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  : اللغويات

  حفظ . اآليات من سورة هود .         
  

  .     وصناعة الفلك سيدنا نوح عليه السالم   الفكرة األولى :

َواْصنَعِ    )  36( نُواْ يَْفعَلُوَن  قال هللا تعالى : " َوأُوِحَي ِإلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُْؤِمَن ِمن قَْوِمَك إِالَّ َمن قَْد آَمَن فَالَ تَْبتَئِــْس بَِما َكا

ْغَرقُوَن  اْلفُْلكَ  إِنَُّهم مُّ تَُخاِطْبنِي فِي الَِّذيَن َظلَُمواْ  ِبأَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا َوالَ  ن قَْوِمِه  )  37(   ّمِ َو يَْصنَُع اْلفُْلَك َوُكلََّما َمرَّ َعلَْيِه َمألٌ 

نَْسخَ  فَِإنَّا  ِمنَّا  تَْسَخُرواْ  إِن  قَاَل  ِمْنهُ  تَْسَخُروَن  َسِخُرواْ  َكَما  ِمنُكْم  َويَِحلُّ  )  38(ُر  يُْخِزيِه  َعذَاٌب  يَأْتِيِه  َمن  تَْعلَُموَن  فََسْوَف 

ِقيٌم     " .  )39( َعلَْيِه َعذَاٌب مُّ
  

  

  التفسير :  

ا حق على قومه العذاب  -  عليه السالم  -وأوحى هللا سبحانه وتعالى إلى نوح  , أنه لن يؤمن با إال َمن قد آمن ِمن    لـمَّ

  . ) وعبادة األصنام ( الكفر و التكذيب  , فال تحزن يا نوح على ما كانوا يفعلون  قبل 

, وال تطلب مني إمهال هؤالء الذين ظلموا أنفسهم    ، وأنت في حفظنا   صنع السفينة بمرأى منَّا وبأمرنا لك ومعونتناوا

  .    , فإنهم مغرقون بالطوفان من قومك بكفرهم 

:  عليه السالم    , قال لهم نوح  السفينة, وكلَّما مر عليه جماعة من كبراء قومه سخروا منه  عليه السالم  ويصنع نوح 

  .   ا نسخر منكم غًدا عند الغرق كما تسخرون منا, فإن  إن تسخروا منا اليوم لجهلكم بصدق وعد هللا 

 المفردات  الكلمات  المفردات  الكلمات 

 يُقّر ، يُصدق  × يكفر  يؤمن  و ألهم أُخبِر  أُوِحي 

 )  تطلق على المفرد والجمع  السفينة (  الفلك  تحزن × تفرح  تبتئِس 

 ج ُوِحي   إرشادنا ، تعليمنا لك   وحينا  بحفظنا، برعايتنا ، تحت نظرنا  ننيا بأعيُ 

 / م مغرق  هالكون بالطوفان × ناجون إنهم ُمغرقون   ال تشفع فيهم  ،  ال تحدثني في أمرهم ال تخاطبني 

 ج أَْمالء جماعة   َمــأل أداة شرط تفيد االستمرار  ُكلَّما

 تدركون × تجهلون  تعلمون  وه هزءوا منه × احترموه ، وقّر سخروا منه 

 × نعيم    ة ـ عذاباتعقاب  ج أعذب  عذاب يُصيبه، يحل به × يتجنبه  يأتيه 

 ينزل عليه  × يتجنبه  يحّل عليه  يذله × يُعزه ، يُكرمه  يُخزيه 

  عدلوا وأقسطوا  xجاروا   ظلموا  )  × منقطع  عذاب جهنمدائم  (  مقيم 

مجموعة من الناس (ج) أقوام    قوم 

  جل ومفردها ر

    

 ( عليه السالم ) . سفينة نوح
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: من الذي يأتيه في الدنيا عذاب هللا الذي يُهينه, وينزل به في اآلخرة عذاب دائم    فسوف تعلمون إذا جاء أمر هللا بذلك

    ال انقطاع له 

  

 مظاهـــــــــر الجمال الكلمات والجمل 

 -عّز وجلّ  –هللا بُني الفعل للمجهول للعلم بالفاعل ، وهو   أُوِحيَ 

  واالستثناء    ) ، أسلوب قصر مؤكد بالنفي أسلوب مؤكد بـ ( أنّ  أنه لن يؤمن من قومك إال 

 أسلوب مؤكد بـ ( قد)   قد آمن 

 أسلوب نهي للنصح واإلرشاد  ال تبتئس 

  أسلوب أمر للنصح واإلرشاد اصنع الفلك

 أسلوب نهي للنصح واإلرشاد ال تخاطبني 

  مؤكد بـ ( إن) ، تعليل لما قبله  بأسلو  إنهم ُمـغرقون 

 مضارع الستحضار الصورة في الذهن استخدام ال يصنع الفلك

  رية الكفار من نوح والمؤمنين معه أسلوب شرط يفيد تكرار سخ  كلما مّر ... سخروا منه 

  أسلوب شرط للتحذير   إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم 

  لما قبله للتوضيح ، ونتيجة أسلوب مؤكد بـ (إن)   إنا نسخر منكم

  تعبير يدل على شدة العذاب   فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه 

  أفعال مضارعة الستحضار الصورة في الذهن  يخزيه  - يحل  –يأتيه 

  المناقشة : 

