   -اليهود  )                                       
  {تنتصرأن الشعوب إذا هب ت س     سنفهم الصخر إن لم يفهم البشر   } ":  رائد حسين"الشاعر قول يمثل . 9

  (ني  الشعر الوط   -   شعر التفعيلة   -  شعر المقاومة  - شعر النكبة )                                      
  (لرومانسي ةا    -    ي ةالواقع   -  الثورة      -  النكبة)  د هو شعر:يقوم بدور الرفض والتمر   نتاج فكري  . 10
 إلى:{ أن الشعوب إذا هب ت ستنتصر      سنفهم الصخر إن لم يفهم البشر } الشعر:بيت  ُيْنسب-11

 (اشد حسينر   -هارون هاشم رشيد   -عبد الرحيم محمود   -إبراهيم طوقان )                                 
                                                        : "توهاوفا حلوار ..على أطالل من  وقفت وقلت للعينين: يا عينين .. قفا نبك" :قول فدوى طوقانفي  نوع التناص  . 12 
                                                                                                                                                                                                                                                     (اجتماعي      –   تاريخي     -   أدبي    -   ديني  )

  (إبراهيم طوقان -راشد حسين  -خليل حاوي   -نزار قباني )      للشاعر:" "يوميات دمشققصيدة -13
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(2) 
 لما يأتي: علل -

 تسهيل بريطانيا هجرة اليهود إلى فلسطين. .1
 وعي شاعر المقاومة لطبيعة المرحلة ومتطلباتها. .2
 ر.بين مقاومة االحتالل وحركات التحر   أهمية الترابط العضوي   .3
 وأشعارا  سابقة له. أدباء أسماء ر في التناص األدبي  يستحضر الشاع .4
 وإصدارهم للصحف والمجالت. ،ةة والعلني  ي  مات السر  ات والمنظ  تأسيس العرب للجمعي   .5
 نشوء أدب المقاومة. .6

(3) 
 تية:أجب عن األسئلة اآل -

 ؟عالم يشتمل ميدان عمل التناص   .1
ح نتائج إقرار مجلس عصبة األمم صك االنتداب  .2  .م 1922البريطاني  عام وض 
ح نتائج نكبة عام  .3  .م على فلسطين وأهلها1948وض 
ح ذلك ،عالقة متبادلة بين الزمنين الماضي والحاضر األدبي   ينشئ التناص   .4  .وض 

(4) 
 من: عرف كال    -    

 .لتاريخي  ا التناص   - األدبي   التناص    - الديني   التناص   - التناص    -أدب الثورة  -شعر النكبة 
(5) 

 ما يأتي:كل  مل ببيت من الشعر على مث   -  
     م 1936ضراب الذي عم  فلسطين عام اإل - التآمر بين بريطانيا واليهود ضد الفلسطينيين  -1917وعد بلفور عام           

  .مقاومة االحتالل - معاناة الالجئ الفلسطيني   -           
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 الدرس الثاني
د  ر   عبد الكريم الكرمي    -الُمش 

د"، ُثم       أجب عن األسئلة التي تليها:   اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة "المشر 
(1) 

 جنب  ل  جنبا    ْر وس    الجرح   فاحمل                درب   معي في كل   أنت   أخييا                         
  ؟ب  كْ ر     ل  كُ   يهدينيا و الدُّ   يمألُ    نا           الس   كيف   نحترقْ لم  إنْ  نحنُ                        
 ي؟يلب نْ م  مى أو حمي الح  ي   نْ م   ن  يْ أ                وقلْ  ر  مْ العُ  ق  رُ معي في طُ  ْر س                      

 تدور حوله األبيات السابقة؟ ذيما المحور العام ال .1
نا :ردت في النص الكلمتانو  .2  .وجمع الثانية ،األولى(اكتب معنى برك ،)الس 
 .وافيا   ا   أدبي  انثر األبيات بأسلوبك نثرا   .3
 ؟(دالمشر  )بم توحي كلمة  .4
 .في األبيات السابقة ةآثر الشاعر الجمل اإلنشائي   ل:عل   .5
  ؟واالستفهام في البيت الثاني ،الذي خرج إليه األمر في البيت األول ما الغرض البالغي   .6
 ؟(يلبي نْ يحمي الحمى أوم   نْ أين م  : (ر(في قول الشاعنْ ما نوع)م  . 7
 ؟ةن قيمته الفني  وبي   ،ا  ا بديعي  ن  استخرج من البيت األول محس  . 8
 ؟(لجنب سر جنبا  : (ما داللة قوله. 9

 ؟قيمة ذلكوما  (؟ىحمال ،حمىي) نبيالبالغي ة ما العالقة . 10
 ؟ولماذا المعنى؟ الداللة على عبيرين أجمل فيالت   اربط الجرح ( أي   ،) فاحمل الجرح. 11
 (.نحن إن لم نحترق ) قول الشاعر:الجمال في  وضح. 12
 .ما تحته خط   أعرب. 13

(2) 
  ب  هْ شُ  ل  ثْ ذارى م  وهنا تهوي الع                هم ع  مُ دْ أ     في   األيتامُ  هنا ف                          
  ب  طْ خ      ل  كُ   بشظايا   التٍ ثقْ مُ             هم أعوام       ملواح      وشيوخٍ                        
 بي حْ ص  و  -ر  هعلى الد  -يأهل همإن              ؟ مهفُ ر  عْ ت   لْ لم ه  حايا الظُّ ض   مْ هُ                        

 ؟ةوجمع الثاني، ما مفرد األولى (رهالد  ، )العذارى  .1
 وضح ذلك.، من مأساة شعبه ا  رسم الشاعر صور  .2
 وما العالقة التي تربطه بهم؟ ذكر الشاعر ضحايا الظلم فمن هم؟ .3
 .بعدها االسم الواقعأعرب  (؟وشيوٍخ حملوا: (ما نوع الواو في قوله .4
 .آثر الشاعر الجمل الخبرية في األبيات السابقة علل: .5
 (.تهوي العذارى مثل شهب: )وضح التشبيه في قوله .6
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 السابقة؟بم اتسمت عاطفة الشاعر في األبيات  .7
 ؟ىة على الحزن واألسدال   ا  ألفاظ ستخرج من األبياتا .8
 ؟(شيوخة)ماذا أفاد تنكير كلم .9

 ؟(شيوخ -العذارى  –ماأليتا) :ما داللة استخدام الجمع في كل من. 10
 حايا الظلم(،)هم ض (،وهنا تهوي العذارى مثل شهب) (،فهنا األيتام في أدمعهم: (بم توحي العبارات اآلتية.11  

 (.وشيوٍخ حملوا أعوامهم مثقالتٍ )  
 .البالغي   هوغرض ،ن ضربهبي  و  ا ،خبري ا  أسلوب من األبيات استخرج. 12
 (؟أهلي وصحبيقوله:) ماذا أفادت اإلضافة في .13
 .ما تحته خط   أعرب .14

(3) 
 ؟ب  ر تُ  أقدس  وى الن   عد  هل أرى ب  ؟               لتقىالمُ  كيف  و  يا فلسطينُ                         
 بيرْ قُ   ه العذراء  أحالم    ناشرا                ها  شاطئ   على  بيلْ ق    رى أ  و                          
  ب   ص    ل   كُ   يْ ن  يْ ع  ل    ور  الن   بُ ه  ت               وى هو باله  لْ ت   مراء  الس   رى أ  و                         

 : القوسيناإلجابة الصحيحة مما بين  اختر. 1 
 (1948كبةن-1936ة الفالحينثور  –1967نكسة –1929ثورة البراق :       )قال الشاعر قصيدته بعد -    
:    )ة للكرممن األعمال النثري   -      رب فلسطين(عكفاح  -أغنيات بالدي –كسرةتاألجنحة الم –المشردي 
 قابلة(م       -      فتراد      –     طباق       –    )جناس   (:الملتقى والنوى ) نالعالقة بي   -    
 (بة عن ياءمنقل  –  زائدة للتأنيث  –  واومنقلبة عن   – )أصلية ء(:           عذراي)الهمزة ف -    
 (قلعراا      –       لبنان       –      سوريا      –    )فلسطين(:     السمراءب)المقصود  -    

 (صدر ميمي  م   –  اسم فاعل   –    كانماسم    –  )اسم مفعول ى(: الملتق)لكلمة المعنى الصرفي   -   
 (لشاعر القروي  ا –يتونة فلسطين ز  –لقلم رب السيف وا -)أمير الشعراء( ب:    عبد الكريم الكرمي  )قبلُ  -   

 .عن مضمون األبيات كر بأسلوبعب  . 2
 السابقة؟ما األمنيات التي تمناها الشاعر في األبيات . 3
 ؟غرض االستفهام في البيت األول ما. 4
 األبيات السابقة؟ في (أرى ) الفعل تكرارذا أفاد ما. 5
 ؟ (مراء تلهو بالهوى وأرى الس  : (ى الشاعر في قولهعم  كن  . 6
 ؟ يوضح الصورة البيانية في البيت الثان. 7
د(؟ة المحسنات البديعية في نصقل   :لعل. 8  )المشر 
 ؟ص  ة التي توافرت في النمن الخصائص األسلوبي   ينتاذكر اثن. 9

