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الفصل األول

توطئة

جبران خلیل جبران

نفسي ألول مرة بأصابعھ كنت في الثامنة عشرة عندما فتح الحب عیني بأشعتھ السحریة، ولمس 

ومشت أمامي إلى جنة . التي أیقظت روحي بمحاسنھاوكانت سلمى كرامة المرأة األولى الناریة، 

.حیث تمر األیام كاألحالم وتنقضي اللیالي كاألعراس. العواطف العلویة

سلمى كرامة ھي التي علمتني عبادة الجمال بجمالھا، وأرتني خفایا الحب بانعطافھا، وھي التي 

.أنشدت على مسمعي أول بیت من قصیدة الحیاة المعنویة

جارحة بعذوبتھا، أي فتى ال یذكر الصبیة األولى التي أبدلت غفلة شبیبتھ بیقظة ھائلة بلطفھا،

فتاكة بحالوتھا؟ من منا ال یذوب حنیناً إلى تلك الساعة الغریبة التي إذا انتبھ فیھا فجأة رأى كلیتھ قد انقلبت 

وتحولت، وأعماقھ قد اتسعت وانبسطت وتبطنت بانفعاالت لذیذة بكل ما فیھا من مرارة الكتمان، مستحبة 

بكل ما یكتنفھا من الدموع والشوق والسھاد؟

لكل فتى سلمى تظھر على حین غفلة في ربیع حیاتھ وتجعل النفراده معنى شعریاً وتبدل وحشة 

.أیامھ باألنس، وسكینة لیالیھ باألنغام

كنت حائراً بین تأثیرات الطبیعة وموحیات الكتب واألسفار عندما سمعت الحب یھمس بشفتي 

شبیھة بسبات آدم في الفردوس عندما رأیت سلمى سلمى في آذان نفسي، وكانت حیاتي خالیة مقفرة باردة 

منتصبة أمامي كعمود النور، فسلمى كرامة ھي حواء ھذا القلب المملوء باألسرار والعجائب، ھي التي 

حواء األولى أخرجت آدم من الفردوس بإرادتھا . أفھمتھ كنھ ھذا الوجود وأوقفتھ كالمرآة أمام ھذه األشباح

تني إلى جنة الحب والطھر بحالوتھا واستعدادي، ولكن ما أصاب اإلنسان األول وانقیاده، أما سلمى فأدخل

قد أصابني، والسیف الناري الذي طرده من الفردوس ھو كالسیف الذي أخافني بلمعان حده، وأبعدني 

.كرھاً عن جنة المحبة قبل أن أخالف وصیة، وقبل أن أذوق طعم ثمار الخیر والشر

ي من ذلك الحلم المظلمة طامسة بأقدامھا رسوم تلك األیام، لم یبقى لوالیوم، وقد مرت األعوام

رة حول رأسي، مثیرة تنھدات األسى في وموجعة ترفرف كاألجنحة غیر المنظالجمیل سوى تذكارات

وسلمى ــ سلمى الجمیلة العذبة قد ذھبت إلى ،أعماق صدري، مستقطرة دموع الیأس واألسف من أجفاني

يزرق ولم یبق من آثارھا في ھذا العالم سوى غصات ألیمة في قلبي، وقبر رخامما وراء الشفق األ

بقي لیحدث الوجود عن سلمى كرامة،فذلك القبر وھذا القلب ھما كل ما. منتصب في ظالل أشجار السرو
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ك السر المصون الذي أخفتھ اآللھة في ظلمات التابوت، كینة التي تخفر القبور ال تفشي ذلغیر أن الس

وأوجاعھھذا القلبمكنونات الحفرة، أما غصاتواألغصان التي امتصت عناصر الجسد ال تبیح بحفیفھا

فھي التي تتكلم وھي التي تنسكب اآلن مع قطرات الحبر السوداء معلنة للنور أشباح تلك المأساة التي مثلھا 

.الحب والجمال والموت

تم بتلك المقبرة القریبة من غابة الصنوبر فیا أصدقاء شبیبتي المنتشرین في بیروت، إذا مرر

ادخلوھا صامتین، وسیروا ببطء كیال تزعج أقدامكم رفات الراقدین تحت أطباق الثرى، وقفوا متھیبین 

ھھنا دفنت : ثم اذكروني بتنھدة قائلین في نفوسكمالتراب الذي ضم جثمانھا،عنيبجانب قبر سلمى وحیوا

توارت أمانیھ وانزوت أفراحھ الدھر إلى ما وراء البحار، وھھناآمال ذلك الفتى الذي نفتھ صروف 

رت دموعھ واضمحلت ابتساماتھ، وبین ھذه المدافن الخرساء تنمو كآبتھ مع أشجار السرو وغا

بات لذكرى، مرددة مع أشباح الوحشة ندوفوق ھذا القبر ترفرف روحھ كل لیلة مستأنسة با. والصفصاف

صون على صبیة كانت باألمس نغمة شجیة بین شفتي الحیاة فأصبحت الیوم الحزن واألسى، نائحة مع الغ

.سراً صامتاً في صدر األرض

أستحلفكم یا رفاق الصبا بالنساء اللواتي أحبتھن قلوبكم أن تضعوا أكالیل األزھار على قبر المرأة 

بھا أجفان الصباح التي أحبھا قلبي ـ فرب زھرة تلقونھا على ضریح منسي تكون كقطرة الندى التي تسك

.الذابلةةدبین أوراق الور

)األجنحة المتكسرةمن(
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Here is the English translation of the chapter.

Foreword

I was eighteen years of age when love opened my eyes with its magic rays and

touched my spirit for the first time with its fiery fingers, and Selma Karamy was the first

woman who awakened my spirit with her beauty and led me into the garden of high affection,

where days pass like dreams and nights like weddings. Selma Karamy was the one who

taught me to worship beauty by the example of her own beauty and revealed to me the secret

of love by her affection; she was the one who first sang to me the poetry of real life. Every

young man remembers his first love and tries to recapture that strange hour, the memory of

which changes his deepest feeling and makes him so happy in spite of all the bitterness of its

mystery. In every young man's life there is a "Selma" who appears to him suddenly while in

the spring of life and transforms his solitude into happy moments and fills the silence of his

nights with music. I was deeply engrossed in thought and contemplation and seeking to

understand the meaning of nature and the revelation of books and scriptures when I heard

LOVE whispered into my ears through Selma's lips. My life was a coma, empty like that of

Adam's in Paradise, when I saw Selma standing before me like a column of light. She was the

Eve of my heart who filled it with secrets and wonders and made me understand the meaning

of life. The first Eve led Adam out of Paradise by her own will, while Selma made me enter

willingly into the paradise of pure love and virtue by her sweetness and love; but what

happened to the first man also happened to me, and the fiery word which chased Adam out of

Paradise was like the one which frightened me by its glittering edge and forced me away

from paradise of my love without having disobeyed any order or tasted the fruit of the

forbidden tree. The Broken Wings 1 Today, after many years have passed, I have nothing left

out of that beautiful dream except painful memories flapping like invisible wings around me,

filling the depths of my heart with sorrow, and bringing tears to my eyes; and my beloved,
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beautiful Selma, is dead and nothing is left to commemorate her except my broken heart and

tomb surrounded by cypress trees. That tomb and this heart are all that is left to bear witness

of Selma. The silence that guards the tomb does not reveal God's secret in the obscurity of the

coffin, and the rustling of the branches whose roots suck the body's elements do not tell the

mysteries of the grave, by the agonized sighs of my heart announce to the living the drama

which love, beauty, and death have performed. Oh, friends of my youth who are scattered in

the city of Beirut, when you pass by the cemetery near the pine forest, enter it silently and

walk slowly so the tramping of your feet will not disturb the slumber of the dead, and stop

humbly by Selma's tomb and greet the earth that encloses her corpse and mention my name

with deep sigh and say to yourself, "here, all the hopes of Gibran, who is living as prisoner of

love beyond the seas, were buried. On this spot he lost his happiness, drained his tears, and

forgot his smile." By that tomb grows Gibran's sorrow together with the cypress trees, and

above the tomb his spirit flickers every night commemorating Selma, joining the branches of

the trees in sorrowful wailing, mourning and lamenting the going of Selma, who, yesterday

was a beautiful tune on the lips of life and today is a silent secret in the bosom of the earth.

