سفٌنة نوح " قرآن كرٌم "
 ٍ
 -1قال تعالى " َو َقال َ ْار َك ُبو ْا فٌِ َها بِ ْس ِم ه ِ
ور هرحٌِ ٌم َ
ساهَا إِنه َر ِّبً لَ َغفُ ٌ
َّللا َم ْج َراهَا َو ُم ْر َ
*وه ًَِ َت ْج ِري بِ ِه ْم فًِ َم ْو ٍ
ح ا ْب َن ُه َو َكانَ فًِ َم ْع ِز ٍل ٌَا ُب َن هً ْار َكب هم َع َنا َوالَ َت ُكن هم َع ا ْل َكاف ِِرٌنَ "
ال َو َنادَى ُنو ٌ
َكا ْل ِج َب ِ
ا -أكمل  :هاتان اآلٌتان من سورة  .............وتتحدثان عن قصة ............... ........مع قومه.
ب -الضمٌر فً ( اركبوا ) بعود على  ، ..............بٌن ( مجراها – مرساها)  ..............فائدته ...........
 ٍ -فً اآلٌة األولى أسلوب توكٌد ،أداته  ...................وفً اآلٌة الثانٌة تعبٌر ٌوضح مدى.............
معزل – غفور ) وجمع ( مو ٍ – مرسى )
د -هات مرادف ( مرساها – اركبوا ) ومضاد ( ِ
هـ  -من اآلمر فً اآلٌة األولى؟ وإلى من ٌوجه أمره؟
و -ال ٌنسى اإلنسان دائ ًما عاطفة األبوة .وضح من خالل فهمك للنص.
ز -ما موقف ابن نوح من دعوة والده الركوب مع المؤمنٌن؟ وعالم ٌدل هذا الموقف؟
اح ِملْ فٌِ َها مِن ُكل ٍّ َز ْو َج ٌْ ِن ا ْث َن ٌْ ِن َوأَهْ لَ َك إِاله َمن
ار ال هت ُّنو ُر قُ ْل َنا ْ
(-2 )1قال تعالى " َح هتى إِ َذا َجا َء أَ ْم ُر َنا َو َف َ
س َب َق َعلَ ٌْ ِه ا ْل َق ْول ُ َو َمنْ آ َمنَ َو َما آ َمنَ َم َع ُه إِاله َقلٌِل ٌ "
َ
ا -ما معنى ( :فار التنور) ( إال من سبق علٌه القول ) (احمل فٌها من كل زوجٌن).
ب -كٌف عرف نوح بحدوث الطوفان؟ ٍ -من الذٌن سبق القول علٌهم؟ وما مصٌرهم؟
د -ماذا ٌحدث لو لم ٌأخذ نوح معه غٌر البشر؟هـَ -من الذٌن أخذهم نوح؟ومن الذٌن استثناهم؟
ز -تخٌر  -1معنى ( أمرنا) [ استعدادنا – قضاؤنا  -نهٌنا ] ( -2تنور ) جمعها  [ .أتانٌر – تنانٌر – توانٌر]
[ عظمة – وفرة – قلة ]
 ( -3وما آمن معه إال قلٌل) تدل على  .......من ركبوا السفٌنة
سخ ُِرو ْا ِم ْن ُه َقال َ إِن َت ْس َخ ُرو ْا ِم هنا َفِإِ هنا
ص َن ُع ا ْلفُ ْل َك َو ُكله َما َم هر َعلَ ٌْ ِه َمأل ٌ ِّمن َق ْو ِم ِه َ
( -3 )2قال تعالى َ ":و ٌَ ْ
اب ُّمقٌِ ٌم "
اب ٌُ ْخ ِزٌ ِه َو ٌَ ِحل ُّ َعلَ ٌْ ِه َع َذ ٌ
ف َت ْعلَ ُمونَ َمن ٌَأْتٌِ ِه َع َذ ٌ
س ْو َ
َن ْس َخ ُر مِن ُك ْم َك َما َت ْس َخ ُرونَ * َف َ
ا -من الذي ٌصنع الفلك ؟ ولماذا؟ب -كٌف سخر أكابر قوم نوح منه؟ وبم رد علٌهم؟
 ٍ ( -فِإنا نسخر منكم) ما عالقتها بما قبلها؟د -مم حذر نوح قومه؟ وهل خافوا من تحذٌره؟
هـ  -كٌف وصفت اآلٌة الثانٌة العذاب ؟
و -هات من اآلٌتٌن :جمع ( أقوام – أعذبة) ومضاد ( منت ٍه – أجلُّوا ٌُ -جل ّ ) كلمة تطلق على المفرد
والجمع.
