في مدح محمد رسول ﷲ )صلى ﷲ عليه وسلم(
 ١من مؤلف القصيدة ؟ وما جنسيته ؟
جنسيته  :لبناﻧي
ج= مارون عبود
 ٢ما ديانته ؟ و عالم يدل تأليفه ھذه القصيدة ؟
ج= مسيحي  :يدل على أن الرسول موضع إعجاب و تقدير من غير المسلمين و تعلق الشاعر بشخصية الرسول
 ٣عمن تتحدث القصيدة ؟
ج= تتحدث عن الرسول الكريم محمد)ص(
 ٤إالم تھدي رسالة الرسول الكريم ؟
العجمي

العجمي

العجمي

العجمي

ج= تھدي إلى الحق و العدل و محاربة الطغيان و التحلي بمكارم األخالق

٥

لماذا نصر ﷲ دين محمد ؟

العجمي

ج=ألﻧه يدعو إلى الحق و العدل والبد أن ينتصر الحق على الباطل

 ٦صف حال األمة العربية قبل اإلسالم ؟
ج= كاﻧت القبائل العربية متفرقة و متحاربة  -تعبد األصنام  -يقھر القوي الضعيف  -يسود بھا الظلم
ج= رسالة اإلسالم
 ٧ما الذي وحد األمة العربية بعد تفرقھا ؟
 ٨ما أھم المشاعر و األحاسيس باألبيات ؟
ج= الفخر و االعتزاز بالنبي الكريم  -الفرحة باﻧتصار اإلسالم  -النفور من الكفار وزعمائھم
 ٩في أي األحوال ينطلق نداء ) ﷲ أكبر ( ؟ و لماذا ؟
ج= ينطلق في حالة النصر و في المعارك  -لبث الحماسة في النفوس
 ١٠اذكر مظھرين من مظاھر ظلم الجاھلية التي ألغاھا الرسول الكريم محمد )ص( برسالته.
ج= واد البنات  -قھر القوي الضعيف
 ١١علل :كان فتح مكة نصرا عزيزا للمسلمين جميعا .
 دخول الناس في دين ﷲ أفواجاج= -ألﻧه كان بداية الﻧتشار اإلسالم بالعالم أجمع
العجمي

العجمي

العجمي

العجمي

العجمي

العجمي

-القضاء على الشرك و المشركين في مكة

 ١٢اذكر ثالثة من معجزات ﷲ تعالى التي أيد بھا الر سول الكريم محمد )ص(.
ج= الٌقرآن الكريم  -اإلسراء و المعراج  -اﻧشقاق القمر  -خروج الماء من بين أصابع النبي
 ١٣صغ عنوانا آخر لألبيات .
ج= رسالة التوحيد  -الرحمة المھداة  -دعوة اإلسالم  -النصر المبين
العجمي

العجمي

١٤

العجمي

١٥

العجمي

١٦

العجمي

١٧

العجمي

١٨

)ما كنت سفاحا و لم تسفك دما إال بحق العادل الدّيــّــان(ما جانب االتھام الذي رد عليه الشاعر بالبيت السابق ؟

ج= أن اإلسالم دين إرھاب اﻧتشر بحد السيف
ھات من عبارات الشاعر ما يشير إلى وحدة رساالت اإلسالم ؟
ج=قوله ) أحد سبيل ﷲ سيناء النبي الھاشمي ( إشارة إلى النبي موسى عليه السالم الذي كلم ربه بسيناء
في غزوة أحد جانبان في الصراع حددھما ؟
ج= جاﻧب الصراع المادي بالحرب بين المسلمين و المشركين ** جاﻧب الصراع المعنوي بين الحق والباطل
لم خص الشاعر) أبا لھب  -أبا سفيان ( بالذكر دون غيرھما من معسكر المشركين؟
ج= لمكاﻧتھما في قريش و أﻧھما أبرز زعماء مكة
ج= ھي السيدة ﻧسيبة بنت كعب
من ھي أم عمارة ؟ ما قصة بطولتھا ؟

العجمي

 -عندما تخلى المسلمون عن الرسول الكريم في غزوة أحد ﻧزلت ساحة القتال و دافعت عن الرسول )ص(

 ١٩اذكر ثالثة من المفاھيم التي تنطق بھا بطولة ام عمارة .
ج= الشجاعة  -الفداء  -حب الرسول الكريم  -التضحية
 ٢٠عالم تدل التعبيرات التالية:
ج= العدل منھج الرسول الكريم .
* -العدل قائمه :
ج= يدافع المسلمون عن مبادئ اإلسالم
* -يمشي براية احمد حزب الھدى :
العجمي

