ؽً أعئٍخ وزبة اٌٍؽخ اٌعشث١خ
اٌّغز ٜٛاٌشاثع
للصف عشر الثانً
الفصل الدراسً الثانً
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شرح قصٌدتً) رسالة من باب
العامود (و)العربٌة فً ماضٌها
وحاضرها(.
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الوحدة االوىل

(جو النص)

ّس

ٌر

ّس

يىت كرة صادة نلًٕ ملهك ألو ٚش حللٍ تٍ طالل ْز ملمال ؟

قبل حلول شهر رمضان المبارك عام 2015م
ٌر

يار ٚلرزكش صادة نلًٕ يف ْز ملمال ؟

ٌه أمجاد الثورة العربةٌة
ي الكبرى التً أطلقها المغفور له ال ّشرٌف الحسٌن بن
يستذكر سم وه ف
ّ
الحق والعدل ركائز لها.
علي  ،وما واكبها من نهضة ا ّتخذت من قٌم
يا دػا صادة نلًٕ يف ْز ملمال ؟

ي المجتمعات اإلنسانٌة  ،ونبذ ال ّتعصب بأشكاله.
٠ذع ٛإلى تعزٌز ثقافة الحوار وال ّتسامح ف
ٚشٖ مسِٕ أليري دلٍ تٍ طالل أٌ نهرت ز حلضاس٘ أًْٛح كثريج يف دٛاذُا .

ي ّل االستقالل الثقافً الذي آمن بالتشاركٌة وقبول اآلخر،
عنصر مه ّم من عناصر ال ّتطوّ ر ف
واتخذ من التارٌخ جسرا نحو اإلبداع وال ّتطور.
اٌّعغُ  ٚاٌذالٌخ :
أضف إىل يؼجًك نهغٕ٘ :

الص ْنوان  :واحدهما ال ِّ
ص ْنو ،وهو الم ِْثل وال ّن ير
السٌ ٌرورة  :االمتداد واالستمرار.
 ّالتشرذم  :ال ّتفرق.
الرهاب  :الخوف المرضً.
 ُّّس

ّس

ّس

2ـ ػذ إىل أدذ يؼاجى نهغح نؼشتٛح ٔ سرخشج يؼىن كم مما ٚأذ:ٙ
٠شٔ ٛاٌ٠: ٝي ُ٠حٌٕظَ اٌ٠ ،ٝظطٍّةغ اٌ.ٝ
األٚط  :حٌؼٍ ّة.ٛ
ْ
ّة
االعزجذاد :حالٔفَحى رخٌَأ ِٓ ٞغٍِٛ٘ َ١س.
ّس
3ـ سرخشج يؼاَ ٙملفشد خ نر ٙحترٓا خط ٔفك نلٛاق نز٘ ٔسدخ ف:ّٛ
غَٕٓ حٌىّ١ٔٛةش حٌظ ٟلخَ ػٍ ٝأٓخٓٙخ حٌٛؿٛى.
أ -فىخْ حٌظٕ ّةٛع ِٓ ِىخِٓ حٌمٛسٚ ،حالهظالف أكي اٌ ُّ
حٌُّٕٔٓ ِ:فَى٘خ ُةّٕٓةشِ ٟ٘ٚ ،خ أٚىػٗ هللا ف ٟحٌى ِٓ ْٛأٓزخد ٚلٛحٔ.ٓ١
د ٚ -وخْ ِٓ أرٕخء حأل ّةِش اٌز ّٛال ٓ١اٌ ٝحٌلَّ٠ةش ٚحٌظغّ١ٍٓ َ١١خْ حٌزٔظخٔ.ٟ
ِفَى٘خ حٌظ ّةٛحق ٛ٘ٚ ،حٌٕخُع اٌ ٝحٌظغ.َ١١
غبـش ٌلمٛق حإلٔٔخْ.
ؽ-ال طٕزت ّةاال رخٌِّ٠ي ِٓ حٌّؼخٔخس حإلٔٔخّٔ١ةش ٚحالٔظٙخن اٌ ّ
حٌّى٘ٛف حٌٛحٟق.
ى-أّةٕ ٟأصع ٟحٌظٕٙجش ر ٌٖٙحٌّٕخٓزش حٌّزخٍوش اٌ ٝأٍ٘ٚ ٟأرٕخء .ٟٕ١ٚ
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أليَِّ.
اٌفٚ ُٙاٌزؾٍ:ً١
1ـ ركش ثالثح يثادئ لايد ػهٓٛا نُٓضح نؼشتٛح.
حٌمّ١ِٛةش ٚحٌلَّ٠ةش ٚحٌٛكيس ٚحالٓظمالي ٚحٌّٔخٚحس ٚحٌظميَ.
2ـ دذد أْذ ف نُٓضح ٔفك سؤٚح ملغفٕس نّ نششٚف حللني تٍ ػه.ٙ
طؤ١٠ي حٌل ّة
ك َٜٔٚس حٌؼييٚ ،حػِحُ وظخد هللا ٚاك١خء ّٕٓةش ٍٓ.ٌٗٛ
3ـ يا ملُطهماٌ نهز ٌ َثثمد يًُٓا نثٕسج نؼشتٛح نكربٖ؟
كفع وَحِش حٌؼَٚرش ٚحٌظّّٔةه رمَ١ةُ حإلٓالَ حٌٕزٍ١ش حٌّٔةخِ١ش.

ّس

4ـ جاءخ ذطهؼاخ سهًٛاٌ نثلراَ ٙيُلجًح يغ يثادئ نُٓضح نؼشتٛحٔ ،ضخ رنك.
ًٌه ألٔٗ وخْ ٕ٘٠ي حٌلَّ٠ةش٠ٚ ،ظطٍّةغ أٌِ ٝظمزً ٠ظلمك ف ٗ١حإلٛالف ٚطفى١ه ٚحالٓظزيحى وّخ رّ١ةٓ ف ٟوظخرٗ
"ًوَٚ ٜػزَس أ ٚحٌيٌٚش حٌؼؼّخٔ١ش لزً حٌيٓظٚ ٍٛرؼيٖ" 1908
5ـ تني نغشض يٍ ذؼهى نراسٚخ.
حٌظخٍ٠ن ٌٍَٚ١ٓ ْ١س َٓىّ٠ةش فم ،٢أّةّخ ً٘ ٛوَٚ ٜػزَس طلفّةِ حٌو١خيٚ ،طيفؼٗ اٌ ٝحٌظّةفى َ١ف ٟحٌّّىٓ ِٓ
ى ْٚلٛ١ى أ ٚكيٚى؛ فٌ ْ١ٌ ٛٙظٌوَ حٌّخ ٟٟفمٚ ،٢أّخ ٌإلفخىس ِٓ ِٕـِحطٗ  ٚرطٛالطٗ.
ّس
ً
ّس
ّس
6ـ جؼم مسٕ أليري حللٍ حلضاسج إلساليٛح منٕرجا نهذضاس خ نؼظًٛح ،ت ٍٛرنك.
ّة
طظوٌ ِٓ" حٌظٔخِق ٌٍـّ١غ "ٗؼخٍحص ٚ ،وخٔض حٌل٠خٍس حإلٓالِ١ش ف ٟأٚؽ حُى٘خٍ٘خ طظّةٔغ ٌي٠خٔخص
ألٔٙخ
ٚػمخفخص ِظزخٕ٠شٚ ،طّ ٠ةُ أفَحىًح ٕ٠ظّ ْٛألػَح ق ٚأُِ ِوظٍفشٚ ،طمزً ح٢هَ ِٓ غ َ١طؼٜذ ٌطخثفش أ ٚػم١يس.
ّس
ّس
ّس
7ـ نرُٕع نثمايف يٍ أْى يصادس لٕج نشؼٕب ٔضخ رنك.
حٌظٕ ّةٛع ِٓ ِىخِٓ حٌم ّةٛس ،ألّٔةٗ ٠مٛى اٌ ٝحٌؼ ٖ١حٌّ٘ظَن حٔطاللخ ِٓ حٌو١ٜٛٛش ٚحالٓظمالي حٌؼمخف ٟحٌظٟ
طلظََ حٌظٕ ّةٛع رؤٗىخٌٗ ٚحٌظؼيى٠ش حٌؼمخف١ش ،فظمٛى اٌ ٝحٌؼمً حٌّٕفظق ػٍ ٝح٢هَ روزَحطٗ حٌّوظٍفش رؼ١يح ػٓ
حٌظؼّٜةذ ٚحٌظمٔ.ُ١
ّس
ّس
8ـ يا ملمصٕد تانؼثاسج ٜذٛح" :يٍ ملفاسلاخ نرٚ ٙؼاَ ٙيُٓا ٔ لؼُا نؼشت ٔ ٙإلساليٙ

نفجٕج تني يا ُٚثغ ٙأٌ ٚكٌٕ ٔيا ْٕ كائٍ"؟
ٕ٠زغ ٟأْ ٔظلخٔٚ ٍٚظوخ١ذ ال أْ ٔظلخٍد ،فخهلل طؼخٌ ٝحٓظوٍف حإلٔٔخْ ف ٟحألٍٚ ٝوَّةِٗ ٚىػخٖ اٌٝ
حإلػّخٍ ٚحٌو ،َ١فٕٙخن ِفخٍلش ر ٓ١ى ٍٚحإلٔٔخْ ف ٟحإلػّخٍ ٚحٌزٕخء ِٚخ ٘ ٛوخثٓ حٌ ِٓ َٛ١أهطخٍ حٌلَٚد
ٚىػٛحص حٌظمٔٚ ُ١حٌوطخد حٌطخثف ٍَٚٗٚ ٟحٌفَلش ٚحٌظّةًََ٘ ٚحالٔظٙخن حٌّٔةخفَ ٌلمٛق حإلٔٔخْ.
ّس
9ـ أشاس مسٕ أليري حللٍ إىل نرًلك تانمٛى إلَلاَٛح ملشرتكح نهثشش ػهٗ ئرالف
ّس
ّس
أجُاسٓى ٔطٕ ئفٓى ٔأصٕهلى ،ت ٍٛأًْٛح رنك.
ّة
اْ حٌظّٔه رخٌمَ١ةُ حإلٔٔخّٔ١ةش حٌّ٘ظَوش ٠ئ ّةى ٞاٌ ٝطلم١ك حألِٓ ٌٍـّ١غ  ُٙٔ٠ٚف١ى٘ف حٌٛؿٗ حٌلم١مٌٍ ٟظطَّةف،
رخٌظَو ِ١ػٍ ٝحٌّ٘ظَوخص حٌؼخٌّّ١ةش ٚحإللٍّ١ّ١ةشٚ ،طفؼ ً١ى ٍٚحٌّئّٓةٔخص حإللٍّ١ّ١ةش ٚحٌؼَرّ١ةش حٌظ ٟطلًّ
أّ٠ٌٛٚةخطٕخ ٚطل ّةي ى ِؼخٌّٙخ رٍٜٛس ِٔظمٍّةش.
ّس
ّس
ّس
10ـ نلًِٕ َظشج يلرمثهٛح يف حتلني ٔ لغ نؼامل نؼشتٔ ،ٙضذٓا.
حٌظـ ّةيى فِ ٟوظٍف حٌّ١خىٚ ،ٓ٠طؼِ ِ٠ػمخفش حٌؼًّ ٚحٌّ٘خٍوش ٚحإلريحع ٚحإلٔـخُٚ ،ىػُ حٌظّةؼخٚ ْٚحٌظّةىخًِ رٓ١
ىٚي حإللٍٗٚ ُ١ؼٛرٗ.
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11ـ ِب أّ٘١خ رؤع١ظ فٕذٚق عبٌّّ ٌٍ ٟضوبح ٚاٌزّىبـً االعزّبع ّٟ؟
حالٓظفخىس ِٓ ٔظخَ حٌ ّةِوخس فٓ ٟز ً١طلم١ك حأل٘يحف حٌظّّٕ٠ٛةش ٌٍزٍيحْ حإلٓالِ١ش حأللً ّٔ ًٛحّٟٚ ،خْ حٌل١خس
حٌىَّ٠ش ٌألفَحى ف ٟحٌّـظّؼخص حإلٓالِّ١ةشٚ ،طؼِ ِ٠لَ١ةُ حٌغّ٠َ١ةش ٚحٌّٔةٍطش حألهاللّ١ةش ٚحٌىَحِش حإلٔٔخّٔ١ةش.
ّس
ّس
12ـ َظاو نضكاج ٚمذو صٕسج دمٛمٛح ػٍ مسادح إلسالو:
أ  -حَٗف ٌ٘ح
ٔظخَ حٌِوخس ىٌ ً١ػٍ ٝل ُ١أٔخٔ١ش ٓخِ١ش ف ٟحإلٓالَ وخٌَّةكّش ٚحإلكٔخْ اٌ ٝحٌّلظخؽ ٚحرٓ حٌٔزٚ ً١طؼِِ٠
حٌظىخفً حالؿظّخػ ّة ٛ٘ٚ ، ٟرٌٙح  ُٙٔ٠ف ٟاٗخػش ٍٓخٌش حإلٓالَ حٌلمّةش حٌّزٕ١ش ػٍ ٝحٌؼيي ٚحٌٔالَٕ٠ٚ ،ؤ ٜرٙخ
ػٓ ِٔ ّةّ١خص حإلٍ٘خد ٚحٌَُّ ٘خد.
٘خص ً
ِّ
ٓزال أهَّ٠ ٜىٓ ْة
أْ طٔ ُٙف ٟارَحُ ٍٛٛس حإلٓالَ حٌلم١مّ١ةشٚ ِٓ ،ؿٙش ٔظَن.
د-
أـــ ٔ ٝٙحإلٓالَ ػٓ لظً حأل١فخي ٚحٌٕٔخء ٚحٌ٘ٛ١م ٚحٌؼـِس.
د ـــ أَِ حإلٓالَ رخٌٛفخء رخٌؼٛٙى.
ؽ ـــ وخْ ٍّٛة ٝهللا ػٍٍّٓٚ ٗ١ةُ  ٟٛٛ٠رؤً٘ حٌٌِش ٚحٌّٔظؤِٕٓٚ ٓ١خثَ حٌّؼخ٘ي٠ٚ ٓ٠يػ ٛاٌَِ ٝحػخس كمٛلُٙ
ٚأٜخفٚ ُٙحإلكٔخْ اٌ ٕٝٙ٠ٚ ُٙ١ػٓ اٌ٠حث٠ٚ .ُٙظَن أً٠٠خ ٌٍطخٌذ.
13ـ ػهم يا ٚأذ:ٙ
أ ٛٚ-ف ّٓ ّة ٛحألِ َ١حٌلٔٓ حٌٕ٠ٙش رخٌّزخٍوش.
ألٔٙخ ٍُػض رٌ ٍٚحٌو َ١فٔ ٟفْ و ّةً ػَر ّةٛ ٟخىق ف ٟحٔظّخثٗ ٌٔ٠ ،ٕٗ١ٛؼ ٝاٌ ٝحالٓظماليٚ ،كممض
حٔظٜخٍحص وزَ١س فٓ ٟز.ٍٗ١
د-حإلٓالَ ٚحٌظميَ ِّْٕٛٛة حْ ال ٠فظَلخْ.
ّة
ألْ حإلٓالَ ٠يػ ٛاٌ ٝحٌظم ّةيَ ف ٟطٕ َ٠ٛحألً٘خْ حٌزَ٘٠ش رَٓخٌش حإلٓالَ حٌ ّةٔ ْةّلش حٌظ ٟطيػ ٛاٌ ٝحٌٕ٠ٙش
ٚحٌَل ّة ٟحإلٔٔخٔ ّةِٛٚ ٟحؿٙش حألهطخٍ حٌ ُةّليلش.
ؽ -اْ حإلٍحىس حٌؼَرّ١ةش حٌلَّةس حٌّٔئٌٚش ال طٕف ًٜػٓ طغٍ١ذ حٌؼمً ٚحٌلىّش.
ألٔٙخ طَوٓ اٌ ٝحٌؼمً ٚطؼظّي ػٍٚ ،ٗ١طٕٔـُ ِغ حٌم ُ١حإلٔٔخٔ١ش حٌّ٘ظَوش حٌظ٠ ٟئ ّةى ٞحٌظّّٔةه رٙخ اٌ ٝطلم١ك
حألِٓ ٚحالٓظمَحٍ ٚطمزّةً ح٢هَ ٔٚزٌ حٌظطَّةف.
ّس

14ـ كٛف ٕٚفك إلَلاٌ نؼشت ٙتني السرمالل نثمايف ٔ الَفراح ػهٗ ٜخش يف ضٕء فًٓك نهُص؟

حالٓظمالي حٌؼمخف ٟال ٠ؼِٕٕ ٟغ حالٔفظخف ػٍ ٝػمخفخص ح٢هَ ،ٓ٠رً ٠ؼّٕ٠ٛ٘ ٟةش ػمخفّ١ةش ِٔظمٍش رٌحطٙخٚ ،فٟ
حٌٛلض ٔفٔٗ طظمزّةً ح٢هَ ٚطٕفق ػٍ ٝػمخفخطٗٚ ،طلظََ حٌظٕ ّةٛع ٚحٌظؼ ّةيى٠ش حٌؼمخفّ١ةش ٚطلظىُ اٌ ٝحٌؼمً ٠ٚ.ظَن
أً٠٠خ ٌٍطخٌذ.

ّس ّس
نرزٔق جلًايل
ّس

ّس

1ـ ٔضخ مجال نرصٕٚش يف نؼثاس خ ٜذٛح:
أ -حٌٌ ٞوخْ ٠ظطٍّةغ أٌِ ٝظمزً ٠ظلمّةك ف ٗ١حإلٛالف حٌّٕ٘ٛى ٠ٚظُ ف ٗ١طفى١ه حالٓظزيحى.
ّ ٛة ٍٛحالٓظزيحى ٗ١جًخ ِؼميح ِظ٘خرىخ ٠ظ ّةُ طفى١ىٗ.
د ٍُ -ةفؼض أٗىخي حٌّؼخٔخس ٚحالٔظٙخوخص حٌٜخٍهش ٌىَحِش حإلٔٔخْ ػٓ حٌّمظٍؼٚ ٓ١حٌّٙـَ.ٓ٠
ّ ٛة ٍٛأٗىخي حٌّؼخٔخس ً
ػمال َ٠فغ ػٓ ٛخكزّٗ ٛٚ ،ة ٍٛحالٔظٙخوخص أٔخًٔخ َٜ٠ع ّ ٛٚ ،ة ٍٛحٌّٙـّةَ ٓ٠ػٓ
رالىُ٘ ٗـَح ِمظٍؼًخ ػٓ حألٍ.ٝ
ؽ-فّخ ٔؼخٔ ٗ١حٌ ِٓ َٛ١أػَح ٝحٌ ٓ٘ٛػٍ ٝحٌّٜةؼ١ي حٌل٠خٍ٠ ٞئ ّةوي حٌلخؿش اٌ ٝحٌظـ ّةيى.
ّ ٛة ٍٛحٌ٠ؼف حٌٌ١ٜ٠ ٞذ أرٕخء حألِش حًٌَِٟ َٛ١خ ٌٗ أػَح ٝطظ َٙػٍٛ ٝخكزٗ.
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ّس

ّس

2ـ ٔضخ دالنح يا حترّ خط يف نؼثاس خ ٜذٛح:
أ-فِ ٟلخٌٚش حٓظ١ؼخد سٚػ اٌعقش ٚطل ّةي٠خطٗٔ ،يٍن ِخ ٌيٕ٠خ ِٓ َِ١حع ك٠خٍ ّة
ٚ ٞطَحع ٓ١خٓ٠ٙٔٚ ٟش
ػَرّ١ةش.
أِ ٞخ ّ١ّ٠ةِ ػَٜٔخ حٌلخٌ ٟػٓ غ.َٖ١
دّ -ة
اْ حٌزلغ ف ٟحٌم ُ١حإلٔٔخّٔ١ةش حٌّ٘ظَوش  ُٙٔ٠ف ٟوؾؿ اٌٛعٗ اٌؾم١م ٌٍّ ٟزّطشؾ.
اظٙخٍ كم١مش حٌظّةطَّةف حٌٌ٠ ٞظٔظَ ٍٚحء ٍىحء آهَ ال ّ٠ؼّةٍٗ.
ؽ -فىخٔض ٌٖ٘ ِطخٌذ أ ّةِش كٍّٙخ ؿ ّةي ٞحٌَ٘٠ف حٌلٔ ٓ١رٓ ػٍ ٟــــــ ّ١١ةذ هللا ػَحٖ ـــــ ٠ ٛ٘ٚشِٔ ٛع
أثٕبئٙب اٌِ ٝغزمجً ِؾشق ألِزٕب اٌعشث١خ.
ٚكيس حٌَإ٠ش ػٕي حٌَ٘٠ف حٌلٔ ٓ١رٓ ػٍٚ ٟأرٕخء حألِش حٌؼَرّ١ةش رّٔظمزً ُحَ٘.
ى ّ -ة
اْ حٌظّّٔةه رخٓظمالٌٕخ حٌؼمخف ّة٠ ٟؼ١ي طـي٠ي اٌعمً اٌعشث ّ ٟإٌّفزؼ عٍ ٝا٢خش.
حٌزؼي ػٓ حٌظؼّٜةذٚ ،طمزّةً ح٢هَٚ ،حالٔفظخف ػٍ ٝحٌؼمخفخص حٌّظؼ ّةيىس.
ّس
ّس
3ـ نؼثاسج ٜذٛح "  :نرلايخ نهجًٛغ"ِٛ ،عضح ـ ٟوٍّبرٙب عّ١مخ ـ ٟدالٌزٙبٔ ،ضخ يا حتًهّ
يؼاٌ.
يٍ
ٍن
حٌظٔخً٘ ٚحٌظ َ١ٔ١ف ٟحٌظؼخًِ ِغ ح٢هَٚ ،ٓ٠طمزّةٍ ،ُٙػٍ ٝحهظالف أى٠خٔ ُٙأ ٚأؿٕخٓ ُٙأ ٚأ.ٌُٙٛٛ

نؼذد

لنب٠ب ٌؽّ٠ٛخ

) ألػذ د يٍ 3إىل )10
ي الجملة.
ي ال ّتذكٌر والتأنٌث ،وتعرب األرقام تبعا لموقعها ف
تخالف المعدود ف
ؾ
طالع زٌد ثالثة كت ٍ
قصص.
ب وأربع
ٍ
َع
ي الجملة.
وتعرب األرقام تبعا لموقعها ف
) نؼذد ٌ 11ـ ) 12
ي التذكً والتأنث ،وٌأتً تم ٌزهما مفردا منصوبا .نحو:
ٌ ٌطابقان المعدود ف
ي األردنّ اثنتا عشرة محاف ة،
ف
ُت
ي.
شر كتابا وإحدى َعع ْش َعر َعة روا ة
قرأت أَ َحدَ َع َ
ي الجملة.
العدد (  )11يبنى على فتح اَعلجزأين رفعا ونصبا وجرّ ا تبعا لموقعه ف
ي الجملة ،وجزؤه الثانً يبنى
العدد (  )12جزؤه األول يعرب إعراب المثنى تبعا لموقعه ف
على الفتح .
) نؼذد ٌ 13ـ ) 19
ردا منصوبا ٔ،ؾ: ٛ
جزؤها األول ي ٌةخالف المعدود والجزء الثانً ٌوافقه ،وٌأتً تم يزها مف
َ
عشر طالبا .
خمسة
ي الرّ حلة
اشترك ف
َ
تس َع ع ْ
شر َة معلّمة.
ف
ي مدرسة اإلناث ْ
ًّ
تبعا َ لموقعها فً الجملة.
رفعا ونص ًبا
وجرا ً
و ُت ْبنى على فتح الجزأٌن ً
5

) أنفاظ نؼمٕد يٍ  20إىل ) 90
ًّ
وجرا
رفعا بالواو،ونص ًبا
السالم ،فتعرب إعرابه تبعا لموقعها ف
ي الجملة؛ ً
ملحقة بجمع المذكر ّ
ردا منصوبا وتلزم ألفا العقود صورة واحدة مع معدودها ،سواء
بالٌاء  ، ،وٌأتً تم يزها مف
كراًا أم م ؤنثا نحو:
أكان مذ ّ
َع
ْ
طالب.
ة
شاركت ف
ي الحوار عشرونَ
وحف ُت
ت ثالثٌنَ بٌتا من الشعر.
ردا مجرورا باإلضافة ،نحو ُ :
كتبب فقرة
(األعداد مئة و ألف و ملٌون ) ٌأتً معدودها مف
فً مم ِة كلم ٍة.
( الػذ د نرتذٛثٛح ػهٗ ٔصٌ فاػم) :
ابع من الرواة.
الر َ
تطابق المعدود ،نحو :قرأب الفصل ّ
ٔٚهذك تانؼذد كهًح) تضغ(
ي ّل عن ثالثة وال ٌة
وه ي تد ّل على عدد مبهم ال قٌة
يزٌد على تسعة ،و ُتتستعمل استعمال  -األعداد
المفردة من ( 3ـ  )9وقد تر ّكب مع العشرة تركٌبا مزجٌا وقد ٌة
يكون معطوفا علٌها أحد ألفا
العقود ،وحكمها من حي ٌة
ث التذكٌر والتأنٌث أو اإلعراب كأحكام األعداد من ( 3ـ  )9نحو :
ُت
أعوام.
ي القدس ِبضع َعة
أقمت ف
1ـ
ٍم
ُت
ضع سنوا ٍم
ت.
مكثت ف
2ـ
ي م ّك َعة ِب َع
ُت
شاهدت ِبض َعع َعة َعع ْش َعر رجال.
3ـ
4ـ كلّ ُت
مت ِب ْع ع ْش َعر َعة امرأَعة.
5ـ صافحْ ُت
ت بضعة وعشرين رجال.
كهًح نُٛف :
اٌضائذ عٍ ٝال َعقد على وتد ّل على عدد من الواحد إلى ال ّثالثة  ،وال تستعمل ّإال بعد العقود
ونيف ،م ةٌة
ونيف) أي ) :أكثر من ،زٌادة
ونيف  ،أَع ْلفٌة َع
ئ َع
عون َع
وبعد الممة و األلف نحو (:أَعرْ َعب َع
على (.وتلزم حالة واحدة من حي ٌة
ث ال ّتذكٌر والتأنٌث  ،نقول:
ونيف.
جاء ثالثون رجال َع
أنف ْق ُت
ت عشرون دٌنارا و نٌف.
حف ْ ُت
صًةو نٌف.
ت عشرون ق د
 1ؽ ّٛي األسلبَ اٌز ٟث ٓ١اٌمٛع ٓ١اٌ ٝوٍّبد:
عغذ اٌغبِعخ األسدٔ١خ عٕخ ) .َ ( 1962
أ -أ ّ

ٕٓشَة أٌف ٚطٔؼّجش ٚحػٕظٓٚ ِّٓ١ظَٓ١ة .