  ؟  لقومه  نوحا عليه السالم تعالى أرسل هللا   لم -1

                                                                                                                             .  عبادة هللا وحدهإلى   ليدعوهم  ج      

  و لم ؟  عبده ونبيه نوًحا ؟ وبم أمره ؟ -  عز وجلّ  -  بم أخبر هللا  -2

  . ج   أخبره أنه لن يؤمن معه إال من قد آمن من قبل  

  غرق .  أمره أن يصنع الفلك لتحمي المؤمنين من ال     

  ادًرا علي أن ينجيه بدون السفينة ؟ قلماذا أمر هللا سيدنا نوح عليه السالم بصنع سفينة مع أن هللا كان  -3

  و األخذ باألسباب  .  قيمة العملهللا تعالى ليبين   ج    

  ما قيمة العمـل في الحياة ؟   -4

  .   العمـــل شــرف ويــرفــع من قيـمة اإلنســـان ج    

  ؟ عليه السالم   سيدنا نوح - عز وجلّ  -  عم نهى هللا -5

  .   لهم الشفاعة  وطلب قومه الحزن على  نهاه عن  ج   

  لم نهي هللا نبيه نوح عليه السالم عن مخاطبته في شأن قومه ؟   -6

  ج    لشدة كفرهم و عنادهم و استكبارهم . 
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  ؟  وكيف ارتكبوا ظلمهم ) ؟  وا الذين ظلممن المقصود بقوله تعالى (   . )  ( ال تخاطبني في الذين ظلموا -7

    ، وقد ظلموا أنفسهم عندما أصروا على كفرهم فعرضوا أنفسهم  عليه السالم الكفار الذين كذبوا بدعوة نوح  هم      ج

  .   وحرموها من الثواب   للعقاب ،    

  ؟        ما الذي فعله  قوم نوح -8

  .   كذبوه ، وأصّروا على كفرهم ، وسخروا من المؤمنين  ج 

  )؟  ) بعد قوله ( اصنع الفلك  وحينا  ذا أفاد قوله عز وجل ( بأمرنا وما -9

  أفاد طمأنة سيدنا نوح عليه السالم و من معه من المؤمنين بأن هللا يرعاهم و يحفظهم من كل سوء . ج   

  حين يمرون عليه وهو يصنع السفينة ؟  عليه السالم ماذا كان يقول قوم نوح له   -10

  ـة حيث بعدهم تماما عن األنهار والبحار . ستجري عليه تلـك السفينأين الماء الذي  ه بقولهم رون من كانوا يسخـ ج    

  من سخرية قومه ؟  سيدنا نوح عليه السالمما موقف   -11

  يسخر   يأتي اليوم الذي س، و بأنه لم يلتفت لقولهم وكان يتوعدهم بأن عــــذاب اللـــه آت جـــــزاء تكبرهم وعنادهم    ج 

  يه المؤمنون منهم . ف     

  ماذا كان يحدث لو آمن قوم نوح عليه السالم كلهم ؟    -12

  ج   ما حدث الطوفان ، و لم يغرقهم هللا تعالى ، و لمدهم بالمال و البنين و بالنعم الوفيرة .  

  بم توعد نوح عليه السالم قومه ؟   -13

  .  جهنم) ( دائم مستمر عذاب    -2الدنيا ( الغرق)  م فى عذاب يخزيه   -1:  وعين من العذاب في انتظارهم توعدهم بن   ج

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .   و إغراق الكافرين للمؤمنين  الفكرة الثانية : نصر هللا

آَمَن  وُر قُْلنَا اْحِمْل فِيَها ِمن ُكّلٍ َزْوَجْيِن اثْنَْيِن َوأَْهلََك إِالَّ َمن َسبََق َعلَْيِه اْلقَْوُل َوَمْن آَمَن َوَما  َحتَّى إِذَا َجاَء أَْمُرنَا َوَفاَر التَّنُّ 

ِحيٌم  )40(َمعَهُ إِالَّ قَِليٌل  ِ َمْجَراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َربِّي لَغَفُوٌر رَّ َّ َوِهَي تَْجِري بِِهْم فِي َمْوجٍ  )   41(  َوقَاَل اْرَكبُواْ فِيَها بِْسِم 

َع اْلَكافِِرينَ  عَنَا َوالَ تَُكن مَّ   )42(َكاْلِجَباِل َوَناَدى نُوٌح اْبنَهُ َوَكاَن فِي َمْعِزٍل يَا بُنَيَّ اْرَكب مَّ

  لتفسير :  ا
    –  وهو المكان الذي يخبز فيه  - حتى إذا جاء أمرنا بإهالكهم كما َوعْدنا نوًحا بذلك, ونبع الماء بقوة من التنور 

, واحمل   : احمل في السفينة من كل نوع من أنواع الحيوانات ذكًرا وأنثى   , قلنا لنوح   عالمة على مجيء العذابو كان  
, واحمل فيها من آمن معك من قومك, وما    م القول ممن لم يؤمن با كابنه وامرأته, إال َمن سبق عليه فيها أهل بيتك

  .   آمن معه إال قليل مع طول المدة والمقام فيهم

 المفردات  الكلمات  المفردات  الكلمات 

  ( عالمة بدء الطوفان ) نبع الماء   فار    قضاؤنا وحكمنا   أمرنا 

  عليه بالغرق قضي األمر  سبق القول   الفرن ج تنانير   تنور ال

  سيرها في الماء × مرساها   مجراهـــا  ذكر وأنثى م زوج   زوجين 

  كثير الرحمة   رحيم   الشاطئ توقفها ، رسوها علي   مرساهــــا

(ج)   منأى والمراد مكان بعيد معزول   معزل 
  معازل 

  من كل نوع ( الطيور ، والحيوانات....)  من ُكلٍّ 
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, باسم هللا يكون جريها على وجه الماء, وباسم هللا يكون    : اركبوا في السفينة   لمن آمن معه  عليه السالم    وقال نوح 
ها منتهى سيرها و    .   , رحيم بهم أن يعذبهم بعد التوبة  ن ربي لَغفور ذنوب من تاب وأناب إليه من عبادهإ ،  ُرسوُّ

وكان في مكاٍن َعَزل فيه    - تجري بهم في موج يعلو ويرتفع حتى يصير كالجبال في علوها, ونادى نوح ابنه    و الفلك
، لكن ابنه   تكن مع الكافرين با فتغرق : يا بني اركب معنا في السفينة, وال عليه السالم    فقال له - نفسه عن المؤمنين

  رفض فكان من المغرقين . 
  