 استخرج من األبيات: . 10
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 .مبتدأ -  متعديا  لمفعولينفعال    - اسم فاعل -ل للثق الضمة المقدرة ا  وعالمة رفعهمرفوع ا  مضارع فعال   -   
 .عرف شعر النكبة.11
 أعرب ما تحته خط. .12

(4) 
  ؟هب  م   ل  بعدما أصبحت في كُ              كا جدي البُ يُ  لْ ه  ها الباكي و  يُّ أ                  
  ب  حْ ر    احك  الض    مل  األ  ب   ل حاف                 قٍ فُ في أُ  ْر وس   مع  الد   ف  ك  فْ ك                  
 بي ْص يُ  الحمراء   ية  الحر   وكب  م                 به  وك  م     في  م  جُ نْ األ    رُ ثُ نْ ن                  
  ب  لْ ق    ل  في كُ    هُ لُ نحم    خالد                 ن  طو  ا ن  م   ما ضاع   خيأ   يا                

 ة.ب األخير ر  عْ وأ  ، المشتقات ونوع الثالثة من ،ومضاد الثانية ،ما مرادف األولى خالد( –مهب –حافل –يصبي) .1
 ؟ريدوماذا ي في األبيات السابقة؟ هنداء الشاعر وجهمن يل .2
 .وضح ذلك، الحاضر والمستقبل لقضية وطنه ئ في األبيات السابقة يستقر  الشاعر. 3
 : لما يأتي علل. 4
 .الشاعر بين األساليب الخبرية واإلنشائية عنو   -  
 .اتسمت عاطفة الشاعر بالصدق -  
  .اناتهومكو   في رسم أبعادها العنانلخياله  ف تاركا  ة بشكل مكث  ة الجزئي  استخدم الشاعر الصور الشعري   -  
 .ة على زرع األمل والتفاؤل في نفوس أبناء شعبهاأللفاظ الدال   اكتب من األبيات. 5
 (؟نحمله)لجملة يما الموقع اإلعراب .6
  ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في األبيات السابقة؟. 7
  ؟(الحرية الحمراء):ماذا يقصد الشاعر بقوله. 8
 .وبين نوعه ،هدحد   ،في األبيات السابقة تناص. 9

 (.   ما ضاع منا وطن:)وضح االستعارة في قوله .10
 ؟(أيها الباكي وهل يجدي البكاء): الذي خرج إليه االستفهام في قوله ما الغرض البالغي   .11
 .منه والغرض البالغي   ،نوعه ا  مبين إنشائيا ،استخرج من البيت الثاني أسلوبا  .12
 .ما تحته خط   أعرب .13
 ر.البحو  واذكر التفعيلة ،االبيت األخير تقطيعا عروضي  قطع . 14
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 الدرس الثالث
 مد دحبورأح  -حكاية الولد الف ل سطيني  

 :ثم اجب عن األسئلة التي تليها ،اقرأ األسطر الشعرية اآلتية من قصيدة "حكاية الولد الفلسطيني"
(1) 

 ي ْجر حْ  ألن  الوْرد  ال
 قتلُت الوردْ 

حْ ألن    الهْمس  ال يْفض 
ُن ُكل  أسراري ب ل ْحم  الر عدْ   سأعج 

 أنا الولُد الف ل ْسطيني  
لُّ على ُسهول الق ش   والط ين    أنا الولُد الُمط 

ب ْرت ُغبار   ْهدْ  ها،وُدوار   ها،خ   والسُّ
 القوسين في كل  مما يأتي:ختر اإلجابة الصحيحة مما بين . ا1

 (أرعاد   –أرعدة   –رعاد   –رعود )      جمع كلمة)رعد(:                       -   
ل (:                )ـ: الوزن الصرفي ل -    (المفعلل –المعل   –المفعل  –المفل  )المط 
 ألرق( ا  -الملل  –النعاس  –النوم )السهد(:                )ـ: المعنى اللغوي ل -  
(االشعر  –الموشحات –شعر التفعيلة –)حكاية الولد الفلسطيني( من:  )الشعر التقليدي   يعد نص   -    لكالسيكي 
  ؟ثانية، ونوع الثالثة من المشتقاتومضاد ال معنى األولى، ما (، المطلخبرت ،)دوار. 2
 .ي ة السابقة نثرا  أدبي ا  وافيا  نثر األسطر الشعر . ا3
 )ألن  الورد ال يجرح قتلت الورد(. بجملة ال منطقي ةعل ل: افتتح الشاعر قصيدته . 4
  )أنا الولد الفلسطيني(؟ عالم تدل  عبارة. 5
 القش والطين(. –الرعد  –)الورد  ترمز الكلمات اآلتية: إالم  . 6
 )سأعجن كل أسراري بلحم الرعد(. :توحي العبارة اآلتية م  ب  . 7
 (.لولد المطل  على سهول القش والطينأنا ا –قتلت الورد : )وضح اللون البياني في قوله .8
 )الولد الفلسطيني(؟: بقوله اية(؟ وماذا يقصد)حك بم توحي كلمة. 9
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(2) 
ْهدْ  كني خياُل رجالنا في الم   وفي المرآة أْضح 

ْير  الميادين   ُم المهدوُر في غ   وأبكاني الد 
ند يُلنا في الس    ُتحارُب خ 

ْقت الشاي  فلسطين  نحكي عن  .. وو 
 ما المقصود بالثانية؟لألولى، و المهد( ما المعنى الصرفي   ،)المهدور .1
 )أضحكني وأبكاني(؟  ما داللة استخدام الطباق بي ن .2
 نحكي عن فلسطين(؟ .. وقت الشاي )تحارب خيلنا في السند، ما الغرض من الخبر في قوله: .3
 ة السابقة.الصوت واللون في األسطر الشعري   اكتب األلفاظ الدالة على عنصري  .4
 )أبكاني(؟ )أبكاني الدم المهدور( ما نوع النون في كلمة .5
 سبب.مع ذكر ال رجالنا في المهد( ما حكم تقدم المفعول به على الفاعل؟ أضحكني خيال)وفي المرآة  .6
 الصرف(.وعا  من اسما  ممن -صورة بياني ة –استخرج من األسطر الشعرية:)طباقا   .7

 (3) 
 عجزُت أْن أفرحْ  ويوم  

ها األشياءك ْبرُت،  ْجه   وغي رت لي و 
بابة ، تساق   حْ ط ت  الجراُح، على الر   فانبرت ت ْصد 

راءْ  ي قة  على الُفق   بالُد هللا  ض 
 بالُد هللا  واسعة  وقد ت طفحْ 

 بقافلٍة من التجار واألْوغاد واألوباءْ 
 الجوع  واألعباء؟ أهل  فنكب   ديأيأُمُر سي   -

نا؟ أتقذفهم؟ - م   ومن يبقى ليْخد 
 إذن تصفح -

ب ْرُت   لم أصفحْ ويوم  ك 
: ع  في  ْعش  هداء، بالُجرح  الُمش  ل ْفُت بنوْمة  الشُّ  لن أصفحْ  ح 

 في كل  مما يأتي: القوسيناختر اإلجابة الصحيحة مما بين . 1
 على الترتيب هو: ومن يبقى ليخدمنا؟( أتقذفهم؟: (الغرض الذي خرج إليه االستفهام في قوله -  

 لتوبيخ والنفي(ا –النفي والتقرير –التقرير والتعجب –)التعجب والنفي                                       
 كناية عن: باء(و )بقافلة من التجار واألوغاد واأل  عبارة -  

 القضية(الفاسدين المتاجرين ب –التجار المخادعين –العرب –)اليهود                                  
 عراب(ال محل لها من اإل–جر –نصب –) رفع      في محل: (جملة )تصدح -  
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نوع الفاء و لثة، ثاوالمعنى الصرفي  للاكتب مرادف األولى، ومفرد الثانية،  فنكب( ،المشعشع ،األعباء . )انبرت،2
 في الرابعة.