ةِ-ىش ٘بس ْٚاٌشؽ١ذ ـ ٟاٌخالـخ  23عٕخ  2ٚؽٙش .َٛ٠ 18

طٌُٚ -ذ عٍّ١بْ اٌجغزبٔ ّ ٟعبَ( .َ ( 1856
.
د٠-مع اٌذّسط ـ ( 11 ) ٟففؾخ ِٓ اٌؾغُ اٌّزٛعو.
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ػالػًخ ٚػََ٘ٓ٠ة ٕٓشً ٚ ِّٓ٠َٙٗٚػّخٔ١شَة َةػ َة٘ َةَ ًِ ٛ٠خ

ػخ َةَ أٌف ٚػّخّٔجش ٓٚظش ٚهَّٔٓ١ة
اكي ٜػَ٘س ٛفلشً.

ٓزؼشٌة ٚػّخَْٔٛة .
ِجظخ وظخد

ٖ ـ-عّش عذّ) 87 ( ٞعب ًِب.
 - ٚـِ ٟىزجخ ث١زٕب ( ) 200وزبة
2ـ أعشة ِب رؾزٗ خو ـِ ٟب ٠ؤر:ٟ
ؾ َش َو َْ ٛوجًب َٚاٌؾّظ َٚا ٌْمَ َّ َش َسأ ْ٠زُ ٌٟ ُُٙعبعذ)ٓ٠
عؿُ ألَثَِّ٠ ِّٗ١ب أَثذِّ أِّّ ٟسأ٠ذ أَ َؽ َذ َع َ
أ -لبي رعبٌْ ( :ٝار لَب َي ُ ُٛ٠
ؾ َش :ػيى َِوذ ِزٕ ٟػٍ ٝفظق حٌـِأ ٓ٠فِ ٟلً ٜٔذ ِفؼٛي رٗ.
أَ َؽ َذ َع َ
عَٕخ).
ٚػ اٌَِّ ْ ِّٗ١ـَِّ َْٛ َ٠ ٟوبَْ ِِّ ْمذَا ُسُٖ َخ ّْ ِّ
ة  -لبي رعبٌ( ٝرَ ْع ُش ُط ا ٌْ َّ َالئِّ َىخُ َُّ ٚ
اٌش ُ
غ َٓ١أَ ٌْؿَ َ
خّغ : َٓ١هزَ وخْ ِٕٜٛد ٚػالِش ٜٔزٗ حٌ١خء؛ ألٔٗ ٍِلك رـّغ حٌٌّوَ حٌٔخٌُ٠ِ ٛ٘ٚ ،خف.
عِّٕ َٓ١هلل ْاألَ ِْ ُش ِِّْٓ لَ ْج ًُ َ ِِّْٓ ٚثَ ْع ُذ ََِ ْٛ َ٠ٚئِّز ْ َ٠ف َش ُػ ا ٌْ ُّ ْئ ُِِّٕ.) َْٛ
ط ـ لبي رعبٌ(:ٝـِّ ٟثِّ ْ
نع ِّ
رِّ ٠غ  :حُٓ ِـَٚ ٍٚػالِش ؿَّةٖ حٌىَٔس حٌظخَ٘س ػٍ ٝآهَٖ٠ِ ٛ٘ٚ ،خف.
د -لبي سعٛي هللا فٍّ ٝهللا عٍٚ ٗ١عٍُّ" :فالح ـِ ٟغغذ٘ ٞزا أـنً ِٓ أٌؿ فال ح ـّ١ب عٛاٖ اال
اٌّغغذ اٌؾشاَ".
أٌؿّ :حُٓ ِـَٚ ٍٚػالِش ؿَّةٖ حٌىَٔس حٌظخَ٘س ػٍ ٝآهَٖ٠ِ ٛ٘ٚ ،خف.
3ـ امجو أٚاخش و ًّ ِٓ اٌعذد ٚاٌّعذٚد ـِ ٟب ٠ؤر:ٟ
أ -لبي األفّع ّ: ٟسأ٠ذ ـ ٟاٌجبد٠خ أعشاث١ب ٌٗ ِٓ اٌعّش ِئخ ٚعؾش ْٚعٕخٚ ،ـ ٗ١عض ٌمَ ٚل ّٛح،ـغؤٌزٗ عٓ
عجت ٔؾبهٗ ،ـمبي :رش ْوذُ اٌؾغذ  ،ـجم ٟاٌغغذ.

يار ثمن بضاعته.
قبب ال ّتاجر د ٌن
ة
َ
زر ْعنا في ح قٌ
دية مدرستنا أربع عشرة شجرة مثمرة.
ج َ
في سبعة أٌام .
د أمسيب في ال ّنادي الصي ٌ
ٌة
مئ ووعشوو

َة

نا
ألف دي ٍة
َة
َة
أارب وعشة
َة
أأنا
سبئ
ٍة

َة

ًة

نئ

ًة

ششة

نص القراءة ،واستخرج منها العدد والمعدود  ٚأعشثّٙب .
4ـ ُعد إلى الفِ ْقرة قبل األخٌرة من ّ

أطلقب هذه الدعوة قبل َ ثالث ِة عقو ٍد و نٌف.
ثالثة  :مضاف إلٌه مجرور وعالم ة جره الكسرة ال اهرة على آخره ،وهو مضاف.
عقود  :مضاف إل هٌة مجرور وعالمة جره تنوٌن الكسر ال اهر على آخره.
الواو  :حرف عطف ،مبنى على الفتح ،ال مح ّل له من اإلعراب.
نٌف  :اسم معطوف على ثالثة مجرور وعالمة جره تنوٌن الكسر ال اهر على آخره.

صرٌح
المصدر ال ّ

الصرٌح اسم ٌدٌل على حدث لٌس مقترن بزمن معٌن .
المصدر ّ
ومن أوزن مصادر الفعل ال ّثالثً المشهورة:
َعف َععل َ :عم َعر
فُتعولة :سُتهولة
َعف َععالن َ :عج َعرٌان
فِعالة :صناعة
عًٌةل :دبيبٌة
َعفعْ ل َ :ععرْ
فُتعال :سُتعال.
ف
َع
7

فُتعُتول :قدوم

الصرٌح غٌر الثالثً ً،ا فله أوزان مح ّددة:
أ ّما المصدر ّ
الرباعً:
ّ
تفع ٌةل :تشد ٌةد
إفالة :إعادة
إفعال :إنتاج
َعفعْ لَعلة َ :عط ْم أنة.
ِفعْ ليل ِ :وسْ واس
فِعال ومُتفاعلة :جدال ومجادلة
الخماسً :
افتعال :اجتهاد
سداسً :
ال ّ
اسْ تِفعال :استغفار

تفعُّل :تعلُّم

تفاعُتل :تبا نٌة
ي

انفعال :اندماج

اسْ تِفالة :استجابة

،

ئ
َعتفعِلة :تهد ة

ا ْفعِالل :اسوداد.

افعٌعال :اخشي ٌة
شان.

تدرٌباب
1ـ ها ِ
ح لكل فعل م ّما ٌأتً:
ب المصدر الصري ٌ
َعف ِه َعم
َعفهْم

استوطن
استٌطان

طالع
مطالعة

علَّم
تعلٌم

أخرج
إخراج

أشرف
إشراف

انهزم
اخضرَّ
اخضرَّ ار انهزام

حول المصادر المؤولة إلى مصادر صريحة فٌما ٌلً:
2ـ ّ
ٌدة ( .استثمار )
ي أعمال مف
أ ـ يعجبني أنْ تستثمر طاقاتك ف
د ـ أحبُّ أنْ
( مطالعة )
الكتب العلم ٌة.
أطالع
َع
َع
النص اآلتً:
3ـ عين المصادر الصريحة من الثالثٌة و غٌر الثالثٌة فً
ّ
"قيل ألعراب  :ب َّم يسود الرّ جل ف ٌة
يكم؟ قال :بال ّدين والكرم ،وال ّشجاعة ،وتج ُّنب الكذب
،واالشم ئزاز منه ،واالبتعاد عن جلساء السّوء ،وال ّتقرُّ ب إلى الناس ،باحترام الكبار واالستماع
إلى آرائهم والتشاور معهم واالستفادة من تجاربهم ،والعطف على الصغ ير ،واالعتناء بذي
الحاجة الملهوف".
تج ُّنب االشم ئزاز ال ّتقرُّ ب احترام االستماع التشاور االستفادة االبتعاد االعتناء
نص) النهضة العرب ٌ
ٌة المتجدّدة( ،واستخرج منها:
4ـ ُعد إلى الفقرة قبل األخيرة من ّ
(عبادة  ،ال ّدعوة  ،نموّ ا )
أ ـ مصدر صرٌح لفعل ثالثً.
ب ـ مصدر صرٌح لفعل رباعً ( تربٌة  ،توجٌه  ،توثيق ،أتسٌس ،التذكٌر ،تحقٌق ).
ج ـ مصدر صرٌح لفعل خماسً ( التكافل )
د ـ مصدر صرٌح لفعل سداسً ( االستفادة )
8

اٌٛؽذح اٌضبٔ١خ

ِفبر١ؼ اٌمٍٛة

اٌ ُّعغُ ٚاٌذّالٌخ
2ـ عذ اٌ ٝأؽذ ِعبعُ اٌٍّؽخ اٌعشثّ١خٚ ،اطرخشط ِعبٔ ٟاٌّفشداد ا٢ر١خ:
حألٔيحى ِ:فَى٘خ حٌِّٕي ٛ٘ٚ ،حٌ ِّّ ْةؼً ٚحٌٕظ.َ١
حالٔظٙخٍ :حٌِؿْة َ.
حٌِّْ٠ةف :حٌزخ ًِّ١حٌَّةىُ ٞةء ِٓ حٌ ّةِّ٘ ٟء.
ؽٌ ٞٛى ًّ ِٓ:
3ـ ِب اٌغز ُس اٌٍّ ُّ
ُّ
حٌطّؤٕٔ١ش ْ ١:ةّؤَْة .
طَُةٍَّٙ: ُّٙص .ٍٚٛ /
حألٌفش :أَةٌِّفَة .
حإل٠لخء َ :ةَ ٚةك َة.ٟ
4ـ ـ ّشق ـ ٟاٌّعٕ ٝث ٓ١اٌىٍّز ٓ١اٌٍز ٓ١رؾزّٙب خو ـِ ٟب ٠ؤر:ٟ
ــــ حٌىٍّش حٌل ْةُةٍٛس ٌٙخ فذا٘ب حٌ ُةّٔظلذّة ) ".حٌّٜةيٍ: ٜؿغ حٌٜٛصٚ ،حٌّمٜٛى :أػَ٘خ(
ــــ لخي حٌ ّة٘خػََ :ةَ ٚةؿَ ٜف ٟحألَةٍْة َ٠ ِّٝة ْةٕزُةُ ٛة
فذا٘ب (ػط٘ٙخ حٌ٘ي٠ي (.
ع ُ٘ةيً ٜرَة ْةؼ َةي أَة ْةْ َةك ّةَلَةٙخ َةكَُّ َ
عذ اٌ ٝاٌّعغُ ٚامجو ثبٌؾّىً ع ٓ١اٌفعٍ٠: )ٓ١مجل٠ ،عغض(ٚ ،ـبء اٌفعً) ٠:ؾ ّذ(.
)٠مزِّ٠ ،ٞؼ َةـِ(ٚ ،فخء حٌفؼً) ُ ٠:ة٘ ّةي(.
اعزخذَ اٌىبرت وٍّخ ).صٚط ( ٌٍذّالٌخ عٍ ٝاٌّشأح ،عذ اٌ ٝأؽذ ِعبعُ اٌٍّؽخ اٌعشثّ١خٚ ،رؾمك ِٓ اعزعّبٌٙب
ثٙزٖ اٌقٛسح.
ُٚؽ ٔ٠ظ ٞٛفٙ١خ حٌٌّ ّةوَ ٚحٌّئٔغَ ،ةُْٚة ُةؽ حٌَّأس رؼٍٙخ َ ٚ.ةُُ ٚةؽ حٌَؿً :حَِأطٗ ،ف١مخي ٌالػّٕ٘: ٓ١خ ُٚؿخْ.
اٌفٚ ُٙاٌزّؾٍ:ً١
1ـ عبٍِذ ـزبح اٌج١ذ اٌخبدِخ ِعبٍِخ لبع١خ:
أ ٘-بدِّ فٛسا ِٓ ٘زٖ اٌّعبٍِخ.
حٌظؤٔ١ذ ٚحالٔظٙخٍ ٚحٌٍٚ َٛغ١خد حٌىٍّش حٌلُةٍٛس.
ة ِ-ب عجت ٘زٖ اٌّعبٍِخ.
طم َ١ٜحٌوخىِش ف ٟأىحء ٚحؿذ.
ط  ً٘-رتّٓ أٔٙب رغزؾك ٘زٖ اٌّعبٍِخ ث ّٓ١أ س٠ه.
ال أظّٕةٙخ طٔظلك ٌٖ٘ حٌّؼخٍِش ريي طمَ٘١ٜخ؛ اً ّ٠ىٓ ألً٘ حٌز١ض طٛؿٙٙ١خ رخٌٍفع حٌطّ١ةذ.
د ِ-ب اٌز ٞوبٔذ رزٛلّعٗ اٌعبٍِخ ِٓ أً٘ اٌج١ذ ِمبثً عٍّٙب.
وٍّش ك ْةُةٍٛس.
2ـ ععً اٌىبرت اٌزّعض٠ض ٚاٌضّٕبء عج١الً ٌإلخالؿ ـ ٟاٌعًّٚ ،اٌمغٛح هش٠مب ٌإلؽجبه:
أ -حًوَ رؼ ٍٛٛ ٞحٌؼّةٕخء ٚحٌظّةؼِ ِ٠وّخ ٍٚى ف ٟحٌٕ.ٚ
"ك٠ ٓ١يفغ ٛخكذ حٌؼًّ حألؿَ ٠ ٛ٘ٚمٛي ٍّٓ:ض ٠يحنِٚ ،ظ٠ ٝمز ٞحٌؼخًِ أؿَٖ٠ ٛ٘ٚ ،مٛي ٌٜخكذ
 ٝهللا ػٍ١ه ،أٛ٠ ٚؿِِّ حالػٕخْ ف١ظزخىالْ وٍّش أٗىَن".
حٌؼًّ :ػ ّةَ ٛة
"أٗىَن ِٓ ،فٍ٠ه ،حّٓق ٌ ،ٟأٓؤٌه حٌؼف ٛأ ٚحٌّؼٌٍسٍّٓ ،ض ٠يحن ،ػ ّة ٝٛهللا ػٍ١ه ،رخٍن هللا ف١ه".
د -ر ٓ١أ ٍ٠ه فِ ٟخ ً٘ذ اٌ ٗ١حٌىخطذ ِٛحفمًخ أِ ٚوخٌفًخ.
أٚحفك حٌىخطذ فّ ٟة
أْ وٍّخص حٌظؼِ ِ٠ط٘ـّةغ حٌؼخًِ ػٍ ٝػٍّٗٚ ،طيفؼٗ اٌ ٝحإلهال ٙف ٟحٌؼًّ ِٚلزّةظٗ.
3ـ اعزٕزظ ِٓ إٌـ ؽمًّب ِٓ ؽمٛق اٌعّبي.
كّخ٠ش وَحِش حٌؼ ّةّخي ،حٌل ّة
ك ف ٟحٌَحكش  ،طلي٠ي ٓخػخص حٌؼًّ ِٕٚخٓزظٙخ ٌألؿَ.
9

4ـ ِب أصش اٌّعبٍِخ اٌٍط١فخ ـٔ ٟفٛط ا٢خشٓ٠؟
حٌمٍذ حٌلِٚ ،ٓ٠طّٔ ُةق ػَق حٌّظؼذٚ ،طل ّةَ ُة
ن حٌّ ٙةّش ٚحٌَّٚءس.
طفؼً فؼً حٌّٔةلَ ،فظفَ ُةف
َة
5ـ و١ؿ ٠ؾشؿ فبؽت اٌعًّ عٍ ٝرٛه١ذ عاللزٗ ثبٌع ّّبي ٚ ،رؾف١ضُ٘ عٍ ٝاٌعًّ.
رخٌلفخظ ػٍ ٝوَحِظٚ ُٙطـّٕةذ ا٘خٔظِٚ ُٙؼخٍِظ ُٙرخٌىالَ حٌطّ١ةذ ٚحٌ ّة٘ىَ.
6ـ أؽبس اٌىبرت اٌ ٝأّْ دـع فبؽت اٌعًّ األعش ٌٍعبًِ ٚاعتٚ ،اٌىٍّخ اٌؾٍٛح عطبء:
أ  ً٘-طئّ٠ةي حٌىخطذ فًٌ ٟه ٌّٚخًح؟
أٚحفك حٌىخطذ فّ ٟة
أْ ىفغ حألؿَ ٌٍؼخًِ ٘ٚ ٛحؿذ ػٍٛ ٝخكذ حٌؼًّ.
ٚأهخٌف حٌىخطذ فّ ٟة
أْ حٌىٍّش حٌلٍٛس ػطخء ٔ١ٌٚض ٚحؿزًخ؛ فؤٍ ٜأّٔةٙخ أً٠٠خ ٚحؿزش ػٍٛ ٝخكذ حٌؼًّ ويفغ
حألؿَ ٠ٚ.ظَن أً٠٠خ ٌٍطخٌذ.
د ِ-خ حٌٌ٠٠ ٞفٌ٘ ٗ١ح حٌؼطخء ػٍ ٝحٌؼاللش رّٕٙ١خ:
ّة
أْ حٌؼاللش رّٕٙ١خ ٌُ طؼي ػاللش ِخى٠ش َِّٛفشّ ،ة
ّة
ٚأْ لٍزْ١ةّٙخ كال ِلً ؿ١زْ١ةّٙخ ،رطخرغ أٔخٔ ّةٍٚ ٟكخٔ.ٟ
ؽ -رّ١ةٓ أػَٖ ف ٟحٌّـظّغ حإلٔٔخٔ.ٟ
ػزخٍحص حٌظؼخ١ف ط٘ ّةي ٍرخ ١حألٌفشٚ ،طَّٙة رٕ١خْ حٌّٜةيحلخصٚ ،طَٕ٘ ُّ
حٌطّؤٕٔ١ش ٚحٌٕٙخء ف ٟحٌّـظّغ
حإلٔٔخٔ ّة.ٟ
مؼ رٌه.
ٚ ،ٞأغبْ ٌٍعبهفخ لّ١خ وج١شح ـ ٟؽ١برّٗ ٚ ،
7ـ ـ ّش ق اٌىبرت ث ٓ١أغبْ ِبد ّ
حإلٔٔخْ حٌّخى ّة
٠ ٞظؼخًِ ِغ ح٢هَ ٓ٠ف ٟأِ ٍٖٛػٍ ٝأٓخّ ػًّ ُ٠ةٕـِ ٚأؿَ ُ٠ةيفغ ال ٔ١ٜذ ٌٍمٍذ ٚال ٌٍٔخْ
ف.ٗ١
حإلٔٔخْ حٌٌ٠ ٞم ّةيٍ لّ١ش حٌؼخ١فش ٚحٌىالَ حٌطّ١ةذ ،فخٌىٍّش حٌلٍٛس ١زغ فٕ٠ ٛ٘ٚ ،ٗ١ظَ اٌ ٝحٌل١خس رّٕظخٍ
حإلٔٔخّٔ١ةش.
8ـ ال ٠مزقش اٌزعبًِ ثبٌىالَ اٌطّّ١ت عٍ ٝعّبعخ ِؾذّدح د ْٚؼ١ش٘ب ـ ٟاٌّغزّع ،ث ّٓ١سأ٠ه
رّؼّٕ ٝة
أْ حٌظّةؼخًِ رخٌىٍّش حٌط١زش ٚحٓظويحِٙخ ،أ ٚطٍمّةٙ١خ ٌ ْ١كىَح ػٍ ٝأكي ،اً  ًّ٘٠و ّةً فجخص حٌّـظّغ،
ر ٓ١أفَحى حٌؼخثٍش أ ٚأفَحى حٌؼًّ أ ٚحٌوخىَ  ٚحٌّٔئٚي أٛ ٚخكذ حٌؼًّ ٚغ.َُ٘١
مؼ اعبثزه.
9ـ ِعبٍِخ ا٢خش ٓ٠ثٍجبلخ عٍٛن اعزّبع ٟا٠غبث ّ ،ٟأ٘ٛ
ٞ؟ ّ ٚ
ِىزغت أَ ـطش ّ
ٌم
ِؼخٍِش ح٢هَ ٓ٠رٍزخلش ػٕي رؼ ٞحٌّٕةخّ ٓـّ١ةش ١ٚزغ ف ،ُٙ١فال ٠زٌٌ ْٛف ٌٖ٘ ٟحٌّؼخٍِش ػٕخء ِ٘ٚمش ٌٚ.ىٓ
حإلٔٔخْ ِظِ ٝخ ػ ّةٛى ٌٔخٔٗ ٔٚفٔٗ ػٍ ٝحٌّؼخٍِش حٌط١زش -وّخ لخي حٌىخطذ " :رِّحٌٚش حٌليحىس طٜزق كيحىح "-
ٓظٜزق ػٕيثٌ ١زؼخ ِىظٔزخ ف٠ٚ ،ٗ١ؼظخى٘خ.
10ـ ِب اٌّمقٛد ثمٛي اٌىبرت:
أ" ٚ-أّْ اٌمٍجّ ٓ١
ؽال ِؾ ًّ اٌغ١ج ْ". ِّٓ١
حٌؼاللش حإلٔٔخٔ١ش ططغ ٝػٍ ٝحٌؼاللش حٌّخىّ٠ةش.
اٌؾذادح رقجؼ ؽذّادًا".
ة "-ثّضاٌٚخ ِّ
اًح ػ ّةٛى حٌَّء ٔفٔٗ ِّخٍٓش فؼً ِخ فبّٔةٗ ٠ؼظخىٖ.
اٌؾ ٍْٛح رقذس عٓ إٌفظٚ ،رقمٍٙب ـ ٟاٌٛلذ رارٗ".
ط " -اّْ اٌىٍّبد ُ
ػٕيِخ ٜ٠يٍ حٌَّء حٌىالَ حٌطّ١ةذ فبّٔةٗ ال ّة
٠زغ حٌّٔةَ ٍٚفِ ٟظٍم ٗ١فمٚ ٢أّخ فٔ ٟفٔٗ أً٠٠خ.
ِ ٞذ ٜاعزطبع اٌىبرت اٌزؤص١ش ـِ ٟزٍم ٟإٌـٚ ِٓ ،عٙخ ٔتشن.
مؼ اٌ ٝأ ّ
11ـ ّ ٚ
حٓظطخع حٌىخطذ حٌظؤػ َ١فِ ٟظٍم ٟحٌٕ ٚاٌ ٝك ّةي وز َ١رٔٛلٗ أِؼٍش ِٓ حٌٛحلغ حٌّؼَٓٚ ،ٖ١ىٖ لٜش ٚلؼض
ػٍِٔ ٝخِؼٗ رٕ ٝػٍٙ١خ حٌٕٚ ،ٚحفظظق رٙخ ِمخٌظٗ ط٘٠ٛمًخ ٌٍمخٍة ٚطؤػَ١ح ف.ٗ١
12ـ ٠ؾ١ع عٍ ٝأٌغٕخ ثعل إٌبط أْ ـالًٔب ٠غزخذَ اٌىٍّبد اٌشل١مخ رٍّّمًب أ ٚس٠بء ٌزؾم١ك ِآسة ِٕٚبـع
خبفخ  ،ث ّٓ١سأ٠ه ـ٘ ٟزا اٌىالَ ـ ٟمٛء ـّٙه إٌـ.
٠ظَن ٌظمي َ٠حٌّؼٍُ ٚحٌطخٌذ.
13ـ أع ِو أِضٍخ ٌٍىالَ اٌطِّّ١ت ِٓ ٚالع ؽ١برٕب.
ن هللاُة ف١هَة١ ،خرض أ٠خ ُةِهَةٓ ،ؼ ْةي ُة
ه هللا.
ص رَإ٠ظهَةٚ ،فّةم َة
أٓ َةؼ َةي هللاُة أ٠خِهَة ،رخٍ َة
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ِغزّع رطؽ ٝـ ٗ١اٌعاللبد اٌّبدّ٠خ عٍ ٝاٌم ُ١اإلٔغبّٔ١خ.
14ـ رٛلع ِق١ش
ٍع
ٓظطغ ٝف ٗ١حٌّٜخٌق حٌّخىّ٠ةش ػٍ ٝحٌَّةٚحر ٢حإلٔٔخّٔ١ةشٓٚ ،ظ٠ؼف ف ٗ١حال٘ظّخِخص حٌّؼّٕ٠ٛةش ٚحألهالل١ش ٌ١غيٚ
ِـظّؼًخ ؿخفًخ ف ٟػاللخطٗ٘٠ٚ ،ؼَ أفَحىٖ رخٌغَرش ٚحٌ١٠خعٚ ،حٌَٜحع ر ٓ١ل ُّٙ١حألهالل١ش ِٜٚخٌلُٙ
حٌّخىّ٠ةش.
مؼ رٌه.
15ـ ألعٍٛة اإلٔغبْ ـ ٟرعبٍِٗ ِع ا٢خش ٓ٠دٌ ٚمس ـ ٟوغت لٍٛث ُٙأ ٚوغش٘بّ ٚ ،
حٌىٍّش حٌطّ١ةزش ِ٘ ٟفظخف ٌمٍٛد ح٢هَ ٟ٘ٚ ،ٓ٠ػٕٛحْ حٌّظىٍّةُ ٚىٌ ،ٍٗ١فؼٍ ٝحٌَّء أْ ٕ٠ظم ٟأٌفخظٗ فٟ
هطخرٗ ِغ ح٢هَ٠ٚ ،ٓ٠ظـّٕةذ ؤَ هٛح ،َُ٘١فال ٔ٠ظ ٓ١ٙأكي رخٌىٍّش ِّٙخ وخٔض ،فَدّة وٍّش أٟخءص
حٌئ١خ أ ٚأظٍّظٙخ.
اٌزّز ّٚق اٌغّبٌ ّٟ