 مظاهـــــــــر الجمال الكلمات والجمل 

 أسلوب أمر للنصح واإلرشاد   احمل فيها من كل زوجين

 )  ّأسلوب قصر مؤكد بالنفي ( مـا ) واالستثناء ( إال وما آمن معه إال قليل 

 يوضحه ويؤكده. تضاد يبرز المعنى و  مرساها   –مجراها 

  )  والالم أسلوب مؤكد بـ ( إن  إن ربي لغفور رحيم 

  تعبير جميل يوضح مدى ارتفاع الموج.   موج كالجبال 

  داء يوضح مدى حب سيدنا نوح البنه أسلوب ن   يا بني 

  أمر للحث والنصح واإلرشاد، ويدل على عطف األب على ابنه   اركب معنا 

 ر من الكفر وعاقبته أسلوب نهي للتحذي  ال تكن مع الكافرين 
  

  المناقشة : 

       ؟   سيدنا نوح عليه السالم  ما عالمة الطوفان التي أخبر هللا بها  -1

  .  نبع الماء بقوة من التنورج    

  ؟  )  من الذين استثناهم هللا من أهل نوح وحكم عليهم بالغرق (  ؟  بم أمر هللا نوًحا بعد نبع الماء من التنور  -2

    .  ذكًرا وأنثى من كل طائر وحيوان   - 1ل في السفينة :  أمره أن يحم    ج

  .  )  ترك الكافرين ( ابنه وزوجته ، و   المؤمنين من أقاربه -2                                   

  .      المؤمنين من أتباعه  -3                                   

        ما الحكمة من أخذ زوجين من كل مخلوق غير البشر؟  -3

  .  حتى يُعمر الكون مرة أخرى بعد الطوفان    ج

  ماذا عرض نــــوح علي ابنـــه ؟ وما موقــــف االبــــن ؟  -4

  . أن يركــب معه في السفينة   ج   عرض عليه السالم على ابنه 

  .   رفض وقال أنه سيأوي إلي جبل يحميه و يعـصمه من الماء فغرق االبن بكفره     

  ؟  )  يا بنى اركب معنا ( البنه   عليه السالم حعالم يدل قول نو  -5

  حرصه على إيمانه .   يدل على حبه البنه و    ج 
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  ماذا نتعلم من اآليات ؟   -6

  ال ينفع اإلنسان وال ينجيه من عقاب هللا إال إيمانه وعمله الصالح .    -2  أنبياء هللا كانوا يعملون ويكدون .  -1

  الخشوع و التقوى .  -5    لناس إلى الخير . دعوة ا -4    مصاحبة أهل اإليمان .  -3

  ضرورة ذكر هللا تعالي في مبتدأ  أعمالنا و خواتيمها .  -7    مظاهر قدرة هللا تعالى .  -6

 

  :  الواجب
واْ يَْفعَلُوَن * َواْصنَعِ اْلفُْلَك قال تعالى :" َوأُوِحَي إَِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُْؤِمَن ِمن قَْوِمَك إِالَّ َمن قَْد آَمَن فَالَ تَْبتَئِــْس بَِما َكانُ   -1

ْغَرقُوَن  "    بِأَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا َوالَ تَُخاِطْبنِي فِي الَِّذيــــــَن َظلَُمواْ إِنَُّهم مُّ
  ؟  تبتئس)    ؟ و ما مضاد (( أوحي) مرادف ما أ ـ 

 ......................................................................... .................................................  
  ؟   ؟ وعم نهاهعليه السالم بم أمر هللا نوًحا  – ب

 ...........................................................................................................................  
  ؟   من الظالمون ؟ وكيف ارتكبوا ظلمهم   -ج

 ..........................................................................................................................  
  ؟ إال البشر  معه عليه السالم  ماذا يحدث لو لم يأخذ نوح  -د

 ......................................................................... .................................................  
  
  " ؟  أَنَّهُ لَن يُْؤِمَن ِمن قَْوِمَك إِالَّ َمن قَْد آَمنَ ما الجمال فى قوله تعالى "   – هـ

 .................................................................................................................. ........  
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  التعريف يالشاعر :  

  .     شعرىلقب بشاعر النيل والشعب والوطنية ، له ديوان  ،  1932وتوفى سنة   م 1872ط  بأسيوولد   حافظ إبراهيم : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

  .  األخالق المحمودة سبب السعادة -الفكرة األولى  
  .   طــرب الغريــب بأوبة وتالق   إنى لتطــــربنــــى الخـــالل كريمة        

  .  وتهزنى ذكرى المــروءة والـنـدى          بين الشمائــل هــزة الـمـشتاق 

  .   مقسـم األرزاقفإذا رزقــــت خــلــيــقــة مـحمودة         فـقد اصــطــفاك 

  

  الشرح 

  أحب  فيقول : إننى  و فوائد الخلق الحميد  يتحدث الشاعر الجليل حافظ عن نفسه موضًحا أهمية حسن الخلق  -1