ُ
ِــس بِ َما َكا ُنو ْا ٌَ ْف َعلُونَ
وح أَ هن ُه لَن ٌُ ْؤمِنَ مِن َق ْو ِم َك إِاله َمن َقدْ آ َمنَ َفالَ َت ْب َتئ ْ
( -4 )3قال تعالى َ ":وأوح ًَِ إِلَى ُن ٍ
اص َن ِع ا ْلفُ ْل َك ِبأ َ ْع ٌُنِ َنا َو َو ْح ٌِ َنا َوالَ ُت َخاطِ ْبنًِ فًِ الهذٌِــــــنَ َظلَ ُمو ْا إِ هن ُهم ُّم ْغ َرقُونَ "
* َو ْ
نوحا ؟ وعم نهاه؟ ب -كم سنة دعا فٌها نوح قومه؟ وما موقفهم من دعوت؟
ا – بم أمر َّللا ً
د -من الظالمون ؟ وكٌف ارتكبوا ظلمهم؟
 ٍ( -اصنع الفلك) ما الجمال فً هذا التعبٌر؟
هـ) أكمل :ما معنى ( أوحً) (..........ال تبتئس) (..........وال تخاطبنً)  .......وما مضاد ( ُمغرقون) ......

( )2خالل كرٌمة للشاعر "حافظ إبراهٌم "
طــرب الغرٌــب بؤوبة وتـالقــى
إنى لتطـــربنـــى الخــالل كرٌمة
بٌن الشمائــل هــزة الـمـشــتاق
وتهزنى ذكرى المـروءة والـندى
فـقد اصــطــفاك مقســم األرزاق
فإذا رزقــــت خــلــٌــقــة مـحمودة
 -1هات مرادف (تطربنً) ومضاد (المشتاق) ومفرد (الشمائل) فً جمل تامة.
 -2بم افتخر الشاعر فً األبٌات؟ وعالم ٌدل ذلك.
 -3هات الجمال فٌما ٌؤتً (طرب الغرٌب بؤوبة وتالقً – فقد اصطفاك مقسم األرزاق)
بالعــــلـم كــان نـهــاٌة اإلمالق
والــمـال إن لم تــدخـــره محـصـنا
تـعـــلٌـه كان مـطـٌــة اإلخـفـاق
والعـلم إن لم تكتـنفه شـمـائل
مــا لـــم ٌـتـوج ربــــــــه بـخـــالق
ال تحسـبن الـعـلـم ٌـنـفـع وحـده
 -1هات مضاد (تدخره) وجمع (مطٌة) ومرادف (اإلمالق) فً جمل تامة.
 -2بٌن الشاعر أن المال والعلم ٌحتاجان الخلق الجمٌل .وضح ذلك.