العجمي

ج= فتحت مكة باستسالم أھلھا بال حرب
* -مكة أشرعت أبوابھا لعساكر الرحمن :
ج=يدل على وحدة المسلمين و تالحمھم
* -أمة مرصوصة البنيان :
ج=يدل على عدم اﻧتشار اإلسالم بحد السيف
* -ما كنت سفاحا و لم تسفك دما :
ج=إشارة إلى معجزة القرآن الكريم
* -سور الھدى نزلن سحر بيان :
 ٢١محمد فاتح الدنيا وضح ذلك في ضوء فھمك لألبيات .
ج= أن محمد ا ﻧشر الحق و العدل و المساواة بين الناس و قضى على الظلم و حارب الطغيان و الفساد
 ٢٢ركز الشاعر على غزوتين من غزوات الرسول .ما ھما ؟ولماذا خصھما ؟
ج= غزوة أحد  :وضح فيھا حب المسلمين للرسول ورسالته و بيان أھمية طاعة الرسول
فتح مكة  :كاﻧت ﻧقطة تحول للدعوة اإلسالمية حيث بدأت دعوة اإلسالم تنتشر في العالم كله
 ٢٣ضع عالمة )  ( /أمام التعبيرات الصحيحة و عالمة )  ( +أمام التعبيرات اغير الصحيحة :
( /
)
 كسر األصنام ورفع اآلذان إعالن بأن كلمة ﷲ ھي العليا) ( +
 غزوة أحد أولى غزوات النبي الكريم مع المشركين) ( /
 يشرع القتال في اإلسالم حيث تسد سبل السالم و يستشرى العدوان) ( +
 ذكرت غزوة بدر وغزوة أحد في القصيدة) ( /
 المقصود بالكتاب في القصيدة ھو القرآن الكريمالعجمي

العجمي

العجمي

التذوق الفني
 ٢٤ما المعنى الجميل الذي تفھمه من قول الشاعر ) في أمة مرصوصة البنيان (.
ج= شبه األمة اإلسالمية حال توحدھا و قوتھا بالبناء القوي المتين
*تطاعن فحال من الشجعان
 ٢٥أي التعبيرين التاليين أفضل و لماذا ؟ *تطاعن أفحل الشجعان
ج= األول ھو األجمل لداللته على القوة المتناھية للسيدة ﻧسيبة بنت كعب ) أم عمارة ( فھي تبارز أشجعھم
) ٢٦ﷲ أكبر دھورت أصنامكم فتحطمت ( ضع خطا تحت كل كلمة ترسم حركة في العبارة السابقة .
 ٢٧يا فاتح الدنيا استرح بأمان بم يوحي قوله) استرح بأمان (.
ج= يوحي بطمأﻧة الرسول بأن الدعوة مستمرة
 ٢٨وضح الجمال في التعبيرات التالية .
ج= شبه الرسول الكريم بسيف األمان
أ /طبعتك كف ﷲ سيف أمان
ج= شبه الشاعر كلمة ) ﷲ أكبر( بشيء مادي تحطم أصنام الكفر
ب  /ﷲ أكبر دھورت أصنامكم فتحطمت
العجمي

العجمي

العجمي

العجمي

العجمي

٢٩

العجمي

)ما كنت سفاحا و لم تسفك دما إال بحق العادل الدّيــّــان(لم اختار الشاعر اسم ﷲ العادل في البيت السابق؟

ج= ألﻧه يناسب البيت حيث أن الرسول لم يقاتل إال بالحق و العدل و لم يظلم أحدا .
 ٣٠اذكر ثالثة من أسماء السيف .وثالثة من أسماء القرآن.
القرآن :الذكر – الكتاب – النور
ج= السيف :الحسام – المھند – البتار
الكلمة

مرادفھا

الكلمة

إفرنده
الردى
طبعتك
يزجيه
كتابك
جاني
سبيل

سيفه
الموت
صاغتك
يدفعه
القرآن
معتدي
طريق

مرصوصة
سفاحا
تسفك
أوثان
باسل
تطاعن
أفحل

مرادفھا الكلمة مرادفھا
ملتحمة
قاتال
تريق
أصنام
شجاع
تبارز
أشجع

قائمه مقبض السيف
توارى واختفى
كمن
الديان من أسماء ﷲ
أشرعت فتحت
دھورت حطمت

الكلمة ضدھا الكلمة جمعھا
الشرك اإليمان
ھدى ضالل
أشرعت أغلقت
نصر ھزيمة
أفحل أضعف
أمان خوف

كف
سيف
امة
راية
حزب
صوت
سورة

أكف
سيوف
أمم
رايات
أحزاب
أصوات
سور