Oh, comrades of my youth! I appeal to you in the names of those virgins whom your hearts

have loved, to lay a wreath of flowers on the forsaken tomb of my beloved, for the flowers

you lay on Selma's tomb are like falling drops of dew for the eyes of dawn on the leaves of

withering rose.
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التعریف بالمؤلف

في 1883ینایر 6فیلسوف وشاعر وكاتب ورسام لبناني أمریكي، ولد في : جبران خلیل جبران

إلى الوالیات المتحدة ھاجر صبیا مع أمھ. بداء السل1193ابریل 10لبنان وتوفي في نیویورك 

اشتھر في العالم الغربي . ، درس جبران الفن في أمریكاوحصل على جنسیتھا1895یة عام األمریك

دمعة وابتسامة، األرواح المتمردة، األجنحة المتكسرة، : ومن مؤلفاتھ في اللغة العربیة". النبي"بكتابھ 

النبي، : ومن مؤلفاتھ في اللغة اإلنجلیزیة. العواصف، البدائع والطرائف، عرائس المروج، المواكب

.یسوع ابن اإلنسان، حدیقة النبيالمجنون، رمل وزبد،

Iأجب عن األسئلة:

متى فتح الحب عیني الكاتب؟.1

.فتح الحب عیني الكاتب عندما كان في الثامنة عشرة من عمره) ج

من كانت سلمى كرامة؟.2

.كانت سلمى كرامة المرأة األولى التي أیقظت روح الكاتب بمحاسنھا)ج

أین یقع قبر سلمى؟.3

.في المقبرة القریبة من غابة الصنبور في بیروتیقع قبر سلمى )ج

ماذا بقي من حلم الكاتب الیوم؟.4

حرك كاألجنحة غیر المنظورة حول رأس لم یبق من حلم الكاتب الیوم إال تذكارات موجعة ت) ج

.آالم األسى في أعماق صدره مستقطرة دموع الیأس واألسف من أجفانھالكاتب مثیرة 

من أخرج آدم من الفردوس؟.5

.أخرجت حواء األولى آدم من الفردوس)ج
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IIاستعمل في الجمل:

"حب بال حدود"ومن أجمل قصائد نزار قباني قصیدة :قصیدة

تم العثور على جثة شخص في قارب صید انقلب قبالة الساحل:انقلب

من كن فیھ وجد ثالث : قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم:حالوة

.حالوة اإلیمان

.ھناك جھات تعمل في غرف مظلمة:مظلمة

.الجنة تحت أقدام األمھات:أقدام

IIIأكتب الجمع:

أعماق:عمق

تجویفات، تجاویف:تجویف

جمعھ أدمع ودموع) ماء العین(الدمع ،دمع:)القطرة من الدمع(دمعة 

آذان:أذن

أعوام:عام

IVأكتب المفرد:

جناح:أجنحة

إصبع:أصابع

حسن:محاسن

عاطفة:عواطف

حلم:أحالم
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Vصل بین العبارات:

And you miss?.Aھل أنت رجل أعمال؟.1

Which country do you come from?.Bھل أنت من القاھرة؟.2

Are you a business man?.Cمن أي بلد أنتم؟.3

Are you from Cairo?.Dھل معكم أي شیئ آخر؟.4

Do you have passport?.Eوأنت یا آنسة؟.5

Have you got anything else?.Fسفر؟ھل عندك جواز.6

C ،2-D ،3-B ،4-F ،5-A ،6-E-1:األجوبة

VIامأل الفراغ بالكلمة المناسبة :

)فمك-الدواء-تتحسن- بالتلیفون-بألم(

)بالتلیفون...........(أنا كلمت السید إدریس

)الدواء(............وصف الدكتور لھا

)بألم(في حلقي ...........أشعر

)تتحسن(حالتك إن شاء هللا ............وبعد ھذا

)فمك.............(ضع ھذا الترمومتر في

VIIھات أسئلة لألجوبة التالیة:

.باریسأنا مسافر إلى -1

إلى أین أنت مسافر؟

.ھي قادمة من لندن-2

من أین ھي قادمة؟



School of Distance Education

Reading Arabic Literature-1 (Al Ajnihath) Page 12

.أنا بخیر شكرا-3

كیف حالك یا منیر؟

.ال، ھو مسافر إلى نیودلھي-4

ھل ھو مسافر إلى دبي؟

.أنا من الھند-5

من أي بلد أنت؟

VIIIترجم إلى اإلنجلیزیة:

الدكتور؟ھل ھذه عیادة ...ألو:سمیرة

.نعم یا سیدتي:الطبیب

ھل أنت طبیب قلب؟:سمیرة

.نعم یا سیدتي: الطبیب

.أنا أشعر بألم في قلبي أحیانا:سمیرة

متى؟ في الصباح؟:الطبیب

...ال أعرف:سمیرة

قبل األكل؟:الطبیب

ال:سمیرة

بعد األكل؟:الطبیب

ال:سمیرة

متى یكون ھذا األلم؟:الطبیب

.یتركنيلي صدیق أحبھ، ویحبني، وأشعر بألم في قلبي عندما :سمیرة
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Translation:

Hello, Is this Doctor’s clinic?:Sameera

Yes Madam:Doctor

Are you a cardiologist?:Sameera

Yes Madam:Doctor

Sometimes I feel pain in my heart.:Sameera

When? In the morning?:Doctor

I don’t know:Sameera

Before food?:Doctor

No:Sameera

After food?:Doctor

No:Sameera

When do you feel this pain?:Doctor

I have got a friend, I love him and he loves me. I

feel pain in my heart when he leaves me.

Sameera

IXترجم إلى العربیة:

Hello, How are you?

Pretty well, thanks. And you?

I’m fine, thanks

It’s good to see you again.

Hello. How’s everything?

Fine, thanks. How about you?

Just fine, what’s new?

Nothing much.
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:ترجمة

ألو، كیف أنت؟

وأنت كیف حالك؟. طیب، شكرا

أنا بخیر، شكرا

.من الجید أن أراكم مرة أخرى

ألو، كیف األحوال؟

وأنت ما أحوالك؟. طیب، شكرا

على ما یرام، ما ھو الجدید؟

.ال شیئ جدید
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الثانيالفصل

الكھفأھل

الحكیمتوفیق

:الرئیسیةالشخصیات

یملیخامرنوش، مشلینیا، 

:المسرحیةملخص

بین كل من مرنوش، یملیخا ومشلینیا، حیث یبدأ الفصل باستیقاظ یدور الحوار في ھذا الفصل

شعروا بوھن في أجسادھم، ویدور بینھم حدیث حول الفترة التي قضوھا ثالثتھم في الكھف، وقد

كل من مرنوش ومشلینیا فبعضھم یقول یوم وبعضھم یقول ثالثة أیام، ویطلب نیاماً داخل الكھف،

یخرج لیحضر لھم بعضاً من الطعام كي یمدوا أجسادھم بطاقة تمكنھم من استیعاد من یملیخا أن

الملك فیخرج یملیخا ویقابل صیاد فیفزع الصیاد من ھیئتھ ویقدم لھ یملیخا نقودا من زمننشاطھم

ھناك رجالً معھ كنز المدینة بأندقیانوس فیعجب الصیاد ألمر ھذا الرجل ویتركھ ھارباً لیبلغ أھل 

الكھف كي یكشفوا سر ذلك من أیام دقیانوس، ویصل الخبر إلى كل أھالي المدینة فیذھبوا إلى

كثیف وأظافرھم طویلة، وھیئتھم رھم فشع، ص الثالثة ویفزعوا من شكلھمالرجل فیفاجؤوا باألشخا

كي یبلغوا الملك بنبأ أولئك الكھفتدفع إلى الفزع، وینتھي الفصل بخروج أھل المدینة من

.صشخااأل
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1

منھما مقربة وعلى القرفصاء. قاعدین رجلین طیف األطیاف. غیر فیھ یتبین ال ظالم بالرقیم. (الكھف
بالوصید) ذراعیھ باسط كلب