  . بعد غياب    ، وأسعد بها كسعادة العائد إلى وطنه للقاء أهله وأحبابهالحميدة  األخالق الكريمة      

  وأشتاق إليها   )  من باقى الصفاتالشهامة والكرم (  ؤثّر في أعماقي أحاديثوت  سعدنى و يكمل حديثه قائال : و ت -2

  .  كشوق األحباب         

 . األخالق الفاضلة نعمة من هللا فإذا ُرزقت ُخلًُقا كريًما  فاعلم أّن هذا فضل من ربك عليك و يبين الشاعر أن   -3 

  

 المعاني  الكلمات  المعاني  الكلمات 

مات  م ُخلَّة  الخالل  تحزنني  × تسّرني    ، تسعدني   تطربني   الصفات  ، الّسِ

  حزن  × فرحة   سعادة ،  طرب   ، ذميمة  لئيمة  × طيبة،عزيزة ج كرائم   كريمة 

  ابذه ×ج أُوب ، أوبات رجعة ، عودة    أوبة   المقيم ×ج  غرباء  المسافر    الغريب

ني   فراق   ×لقاء األهل واألحباب   تالقي    تسعدنى  مشاعري ،و تؤثر فى تحّرك    تهزُّ

  الِخّسة   ×الشهامة ، كمال الرجولة  المروءة   حديث، سيرة  (ج) ذكـريات   ذكرى

  شميلة  م ِشمال ،األخالق ، الصفات   الشمائل  البخل ×األندية    الكرم  ج األنداء ،  الندى 

ة    الفاتر ، الكاره × المحب ، العاشق    المشتاق  سكون  حزن،×ِهزات  نشاط  ج  فرحة    ِهزَّ

  ج خالئق سِجيَّة   ُخلُق ،  صفة ،  خليقة   ُحرْمَت ،ُمنِْعتَ ×رزقك الخالق،ُمنِحَت  ُرزْقت 

  اختارك اصطفاك   مذمومة ، سيئة  × حسنة مشكورة  محمودة 

ق  وهو الخالق   مقسم األرزاق  ع ، ُمفّرِ   األرزاق: م رزق       - سبحانه وتعالى –ُموّزِ

  ( حافظ إبراهيم ) ( حفظ ) خالل كريمة .
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  .  ال قيمة للعلم والمال بال أخالق  الفكرة الثانية :  

  .  فـــالـنـاس هـــــذا حــظـه مـال وذا        عـلــم وذاك مـــكـــارم األخــالق

  .   ـال إن لم تــدخـــره محـصـنا         بالعــــلـم كــان نـهــاية اإلمالقوالــم

  .  والـعــلم إن لم تكـتـنفه شــــمـائـل          تـعـــليـه كان مـطـيــة اإلخـفـاق 

  .   ال تحسـبن الـعـلـم يـنـفــع وحـــده           ما لـم يـتـوج ربــــــه بـخـــالق

  

 مظاهـــــــــر الجمال الكلمات والجمل 

     أسلوب مؤكد بـ (إن) والالم  ل كريمة إني لتطربني الخال

 صور الشاعر فرحته باألخالق بفرحة العائد بعد غياب  طرب الغريب بأوبة وتالق 

 للتعظيم  نكرة  أوبة   -كريمة 

 شبه تأثره بأحاديث األخالق بتأثر المشتاق ألحبابه  تهزني ذكرى... هزة المشتاق 

 بينهما توكيد بالترادف مضارعان لالستمرار والتجدد،   تهزني   –تطربني 

  شرطية تفيد التوكيد   إذا 

  لمن يصطفيه  الهدية الثمينة التي يمنحها هللاصور الخليقة المحمودة ب  ُرزقت خليقة محمودة 

  وهو هللا  ني الفعل للمجهول للعلم بالفاعل بُ 

  مؤكد بـ  (قـد)، نتيجة لما قبله  أسلوب  فقد اصطفاك 

  ق الحميد تعبير يدل على ُحب هللا لصاحب الخل

 المعاني  كلمات ال المعاني  الكلمات 

  نصيبه  ج حظوظ   حظه  البشر  م إنسان   الناس 

  ذلك   ج أولئك  مؤنثها تلك   ذاك  هذا     ذا

  الخصال (م) ُخلُق  الصفات ،  األخالق  مساوئ   × محاسن م  َمْكَرمة    مكارم 

ً   تنفقه ، تبذره   ×توفره ، تحفظه    تدَّخره    ُمهَدراً  × مصوناً    محفوظاً،  محصنا

  الثراء ، الغنى  ×شدة الفقر    اإلمالق   هايات غاية  ج  ن  نهاية 

  تضعه ، تحطه   × ترفعه، تسمو به    تعليه   تضيعه   ×تحوطه ، تصونه    تكتنفه 

  النجاح ، التوفيق  × الفشل      اإلخفاق  وسيلة   ج مطايا   مطية 

  يضر  × يفيد   ينفع   تتأكد      × تظن      تحسبنّ 

ه ، يُقبّح  ×يُزين ، يتحلى    يلبس التاج،  يتوج   بمفرده   وحده   يُشوَّ

  األخالق الكريمة    خالق  ، ربوب  صاحبه  ج  أرباب  ربه 
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  الشرح 

  . فمن الناس من رزق بالمال ومنهم من رزق بالعلم وأعظمهم من رزق بمكارم األخالقلكل إنسان حظٌّ في الحياة ،  -4

  . له  ن الفقر هو النهاية سيكوه و المال محتاج للعلم،كي يستثمره و ينميه،  وبدونه يضيع ، ويفلس صاحب -5