-3ما الجمال فً قول الشاعر(مطٌة اإلخفاق-التحسبن العلم ٌنفع وحده-العلم إن لم تدخره محصناٌ-توج ربه بخالق)
طرب الغرٌب بؤوبة وتالق
إنى لتطربنى الخالل كرٌــــــمة
بٌن الشمائل هزة المشتاق
وتهزنى ذكرى المروءة والندى
فقد اصطفاك ُمقسم األرزاق
فإذا رزقت خلٌـــقة محمـــــودة
ا) تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً  -1 -:المقصود بالشمائل (جهة الشمال –المجتمعات -األخالق)
 -2مضاد "تطربنى" (تإلمنى -تحزننى – تشغلنى )  -3مفرد "الخالل" (الخلة – الخال – الخل )
ب ) ما الذى ٌطرب الشاعر ؟ وما الذى ٌإثر فى مشاعره؟
ج ) بما ٌوحى "تهزنى"وما الذى ٌإكده الشاعر فى قوله "إنى لتطربنى الخالل"؟
د ) ما الجمال فى "إذا رزقت خلٌقة محمودة"؟
ه) كٌف صور الشاعر حبه لؤلخالق الكرٌمة؟وما الذى ٌقرره فى البٌت الثالث؟
علم وذالك مكارم الخالق
فالناس هذا حظه مـــال وذا
بالعلم كان نهاٌةاإلمالق
والمال إن لم تدخره محصنا
تعلٌه كان مطٌة اإلخفاق
والعلم إن لم تكتنفه شمائل
أ-1-مرادف "تكتنفه"(تحٌط به – ترفعه – مكرمة )  -2مفرد "مكارم"(مكرم – كرٌم – مكرمة )
ب -اشرح األبٌات السابقة موضحا عطاء هللا المتنوع للبشر؟ د -كٌف تصون المال ؟
و -أٌهم اجمل ولماذا؟"التحسبن – التحسب"
ه-ماالجمال " :تدخره محصنا بالعلم؟
بالعلم كان نهاٌة اإلمالق
والمال إن لم تدخره محصنا
تعلٌه كان مطٌة اإلخفاق
والعلم إن لم تكتنفه شمائل
ما لم ٌتوج ربه بخالق
التحسبن العلم ٌنفع وحده
أ -1-مفرد " الشمائل " (الشملة – الشمال – الشمل )  -2مضاد" اإلمالق" ( الثراء – القحط – الجاه )
ب – تنوعت نعم هللا فى العطاء للبشر .فما أسمى هذا العطاء؟
ج" -كان مطٌة اإلخفاق" ما الجمال فى هذا التعبٌر ؟
د" -األخالق الفاضلة رزق من هللا ودلٌل على حب هللا لصاحبها "اكتب مما حفظت البٌت الدال على هذا المعنى .

( )3رسالة إلى ابنً للدكتور" /فاخر عاقل"
ُ
الخالق – عز وجل – عقال وأعطاك حرٌة ،ثم قال لك ُخض معركة الحٌاة ،فلماذا تتخلى عن هذٌن السالحٌن
لقد منحك
الماضٌٌن؟
(أ)تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن  * :مرادف  " :منحك " ( :اختصك  -أعطاك – حرمك
* جمع  " :عقل "  :عقول – عقالء – عقائل )
(ج) ما النصٌحة التً أراد األب أن ٌوجهها لولده ؟
(ب) ما نوع العصر الذي نعٌش فٌه ؟
( د) " خض معركة الحٌاة " ما الجمال فً هذه العبارة ؟ (هـ ) استخرج من الفقرة أسلوبا مإكدا وبٌن أداة توكٌده
" السعادة أٌها الحبٌب فً القٌام بالعمل الذي تحب على الوجه األكمل وحذار أن تظن أن السعادة تطرق باب الكسالن
أو تؤتً عن طرٌق األعمال السهلة وما كانت األخالق – وال ٌمكن أن تكون مجرد قواعد وأوامر وزواجر وإنما
عقٌدة وإٌمان ونٌة وموقف
أ -هات مضاد " األكمل " مفرد " زواجر " مرادف" تطرق " جمع " نٌة "
ب -حددت الفقرة طبٌعة ومفهوم األخالق والسعادة الحقة  .وضح ذلك بؤسلوب أدبً
جـ  ( -حذار أن تظن أن السعادة تطرق باب الكسالن ) تعبٌر جمٌل وضح سر جماله
 " -2وال ٌمكن أن تكون " ما فائدة ذكرها بعد التعبٌر " وما كانت األخالق"
د -1-منحك هللا عقال وحرٌة علل
" دعنً أكشف لك سرا خطٌرا وأعنى به سر السعادة السعادة –أٌها الحبٌب – فً القٌام بالعمل الذي تحب على
الوجه األكمل وبالجهد الالزم
أ ) تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن  - :مرادف " دعنً "  ( :اتركنً – أمهلنً – حررنً )
 جمع " وجه " ( :وجوه – أوجه – كالهما صواب )  -مضاد " أكشف "  ( :أظهر – أوضح – أستر )ب) فٌم ٌكمن سر السعادة كما ٌرى الكاتب ؟ وهل تضٌف إلى ما ٌراه شٌئا ؟ وضح
ج) ( أٌها الحبٌب ) ما نوع األسلوب ؟ وما غرضه ؟ د) وضح كٌف تختار عملك فً ضوء فهمك للنص
هـ) " أكشف لك سرا " ما الجمال فً العبارة ؟
أفِد من عقلِك ،فى صٌاغة أهدافِك فى الحٌاة ،واحرص على حرٌتك فى اختٌار طرٌقك فٌها واجتهد فً سبٌل ذلك ودافع
عنه".