 . أعرب ما تحته خط .3
 وما موقفه من أهل الجوع واألعباء؟ ا المقصود بـ )سيدي(؟م. 4
 ؟. لماذا عجز الشاعر عن الفرح5
 :. عل ل لما يأتي6
 لن يصفح الطفل الفلسطيني عن جالديه. -  
عرية السابقة. -    اعتمد الشاعر على التكرار في األسطر الش 
 آثر الشاعر أن يقسم بنومة الشهداء وبالجرح. -  
عرية السابقة.نوع  -    الشاعر بين الخبر واإلنشاء في األسطر الش 
عرية السابقة:. 7  استخرج من األسطر الش 
 نه.مأسلوبا  إنشائي ا  وبي ن الغرض البالغي   –جناسا   –فعال  مضارعا  مجزوما   –طباقا  إيجابيا   

 األعباء(؟(، ))األوباءكلمتي:  ما قيمة استخدام الجناس الناقص بين. 8
 ضيقة(؟(، ))واسعةكلمتي:  ذا أفاد استخدام الطباق بينما. 9

 توحي العبارات اآلتية: م  ب  . 10
 نكب أهل الجوع واألعباء(. –أن أفرح يوم عجزت -)غيرت لي وجهها األشياء

 )بقافلة من التجار واألوغاد واألوباء(؟ :ماذا أفاد العطف في قوله. 11
عرية السابقة الرمز، ف الشاعر فوظ  . 12  وضح ذلك مع التمثيل.ي األسطر الش 
بقى يومن  أتقذفهم؟ –نكب أهل الجوع واألعباء –)انبرت تصدح ح الصورة الفني ة في قول الشاعر:وض  . 13

(. –ليخدمنا  بالجرح المشعشع في 
 األعباء(؟هل الجوع و أيأمر سيدي فنكب أ: (ما الغرض البالغي  الذي خرج إليه أسلوب االستفهام في قوله. 14
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(4) 
جل الف ل سطيني  أنا الرُّ

 رأيُت الن وق في وادي الغ ضا ُتذب حْ  أقول لكم:
حْ   رأيُت الفارس  العربي  ي سأُل كسرٍة من ُخبز  حطيٍن وال ي ْنج 

 أصفح؟ بربكم، فكيف،
جل الفلسطيني  أنا الر 

ادة  الفقراء أقول لكم:  عرفُت الس 
 الفقراءوأهلي السادة 

ينٍ   وكان  الجوُع يشحُذ ألف  سك 
 تناديني: من المنفى، وألف  شظيٍة نهضت،

 اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين في كل  مما يأتي:اختر . 1
 وعي(النضج وال –  البلوغ  – الكبر  – )االعتزاز بالنفس على: تدل عبارة )أنا الرجل الفلسطيني( -  
 رس العربي يسأل كسرة من خبز حطين" هي:رأيت الفا" ول الشاعر:العاطفة التي يعبر عنها ق -  

 عظيم(الت –التحقير –االستهزاء والسخرية –)التحسر واألسى                                         
 (التمني     –   التقرير   –   النفي    –    ) التعجبكيف بربكم أصفح(؟ استفهام يفيد:   )ف - 
 هو:"وكان الجوع يشحذ ألف سكين"  الخبر في قوله:الغرض من  - 

 حدي(اإلصرار والت -ظهار الضعفإ -وعيدالتهديد وال -)الحسرة واأللم                            
 ة السابقة؟عري  . ما الفكرة الرئيسة في األسطر الش2
 ة.رمز الرابعإالم تو  ة للثالثة،اللغوي   والمادةهات: جمع األولى، ومعنى الثانية،  النوق(، السادة ،يشحذ ،كسرة. )3
عرية السابقة:. 4  استخرج من األسطر الش 
 .اسما  ممنوعا  من الصرف –فعال  مبنيا  للمجهول –واذكرهما ،فعال  متعديا  لمفعولين –طباقا   

 )خبز حطين(.  وضح االستعارة في قوله:. 5
ده، ة السابقة تناص  عري  . في األسطر الش6  نوعه.واذكر  حد 
-ألف سكين وكان الجوع يشحذ – وادي الغضا تذبحرأيت النوق في  –)خبز حطين توحي العبارات اآلتية: م  ب  . 7

 عرفت السادة الفقراء وأهلي السادة الفقراء(.
 )أهلي(؟ ماذا أفادت اإلضافة بقوله:. 8
 علل لما تقول. )الفقراء(؟، هل وفق الشاعر في الجمع بين كلمتي)السادة(. 9

ه  -   علل:. 10 اعر في نص  عري عددا  من الن صوص التراثية.اوظف الش   لش 
جل الفلسطيني(.افتتح الشاعر األ -               سطر الشعرية بقوله:)أنا الر 
 وصف الشاعر قومه بالسادة الفقراء. -            
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 يسأل(؟ - )تذبح ما الموقع اإلعرابي  لجملة. 11
اعر في. 12  قوله:)رأيت النوق في وادي الغضا تذبح(؟ عم  كن ى الش 
  ا  وافيا .نثرا  أدبي   ة السابقةعري  . انثر األسطر الش13

(5) 
 غريب  وجهك العربيُّ بين مخيمات الثلج والرمضاء -

اء  بعيد  وجهك الوض 
 فكيف يعود؟ -

 بالجسد الفتي   تعبد الهيجاء -
 سنرفع جرحنا وطنا ونسكنه

 بالبارود نشحنهسنلغم دمعنا بالصبر 
 نهولسنا نرهب التاريخ، لكن ا نكو  

 جياع نحن -
 يفتنه إن  الجوع طاب الفتح، -

 ؟جياع نحن؟ ماذا يخسر الفقراء
 إعاشتهم؟
 مخيهم؟

 ماذا يخسر الفقراء؟ أجبنا أنت
 أنخسر جوعنا والقيْد؟

اء؟ اذ والبك  ح   أتعلم أن  هذا الكون ال يهتم بالش 
 من يردُّ الكيد؟ أتعلم أن  هذا الكون بارك

 علمتُ  -
 ؟إذن -

 الميادين   ليغل وطيسنا المخزون في كل   -
 والط ين   لتغل مخي مات القش  

 :في كل  مما يأتي القوسيناختر اإلجابة الصحيحة مما بين . 1
 هو:وطيسنا المخزون في كل  الميادين"  ليغلذي خرج إليه األمر في قوله: "الغرض ال - 

          التهديد والوعيد(                                      –لتحدي والصمودا -النصح واإلرشاد –)التعجيز                                         
عري ة ألحمد دحبور:        )طائر الوحدات -  كفاح عرب فلسطين( –ئلالخما -لجداولا -من الدواوين الش 
 طولكرم(    -      يفاح      –     سوريا     –    )عكا  في:                      ولد أحمد دحبور -
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 هو: الكون ال يهتم بالشحاذ والبكاء؟" أتعلم أن هذالذي خرج إليه االستفهام في قوله: "الغرض ا -  

 التحقير( – األلمو الحسرة  - النصح واإلرشاد – )التقرير                                             
، الهيجاء، الوضاء، 2 رب وأع لثالثة،لغوي ة والمادة الل ألولى، ونوع الهمزة في الثانية،معنى ا اكتب: ليغل(. )الفتي 

 األخيرة.
عرية السابقة طر  .3  وضح ذلك.يق العودة، رسم الشاعر في األسطر الش 
ابقة:. 4 عرية الس   استخرج من األسطر الش 
 قيمته الفني ة. ، واذكرطباقا   -  
 ، وزنها.صيغة مبالغة -  
 بدال ، وأعربه. -  
 عال  مضارعا  مجزوما ، واذكر عالمة جزمه.ف -  

 سنرفع(؟ –)سنلغم ماذا أفاد حرف السين في قوله:. 5
 ل لما يأتي:عل  . 6
 اعتمد الشاعر على أسلوب الحوار. - 
 ي ة.راثه الشعري  عددا  من النصوص التوظف الشاعر في نص   - 

 لتغل مخيمات القش  والطين(.) وضح الصورة الفني ة في قوله:-7
 ادي الغضا تذبح(؟و )رأيت النوق في  ما نوع التناص في قوله:-8
 المخزون في كل الميادين(؟ )ليغل وطيسنا بم توحي العبارة اآلتية:-9

 ن(؟القش والطي –خبز خطين –)النوق  إالم ترمز كل  من:-10
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(6) 
 الفلسطيني   العربي   أنا

 وقد بدلُت لساني العاري بلحم الر عدْ  أقول،
  علينا ب ْعدْ ال ي ْجهل ْن أحد  أال 

ْوُء ثوب  المْهدْ   حرقنا منُذ هل  الض 
،رجاال  وألقمنا وحوش الغاب مم ا تنبت الصحرا    لحمُهم مر 
 ورمال  عاصف  األ نواءْ 

 ولما ليلة  ُجن ْت أضاء  الوْجدْ 
هدْ وقد تعو   ي الث عالب و ْهي  ت ــْدهــن  ُسـم ها بالش 

 السابقة؟ ةعري  سطر الشما المحور العام التي تدور حوله األ. 1
اعر في األسطر الشعرية السما العاطفة الم. 2  ابقة؟  سيطرة على الش 
ة، ومفرد الرابع ثانية، وجمع الثالثة،ومضاد ال مرادف األولى، ( هات:مر   -األنواء –الشهد –جنت –)يجهل. 3