!مرنوشیا)الرجلینحدأوھو(:مشلینیا

مني؟تریدماذااستیقظت؟:مرنوش

!یؤلمنيظھري!آه.أراكوالالمتبرمصوتكأسمع؟أنتأین:مشلینیا

.عاماعلیھانمتكأنما.توجعنيضلوعيأیضاأنا.دعني:مرنوش

الراعي؟ثالثناأینالراعي؟أین:مشلینیا

.ذراعیھباسطاھناكلبھشبحأتبین:مرنوش

ھو؟أین،قربنایتجنبالراعيھذاترىأال:مشلینیا

.الرعاةشأن،النھارطلوعیرقبالكھفببابلعلھ:مرنوش

ھنا؟ھالبثناكم!یؤلمنيظھري!آه)یتمطى(:مشلینیا

.یومبعضأویوما:مرنوش

أدراك؟من:مشلینیا

القدر؟ھذامنأكثرنناموھل:مرنوش

.المكانھذامنالخروجأرید)الصبرنافدوھویقولوفجأة(،)صمت(صدقت:مشلینیا

أین؟إلى!ویحك:مرنوش

أخرى؟لیلةھناالمبیتعلىأوتریدني:مشلینیا

.دقیانوسمنحیاتناعلىنأمنحتى،ثالثاأولیلتین:مرنوش

.أستطیعأستطیع،،،الال)متذمراصائحا(:مشلینیا

.وأعزھماأحبھماوولدامرأةوليوأناأنا،أستطیعولم:مرنوش



School of Distance Education

Reading Arabic Literature-1 (Al Ajnihath) Page 17

.أجلھمامنحیاتكتستبقيأنت:مشلینیا

2

)الظالمفيیتخبطشبحیبدو(ھذا؟من:مشلینیا

.الراعيأنا:یملیخا

.الساعةتفقدناك:مشلینیا

.إلیھأھتدفلمالباب،إلىالطریقأتلمسقمت:یملیخا

.بناتأنسالكأنك.صامتوأنتالكھفھذاإلىقدمنامنذ.بجوارنااقعد:مشلینیا

الراعي؟أیھاماسمك:مرنوش

.یملیخاإسمي:یملیخا

یملیخا؟یاأھللكھل:مرنوش

.وقطمیرغنميإالليلیس:یملیخا

قطمیر؟من:مرنوش

.ھذاكلبي)الكلبإلىیشیر(:یملیخا

.حاالأسعدناإذنأنت:مرنوش

أحضرالظالمسترتحتالمدینةإلىأذھبأال...الجوعأحسإني...إني)ترددفي(:یملیخا

ولي؟لكماطعاما

إلینا؟ستعودوھل)ارتیابفي(:مرنوش

.ھناقطمیراأتركإني:یملیخا

شبحھأترى!عجبا...ینھضذاھوھا!انظر...انظر)دھشةفيالكلبإلىیشیر(:مرنوش

الكھفھذافيناممنكلأنإلىیخیلیتمطى؟وكیفالظالمفيیتلوىكیف



School of Distance Education

Reading Arabic Literature-1 (Al Ajnihath) Page 18

لقد.طعامالناتشتريأنینبغي.یملیخایاصدقت...متكسرةأعضائھوكأنیصحو

یاوأنت!الھواءمنحتىخالیةخاویةمعدتيكأنأحسإني.بالجوعذكرتنا

عنحتىمشغولعلكلتجیب؟ال)یجیبالمشلینیا(جوعان؟ألست.مشلینیا

تحسنكمیملیخا،...ینبغيكماجوعانلستأنيإليیخیل)لحظةبعد(!!الجوع

نقود؟معكھل.للطعامشھوتنایحركمالناشریتلوصنعا

.معي:یملیخا

.الفضةمندراھمأذكرفیماأمسمعيكانت!انتظربل)جیبھفيیدهیدسوھو(:مرنوش

).ویخرجالنقودمنھیأخذیملیخا(خذ.جیبيفيتزللمإنھا

3

)الكھفتجاویفبینیدويصیاحصوتفترةبعد(

!صھ)أذنھمرھفا(:مشلینیا

ھذا؟ما:مرنوش

.الرفیقانأیھا)ویصیحیقترب(:الصوت

أنت؟من:مرنوش

.یملیخاأنا:الصوت

ھكذا؟تصیحولماذا!الراعي:مرنوش

!السماءكبدفيوالشمسالفجر،تنتظرانالظالمفيأنتما:یملیخا

ھذا؟أین:مرنوش

شیئ...ولكن.نعرفوالدونناھوفإذابالباب،عثرتولقد...الكھفخارج:یملیخا

...عجیب
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ذھابھافيعنھتمیلالشمسكأنما...منھإلینایدخالنالوالضوءالحرارةإن

...وإیابھا

الطعام؟أینفعلت؟ماكلأھذا:مرنوش

!سمعتومارأیتماتعلمانلو:یملیخا

!تكلم:مرنوش

صیاد،وكأنھغریبالباسایلبسفارساأماميرأیتحتىخطوتینأسیركدتما:یملیخا

حتىتبیننيفماصیده،بعضشراءعلیھعارضافضة،منمعيمالھفأبرزت

الرجلوأوقفتالدابةبزمامفأمسكتالركض،یریدفرسھولكز.رعباامتألكأنھ

وأنایتأملھاوجعلحذر،فيقطعةمنيأخذالنھایةوفي.بالنقودلھألوحوأنا

:أصابعھبینیقلبھاوھووعجب،وخوفتلعثمفيیقولھووإذاأرقبھ،

منأمعك"ليوقالمتشجعارأسھرفعثم!"دیقیانوسعھدفيضرب!دیقیانوس"

"وجدتھ؟أینفقال.معيماكللھفأخرجت"كثیر؟ھذا

فخطفتمسا،بالرجلفحسبت!"الكنز؟ھذه...القدیمةالنقودھذه"قال"ماذا؟"قلت

لكزثموخوف،واستطالععجببنظرةیتبعنيوھو.عنھوابتعدتقطعتي،منھ

.بصريعنواختفىفرسھ

.مسابصاحبكإن.صدقت:مرنوش

...تتعجلال.مرنوشیاال:مشلینیا

مابك؟:مرنوش

.شكداخلنيلقد:مشلینیا

ماذا؟في:مرنوش
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ولحیتياآلنأنذاوھاحلیقا؟أتیتھأنيتذكرأال.الكھفبھذاإقامتنازمنفي:مشلینیا

...بظفريرأسيأحكوأنا!الساعةإالذلكإلىتنبھتمایتدلى،وشعريمرسلة،

علىطویلةأظافريأنللرجلالفضةقطعةأخرجوأنالحظتكذلكأنا.نعم.نعم:یملیخا

المبعثرشعريمنظرمنارتاعالرجللعلیدريومن!قبلمنأعھدھالمھیئة

.اآلخرأحدنایرىوالشیئانلحظالالظالمفيھناونحن.األشعث

نشعر؟الونحنأسبوعاألبثناترى:مشلینیا

فيكلھالشعربھذاالكھفجئتأحسبنيالأیضاأنا!صدقتكما)رأسھیتلمس(:مرنوش

!عجیبھذا.ولحیتيرأسي

)الكھفأھلمسرحیةمنمأخوذة(
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Iأجب عن األسئلة:

؟"أھل الكھف"ما اسم الراعي في مسرحیة .1

"یملیخا"ھو " أھل الكھف"اسم الراعي في مسرحیة ) ج

ما اسم الكلب في ھذه المسرحیة؟.2

.اسم الكلب في ھذه المسرحیة ھو قطمیر) ج

كان دقیانوس؟من.3

وكانوا یعیشون في ،كان دقیانوس ھو االمبراطور الروماني عند حدوث واقعة اصحاب الكھف)ج

.ظل حكمھ

من قال ھذا ولمن؟" أمعك من ھذا كثیر".4

لقي یملیخا فارسا عندما خرج من الكھف، ثم عرض لھ النقود في یده، وعند ذلك سألھ الفارس ھذا )ج

.السؤال

؟"أھل الكھف"كاتب مسرحیة من ھو .5

".أھل الكھف"كتب توفیق الحكیم مسرحیة )ج

IIاستعمل في الجمل:

.استیقظ الولد من النوم عطشانا:استیقظ

.تجنب المعلم استخدام العقاب البدني:تجنب

.ومن أشراط الساعة خروج اإلمام مھدي علیھ السالم:خروج

.الطریق إلى الجنةطریق اإلیمان ھو :الطریق

.اسم كلب أصحاب الكھف قطمیر:كلب
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IIIكتب الجمعا:

كالب:كلب

أصوات:صوت

أیام:یوم

الت، لیاللی:لیلة

أعضاء:عضو

IVاكتب المفرد:

راع:رعاة

طیف:أطیاف

ضلع:ضلوع

نقد:نقود

درھم:دراھم

Vصل بین العبارات:

(I am very sorryaأنا أذھب معكم.1

(All the rooms are reservedbأي خدمة؟.2

(On which floor?cأنا آسف جدا.3

(I will go with youdلمدة ستة أیام.4

(What can I do for you?eكل الغرف محجوزة.5

(For six daysfفي أي طابق؟.6

.d ،2-e ،3-a ،4-f ،5-b ،6-c-1: األجوبة
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VIامأل الفراغ بالكلمة المناسبة:

)سنة-داخل-ال-شھر-ھل(

)سنة..............(عمري تسعة عشرة.1

)ال(.أستطیع النوم..............2

)ھل(الطالبة الجدیدة داخل الصف؟ ...........3

)شھر. (لھذه السنة............ھذا آخر.4

)داخل(.الحقیبة.............الكتاب الجدید.5

VIIھات أسئلة لألجوبة التالیة:

أھال یا مادام، أي خدمة؟.س

.أرید صندوقا من الطباشیر)ج

ما ثمن ھذه المجلة؟.س

.المجلة بشعرة ریاالت)ج

من أي بلد أنت؟.س

.أنا من الھند)ج

منذ متى أنت ھنا؟.س

.شھرأنا ھنا منذ )ج

ھل أنت طبیب؟.س

.ال، أنا مھندس)ج



School of Distance Education

Reading Arabic Literature-1 (Al Ajnihath) Page 24

VIIIترجم إلى اإلنجلیزیة:

ھل یعجبك ھذا القمیص؟:البائع

.ال، مقاسھ كبیر:سعید

وال ھذا؟:البائع

.ال، لونھ ال یعجبني، ال أحب األلوان الغامقة:سعید

وال ھذا؟:البائع

.یعجبنيقماشھ ال .. ال:سعید

وال ذاك؟...وال ھذا؟:البائع

!ال یعجبني أي واحد:سعید

أنت ال ترید قمیصا، . آسف، إذن اذھب إلى محل المالبس النسائیة:البائع

.أنت ترید بلوزة

Translation:

Do you like this shirt?:Salesman

No, It is large in size:Saeed

And not this?:Salesman

No, I don’t like its color, I don’t like dark colors.:Saeed

And not this?:Salesman

No, I don’t like this cloth.:Saeed

Not this and not that?:Salesman

I don’t like any.:Saeed

Sorry, then go to women’s clothing shop. You do not
want shirt, you want blouse.
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XIترجم إلى العربیة:

I am pleased to meet you.

The pleasure is mine.

I have heard Salih speak about you often.

Only good things, I hope.

Look who is here.

Are you surprised to see me?

Sure. I thought you were in Dubai.

I was, but I got back yesterday.