 .   ألخالق تعليه وتسمو به ، وبدونه يكون وسيلة للفشل والضياعوالعلم محتاج   -6

  .   فالبد لصاحب العلم من أن يتزين بالخلق الكريم أوالً    ، فال تظن أن العلم وحده سينفع  -7

 مظاهـــــــــر الجمال الكلمات والجمل 

 في الحياة له أثر جميل في األسلوب.  تقسيم لحظوظ الناس   في البيت الرابع 
 ( األخالق) على القمة ل)  ثم (العلم)  ثم جعل فبدأ باألقل (المااألهمية   ترتيب حسب 

 تفصيل بعد إجمال للتوضيح   هذا حظه...... 
 صور العلم بالحصن المنيع الذي يحمي المال   المال ....محصنًا بالعلم

 نتيجة لما قبله للتوضيح   كان نهاية اإلمالق 
  بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكده   اإلمالق  –المال 

  ز ، واألخالق بسور يحيطه ، ويحفظه صور العلم بكن  والعلم ... تكتنفه شمائل 

  نكرة للتعظيم ، وجمع للكثرة  شمائل 

  نتيجة لما قبله  ق مطيّة للهالك والدمار ،صور العلم بال أخال  كان مطية اإلخفاق 

  ، و مؤكد بنون التوكيد   أسلوب نهي للنصح واإلرشاد  تحسبنَّ  ال 

  صور األخالق بالتاج الذي يزين رأس صاحبه   يتوج ربه بخالق 

  

  المناقشة : 

    ( ما الصفات التى يعتز بها الشاعر ؟ )ما الذي يُسعد الشاعر  ؟     -1

  سعده األخالق الكريمة . ت   ج

  و عالم يدل هذا التصوير ؟  يمة ؟ بم صور الشاعر فرحته باألخالق الكر -2

  .   يدل على شدة الفرحة  صورها بفرحة العائد بعد غياب ،   ج 

  ؟   أيهما أجمل ؟ ولماذا"  طرب الغريب بالعودة " )  ،  ( " طرب الغريب بأوبة وتالق  "   -3

  .   ما توكيد بالترادفوبينه  ، والتالقي نتيجة لألوبة ، التعبير األول أجمل ألن أوبة وتالقي نكرتان للتعظيم  ج 

  ) ؟ أى الصفات الحميدة يحيها الشاعر  (  ؟ الندى وبم صور تأثره بأحاديث المروءة و ؟ من  ما الذي يحرك أحاسيس الشاعر -4

  .    بتأثر المشتاق ألحبابه  أحاديث المروءة والندى ، وصورها ج   

  اذكر بعض الصفات الخيرة األخرى ؟   -5

  و الدفاع عن الحق  ...................................  ألخ . ج   الصدق واألمانة واإلخالص 

  ما العاطفة المسيطرة على الشاعر فى األبيات الثالثة األولى ؟   -6

  ج   عاطفة اإلعجاب باألخالق الكريمة خصوصا الشهامة والرجولة والكرم . 
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  كر ؟  من األخالق التى تسعد الشاعر المروءة والندى ، فلماذا خصهما بالذ -7

  ج    ألهميتهما وندرتهما فى هذا الزمان .  

    ؟  بم صور الشاعر األخالق الحميدة في البيت الثالث -8

  . صورها بالهدية الثمينة التي يمنحها هللا لمن يصطفيه    ج 

  هللا عن الناس . )  (فى ضوء فهمك لألبيات الثالثة األولى وضح مقياس رضا  ما داللة الخلق الكريم على مكانة صاحبه عند هللا ؟  -9

  .  يدل على اختيار هللا لهذا الشخص وحبه له فالخلق نعمة من هللا ج    

  ) ما أنواع الناس ؟ ومن أى األنواع تحب أن تكون ؟ (  ؟  أيها فّضل ؟ و  كيف قسم الشاعر حظوظ الناس  في الحياة -10

  الخلق السامى الكريم .  ذى و العلم ،  و ذىالمال ،  ذى  إلى ثالثة أقسام : ج   قسمهم فى أرزاقهم 

  وقد فضل الشاعر مكارم األخالق .      

  عتمد الشاعر على ذكر الحدث ونتيجته . وضح ذلك مبيناً قيمته . )ا(  وضح الشاعر العالقة بين المال و العلم و األخالق . وضح ذلك . -11

     والعلم يجب أن يصونه المال ،  ضاع ل، فبدون العلم وهو العلم يحيمه و يصونه أال البد للمال من حارس أنه  ج   

  .  فالعلم بال أخالق كريمة ال قيمة له   ،   حتى ال يكون وسيلة لفشل صاحبه ؛  الخلق الكريم و يحيط به ويحميه       

  ال فى حاجة إلى األخالق الكريمة ؟ لماذا كان المال محتاجاً إلى العلم ؟ وكان العلم والم -12

  )  متى يكون العلم وسيلة للفشل ؟ كيف نحافظ على المال ؟   وما فضل األخالق على العلم ؟  ال ؟( ما فضل العلم على الم     

  ).  المال فى يد الجاهل يتناقص العلم مصيره إلى الزوال والضياع (فالمال الذى لم يحصن ب ج   

  . ) ك المال والعلم بدون أخالق قد يؤديان إلى الهال( فاألخالق سوراً يصون العلم ويحميه  و     

  ؟   لم و ؟ غنى جاهل )  –( فقير عالم  أيهما تفضل  -13

  .  العالم فسوف يغنيه علمه  أما الفقير  ، األول أفضل ألن الغنى الجاهل سيقوده جهله إلى الفقر الشديد ج  