 رب األخيرة؟ وأعْ 
 توحي العبارات اآلتية: م  ب  . 4

 ساء(؟)صغار عظمهم هش بدون ك )وقد تعوي الثعالب وهي تدهن سمها بالشهد(، )أنا العربي الفلسطيني(،
 لما يأتي: عل ل-5
 (.الفلسطيني   افتتح الشاعر هذا المحور بقوله:)أنا العربي   -  
 ه الشعري  على تكرار الكلمات والجمل. اعتمد الشاعر في نص   -  
  - . عري  ه الش   أكثر الشاعر من استخدام األفعال المضارعة في نص 
 اتسمت عاطفة الشاعر وتجربته الشعري ة بالصدق. -  
 (؟)لحمهم مر   عم  كن ي الشاعر في قوله:.6
  )وقد تعوي الثعالب(. وضح االستعارة في قوله:. 7
 الب(.الثع –وحوش الغاب –)الضوء ة لكل من:مزي  ر وضح الداللة ال-8
 ة السابقة:عري  استخرج من األسطر الش-9

 .أسلوبا  إنشائيا ، مبينا  الغرض البالغي  منه -ا  واذكر نوعهتناص
 وهي تدهن(؟ ) (،)لحمهم مر   جملتين:ما الموقع اإلعرابي  لل-10
و  مُ ه الشعري  فه في نص  الشاعر هذا المثل ووظ  قول المثل الشعبي:)الكف ال تالطم المخرز( استدعى ي -11 را  ح 

 في بنيته اللغوي ة وداللته، وضح ذلك؟ 
 . تاما   إعرابا   ما تحته خط   أعرب -12
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 الوحدة الخامسة
 الحديث نثر العربي  ال

ل  الدرس األو 
ة القصيرة  فن  القص 

(1) 
 في كل  مما يأتي: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين -     

ا  . 1 ة القصيرة فن   :تعد القص 

 -        غربي ا  )                 -           شرقي ا    -          عربي ا    (ا  يوناني   
ة و فن  2  :. حاول بعض الباحثين ايجاد صلة بين فن  القص 

 -       الوصية)               -        الخطابة  -      الرسائل  (المقامة 
ة القصيرة في األدب العربي  3  في القرن: . ترسخت أصول فن  القص 

النصف الثاني من القرن 
 (التاسع عشر

   -النصف األول من  
 القرن التاسع عشر

 -        العشرين)             -      التاسع عشر

ة. كانت الوالدة الحقيقي  4  :على يد العربي ة ة للقص 
 -           محم د تيمور) -      محمود تيمور -        يحيي حقي  (خليل بيدس 

ة )في القطار( في صحيفة5  :. نشر محم د تيمور قص 
  -             الفجر) -            السفور -          النفائس (السائح 

ة القصيرة في الجزائر. من كت  6  :اب القص 
 -          الطيب صالح)      -     ارالطاهر وط   -      زكريا تامر (دريسإيوسف 

ة7  :. )مضجع العروس( قص 
 -              واقعي ة) -        رومانسي ة -          رمزي ة  (خيالي ة 

ة . )أرض البرتقال الحزين(8  :قص 
 -             واقعي ة) -     رومانسي ة -           رمزي ة (خيالي ة 

ة للكاتب:. )مضجع العروس( 9  قص 
 -      غسان كنفاني) -     فاروق خورشيد -   جبران خليل جبران  (محمود شقير

ة في فلسطين ماعدا10  :. كل ما يلي من أشهر كتاب القص 
 -          سميرة عزام)    -       محمود شقير -       الطاهر وطار  (غسان كنفاني 

ة التالية أسماؤهم لم ينسب الى بلده بصورة صحيحة واحد. 11  :من كتاب القص 
 -     يحيي حقي في مصر) الطاهر وطار في الجزائر زكريا تامر في لبنان - (محمود شقير في فلسطين-

 :مقنعا   له أثر في تصوير الشخوص تصويرا    عناصر البناء القصصي   عنصر من .12
   -      الزمان و المكان) -    الصراع و العقدة -          الحل    (الحدث

 ، ويشتمل على حادثة:من الحياةقطاعا  ر يصو   . سرد نثري  13
ة القصيرة -       المسرحي ة (السيرة   -          الرواية) -      القص 
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 :ليها الحدثإخر المراحل التي يصل . آ14
 -            العقدة)    -         الحبكة -       التشويق  (الحل   

 :الطريقة التي يصف بها الكاتب الحدث و الزمان و المكان. 15
 -           الحبكة)        -          السرد -        الترجمة  (العقدة

 :أكثر القصص العربي ة هي القصص. 16
 -            الواقعي ة)  -     الرومانسي ة -         الرمزي ة  (الخيالي ة 

 :م في الصراع يسمىذروة التأز  . 17
 -        التنوير) -       العقدة -        التشويق  (الخيالي ة

ة القصيرة في سوريا. 18  :من كتاب القص 
 -     انغادة السم  )   -       امسميرة عز   -       ييحيي حق    (دريسإيوسف 

 :الشخصيات هي مجموعة األحداث التي تقوم بها. 19
  -         الحوار) -       الحدث -        الصراع  (الحل 

ة في بنائها الفن ي  . 20  :بين أسلوبين هما يزاوج كاتب القص 
 (الصراع والعقدة

 
 -     السرد والحوار -    السرد والترجمة

 
 -الحوار الداخلي و الخارجي)

(2) 

 : ل لما يأتيعل   -
ةلم يحدد الباحثون  .1  .تعريفا مانعا للقص 
ة امتدادا   ال .2  للمقامة العربي ة. تعتبر القص 
 .أمام عواطفهم لتأخذ مساحة كبيرة في نتاجهم الفن ي   ون الباب واسعا  فتح الرومانسي   .3
ة الواقعي ة بتصوير الواقع تهتم   .4 عيشها لتي ياة االجتماعي ة ط الضوء على األمور الجوهري  وتسل   ،القص 

 نسان.اإل 
ة حتى نهايتها.الشخصي   .5  ة الثابتة ذات طابع واحد من بداية القص 
ة بالزمان والمكان. .6  ترتبط القص 

(3) 
 كال   مما يأتي: فعر   -

ة القصيرة .1 ة الرومانسي ة -فن  القص  ة الواقعي ة -القص   .القص 
 لثانوية.ة االشخصي   -ةة الرئيسي  الشخصي   -ة الثابتةالشخصي   -ة الناميةالشخصي   -اتالشخصي   .2
 .الحل   -العقدة -الصراع -الحدث .3
 الترجمة الذاتي ة. -رالسرد المباش -السرد القصصي   .4
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(4) 
 أجب عن األسئلة االتية: -

 في الغرب. ف بهما األدباء على النشاط األدبي  ذكر الطريقتين اللتين تعر  ا .1
ة القصيرة بالصحف والمجالت .2 ح ذلك.، ارتبط ظهور القص   وض 
ة )في القطار(؟ة التي تناولها ضي  ما الق .3  محم د تيمور في قص 
 ؟ما عناصر البناء القصصي   .4
حا  ا ،ها وتأثيرها في األحداث نوعانة بالنسبة لتأثر  الشخصي   .5  الفرق بينهما. ذكرهما موض 
حا   ،ة من حيث بناء الحدث نوعانالشخصي   .6  الفرق بينهما. اذكرهما موض 
ة؟ .7  ما شرط الحدث في القص 
ة؟ همية الحل  أما  .8  في القص 
 لى وقوع الحدث؟إت لى الدوافع التي أد  إالقارئ  فيف يتعر ك .9
 ما أهم أساليب السرد؟ .10
ة القصيرة؟ الحوار الخارجي  و  ما الفرق بين الحوار الداخلي   .11  في القص 
 ما الفرق بين السرد المباشر والترجمة الذاتي ة؟ .12
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 الدرس الثاني
ة خبز الفداء   سميرة عز ام  -قص 

ة خبز الفداء"، ُثم  اقرأ  -     أجب عن األسئلة التي تليها:   الفقر اآلتية من "قص 
(1) 

نه يشعر بالدموع تنبجس إ"ود  حين جاذبه أطراف الحديث عن تلك األيام لو يدعه يتصرف كطفل فيبكي ...      
عا  يدفع ،... ويمد  رأسه منوتغرق عينيه جُّ لى عينيه إ الدمع فوق المتاريس ، ُثم  يلتفت لرفاقه فيجد في سكوتهم ت ف 

لُّ عليه هالل غائم بعيد ُد انسحاقه ... وكأن  كل   ،ثانية . ويرى في كل شيء في هذا الليل الصامت الذي ُيط  س   ألما  ُيج 
 ما في الكون يدري بأن له حكاية "

؟عمن تتحدث الفقرة السابقة.1  
عا   ،.)تنبجس2 .الثانية أعربو  ،معنى األولىاكتب ( تفج   
لُّ عليه هالل غائم بعيد" .3 د ألما  ي ،ويرى في كل شيء في هذا الليل الصامت الذي ُيط  ".اقهانسحجس   

بقة.اأ. وضح جمال التصوير في العبارة الس  
د( من اإلعراب.   ب. ما موقع جملة )يجس 

ح ذلك.  اعتمدت الكاتبة. 4 على استرجاع الزمن في قصتها، وض   
؟ كيف ترى الحل الذي ارتأته الكاتبة لقصتها. 5  
:أتيي ن بين القوسين في كل  ممااختر االجابة الصحية م. 6  
ني(غسان كنفا -  سميرة عزام     –سعد هللا ونوس  –حسان عب اس إ): لـــ قصة خبز الفداء -  
  (أشياء أخرى   –نسان اإل و الساعة  – رالكبي الظل   –)قصص أخرى القصصي ة: مجموعة من ال" "خبز الفداء -