:ترجمة

.أنا سعید بلقائك

.الشرف لي أنا

.لقد سمعت صالحا یتكلم عنك أحیانا

األشیاء الطیبة فقط، إن شاء هللا

!أنظر من ھنا

ھل أنت مندھش من رأیتي؟

.بالتأكید، اعتقدت أنك كنت في دبي

. كنت، ولكن عدت أمس
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الفصل الثالث

أخالق المؤمن

حسن البصري

مالي أرى رجاالً ، ومعرفة بغیر صبر، وإیمان بال یقین،قول بال عمل،ھیھات ھیھات أھلك الناس األماني

وحرموا أنكروا،وعرفوا ثمخرجوا،دخل القوم وهللا ثم،أنیساً وال أرىحسیساً وأسمع، عقوالً وال أرى

إذا سئل أمؤمن أنت بیوم الحساب؟،إنما دین أحدكم لعقة على لسانھاستحلوا،ثم

وإیماناً لین،وحزماً في,دینإن من أخالق المؤمن قوة في، كذب ومالك یوم الدین! نعم :قال

، نفقةوشفقة فيغنى،وقصداً في، فاقةمالً فيوتحرفق،كیساً في، وبعلموحلماً حلم،علماً في،ویقینفي

وال یأثم في مساعدة یُبغضال یحیف على من، استقامةوإنصافاً في، الحقوقوعطاء في، لمجھودرحمةو

وال یھمز والیغمز، وال یلمز، وال یلغو، وال یلھو، وال یلعب، وال یمشي بالنمیمة، وال یتبع یُحبمن

وال یَُسر ،بالفجیعة إن حلت بغیرهق الذي علیھ، وال یتجاوز في العذر، وال یشمت الحمالیس لھ، وال یجحد 

.بالمعصیة إذا نزلت بسواه

،ونظره عبرة،وسكوتھ فكرة،وصبره تقى،قولھ شفاء،وإلى الركوع مسارع, المؤمن في الصالة خاشع

وإن عتب ،وإن أساء استغفر،إن أحسن استبشر،ویتكلم لیغنم،ویسكت بینھم لیسلم،یخالط العلماء لیعلم

،،ال یتعوذ بغیر هللا،وإن جیر علیھ عدل،وإن ظلم صبر،سفھ علیھ حلموإن ، استعتب

إن جلس مع ،صابر على البالء،حامد على الرخاء،قانع بالرزق،شكور في الخال،وقور في المأل

صلى (النبي ھكذا كان أصحاب .وإن جلس مع الذاكرین ُكتب من المستغفرین،الغافلین ُكتب من الذاكرین

وإنما ،وھكذا كان المسلمون من سلفكم الصالح،،األول فاألول) هللا علیھ وسلم 

َهللاَ َال یَُغیُِر َما بِقَْوٍم َحتَى یَُغیُِروا َما بِأَْنفُِسِھْم َوإَِذا أََراَد َهللاُ بِقَْوٍم ُسوًءا فََال إن: "غیر بكم لما غیرتم ثم تال

" َمَرَد لَھُ َوَما لَھُْم ِمْن ُدونِِھ ِمْن َوال

)سورة الرعد(
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تمرینات

Iأجب عن األسئلة:

ماذا أھلك الناس؟.1

.أھلك الناس األماني وقول بال عمل ومعرفة بغیر صبر وإیمان بغیر یقین)ج

.اكتب اثنین من أخالق المؤمن.2

.من أخالق المؤمن قوة في دین وایمان في یقین)ج

كیف یكون المؤمن في صالتھ؟.3

.المؤمن في الصالة خاشع وإلى الركوع مسارع)ج

المؤمن العلماء؟لم یخالط .4

.یخالط المؤمن العلماء لیعلم)ج

متى یغیر هللا ما بقوم؟.5

.إن هللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم)ج

IIاستعمل في الجمل:

.من أخالق المؤمن قوة في دین:قوة

.رحمة هللا تعالى وسعت كل شیئ:رحمة

.بقلب خاشعالمؤمن یتجھ إلى هللا تعالى:خاشع

.في حالة من الفوضىدخل األستاذ إلى الصف فرأى الطالب :دخل

.من اعتقالھخرج األسیر من السجن بعد شھر:خرج

IIIكتب الجمعا:

، رساالترسائل:رسالة 

أصول:أصل
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تجارب:تجربة

أعمال:عمل

زمالء:زمیل

IVاكتب المفرد:

لعب:ألعاب

طفل:أطفال

رسم:رسوم

أغنیة:أغاني

فرق:فروق

Vصل بین العبارات:

(Side by sideaعلى األقل1

(Not long agobفي أي حال2

(If necessarycدقیقة واحدة3

(By the waydجنبا إلى جنب4

(Just a minuteeإذا كان ضروریا5

Atلیس من زمن بعید6 leastf)

.f ،2-d ،3-e ،4-a ،5-c ،6-b-1: األجوبة
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VIالفراغ بالكلمة المناسبةامأل:

)یدرس-تتكلم-قبل-نحن-بعد(

)قبل(خمس سنوات ........سافرت فاطمة-1

)تتكلم(الطالبة اللغة العربیة .........-2

)یدرس(المدرس اإلنجلیزیة .........-3

)بعد(ساعة .......البیتسأرجع إلى -4

)نحن(نتحدث العربیة جیدا ..........-5

VIIھات أسئلة لألجوبة التالیة:

.أسافر إلى أوربا یوم الخمیس.ج

متى تسافر إلى أوربا؟)س

.أنا أدرس العربیة. ال.ج

ھل تدرس الفرنسیة؟)س

.الجرائد بثالثة ریاالت.ج

بكم لایر ھذه الجرائد؟)س

.نعم، أخي محاضر ھناك.ج

ھل یعمل أخوك في جامعة كالیكوت؟)س

.سأرجع بعد ستة أشھر.ج

متى ترجع؟)س

VIIIترجم إلى اإلنجلیزیة:

....ألو:محمود

من یتكلم؟. نعم:الدكتور
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ھل أنت موجود في العیادة؟! أنا محمود یا دكتور:محمود

!أنا في قسمي:الدكتور

. ویشعر بألم في رأسھ. حرارتھ عالیة. یا دكتور، ابني مریض:محمود

ھل تحضر معي إلى المنزل لتكشف علیھ؟

.ال، أنا آسف:الدكتور

ھل أنت مشغول؟!لماذا؟:محمود

...!أنا دكتور في اللغة! ال:الدكتور

؟!...أي مرض ھذا:محمود

Translation:

Hello….:Mahmood

Yes. Who is speaking?:Doctor

Doctor, I am Mahmood! Are you at the clinic?:Mahmood

I am in my department!:Doctor

Doctor, My son is ill. He has high temperature and

he feels head ache. Can you come with me to home

to examine him?

:Mahmood

No, I am sorry.:Doctor

Why?! Are you busy?:Mahmood

No! I am a Doctor in language….!:Doctor

What a disease is this…..!?:Mahmood
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IXترجم إلى العربیة:

Well, I have an appointment now.

I am in quite a hurry too.

Good to see you. Goodbye.

Goodbye. Take care of yourself.

It’s getting late, and I have to go now.

We’re sorry you have to leave.

Please excuse me, won’t you?

Certainly. Come back soon.

:ترجمة

.حسنا، لدي موعد اآلن

.أنا في عجلة قلیال من امري

.السالمةتسرني رؤیتك، مع 

. مع السالمة، اعتن بنفسك

.علي أن أذھب اآلنالوقت یتأخر، ان

.نحن آسفون علیك أن تغادر

رجاء عفوا، ألیس كذلك؟

.عود قریبا. من المؤكد
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الفصل الرابع

طرائف عربیة

محمد الجاویش

الحجاج والمطلب.1

:فقال لھتذكر الحجاج وخرج فمر على المطلب غالم أبي لھب 

أي شیئ خبر الحجاج؟:حجاج

.على الحجاج لعنة هللا:المطلب

متى یخرج؟:حجاج

.أخرج هللا روحھ من بین جنبیھ:المطلب

أتعرفني؟:حجاج

.ال:المطلب

أنا الحجاج:حجاج

أتعرفني؟:المطلب

.ال:حجاج

أصرع في كل شھر ثالثة أنا المطلب غالم أبي لھب، معروف بالصرع، :المطلب

.فتركھ الحجاج، وانصرف. الیوم أولھا. أیام
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الخمر والطوب.2

لو أكلت التمر ھل تضربني؟: قال رجل ذات یوم إلیاس بن معاویة

.ال:إیاس

لو شربت الماء ھل تضربني؟:الرجل

.ال:إیاس

فكیف یكون حراما؟. أخالط منھما) التمر(إن شراب النبیذ :الرجل

لو رمیتك بالتراب ھل یوجع؟:إیاس

.ال:الرجل

لو صببت علیك قدرا من الماء أینكسر عضو فیك؟:إیاس

.ال:الرجل

لو صنعت من الماء والتراب طوبا فجف في الشمس ثم ضربت بھ رأسك :إیاس

كیف یكون؟

.ینكسر:الرجل

.فھذا مثل ذلك:إیاس

المأمون والمتنبئون.3

ما أنت؟: فقال لھ المأمون. في زمن الخلیفة المأمونتنبأ رجل

.أنا نبي هللا:قال

فما معجزتك؟:المأمون

.وكان بین یدیھ قفل. سل ما شئت:قال

.خذ ھذا القفل فافتحھ:المأمون

.قلت إني نبي. لم أقل إني حداد. أصلحك هللا:قال
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مع متنبئة.4