  عالم يدل الترتيب السابق لألرزاق ؟  0هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم األخالق  -14

  عند الناس .   هميةالترتيب يدل على األ ج   

  لماذا ربط الشاعر بين العلم والخلق ؟  -15

  .   يكون وباالً على البشرية ومصدر شر ودمار الكريمة وتحميه فس ألن العلم سالح ذو حدين إذا لم تصنعه األخالق ج    

  ؟  و األخالق على المجتمع المال  الجمع بين العلم و  أثر ما   -16

  هل و التخلف و المرض بما يساعد على بناء الوطن و تقدمه . و الجعلى الفقر   معًا يقضون  ج    

  لم كانت األخالق الكريمة خير ما يتمسك به اإلنسان ؟   -17

  .، وال ترجى حياة كريمة بدونها ، ونادى بها المصلحون ألنها عنوان الشعوب ورمز األمم المتحضرة ، وقد حثت عليها كل األديان ج  

  نكرة وجمع ؟    لماذا جاءت كلمة شمائل -18

    .نكرة للتعظيم وجمع للكثرة   ج    

  أم ال تحسب ؟    –أى التعبيرين أجمل ؟ ولماذا ؟ ال تحسبن   -19

  . بالنون    لتأكيد الفعل ال تحسبن أجمل ج    
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  ماذا تعلمت من هذا الدرس ؟   -20

  الحميدة وقيمة التفكير السليم وحكمة   ج   أن األخالق الفاضلة نعمة من هللا ، وأن العلم والمال ال ينفعان بدون األخالق 

  هللا فى توزيع األرزاق .      

  .   بالعلم والمال يبنى الناس ملكهم                   لم يبنى ملك على جهل وإقالل        قال أحمد شوقى : -21

  ى  . افظ إبراهيم ما يشبه هذا المعناذكر من أبيات حلتى يبنى عليها الملك . و األسس اوضح       

  .  يبنى الملك على التقدم االقتصادى والعلمى  ج    

  .  والمال إن لم تدخره محصناً         بالعلم كان نهاية اإلمالق      

 ----------------------------  

  :  تدريباتال
  وتالق . طرب الغريب بأوبة             إني لتطربني الخالل كريمــة        -1س

  .  بين الشمائل هزة المشتـــاق           والندى  وتهزني ذكرى المروءة            

  : تخير الصواب مما بين القوسين :    -أ

  )   لة  خَ   –لة خُ   –لة خِ  (       :  مفرد الخالل  -1

        )  مكرمة   –كريم      –كرم  (      :  مفرد مكارم  -2

  )  تهدمه  – تحطه   –تخفيه  (      :  مضاد تعليه  -3

    )  شامل  –ل شما –شملة  (        :   الشمائل جمع -4

  المنادى) –النداء  –األنداء  (      :  جمع الندى  -5

  )  تفاوت   –ترادف    –تضاد  (    :  تطربنى بينهما  –تهزنى  -6

  شرح األبيات فى عبارة من أسلوبك . ا -ب

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

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

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

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

  ما األخالق التى تسعد الشاعر و خصها بالذكر ؟ و لم ؟   -ج

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

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

  " ؟ تطربنى الخالل طرب الغريب  "  ما الجمال فى   – د

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

  

  ظ ما يدل على ذلك . اكتب مما تحف العلم و المال بحاجة لألخالق .  – ج

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

............................................................................................................................. ..  
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×  : تتم وتقضى تنجز       تجمام والراحة : رغد العيش والمراد االسالترفيه   : يطلب ويفتش عن .   يبحث  

  . يعلمون × يجهلون    يدرون :تُعطل تُعلّق    

  : إبصار بنظر خفيف والمراد إشارة سريعة .         إلماح          : مقدمة والجمع (طالئع) .  طليعة 

.                       × االنشغالالخلو: الفراغ     أعجب .   أروع  : ذكر له               ضرب        ر أذكا: الصيت والجمع الذكر 

: إعادة النظر فى األمر .   المراجعة     : التدبر فى األمر .  التأمل  لة للتوصل إلى حلها .  : إعمال العقل فى مشكالتفكر 

  : األمور الغامضة الخفى.           دقائق المعرفة   حساب والمراد التدبير الدقيق   : مناقشة الالمحاسبة 

: اإلعداد والتأهب لألمر     التهيئة : الفوز وعدم اإلدراك .   اإلعجاز م .                    : الدنيا والوجود العاالكون 

االعتدال × تستقيم وتعتدل   : تميل عنتنحرف : رأسى والمضاد أفقى .    عمودى : فطنة وتيقظ والمضاد غفلة  انتباه 

: فاصل بين شيئين والجمع  حاجز      : يعبر .   يتخطى يوتن    : قانون قال به نبية األرضية ذنظرية الجا

  :أبقى ذكره حياً على مر الزمن .             خلد    : ما بين السماء واألرض والجمع أفضية .  الفضاء حواجز .        