قٛس اٌفّٕ١خ ـِ ٟب ٠ؤر:ٟ
مؼ اٌ ّ
1ـ ّ ٚ
أ ٠ٚ-تٙش أّْ سثّخ اٌج١ذ وبٔذ لذ أِط َش ْرٙب ثّضً ٘زا اٌٛاث ًِّ ـ ٟاٌقجبػ اٌجبوش.
ّ ٛة ٍٛوالَ حٌظؤٔ١ذ ٚحالٔظٙخٍ حٌٌٛ ٞزّةظٗ ٍرّةش حٌز١ض ػٍ ٝحٌؼخٍِش ِطَح ٗي٠يًح.
ؿ ثُٕ١بْ اٌقذالبد.
ة -عجبساد اٌزعبهؿ ر ُش ّ
ّ ٛة ٍٛحٌّٜةيحلخص رٕخ ًء طم ّة ٗ٠ٛػزخٍحص حٌظؼخ١ف.
ط ِ-ب أؽٛط أعّبعٕب اٌ ٝوٍّخ ؽىش أ ٚصٕبء !وٍّخ رٍطّؿ أ ٚدعبء ،أّٙب ِفبر١ؼ اٌمٍٛة.
ّ ٛة ٍٛحٌمٍٛد أرٛحرًخّ ٛٚ ،ة ٍٛحٌىالَ حٌطّ١ةذ ِفخط١ق ٌ ٌٖٙحألرٛحد.
د ٌ-ىّٓ إٌّ
قّب َء فّ َُ اٌ٢خِّ ٘ ٟاٌز ٟرفنً اٌزعبًِ ِع اٌ٢خ.
فٛط اٌ ّ
َ
ّ ٛة ٍٛحٌّٕةف ّٛحٌـخفّةش حٌظ ٟطفّ٠ةً حٌظؼخًِ ِغ حٌ٢ش آٌشً ّ ٛةّخء ال ط٘ؼَ.
مؼ دالٌخ و ًّ عجبسح ِٓ اٌعجبساد ا٢ر١خ:
2ـ ّ ٚ
أ -رمٛي ٚفٛرُٙب ٠خزٕك ثبٌجىبء.
ٗ ّةيس حٌّ٠ة١ك ٚحٌلِْ.
ة -رىٍّّذ اٌخبدِخ األِّ١خ ثٍؽخ ـٍ١غٛؾ.
طـَرظٙخ ؿؼٍض طظىٍّةُ وخٌلىّخء ٍغُ أِّ١ةظٙخ ،ىالٌش ػٍ ٝلَ٘ٙخ ٟٚؼف حكظّخٌٙخ.
ٚثعل اٌٍّ.ًِّ ١
ط ٔ-عّ ًُ عؾبثخَ إٌّٙب ِّس
َ
حٌؼًّ ٛ١حي حٌَٛ١
ـزفغ َش اٌجشوبُْ  ،ثشوبُْ اإلٔغبٔ١خِّ.
دّ -
ىالٌش ػٍّ ٝة
أْ حٌوخىِش ٌُ طؼي طلظًّ ٌٖ٘ حٌّؼخٍِش ،فؼخٍص ٚحٟطَرض.
ٖ -ـزٕم ُش عٍٚ ٝرش ِٓ أٚرب ِّس لٍٛثِّٕب.
حألػَ حإل٠ـخرٌٍ ٟىٍّش حٌط١زش ف ٟحٌٕف.ّٛ
عٛك هللا عٍ١ه ""ٚثبس ن هللاُ ـ١ه"؟
3ـ ِب اٌّعٕ ٝاٌز ٞرف١ذٖ عًّ ِٓ ِضً":
ّ
حٌ ّةيػخء.
إٌـ ـ ٟأ س٠ه؟
4ـ ِب دالٌخ رىشاس عجبسح" :ؽ١بح ال رطبق "ـٟ
ّ
طؤو١ي ّة
أْ ٌٖ٘ حٌّؼخٍِش ٌُ طؼي طُةلْة ظَةًّٚ ،لي طـخُٚص حٌل ّةي.
لنب٠ب ٌؽّ٠ٛخ
اٌزعغت
أعٍٛة
ّ
عغت ـ ٟا٠٢ز ٓ١اٌىشّ٠ز ٓ١ا٢ر١ز:ٓ١
ق١ؽخ اٌز ٟعبء عٍٙ١ب أعٍٛة اٌزّ ّ
1ـ ث ّٓ١اٌ ّ
قش ثِِّّٗ َٚأَع ِّّع ِب ٌَ ِٓ ُُٙدّٟ ٌَِّٚ ِِّٓ ِِّّٗٔٚ
سك أَث ِّ
١ت اٌغّبٚاد َٚاألَ ِّ
لخي طؼخٌ( : ٝلُ ًِّ هللا أَعٍَ ُُ ثِّّب ٌَجِّضٛا ٌَُٗ َؼ ُ
َٚال ُ٠ؾ ِّش ُن ـُ ٟؽى ِِّّّٗ أَ َؽذًا).
أفؼًِّ د /طؼـّةذ ل١خٓ.ٟ
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غبُْ َِب أَ ْوفَشٖ)
لخي طؼخي ( :لُزِّ ًَ ْاإلِّ ْٔ َ
ِخ أفؼ َةً /طؼـّةذ ل١خٓ.ٟ
رعغت ل١بعًّ١ب ِٓ األـعبي ا٢ر١خٚٚ ،ظّفٙب ـ ٟعًّ ِٓ أؾبئه.
2ـ فػ أعٍٛة ّ
ػَةظُ َ ،ةكُٔةَٓة َ ،ةؿ ُةًَّ ،ةو ُةَ َةَ.
ِخ أػظ َةُ حٌلُةَّ٠ةشَة ! /أ ْةػظِّ ْةُ رؤ٠خ َِّ حٌ ّة٘زخد ٔ٠خٍسً!
أكٔ ْةِّٓ رخٌّـظِّ ٙي طًٌٍّ ١ح ِ!/خ أك َةَٔٓة ٛفخ َةء حٌّخء!
ِخ أؿّ َةً حٔظٜخ َةٍ حٌل ّة
ك !/أؿْة ًِّّْة رخٌطز١ؼشِّ ِخ ًء ٚهَ٠سً!
ه ١ٟفًخ ِ!/خ أوَ َةَ ػٍّ١ةخ!
أو َِّ ْةَ رؤهَ ١ة
سع!
أعشة ِب ٠ؤرِ: ٟب أٔن َش خنشحَ اٌ ّض ِ
ِب :حٌظؼـزّ١ةش ،حُٓ ِزٕ ّة ٟػٍ ٝحٌٔى ْٛفِ ٟلً ٍفغ ِزظيأ.
ن َش :فؼً ِخ  ٝؿخِي ِزٕ ّة ٟػٍ ٝحٌفظق إلٔ٘خء حٌظؼـّةذٚ ،حٌفخػً ِٔ َ١ّٟظظَ ٚؿٛرًخ طمي٠ ٛ٘ َٖ٠ؼٛى
أٔ َ
ػٍِ )ٝخ(.
خنشح ِ:فؼٛي رٗ ِٕٜٛد ٚػالِش ٜٔزٗ حٌفظلش حٌظخَ٘س ػٍ ٝآهَٖ٠ِ ٛ٘ٚ ،خف
حٌ ّةٍِ ِّع ٠ِ:خف اٌِ ٗ١ـَٚ ٍٚػالِش ؿَّةٖ حٌىَٔس حٌظخَ٘س ػٍ ٝآهَٖ.
ٚحٌـٍّش حٌفؼٍّ١ةش فِ ٟلً ٍفغ هزَ حٌّزظيأ.
رعغت ل١بعًّ١بٚ ،أعشثٗ.
4ـ عُذ اٌ ٝاٌفمشح اٌضبٔ١خٚ ،اعزخشط ِٕٙب أعٍ ٛة ّ
ِخ أكَ ٛةؽ أّٓخ َةػَٕةخ اٌٙ١خ ِ/خ أكٛؽ لٍٛرَةَٕةخ/
ِخ :حٌظؼـزّ١ةش ،حُٓ ِزٕ ّة ٟػٍ ٝحٌٔى ْٛفِ ٟلً ٍفغ ِزظيأ.
أكَ ٛةؽ :فؼً ِخ  ٝؿخِي ِزٕ ّة ٟػٍ ٝحٌفظق إلٔ٘خء حٌظؼـّةذٚ ،حٌفخػً ِٔ َ١ّٟظظَ ٚؿٛرًخ طمي٠ ٛ٘ َٖ٠ؼٛى
ػٍِ )ٝخ(.
أّٓخػَةٕخ ِ:فؼٛي رٗ ِٕٜٛد ٚػالِش ٜٔزٗ حٌفظلش حٌظخَ٘س ػٍ ٝآهَٖ٠ِ ٛ٘ٚ ،خف
ٚحٌٕخء ِ َ١ّٟ:ظّةِ ًٜزٕ ٟفِ ٟلً ؿَ رخإلٟخفش.
ٚحٌـٍّش حٌفؼٍّ١ةش) أكٛؽ أّٓخػٕخ (فِ ٟلً ٍفغ هزَ حٌّزظيأ.
اٌّقذس اٌّّٟ ّ١
1ـ ِّ١ض اٌّقذس اٌّ ِٓ ّٟ١اعُ اٌّفعٛي ِٓ اعّ ٟاٌضِبْ اٌّىبْ ـ ٟا٠٢بد اٌىشّ٠خ ا٢ر١خ:
َّ َِ ٚ ٞبرِّ ٟهلل َةٍدِّ ْةحٌ َةؼخٌَة َِّّٓ١ة "ِ .ل١خِّ/ ٞخطِٜ )ٟيٍ
أ ــــــ لخي طؼخٌ: " ٝلً اْ ٛالطَ ٟةُٔٚة ُةٔ ِّىْ َِ ٚ ٟؾَ١ب َ
ِ(.ّٟ١
(ِٜيٍ ِ(ّٟ١
ِظخرخ
ٛخٌِّلًخ فخٔٗ َ٠ةظُةٛدُة اٌَِّة ٝهللا َِزَبثًب .
خد َةَ ٚةػ ِّّ َةً َة
د ــــــ لخي طؼخٌَ : " ٝةَ ٚةِٓ طَة َة
ؽ -لخي طؼخٌّ : " ٝة
(ِٜيٍ ِ(.ّٟ١
ِفخُح
اْ ٌٍّظمِ ٓ١فبصا"
( حُٓ ُِخْ )
َةِْٛة ػي ُةو ْةُ
ٟلً".ٝ
ى -لخي طؼخٌ: " ٝلَةخ َةي َِ ْٛعذ ُو ُْ َ٠ةْٛة َ حٌ ّةَِٕ٠ةش َةٚأَةْ ُ٠ةلْة َةَ٘ حٌٕخّ ُة
( حُٓ ُِخْ )
فزؾخً ٌ ُٙحألرٛحد "
ٖ -لخي طؼخٌٌ٘ : " ٝح ًوَ ٚاْ ٌٍّظمٌ ٓ١لٔٓ ِآة ،ؿّٕةخص ػيْ ُِ َ
ِآد ) ِٜيٍ ِِ(. ّٟ١فظلش) حُٓ ِفؼٛي(.
- ٚلخي طؼخٌ: " ٝأّخ حٌٜيلخص ٌٍفمَحء ٚحٌّٔخوٚ ٓ١حٌؼخٍِ ٓ١ػٍٙ١خ ٚحٌ ُّئٌفخ لٍٛرٚ ُٙف ٟحٌَلخد
ٚحٌغخٍِ". )ٓ١حُٓ ِفؼٛي(.
ْةحٌ َةّؤْةٜٚ
ْ َةػِّٓ ْةحٌَٙة ٜٛفَةبْ ْةحٌ َةـٕشَة ِّ٘ َة ٟاٌّؤ" ٜٚ
ُ_لخي طؼخٌَ : " ٝةٚأَةِّخ َةِ ْةٓ هخفَة َةِمخ َةَ َةٍرِِّّٗ َةَٔٚة ٝٙحٌٕ ْةف َة
)حُٓ ِىخْ(
2ـ فػ ِقذسا ًِ١ّ١ب ِىبْ اٌّقذس اٌقش٠ؼ ـِ ٟب رؾزٗ خو ـ ٟاٌغًّ ا٢ر١خ:
ِٔؼخن
أ ٚ-فّةمه هللا فٔ ٟـخف عع١ه .
ِٛػظش
د -حلَأ حٌمَآْ ٌ١ىٌ ْٛه ِٕٗ عتخ .
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ِٕـخس
ؽ -ف ٟحٌّٜةيق ٔغبح .
ِٔؤٌش
ى -أ ْةغِّٓ ٔفٔه ػٓ عئاي حٌّٕةخّ رخٌؼًّ .
ٔـ اٌمشاءح ٚ ،اعزخشط ِٕٗ صالصخ ِقبدس ِّ١ّ١خ.
3ـ عُذ اٌّ ٝ
(ِطخٌزٙخ ِ ،طٍذِٕ ،فؼشِ ،ؼٌٍسِ ،لزّةشِ ،مخَ).
اٌىزبثخ
حٌّمخٌش حالؿظّخػ١ش
غبثمخ؟
1ـ ِب ٔٛع اٌّمبٌخ اٌ ّ
حؿظّخػ١ش.
2ـ ِب اٌفىشح اٌعبِخ اٌز ٟرٕبٌٚزٙب اٌّمبٌخ؟
ف ً٠حٌَّةفك ٚأػَٖ ف ٟحٌّـظّغ حإلٔٔخٔ.ٟ
3ـ اعزخشط خقبئقٙب ٚـك ِب رعٍّّزٗ ـ ٟاٌّمبٌخ االعزّبعّ١خ.
طٕخٌٚض ل١٠ش طّ ٙةُ حٌّـظّغ ٚطٛػّةَ ف ٟػاللخطِٗٛ ،ؿِسٍٙٓ ،ش ،لَ٠زش ِٓ حٌل١خس حٌٛحلؼّ١ةشِ،ؼخٔٙ١خ ٚحٟلش
ِٚظَحرطش.

13

اٌٛؽذح ايعبؽشح:

اٌمذط ـ ٟلٍٛة اٌٙبؽّٓ١١

٠خ
ه حٌمًزخدُة
كز١ذ حٌمُة ْةئّ ،خ َةى ْةط َة
َة
أّةٙــخ ُة
قـــــــ َّصٍسُة َةػ ْةَٕ١ة ْة١هَةٚ ،فــٟ
حألكزّةخ ُةء ػٍ ٝحيـــــ َةػْٙةي حٌـــٌٞ
ه حٌغخٌ ..ٟػٍ ٝأ ْة٘يحرُٙ
َةٍ ْةٓ ُةّ َة
حٍُّ٘ةــ ْةُ
ُ٘ٚةـــ ُةُ حأل ْةًُ٘ة ،ف١خ ف
ـــ ـ َة
ه رَةلْة ـــَ ٖ ــحثـــؾ
َةَ٠ٚةٔــَْة َةه ْةٍفَة َة
َةو ْةُ ػٍ ٝحٌّٔةخكخص ْة
ِٓ أٔفخْٓ ٙةُ
ٚػٍ ٝرخد حٌؼُةال َ ،ةو ْةُ ْة
ٞــى
ِٓ َة
َةُ٘ٚة ُةُ حألرطخيُةٚ ،حأللٌَ ٜٝةُٙةـ ْةُ
ـــــيٜ
ٚحٌـزخُٖة حٌ ُّٔ ْةّ ُةَ أػَحّْة ف
اْ ٠ـ ُةى ْةٓ رخدُة حٌزُةطٛالص ىَةِــخ ً
ْة
كز١ذ حٌمُةيِّ ،خ ٌٍمُة ْةيّ ْة
ِٓ
٠خ
َة
ُة
حٌّال ٓ١٠حٌــظِ ٟـً ُةء حٌّـــيٜ
غــَ ١ةَ ّة
يّ فِ ٟلٕظٙــخ
أْ حٌمُة َة
ٌَٚة َةى ْةُ ٔخ َةىَ ٠ة
ٛـــيٜ
ْةضٌ ..ىٓ ال َة
كز١ذ حٌمُة ّةيّ :ـٞح رَةْ١ةَلَةٙـــخ
٠خ
َة
ٚغيحًَ ..ةٗ ْةّ ُةً حٌلَّ ٝةِـْة ظَةّـــغ

ٚحٌّلخٍ٠ذُة  ..فمي ١خ َةي حٌغ١ـــخدُة
ن حٌ َةْ ٛةٗ ُةٌٍُٚ ،ىف حٌنـٟخدُة
ُ ْةٔي َة
لَةطَةؼُٖٛةٚ ..حٌ ٜٛٙرَةغـــْة ُةىٗ ..زخدْة
ه ّـــ٠ف َةٚوظــخدُة
ٍح٠شّةٚ ..ح ْةٓ ُةّ َة
ه حٌَّةوخدُة
أْٓةَؽ حٌ ُةّ ْةَ ٙةَُ٠ ،ةطخْ ٚةػ َة
َ٠ة ْةفظي ٞحأللٚ ٜٝأَة ْةِٛحؽ غٜخدُة
ٍٚىس فخ َةك ْة
ضَ ٚ ..ةو ْةُ ؽـــح َةى َةٓلـخدُة
كَس ىلــــض  ٚوـــُ ٗغ ٗٙــخد
ٚرْ ٙةُ طَة ْةِ٘ ٛحٌ ّةًَٚحدـــٚ ،ٞحٌ ّة٘ؼخدُة
َةٍٟـــــ٘خ ِٓ َةٕٓخ حٌّـي ا٘ــخدُة
ٚػ ْة
ًٌؿّٕةشً رـخدُة !
ف
ـــحٌؾــرخُٖة حيــ ُّٓ ْةّ ُةَ ـ َة
ن ..فخٌْــــــ َّصح ُةف َ٠ةزخدُة
ُةِ ْةٕكــــــ ْةً االّة َة
كْحدُة !
ِخ ٌٙخ فَٔ ٟةعَةٍ حٌغخُ ٞـ
ٚكي٘خ ٛخرَس  ٚحالً٘ غخرــٛح !
ْةضْ ..ة
َ ٌٚةى ْةُ أَة ْةٓ َةّؼ َة
ٌىٓ ال ؿـ ــٚحدُة !
ٓٛفَة طَة ْةٍكــــحٔخ َٔة ْةٍمخ٘خ حيــــٍّةكخدُة
َ ٚةغيحًَ ٌٍ ..ةّْٔةـي حأل ْةل َ ٜٝـــآدُة !