                                                     (2)  
 ُمؤلف من أربع غرف ،نقاذ في بيت من بيوت المدينة"كان ُمكلفا  بحراسة مستشفى صغير أقامه جيش اإل          

. ُثم  اختارته لجنة االنضباط ليقوم بحراسة المستشفى الواقع في طرف من ..ةوحديقة صغيرة وُثم انية أسر   حجري ة
ولم تحمه كوفيته وال معطفه السميك من  ،أطراف المدينة تفرقت فيه البيوت وتباعدت . أجل باردة كانت الليلة

".يتخثر في شرايينهفكان ال يفتأ يتمشى ليمنع الدم من أن  ،وخزات البرد الالذع   
.(رالمادة المعجمية لكلمة )يتخث ،من المشتقات نوع )مكلفا ( ،معنى )وخزات( . اكتب:1  
؟جملة )يتمشى(اإلعرابي  لموقع . ما ال2  
؟3 ث عنها الفقرة السابقة؟ وما دورها في هذا العمل القصصي  . من الشخصي ة التي تتحد    
ة؟ما الفكرة التي دارت حولها أحداث . 4 القص   
ة " خبز الفداء" أجب عم ا يأتي:5 . من خالل دراستك لقص   

ح ذلك.لقص  عنوانا  "خبز الفداء "  في اختيارالكاتبة أ. هل وف قت  تها؟ وض   
 ب. ما المشاعر التي جمعت بين سعاد ورامز؟، وما مالمح شخصية كل منهما؟

ة؟   ج. أين تكمن لحظة التأز م في القص 
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(3)  

      "كانت تلتف بمعطف وقد حملت صر ة كبيرة...وحار كيف يتلقاها، ولكن  ها هو  نت عليه األمر حين فتحت الصر ة 
وقالت موجهة حديثها لكل الرفاق: لقد خشيت اللجنة أن تفرغ مؤونتكم فتطوعت لحمل هذه األشياء ... وفتحْت  

........"الصر ة على   
تفرغ مؤونتكم( من اإلعراب؟. اكتب مضاد)تطو ع(، وما موقع المصدر المؤول )أن 1  
ر هذه المخاطرة التي أقدمت عليها سعاد؟2 . ماذا كان في الصر ة؟، وب م  تفس   
. ل م  حار رامز؟ وم م  حذ ر سعاد؟3  
. ما ضرب الخبر في: "لقد خشيت اللجنة أن تفرغ مؤونتكم"؟4  
. أعرب ما تحته خط.5  
ة القصيرة. 6 اء؟قصة خبز الفد هلحدث العام الذي تعالجفما ا ،يعد الحدث من أهم عناصر القص   
:أتيي ن بين القوسين في كل  ممااختر االجابة الصحية م. 7  

ة -    ة (الرومانسي      –  الكالسيكي ة    –   ة الرمزي     –     )الواقعي ة      :للقصة مثاال   "خبز الفداء" تعد  قص   
ة "خبز الفداء": حوريةالشخصية الم -    (رامز وسعاد    –  ممرضة سعادال  –  العريف رامز  –وديع ) في قص   

(4)  

مة "فجلس تتوثب في رأسه طيوف معركة بين جوعه وجوع رفاقه وبين األرغفة الحمراء ...كانت ما تزال مكو        
يجب أال  ،ولكن شراء حياة خمسة ،ن التجربة شيء يجرح أعصابهإمصرورة كما حملتها سعاد...  ،في الزاوية
 ،رغيفا   لتمزق  حساسه الرهيف .. ولكن أي ُثم ن سيدفع؟ أين األعصاب التي تحتمل أن ترى يدا  تمتديخضع إل

  ؟"وأسنانا  تدور لتلوك خبزها مغموسا  بدمها
م المفعول به على الفاعل في جملة )كما حم1 مة(؟ وما حكم تقد  سعاد(؟ لتها. ما المعنى الصرفي  لكلمة )مكو   
المقصود بـ )األرغفة الحمراء(؟. ما 2  
؟"ا  رغيف ق لتمز   أين األعصاب التي تحتمل أن ترى يدا  تمتد  . ما غرض االستفهام في قوله: " 3  
. استخرج من الفقرة السابقة:4  

م وجوبا  على المبتدأ     ياني ة، وبي ن قيمتها الفني ة.بصورة  -حاال  جملة  - خبرا  تقد   
ة في عنصر التشويق . كيف تحق ق 5 خبز الفداء؟قص   
:أتيي ن بين القوسين في كل  ممااختر االجابة الصحية م .6  
ة - المنولوج (   – ار المراوحة بين السرد والحو   –  السرد  – الحوار )    :األسلوب الغالب على القص   
ثانوي ة (   –   ئيسة ر    –   ثابتة    –  نامية   )      : رشخصية رامز من حيث التأثير والتأث   تعد -  
كل ما يأتي ما عدا واحدة: لىيرمز إ صر ة"رامز" للفتح  -  

عليهم( ة جوع رفاقه وعطفهشد –الوفاء لـ "سعاد"  –ة فتداء الحياا – )االنتصار للمقاومة                      
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(5)  
ارتمت عليه ، وبدأ الدم يندلق من ولكنها ما لبثت أن ، فرآها تمرق منه... الحديقة  لى بابإ"والتفت      

.... وفتحت ونادى على رفاقه الذين سارعوا بإلقاء ستراتهم لتمتص دمها المسكوب ،فسد جرحها بيده ،صدرها
وانتزعناها منك ودفن اها على الرابية  ،أجل ماتتفمها لتقول شيئا ، ولكن  الحشرجة خنقت كلماتها.... ماتت.... 

ما  وكرسناها بطلة ..."هناك وزرعنا على قبرها عل  
؟كيف كان وقع موت سعاد على نفس رامز. 1  
ة بعد موت سعاد.2   . عل ل: تأز مت أحداث القص 
 ،نوع األولى من المشتقات اكتب (انتزعناها ،ماتت ،المسكوب) وردت في الفقرة السابقة الكلمات:. 3
  .معنى الثالثة، و المادة المعجمية للثانيةو 

  (، )خنقت(؟يندلقالجمل اآلتية من اإلعراب: )تمرق(، ) كل  جملة من ما موقع. 4
خ داللة العبارة "5 ..."وكرسناها بطلة انتزعناها منك ودفن اها على الرابية هناك وزرعنا على قبرها علما  .  وض   
. استخرج من الفقرة صورة بياني ة، وبي ن سر  جمالها.6  
:أتيي القوسين في كل  ممان بين اختر االجابة الصحية م . 7  
ة شكلت أحداث نكبة فلسطين -   (الدرامي     –   لفني  ا  –  القصصي    –  التاريخي    ): الزمن في القص   
(متغي رة   –مدة  جا  –  متأقلمة مع األحداث   – ة)ثابتة على مواقفها الوطني   :"سعاد"تعتبر شخصية  -   

(6)  
وترصعه  ،ى عليه أشرعة المراكب البيضاء نهارا  دوربيع فلسطين بحر أزرق تتها ،"كان الوقت ربيعا         

الحب ... وفي ربيعها ذاك عرف شيئين  ...فوانيس قوارب الصيد ليال  وبساتين برتقال يكثف عبقها الهواء
".وكان األول يعطي معنى للثاني ...  والحرب  

، وما نوع الهمزة في مرادف الثالثةو  ،جمع الثانيةواكتب  ،عرب األولىأالبيضاء(  ،ىدتتها ،ربيع أشرعة،). 1
  الرابعة؟

ل يعطي معنى للثاني"؟2 . ما المقصود من قول الكاتبة: "وكان األو   
ر أزرق(.)ربيع فلسطين بح.  وضح جمال التصوير: 3  
القصيرة؟ة . وصفت الكاتبة في الفقرة السابقة الربيع في فلسطين، فهل يتالءم الوصف مع مبادئ القص  4  
لفاظ.نتقاء األ اوضح ذلك مبينا  أثر العاطفة في  ،عن عاطفة الكاتبة تجاه وطنهاالسابقة عبرت الفقرة . 5  
:أتيي ن بين القوسين في كل  ممااختر االجابة الصحية م. 6  
ة  -  ( داخلي  وخارجي      –   خارجي    -   داخلي     -نفسي    )    :              الصراع في القص   
تدور معظم قصص "سميرة عز ام حول: -   
ب والمشاق(المتاع –المعاناة الفلسطيني ة  –الطفولة والشباب  –)الرومانسي ة                              
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 (7)  
"ونادى إخوانه ففتحوا عيونا  تكاد من إعيائها ال تنفتح سيدعوهم واحدا  واحدا  ... ُثم  ينهض هو ويحضر         