مرادف " صٌاغة " جمع " سبٌل " مضاد " حرٌتك "
(أ ) هات فً جمل من تعبٌرك ما ٌاتً :
(ب ) بم أوصى الكاتب ابنه ؟ ولماذا ؟ ( جـ ) " صٌاغة أهدافك " وضح الجمال فً هذا التعبٌر

( )4وادي الكنانة للشاعر  :محمد الهراوي " دراسة
ولٌس ٌروعكم فً المجد خطب
هناك المجــــد ٌدعوكم  ،فهبوا
تردى الذل من ٌخشــى الحماما
لعمر المجد ما فً المجد صعب
لنا أمــــل ٌ ،جـــد بنــا بعــٌـــد
لنا ذكـــر  ،مــع الماضً مجٌد
( الشهرة – العزة – الذل )
 مرادف " المجد "أ) اختر ما تراه مناسبا
 جمع " أمـل " ( مآمل – آمال – أمنٌات ) مضاد " هبوا " ( تكاسلوا – تراجعوا – قوموا )ب) من قائل األبٌات ؟ وماذا تعرف عنه ؟ ج) اشرح األبٌات بؤسلوبك  .وضع لها عنوانا مناسبا
د) ما الجمال فً قول الشاعر  ( :هناك المجد ٌدعوكم فهبوا )
( ولً ٌروعكم فً المجد خطب – ولً ٌرعوكم خطب فً المجد )
هـ) أي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا ؟
وفٌك النٌل ٌجرى سلسبٌال
فٌا وادي الكنانة لن تـــــزوال
وٌبســـط فٌضه عاما فعامــا
ٌطوف بمائه عرضا وطوال
وجوك مشرق وشذاك عطــر
بساطك سندس وثراك تبـر
أ) ضع مرادف " بسٌط " مضاد " ٌطوف " جمع " فٌض " فً جمل من إنشائك
ب) عبر عن معنى األبٌات بؤسلوبك  .مع وضع عنوانا لها
ج) ما الجمال فً قول الشاعر  " :فٌك النٌل ٌجري سلسبٌال " د) ٌا وادي الكنانة  .أسلوب  .......غرضه .....
ولٌس ٌروعكم فً المجد خطب
هناك المجــــد ٌدعوكم  ،فهبوا
تردى الذل من ٌخشــى الحماما
لعمر المجد ما فً المجد صعب
أ ) هات مرادف " تردى " مضاد " صعب " مرادف " المجد " فً جمل من عندك
ب ) اشرح البٌتٌن بؤسلوبك  .وضع لهما عنوانا ج ) وضح الجمال فً قول الشاعر  ( :لعمر المجد ) ( تردى الذل )
د -أكمل المكان الخالى بما ٌناسبه فً التالً  -1 :الغرض من األمر فً قول الشاعر  " :فهبوا " ..............