.المأمون فجرى ھذا الحوار بینھماادعت امرأة النبوة، فأحضرت إلى 

من أنت؟:المأمون

.أنا فاطمة النبیة:المرأة

أتؤمنین بما جاء بھ محمد صلى هللا علیھ وسلم؟:المأمون

.كل ما جاء بھ فھو حق. نعم:المرأة

"ال نبي بعدي"النبي صلى هللا علیھ وسلم قال:المأمون

؟"ال نبیة بعدي"فھل قال . وسلمصدق صلى هللا علیھ :المرأة

فمن كانت لدیھ حجة فلیأت بھا، فضحك حتى غطى . أما أنا فقد عجزت:)لمن حولھ(المأمون 

.على وجھھ

المالئكة ال تدخل الحبس.5

وأحضروا للمأمون رجال ادعى النبوة، فسألھ
ألك عالمة؟:المأمون

.نعم، عالمتي أني أعلم ما في نفسك:الرجل

ماذا في نفسي؟:المأمون

.في نفسك أني كذاب:الرجل

:فأقام بھ أیاما ثم أخرجھ وسألھ. وأمر بھ إلى الحبس(صدقت :المأمون

أوحي إلیك بشیئ؟:المأمون

.ال:الرجل

ولم؟:المأمون

.ألن المالئكة ال تدخل الحبس:الرجل
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إسمھ ال.6

:فسألھ. وأحضروا متنبئا إلى حاكم المدینة

ما شأنك؟:الحاكم

.أنا نبي هللا، أرسلني إلیكم:المتنبئ

.أنت كاذب:الحاكم

وما دلیلك على أني كاذب؟:المتنبئ

"ال نبي بعدي) "ص(یقول رسول هللا :الحاكم

فقد بشر رسول هللا بنبوتي، فأنا اسمي . ھا أنت قد أتیت بدلیل صدقي:المتنبئ

. ، ویتحدث عني رسول هللا"ال"

")طرائف عربیة"مأخوذة من كتاب (

التعریف بالمؤلف

من عجائب الخلق في جسم اإلنسان، من عجائب الخلق : مد إسماعیل الجاویش لھ مؤلفات كثیرة ومنھاـمح

ب الخلق في عالم البحار، من عجائب الخلق في عالم الحشرات، من عجائب في عالم الحیوان، من عجائ

الخلق في الكون العظیم، من عجائب الخلق في عالم الطیور، من عجائب الخلق في عالم األسماك، قطوف 

.مواقف وطرائف ومعارف: من حكمة العرب، نساء العرب

التمرینات

Iأكتب من قال ولمن قال؟

"روحھ من بین جنبیھأخرج هللا ".1

.ھذا قول المطلب للحجاج)ج
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"لو رمیتك بالتراب ھو یوجع؟".2

.ھذا سؤال إیاس بن معاویة للرجل) ج

"لم أقل إني حداد، قلت إني نبي".3

.ھذا قول الرجل المتنبئ للخلیفة المأمون)ج

؟"فھل قال ال نبیة بعدي) ص(صدق ".4

.المتنبئة لسؤال الخلیفة المأمونھذا جواب المرأة )ج

"ألن المالئكة ال تدخل الحبس".5

.قالھ الرجل الذي ادعى النبوة جوابا لسؤال الخلیفة المأمون بعد اخراجھ من الحبس)ج

IIاستعمل في الجمل:

شرب الخمر حرام:خمر

أحضر القوم متنبئا إلى حاكم المدینة:أحضر

عباد هللا خلقوا من النورالمالئكة:المالئكة

یثیر الحرب أحیاناكاذبااخبرنسمع كل یوم :كاذب
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IIIصل بین العبارات:

(Each otheraأتمنى لك وقتا سعیدا.1

(How excitingbسیكون ذلك لطیفا.2

(Have a seatcفي طریق العودة.3

(Have a good timedبعضھم البعض.4

(On the way backeبالجلوستفضل .5

(That will be nicef!كم ھذا مدھش.6

.d ،2-f ،3-e ،4-a ،5-c ،6-b-1:األجوبة

IVامأل الفراغ بالكلمة المناسبة:

)بعد-السیارة-بعض-مع- لیال(

)مع(صدیقي .........تناولت الشاي

)لیال.........(رجعت في الثانیة عشرة

)بعد. (العصر ألعب الكرة............

)بعض. (العصیر............تناولت زینب

)السیارة...........(ذھبت إلى الكلیة ب

Vھات أسئلة لألجوبة التالیة:

.نعم، أعرفھا، ھذه فرحانة.ج

ھل تعرفھا؟؟من ھذه)س

.ال، كلیتي قریبة من بیتي.ج

؟الحكومي بمدینة كالیكوتھل كلیتك قریبة من المستشفى)س

.أصل إلى البیت في الخامسة مساء.ج
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؟متى تصل إلى البیت)س

.اآلنخمسةالساعة .ج

؟كم الساعة اآلن)س

.أنا قادم من باریس.ج

؟من أین أنت قادم)س

VIترجم إلى اإلنجلیزیة:

.مرحبا:زبیدة

مرحبا، ھل أنت طالبة؟:سلیم

.أنا طالبةنعم، :زبیدة

من أي بلد أنت، من الھند؟:سلیم

نعم، أنا ھندیة، وأنت؟:زبیدة

أنا طالب من باكستان، ھل أنت من دلھي؟:سلیم

نعم، أنا من نیودلھي، وأنت؟:زبیدة

.أنا من إسالم آباد:سلیم

.أنا طالبة ھندیة وأنت طالب باكستاني:زبیدة

!باكستان، وأنت من عاصمة الھندأنا من عاصمة :سلیم

Translation:

Welcome.:Zubaida

Welcome. Are you a student?:Saleem

Yes. I am a student.:Zubaida

Which country do you belong to? From India?:Saleem
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Yes. I am Indian. And you?:Zubaida

I am a student from Pakistan. Are you from

Delhi?

:Saleem

Yes. I am from New Delhi. And you?:Zubaida

I am from Islamabad.:Saleem

I am an Indian student and you are a Pakistani

student.

:Zubaida

I am from the capital of Pakistan and you are

from the capital of India!

:Saleem

VIIترجم إلى العربیة:

Do you speak English?

Only a little, and not very well.

Does your brother speak English?

Well, he speaks a little English.

What’s the matter?

I don’t speak English.

Do you need some kind of help?

Yes, but I can’t explain it in English?

:ترجمة

؟االنجلیزیةھل تتحدث 

.قلیال، ولیس جیدا جدا
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ھل یتحدث أخوك اإلنجلیزیة؟ 

.حسنا، انھ یتحدث اإلنجلیزیة قلیال

ما ھي المشكلة؟

.أنا ال أتحدث اإلنجلیزیة

أي نوع من المساعدة؟تحتاجھل 

.استطیع تفسیر ذلك باإلنجلیزیةنعم، لكن ال 
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الفصل الخامس

الفقراءمع

مد بن عبد الرحمن العریفيـمح.د

،كتھ طریفة فیضحكون عند سماعھافالغني فقط ھو الذي تكون ن،من الناس الیوم أخالقھم تجاریةعدد

.فیتغاضون عنھا،وأخطاؤه صغیرة

أما رسول ،یصرخ بھم عند وقوعھا،یسخر بھم عند سماعھا وأخطاؤھم جسیمة،أما الفقراء فنكتھم ثقیلة

.فكان عطفھ على الغني والفقیر سواءهللا صلى هللا وعلیھ وسلم 

ربما جاء المدینة في وكان،كان رجل من أھل البادیة اسمھ زاھر بن حرام: قال أنس رضى هللا عنھ

فیُجھزه رسول هللا صلى هللا ، البادیة شیئاً من إقط أو سمنمن حاجة فیھدي للنبي علیھ الصالة والسالم

، یحبھوكان النبي علیھ الصالة والسالم،وعلیھ وسلم إذا أراد أن یخرج إلى أھلھ بشيء من تمر ونحوه

.وكان زاھراً دمیماً ) ونحن حاضروه ، إن زاھراً بادیتنا: ( وكان یقول

كان ، وفأتى بیت رسول هللا صلى هللا وعلیھ وسلم فلم یجده، خرج زاھر رضى هللا عنھ یوماً من بادیتھ

فأتاه ،فلما علم بھ النبي صلى هللا علیھ وسلم مضى إلى السوق یبحث عنھ،معھ متاع فذھب بھ إلى السوق

فاحتضنھ رضى هللا، ثیاب أھل البادیة بشكلھا ورائحتھاوثیابھ والعرق یتصبب منھ،فإذا ھو یبیع متاعھ

فسكت من ھذا ؟، أرسلني: ففزع زاھر وقال ، وال یدري من أمسكھ، وزاھر ال یُبصره،عنھ من ورائھ

علیھ فرأى النبي، وجعل یلتفت وراءه، فحاول زاھر أن یتخلص من القبضة،النبي علیھ الصالة والسالم

والسالمق ظھره بصدر النبي علیھ الصالة صوصار یُل،وسكن فزعھ،فاطمأنت نفسھالصالة والسالم، 