اٌ ُّعغُ ٚاٌذّالٌخ
1ـ عُذ اٌ ٝاٌّعغُٚ ،اعزخشط ِعبٔ ٟاٌىٍّبد ا٢ر١خ:
ّة
حٌىف.
حٌِ ْةٔي َ١ ًِٛٛ:ف حٌٌٍحع فٟ
حٌّٔةٕخ :حٌّ٠ةٛء حٌّٔةخ١غ.
حإل٘خد :حٌ ِّـ ْةٍي.
2ـ ِب ِفشد و ًّ ِٓ:
حٌمِّزخد :حٌمزش.
حأل٘يحد :حٌُٙة ْةيد.
حٌـزخٖ :حٌـزٙش.
حٌَّةٚحر: ٟحٌَحر١ش.
3ـ ـ ّشق ـ ٟاٌّعٕ ٝـِ ٟب رؾزٗ خو ـ ٟوً ِغّٛعخ ِّب ٠ؤر:ٟ
ه ٌٓ ١ة
)ٍٛٛطه(
ع ُّ َه حٌغخٌ ٟػٍ ٝأ٘يحرِّْ ِّٙةُ
ْةف ٚوظخدُة
ٍح٠شٌة ٚح ْةٓ ُةّ َة
أ َ -س ْ
)حألػَ حٌزخل ِٓ ٟحٌ ّةي٠خٍ(
ع ُِّ حٌ ّةي٠خ ٍِّ رىخثٚ ٟلي ١خ َةي طَْة ىحى ٞرٙخ ٚػٕخثٟ
ٌمي ١خ َةي فَ ٟس ْ)حٌَحكش ِغ حألٛخرغ(
ن حٌ َةْ ٛةٗ ُةُ َ ٌٍٚىؿّ حٌ ِّو٠خدُة
ه ٚفْ ُِّ ٟةٔ ِّي َة
د -أٙخ لُةَسُة ػَٕ١ة ْةَ ١ة
َة
حٌٔالَ،
ٚ ،َٜوؿ حألًَ ٚ ،ٜةٍ ّةى
ِٓ كمٛق حٌطَ٠ك وّخ رّ١ةٕٙخ حٌَّةٓٛي ٍّٛة ٝهللا ػٍٍّٓٚ ٗ١ةُ" :غَةّٞة ْةحٌزَة َة)ِ ْةٕغَْٛ ،ة ف(
َةْ ٚةحألَة ْةَِ ر ْةِّخٌ َةّ ْةؼ ُةَٚفِّ َ ،ةٚحٌّْٕٙة ٟػ ْةَةٓ ْةحٌ ُةّ ْةٕ َةىَ".
)حٌٛػي(
ؽ "ٚ-حألكزّةخ ُةء ػٍ ٝحٌؼ ْةِّ ٙي حٌٌ ٞلطؼُٖٛة".
 ُةْٗ ١ة)ُِٓ(
ِّيص لزّةشُة حٌّٜةوَس ف ٟػٙي حٌ ّةيٌٚش حألِّ٠ٛةش.
ً
غشط ،أوًّ ؽفً٠ٛب:
اٌعشة
4ـ اؽزمذ
أـعبال ِٓ األعّبء اٌغبِذحٔ ،ؾ: ٛأٌغُ ِٓ اٌٍّغبَ ٚ ،أعشط ِٓ اٌ َّ
ُ
ذ ِٓ ّة
ذ ِٓ حٌو٘ذ ٚ.أٛل َةَ ِٓ
حٌٌ٘ذ .طو ّة٘ َة
هّ١ة َةُ ِٓ حٌوّ١ش .أر َةل َةَ ِٓ حٌزلَ .حْٓةظلْة َةـ َةَ ِٓ حٌلـَ ًّ٘.ة َة
حٌّٜةلَحء ْة
ٚرٍ َةَ ٛةٍ ِٓ حٌزٍِّّةْٛة ٍ.
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اٌفٚ ُٙاٌزّؾًٍ١
1ـ ٔبدد اٌمِجبة ٚاٌّؾبس٠ت ـفِ ٟطٍع اٌمق١ذح اٌٍّه اٌؾغ ٓ١ثٓ هالي هّ١ت هللا صشاٖ ِ ،ب دالٌخ اٌمِجبة
ٚاٌّؾبس٠ت وّب ٚسدد ـ ٟاٌمق١ذح؟
ىالٌش ىّ١ٕ٠ةشِ ،خ طّؼّةٍٗ حٌّم ّةيٓخص ِٓ ٍِِ ى ٟٕ٠أٚال٘خ حٌٙخّٗ ْٛ١حٌَػخ٠ش.
2ـ عجّش اٌؾّبعش عٓ ِىبٔخ اٌمذط اٌ ّشـ١عخ عٕذ اٌٍّه اٌؾغ ٓ١ثٓ هالي هّ١ت هللا صشاِٖٚ ،ىبٔخ اٌؾغ ٓ١عٕذ
أٍ٘ٙب ،ث ّٓ١رٌه.
كظ١ض حٌميّ رّىخٔش ٍف١ؼش ػٕي حٌلٔ ٓ١رٓ ١الي؛ اً طؼٙي٘خ رخٌَػخ٠ش ٚحال٘ظّخَ ٌِٕ طٌّٛةٍٓ ٗ١طخطٗ
حٌيٓظ٠ٍٛشٌ٘ٚ ،ح ٗخ٘ي ػٍ ٝػاللظٗ حٌَّةٚك١ش رّيٕ٠ش حٌميّ ،ف ٟٙلَّةس ػْ١ٕ١ةٗ ٟ٘ٚ ،وخٌ ُٗٛفَ ٟةُ ْةٔيٖ،
ٚوخٌ ِّو٠خد حٌٌّ ٍ٠ ٞة٠ ْٛيٖٚ ،أٍ٘ٙخ ٠زخىٌٌ٘ ٗٔٛح حٌلذّة أّٔة ُٙرخل ْٛػٍ ٝحٌؼٙي ِؼٗ ف ٟحٌيفخع ػٕٙخ.
3ـ ـ ٟل ٛاٌؾّبعش:
ؽجبة":
ٚاألؽجّب ُء عٍ ٝاٌعِ ٙذ اٌز ٞلطعٚ ُٖٛاٌ –ٜٛٙثع ُذ -
ُ
أ  ُ٘ ِٓ-األؽجبء؟
أً٘ حٌميّ حٌٌ٠ ٓ٠لزّة ْٛؿالٌظٗ ٕ٠ٚظٌّّ ْٛيٕ٠ظ.ُٙ
ة ِ -ب اٌعٙذ اٌز ٞلطعٖٛ؟
حٌٛفخء ٚحالٔظّخء ٌزٕ٘ ٟخُٗ ّ٠ؼٍ ُٙحٌٍّه حٌلٔ ٓ١رٓ ١الي ف ٟحٌ ّةيفخع ػٓ حٌميٍّٚ ،ف ٞحٌوٕٛع ٌٍؼيٚ
حٌغخٛذ.
4ـ ـ ٟلٛي اٌؾّبعش:
وبة
ط اٌ ُّٙش ُ٠طبٚعه اٌ ِّش ُ
 ُُ ُ٘ ٚاأل٘ ًُ ـ١ب ـب ِسعُٗ
أ ع ِش ِ
أ  ِٓ-اٌفبسط اٌز٠ ٞزؾذّس عٕٗ اٌؾّبعش؟
حٌٍّه حٌلٔ ٓ١رٓ ١الي ٍكّٗ هللا.
ة  ِٓ -األً٘؟
أً٘ حٌميّ.
ط ِ-ب دالٌخ" :أع ِّش ِّط اٌ ُّٙش"؟
حٌفَّ١ٓٚةش ٚحٌم١خىس.
وبة"؟
د ِ-ب دالٌخ " ٠:طبٚع َه اٌ ّش ُ
ىالٌش ػٍ ٝطؤ١٠ي أً٘ حٌميّ ٌـالٌظٗ ِ َُ٘١ٓٚؼٗ ٌٍيفخع ػٕٙخ.
مؼ و١ؿ عجّش اٌؾبعش عٓ رٌه.
5ـ أؽبس اٌؾّبعش اٌ ٝأّْ اٌمذط ٘ ٟأسك اٌجطٌٛخ ٚاٌؾّٙبدحّ ٚ ،
) حألر١خص  ) 9 ، 8 ، 8طل ّةيع حٌ٘خػَ ػٓ ط٠ل١خص حٌ ّة٘ٙيحء فٓ ٟز ً١فٍٔط ٓ١فٙئالء حٌ٘ٙيحء ُ٘ حألرطخي،
ٚحٌميّ رٍيُ٘ٚ ،حألل ٍُِِ٘ ٜٝحٌيٚ ،ٟٕ٠طفظوَ ر ُٙحٌميّ رـزخٌٙخ ٗٚؼخرٙخ.
6ـ رؾذّس اٌؾّبعش عٓ رنؾ١بد اٌغ١ؼ اٌعشث ّ ِٓ ٟأعً اٌمذط:
أ -ك ّةيى ًٌِ ٓ١ٛه ف ٟحٌم١ٜيس.
) )حٌز١ظخْ )11 ،10
ٚحٌـزخُٖة حٌ ُّٔ ْةّ ُةَ أػَحّ فِّيًٜ
ٚػٍٙ١خ ِِّ ْةٓ َةٕٓخ حٌّـ ِّي ا٘خدُة
ِّ
اْ َ٠ة ْة
ْة
ُةطٛالص َةى ًِخ
ىٓ رخدُة حٌز
فخٌـزخُٖة حٌ ُّٔ ْةّ ُةَ ٌٍـٕشِّ رخدُة
د  -حًوَ ٍٛٛح ِٓ ٌٖ٘ حٌظّة٠ل١خص ٌُ طَى ف ٟحٌم١ٜيس.
ل ّةيَ حٌـ ٖ١حٌؼَر ّة ٟط٠ل١خطٗ فِ ٟؼخٍن حٌميّ ،وّؼَوش حٌٍطَٚ ،ْٚرخد حٌٛحى.
ؽِ-خ حالٔطزخع حٌٌ ٞطوَؽ رٗ ػٓ حٌـ ٖ١حٌؼَر ٟػٕيِخ طمف ػٍ ٝط٠ل١خطٗ فيحء ٌٍميّ.
حٌي ٍٚحٌؼظ ُ١حٌٌ٠٠ ٞطٍغ رٗ حٌـ ٖ١حٌؼَرِ ،ٟخ ٠ظّظغ رٗ حٌـ ٖ١حٌؼَر ِٓ ٟليٍس ٚوفخءس ػخٌ١ش ،حٌظّةفخٔ،ٟ
حٌ ّة٘ـخػش ٠ٚ.ظَن أ٠٠خ ٌٍطخٌذ.
ً
ِزفبئال ثبٌّغزمجً ،عال ٠عزّذ اٌؾّبعش ـ ٟرٌه ،ـ ٟأ س٠ه؟
7ـ ثذا اٌؾّبعش
ٚغيًح ّٗ ُةً حٌلِِّّ ٝـظّ ٌةغ
ٚغيًح ٌٍّٔـ ِّي حأللِ ٜٝآدُة
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٠ٚؼظّي ػٍّ ٘ ٝةّش حٌٙخّٗٚ ،ٓ١١ػٍٚ ٝكيس حٌؼَد ٌَٕٜس حٌميّ ٚؿّغ ٍّٗ ُٙطلض ٍح٠ش ٚحكيس ٠ٚ.ظَن
أ٠٠خ ٌٍطخٌذ.
د ِٓ إٌـ ِب ٠زٛاـك ِٚعٕ ٝلٛي أؽّذ ؽٛل:ٟ
8ـ ٘ب ِ
َ َ٠ةؿش ُ٠ة َةي ُّ
ق
ٌٍٚلُةَّ٠ةشِّ حٌلَّحء رخدٌة
ر ُةى ًِّ ٠ي ُةِ َة
ٚػٍ ٝرخدِّ حٌؼُةٍَ ٝةو ْةُ ِِّ ْةٓ ٠ي كُةَس ى ْة
َةلض ٚو ْةُ ٗغ ِّٗٙخدُة
9ـ أؽبس اٌؾبعش اٌ ٝؼ١بة اٌٛؽذح اٌعشث١خِ ،ب اٌطش٠ك اٌ ٝرؾم١مٙب ـ ٟأ س٠ه؟
ُة
حٌّال ٓ١٠حٌظًِِّْ ٟة ُةء حٌّيٜ
ف ٟل:ٌٗٛ
ِخ ٌٙخ فَٔ ٟةظَة َِّ حٌغخُِّ ٞكٔخدُة
فال ري ِٓ حٌظـٔ١ي حٌؼٌٍَّّٚ٘ ٟع حٌٛكيس حٌؼَر١ش ٚطلم١مٗٚ ،طٛك١ي وٍّش حٌؼَد حٌٌ٠ ٓ٠ميٍ ػيىُ٘
رخٌّالٚ ،ٓ١٠ؿّغ ٍّٗ ،ُٙرٛكيس حٌؼٕخ َٛحٌّ٘ظَوش ر ُٕٙ١ؿّ١ؼًخ ٠ٚ.ظَن ٌٍطخٌذ.
10ـ اعزّذ اٌؾبعش وٍّبد ٚعجبساد ِٓ ِضً ) ِٕ:مزٔ ،بد٠ذ  ،أعّعذ ( ـ ٟخطبة اٌٍّه اٌؾغِ ، ٓ١برا
رغزٕزظ ِٓ رٌه؟
ِىخٔش حٌميّ ػٕي حٌٍّه حٌلٔ ٓ١رٓ ١الي ٓٚؼ ٗ١حٌيحثُ اٌ ٝحٌيفخع ػٕٙخٚ ،كَ ٗٛػٍ ٝطٛك١ي حٌؼَد ِٓ
أؿٍٙخ.
11ـ ّ
ثش اٌؾّبعش اٌؾ١بح ـ ٟاٌّىبْ،ـتٙشد اٌمذط ـ ٟاٌمق١ذح فبِذح رغزؽ١ش ثّؾجّٙ١ب:
أِ-ب دالٌخ ثعش اٌؾبعش اٌؾ١بح ـ ٟاٌمذط؟
طؤو١يًح ػٍ ٝحٓظَّحٍ ّٛٛى٘خ ٚػزخطٙخ ػٍ ٝأٍٟٙخ.
ة-أ ٓ٠رىّٓ ل ّٛح فّٛد٘ب ـ ٟأ س٠ه؟
طىّٓ ل ّةٛس ّٛٛى٘خ ف ٟأٍ٘ٙخٚ ،اّ٠خٔ ُٙرم١٠ظ.ُٙ
رزعشك ٌٙب اٌّمذّعبد ـ ٟث١ذ اٌّمذط؟
12ـ ِب أ٘ ُّ األخطبس اٌزٟ
ّ
حالػظيحء ػٍ ٝحٌّٔـي حأللٚ ٜٝحٌٍّّٜة ٓ١فٚ ،ٗ١حالػظيحء ػٍ ٝح٢ػخٍ حإلٓالِ١ش رخٌلفَ٠خص ٚأ٘خء حإلٔفخق.
13ـ ِب ٚاعت األِخ اٌعشث١خ رغبٖ اٌمذط؟
حٌ ّةيفخع ػٕٙخ رىً ِخ أِىٓ ِٓ ٓٚخثً ٚ ،حالٌظِحَ ٔل٘ٛخ رظٛك١ي حٌٜفٛف حٌؼَر١ش ٚطىخطفٙخ ٚ ،ارَحُ حٌم١٠ش
حٌفٍٔط١ٕ١ش ٚحٌل ّة
ك حٌَ٘ػٌٍ ٟؼَد ف ٟفٍٔط ٓ١أِخَ حٌؼخٌُ.
14ـ ِب اٌّعبٔ ٟاٌز ٟرض١ش٘ب ـٔ ٟفغه ٌفتخ" اٌمذط"؟
حألٍ ٝحٌّطّٙةَس /حألٍ ٝحٌّزخٍوش /ر١ض حٌ َةّ ْةميّ ػخّٛش ىٌٚش فٍٔط.ٓ١
اٌزّز ّٚق اٌغّبٌ ّٟ
قٛسح اٌفّٕ١خ ـِ ٟب رؾزٗ خوّ ـ ٟاألث١بد ا٢ر١خ:
مؼ اٌ ّ
1ـ ّ ٚ
جبة
أ ٠-خ
ٚاٌّؾبس٠ت  ،فَةمَة ْةي ١خ َةي حٌغ١خدُة
ُ
كز١ذ حٌمُةيِّّ ٔبد ْر َه اٌمِّ ُ
َة
ّ ٛة ٍٛحٌ ّة٘خػَ حٌميّ ِلزٛرش طٕخى ٞؿالٌش حٌٍّهٚ ،طٔظغ١غ رٗ.
ؽجبة
لَةطَةؼُٖٛة ٚاٌ - ٜٛٙث ْع ُذ -
د ٚ -حألكزّةخ ُةء ػٍ ٝحٌ َةؼ ْةِّ ٙي حٌٌٞ
ُ
ّ ٛة ٍٛكذّة أً٘ حٌميّ رخٌ٘زخد حٌمّ ٛة
 ٞفُ ٟةػ ْةٕفٛحٔٗ ٚحٔيفخػٗ.
ه ٌٓ ١ة
ع ُّ َه اٌؽبٌ ٟعٍ ٝأ٘ذاثِّ ُِّْ ٙ
ْةف ٚوظخدُة
سا٠خٌم ٚح ْةٓ ُةّ َة
ؽ َ -س ْ
ٍٛٛ ٍٛٛس حٌٍّه ٍح٠ش ػٍ ٝأ٘يحد أً٘ حٌميّ.
ُؽشح ى ْة
ثبة اٌعٍَُ ٝو ُْ ِِّْٓ ٠ذ
َةلض ٚو ْةُ ٗغ ِّٗٙخدُة
ى ٚ-عٍِّ ٝ
ّ ٛة ٍٛحٌؼٍ ٝرخرًخ ٚأ٠خى ٞحٌ ّة٘ٙيحء طي ّة
ق ػٍ ٗ١فٓ ٟز ً١كَّ٠ةش حٌميّ.
2ـ ِب دالٌخ ِب رؾزٗ خوّ ـ ٟاألث١بد ا٢ر١خ؟
ن حٌ َةْ ٛةٗ ُةُ َ ٌٍٚىؿّ ِّ
نبة
اٌخ
أ -أٙخ لُشحُ عَ ١ْ َٕ١ه ٚفٟ
ُِّ ْةٔ ِّي َة
ُ
لَّةس ػْ١ٕ١ةه ِ:زؼغ ٍَٓٚن ٍٟٚخن.
ّة
ٌٍىف حٌ ِّو٠خدُة :ػزخص حٌؼاللش ر ٓ١ؿالٌظٗ ٚحٌميّ.
ٚوزبة
ه حٌغخٌ ٟػٍ ٝأ٘يحرِّْ ِّٙةُ
ع ُّ َه ع ْ١ؿٌم
د َ -ةٍ ْةٓ ُةّ َة
ٍح٠شٌة ٚا ْ
ُ
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حٌمٛس ٚحٌلٕىش.
ؽ-و ْةُ ػٍ ٝحٌّٔخكخص ِِّ ْةٓ أٔفخ ِّْٓ ِّٙةُ
ٚسدحٌم ـبؽذْ ٚو ْةُ ؿخ َةى َةٓلخدُة
حٌ ّة٘١ٙي.
٘بئظ
ه ثَ ْؾ ٌمش
٠فظي ٞحأللٚ ٜٝأِٛح ٌةؽ ِّغ٠خدُة
ى َ٠ٚ -ة َِّْٔة َةه ْةٍفَة َة
ٌم
ؿّغ وز َ١ػخثَ.
غ ّْ ُش أػَحّ فيٜ
ٚػٍٙ١خ ِِّ ْةٓ َةٕٓخ حٌّـ ِّي ا٘خدُة
ٖ ٚ-اٌغجبُٖ اٌ ُّ
حٌـ ٖ١حٌؼَر ّة.ٟ
غّش(؟
3ـ ِب دالٌخ اٌزىشاس ـ ٟل ٛاٌؾّبعش )٠:ب ؽج١ت اٌمذط( )ٚ ،اٌغجبٖ اٌ ّ
٠خ كز١ذ حٌميّ :ىالٌش ػٍ ٝطؤو١ي ػاللش حٌّلزّةش حٌظ ٟطَر ٢ؿالٌظٗ رخٌميّ.
حٌـزخٖ حٌّٔةَّ :طؤو١ي ى ٍٚحٌـ ٖ١حٌؼَرٚ ٟط٠ل١خطٗ ػٍ ٝأٍ ٝفٍٔط.ٓ١
ّ
4ـ ثشصد اٌعٛاهؿ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌم١ِٛخ ٚاٌٛهّٕ١خ ٚامؾخ ـٚ ٟعذاْ اٌؾّبعشِ ،ضً ٌٙزٖ اٌعٛاهؿ ِٓ إٌّـ.
حٌي١ٕ٠شِ ،ؼً:
٠خٚحٌّلخٍ٠ذُة فَةمَة ْةي ١خ َةي حٌغ١خدُة
ه حٌمِّزخدُة
كز١ذ حٌمُةيِّّ ٔخى ْةط َة
َة
ٓٛف طٍمخ٘خ ٍٔٚمخ٘خ حٌَّةكخدٚغيًح ٌٍّٔـ ِّي حأللِ ٜٝآدُةحٌ١ٕ١ٛشِ ،ؼً:
ه حٌَ ّة
َةُ٘ٚة ُةُ حألَة ْة٘ ُةً فَ١ةخ فخ ٍِّ َةٓٙـــــ ُة ْةُ
ّةّ ِةّوخدُة
أَة ْةٓ َِّ ِّؽ حٌ ُةّ ْةَ ٙةَ ُ٠ةطخ ِّْ ٚةػ َة
٠خ
ن فخٌٔـــــــّةخ ُةف َ٠ةزــــــــــــخدُة
كز١ذ حٌمُة ْةيِّّ ِخ ٌٍمُة ْةيِّّ
ِِّ ْةٓ ُةِ ْةٕمّةٌ ّةاال َة
َة
 ُ٘ٚحألرطخي ٚحأللٌُٙ ٜٝ
ٚر ُٙطِ٘ ٛحٌَٚحرٚ ٟحٌ ِّ٘ـــــــــــــــؼخدُة
حٌمّ١ِٛةشِ ،ؼً:
ُة
حٌّال ٓ١٠حٌظًِْ ٟة ُةء حٌّيٜ
ِخ ٌٙخ فٔ ٟظَ حٌغخُ ٞكٔخدُة
ٚحٌـزخُٖة حٌ ُّٔ ْةّ ُةَ أػَحّ فِّيًٜ
ٚػٍٙ١خ ِِّ ْةٓ ٓـــــَةٕخ حٌـــــــــــّـ ِّي ا٘خدُة
اْ ٠ىٓ رخد حٌزطٛالص ىِخ
فخٌـــــزخٖ حٌٔـــّةَّ ٌٍــــــــــــــــّٕةش رـــــخدُة
ٚكي٘خ ٛـــخرَس ٚحأل٘ـــــً غـــــــــخرٛح
غ َ١أْ حٌميّ فِ ٟلٕظٙخ