األرغفة ...وحين تمتد يده ليفك الصر ة، سيحكي لهم قصة عتيقة تعرفها هذه األرض... ويعيها ناسها... ُثم  يحمل 
هذا هو جسدي، وهذا هو دمي فاشربوا"، وسيأكل هو من اإلكسير خبزها، وبكل الجو  الشعائري  سيقول لهم: "كلوا، 

 أيضا ."
ة إلى مجموعة قصصي ة، سم  مجموعة قصصية أخرى للكاتبة سميرة عز ام.  1 . تنتمي القص   
...................أكمل الفراغ: المقصود بــ )اإلكسير( .....................       مضاد إعياء    ...2  
ة عتيقة".. "سيحكي ل3 هم قص   

 أ. ماذا أفاد وصف كلمة )أرض( بـ )عتيقة(؟
ة التي تعرفها هذه األرض كما ورد في الفقرة؟  ب. ما القص 

ر ذلك؟4 تها هذه النهاية، بم  تفس  .ارتضت سميرة عز ام لقص   
ة شخصية متحولة، وضح ذلك.5 . يبدو رامز في هذه القص   
إالم  ترمز األحداث اآلتية:. 6  
. الهجرة مع أخيها رفض سعاد -  
استشهاد سعاد. -  
له عن ذلك.طعام رفاقه من خبز إض رامز رفْ  - سعاد، ُثم  تحو   

(8)  
"وقام متحامال  على نفسه إلى الزاوية تتبعه عشر عيون، شعر بنظراتها توثق رجليه، فتناول         

وقدمها راكعا  وقال: "إن سعاد ال  الصر ة بيد ترتجف، وفتحها وأدنى األرغفة من شفتيه، ُثم  اقترب من رفاقه
 ترضى لنا أن نموت جوعا ".

. ما الموقع اإلعرابي  لجملة )ترتجف(، وما المعنى الصرفي  لكلمة )متحامال (؟1  
ة هو ..............2 ............ أكمل الفراغ: العنصر الذي تمثله الفقرة السابقة من عناصر القص   
ح الصورة الفني ة في 3 عبارة " شعر بنظراتها توث ق رجليه".. وض   
ح ذلك.4 ة للواجب، وض  . انتصر رامز في نهاية القص   
ة سمة فني  شك  ي .5 رى، ناقش ذلك.ة ذات أهمية كبة وموضوعي  ل الصراع في القص   
. عل ل لما يأتي:6  
ة الفلسطينيةعد سميرة عز  ت - الحديثة. ام من أعالم القص   
.ألسلوب الحوار ةاستخدام الكاتب -  
لجوء الكاتبة لعنصر المفاجأة في أكثر من موقف. -  
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(9)  
"...ولكن فجأة أعلنت عن اضطرارها إلخالء المدينة. وانصب الهول من الكرمل على العرب الذين          

دت السلطة لحالة ذعر بحرب إشاعات فتحت معها الميناء، وأطلقت سفنها  يعيشون في السفوح، ومه 
هم السفن على ساحل تحمل كل راغب في رحيل، فتكدسوا فيها والنار تلفظ هولها عليهم من الجبل، ولفظت

 عكا كتال  بشرية". 
ا مرادف )السفوح(؟ وما ضد التركيب )راغب في(؟م -1  
مجاز  –استعارة تصريحي ة  –استعارة مكني ة –)تشبيه الهول من الكرمل": : "وانصب . الصورة الفنية في عبارة2

 مرسل(
. استخرج من الفقرة جملة في محل نصب حال.3  
النص إلى إخالئها؟ وما المقصود بـ )السلطة( التي أخلتها؟ . ما المدينة التي أشار4  
ض لهما العرب من جهتين معاديتين في تلك الفترة، . أشارت الكاتبة إلى نوعين من الحرب تعر  5

 وضحهما.
ح ذلك.. 6 ة "خبز الفداء" على زمنين، وض  تعتمد قص   
  عل ل لما يأتي:. 7
ل أو التأقلالوطنية تعد شخصية سعاد شخصية ثابتة على مبادئها  م مع األحداث.، بينما يمث ل رامز صفة التحو   

(10)  
  :ن دالالت العبارات اآلتيةبي  أ. 
ة "خبز الفداء". عنوان .1   القص 
".الذخيرةو  البنادق لى القرى يجمعإكان في النهار يتسلل " .2  
".ن أخاها دبر شاحنة حشد فيها كل ما ُيحمل"إ قالت له: .3  
".وا بطون مستعمراتهم بهاومأل  ،أن اليهود زرعوا مواسمهم أسلحة ي  لإل خي  يُ " .4  
".يال  لكان الوقت ربيعا  وربيع فلسطين بحر أزرق تتهادى عليه أشرعة المراكب البيضاء " .5  

 ب.  من قائل العبارات اآلتية؟، وما الموقف الذي قيلت فيه؟
ة".د كجث  ن األخت سعاد ممرضة صارمة تريد له أن يتمد"إ .1  
. "لقد خشيت اللجنة أن تفرغ مؤونتكم فتطوعت لحمل هذه األشياء". 2  
ح جمال التصوير فيما يأتي:ج . وض   
. "ونامت المدينة".1  
ا".3 . "ولفظتهم السفن على ساحل عك   
فلسطين". . "إن  فلسطين ليست بحرا ... إن ها عينا سعاد السوداوان، وفي عيني سعاد رأى خير4  
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 الدرس الثالث
 رةفن  السي

(1) 
 القوسين في كل  مما يأتي:ختر اإلجابة الصحيحة مما بين ا -

     الهدف الرئيس من السيرة الذاتي ة: .1
 (لحياةاإلفادة من تجارب ا      -      التحليل      -     التوثيق      -    )التدوين      

 الموجز لألفراد هو:مصطلح استخدمه كت اب السيرة قديما  ليدل  على تاريخ الحياة  .2
 التأريخ(           –لتدوين               ا     -التوثيق           –)الترجمة              

ز .3  على: ة دبي  السيرة األفي كتابة  ُيرك 
  (ي  االجتماعالجانب     –    الجانب السياسي      -ألسلوب الفني   ا   -)الوصف             

  للكاتب إلبراز مقدرته:   السيرة الذاتي ة فرصة .4
 (ةة القصصي  ني  الف       –      ة اللغوي         –     ة السردي       –    ة )الروائي              

 : ( نموذج للسيرةالمؤيد في الدين داعي الدعاة) سيرة .5
  ة(دبي  ألا        -        ةصوفي  ال –           ةسياسـي  ال      –التاريخية     )          

 ـ: ل( المعز لدين هللا الفاطمي  سيرة )ة من السير التاريخي   .6
 (ان التوحيدي  أبي حي      -   ابن الجوزي      -    ابن عربي        -    ابن زوالق)                   

 
(2) 

 ل لما يأتي: عل   -
 ة.على السيرة الغيري  ( الموضوعية)يطلق مصطلح  .1
 السيرة الذاتي ة.غلبة النزعة الفردية على  .2
 ة أصعب من مهمة كاتب السيرة الذاتي ة.تعد مهمة كاتب السيرة الغيري   .3
 ال يستطيع كاتب السيرة الذاتي ة أن يتجاوز الزمان والمكان. .4
 ة.تشيع في السيرة الذاتي ة الروح القصصي   .5
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(3) 

 عن األسئلة اآلتية: بأج -

 السيرة.  ف فن  عر   .1
 ح ما تقول.؟ وض  وتاريخنا اإلسالمي   العربي   هل وجدت السيرة في أدبنا .2
 اذكر أقسام السيرة من حيث المضمون. .3
 ُتقسم السيرة باعتبار الشخصي ة إلى قسمين، اذكرهما مع التوضيح.  .4
 .اذكر كتابُا يمث ل السيرة الذاتي ة، وآخر يمث ل السيرة الغيري ة .5

 
(4) 

  .ة والمضمون نوعها من حيث الشخصي   ا  السير اآلتية إلى أصحابها، مبين انسب -
 مثالب الوزيرين  –ام أحمد بن حنبل سيرة اإلم –خي إبراهيم أ –ياتي ح –االعتبار   
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 الدرس الرابع
 من سيرة إحسان عب اس )غربة الراعي(

(1)  
من خالل دراسة سيرة إحسان عب اس أجب عم ا يأتي:    

         . تنقل إحسان عب اس داخل الوطن بين حيفا وعكا والقدس، فما الذي كان يربطه بهذه المدن؟      1

  .دلل على ذلك عب اس، الحزن سمة بارزة في سيرة إحسان. 2
؟أحمد سامح" ،" األبعب اس:  في حياة إحسان تيناآلتي تينما أثر كل من الشخصي  . 3  
.واسترجاع الزمن ،درج الزمنيالت وضح الفرق بين كل من:. 4  
ح5 دالالت العبارات اآلتية: . وض   

     ".          لى المدرسة لالطمئنان على الشجرة التي غرستهاإكان أول شيء أقوم به هو الذهاب أ. "
".كل يوم أشتري بنصف قرش خبزا  وبنصف قرش عنبا  ب. "  

لت عن السبب، قالت أم ي: "إن  والدك باع قطعتين من ج. " وجدت أم ي وأختي في حالة حزن شديد ...، ولم ا سأ
  أرضنا".