 -2قائل النص الذي منه البٌتان السابقان هو الشاعر ............
ومــصـر لــــنا فال ندع الــزمــامـــا
دعــت مصــر فلبـــٌنا كـــــراما
أمــامـــكم العــال فامــضـــوا أماما
قٌاما تحــت راٌتـــها قــــٌاما
ولٌس ٌروعكم فى المجـد خطـب
هناك المجد ٌدعـوكــم فهبوا
أ) هات مرادف (لبٌنا) ومضاد (العال) وجمع (خطب) فً جمل تامة.
ب ) استغاثت مصر بؤبنائها ،فكٌف لبوا النداء؟ وما مظاهر ذلك؟
ج )ما الجمال فً قول الشاعر(لٌس ٌروعكم فً الخطب شًء–فالندع الزماما–دعت مصرفلبٌناكراما–فامضواأماما)
وفٌــك النــٌل ٌجــرى سلـسبٌآل
فٌا وادى الكــنانة لن تــــزوال
وٌـبــسـط فٌضــه عـــامـا فعـامـا
ٌطـــوف بمـائـــه عرضـــآ وطـوآل
وجــوك مـــــشـرق وشــذاك عطــر
بساطــك سنـدس وثـراك تبر
أبوا فــى اللــه والوطـن انقساما
ونهـــرك كــوثر وبنــوك غــر
أ ) هات رمادف (تزوال) ومضاد ( فٌضه) وجمع (عطر) فً جمل تامة.
ب ) فً األبٌات مظاهر جمال مصر ،اذكرها وبٌن رأٌك فٌها .ج ) ما الجمال فً قول الشاعر:
(لن تزوال – أبوا فً هللا انقساما – ٌبسط فٌضه عاما فعاما – وجوك مشرق وشذاك عطر ٌطف بمائه)
ومصر لنــــا فـــال نـــــدع الزمامـــا
دعـــت مصر فلبٌنـــا كرامــــا
أمامكم العــال ،فامضـــــوا أمامــــا
قٌاما تحــت راٌتهــا  ،قٌامـــــا
ولٌس ٌروعكــم فً المجــــد خطب
هنــاك المجـــــد ٌدعوكم  ،فهبوا
أ) ما مفرد " كرام " مضاد " ٌروعكم " مرادف " لبٌنا " جمع " راٌة "
ب) ما الجمال فً  ":دعت مصر  ،المجد ٌدعوكم " ؟ ج) كٌف ٌكون الحب للوطن ؟
د) لم خص الشاعر الشباب بالدعوة على تحقٌق المجد لمصر ؟
هـ ) ما الذي ٌفٌده األسلوب التالً  :فال ندع الزماما

( )5استعن باهلل حديث شريف " حفظ "
س  :عن ابن عباس رضً َّللا عنهما قال "كنت خلف النبً (صلى َّللا علٌه وسلم) ٌوما فقال ٌا غالم إنً أعلمك
كلمات احفظ َّللا ٌحفظك احفظ َّللا تجده تجاهك إذا سألت فاسأل َّللا و إذا استعنت فاستعن باهلل و أعلم أن األمة لو
اجتمعت على أن ٌنفعوك بشًء لم ٌنفعوك إال بشًء قد كتبه َّللا لك ...
أ -اكتب الحدٌث إلى آخره ؟
ب -هات مرادف (غالم-احفظ َّللاٌ-حفظك– تجده تجاهك – سألت –استعنت) جمع (غالم)ومضاد (احفظ – ٌنفعوك)
جـ -من ألقاب ابن عباس .........و ...........د -أٌن تلقى ابن عباس هذا الدرس؟ و عالم ٌدل ذلك؟
هـ -كٌف تحفظ َّللا؟ و ما النتٌجة المترتبة على ذلك ؟و -ماذا تعلمت من هذا الحدٌث؟
ز -علل .طلب المساعدة ن َّللا و لٌس من الناس؟حٌ" -ا غالم" أسلوب  ............غرضه ...........