لنب٠ب ٌؽّ٠ٛخ

وُ االعزفٙبِّ١خ ٚوُ اٌخجش٠خ :
1ـ ِّ١ض وُ االعزفٙبِ١خ ِٓ وُ اٌخجش٠خٚ ،ام ًعب عالِخ عئاي ثعذ عٍّخ وُ االعزفٙبِّ١خ ـِ ٟب ٠ؤر:ٟ
ض فِّجَةشً َةوؼَِّ ١ةَسً رِّب ِّ ْةًِّْ َّص
أ- :لخي طؼخٌَ ( ٝةو ْةُ ِِّ ْةٓ فِّجَةش لَةٍِّ١ش َةغٍَةزَة ْة
هللا ٚهللاُة ِ َةغ حٌّٜةخرَ.)ٓ٠
هزَ٠ش.
َة
َة
َة
د -لخي ٍٓٛي هللا ٍّٛة ٝهللا ػٍ: " ٍُٓٚ ٗ١وُ ِِّ ْةٓ أ ْةٗ َةؼ َة
غ أ ْةغزَةَ ًْ ِّ١ ٞةّ َةَ ،ٓ٠ال ُ٠ةئرَةٗ ٌٗ ٌٛ ،ألُٔ ػٍ ٝهللا
َةألَةرَّةٖ ".
هزَ٠ش.
ؽ -وُ وِ ٍٛ١ظَح طزؼ ُةي حٌؼمزش ػَةٓ ػّخْ؟
حٓظفٙخِ١ش.
ه ٚحأل٠خى.ٞ
ه ِِّ ْةٓ َ٠ةي رَة٠١خ َةء ػٕيٞ
ٌٙخ فَةْ٠ة ٌةً َةوفَةْ٠ة ٍِّ َة
ى -لخي حٌزلظََ :ٞةَ ٚةو ْةُ ٌَة َة
هزَ٠ش.
ٖ -وُ ىٌٚشً ػَرّ١ةشً ططًُّ ػٍ ٝحٌزلَ حألر ٞ١حٌّظ٢ٓٛ؟
حٓظفٙخِ١ش.
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2ـ أعشة ِب رؾزٗ خو ـِ ٟب ٠ؤر:ٟ
أ-وُ ِذسعخً فِ ٟلخفظش اٍري؟
طِّٜٕٛ ِ١١د ٚػالِش ٜٔزٗ طٕ ٓ٠ٛحٌفظق حٌظخَ٘ ػٍ ٝآهَٖ.
حألٓزخد فخٍطم١خ ِؼخ.
د -لخي حٌ ّة٘خػَٚ :و ْةُ فبؽت لي ؿً ػٓ لي ٍِّ ٛخكذ
فؤٌمٌُٗ ٝة
َة
ِ٠خف اٌِ ٗ١ـَٚ ٍٚػالِش ؿَّةٖ طٕ ٓ٠ٛحٌىَٔ.
3ـ امجو آخشا ِب رؾزٗ خوّ ـ ٟلٛي اٌعجبط ثٓ ٠ع١ؼ:
ٚوؤّٔخ آرخ ُةإُ٘ َةٌَٚةيٚوخ
ن أرُ٘ٛة ُةُ
ه ٌُ ْ ٍ٠ةي َة
و ْةُ اخٛح ٌ َة
اهٍ ٛةس.
4ـ عُذ اٌ ٝاٌمق١ذحٚ ،اعزخشط ِٕٙب) وُ(ٚ ،ثٛٔ ّٓ١عٙب.
ْة
ٍٚىسٌة
ِّ
ّةخكخص ِِّ ْةٓ أٔفخ ِّْٓ ِّٙةُ
و ُْ ػٍ ٝحٌٔ
فخكض ٚو ُْ ؿخ َةى َةٓلخدُة
هزَ٠ش.
كُةَس ى ْة
ٚػٍ ٝرخدِّ حٌؼُةٍَ ٝةو ْةُ ِِّ ْةٓ ٠ي
َةلض ٚو ُْ ٗغ ِّٗٙخدُة
هزَ٠ش.
ْةض ْة
ْةض ْة
َ ٌٚى ُْ أّٓؼ َة
َ ٌٚى ُْ ٔخىَ ٠ة
ٛيًٜ
ٌىٓ ال ؿٛحدُة
ٌىٓ ال َة
هزَ٠ش.
وزبثخ األٌؿ اٌّمقٛسح
قٛسح اٌز ٟسعّذ عٍٙ١ب ـِ ٟب رؾزٗ خوّ ـِ ٟب ٠ؤر:ٟ
1ـ ث ّٓ١عجت وزبثخ األٌؿ اٌّمقٛسح ثبٌ ّ
فؼً ُحثي ػٍ ٝػالػش أكَفٚ ،حألٌف ف ٗ١غَ١
أـــــ لخي طؼخٌ(: ٝحٌَكْة َةّ ُةٓ َةػٍَةْ ٝةحٌ َةؼَْة ِّٕ اعز)ٜٛ
ِٔزٛلش ر١خء.
أْ ٙ٠زَةٗ ّة
د ـــــ دعب حٌَّةؿً هللا طؼخٌْ ٝة
فؼً ػالػ ،ٟحألٌف فِٕ ٗ١مٍزش ػٓ ٚح.ٚ
حٌٌٍ٠ش حٌّٜةخٌلش.
حُٓ ح ُحثي ػٍ ٝػالػش أكَفٚ ،حألٌف فِٔ ٗ١زٛلش
ؽ-لخي ٍّٛة ٝهللا ػٍٍّٓٚ ٗ١ةُ" :حٌ١ي اٌعٍ١ب هٌ ١ةَ . ...
ر١خء.
ٓفٍ: ٝحُٓ ح ُحثي ػٍ ٝػالػش أكَفٚ ،حألٌف ف ٗ١غَ١
غفٍ".ٝ
ِٓ حٌ١ي اٌ ّ
ِٔزٛلش ر١خء.
حألٌف فٙ١خ أٍٙٛخ ٠خء ِفَى٘خ :لَ٠ش.
ى ِ-ىش حٌّىَّةِش أ ّةَ اٌمش.ٜ
فؼً ػالػ ،ٟحألٌف فِٕ ٗ١مٍزش ػٓ ٠خء.
ٖ -سص ٝحٌ ّة٘خػَ ٛي٠مٗ.
- ٚلخي حٌ ّة٘خػَ١ّٓٚ :ظُةُٗة ٠ؾْ َ١ٌِّ ٝ١ؾ١ب فٍُ ْة
ٌَ ِّى ل٠خء هللا فٓ ٗ١زُ ١ةً
٠ىٓ
٠ل١خ :فؼً ح ُحثي ػٍ ٝػالػش أكَفٚ ،حألٌف فِٔ ٗ١زٛلش ر١خء.
٠ل: ٝ١حُٓ ٌظّ ِٓ ِٖ١١حٌفؼً.
2ـ أِأل اٌفبسغ ثؤٌؿ ِمقٛسح) اِ( ٜ ،عٍّ ًال:
(٘يح٠خُ٠ ،ةّٕ ،ٝحِظطَ ،ٝةكّ.)ٝ
3ـ اعّع اٌىٍّبد ا٢ر١خ ِشاع١ب وزبثخ األٌؿ اٌّمقٛسح ـٙ١ب وزبثخ فؾ١ؾخ عٕذ اٌغّع:
لّ١٠ةش ٗ ،ى ، ٜٛرِّ ْةٕ١ش
ل٠خ٠خ ٗ ،ىخ ، ٜٚرًِّٕٝ
4ـ عُذ اٌ ٝاٌمق١ذحٚ ،اعزخشط ِٕٙب صالس وٍّبد ِٕز١ٙخ ثؤٌؿ ِمقٛسحِ ،عٍّ ًال وزبثزٙب
ثبٌقٛسح اٌز ٟعبءد عٍٙ١ب.
ِٕٙخ :فِّيٛ ،ٜي ،ٜحٌلِّّ ،ٝحٌّي: ٜأّٓخء ػالػ١ش ،حألٌف فٙ١خ ِٕمٍزش ػٓ ٠خء.
ٛيَة٠خْ.
ٚأ٠٠خ فِّي ٜؿّغ ِفَىٖ :فِّ ْةي٠ش) فِّي: ٜفِّي٠ش (ِٚؼٕٛ ٝيَ : ٜة
َةٕٓخ :حُٓ ػالػ ،ٟحألٌف فِٕ ٗ١مٍزش ػٓ ٚحٕٓ )ٚخ (ٕٛٔ٠/
حأللُ: ٜٝحثي ػٍ ٝػالػش أكَفٚ ،حألٌف ف ٗ١غِٔ َ١زٛلش ر١خء.
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اٌىزبثخ
رزشن ٌزمذ٠ش اٌّعٍُّ
ؽشػ لق١ذح) سعبٌخ ِٓ ثبة اٌعبِٛد(
اٌج١ذ األٚي ٠ :وخ١ذ حٌ ّة٘خػَ ؿالٌش حٌّغف ٌٗ ٍٛحٌٍّه حٌلٔ ٓ١رٓ ١الي٠ٚ ،مٛي ٌٗ ٠:خ كز١ذ حٌميّ ،فمي
ٔخىطه حٌميّ رّلخٍ٠زٙخ ٚلِّزخرٙخِٔ ،ظغ١ؼش ره.
ن
اٌج١ذ اٌضبٔ٠ٚ: ٟظخرغ ِوخ١زًخ ؿالٌظٗ :حٌميّ ِزؼغ ِزؼغ حٌّٔةَٚ ٍٚحالّ١جٕخْ ف ٟلٍزه ،فمي حٍطُٔ فَ ٟةُٔي َة
ُ ٗٚةّٙخٚ ،طوّ٠ةذ ف ٟوفّةه ٌُٔٛةٙخ ،ىالٌش ػٍ ٝػزخص حٌؼاللش ر ٓ١ؿالٌظٗ ٚحٌميّ.
اٌج١ذ اٌضبٌش :أً٘ حٌميّ حٌٌ٠ ٓ٠لزّة ْٛؿالٌظٗ رخل ْٛػٍ ٝػٙيُ٘ ِؼٗ ف ٟحٌ ّةيفخع ػٕٙخٛ٘ٚ ،حُ٘ ِخ ُحي فظّ١ةًخ،
فُ ُٙ١ةػٕفٛحْ حٌ ّة٘زخد ٚحٔيفخػٗ.
اٌج١ذ اٌشاثع ٍٛٛٚ:طه حٌغخٌ١ش ٍح٠ش َِفٛػش فٛق أؿفخٔ ُٙىالٌش ػٌٍِِٕ ٝظه ػٕي أً٘ حٌميّ
ٚأكزخثٙخٚ،حّٓه رى ّةً ِخ ف ِٓ ٗ١ل ّةٛس ٓ١ف ٠يحفؼ ْٛرٚ ،ُٙكىّظه ٚكٕىظه وظخد ٠ظؼٍّةّ.ِٕٗ ْٛ
اٌج١ذ اٌخبِظ ّ ٛ:ة ٍٛحٌ ّة٘خػَ ؿالٌظٗ فخًٍٓخ ِظَٔ٠ ٝؽ ه ْةٍَ١ةٗ ٌٍيفخع ػٓ حٌميّ١ٓ ،طخٚػٗ أً٘ حٌميّ
ِٚلزّة٘ٛخ ِ َْٚ١ٔ٠ٚؼٗ ِئّ٠ةي.ٌٗ ٓ٠
اٌغبدط ّ ٛ:ة ٍٛأً٘ حٌميّ ِٚلزّةٙ١خ ِٓ حٌؼَد رلَح ٘خثـًخ  َ١ٔ٠هٍف ؿالٌظٗ ٌفيحء حألل ،ٜٝوّخ
اٌج١ذ
ّ
ّ ٛة ٍُ٘ٛأِٛحؿًخ ٗي٠يس طظال ُ١غخٟزش ِٓ ػي٘ٚخ.
غبثع ٠:ظل ّةيع حٌ٘خػَ ػٓ ط٠ل١خص حٌ ّة٘ٙيحء فٓ ٟز ً١فٍٔطّ ٛٚ ،ٓ١ة ٍٛحٌ٘ٙيحء ٍٚٚىًح فخف أٍؿٙخ،
اٌج١ذ اٌ ّ
ّ ٛٚة ٍٛىِخءُ٘ حٌظ ٟرُةٌٌض غًِ ٛ١خ ِخَ١س طٔم ٟحألٍ.ٝ
اٌج١ذ اٌضبِٓ :وُ ِٓ حٌ٘ٙيحء رٌٌٛح أٔفٔ ُٙوَحِش ٌٍميّ ،فىخٔٛح وخٌٕـ َٛحٌّ١٠جش حٌالِؼش فّٓ ٟخء حٌؼال.
اٌج١ذ اٌزبعع :حٌميّ ف ٟؿزخٌٙخ ٗٚؼخرٙخ طفظوَ ٚطِ٘ ٛرؤرطخٌٙخ حٌٌ٠ ٓ٠يحفؼ ْٛػٕٙخ.
حٌ ِّ٘ؼخد ِ:فَى٘خ ،حٌ ِّ٘ؼذ  ٛ٘ٚ:حٔفَحؽ ر ٓ١ؿزٍ.ٓ١
اٌج١ذ اٌعبؽش ١٘٠:ي حٌ ّة٘خػَ رخٌّٛحلف حٌزطّ١ٌٛةش حٌظ ٟل ّةيِٙخ حٌـ ٖ١حٌؼَر ٟػٍ ٝأٍ ٝحٌميّٚ،حٌظ٠ل١خص
حٌظٓ ٟطّةَ٘خ ػٍ ٝػَح٘خّ ٛٚ ،ةٍ٘ٛخ أػَحٓخ أرطخٌُةٙخ حٌ ّة٘ٙيح ُةء حٌٌُ ٓ٠ةُّ٠ةٕض ؿزخ٘ ُٙرٕ ٍٛحٌّـي  ٚحٌَ٘ف .
اٌج١ذ اٌؾبد ٞعؾش :اًح وخٔض حٌطَ٠ك اٌ ٝحٌزطٌٛش ال طظلمّةك ّةاال رٌٍف ىِخء حألرطخي ِٓ حٌـ ٖ١حٌؼَر،ٟ
فـزخ٘ ُٙحٌَّٔحء ح حٌظ ٟأٟخءص رٕ ٍٛحٌَّةفؼش ٚحٌ ّةَ٘ف ٚحٌ٘ٙخىس ٘٠َ١ ٟم ُٙاٌ ٝحٌـّٕةش.
اٌج١ذ اٌضبٔ ٟعؾش ٔ٠:ظٕـي حٌ ّة٘خػَ رـالٌظٗ إلٔمخً حٌميّ ،فّخ ٌٙخ ِٓ ِٕمٌ ٓٛحٖٓٚ ،خكخطٙخ طٕظظَ ِٓ
٠لّٙ١خ ٠ٚيحفغ ػٕٙخ.
اٌج١ذ اٌضبٌش عؾش ٠:ؤٓف حٌ٘خػَ ٌلخي حأل ّةِش حٌؼَر١ش ػٍ ٝحٌَغُ ِٓ ػيى٘خ حٌىز َ١حٌٌ ٞال ٠و١ف حٌؼي ّة.ٚ
اٌج١ذ اٌشاثع عؾش :حٌميّ ٓظزمٛ ٝخرَس أِخَ أػيحثٙخّ ٛٚ ،ة ٍٛحٌميّ فظخس ٛخرَس ػٍِ ٝلٕظٙخ ٚلي غخد
ػٕٙخ أٍ٘ٙخ.
اٌج١ذ اٌخبِظ عؾش ٠:وخ١ذ حٌ٘خػَ ؿالٌظٗ ٚ:وُ كَٛض رّٛحلفه حٌؼخرظش ػٍْ ٝة
أْ طَ ّةى و١ي حألػيحء،
ٚطٔظَٕ ِّ٘ ٞٙةُّ حٌؼَد.
ً
حٌؼخرظش،آِال ٍؿٛع
غبدط عؾش ٠:وخ١ذ ؿالٌظٗ حٌٌ ٞأكذ حٌميّ ٚىحفغ ػٕٙخ فىخْ وخٌؼٍُ رّٛحلفٗ
اٌج١ذ اٌ ّ
حٌميّ حٌلز١زشٚ ،طلمّةك حٌٕ َٜرّاللخس ٓخكخص حألل.ٜٝ
اٌج١ذ اٌغبثع عؾش :حٌ٘خػَ ِظفخثً رخٌّٔظمزً٠ٚ ،ظطٍّةغ اٌ ٝغي طؼٛى ف ٗ١ى٠خٍ حٌميّ اٌ ٝأٍ٘ٙخ٠ٚ ،ؼٛى فٗ١
حألل ٜٝكَحً ربًْ هللا.
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اٌٛؽذح اٌؾبد٠خ عؾشح
اٌ ُّعغُ ٚاٌذّالٌخ
1ـ عُذ اٌ ٝأؽذ ِعبعُ اٌٍّؽخ اٌعشثّ١خٚ ،اعزخشط ِعبٔ ٟاٌىٍّبد ا٢ر١خ:
٠ي٘ ُةُ ٠:فخؿت.
ألخُٞ٠ة :أرخى ُةي أ ٚأػخُٝٚة .
طُة َةلٍّك :طٕظَ ر٘ ّةيس.
عذ اٌ ٝاٌفمشح اٌشاثعخٚ ،اعزخشط ِٕٙب ِب ٠مبسة ـ ٟاٌّعٕ ٝو ًَّ وٍّخ ِٓ اٌىٍّبد ا٢ر١خ:
ِالِق :طمخ١١غ.
حٌلُةفَ :حألهخى٠ي.
ػخرظش ّ ِٔ:ةَّس.
3ـ ِب اٌغزس اٌٍؽٌ ٞٛى ًّ ِٓ:
حٌّٔةؤّةَ َ :ةٓجِّ َةُ
ذ
حالٔٔلخدَ :ةٓ َةل َة
حّٓ ٛةىص ٛٓ:ى.
4ـ ٚسد ـ ٟإٌّـ عجبسح) خنشاء ٠بٔعخ(ٚ ،اٌ١بٔع :ففخ ٌٍ ْٛاألخنش .عُذ اٌ ٝأؽذ ِعبعُ اٌٍّؽخ اٌعشثّ١خ،
 ٞاألٌٛاْ رغزعًّ اٌقفبد ا٢ر١خ:
ٚرج ّٓ١أل ِّ
حٌفخلغ :حألٛفَ .حٌٕخٛغ :حألر. ٞ١حٌمخٔ: ٟحألكَّ .حٌّٜةخف: ٟحألٍُق .حٌلخٌه :حألٓٛى.
اٌفٚ ُٙاٌزّؾًٍ١
اٌمبؿ عٕٛاْ لقزٗ؟
1ــ ِ ُّ اعزٛؽٝ
ّ
ِٓ ٗىً حٌٕزظش حٌظ ٟأ٘يح٘خ اٌٛ ٗ١ي٠مٗ ،ألٔٙخ ط٘زٗ ٍُٓ حٌمٍذ.
اٌمبؿ ثقذ٠مٗ) ؽغٕ ،(ٟدًٌّ عٍ ٝرٌه.
2ـ صّخ سثبه ّ ٚد ِز٠ ٓ١شثِو
ّ
طؼخ١ف كِٕٔ ٟغ حٌمخ ٙهخٛش ٚلض َِ٠ُٚ ،ٟٗخٍطٗ ٚ.اك٠خٍ كٕٔ٘ ٟي٠ش)ٔزظش ط٘زٗ ٍُٓ حٌمٍذ (
ٍِفٛفش رخٌٍٛق ٚحٌ ّة٘زَ ٌٜي٠مٗ.
ح٘ظّخَ حٌمخ ٙرىالَ ٛي٠مٗ كٕٔ ٟحٌٌ ٞأٛٚخٖ رؤال ٠غّ١ةَ ِىخْ حٌٕزظش.
اٌمبؿ األّ١ٌٚخ اٌ ٝإٌجزخ؟
3ـ ثّب ارّغّذ ٔتشح
ّ
ٍأ ٜفٙ١خ ِـَّةى ٚحكيس ِٓ ِٛؿٛىحص حٌغَفشِ ،ؼً حٌىَٓٚ ،ٟحٌطّةخٌٚشٚ ،حٌ ِّّ ْةيفؤسٚ،حٌوِحٔش ،أ ٚكظّة ٝا١خٍحص
حٌ ٍٜٛػٍ ٝحٌـيحٍ٘٠ ٌُٚ ،ؼَ رٍَٚ٠س ٚؿٛى ػاللش كذّة أ ٚرغ ٞرٚ ٕٗ١رٕٙ١خ.
4ـ عذد صالصخ أِٛس أصبسد اعز١بء اٌمبؿ ِٓ إٌجزخ.
طلظخؽ اٌ ٝػٕخ٠ش ّ١ِٛ٠ةش و ٟطّٕ ،ٛفظَغّٗ وً ٛزخف ػٍ ٝاُحكش حٌٔظخثَٙ٠ٍٚ ،خٚ،طٕظ١ف أٍٚحلٙخ ،
ٚطّٔ١ي٘خ ،وّخ أٔٙخ طلظخؽ اٌ٠ ِٓ ٝزظُٔ ٌٙخ.
اٌمبؿ أْ ٠زخٍّـ ِٓ إٌجزخ ؼ١ش ِشحِ ،ب اٌغجت اٌز ٞدـعٗ اٌ ٝاٌزشاعع ـ ٟو ًّ ِ ّشح؟
5ـ ؽبٚي
ّ
1ـــــ كخٚي ٟٚؼٙخ هخٍؽ حٌغَفش ،ػٕي ىٍؽ حٌؼّخٍس.
أْ ٛي٠مٗ كٕٔ ٟأٛٚخٖ ّة
رؤال ٕ٠مٍٙخ ِٓ ِىخٔٙخ؛ ّة
ِخ ىفؼٗ اٌ ٝحٌظَحؿغ ّ :ة
ألْ طغِٛ َ١١لؼٙخ ٓ١ئ ّةى ٞاٌٝ
حٟطَحٍ٘خ ٌٍظىّ١ةف ِغ حٌّىخْ حٌـي٠يٚ ،لي ال ٕ٠خٓزٙخ ،فظٌرً ٚطّٛص.
2ــــــ هالي ٗ َٙآًحٍ ف ّةىَ أْ ٠مٜف ٓخلٙخ ٌَ١طخف ِٕٙخ.
ِخ ىفؼٗ اٌ ٝحٌظَحؿغ أ٠مٓ أٔٗ ِميَ ػٍ ٝحٍطىخد فؼٍش طٕظّ ٟأٌٍٍٓ ٝش ؿَحثُ لظً حٌّٕةفْٗٚ ،ؼَ رؤْ حٌٕزظش
طَحلزٗ رلٌٍ.
اٌمبؿ رؾ ّ ٛا٠غبث ّٚ ٟامؼ ٔؾ ٛإٌجزخ ِع رط ّٛس أؽذاس اٌمقخ:
6ــ ثذا عٍٝ
ّ
أ-رّ١ةٓ ِالِلٗ.
فُةٛؿِّت ر٘فظ ٗ١طفظَحْ ػٓ حرظٔخِش غِ َ١فِٛٙش طـخٖ حٌٕزظش.20