ا .                                          : المراد نتيجتهمؤداها احب الذكر الحسن .           : المفرد النابه وهو الذكي الفطن صالنابهين 

: مكان الجرى والجمع (مجار)                           مجرى         .  : مخصصمعين     : يفرد ويعين ويقتصر على .      يخصص 

  . : نتصور والمضاد نتحقق ونتأكد نتخيل    : أسمى وأرفع وأعلى .                  أرقى 

  .  (مجموعة من النجوم تركزت حتى تراءت من األرض كوشاح أبيض فى السماء) :م مجرةالمجرات 

  المناقشة : 

 ورة ذلك ؟ وما خط ؟ ولماذا ؟   الَحالي عْصِرنا في الّناِس  بَْعضُ  يَْبحثُ عم   -1س

  .  والتَّْسِليَةِ  ِللترفيهِ  َوسائِلَ  َعنْ  الَحالي  عْصِرنا في النّاِس  بَْعضُ  يَْبحثُ ج      

  .   أْوقاتَُهمْ  بِها  يقتلوا   ِلَكيْ          

  .  الَحياةِ  َمدى البََشريَّةَ  يُفيدُ  عمالً  تُْنجزُ  قد  الَوْقتِ  ُعْمرِ  من الثّانِيةَ  وأَنَّ  ، الَوْقتِ  بَِهذا تُقاسُ  اِإلْنسانِ  َحياةَ  أَنَّ        

 نسان ؟ و ما قيمة الثانية فى حياة اإلكما فهمت من الدرس ؟   اِإلْنسانِ  تُقاُس َحياةَ بـم    -2س

ُمهُ  ما  بَِمدى  و  ، بِالَوْقتِ  اِإلْنسانِ  َحياةَ  تُقاسُ ج       .  البََشريَّة  ُينفع  وِعْلمٍ  َخْيرٍ  ِمنْ  يُقَّدِ

  .   الَحياةِ  َمدى البََشريَّةَ  يُفيدُ  عمالً  تُْنجزُ  قد  الَوْقتِ  ُعْمرِ  من الثّانِيةَ  وأَنَّ       

 ؟ )  اِإلْنسانِ  َحياةَ  الشُّعراءِ  أميرَ (بم تميز أحمد شوقى ؟ وبـم قاس  ل ؟و ماذا قا من أشهر من تكلم في قيمة الوقت ؟   - 3س

   قياِس  إِلى إِْلماحٍ  في  والدَّقائِق، بالثَّواني عُْمَراإلْنسانِ  قاسوا الَّذينَ  الشُّعراءِ  َطليعةِ  ِمنْ  كانَ  شوقي أَْحمد  الشُّعراءِ  أميرَ ج   

 .  والدَّقائقِ  بالثّواني  اإلْنسانِ  ُعْمرِ       

 :الشُّعراء أميرُ  قال

 .  يـــــــــوثَوانِ  َدقائِقٌ  الَحياةَ  إنَّ              لَه لَةٌ ــــــقَائِ  المْرءِ  ْلبِ ــــَ ق َدقّاتُ              

ْكرُ              ِذْكَرها َمْوتِكَ  بَْعدَ  كَ ـــِلنَْفسِ  فاْرفَعْ    .  ثَاني  ُعْمرٌ  انِ ـــــــِلإلْنس فالّذِ

  

  

  الحياة دقـائق وثوان
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  شوقى أبيات عن قياسه لعمر اإلنسان بالدقائق و الثوانى . اشرح األبيات . كتب أحمد  -4س

  إن العمر لحظات وكل لحظة تمر على اإلنسان فهى محسوبة عليه ولن تعود مرة أخرى ، وكل دقة من دقات قلبه  ج    

  الخير ، فعليك أن تعمل  تقول له أن يحرص على ما تبقى من دقات قلبه وأن يفعل شيئاً يعود عليه وعلى البشرية ب     

  ينفع البشرية . جاهداً على تخليد ذكراك فاجعل لنفسك سيرة حسنة وخلد ذكرك بعد رحيلك بعمل      

 ما رأى العلماء فى استغالل الوقت واالستفادة منه  ؟   -5س

لُ  الفراغ َحْيُث التفكير  َوْقتِ  ِمنْ  اِإلفاَدةَ  َكْيِفيَّةِ  فى األَْمثِلَةِ  أَْرَوعَ  العُلَماءُ  َضَربَ  قَدْ  ج         وفي ،  والمحاَسبة  والُمراجعةُ  والتَّأمُّ

  .   ) عامٍ  أَْلفِ  من عبادة  تفكر ساعة خير (  الحديث الشريف :      

 )  فكير ؟ كيف  دعا النبي الكريم للت ( لماذا يحثنا الكاتب على التفكر ؟ " ؟  عامٍ  أَْلفِ  من عبادة تفكر ساعة خير " الحديث الشريف : ما معنى  -6س

لِ  بالتَّفكُّرِ  أن الَمْعنىج    ْنعِ  في اِإللَهى،  اإلعجاز  وقدرة الَكْوِن، وأْخبارِ  الَمْعِرفَةِ  دقائِقِ  إِلى  اِإلنسانُ  يَِصلُ  والتَّأمُّ    الصُّ

ُمهُ  ما  بَِمدى  يُقاسُ  اإلْنسانِ  فَعُْمرُ ، والنِّظاِم   والتَّهيئةِ       .َشريَّة البَ  ينفعُ  وِعْلمٍ  َخْيرٍ  ِمنْ  يُقَّدِ

 .  ) َوْقِت الفراغ   ِمنْ  اِإلفاَدةَ  َكْيِفيَّةِ  فىاضرب أمثلة   ( كيف توصل نيوتن إلى نظرية الجاذبية األرضية ؟ -7س

لٍ  حالَةِ  وفي  فَراِغِه،  َوْقتِ  فَي  َوَكانَ  ُسؤاالً،  ْفَسهُ نَ  َسأَلَ  ِعْنَدما  )نيوتن إسحق   (العاِلمِ ج        َسقََطتِ  اِلماذ  وبَْحٍث،  وتَفكُّرٍ  تَأَمُّ