من یشتري العبد ؟  : ویصیح بالناس یقول،یمازح زاھراً ،فجعل النبي علیھ الصالة والسالم ،حین عرفھ

إذاً وهللا تجدني :فقال ،فإذا ھو فقیر كسیر  ال مال وال جمال،فنظر زاھر في حالھ من یشتري العبد ؟

،كاسداً یا رسول هللا

،أنت عند هللا غال،لكن عند هللا لست بكاسد:فقال علیھ الصالة والسالم
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قد ال یعیب على ،كثیر من الفقراء، فال عجب أن تتعلق قلوب الفقراء بھ، وھو یملكھم بھذه األخالق

م من فقیر وك،لكنھ یجد علیھم بخلھم باللطف وحسن المعاشرة،األغنیاء البخل علیھ بالمال والطعام

یستنزل بھا لك الرحمات ،فرفع في ظلمة اللیل یداً داعیة،وأشعرتھ بقیمتھ واحترامھ،تبسمت في وجھھ

،من السماء

،لو أقسم على هللا ألبره،ورب أشعث أغبر ذي طمرین مدفوع باألبواب ال یؤبھ لھ

.فكن دائم البشر مع ھؤالء الضعفاء

")ستمتع بحیــآتكا"العریفيمدـمح/ من كـــتآب الشیخ د(

التعریف بالمؤلف

، داعیة إسالمي سعودي، وأستاذ مساعد في كلیة المعلمین 1970حمد عبد الرحمن العریفي ولد في ـم. د

بجامعة الملك سعود، حصل على الدكتوراه في أصول الدین، في العقیدة والمذاھب المعاصرة، وال یزال 

صال، ولھ یحضر ویقدم دورات تدریبیة متنوعة في مھارات تطویر الذات ومھارات اإللقاء وعلم االت

رحلة إلى السماء، : مشاركات إعالمیة في القنوات الفضائیة المتنوعة ما بین مسجل ومباشر، ومن مؤلفاتھ

عاشق في غرفة العملیات، صرخة في مطعم الجامعة، استمتع بحیاتك، ضع بسمتك، نھایة العالم، العالم 

. األخیر
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تمرینات

Iأجب عن األسئلة اآلتیة:

بن حرام؟من ھو زاھر.1

، فكان ربما جاء إلى المدینة في حاجة فیھدي من أھل البادیةكانشھد بدرا، وھو صحابي جلیل)ج

.من أقط أو سمن) ص(للنبي 

زاھرا؟) ص(أین لقي النبي .2

.زاھرا في السوق) ص(لقي النبي )ج

زاھرا؟) ص(لم احتضن النبي .3

.ویدل على أخالق اإلسالم) ص(النبي لیتعلق قلبھ بقلب ) ص(احتضنھ النبي )ج

من قال ولمن؟" أرسلني، من ھذا؟".4

.من ورائھ) ص(لما احتضنھ ) ص(للنبي ) ر(قالھ زاھر بن حرام 

من قال ولمن؟" من یشتري العبد؟".5

یمازح زاھرا وصاح بالناس ) ص(جعل النبي ) ص(عندما لصق زاھر ظھره بصدر النبي )ج

.یقول ھذا القول

IIاستعمل في الجمل:

.یوم الجمعة من أفضل أیام األسبوع:الیوم

.الھند بلد یسكن فیھ كثیر من الفقراء والمساكین:الفقراء

.نحن في حاجة إلى كثیر من علماء اللغة العربیة:حاجة

.تمھ الوالدسكت الولد عندما ش:سكت

.كل یوم في حیاتنانستمتع بجمال الكون:جمال
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IIIاكتب الجمع:

ضعفاء:ضعیف

عبید، أعبد:عبد

قلوب:قلب

رحمات:رحمة

أنبیاء:نبي

IVاكتب المفرد:

فقیر:فقراء

غني:أغنیاء

خطأ:أخطاء

باب:أبواب

ثوب:ثیاب

Vصل بین العبارات:

(Good luck!aاشتقنا إلیك.1

(Sweet dreams.bكیف تسیر األمور؟.2

(It’s going fine.cمتع نفسك.3

(We missed you.dإنھا على ما یرام.4

(How’s it going?eحظا سعیدا.5

(Enjoy yourself.fأحالما جمیلة.6

d ،2-e ،3-f ،4-c ،5-a ،6-b-1:   األجوبة
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VIامأل الفراغ بالكلمة المناسبة:

)أكون-أستاذة-البیت- یحب-أحب(

)أكون. (مھندسا..............أرید أن

)أحب. (أن أدرس الطب............أنا ال

)أستاذة. (في الجامعة..............أختي ترید أن تكون

)یحب. (أن یكون مدیرا في شركة.................أخي

)البیت..................(اآلن كلنا في
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الفصل السادس

الحب والزواج

المنفلوطي

قرأت في بعض المجالت قصة قصھا أحد الكتاب، موضوعھا أَن كاتبھا غاب عن بلده بضعة أعوام، ثَم 

عاد إلیھا بعد ذلك، فزار صدیقاً لھ من أثریاء الرجال ووجوھھم ومن ذوي األخالق الكریمة واألنفس 

ما یعھد من حالھ قبل الیوم، فاستفھم منھ عن دخیلة أمره، فعرف أنَھ العالیة، فوجده حزیناً كئیباً على غیر 

كان متزوجاً من فتاة یحبھا ویجلھا ویفدیھا بنفسھ ومالھ فلم تحفظ صنیعھ ولم ترع عھده، وأنھا فَرت منھ 

إلى عشیق لھا رقیق الحال وضیع النسب، فاجتھد الكاتب أن یلقى تلك الفتاة لیعرف منھا سر فرارھا من 

ت زوجھا، فلقیھا في منزل عشیقھا، فاعتذرت إلیھ عن فعلتھا بأنھا ال تحب زوجھا؛ ألنھ في األربعین بی

إنھا جرت في ذلك على حكم الشرائع الطبیعیة وإن خالفت : من عمره وھي لم تبلغ العشرین، وقالت

.الشرائع الدینیة؛ ألَن األولى عادلة، والثانیة ظالمة

س بالزنا والخیانة ھو في الحقیقة طھارة وأمانة، وال الجریمة وال الغش وال إَن ما یسمیھ النا: وقالت

الخداع إال أن تأذن المرأة لزوجھا الذي تكرھھ باإللمام بھا إلمام األزواج بنسائھم ما دامت ال تحبھ وال 

سألة مع لو أدرك الناس أسرار الدیانات وأغراضھا لعرفوا أنَھا متفقة في ھذه الم: تألف عشرتھ، وقالت

الشرائع الطبیعیة، وأنَھا ربما تعُد المرأة في بیت زوجھا زانیة، وفي بیت عشیقھا طاھرة، إذا كانت تكره 

.األول

ھذا ملخص القصة على طولھا، وأحسبھا قصة موضوعة على نحو ما یضع الكتاب القصص الخیالیة 

عذر تلك الفتاة فیما فعلت، واقتنع لنشر رأي من اآلراء أو تأیید مذھب من المذاھب؛ ألَن الكاتب قد أ

وسواء أكانت القصة ،بصحة أقوالھا وصحة مذھبھا، وأعداھا على زوجھا، وقضى لھا فیما كان بینھما

إَن الكاتب أخطأ في وضعھا، وما كنت أحسب إال أَن مذھب اإلباحیة قد : حقیقیة أم خیالیة، فالحق أقول

رأت ھذه القصة منشورة باللغة العربیة بین أبناء األمة قضى وانقضى بانقضاء العصور المظلمة، حتى ق

.العربیة، فنالني من الھم والحزن ما هللا عالم بھ
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قرأنا ما كتب الكاتبون في سبیل الدفاع عن المرأة الساقطة، وھي التي ھفت في حیاتھا ھفوة دفعھا إلیھا 

بأس بتھوینھم ذنباً جسمتھ العادة، وألبستھ ال: دافع خداع أو سائق حاجة ثم ثاب إلیھا رشدھا وھُداھا، فقلنا

ثوباً أوسع من ثوبھ، وال بأس برحمتھم فتاة مذنبة تحاول الرجوع إلى ربھا، والتوبة من ذنبھا، ویأبى 

.المجتمع البشري إال أن یسد علیھا أبواب السماء المفتحة للقاتلین والمجرمین

إثمھ علیھا وإغراء العفیفة الصالحة بالتمرد على أما وقد وصل الحد إلى تزیین الزنا للزانیة وتھوین

زوجھا والخروج على طاعتھ كلما دعاھا إلى ذلك داٍع من الھوى، فھذا ما ال یطاق احتمالھ وال یستطاع 

قبولھ؛ إن فتاة الروایة لم تھف في جریمتھا فقط كما یھفو غیرھا من النساء؛ ألنھا مقیمة في منزل عشیقھا 

قدت عزمھا على البقاء فیھ ما دامت روحھا باقیة في جسدھا، ولم یسقھا إلى ذلك من زمن بعید، وقد ع

سائق شھوة بشریة، إن صح أن تكون الشھوة البشریة عذراً یدفع مثلھا إلى مثل ما صنعت؛ ألنَھا فَرت من 

، بل فراش زوجھا، ال من وحشیة خلوتھا وال سائق جوع؛ ألنھا كانت أھنأ النساء عیشاً، وأروحھن باالً 