ط" -إنً أعلمك" الجملة مؤكدة عن طرٌق  ..........ى -كلمات " نكرة لـ ...............
ك -هات من الحدٌث أسلوبا و حدد غرضه؟ ل -عالقة ٌحفظك بما قبلها (توكٌد – تعلٌل – تفصٌل – نتٌجة)
س  :عن ابن عباس  -رضً َّللا عنهما  -قال  :كنت خلف النبً(صلى َّللا علٌه وسلم) ٌوما ً فقالٌ :ا غالم إنً
أعلمك كلمات احفظ َّللا ٌحفظك  ،احفظ َّللا تجده تجاهك  ،إذا سألت فاسأل َّللا وإذا استعنت فاستعن باهلل واعلم أن
األمة لواجتمعت
أ) ( الغالم – سـألت – األمة ) هات مرادف األولى  ،مضاد الثانٌة  ،جمع الثالثة
ب ) ماذا نتعلم من هذا الحدٌث ؟  ٍ) أكمل ٌ :ا غالم  :أسلوب  .........غرضه ...........
د) ما الجمال فً قوله  " :احفظ َّللا تجده تجاهك " هـ ) استخر ٍ من الحدٌث أسلوبا مؤكدا وبٌن أداة توكٌده
س  :وإذا سألت فاسأل َّللا وإذا استعنت فاستعن باهلل و اعلم أن األمة لو اجتمعت علً أن ٌنفعوك بشًء لم
ٌنفعوك إال بشًء قد كتبه َّللا لك ،
أ ) هات مرادف " استعنت " مضاد " ٌنفعوك " جمع " األمة " معنى " سألت " فً جمل من تعبٌرك
ب) بم لقب عبد َّللا ابن عباس ؟  ٍ) السؤال والنفع بٌد َّللا وحده  .وضح ذلك
د) استخر ٍ من النص  - :أسلوبا مؤكدا وبٌن أداة توكٌده  -2أسلوب أمر وبٌن غرضه  -3أداة شرط تفٌد الٌقٌن
 -1معنى " استعنت "  ( :طلبت العون – تعاونت – عاونت )
س :2أ) تخٌر الصواب
ٌ ( :قتل – ٌقهر – ٌضر )
 -2جمع " غالم "  ( :غلوم – أغالم – غلمان )  -3مضاد " ٌنفع "
ب) ما الفرق بٌن " كتبه لك " و" كتبه َّللا علٌك " ؟ جـ) ما الجمال فً  ( :على أن ٌنفعوك – على أن ٌضروك )

( )8حب الوطن للشاعر  /مصطفى صادق الرفعي " حفظ"
وهل ٌترقى الناس إال بسلم
وما ٌرفع األوطان إال رجالها
إذا كان من آخاه غٌر منعم
ومن ٌتقلب فً النعٌم شقً به
أ) تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن ٌ " -1 :ترقى " مرادفها ٌ ( :تقدم فً الوظٌفة – ٌصعد – ٌذهب )
 " -3منعم " جمعها  ( :منعمون – منعمات – مناعم )
 " -2آخاه " مضادها ( :صادقه – عاداه – وافاه )
 -4غرض االستفهام فً البٌت األول  ( :النفً – التقرٌر – التعجب )
ب) قرأنا هذٌن البٌتٌن للشاعر  ( :حافظ إبراهٌم  -إبراهٌم العرب – الرافعً )
ج) الوطن ٌنهض بفضل أبنائه وضح ذلك من خالل فهمك لؤلبٌات
د) " ٌتقلب فً النعٌم " ضع كلمة واحدة تإدي معنى الجملة السابقة
هـ ) ما الغرض من االستفهام فً البٌت األول ؟ و ) ما الجمال فً قوله  " :ما ٌرفع األوطان إال رجالها " ؟
ٌكن حٌوانا فوقه كل أعجم
ومن تإوه دار فٌجحد فضلها
فآواه فــً أكنافــه ٌترنم
ألـم تر أن الطٌر إن جاء عشه