ّة
وف آىِ١شٚ ،فٟ
أهٌ َ٠لذ ّٔ٘ٛخ حٌّٔةَ٠غ و ّةً َٛ٠؛ و١ف طظفظّةق أٍٚحلٙخ حٌـي٠يسٚ ،و١ف طظزّٔةِ ٢ؼًحٌٜزخف ،وخْ ٠ظفمّةي حألٍٚحق ٚحٌزَحػُ حٌـي٠يسٚ ،وؼَ١ح ِخ وخْ ّٔ٠غ ٛٛطٙخٛٛ،ص حٌطمطمش حٌوخفظش
ٌألٍٚحق ف ٟأػٕخء طفظّةلٙخ ف ٟحٌّٜةزخكخص حٌزخوَس.
أ٠مع ًٌه حٌّٜةٛص ف ٟأػّخلٗ فَكًخ ١فّ١ٌٛةًخٟٚ ،زٔ ٢فٔٗ ًحص َِس ٠ ٛ٘ٚزظُٔ ٌٙخ.ٌ ٜٛػٕمٙخ رَفك ٔخك١ش حٌزخد.د ِ-خ ٓززٗ ف ٟأ ٍ٠هَة؟
ّة
أْ حٌمخ ٙأهٌ ٠ؼظخى ػٍٚ ٝؿٛى٘خَ٠ٚ ،غذ ف ٟرمخثٙخ ٠ٚ.ظَن أً٠٠خ ٌٍطخٌذ.
ؽِ-خ أػَٖ ف ٟحٌٕزظش؟
أهٌص طّٕ٠َٓ ٛؼًخ رؼي أْ طٛحفَص ٌٙخ أٓزخد حٌؼٕخ٠ش حٌ١ِٛ١ش.
اٌمبؿ أْ رغ١ش إٌجزخ ـ ٟهش٠ك ٚ ،أسادد إٌجزخ أْ رغ١ش ـ ٟهش٠ك آخش:
7ـ أساد
ّ
أ ٌّ-خًح أّ ٛةَ و ّةً ِّٕٙخ ػٍٍ ٝأٗ٠؟
حٌمخ: ٙأٍحى ٌٙخ أْ طظٛؿّةٗ ٔل ٛحٌزخد؛ ّة
ألْ حٌّٔخكش حٌّظزم١ش ِٓ حٌـيحٍ كظ ٝحٌٕخفٌس ال طٔظٛػذ ّٔ ّة٘ٛخ
ٚحِظيحى٘خ ،فِ ٟٙأل ٜرخٌّٜةٚ. ٍٛوؤّٔةٗ ال ٠َ٠ي٘خ ىحهً ر١ظٗ٠َ٠ٚ ،ي٘خ أْ طّٕ ٛهخٍؿٗ ،أ ٚأْ طَكً ػٕٗ.
حٌٕزظش :أٍحىص حٌظٛؿّةٗ ٔل ٛحٌٕخفٌس :ك١غ حٌٛ٠ء ٚحٌٛٙحءٚ ،وؤٔٙخ طَ٠ي حٌزمخء ٚحٌل١خس.
د – ِخ ٔظ١ـش ٌ٘ح حٌظؼّٕةض ػٍ ٝو ّةً ِّٕٙخ؟
حٌمخ: ٙلٔض أٛخرؼٗ ػٍٙ١خ ٠ ٛ٘ٚلخٚي ٌُ ٟةػُٕةمٙخ ٔل ٛحٌزخد ،فخٔىَٔصِّ ،خ أػخٍ فٔ ٟفٔٗ هٛفخٍ ٚ ،أٜ
ف ٟأٍٚحق حٌٕزظش ػٔٛ١خ طظ.ّٗٙ
حٌٕزظش :حٔىَٔ ُةػُٕةمٙخ أٚال ٌُٚ ،طّ ٜٛٓ ِّٞأ٠خَ لٍٍ١ش كظً ٝرٍض أ ٚح ٍلٙخ ٚحٛفَّةص ،ػُ ؿفّةض ٓٚمطض.
مؾٙب.
8ـ أؽبس
اٌمبؿ اٌ ٝعٍّخ ِٓ اٌؾمبئك اٌعٍّ١خ اٌّزعٍّمخ ثبٌٕجبدّ ٚ ،
ّ
كخؿظٙخ اٌ ٝحٌّ٠ةٛءٚ ،حٌَّٞةٚ ،حٌظّٔ١يٚ ،طٕظ١ف حألٍٚحق.طـّٕةذ ٔمٍٙخ ِٓ ِىخْ اٌ ٝآهَ.9ـ الزشػ ٔٙب٠خ أخشٌٍ ٜمقخ رزفك ِع سإ٠زه ٌّٕطك األؽذاس.
ّٔ ٛحٌٕزظش ٚحٔظؼخٗٙخ ٍٚإ٠ش كٕٔٛٚ ٟي٠مش ٌٙخ  ٟ٘ٚطىزَ ٚطِ٘٠ٚ . ٛظَن أً٠٠خ ٌٍطخٌذ.
قخ اٌ ٝسإ٠خ فذ٠مٗ ؽغٕ ،ٟعالَ ٠ذُي رٌه ـ ٟسأ٠ه؟
10ـ اؽزبق
اٌمبؿ ـٙٔ ٟب٠خ اٌم ّ
ّ
ٌٗ ػ ّةيس ىالالص:
أٓفٗ ٔٚيِٗ ػٍِٛ ٝص حٌٕزظشٚ ،وؤّٔةٗ ٠َ٠ي ٔزظش أهَٛ ِٓ ٜي٠مٗ كٕٔ ٟريي طٍه حٌظً ٟرٍض.ٗؼ ٍٖٛرخٌٌٔذ ٌّخ ك ّةً رخٌٕزظشٚ ،هـٍٗ ِٓ ٛي٠مٗ حٌٌ ٞأٛٚخٖ رخٌؼٕخ٠ش رٙخ.ً
كخِال ر١يٖ
ٍرّخ ٠ى ْٛلي ػخٚىٖ حٌَّ ٝرؼي ٓم ١ٛحٌٕزظش ،فخٗظخق ٌَإ٠ش ٛي٠مش ٌ١ؼٛىٖ ٠ ٚطّجٓ ػٍٗ١ٔزظش ط٘زٗ طٍه حٌظٓ ٟمطض.
قخ.
11ـ "اٌؾشّ٠خ ؽ ّ
ك هج١عٌ ٟإلٔغبْ"ٔ ،بلؼ ٘زٖ اٌعجبسح ـ ٟمٛء ـّٙه اٌم ّ
ِّ
أْ ٔظَن ح٢هَّ٠ ٓ٠خٍٓ ْٛكَ٠ظ ُٙوّخ ٘٠خءٚ ،ْٚال ٔ٠غ ٢ػٍ ،ُٙ١أٔ ٚمظلُ ك١خطِ ُٙخ ٌُ طُةئًٔخ كَ٠ظ. ُٙ
٠ٚظَن أ٠٠خ ٌٍطخٌذ.
اٌمبؿ ٘زٖ اٌّمٌٛخ ـ ٟسا٠ه.
12ـ رمجًّ ا٢ساء ؽٟء مشٚس ٞـ ٟؽ١برٕب ،ثِ ّٓ١ذ ٜاٌزضاَ
ّ
ٌُ ٠ىٓ حٌمخّٙة ٍِظِ ًِخ حٌظِحِخ ِطٍمخ ف ٟطمزّةٍٗ حٌٕزظش ٚفك أكيحع حٌمّٜةش ،فف ٟو ّةً َِسّة وخْ ٠لخٚي حٌظوٍّةٚ
ِٕٙخ؛ ألٔٙخ طِػـٗ ٚطؼ َ١حٌّٔةؤَ فٔ ٟفٔٗٚ ،لي حهظَلض ٚكيطٗ ٚك١خطٍٗٚ،ف٠ض حٌظٛؿّةٗ اٌ ٝحٌـٙش حٌظٟ
أٍحى٘خ ٔل ٛحٌزخد.
ٚػٕيِخ ٗؼَ رظؤٔ١ذ  َٖ١ّٟوخْ ٠ظَحؿغ ٚ ،أهٌ أٚي َِّةس ٠زظُٔ ٌٙخ حرظٔخِش غِ َ١فِٛٙش،ػ ّةُ أهٌ ٠ظفمّةي
أٍٚحلٙخ ُ٠ٚ ،ةٔ ّةَ رّٔخع ٛٛطٙخ  ٟ٘ٚطظفظق ،فٛؿي ٔفٔٗ ٠زظُٔ ٌٙخ.
مؼ اعبثزه.
13ـ أُّّٙ٠ب أٔغؼ ـ ٟسأ٠ه :أغبْ عش٠ع اٌزىّ١ؿ ِع اٌعبٌُ اٌّؾ١و أَ أغبْ ثطٟء اٌزىّ١ؿّ ٚ ،
٠ظَن ٌٍطخٌذ.
14ـ ٘جه أسدد أْ رمذَّ ـىشح ٌؽ١شن ـ ٟلبٌت لقق:ٟ
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أ ِ-خ حٌفىَس حٌظ ٟط٘غٍه ٚطَ٠ي حٌظؼز َ١ػٕٙخ.
ً
ِؼٍال.
د ِ -خ حٌَِِ حٌٌ ٞطوظخٍٖ ٍ١ٓٚش إلٜ٠خي فىَطه،
٠ظَن ٌٍطخٌذ.
اٌزّز ّٚق اٌغّبٌ ّٟ
مؾٙب.
1ـ أثذٜ
قٛس اٌفّٕ١خّ ٚٚ،
د أسث ًعب ِٓ اٌ ّ
ّ
اٌمبؿ ـ ٟاٌمقخ ثشاعخ ـ ٟاٌزق٠ٛش٘ ،ب ِ
ّة
وخثٕخص كّ١ةش طظٍمف حالرظٔخِش ّ ٛ:ة ٍٛحٌٕزخطخص أٗوخًٛخ ٔ٠ظمزٍ ْٛحالرظٔخِش.ٔزظش طلٍّك فٓ ٟمف حٌغَفش حٌمخطُ ّ ٛ:ة ٍٛحٌٕزظش أٔخٔش طٕظَ ر٘ ّةيس آٌ ٝمف حٌغَفش حٌمخطُ.ك ٓ١رٍغض ِٕظٜف حٌـيحٍ ىدّة حٌوالف رٕٕ١خ ِٓ ؿي٠ي ّ ٛ:ة ٍٛحٌٕزظش أٔخٔش ػٍ ٝهالف ِغ حٌمخّٙة .فزيص وؤّٔةٗ طٕظَ اٌ ٝحٌٍٛحء ّ ٛ:ة ٍٛحٌٕزظش أٔخٔش طٕظَ اٌ ٝحٌٍٛحء.طٍه حٌٕزظش حٌظ ٟطل ّةيص ٚكيطٚ ٟحلظلّض ك١خطّ ٛ: ٟة ٍٛحٌٕزظش أٔخٔش طمظلُ ه١ٜٛٛش حٌمخّٙة ٚطظي ّةهً فٟٗئٚ ،ٗٔٚطظل ّةيٚ ٜكيطٗ.
و ٟطَ ٜحٌٕ ٍٛأَ٠ ٚح٘خ ّ ٛ:ة ٍٛحٌٕزظش أٔخٔش طٕظَ رؼٙ١ٕ١خ اٌ ٝحٌّٕ ٛٚ ،ٍٛة ٍٛحٌٕٗ ٍٛوٜخ ٕ٠ظَ اٌ ٝحٌٕزظش.
طـزَٔ ٟػٍّ٠ٍ ٝةٙخ ّ ٛ :ة ٍٛحٌٕزظش أٔخٔش طـزَٖ ػٍٓ ٝمخ٠ظٙخ.
2ـ ِب دالٌخ و ًّ ِٓ:
أ-طلٍّ ُة
ك فٓ ٟمف حٌغَفش حٌمخطُ ،أ ٚف ٟحٌـيٍحْ حٌ ُةّٜفَّةس حٌّظم َِّ٘س.
ٓٛء حألٟٚخع حٌّخىّ٠ةش ٌٍمخّٙة .
د-حألهخى٠ي حٌّظمخ١ؼش ف ٟؿزٙظٚ ٟف ٟه ّةي.ٞ
ّة
حٌٔٓ.
حٌظم ّةيَ فٟ
ؽ -أٔخ ال أوخى أٍهٗ ٟفظ ّة ٟأِخَ أوؼَ حألَِ١ ٍٛحفش.
حٌؼزٚ ّٛحٌظـّٙةُ.
ى-حٌّٔخكش حٌّظزم١ش ِٓ حٌـيحٍ ِأل ٜرخٌّٜة.ٍٛ
ًوَ٠خص حٌمخ ٙحٌىؼَ١س.
ٖ -كٓ ٓ١م ٢حٌؼٕىزٛص فٓ ٟى ْٛطٍه حٌٍٍ١ش ِٓ أ٠خٍ.
ِٛص حٌٕزظش.
قخ؟
3ـ ثّب ٛ٠ؽ ٟاعزخذاَ اٌمبؿ ٌفتخ) عٕىجٛد (ـٙٔ ٟب٠خ اٌم ّ
حٌظ٘زغ رخٌل١خس ،فمي وخٔض حٌٕزظش ِمخِٚشِ ،ظ٘زؼش رخٌل١خس وؼٕىزٛص ٠ظ٘زّةغ رخٌـيحٍ ،ػُ ٘ٓٚ ٜٛم.٢
قخ.
4ـ ٚظّؿ
اٌمبؿ عٕبفش اٌؾشوخٚ ،اٌقٛدٚ ،اٌٍ ْٛـ ٟاٌم ّ
ّ
أ ٘-خص ً
ِؼخال ٌى ّةً ِٕٙخ.
ٌ٠ٛض ػٕمٙخ .طّ ٛةؿَٙة ْة
ؿٍٔض ػٍ ٝحٌّمؼي ُ .ة
ُة
ض اٌٝ
حٌلَوش :حٔظؼ٘ض طٍه حٌٕزظشّٔٚ ،ض .
ُة
طلٔٔض طٍه حٌٔخق.
غِ َ١خ أٍ٠ي ٓ.م ٢حٌَأّ ِٓ ٠ي. ٞطٔم. ٢طَ٘ثذ .حلظَرض ٠يٓ ِٓ ٞخلٙخ .
حٌّٜةٛص" :وخْ حٌٜٛص حٌٌّٓ ٞؼظٗ أٗزٗ رٜٛص ؤَ ػظّش رَّ٘٠ةش".
ُة
ّٓؼض ٛٛطٙخٛٛ ،ص حٌطمطمش حٌوخفظش ٌألٍٚحق".
"ٚوؼَ١ح ِخ
حٌٍ:" ْٛحٛفَّةص أ ٚح ٍلٙخ .أغٜخٔٙخ حٌظ ٟحّٓ ٛةىص٠ ،ؼٛى حٌـيحٍ ِٜفَّةح .أ ٚف ٟحٌـيٍحْ حٌّٜفَّةس"
د  -رّ١ةٓ حٌمّ١ش حٌفّٕ١ةش ٌٙخ ف ٟحٌٕ.ٚ
طمَ٠ذ حٌّؼٕٔ ِٓ ٝفْ حٌّظٍمّةٚ ٟحٌظؤػ َ١فٔٚ ،ٗ١مً أفىخٍ حٌمخّٙة رٍٜٛس أٟٚق
5ـ أؽش اٌ ٝاٌّٛامع اٌز ٟظٙشد ـٙ١ب اٌّؾبعش ا٢ر١خ :اٌزشدّد ،اٌذ٘ؾخ ٚاالعزؽشاة،إٌذَ  ،اٌفشػ.
ُة
ُة
ٚؿٍٔض ػٍ ٝحٌّمؼي".
ٚطٕٙيص،
اٌزشدّد" :لٍزّةض حٌفىَس فٍ ٟأٓ ،ٟطَحؿؼض ،
"طَحؿؼض ليِخٔ ٞل ٛحٌٍٛحء".
اٌذّ٘ؾخ ٚاالعزؽشاة" ِ:خ حٌٌ٠ ٞـٌرٕ ٟاٌِ ٝـَى ٔزظش ُةِ َةٔ ِّّ َةَس ِؼً حٌظّةّخػ ً١حٌٕلخّٓ١ةش أ ٚحٌزالٓظ١ىّ١ةش ،طلٍّ ُة
ك
فٓ ٟمف حٌغَفش حٌمخطُ ،أ ٚف ٟحٌـيٍحْ حٌ ُةّٜفَّةس حٌّظم َِّ٘س ،أٍ ٚرّخ ف ٟطمخ١١غ ٚؿٚ ،ٟٙال ّٓ١ةّخ طٍه
حألهخى٠ي حٌّظمخ١ؼش ف ٟؿزٙظٚ ٟف ٟهيٞ؟".
22

"فى١ف ّ٠ىٕٕ ٟحالرظٔخَ ٌّـَى ٔزظش رٍ١يس".
إٌذ"  :كخٌٚض أمخً٘خ .وخٔض أٗزٗ رؼِ٠َ٠ ِ٠ي حالٔٔلخد ِٓ ك١خط".ٟ
"ٚىّٕ٘ٗ ٟؼ ِٓ ٍٛحٍطىذ ؿَ ًِخ ف ٟغفٍش ِٓ حٌّٕةخّٚ ،حٌّٔةخثً حٌٌّ ٔ ٞةِ ِٓ ِىخْ حٌىَٔ ٌطّةن ٠ي".ٞ
ْة
ٟٚزط ُة
ض ٔفًٔ ٟحص َِس ٚأٔخ أرظُٔ ٌٙخ".
اٌفشػ " ٌٚ:مي أ٠مع ًٌه حٌّٜةٛص ف ٟأػّخل ٟفَكًخ ١فّ١ٌٛةًخ،
"فٛؿجض ر٘فظ ٟطفظَ ػٓ حرظٔخِش غِ َ١فِٛٙش ،ػٍ ٝحأللً رخٌٕٔزش ٌ.ٟ
قخ.
غالِخ ".اروش ِب ُ ٠ذ عٍ ٝرٌه ِٓ اٌم ّ
ل: "ً١ـ ٟاٌعغٍخ إٌذاِخ ٚـ ٟاٌزّؤّٔ ٟاٌ ّ
حٌؼـٍش ٚحٟلش فِٛ ٟلف حٌمخ ِٓ ٙحٌٕزظش ،فمي أٍحى حٌظوٍّةِٕٙ ٚخ غَِّ َ١ةس ٚف ٟحٌَّس حألهَ١س لٔض
أٛخرؼٗ ػٍ ٝػٕمٙخ فخٔىَٔصٚ ،حٌٕيَ ظٚ َٙحٟلخ ػٕيِخ ىّ٘ٗ ٗؼ ِٓ ٍٛحٍطىذ ؿَِخ ف ٟغفٍش ِٓ حٌٕخّ
رؼي أْ ؤَ٘خ ،ػُ كخٚي أمخً٘خ رظٕظ١ف ِٔخِخطٙخ رمطؼش ِٓ حٌمّخٕ حٌّزٍٛيٙ٠ٍٚ ،خٚ ،طؼَٙ٠٠خ ٌٍٛ٠ء.
 ٞلقخ ال ٠ؾذس ـ ٟـبسغ ،ـال ث ّذ ٌٗ ِٓ صِبِْٚ ،ىبْٚ،ؽخٛؿٚ ،ؽذسٚ ،ؼ١ش٘ب ِٓ
قشاع ـ ٟأ ّ
6ـ اٌ ّ
مؼ ٘زٖ اٌعٕبفش ـ ٟاٌمقخ.
عٕبفش أخشّ ٚ ،ٜ
حٌِِخْ  َٙٗ ِٓ:آًحٍ اٌ َٙٗ ٝأ٠خٍ.
حٌّىخْ ِِٕ:ي حٌمخّٙة .
حٌ٘و: ٙٛحٌٕزظش ،حٌمخّٙة  ،كٕٔٛ ٟي٠ك حٌمخّٙة .
حٌليع :حٌؼاللش ر ٓ١حٌمخّٙة ٚحٌٕزظش حٌظَِّ ٟةص رَّحكً ٚطل ّةٛالص وؼَ١س؛ اً طزيأ حٌؼاللش ِظٛحُٔش ر ٓ١حٌمخٙ
ٚحٌٕزظش ،فؼاللظٗ رٙخ طّخػً ػاللظٗ رخألٗ١خء ِٓ كِ ،ٌٗٛؼً حٌىَٓ ٟأ ٚحٌطخٌٚش أ ٚحٌوِحٔش  ،ػُ طظل ّةٛي حٌؼاللش
اٌ ٝكخٌش ِٓ ػيَ حٌظٛحُْ اٌ ٝكخٌش ػيحث١ش،اً طفَ ٝحٌٕزظش ػٍ ٗ١طغَ١حص ف ٟحٌٍٔٛن حٌ ،ِٟٛ١ألٔٙخ طلظخؽ
اٌّ ٍ ٝة
ٚ ٞطّٔ١ي ٚطٕظ١ف،ف ّةىَ ف ٌٖ٘ ٟحٌَّكٍش أْ ٕ٠مٍٙخ ِٓ ِىخٔٙخ ٠٠ٚؼٙخ هخٍؽ حٌغَفش ،ألٔٗ ٠َ٠ي
حٌظوٍّةِٕٙ ٚخ فمي طي ّةهٍض ف ٟك١خطٗ ٚحهظَلض ٚكيطٌٗ ،ىٕٗ ٠ظَحؿغ ػٓ ًٌه ٚطزيأ حٌؼاللش ف ٟحٌظل ّةٛي اٌٝ
كخٌش ِٓ حٌظٛحُْ هخٛش ػٕيِخ حٔظؼ٘ض حٌٕزظش لٍ١ال ف َٙٗ ٟآًحٍ ،ػُ طؼٛى حٌؼاللش اٌ ٝكخٌش ػيَ حٌظٛحُْ
َِس أهَ ٜفلخٚي حٌظوٍّةِٕٙ ٚخ َِّةس أهٌَ ،ٜىّٕةٗ طَحؿغٍٚ ،أ ٜأٔٙخ طَحلزٗ ،فؼخىص حٌؼاللش ِظٛحُٔش
رؼي٘خ؛ اً أهٌ َ٠حلذ ّٔ ّة٘ٛخ ٠ٚظفمّةي أٍٚحلٙخ ّٔ٠ٚغ ٛٛص طفظلٙخٌ ،ظؼٛى حٌؼاللش اٌ ٝكخٌش حٌظؤَُ ػٕيِخ أؿزَ
حٌٕزظش ػٍ ٝحٌظٛؿّةٗ ٔل ٛحٌزخد ،فىَٔ ُةػُٕةمٙخٕ٘ٚ ،خ ريأص ِؤٓخس حٌمخّٙة  ،اً أكّْة رخلظَحفٗ ؿَّ٠شٚ ،كخٚي أْ
ٕ٠مٌ حٌٕزظش.
رسٚح اٌزؤصَ  :حٔىٔخٍ ػٕك حٌٕزظش ػٕيِخ ٍف٠ض حٌظٛؿّةٗ ٔل ٛحٌزخد.
اٌؾ ًّ ِٛ :ص حٌٕزظشٚ ،حٗظ١خق حٌمخّٙة اٌٍ ٝإ٠ش ٛي٠مٗ كٕٔ.ٟ
8ـ فّٕؿ ؽخق١بد اٌمقخ اٌ ٝؽخق١بد ٔبِ١خ ٚصبثزخ.
حٌ٘و١ٜخص حٌٕخِّ١ةش :حٌمخٚ ،ٙحٌٕزظش.
حٌ٘و١ٜخص حٌؼخرظش :كٕٔٛ ٟي٠ك حٌمخّٙة .
9ـ مع ٠ذن عٍِٛ ٝامع اٌزؤصَ ـ ٟاٌمقخ.
ػٕيِخ فَ ٝحٌمخ ٙػٍ ٝحٌٕزظش حٌظٛؿّةٗ رَأٓٙخ ٔل ٛحٌزخدٌ ،ىّٕةٙخ ٍف٠ضٚ ،طٛؿّةٙض ٔل ٛحٌٕخفٌسٚ ،ػٕيِخ
كخٚي اؿزخٍ٘خ ػٍِ ٝخ ٠َ٠ي حٔىَٔصٕ٘ٚ ،خ ريأص ِؤٓخس رطً حٌمٜش ،اً أكّْة رخلظَحفٗ ؿَّ٠شٚ ،كخٚي أْ
ٕ٠مٌ حٌٕزظش.
10ـ ل ّذ اٌىبرت أـىبسٖ ـ ٟلبٌت لقق:ٟ
أ ٔ ً٘-ـق حٌمخ ٙف ٟػَ ٝأفىخٍٖ رٌٙح حألٍٓٛد ِٓ ٚؿٙش ٔظَن؟
ل ّةيَ حٌمخ ٙأفىخٍٖ ف ٟلخٌذ ل ٟٜٜؿّ ً١أٍحى ِٓ هالٌٗ أْ ٠مٛي ّ :ة
اْ حإلٔٔخْ ِٔئٚي ػٓ طلم١ك حٌٔؼخىس
ال ٌٕفٔٗ كٔذ رً ٌّٓ ك ٌٗٛأ٠٠خ ،طٍه حٌٔؼخىس حٌظ ٟطظّؼً ف ٟطَن ح٢هَّ٠ ٓ٠خٍٓ ْٛكَ٠ظ ُٙوّخ
٘٠خءِ ْٚخ ىحِض ال طئً ٞح٢هَ،ٓ٠فخٔىٔخٍ حٌٕزظش ٓٚمٙ١ٛخ طّٟٛةق حٌٛحلغ حٌّئٌُ ٌإلٔٔخْ رٔزذ ٍٓٛوٗ .
ٚأٍ ٜأّٔةٗ ٔـق ف ٟػَ ٝأفىخٍٖ فٌ٘ ٟح حٌ٘ىً حٌفٕ )ٟحٌمّٜةش(.
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د٘-زْةه أٍىص أْ طٕٜق ٛي٠مه رخٌّٜةزَ ػٍ ٝكخٌٗ ٚػٍ ٝح٢هَ ،ٓ٠حٓظويَ أٍٓٛرًخ فًٕ١خ ٌٕٜلٗ غَ١
حٌمٜش.
رَ٠د حألِؼخي أ ٚحٌلىُ أ ٚحٌ٘ؼَ حٌٌ٠ ٞظّ ٠ةّٓ حٌلىّش أ ٚروخَ١س أ ٚغًٌ َ١ه.
لنب٠ب ٌؽ٠ٛخ
اٌزّّ١١ض
1ـ ِّ١ض رّ١١ض اٌزاد ِٓ رّ١١ض إٌغجخ ـِ ٟب ٠ؤر:ٟ
(اْ ػِّيسَة حٌ ُُّ٘ٙة ٍِّ ٛػِّٕ َةي َة
هللا ْةحػَٕةخ َةػ َة٘ َةَ َٗٙح)
َٗٙح :طًّ ِ١١حص.
َ ٝةٌَٚة ْةٓ طَة ْةزٍُة َة ْةحٌ ِّـزَةخي ُ١ة ً
ٛال)
ه ٌَة ْةٓ طَة ْةو َِّ َة
( َةَ ٚةال طَة ْةِّّٖ فِّْ ٟةحألَةٍْة َ ِّٝةِ َةَكًخ أِّ َة
ق ْةحألَةٍْة َة
ٛ١ال :طّٔٔ ِ١١زش.
ُة
حإلّ٠خْ رٌِّ ٠ةغ ٓٚزؼَْٛة ٗؼزشً) ِ".ظفك ػٍ(.ٗ١
ؽ-لخي ٍٓٛي هللا  ٍٝٛهللا ػٍ: "ٍُٓٚ ٗ١
ٗؼزش :طًّ ِ١١حص.
ى ِ -خ أى ّة
ق حٌز١ض رٕخ ًء!
طّٔٔ ِ١١زش.
ْة
ٖ -حٗظَٚ ٜحٌيً ١ٍِّ ٞال ُ٠ظًخ.
ُ٠ظًخ :طًّ ِ١١حص.
- ٚط٘ظَ ُة
ن ف ٟؿّخػش ٛي٠مخص حٌّىظزش حػٕظخِّْ ٚػََْ٘ٚة ١خٌزشً.
١خٌزش :طًّ ِ١١حص.
ُ  -أوَ ْةَ رخٌٌّٙد ٛي٠مًخ!
ٛي٠مًخ :طّٔٔ ِ١١زش.
ف  -غَٓض حألٍٗ ٝـَح.
ٗـَح :طّٔٔ ِ١١زش.
2ـ أعشة ِب رؾزٗ خوّ اعشاثب رب ًِّب:
أ -هلل ىٍّةٖ ػخٌ ًّخ:
ػخٌ ًّخ :طّٔٔ ِ١١زش ِٕٜٛد ٚػالِش ٜٔزٗ طٕ ٓ٠ٛحٌفظق حٌظخَ٘ ػٍ ٝآهَٖ.
د  -أغٕ ٝحٌٕخّ أوؼَُةُ٘ اكٔخًٔخ.
أوؼَُةُ٘ :هزَ حٌّزظيأ َِفٛع ٚػالِش ٍفؼٗ حٌّ٠ش حٌظخَ٘س ػٍ ٝآهَٖ ٠ِ ٛ٘ٚخف،
ِ َ١ّٟ ُ٘ٚظِ ًٜزٕ ٟفِ ٟلً ؿَ رخإلٟخفش.
اكٔخًٔخ :طّٔٔ ِ١١زش ِٕٜٛد ٚػالِش ٜٔزٗ طٕ ٓ٠ٛحٌفظق حٌظخَ٘ ػٍ ٝآهَٖ.
ؽ ٌ-زٔض هخط ًّخ ف ّة
٠شً:
هخط ًّخ ِ:فؼٛي رٗ ِٕٜٛد ٚػالِش ٜٔزٗ طٕ ٓ٠ٛحٌفظق حٌظخَ٘ ػٍ ٝآهَٖ.
ف٠شً :طًّ ِ١١حص ِٕٜٛد ٚػالِش ٜٔزٗ طٕ ٓ٠ٛحٌفظق حٌظخَ٘ ػٍ ٝآهَٖ.
3ـ أِأل اٌفشاغ ثزّ١١ض ِٕبعت ـِ ٟب :ٍٟ٠
أ -حٌَّة٠ف أٔم ِٓ ٝحٌّيٕ٠ش ٘ٛح ًء.
د  -حٌزلظَ ّة
 ٞأٓ ِٓ ًٙأر ٟط ّةّخَ ٗؼَح.
ُة
َٗرض وٛرًخ ِخ ًء.
ؽ-
ُة
حٗظَ٠ض ف ّةيحًٔخ أًٍٟخ.
ى-
4ـ اععً وً اعُ ِّب ١ِّ ٍٟ٠ضا ـ ٟعٍّخ ِف١ذح ِٓ أؾبئه:
ُة
َٗرض وؤًٓخ ٌزًٕخ.
وؤّ :
24