(2)  
  مما بين القوسين فيما يأتي: اختر اإلجابة الصحيحة

كسول (     -   تواكلم    -  عظامي   -   ) عصامي         ل:          رجه يوصف إحسان عب اس بأن. 1  
(سنوات 6   -  سنوات  5   -  وات سن4    -سنتان   )   :                  أقام إحسان عب اس في صفد . 2  
  بليغة (    -   فصيحة بسيطة   - بسيطة   -   )فصيحة     :                           جاءت لغة السيرة .3
ة      –النامية       – تعتبر شخصي ة والد إحسان في سيرته من الشخصي ات:  ) الثابتة .4 المتغي رة(    –الممتد   
لى الُثم ار(حب الحصول ع -التفاؤل  -حب الزراعة  -)التجذر باألرض            :    يرمز غرس الشجرة إلى .5  
دا     -قاسيا    -)متسلطا   أحمد سامح أستاذا :           كان  .6 ند حرفية التعليمات التربوي ة(ال يتجمد ع  -متمر   
أم أحمد(  -  م محمودأ  -الشيخ السعدي   - )بو كمال السيد اليهود في بيت:سكن إحسان عب اس في حارة . 7  
صديق إحسان عب اس الذي قتله الجندي اإلنجليزي هو: .8  

  أحمد سالمة( -حمد سامح أ - موسى القليط -)أحمد سالمة                                                
:بيت فيكانت أطول فترة أقامها إحسان في حيفا . 9  
  ال السيد (كم بو –لشيخ أحمد السعدي ا -م أحمد أ -أم محمود )                                          

:أول عمل كان يقوم به إحسان عند عودته للقرية. 10  
لسالم على أساتذته(ا  - قاربزيارة األ  - االطمئنان على األهل  -  )الذهاب للمدرسة                              
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ـ:طرد الشيخ أحمد السعدي إحسان من بيته واتهمه ب. 11  

ض على الثورة(يحر الت -لفالحين ااالشتراك في ثورة   -سرقة المعمول   - )سرقة النقود                          
:أم محمود هوكان السبب الحقيقي لترك إحسان بيت . 12  

مود(خالفه مع مح  -  سوء أخالق محمود -  الخوف على سمعة البنت - )أصبح شابا                             
  :من أقوى العوامل التي ربطت إحسان بالمدرسة. 13

الشجرة التي زرعها في المدرسة(  -في المدرسة فة الثقا تنوع -حب المتعلمين  -)األلعاب الرياضية المتطورة       
  :     دب في مصر بسببحسان عب اس دراسة األإقرر . 14
حب نفسه( - تفضيله للمصلحة العامة على الخاصة -كرهه لألدب االنجليزي  -دب العربي األ )رغبته في تعلم      
ألن ه: اختار إحسان متابعة الدراسة الجامعية في مصر. 15  

ال يرغب في السفر إلى إنجلترا(  –فلسطين  قريبة من مصر – يةاإلنجليز  ال يجيد -ديه ولدان ول )متزوج            
:على إحسان ألنه ساعده على كان لألستاذ أحمد سامح فضل كبير.  16  

  (وقف بجانبه عندما أقفلت المدارس -شجعه على السفر إلى مصر  -لجمن الخخلص الت -النجاح في المتريكوليشن)
      (3)  

ل لما يأتي:عل     
  .في زوجته الجمال والثقافةإحسان عب اس اشترط . 1
  .فضل إحسان الدراسة في مصر على الدراسة في إنجلترا. 2
.حزن إحسان عند بيع قطعة األرض. 3  
.ذهاب إحسان إلى المدرسة فور عودته من السفر. 4  
ته. 5   . اعتمد الكاتب على استرجاع الزمن في قص 
  .ضمير الغائب عندما تحدث عن طفولته الكاتب استخدم. 6
  .يكثر المؤلف من استخدام الفعل الماضي. 7
  .جاءت لغة السيرة فصيحة بسيطة. 8
  .إصرار والده على تزويجه من الفتاة التي اختارها له. 9

  .طرد الشيخ السعدي إلحسان من بيته. 10
.أدخلت المدرسة إلى نفس إحسان ابتهاجا  . 11  
عترف الكاتب بالفضل لألستاذ أحمد سامح.. ي12  
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(4)  

 اقرأ الفقرة اآلتية من "سيرة إحسان عب اس"، ُثم  أجب عن األسئلة التي تليها:
)حدثني أن  الذي حدا به إلى المجيء هو أن يزف إلي  خبرا  سارا ، خالصته أن  األوان قد آن لزواجي، وأن ه اختار لي 

فتاة من بلدة قيسارية. أصابتني المفاجأة بالصمت التام، وحين زال أثرها قلت له: ولكن يا والدي إن ك ال تعرف ما هي 
 مميزات المرأة التي أرضاها رفيقة لي في رحلة العمر، كيف أتزو ج فتاة ال أعرفها؟"

ا معنى )آن األوان(؟ . م1  
.أعرب ما تحنه خط .2  
.استخرج من الفقرة أسلوبا  إنشائي ا ، وبي ن نوعه، وغرضه.3  
. ما الخبر السار الذي حمله والد إحسان عب اس البنه؟ وما أثره عليه؟4  
. ما مميزات المرأة التي يريدها إحسان عب اس رفيقة له؟ ولماذا؟ 5  
عب اس إقناع والده برأيه.. علل: لم يستطيع إحسان 6  
ة؟7 . كيف تستدل  على أن  شخصي ة الوالد في حياة إحسان عب اس شخصي ة ممتد   
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 الدرس الخامس
 فن  المسرحي ة        

(1) 
 في كل  مما يأتي: ختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينا -      

 ــــــــــــــــــــــــــــ قبل الميالد:ظهر فن  المسرحي ة في القرن  .1
 السابع(     –دس   السا    -لخامس    ا    -)الرابع                             

 يجمع الباحثون على أن ميالد المسرح العربي كان على يد: .2
 ف وهبي(يوس-ورج ابيضج-ورجي زيدانج -)مارون النقاش                                    

 :من األعمال المسرحية لفرقة رمسيس .3
      ليس ما سبق(  -  مصرع كليوباترا  – البخيل   -  )أوالد الذوات                        

 العنصر األبرز في المسرحية:        .4
 (الخياران األخيران  -   الحوار     -     الصراع   -    )الزمان                       

 مؤلف مسرحي ة )مصرع كليوباترا( هو: .5
اش –أحمد شوقي  –)توفيق الحكيم                       عد هللا ون وس(س -مارون النق 

(2) 
 أجب عن األسئلة اآلتية: -
 كال   من: فعر   .1

 الحوار. –الصراع  –الحدث  – المسرحية
 ؟ي العمل المسرحي  ( فالشخصي ات - الصراع –ما دور كل من: )الحوار  .2
 ة.ة الروائي  ة، والشخصي  ة المسرحي  ن أوجه االختالف بين الشخصي  بي   .3
ح ذلك. .4 اد على تقسيم المسرحي ة إلى نوعين، وض   درج النق 
ة والمسرحي ة من حيث: الزمان، والمكان .5  ، الحوار.وازن بين القص 
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لدرس السادسا  
سعد هللا ون وس – مسرحي ة الفيل يا ملك الزمان  

ا: ُثم  أجب عن األسئلة التي تليه ،من مسرحي ة "الفيل يا ملك الزمان" ةاآلتي فقراقرأ ال  
(1)  

رأيت  الصدر.. رأيته بعيني يصير عجينا  من لحم ودم. داس على صدره، بل في أسفل "منظر يفتت الكبد         
   بعيني كيف انبعج بطنه واختلطت أحشاؤه بتراب الزقاق "

مشاعر الناس؟ ما الحدث المؤلم الذي أيقظ. 1  
؟ما القضية التي أراد الكاتب أن يعالجها من خالل المسرحي ة. 2    

.عدد مظاهر التخريب التي قام بها الفيل.3  
؟القرار الحاسم الذي اتخذته الرعي ة . ما4  
  .(رأيتهعراب )إ -)تراب( لـ المادة المعجمية و  ،مفرد )أحشاء(و  ،معنى )زقاق( اكتب. 5
. استخرج من الفقرة السابقة صورة فني ة، وبي ن قيمتها الفني ة.6  
؟زواج الفيل(، زكري ا ،)الفيليأتي:  مما رمز كليإالم  .7  
 

(2)  
فال تنسوا  ،للمثول أمام الملك أصول ،شغب أو قلة أدبالويل لكم إن بدر منكم ، اآلن تدخلون قاعة العرش"        

"ذلك    
  .وضح المشاعر التي سيطرت على الرعي ة عندما دخلوا قصر الملك ووقفوا بين يديه. 1
ها.اذكر ثالثة من ،في قصر الملك رصد الكاتب بدقة ما شاهدته الرعي ة من مظاهر فخامة وعز  .2  
زت. 3 .مبدأين اذكرهما علىأحداث المسرحي ة  رك   
ما.مبينا  أهميته ( في المسرحي ةالداخلي  والخارجي  )الصراع نوعي وضح . 4  
أخريين له. مسرحيتين من كاتب هذه المسرحي ة؟ سم  . 5  
. "للمثول أمام الملك أصول، فال تنسوا ذلك".6  

م المبتدأ على الخبر في العبارة السابقة.  أ. وضح حكم تقد 
: "فال تنسوا ذلك"؟ب. ما نوع األسلوب في  

 ج. أعرب " ال تنسوا".
   لما يأتي: علل. 7

.الرعي ة واجمة معقودة األلسن بين يدي الملك أ. وقفت  
.تعامل الكاتب مع الشخصيات باألرقامب.   