تجئه فنون الحادثات بؤظلم
ومن ٌظلم األوطان أو ٌنس حقها
أ) تخٌر المناسب مما بٌن القوسٌن  - :مفرد " أكناف " ( :أكنف – كنف – كانف )
 مضاد " ٌجحد " ٌ( :رفع – ٌعترف ٌ -شٌع )  -جمع " دار "  ( :أدٌرة – دور – دورات ) " متٌم " توحً ( :بالخوف – بالتفاإل – بشدة الحب )  -جمع " أعجم " ( :أعجمٌات – أعاجم – معاجم ) ( :ترشده – تضمه – تقربه )  -مرادف " ٌترنم " ٌ ( :ضحك – ٌغرد – ٌحزن )
 معنى " تإوه "ب ) ضع عنوانا مناسبا لؤلبٌات السابقة  ،ثم بٌن عاقبة من ٌظلم وطنه
ج) " ٌكن حٌوانا " ما الجمال فً العبارة وما قٌمة تنكٌر " دار " ؟
د) أٌهما أجمل؟ ولماذا ( :فوقه كل أعجم – فً منزلة الحٌوان )
هـ ) ما القٌمة السامٌة التً اشتملها البٌت األخٌر من النص ؟
و ) حب الشاعر لبالده ملك كل جوارحه ومن ال ٌحب بالده ال خٌر فٌه "اكتب بٌتٌن ٌدالن على هذا المعنى .
ٌمجدها قلبً وٌدعو لها فمً
بالدي هواها فً لسانً وفً دمى
وال فً حلٌف الحب إن لم ٌتٌم
وال خٌــر فً ،مـــن ال ٌحـــب بــالده
أ-تخٌر االجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :
-1جمع (هواها)  ( :أهواإها – أهوٌتها – هواٌتها ) -2كلمة (ٌمجدها) توحً بـ .......... :
( اإلخالص والحب لها – االعتزاز والتعظٌم لها – الخضوع لها )
ب – ٌدعو الشاعر إلى حب الوطن فما شرطه لهذا الحب
جـ ( -فوقه كل أعجم – ٌشبه كل أعجم) أي التعبٌرٌن أجمل ؟
ٌكن حٌوانا فوقه كل أعجم
ومــن تــإوه دار فٌجـحـد فضلــها
فــآواه فـً أكنافـه ٌترنــم
الــم تـرى أن الطٌـر إن جـاء عشـه
تجئه فنون الحادثات بـؤظـلـم
ومن ٌظلم األوطان أو ٌنسى حقها
أ-هات معنى (ٌجحد) وما المراد بلفظة (فنون) وما مفرد (الحادثات) ؟
ب – عرضت األبٌات قضٌة وذكرت الدلٌل علٌها  ،وضح ذلك فى ضوء فهمك لؤلبٌات ؟
جـ  -ماذا أفاد االستفهام فى البٌت الثانً والمضارع فى األبٌات ؟
د – (ال ترتفع األوطان إال على أكتاف رجالها ) اكتب من النص البٌت الدال على ذلك المعنى ؟
وهـل ٌترقـى الناس إال بسلــم
وما ٌــرفـع األوطــان إال رجــالهـــا
إذا كــان مــن آخــاه غٌـر معم
ومن ٌتقلب فً النعٌم شقً به
أ – هات من البٌتٌن مرادف (ٌصعد) ،مضاد (سعٌد) ،استفهاما للنفى.
ب  -عالم تعتمد األوطان فى نهضتها ؟ ومتى ٌكون النعٌم شقاء على صاحبه ؟

جـ  -هل وفق الشاعر فى استخدام (الرجال) دون النساء فى بناء األوطان علل لرأٌك ؟
د – ما عالقة البٌت الثانً باألول ؟ وبم توحً (بسلم) فى موضعها ؟
هـ (-وما ٌرفع األوطان إال رجالها) ما نوع األسلوب ؟ وماذا أفاد؟
و -ناكر فضل الوطن أقل منزلة من الحٌوان ..اكتب بٌت بنفس المعنى؟