ماِل؟ ذاتَ  أو  اليَمينِ  ذاتَ  تَْنَحِرفُ  ال ولماذا َعموِدّيٍ؟  َشْكلٍ  في األْرِض  َعلى تَْسقُط َرأِْسي؟وِلماذا فَْوقَ  التُّفاَحةُ         وِلماذا الّشِ

  أَْعلى؟  إلى تَْرتفعُ  ال     

  نيوتن ) ؟ إسحاق ما الذى استرعى انتباه العالم ( -8س

  .  كل عمودى ، فلم تنحرف ذات اليمين أو ذات الشمال ، ولم ترتفع إلى أعلى  سقوط التفاحة فى شج   

 ؟  وكيف نجحت نظرية الجاذبية األرضية ؟    )نيوتن قاإسح   (العاِلمِ  ل إالم توصّ  -9س

ً  ، الفَضاء حاِجزَ  بِها  سانُ اِإلنْ  يَتََخّطى  أَنْ  في تَطبيقاتُها   نََجَحتْ  الَّتي األْرِضيِّة، الجاِذبِيَّةِ  نََظريَّةِ   إِلى َوَصلَ ت  ج        ُمْستَْكِشفا

اتِ  والكواِكبَ  والقمرَ  األْرضَ          والسُّفُنِ  والّطائراتِ  الَمْركباتِ  انتقالِ   وَحَركة الخاِرجّيِ،  الفَضاءِ  في  تسبحُ  التي والمجرَّ

  .   وَغْيِرها     

 ؟    األْرِضيّةِ  الجاِذبِيَّةِ  نََظريَّةِ ما أهمية   -10س

اتِ  والكواِكبَ  والقمرَ  األْرضَ  فِشاتكْ االنظرية إلى َج   أدت تلك      فِشات كْ او ، َ  الخاِرجّيِ  الفَضاءِ  في تسبحُ  التي  والمجرَّ

  .  وَغْيِرها  والسُّفُنِ  والّطائراتِ  الَمْركباتِ  انتقالِ  َحَركة     

 ذلك عليه و على البشرية  ؟  و ما الفائدة العائدة من إلى ما وصل إليه ؟   )نيوتن قاإسح  (العاِلمِ كيف توصل  -11س

لٍ عن طريق  ج       .  فراِغهِ  َوقتَ  فيها اْستَغَلَّ  صاِدقٍَة، تَفكُّر ولَْحَظةِ  عميٌق، لكنَّه سيطٍ بَ  تَأَمُّ

  .  النابِهينَ  العُلَماءِ  ِسِجلِّ  في ِذْكَرهُ  وَخلَّدَ  البََشريَّةَ، فَأَفادَ         

 ؟   و الوقت ِنا نحْ ما واجبُ   -12س

َمنِ  ِمنَ  قَليالً  إنَّ (   :ُمؤّداها بَِحقيقَةٍ   نُؤِمنَ  أنْ  البدَّ  إنَّنا  ويفيُد، يَْنفَعُ  فيما  فَراِغنا  أْوقاتِ  ْستَِغلُّ نَ يجب أنج        كلَّ  يُخصَّصُ  الزَّ

ا  أْفَضلَ  ويَْجعلُها الَحياةِ،  َمْجَرى  يُغيِّرُ  قَدْ  ُمعَيّنٍ  َشْيءٍ  ِلتنفيذِ  يَْومٍ        ،وأرقى ِممَّ    )تََخيَّلنَ  ِمما نظنَّ

  ما الحقيقة التى يجب أن يؤمن بها اإلنسان ؟   -13س

َمنِ  ِمنَ  قَليالً  إنَّ  ج     ا  أْفَضلَ  ويَْجعلُها  ،  الَحياةِ  َمْجَرى  يُغيِّرُ  قَدْ  ُمعَيّنٍ  َشْيءٍ  ِلتنفيذِ  يَْومٍ  كلَّ  يُخصَّصُ  الزَّ    وأرقى  ، نظنَّ  ِممَّ

  .    نَتََخيَّل   ِمما          

  استغل اإلنسان وقت فراغه فيما ينفع ؟  - 1: ماذا يحدث لو   -14س

  .   لعاد عليه وعلى وطنه بالخير الوفير ، ونفع نفسه ووطنه ج    
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  لم يكتشف ( نيوتن ) نظرية الجاذبية األرضية ؟  -2

  .   لما استطاع العلماء كشف أسرار الكونج    

  فكر كل منا فى إسعاد البشرية ؟  -3

  .   قدمت اإلنسانيةلعم الرخاء ، وسادت المحبة ، وتج   

  تدريبات

   َحياةَ  أَنَّ  يَْدُرون  وال  أْوقاتَُهْم،  بِها  يقتلوا   ِلَكيْ  والتَّْسِليَِة؛ ِللترفيهِ  َوسائِلَ  َعنْ  الَحالي عْصِرنا في  الّناِس  بَْعضُ  يَْبحثُ س: 

  الَحياةِ  َمدى البََشريَّةَ  يُفيدُ  عمالً  تُْنجزُ  قد  الَوْقتِ  عُْمرِ  من  الثّانِيةَ  وأَنّ  الَوْقِت، بَِهذا تُقاسُ  اِإلْنسانِ      

  . أ ) هات مرادف ( تنجز ) ، ومضاد ( يفيد ) ، ( يخزيه ) ، وجمع ( اإلنسان ) ، ومفرد ( أوقاتهم  )   (

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

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

  التى يبحث عنها اإلنسان ؟ ولماذا يبحث عنها  ؟   والتَّْسِليَةِ  لترفيهِ ا َوسائِلَ ( ب ) ما  

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

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

  اس حياة اإلنسان ؟   ) بــم تقج ( 

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  