كانت على حالة من الرفاھیة والنعمة والتقلب في أعطاف العیش البارد لم تر مثلھا من قبل وال من بعد، 

.إذن فھي امرأة مجرمة ال یمنحھا العدل من الرحمة ما منح المرأة الساقطة

الفساد في إن كانت ھذه الفتاة عفیفة طاھرة كما یزعم الكاتب؛ فقد أخطأ علماء اللغة جمیعاً في وضع كلمة

معاجمھم؛ ألنَھا ال مسمى لھا في ھذا العالم، عالم العفة والطھارة والخیر والصالح، وال یمكن أن یكون 

المراد منھا فتاة المواخیر فإنھا لم تترك وراءھا زوجاً معذباً منكوباً، ولم ترض عن حیاتھا الجدیدة التي 

كل األزواج ذلك الزوج إال قلیالً، فإذا جاز لكل ، الفتاةانتقلت إلیھا قط وال اغتبطت بعیشھا فیھا اغتباط تلك

زوجة أن تفر من زوجھا إلى عشیقھا كلما وقع في نفسھا الضجر من معاشرة األول وبرقت لھا بارقة 

األنس من بین ثنایا الثاني، فویل لجمیع الرجال من جمیع النساء، وعلى النظام البیتي والرابطة الزوجیة 

.مبعد الیوم ألف سال

لیس في استطاعتي وال في استطاعتك وال في استطاعة أحد من الناس أن یقف دورة الفلك ! أیھا الكاتب

ویصد كر الغداة ومر العشى حتى ال یبلغ األربعین من عمره مخافة أن تراه زوجتھ غیر أھل لعشرتھا إذا 

إَن الضجر والسآمة من الشيء ، علمت أَن في الناس من ھو أصغر منھ سناً وأكثر منھ رونقاً وأنضر شباباً 
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المتكرر المتردد طبیعة من طبائع النوع اإلنساني، فھو ال یصبر على ثوب واحد أو طعام واحد أو عشیر 

واحد، وقد علم هللا سبحانھ وتعالى ذلك منھ، وعلم أَن نظام األسرة ال یتم إال إذا بني على رجل وامرأة 

اعدة الزواج الثابت لیھدم قاعدة الحب المضطرب، وأمر تدوم عشرتھما، ویطول ائتالفھما، فوضع ق

الزوجین أن یعتبرا ھذا الرباط مقدساً حتى یحول بینھما وبین رجوعھما إلى طبیعتھما، وذھابھما في أمر 

.الزوجیة مذھبھما في المطاعم والمشارب، من حیث المیل لكل جدید، والشغف بكل غریب

راد أن یجعل الحب قاعدة العشرة بدالً من الزواج، فقد خالف إرادة ھذا ھو سر الزواج وھذه حكمتھ، فمن أ

أي امرأة متزوجة بأجمل الرجال ال تحدثھا نفسھا ، هللا وحاول أن یھدم ما بناه لیھدم بھدمھ السعادة البیتیة

ذا في استبدالھ بأجمل منھ؟ وأي رجل متزوج بأجمل النساء ال یتمنى أن یكون في منزلھ أجمل منھا، لوال ھ

رباط الزوجیة، فھو الذي یعالج أمثال ھذه األماني وتلك الھواجس، وھو الذي یعید إلى : الرباط المقدس

.النفوس الثائرة سكونھا وقرارھا

ال بأس أن یتثبَت الرجل قبل عقد الزواج من وجود الصفة المحبوبة لدیھ في المرأة التي یختارھا لنفسھ، 

كن ال على معنى أن یكون الحب الشھوي ھو قاعدة الزواج، یحیا وال بأس أن تصنع المرأة صنیعھ، ول

فالقلوب متقلبة، واألھواء نَزاعة، بل بمعنى أن یكون كل منھما لصاحبھ صدیقاً أكثر . بحیاتھ ویموت بموتھ

.منھ عشیقاً، فالصداقة ینمو بالمودة غرسھا، ویمتد ظلھا، أَما الحب فظُل ینتقل؛ وحال تتحَول

:بالمؤلفالتعریف 

ھو أدیب مصري من أم تركیة قام بالكثیر من الترجمة واالقتباس من بعض : مصطفى لطفي المنفلوطي

والعبرات یعتبران من أبلغ ما كتب كتاباه النظرات . روایات األدب الفرنسي الشھیرة بأسلوب أدبي فذ

أسیوط في سنة بالعربیة في العصر الحدیث، ولد مصطفى لطفي في منفلوط، إحدى مدن محافظة

ھـ وحفظ القرآن الكریم كلھ وھو دون الحادیة عشرة ثم أرسلھ أبوه إلى األزھر بالقاھرة، وقد أتیحت 1289

لھ فرصة الدراسة على ید الشیخ محـمد عبده وبعد وفاة أستاذه رجع المنفلوطي إلى بلده حیث مكث عامین 

احظ والمتنبي وأبي العالء المعري وكون لنفسھ متفرغا لدراسة كتب األدب القدیم فقرأ البن المقفع والج

.أسلوبا خاصا یعتمد على شعوره وحساسیة نفسھ
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الصعبةمعاني الكلمات
Wealthy )مفرده ثري(أثریاء 

Gloomy كئیب

Inner thoughts دخیلة

Esteem یجل

Favor, Good deed صنیع

To become a poor and wicked person الرجلرق حال 

Worthless, Insignificant )ضد شریف(وضیع

Crime, Offence جریمة

Betrayal, Treachery غش

Familiarity, Knowledge المام 

Fabricated story قصة موضوعة

Fictitious, Imaginary خیالي

Have an excuse أعذر

Excessive liberty اباحیة 

Fault ھفوة

Return, Come back ثاب

disdain تھوین

Seduction اغراء

Barbarity وحشیة

Well being, health and prosperity رفاھیة

Distressed, Ill fated منكوب

Turns, twists )جمع عطف(اعطاف

Brothels, Houses of prostitution )جمع ماخور(مواخیر 

Become happy, Become cheerful اغتبط

Displeasure, Annoyance ضجر

Companionship معاشرة

Glimpse بارقة 
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Boredom سآمة

Harmony in opinion ائتالف

Love, Fondness شغف

Iأجب عن األسئلة:

كیف كان صدیق الرجل؟.1

.واألنفس العالیةكان صدیق الرجل من أثریاء الرجال ووجوھھم ومن ذوي األخالق الكریمة )ج

ال یصبر اإلنسان على ثوب واحد، لم؟.2

إن الضجر والسآمة من الشیئ المتكرر المتردد طبیعة من طبائع النوع اإلنساني، ولذا فھو ال )ج

.یصبر على ثوب واحد

ما ھي قاعدة الزواج الصحیحة؟.3

.صدیقا أكثر منھ عشیقاقاعدة الزواج الصحیح ھو أن یكون كل من الزوج والزوجة لصاحبھ)ج

ما ھو سر الزواج؟.4

علم هللا أن نظام األسرة ال یتم إال إذا بنى على رجل وامرأة تدوم عشرتھما ویطول ائتالفھما، )ج

.ولذا فإنھ وضع قاعدة الزواج
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الفصل السابع

أحبك أكثر

محمود دوریش

القصیدة، أن ھذا نص لنزار قباني، الذي عرف بمثل قد یعتقد القارئ للوھلة األولى لقراءتھ لعنوان 

ھذه العناوین في قصائده، لكن المتفحص حین یتوغل في عالم القصیدة ال بد وأن یدرك أن أسلوبھا 

مغایر تماما لنصوص نزار، وأن ھذه الوردة قد تفتحت في بستان الشاعر محمد درویش، یظھر من 

، أن موضوعھا عن الحب، وھو كذلك "آخر اللیل"وان ، وھي إحدى قصائد دی"أحبك أكثر"العنوان 

حب "لكنھ حب من نوع مختلف، حب متفرد ومتجذر غرسھ الشاعر في وجدان كل عربي، أنھ 

.وھذا ما تؤكده لنا أبیات القصیدة" األرض والوطن

...أحبك أكثر

!تكبر...تكبر

فمھما یكن من جفاك

ستبقى، بعیني ولحمي، مالك

ي حبناوتبقى، كما شاء ل

أن أراك

نسیمك عنبر

وأرضك سكر

أكثر...وإني أحبك

یداك خمائل

ولكني ال أغني

ككل البالبل

فإن السالسل

تعلمني أن أقاتل
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أقاتل....أقاتل

!ألني أحبك أكثر

غنائي خناجر ورد

وصمتي طفولة رعد

وزنیقة من دماء

فؤادي،

وأنت الثرى والسماء

...!وقلبك أخضر

وجزر الھوى، فیك، مد

فكیف، إذن، ال أحبك أكثر

وأنت، كما شاء لي حبنا

:أن أراك

نسیمك عنبر

وأرضك سكر

...!وقلبك أخضر

وإني طفل ھواك

على حضنك الحلو

!أنمو وأكبر

التعریف بالشاعر

لجأ إلى لبنان وھو في السابعة من عمره 1948قریة البروة وفي عام في 1941محـمود درویش ولد عام 

اإلبتدائي بعد عودتھ من لبنان في مدرسة دیر األسد أما تعلیمھ الثانوي فتلقاه في قریة كفر أكمل تعلیمھ 