ًٍحػخ :رخػٕ ٟحٌظخؿَ ًٍحػًخ كََ٠ح.
ٍِّ: ً١حٗظَٚ ٜحٌيْ ٍ ٞة
ًِّ ١ال ُ٠ظًخ.
ُة
حٗظَ٠ض ٛخػًخ ١لًٕ١خ.
ٛخع :
ػٛد :أٌزَةُْة ف ٟحٌ ّة٘ظخ ِّء ػٛرًخ ٛٛفًخ.
ّة
حٌٜف ٓزؼشٌة ٚػََْ٘ٚة ١خٌزًخ.
ٓزؼش ٚػَ٘: ْٚفٟ
5ـ عُذ اٌ ٝاٌفمشح اٌز ٟرجذأ ة" ؽبٌٚذُ ٌ ّ ٟعٕمٙب "اٌ ٝاٌفمشح اٌز ٟرٕز ٟٙة" ا ر ثٙب
رٕىغش"ٚ،اعزخشط ِّٕٙب اٌزّ١١ضٚ ،أعشثٗ اعشاثب رب ًِّب.
ريص أوؼَ ٛالرشً  :طّٔٔ ِ١١زش ِٕٜٛد ٚػالِش ٜٔزٗ طٕ ٓ٠ٛحٌفظق.
حُى ْةى ُة
ص اَٛح ٍح :طّٔٔ ِ١١زش ِٕٜٛد ٚػالِش ٜٔزٗ طٕ ٓ٠ٛحٌفظق حٌظخَ٘ ػٍ ٝآهَٖ.
اٌىزبثخ
رزشن ٌزمذ٠ش اٌّ ّعٍُّ

25

اٌٛؽذح :اٌضبٔ١خ عؾشح

اٌعشث١خ ـِ ٟبمٙ١ب  ٚؽبمش٘ب

ِــــــبرا هؾــــب ثــه ٠ـبفَّٕبعـــخ األدة
أحــــــ ٌ
داث َو َج ْم َ
ب لَه ــا
طار َن ْو َم ــــــ َ ْ
أَ َ
بـــ َع ْث َ
ب ـبـه
َوالٌــــعربٌة أَنْـــــدى َم ــــا َ
أوــ ْحت كــــل نازعــــــــة
روو م ـــــــن اللـــــه ْح
ٌ
ســـ ِام َم ْوقِعــُـــها
أزهى منَ األم ـــ ِل ال َب ّ
وسنى بأخبـــــــ ة الــصـــحراء ووظُمــــــها
ور الــــــقــــــر ِن
ْحصــــــــِن َنح ًة
آن ُمم ــ ّ
تك َن ْحت ُم
ســــــ ُم
وقا َم خـــًُر قـــــ ُ َري ْ وابنُ سادَ ِ
بـــــها
ِن
الوشــــْحي لـــو ُمنســــــ َن ْحت
ب َن ْحنطق هاش ِّي َن
از ْب بـــــ ُر ْك ٍن َ
َف َ
صد ٍِع
ير ُمنـــــــ َ
شد ٍد َ ِ
َولَ ْم َ
الم في َك ـَنفٍ
بـــ َزلْ من حِمى ْ
ااس ِ
ئِها
فرا د
َح ّتى َر َم ْبــــهَا اللـَّتٌالً في ـ َـ
بـدائ ُع ُه
ــــــأنَّت َعـــدْ نانَ لـــَ ْم َتم ـــ ْأل ـَ
س َن ْح د م ـ ْحن بـــــَنلـــَند
لكفظ َنن ْح
َننطــــــــــــ ُمر ـــْح
ؽ ٓ١ث َذا
قؾشاء َ
َو ُّ ْٙشق اٌّبء ـ ٟاٌ ّ
أص َس ٜثجِٕــــْذ لُ
ْ
ـــــــش ْ٠ؼ صُ ُّ َؽبسثَـ َٙب
َ
أَٔذْـــــ ُس ُن ـ
اٌظ ِْ َؼ َِْٓـــ ِهمُُٗ
اي َع َشثِ َّ ٟــ ّ
بع ُِ نَــــــ ْٔ ٌمض الَ َٔ َ
ؿــــا َد ـيُٖ
َٚـِ ٟاٌ َّ َع ِ
َنـــــ َْ ٌَؿْــــظَ ٍعخ ُطــ ِ٘ َذدْ ِِ ّّب ُٔهَـ ّس ُس َ٘ب
ؾ ُِ ْتٍ َّ ٍعخ
َْ ٌَٚفتَ ٍعخ ُ
ؾـــــَ ٞع ِْ ٛ
ع ِغَٕذْ ِ
ضان بها
ار ِ
كأنما قــــدْ بـــ َولّى القــ ِ
ضا ِد َو ّ
الذ ْكرى ُم َخلّدَ ةٌ
ٌــــا شٌـة ال ّ
ٕ٘ب رخطِ ْٛـــغذا ِــب عــش ٜلٍُ

٘ال ؽــــذٚد ثؤِــــــذاػ اثــٕخ اٌـــعشة
فبـِ َّت
ص ِ
ب
ـ
بـــًنَ الـــــ َه ّم َوالــو َ
ب َتنـــفُ ُ َ
ش ْ وا مِنَ ا ْل ُح ْز ِن أَ ْو َ
َ
شدْ وا م ـــِنَ ال َّتط َر ِ
ب
م ــــ َنن البـــــــان وآتـــــ ْحت كــــــل ُمم ــطـــــــــلَنب
ضر ِ
ب
س ألفاظِ ها أَ ْحـــــلى ِم ــن الــ َ
وج ْر ُ
َ
الشـــُمهب
وح ٌ َنن ال ّ
س ن ّ
ْح
ش س أو ه ْح ٌ
ب األ ْحَنرم ـــاو والــــوُمضــــــُمب
صــــ َنخ َن
أ ْح
َنســــ َنت َن ْحت َن
ٌـــدعو إلــى الــل ِه فــً َعــ ْز ٍم وفـً َدأَ ِ
ب
تغب
صل َنولـــــــَن ْحم َنـــ
ْحن ُم األصـــــ ُم
اال لـــــ ْحم َننــــ ُم
ب َط ِر ِ
ب
غًر ُم ْـ
ِم ـــــن البــــًَ ِ
ان َو َحـــــ ْب ٍل ِ
صـِ ِ
ب
وم ـــــنْ ِعــ َّتز ٍة فــً َم ْن ِز ٍل َخ ـ
َ
سه ْـ ٍل ِ
صـــ َب ِ
ب
هار ِم ـــنْ َ
سلْـــطانُـــها ينَــ ُ
َوخـَ َّتر ُ
اء َو ُم ــقـب ِر ِ
ب
َم ــسام َِع الــ َك ْو ِن ِم ــــنْ نــــ ٍ
ثب
ه م ـــــــــــن َنعلــــــــى َنكــــــ َنــ
ــ
نـاء َنوأ ْحَنم ـــــثالـــُم ُم
ق ِــــــْٓ عــــــــبسك وــَزة
ٌـ َع ْ ٕٗ١ثـبس ٌم
ق ثَــ ْ َٓ ١إٌـــ ّ ْجع َٚاٌــــ َؽــ َشة
ِــَْٓ ال ُ٠ـــفَ ّش ُ
ة؟؟
ا َيـــَ ٜد ِخٟـــ ٍعي َِ ـــــ َْ األَ ْيــ ـ َـ
ؾا ِظ ُِػـْرَ ِش ِ
ت
ِيـــ َِْٓ ـ ُ
ٞـ ََ ـــُ ّ٠ض ثَٟــــْ َْ ايــــ ُّد ِّس ٚاٌظــُّ ُخ ِ
ت
َؽذّــــٌَ ٜكــــ َ ْد َيــــ َ٘ضَذْ َ ـ ِْْ ـ
ػـ ِ ّد ِح اٌذّــ َع ِ
ت
ظ ِِْٓــ َ٘ب َع ْ ُِ َٓ ١ـ
ٌَ ُْ رَْٓــــظُش ّ
اٌؼـــ ِْ ُ
شدَلِ ِ
ــً َول َــ ْم َ
بــؤ ِ
ب
َف ـلَــم ٌــــؤوبــا إلـــى الدُّنْ ا
هُ ــنـــا ٌــؤسـس َم ــــا ـَ
ق ِ
ب
بْبنــونَ ـلـِل ْــ َع ــِ
ثّضٍٗ ــِ ٟـــذ ٜاالد٘ـــبس  ٚاٌــؾمــت
عٍ ٟاٌغبسَ  ،دٛ٠أٗ
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ال ُمعجم وال ّداللة
1ـ عد إلى أحد معاجم اللّغة العرب ٌّة ،واسبخرج معانً الكلماب اآلتٌة:
ست حزننا.
ىك ى ىـ  :ى
صب :المرض أك التعب.
الك ى
ى
الصخب :اختالط األصكات.
ى

تصفر الشمس لمغربيا.
األصائؿ :مفردىا :أصيؿ ،الكقت حيف
ٌ
ِّشيخة :مفردىا :شيخ ،كىك ذك المسانة مف علـ أك فضؿ أك رئا ة.
3ـ ما الجذر اللّغوي لكل ّ من:
ِّ
تكلٌى :ىكل ى

ؽ
يميرؽ :ىى ىر ى
ب
يؤكب :أ ِّىك ى
4ـ فرق فً المعنى بٌن الكلمتٌن تحتهما خ ّط فً كل ّ مجموعة م ّما ٌأتً:
أ -أ ٍىزىرل بِّب ٍِّن ِّ
الغ ىر ِّ
ب
م ش يٌـ ىحارىبيا
مف ال ييفىٌر ي
المنب ِّ ىك ى
ؽ ىب ٍي ىف ٍ
ت قيىر ٍ
المنب :ش ر صلب ينمك على رؤكس ال باؿ.
ٍ
برف خليؿ:
قاؿ ا

حيث
المنب مف ي
ماا ٍ
أنيؿ ى
النب :عيف الماا.

أنت كالمن ٍ ير
ال يني يؿ ٌإال ى
كف لٍِّل ىع ِّ ِّ
ب
يىىنا يي ىؤـ يس ىما تىٍب ين ى

الض ِّ
اد ىكال ٌذ ٍسرل يم ىخلٌ ىدةه
ب  -ىيا ِّش ى
يخةى ٌ
الع ِّب :األ ياؿ الالح ة العاقبة الت تأت بعدسـ.
ى
الع ِّب.
صبة ف يـ ؤخر ال ٌ اؽ فى ٍكؽ ى
الع ٍرقيكب ىع ى
ي
الع ِّب :عظـ مؤخر ال دـ.
ى

الفهم والتحلٌل
1ـ ٌعمد بعب الشعراء فً مطالع قصامدهم إلى التجرٌد؛ باستحضار اآلخر ومخاطبته ،أو بانتزاع
صا آخر من نفسه ٌناجٌه:
الشاعر شخ ً
كعالـ يح ٌو الشاعر؟
طب ف البيت األكؿ
أ  -ىم ِّف المخا ى
ى

كمدحيا.
التغن باللٌغة العر ٌبيةٍ ،
يخاطب الشاعر نف و ،كيح ٌو على ٌ
ب  -لماذا كصؼ الشاعر نف ى وي بصنا ة األدب؟

بصنا ة
صنا ة العرب (ل ب لألعشى ميمكف بف قيس ال ٌشاعر لح ف رنيف شعره ،ككصؼ الشاعر نف و) ٌ
) ٌ
األدب (ليد ٌؿ على مسانة شعره كح نو ،كمنزلة اللغة العر ٌبية ف ك دانو.
2ـ تغ ّنى الشاعر بسماب العرب ٌّة و مزاٌاها ،اذكر ثالثا منها.
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محمية ف ظؿ اإل الـ ،دعا بيا ر كؿ اهلل عليو ال الـ ،ى ىعة مع ميا ،صالحة ل مي
لغة ال رآف السريـ
ٌ
قكة ألفاظيا
تفكقت على اللغات ف فصاحتيا كبالغتياٌ ،
األغراض  ،صكت حركفيا أحلى مف الع ؿٌ ،

كبيانيا.
3ـ سجل الشاعر عت ًبا على أبناء العربٌة الذٌن أذلوها ،ح ّدد األبٌاب التً تض ّمنب ذل .
ػػفاا ىكأ ٍىم اليوي ـ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ىع ػ ػؿ ػ ػ ػ ل ىس ىب
ب ىؿد
ىنط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يير ػ ػ ػ
للؼػ ػ ػ ػػٍظ ىن ٍ تى ٍ ديو ٍ
مف ػ ػػى
عار ض ىس ِّذب
بدا
ىس يم ٍيرؽ الماا ف
ؽ ِّـ ػ ػ ػ ػ ٍف ِّ
لع ٍينو ِّ
بار ه
حيف ى
الصحراا ى
ٌ
ى
أ ٍىزرل بِّب ٍِّن ِّ
اؿ ػ ىغ ىرب
اؿػ ٍنب ِّ ىك ػ ػ
بػىٍي ىف ػ ػ
ؽ ػػػ
بػ ىا ىـ ػ ػ ػ ػ ػػف
حار ػ ػىػ
مػ ػ ػ فىٌر ي
ال ػ ػي
ت قيىرٍيش يٌـ ى
ىؿػ ػ ػفاظػِّ يم ٍغتىرب
إلىى ىدخ ؿ ـ ػ ػ ىف األ ػٍػ
الع ىربم ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمح ىـ ػ ػ ػ ػ ػ ٍنطقو
ىأنتٍ ير ي
ؾ ى
عب
شدة ػ ػ ػ
ت ٌـ ػ ػػً ٌما ػيػفػ ػ ػ ػ ػ ىس ٌريرهى ا
ت ِّم ٍف ٌ
التػ ػ ػ ى
ىحتٌى لى ى ٍد لىيى ى ٍ
ىس ٍـ لى ٍفظ ػػة يجػ ػ ػ ػ ػ ػ قد ٍ
لى ٍـ تىٍنظير ال ٌش ٍم يس ِّم ٍنيىا ىع ٍي ىف يمرتى ب
ظ ىلـ ة
ت ف ى ٍكؼ يـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ىكلى ٍفظة ي ىن ٍ
تيؤب
إؿ ػ ػل ػ ػ
ىفلى ٍـ ىي يؤكبا ػ ػ
بىا
تػىىكلٌى ال ىًارظػ ػا ًف ػ ػ ػ
ؽػ ػ ػ ٍد ػ ػ ػ
ىس ػ ػ
أف ػـ ػا ػ ػى
اؿػ ػ ػ ُّد ٍنيا ىكلى ٍـ ػ ػى
ضح ذل .
4ـ ذكر الشاعر بعب مظاهر تراجع اللّغة العرب ٌّة فً نفوس أبنامها ،و ّ
الدخيلة مف ال افات األخرل ،ال
ييملكف العربية الفصيحة ،كيبتعدكف عف معا ميا ،كيفضلكف األلفاظ ٌ
يميزكف بيف ألفاظ العر ٌبية.
ٌ
5ـ استخدام المفردة األجنبٌة أحد الصعوباب التً تواجهها اللغة العربٌة ،كٌف نستطٌع بعث اللغة
العربٌة من جدٌد وفق رأي الشاعر؟
بالر كع إلى معا ـ اللغة العر ٌبية ،كتكظيؼ ألفاظيا الفصيحة ،حبي ة المعا ـ ،ستابة كنط نا.
ٌ
ّ
ضح ذل .
6ـ العٌب لٌس فً اللغة ،وإن ّما فً أبنامها ،و ّ
أتـ اللغات كأسمليا،
اللغة العربية لغة البالغة كالبياف ،نزؿ بيا ال رآف السريـ بإع ازه كبيانو كبالغتو ،في ٌ

صركف ف ح ٌيا ،بابتعادىـ عنيا ،كا تعارتيـ ألفاظنا مف لغات أخرل كتسلٌمكا بيا.
أما أبناا العر ٌبية فيـ م ٌ
ٌ
7ـ فً ضوء قراءت البٌتٌن األخٌرٌن من القصٌدة:
أر ك؟
الدور الذي ضطكع ب عك اء العرب ّة لحفظها
أ -ا ّ

كض معا ـ لمصطلحات اآلداب كالعلكـ كالفنكف الحدي ة ،كال ٌ ع إلى تكحيد المصطلحات ،كالتر مة
أيضا ٌٍطخٌذ.
كالتأليؼ كالنشر ف مكضكعات اللغة العربية كقضاياىا .كيترؾ ن
هذ ن الب ْح ن.

شاعر
ب  -ب ّن داللة فاؤل ال ّ
لك كد علماا يغاركف على العربية كيعملكف على إحيائيا بما يبذلكف مف يكد ف م ام اللغة العربية.
8ـ تقوم فكرة القصٌدة فً مجملها على المقارنة بٌن حالٌن عاشتهما العربٌة ،ب ٌّن ذل .
ف النصؼ األكؿ مف ال صيدة( )1،11ذسر ال ٌشاعر صفات العر ٌبية ،في األح ف صكتنا كاألس ر عطاا،

كتغن الشعراا بيا.
نظما كن ار ٌ ،
كأشار إلى فصاحتيا كأصالتيا ،كمنا بتيا لس ٌؿ حاؿ ن
ظا غريبة دخيلة،
كف النصؼ ال ان (  )22 ، 12كصؼ حاؿ العرب اليكـ كقد ا تعاركا لسالميـ ألفا ن

يفرقكف بيف الفصيح كالعام  ،أك بيف ألفاظيا عامة.
كأىملكا لغتيـ األصيلة ،فما عادكا ٌ
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ضح
9ـ ثمة مظاهر كثٌرة فً هذا
النص تم ّثل العودة إلى الشعر العربً القدٌم فً معانٌه وألفاظه ،و ّ
ّ
ذل بثالثة أمثلة.
صنا ة األدب.
الغ ىرب ،قريش  ،أخبيةٌ ،
الن ٍب  ،ى
ا تخدـ الشاعر سلمات ت ار ية م ؿ :ال ارظافٌ ،
11ـ اللّغة العرب ٌّة لغة القرآن الكرٌم:
أ ٌ -بيف أ ر ال رآف السريـ ف عالمية اللٌغة العر ٌبية.

العالمية؛ ألف سثمار مف غير
آف السريـ اللغة العربية ،كبال رآف ذاعت كانتشرت ،ف عؿ ليا الصدارة ك
حف ى
ٌ
ظ ال ر ي
العرب دخلكا اإل الـ كتعلمكا العربية.
كضح ىذا.
ب  -اللٌغة العر ٌبية خالدة بخلكد ال رآف السريـٌ ،
ألنيا لغة ال رآف السريـ ،في محفكظة بحفظو كحمايتو ،كباقية بب ائو ،فاست ب ال د ٌية كالخلكد.
النص بمضمون الحدٌث
البٌان لسِ حرا " ب ٌّن عالقة
قال الرسول صلّى هللا علٌه وسلّم " :إنّ مِن
ّ
ِ
الشرٌف.
ماؿ اللغة العر ٌبية كتأ يرىا ناب مف بالغتيا كبيانيا ،ك ماؿ أ لكبيا ،س كؿ الشاعر:
مف الب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِّ
كآتت سؿ يمطػ ػلىب
اف ٍ
ى
ضب
فأى ٍ ىستى ٍ
ب األ ٍىرماح كال ي ي
ص ىخ ى
ت ى

ؾػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ؿ نازعة
يت ػ
أح ٍ
رك هح مف اهللِّ ٍ
كر ال رآف يم ٍف ٌ ػ
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػً ىحةن
تسلم ٍ
ت ي ي
ى
ِّ
ِّ
نصؿ ىك ػ ػؿػػىٍـ تى ِّغ ِّ
ب
ت
الك ٍش ِّ لك ين ِّ ى ٍ
ِّم ٍنوي
األصائ يؿ ٍلـ تى ي
بى
ِّم ٍنطؽ ىاشم ِّ ى
12ـ اقترح ً
سبال للنهوب باللّغة العرب ٌّة تعٌد إلٌها ألقها ومكانتها التً تلٌق بها.
الترث العرب (
تخرج سؿ ما ىك بدي ك ميؿ مف معان اللغة كألفاظو) الر كع إلى المعا ـ كستب ا
ا
االعامية كال ٌيما ف المدر ة كال امعات كك ائؿ اإلعالـ.
بدال مف اللي ة
ا تعماؿ اللغة الفصيحة نٌ
الكقكؼ على األخطاا الشائعة ف ا تعماؿ اللغة كتصحيحيا.13ـ ما أ رٌ فً كل ّ م ّما ٌأتً:
نبية ف ك ائؿ التكاصؿ المختلفة.
أ .ستابة السلمات العربية بحركؼ أ ٌ

اإلعالنية.
نبية ف س ير مف اليافطات الت ارٌية
ٌ
ب .ا تخداـ م ٌميات أ ٌ
التحدث باإلن ليزٌية ف مكاقؼ ينبغ فييا ا تخداـ العر ٌبية ،أك ا تخداـ اللغة المزدك ة بيف العر ٌبية
جٌ .
كاإلن ليزٌية.
يترؾ لت دير المعلٌـ كالطالب.
14ـ االعتزاز باللّغة العرب ٌّة ال ٌعنً إهمال تعلّم لغاب أخرى ،ناق هذا القول.
حضارت ال افات األخرل ،الم اعدة ف ال ٌ فر كمخاطبة
ا
تعلٌـ لغات أخرل يفيدنا ف االطالع على
ألف العلـ ال ي تصر على أصحاب لغة
اآلخريف بلغتيـ ،كمكاسبة أحدث التطكرات ف العالـ كفيمياٌ ،
بعينيا.