ا  إلى جميع األزمنة في مسرحي ة "الفيل يا ملك الزمان".  ج. يكاد الزمان يكون ممتد 
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(3)  
  .لو صوته أكثر( الفيل يا ملك الزمانيع .زكري ا )محرجا وغاضبا  

ما خبر الفيل؟ .تكلم .الملك: كاد صبري أن ينفذ  
 زكري ا: )يائسا  ، يلتفت نحو الناس المقوسي الظهور في انحناءة خوف( الفيل يا ملك الزمان. 

 الملك: توقف عن هذا النواح ... الفيل يا ملك الزمان. إم  ا أن تتكل  م أو آمر بجلدك. 
مضاد )يائسا (.. اكتب 1  
. أعرب ما تحته خط .2  

 3. ما داللة العبارة: "إم  ا أن تتكلم أو آمر بجلدك".
؟مم غضب زكري ا. 4  
؟5 . ما الفن النثري الذي يمثله النص   
؟ما القضية التي أراد الكاتب أن يعالجها من خالل هذا الفن النثري . 6  
ي تصرفه؟؟ وما رأيك فلماذا لم يفعل ذلك ،ملكلكان بإمكان زكري ا أن يتحدث باسم الناس ويبث شكايتهم ل .7  

(4)  
 في حوار بين زكري ا والرعي ة:

.الملك بالدخول عليه لنا اطمئنوا البد أن يأذن)صوت زكري ا(:  -  
.يقولون عنه رقيق القلب -  
.نحن رعيته -  
؟نرفع ظالمتنا إذن نْ م  ل   -  
.تنتهي على خيرلعل ها  -  
.المهم أن نكون صوتا  واحدا   صوت زكري ا(: ال تنسوا. -  
.(يتنته) ي  لجملة:عرابالموقع اإلو  (،ة المعجمية )اطمئنوادالماو  ،مضاد )رقيق(، و (ةمعنى )ظالم. اكتب: 1  
    أمام الملك؟ وقفت الجماعة. كيف 2
  .ُثم  اشرح عنصرا  مطبقا  ذلك على مسرحي ة الفيل يا ملك الزمان ،اذكر عناصر العمل المسرحي   .3
عل ل لما يأتي:. 4  

 أ. يعد  زكري ا شخصي ة نامية في المسرحي ة.
.ةعنوان المسرحي ة جملة غير تام   جعلآثر الكاتب أن ي. ب  
".وضح جمال التصوير في عبارة "نمشي في نفق من ذهب. 5  

(5)  
نا رؤياه، تبهجنا نزهاته ،مثلكم نحبه ونرعاه ،لك الزمان"نحن نحب الفيل يا م      حتى  هتعودنا في المدينة، وتسر 

.تصور الحياة دونه"ا ال نأصبحن  



75 

 

  كيف خرج منه؟و ؟ ما المأزق الذي وقع فيه زكري ا. 1
(.  هات معنى )تبهج( والمادة المعجمية لكلمة )تعودنا( وإعراب )نرعاه. 2  
جلدك".إما أن تتكلم أو آمر ب. .."توقف عن هذا النواح . 3  
  ؟هفي تي قيلذال وقفوما الم عبارة السابقة؟من قائل ال 

  .تهاستخدمها الكاتب في مسرحي  شعبي ة اذكر ثالثة أمثال . 4
الصور الفني ة اآلتية: وضح . 5  

  ".سحنة مقلوبة تفوح منها رائحة الكوارث ،كأن الشيطان يلبس صورتهأ. "
".كسبنا الهزيلضرائب تفوق ب. "  

  .اذكر الفرمانات التي أصدرها الملك بخصوص الفيل .6
  كل  مم ا يأتي:( عالم يدل  6
؟زمان المسرحي ة غير محدد -أ  

.منح الكاتب زكري ا اسما   -ب  
(2)  

:مم ا بين القوسين في كل  مما يأتياإلجابة الصحيحة اختر   
إلى: يرمز الفيل في سياق المسرحي ة. 1  

( (الحرية    -  االنتصار    -القوة والجبروت       -   الضعف والذل                                                    
  " تعني:"جلبة بعيدة وراء المسرح :كلمة )جلبة( في عبارة. 2 

(صوت حدة ال   -اختالط الصوت     -  جمال الصوت  -انخفاض الصوت   )                          
عن: في قوله: "ولكن قبل أن تدخلوا نظفوا أحذيتكم جيدا "الحارس ى كن  . 3  

(عدم نظافة الرعي ة -ملك   الخوف من ال -اء واالحتقار   ر االزد -حب النظافة   )                        
:"؟"ومن يستطيع أن يعاقب فيل الملك يفيد االستفهام في عبارة:. 4  

( (النفي       -االلتماس               -التعجب          -التوبيخ                                        
أول مجموعة من المسرحيات القصيرة التي كتبها سعد هلل ونوس بعد عودته من مصر هي:. 5  

(عندما يلعب الرجال   -الفيل يا ملك الزمان     -جوقة التماثيل     -حفلة سمر  )                          
:من المسرحياتتصنف المسرحي ة الفيل يا ملك الزمان . 6  

(لرمزي ةا       -   الهزلية           -الرومانسية           -    الواقعي ة)                                
:حسب الفكرة بأنهيمكن تصنيف الزمان في المسرحي ة . 7  

  (متدم       -       حديث       -    محدد              - قديم      )                              
لة في:تحققت في المسرحي ة وحدة المكان المتمث  . 8  

(مدخل القصر -لمدينة الواحدة      ا -أزقة المدينة     -قصر الملك    )                              
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ى:عل يدلهذا أعطى الكاتب للشخصيات الثانوي ة أرقاما  و . 9  
    (ارهم قصيرة في المسرحي ةأدو   -  عدم أهميتهم في الحدث  -  عدم فاعليتهم وسلبيتهم  -كثرة عددهم  )   
لم ح الكاتب في مسرحي ة الفيل يا ملك الزمان إلى:. 01  
ام زمن الخوف من ا)   (لخياران األول والثانيا  -حتجاج وحرية التعبير اال  -  مواجهة العدم القدرة على  -لحك 

م في قرية )حصين البحر( في:1941. ولد سعد هللا ونوس عام 11  
وريا(س        -لسطين        ف         -ن        األرد       -)مصر                                   

 
(3)  

ل لما يأتي:عل     
.ةمسرحي ة هزلي   تعتبر مسرحي ة الفيل يا ملك الزمان. 1  
  الزمان" جملة غير تام ة.. جملة "الفيل يا ملك 2
.ة الرئيسة في المسرحي ة )زكري ا( اسما  لشخصي  اأعطى الكاتب . 4  
.أطلق الكاتب على الشخصيات بعد اتفاقهم مع زكري ا على المواجهة صفة الجماعة. 5  
  .تعامل الكاتب مع الشخصيات باألرقام ال باألسماء. 6
.بين يدي الملك لسنةكانت الرعي ة معقودة األ . 7  
 

(4)  
  أجب عن األسئلة اآلتية: 

  ؟"الفيل يا ملك الزمان" مسرحي ة أحدث تأين جر  .1
وما موقف الناس منه؟ ؟ما الحدث المؤلم الذي أيقظ مشاعر الرعي ة .2  
   ؟ذا نرى عامة الناس في ردهم على ما فعل الفيل يكثرون من االعتماد على الدعاء فقطالم .3
  ؟الذي قرع جرس المواجهةمن الشخص . 4
  ؟وعالم يدل ذلك ،اذكر األمور التي طلبها الحارس من الناس قبل دخولهم إلى الملك. 5
  من أذى الفيل؟       بالرعي ة حل   جهل الملك بما عالم يدل  . 6
؟غير مسرحي ة الفيل يا ملك الزمان "سعد هلل ونوس"اذكر عملين من أعمال  .7  
ح ذلك.  8   . لم يكن زكري ا أقل  جبنا  من الرعي ة عند مثولهم أمام الملك، وض 
  ؟كيف جاءت خاتمة المسرحي ة. 9

ث لين من المسرحي ة.10 . استخدم ونوس المثل الشعبي  في حوار الشخصي ات، استخرج م   
11. . ماذا يمث ل كل من: الحوار، الصراع في العمل المسرحي   
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