حیث نزح إلى مصر شغل منصب رئیس رابطة الكتاب والصحفیین الفلسطینیین ویعد 1972یاسیف عام 

.محـمود درویش شاعر المقاومة الفلسطینیة
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الفصل الثامن

مــلــعــم للمــق

)التفسیرمع (

يــوقــد شــأحم

والــــون رســـكــم أن یــلـاد المعــكیالــبجـــھ التــــلم وفــــم للمعــــق

.الشاعر یخاطب القارئ قائال لھ قم للمعلم تقدیًرا واحتراما، فإن مكانة المعلم تكاد تقارب مكانة الرسول

والـــــقــا وعــأنفسئــشـــنـیبني ویذيـــأعلمت أشرف أو أجل من ال

.یسئل الشاعر ھل ھناك من ھو أشرف وأكبر قدرا وقیمة من اإلنسان الذي یبني ویربي النفوس والعقول

ىــرون األولـــم القــت بالقلـــــمــعلمــلـر معــھم خیــــــحانك اللـــسب

الذي " واألولى وھنا یعود شوقي لآلیة الكریمة إن هللا سبحانھ وتعالى ھو المعلم الذي علم األقوام السابقة 

.، وفي القول أن هللا توضیح ورفع لقیمة المعلم"علم بالقلم

الــیــبــین ســمبـــور الــھ النــوھدیتھـــاتــأخرجت ھذا العقل من ظلم

.الجھل إلى نور العلمإن هللا سبحانھ وتعالى قد علم اإلنسان ما لم یعلم فأخرج عقل اإلنسان من ظلمات 

الـلیــول قــقـــعان العـــووجدت شجإن الشــجاعــة في القــلوب كثیرة

.بینما الجریئون في قول الحق قالئل، م من یكونون جریئین في تصرفاتھمكثیٌر ھ
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الـــقة جیـیــل الحقــن أھــل مــلم یخقماــة علــقـیــلق الحقـــإن الذي خ

، ما عدا قلّة قلیلة تجدھم یبحثون تھرب منھا الناس وال یعترفون بھای) العلقم ( الحقیقة كالدواء المّر إنّ 

.عن الحقیقة واألخالق وھو موجودون في كل جیل لم ینتِھ جیٌل منھم

والـھـوق كــقــف الحــم كھــدوھـتجربوا على اإلنصاف فتیان الحمى

الشباب على العدل حتى یصبحوا حماةً للوطن وملجأً للحقوق عندما یصبحوا یقول شوقي أنھ علینا تربیة

.كھوال

دوالــــوس عــي النفــوھو الذي یبنةـمــــاع قویــفھو الذي یبني الطب

إن المعلم ھو الذي یبني ویربي الجیل الجدید والنْشء القادم حیث یربیھم على الطباع الّسویة 

.یربیھم على العدلوالصحیحة، وھو الذي 

الــیــور أصــي األمــا فــریھ رأیـویقـطــوج منــطق كل أعــویقیم من

كما أن المعلم ھو الذي یصّحح المنطق األعوج أي أنھ یفرق بین الصواب والخطأ في األمور، كما أن 

.اون رأیًا أصیالً صائبًا ومنطقیًّ رأیھ في األمور یك

یالـباب ضئــي الشــدالة فــروح العشىــــدال مــوإذا المعلم لم یكن ع

فإن كان ھذا المعلم غیر عادل وال یسیر على طریق العدل فإن قیمة العدالة في أجیال الشباب القادمة 

.ستكون قیمة ضئیلة

والــائر حـده البصـــلى یــاءت عــجیرةــظ بصــــاء لحـوإذا المعلم س
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علمیًا أو - فإذا أخطأ أو رأى خطأً ,یتأكد من صحة المعلومات قبل أن یلقنھا للطالب على المعلم أن 

حھ كي ال ینطبع في عقول الطالب فیصبح من المعلومات الخاطئھ أومن -سلوكیًا علیھ أن یصحِّ

.السلوكیات المذمومة والمرفوضھ

التعریف بالمؤلف

: ھو أول في المسرح الشعري ومنھا" أمیر الشعراء"شاعر مصري لقب ب 1868-1932: أحمد شوقي

مسرحیة -مسرحیة الست ھدى-مسرحیة عنترة-مسرحیة أمیرة األندلس-مسرحیة علي بك الكبیر

.مسرحیة شریعة الغاب وغیرھا-البخیلة



School of Distance Education

Reading Arabic Literature-1 (Al Ajnihath) Page 56

MODEL QUESTION PAPER

Second Semester B.A/ B.Sc. Degree Examination

Common Course : AFU2A08

READING ARABIC LITERATURE-1

Maximum Time: 3 Hours Maximum Marks: 80

PART-A

Answer all questions

Each question carries ½ mark (12x1/2=6)

)في–من -على(أمریكا ..........نیویورك 1.

)المدرسات- المدرسة-المدرس(إلى العراق ......... یسافر 2.

)عن-إلى-في(نیودلھي ........... أنا ذاھب 3.

)قادمة-قادمات- قادم(من نیویورك ..............ھي 4.

)نزال-ینزل-تنزل(من السیارة .............. األستاذ 5.

)زینب-األخ-األب(تنظف المالبس ............... 6.

)تستمع-یستمع-نستمع(إلى الرادیو سمیر.............. 7.

)ل-على-في(القراءة ............. أنا ذاھب إلى المكتبة 8.

)من- ب-على(النوم مبكرا ............. استیقظت 9.

)من-ب-في(السیارة ............ أذھب إلى الكلیة 10.

)ھل-متى-ما(ھذه حافلة؟ ................. 11.

) جمالیة-جمیل- جمیلة(؟ .............لماذا ال ننتقل إلى شقة 12.

PART- B

Answer any ten questions

Each question carries two marks (10x2= 20)

استیقظت؟ ماذا ترید مني؟ من قال ھذا ولمن؟ 13.

؟"أھل الكھف"ما اسم الراعي الذي ذكر في مسرحیة  14.

؟"الحب والزواج"مقالة من مؤلف  15.

من ھي سلمى كرامة؟ 16.

وأرضك سكر"

وقلبك أخضر

ما المراد بھذا؟" وإني طفل ھواك

17.
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؟"أحبك أكثر"من ألف الشعر  19.

وإذا المعلم ساء لحظ بصیرة"

"جاءت على یده البصائر حوال

من أي شعر ھذه الكلمات؟

20.

:اكتب المعنى في العربیة 20.

University- Airport- Hospital- Drama

:اكتب المعنى في االنجلیزیة 21.

قطار-مشاھدون-متزوجة-المؤلف

.ترجم إلى اإلنجلیزیة

ھل لك أھل یا یملیخا؟. أین أنت؟ أسمع صوتك، وال أراك

22.

:ھات أسئلة لألجوبة اآلتیة 23.

.أنا مسافر إلى نیویورك

.الكلیةال، أنا طالب في ھذه 

:ترجم إلى العربیة 24.

Our college is near the University

I am coming from a remote village

PART- C

Write a short essay on any six of the following

Each question carries five marks (6x5=30)

"أھل الكھف"مسرحیة  25.

"والزواجالحب"أفكار منفلوطي في  26.

.لمحمود درویش" أحبك أكثر" 27.

.شخصیة سلمى كرامة 28.

.أحمد شوقي 29.

:صل بین اآلتیة 30

األجنحة المتكسرة قم للمعلم

منفلوطي أھل الكھف

أحمد شوقي سلمى كرامة
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فلسطین الحب والزواج

توفیق الحكیم محمود درویش

:امأل الفراغ بالكلمة المناسبة 31

)شقة-قریبة-لذیذ-جمیل-شكرا(

............ھذا الطعام

یا أستاذ ......... بیتكم

لك یا سید علي...........

..........نحن نسكن في

من الجامعة؟.........ھل بیتھا

:صل بین العبارات اآلتیة 32

Have you got anything else? ھل أنت رجل أعمال؟

Which country do you come from? وأنت یا آنسة؟

Are you a business man? ھل أنت من القاھرة؟

Are you from Cairo? من أي بلد أنتم؟

And you miss? ھل معكم أي شیئ آخر؟

PART- D

Answer any two of the following

Essays can be written either in English or in Arabic (2x12=24)

لتوفیق الحكیم" أھل الكھف"اكتب مقالة عن  33.

:عرب اآلتیة 34.

Can I help you?

Yes. I speak only French.

I’m sorry, but I don’t understand French.

Please find someone who speaks French.

Where will you meet your friends?

I’ll meet them at the airport.

When will they get there?

I don’t know yet.
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.لحسن البصري" أخالق المؤمن"اكتب مقالة عن  35.

:ترجم إلى اإلنجلیزیة 36.

صباح الخیر : عبد هللا

صباح النور : زینب

ھل أنت من الھند؟ : عبد هللا

.ال : زینب

من باكستان؟ : هللاعبد 

.ال : زینب

من أي بلد أنت؟ : عبد هللا

.بلد من البالد : زینب

ھل نذھب إلى صالة الشاي؟ : عبد هللا

.شربت الشاي والقھوة : زینب

نذھب إلى المسرح، أو السینما؟ : عبد هللا

.أنت تذھب إلى حالك، وأنا أذھب إلى حالي. أنا آسفة. ال : زینب