15ـ التحدّث باللّغة العرب ٌّة ال ٌعنً التق ّعر فً اللّفظ والتص ّنع فً الخطاب ،ب ٌّن رأٌ .
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ظا ال تليؽ بم اـ
أف أتسلٌـ باللغة الفصيحة ال يعن ىذا أف أبحث عف الغريب ف اللغة أك أف
أتصن ألفا ن
ٌ
أيضا للطالب.
ٌ
التحدث ،فيمسف إيصاؿ األفسار بلغة يلة ليمة كفصيحة ف الكقت نف و .كيترؾ ى
16ـ بدا ال ّ
شاعر فً قصٌدته متأثرا ببامٌة أبً تمام التً مطلعها:
ؼ أىص ىد ي ِّ
بيف ال ِّ
اا ِّم ىف ال يستي ِّ
ِّد ك اللعب
ب
ف حدهِّ ى
الح ُّد ى
ال ٍي ي ٍ
ؽ إ ٍنىب ن
رأيؾ.

ٌبيف أك و ىذا التأ ر ،ف
أيضا ،فتلؾ) بائية (
الركم ن
تأ ٌر ال ارـ مك ي نيا ب صيدة أب تماـ فسالىما مف بحر الب يط ،كبنفس حرؼ ٌ
بائية (ال ارـ.
أب تماـ ،كىذه) ٌ
18ـ اذكر جوانب من تقصٌر تجاه لغت ) العرب ٌّة(.
يترؾ لت دير المعلٌـ كالطالب.
19ـ عالم ٌدلّ إبداع كثٌر من األعاجم باللّغة العرب ٌّة تألٌ ًفا وتصنٌ ًفا شعرا و نثرا ودارسة.
ألنيا لغة ال رآف السريـ الذم دعا الناس إلى التف ٌسر كالتٌدبر ف أمكر السكف كالحياة ،فكض العرب كغير
المصنفات كالبحكث كالستب بيذه اللغة ،خاصة عند اتصاؿ األعا ـ بال افة العر ٌبية ،ىذه ال افة
العرب
ٌ
المية ف األدب كالفنكف كالعلكـ ما دعا األعا ـ إلى تعلٌميا.
أ ٌ ت ليا حضارة عر ٌبية إ
ٌ

الجمالً
ذوق
ّ
ال ّت ّ
صورة الفن ٌّة فً ما ٌأتً:
1ـ وضح ال ّ
أ -ك نى بأخبية الصحراا يكقظييا

مس أك ىم هس مف ُّ
مف ال ٌش ً
الشيب
ٍ
كح ه ى
ٍ
الن ـ.
صكر اللغة العربية فتاة نائمة ف خيمتيا ف الصحراا يكقظيا ضكا ال ٌشمس أك ٌ
ٌ
ص ٍؿ ىك ػ ػؿػىٍـ تىغب
ت
ٍ
الك ٍش لك ين ى ٍ
منوي األصائ يؿ ٍلـ تىٍن ي
ب -ى
بم ٍنطؽ ىاشم ى
الر كؿ الياشم السريـ بن ِّ
قكية ال تف د
ش كب من كج مف خيكط ٌ
صكر منطؽ اللغة العربية الذم تسلٌـ ػبق ٌ
ٌ
ٌ
كال يتغير لكنيا عبر الزمف.
تتغير لكنيا عبر الزمف.
صن ي منيا ن ه
ش ل كب ،كال ٌ
كصكر األصائؿ خيكطنا يي ٍ
ٌ
صىبب
ج -ىحتٌى ىرىمتٍيا الليال ف فى ارئدىا
ىك ىخر ي ٍل ي
يار ِّم ٍف ى
طانيا ىي ٍن ي
كلسف ملسيا قد ط بطكؿ الليال مف التعب
صكر الشاعر اللغة العربية ملسة ت لس على عرشياٌ ،
كالمرض.

ف ػ ػ ػ ػػٌا ىعلى ىس ىب
ناا ىكأ ٍىم اليوي ِّم ػ ػ
بارؽ ِّم ٍف عارض ىسذب
لع ٍينو ه
ى

مف ىب ىؿد
طير لل ٍفظ ىن ٍ تى ٍ ديوٌ ٍ
د  -ىن ي
حيف ىبدا
ىس يم ٍيرؽ الماا ف الصحراا ى
أف لدينا م لو ،كىك قريب ف متناكؿ حٌ١ي.
صكر ال ٌشاعر اللفظ شيئا ن تعيره مف بلد بعيد ،رغـ ٌ
ٌ
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صب
كصكر حاؿ مف ي تخدـ ىذا اللفظ الدخيؿ ف سالمو مف لغات أخرل ،كيبتعد عف العربية بحاؿ مف
ٌ
ٌ
الصحراا كا تغنى عنو ،حيف ظير لو حاب ذك برؽ مط ٌؿ ف األفؽ ال مطر فيو.
الماا ف
ٌ
2ـ ما داللة ما تحت ُه خط فً األبٌاب اآلتٌة:
الضرب
ك ى ٍر يس ألفاظيا أحلى مف
الب ٌ اـ ىم ٍكقِّ يعيا
مف األمؿ ى
أزىى ى
ى

النفكس.
مسانة اللغة العر ٌبية كأ رىا ال ميؿ ف ٌ
طرب
فى ىازت يبرٍسف ىشديد ىغ ٍير يمنصدع
ضى
ب ؿ ىغ ٍي ًر يم ٍ
البياف ىك ىح ٍ
ِّمف ى
كقكتيا.
بالغة اللغة العر ٌبية ٌ

الغ ىرب
ٍأزىرل ببفت قيىرٍيش يٌـ ىحارىبيىا
ىم ٍف ال ييفىٌر ي
الن ٍب ىك ى
ؽ ىب ٍي ىف ٌ
العيب ليس ف اللغة العربية كانما العيب ف الذيف ال يت نيا مف العرب ك ال يميز بيف ألفاظيا.
لى ٍـ تىٍنظير ال ٌش ٍم يس ـ فىا ىع ٍي ىف يمرتى ب

لمة
ت ف ى ٍكؼ يم ٍ
ِّن ٍ
ىكلى ٍفظىة ي ى
ظى
ترؾ األلفاظ الفصيحة كاىماليا.
3ـ اسبخرج من القصٌدة ثالث كناٌاب ك ّنى بها ال ّ
شاعر عن اللّغة العرب ٌّة.
الضاد.
بنت قريش ،اليعر ٌبية ،ابنة العربٌ ،
4ـ ما الغرب البالغً الذي خرج إلٌه االستفهام فً البٌتٌن اآلتٌٌن:
الع ىرب
صٌنا ى ةى األ ىىدب
ماذا طىحا ب ى
ىى ٌال ىش ىد ٍك ى
ت اىبٍمداح ٍابىنة ى
ؾ يا ى
ترب
ىأنتٍ ير ي
مف األىٍلفاظ يم ٍغ ًى
الع ىربم اؿ مح ىم ٍنط يوي
إلى ىدخيؿ ى
ؾ ى
5ـ اسبخرج من القصٌدة ما ٌقارب معنى كل ّ م ّما ٌلً:
أ -قكؿ ال ٌشاعر:
م آبا
اؿقارظي ػ ػ
إِّذا ما ػ
الخ ٍي ىر ىكانتىظرم إياب
اؿػ ػ ػ ػ ىعىنز ُّ
ى
فى ىرٌ
ىفلى ٍـ ىي يؤكبا إلى ُّ
ً
الد ٍنيا ىكلى ٍـ تى يؤب
ارظاف بيا
سأنما قى ٍد تىىكلٌى ال ى
ث كال ٌ ميف.
الغ ٌ
يفر ي
ؽ بيف ى
ب -ه
فالف ال ٌ

ٍأزرل ًٍ
الغ ىرب
بنبت قيىرٍيش يٌـ ىحارىبيىا
ىم ٍف ال ييفىٌر ي
الن ٍب ىك ى
ؽ ىب ٍي ىف ٌ
ى
ّ
ّ
6ـ برزب الطبٌعة بعناصرها المختلفة واضحة فً القصٌدة ،دلل على ذل بأبٌاب.
مف ال ٌشمس أك ىم هس مف ُّ
الشيب
ك نى بأخب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ة الصحراا يكقظييا
ٍ
كح ه ى
ٍ
عٍي ً
ىس يم ٍير ً
ارؽ ٌـ ػ ػ ػ ػػً ٍف عػ ػ ػ ػارض ىسذب
نو ػ ػ ػ
ِّيف ىبدا
بػ ػ ػ ػ ه
ؿى
ؽ الماا ف الصحراا ح ى
ً
ص ٍؿ ىك ػ ػؿػىٍـ تىغب
ػػ
ت
ٍ
الك ٍش لك ينسج ٍ
منوي
األصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ائ يؿ ٍلـ تىٍن ي
بى
ِّم ٍنطؽ ىاشم ى
اؿ ػ ػ ٌش ٍم يس ـ فىا ىع ٍي ىف يمرتى ب
تٍنظير ػ ػ
لمة
ت ف ى ٍكؼ يم ٍ
ىكلى ٍف ى
ظة ي ىن ٍ
ظػ ػ ػ ى
لى ٍـ ػػى
مرة فً األبٌاب ،اذكر مثالٌن له.
7ـ ورد ال ّطباق غٌر ّ
)ناا ،يم ِّترب )  (،ىش ٍ نكا ،ىش ٍد نك( ) ىك ٍ نى ،يكقظيا(.
النص ألفاظ ،مثل) الصحراء( )،ال ّ
شمس(:
تكررب فً
ّ
8ـ ّ
أ  -ا داللة هذا ال ترر؟
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) التع ٌ ب(

) النف

(

الضاد ال ديـ.
الصحراا كردت مرتيف :داللة على أصالة اللغة العر ٌبية كمكطف ٌ
تد ُّؿ على الكضكح ،كتن ـ م المعنى الذم أرد الشاعر التعبير عنو ف إي اظ العر ٌبية مف
ال ٌشمس مرتيف  :ي
عيف مرتىِّ ِّ
أف
ديد ،ف قكلو  :ييكقظيا كح مف الشمس ،كقكلو :كلفظة ...لـ تنظر
ب ،بمعنى ٌ
الشمس منيا ى
ي

ؼ ال ٌشمس رـ از إلحياا اللغة العر ٌبية مف ديد.
ال ٌشاعر كظٌ ى
شاعر ؟
ب  -هل و ّق ال ّ

يتحدث عف اللغة العر ٌبية الضاربة
ألنو اا من نما م ت ربتو الشعرٌية ،فال ٌشاعر ٌ
نعـ كفٌؽ ال ٌشاعر فيو؛ ٌ
ف ال دـ كمكطنيا) الصحراا( ،كاحيائيا مف ديد متٌخ نذا) ال ٌشمس (رم از ليذا اإلحياا.

قضاٌا لغوٌة
المنقوص والمقصور والممدود
1ـ أعرب ما تحته خط فً ما ٌلً:
عيتو
أ -قاؿ ر كؿ اهلل صلى اهلل عليو ك لٌـ" :سلٌسـ ارع كسلٌسـ م ؤكؿ عف ر ٌ
ارع :خبر المبتدأ مرفكع كعالمة رفعو الضمة الم ٌدرة على الياا المحذكفة ،ألنو ا ـ
الح ٌر كالبرد.
خير الس ِّ
اا ما ىتر ال ىد ككقى مف ى
ب -ي
اا :مضاؼ إليو م ركر كعالمة ٌره الس رة الظاىرة على آخره.
الس ِّ

ج ُّ -
الصالح.
الشكرل أ اس الحسـ ٌ

ُّ
درة على األلؼ ،من مف ظيكرىا التعذر.
الشكرل :مبتدأ مرفكع كعالمة رفعو الضمة الم ٌ
د -تخرىج ف ال امعةِّ
كعلماا كشعراا.
أدباا
ي
ي
ٌ
أدباا :فاعؿ مرفكع كعالمة رفعو الضمة عكضا عف التنكيف ألنو ممنكع مف الصرؼ.
ي
العلماا كاحتراميـ ظاىرة حضارٌية امية.
دير
ِّ
ق -ت ي

العلماا :مضاؼ إليو م ركر كعالمة ٌره الس رة الظاىرة على آخره.
ِّ
الخير سفاعلوِّ.
الداع إلى
ِّ
كٌ -

الداع :مبتدأ مرفكع كعالمة رفعو الضمة الم درة على الياا ،من مف ظيكرىا ال ؿ.
ٌ
البستً:
2ـ علّل :حذف ٌاء االسم المنقوص ) راضً (فً قو أبً الفتح
ّ
ناعةِّ ار و
اف
ض مف ىمعي ىش ًتق
الحرص إف أ رل فى ىغ ٍ
ي
كذك ال ى ى
ضب ي
كصاحب ٍ
معرؼ) نسرة (كغير مضاؼ كىك ف حالة رف  ،خبر مرفكع ؿ ) ذك(.
ٌ
ألنو غير ٌ
ب خ ّط فً ما ٌأتً:
3ـ اضبط ما تح ه
ط ىرفة بف العبد:
أ -قاؿ ى
ؾ الطٌ ً
رؼ الي ىممدد
كنن
ىى يؿ ىىذا ى
ىكالى أ ٍ
سر ى
رأيت ىبن غبراا الى يي ٍن ي
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ط ٍيئة:
الح ى
ب  -قاؿ ي

اإلخاا
كب ٍيىن يس يـ المكدة ك
كف ىب ٍين
ألى ٍـ أى ي
ى
ؾ ىاريس ٍـ كي يس ى
ي
4ـ ها ِ
صا ،واس ًما ممدودًا من األفعال اآلتٌة:
ب اس ًما مقصورا ،واس ًما منقو ً
و
اصطفاا
صطؼ /المصطف
يم
اصطفى  :يمصطىفى
افتداا
مفتىود  /المفتدم
افتدل  :يمفتدل
مرتى و
ارتضاا
ض /المرتض
ارتضى  :يمرتىضى
صا ،واس ًما مقصورا ،واس ًما ممدودًا.
5ـ ُعد إلى القصٌدة واسبخرج منها اس ًما منقو ً
الدنيا.
الم صكر :أندل ،أزىى ،ك نى ،حمى ،مدل ،الذسرلٌ ،
الممدكد :الصحراا.
المن كص  :و
ناا ،الليال .

ألف قبؿ آخره ألؼ أصلية كلي ت ا زائدة.
مالحظة :الماا :ليس ا نما
ن
ممدكدا ٌ
الكتابة
الخاطرة
ضح رأٌ .
هل تؤٌد الكاتبة فً ما ذهبب إلٌه؟ و ّ
كلغكية ألحظيا ف اإلعالنات ك
كنحكية
أؤيدىا ،كأكاف يا الرأم ف ك كد أخطاا س يرة؛ إمالئية
ٌ
ٌ
نعـ ٌ
أيضا للطالب.
اليافطات كغيرىا .كيترؾ ن
2ـ اقترح ً
سبال أخرى لمقولة" :نحو لغة خالٌة من األخطاء "غٌر ما ورد فً النص.
التعاقد م متخصصيف ف محالت الدعاية كاإلعالف كستابة اليافطات لـ ار عة اإلعالنات كتن يحيا بلغة
أيضا للطالب.
ليمة .كيترؾ ن
شرح قصٌدة) العرب ٌّة فً ماضٌها وحاضرها(
تغنى
البٌب األول  :يخاطب الشاعر نف ى و مت ن
ائال عف ت صيره م العربية بانصرافو عنيا كىك خير مف ٌ
شخصا
التغن ب ماليا ،كمدحيا .كعمد ال ٌشاعر ف ىذا البيت إلى التٌ ريد؛ بانتزاعو
بيا،
ٌ
فيحث نف و على ٌ
ن
بصنا ة العرب لح ف
مشبينا نف و باألعشى ميمكف بف قيس ال ٌشاعر ،الذم ل ٌب ٌ
آخر مف نف و ينا يوٌ ،
رنيف شعره.
ابنة العرب :اللٌغة العر ٌبية

البٌب الثانً :ما ي لؽ ال ٌشاعر ىك ما آلت إليو حاؿ العر ٌبية اليكـ حتى سأنو ارح يت لب بيف الحزف
كالمرض.
ك ى ىـ  :ست حزننا .

اليـ :الحزف .
تنفخ :تر ؿ نف ن ا طكيال .
ٌ
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صب :المرض.
الك ى
ى

تتميز بو مف قدرة على التأ ير؛ ب راا مع ميا اللغكم ،في
البٌب الثالث :يفتخر ال ٌشاعر باللٌغة العربية كما ٌ
أح ف صكتنا بألفاظيا كأس ر مالامة للتعبير عف الفرح كالحزف ف معانييا كأصكاتيا.
اليعر ٌبية :اللٌغة العر ٌبية ،ن بة إلى يعرب بف قحطاف ،أندل :أح ف صكتنا كأس ر عطاا ،ال ٌش ك :الحزف.

البٌب الرابع :اللٌغة العر ٌبية لغة البياف كالفصاحة ،كلغة ال رآف السريـ ،كمف عظمة اللغة العربية أنيا أطل ت
للنص سالركح لل د لبالغتيا
س ٌؿ ميؿ إلى البياف عند الناطؽ بيا كأحيتو ،فأصبحت العر ٌبية بالن بة
ٌ
كفصاحتيا.

نازعة مف البياف :ميؿ إليو .

ت .
أعطى ٍ
آتت ٍ :

ـ طلىب :مطلكب ،أصلو  :يمتٍطىلىب

البٌب الخامس :لسلمات اللغة العربية تأ هير على امعيا ،كألفاظيا ذات إي اع مك ي
الع ؿ.

حلك رٌناف أحلى مف

الع ؿ.
ى رس :صكت .
الضرب  :ى
ى
سادس :يشير ال ٌشاعر إلى مكطف اللغة العربية األصيؿ ف الصحراا ،كي كؿ ٌإنيا اليكـ تحتاج إلى
البٌب ال ّ
مف يكقظيا مف قلب الصحراا ،كيحيييا بكح كالياـ مف الشمس أك ال ٌشيب ،ىذا الكح الذم يليـ األدباا
كيطلؽ قرائحيـ لل كؿ بيا.
كالش ارا ٌ
للتغن ب ماؿ العر ٌبية ،ي
الصباح أك الشياب
ضكا ال ٌش ٍمس ف
صكر الشاعر العر ٌبية فتاةن نائمة ف خيمتيا ف الصحراا يكقظيا
ٌ
ي
ٌ
ال ٌ اط .

ك نى :نائمة ،مف ال ِّنة ،كى النكـ .
المض ا الالم .

أخبية :خياـ ،مفردىا ِّخباا ُّ .
الشييب  ،:م شياب ،كىك الن ـ
ٍ

سابع :ا تطاعت اللٌغة العر ٌبية الت نزؿ بيا ال رآف السريـ بفصاحتيا كبيانيا أف تح ٌؽ ما ع زت
البٌب ال ّ
عصبية
الديف الحنيؼ ف س ٌؿ األر اا ،كنبذ ال رآف السريـ
الرماح عف تح ي و ،فنشرت تعاليـ ٌ
ٌ
ال ٌ يكؼ ك ٌ
اىلية كخالفاتيا كقتاليا.
ال ٌ
ط ىعف بو
ِّناف يي ٍ
األرماح  :م يرٍمح ،كىك قناةه ف أر يا ه
األصكات.

ضب :ال ٌ يكؼ.
.ال ي ي

الصخب :اختالط
ى

البٌب الثامن :ل د سانت العر ٌبية مع زة ال رآف السريـ ك يلة عظيمة ا تطاع بيا ر كلنا السريـ عليو الصالة
كىمة عالية.
يؤدم بيا ر التو ٌ
كال الـ أف ٌ
بالدعكة إلى اإل الـ بعزيمة ٌ
َ .ندأْحب  :ى ٌد.
الر كؿ صلٌى اهلل عليو ك لٌـ
خ ر ور ش ٌ :
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تميزت بحبسة
البٌب التاسع :ساف حديث الر كؿ السريـ باللغة العر ٌبية خير ح ٌ ة ف دعكتو ،فعر ٌبيتو ٌ
لكنيا عبر
كقكتيا ف مخاطبة الع ؿ كاإلقناع ،في سال ٌكب المن كج مف خيكط ال تف د كال ٌ
يتغير ي
منط يا ٌ
الزمف.

الر كؿ الياشم السريـ بن ِّ
ش ثكب من كج مف خيكط قكية ال تف د
صكر منطؽ اللغة العربية الذم تسلٌـ بو ٌ
ٌ
ٌ
يتغير لكنيا عبر الزمف.
كال ٌ
يتغير لكنو عبر الزمف.
كصكر األصائؿ خيك ن
صن ي منيا ن ه
ش ل كب ال ٌ
طا يي ٍ
ٌ
الك ٍش  :ن ش ال ٌكب.
األصائؿ  :م أصيؿ ،الكقت حيف
صؿ ٌ :
تصفر ال ٌشمس لمغربيا .تىٍن ي
ٌ
يتغير لكنيا ،ى
قكم ال يمسف أف تتخللو
كتفكقت ىذه اللٌغة على غيرىا بالبياف كالبالغة ،في دار ٌ
البٌب العاشر ٌ :
أبدا.
التش ات عبر ال نيف ،كى حبؿ م ت يـ مسيف ال يحيد عف طري و ن

ألنيا اللغة الت نزؿ بيا ال رآف السريـ ،سإن اف
البٌب الحادي عشر :اللغة العربية محمية ف ظ ٌؿ اإل الـ؛ ٌ
كتعزه.
نزؿ بديار خصبة تحميو كترعاه ٌ
قديما ارح ي ارنيا بالحاؿ المؤ ؼ الذم آلت إليو
البٌب الثانً عشر :بعد أف ٌبيف الشاعر مسانة اللغة ن
اليكـ ،فانيار عرشيا ك طت فرائدىا بعد أم اد عري ة ،مف إىماؿ أىليا ليا.

صىبب  :ما انحدر مف األرض .فرائد  :م فريدة ،كى ال كىرة ال مينة.
خر  :ط،
ى
ٌ
كسأف) العر ٌبية (لـ يمأل ماليا كبدي أ لكبيا أقصى
البٌب الثالث عشر :فبدت اللغة العربية م يكلةٌ ،
األرض كأدناىا.

عدناف  :د العرب ،سناية عف اللغة العر ٌبية.

البٌتان الربع عشر والخامس عشر :يتألٌـ الشاعر لما آؿ إليو حاؿ العر ٌبية اليكـ ،فصار أىليا ي تعيركف
غنية
ف سالميـ ألفاظنا أخرل غيرىا ،مف ٌ
أف العر ٌبية ٌ
الدخيؿ كالمتر ـ ف اللغات األخرل ،كىـ ال يعلمكف ٌ

صب الماا ف الصحراا ،حيف ظير لو حاب ذك برؽ
ف اشت اقيا كتصريفيا .كحاليـ ىذا سحاؿ مف
ٌ
بديال ف سالميـ حتى
مط ٌؿ ف األفؽ ال مطر فيو .قصد أف أىؿ اللغة العربية تخلٌكا عنيا عندما ك دكا ن

تؤديو اللغة العر ٌبية.
يؤدم المعنى سما ٌ
كاف ساف ال ٌ
بارؽ  :حاب ذك
يصب الماا،
ىس يم ٍيِّرؽ الماا :سمف
ىس ىب :قي ٍرب .
ناا :قاص أك بعيد.
ٌ
برؽ .عارض  :حاب يمطِّ ٌؿ.
الضعيؼ بعر ٌبيتو الذم ال يؼ رؽ بيف
البٌب ال ّ
سادس عشر :مف يحارب اللغة العر ٌبية اليكـ كيعيبيا ال اىؿ ٌ
ألفاظيا.

المنب :ش ر صلب ينمك على رؤكس ال باؿ.
بنت قريش :اللغة العر ٌبية .
أزرل :أىاف كعاب .
ٍ
الغ ىر ِّ
ب :ضرب مف ش ر تي ٌكل منو ال ٌ ياـ ،كيطلؽ ف بالد الشاـ على ش ر الحكر ،ينمك حكؿ األنيار
ى

كالمياه ،كمفرده ىغ ىربة.

35

البٌتان السابع عشر والثامن عشر :يت ااؿ ال ٌشاعر :ىؿ نترؾ اللفظ العرب ٌ اليكـ كن رم كراا الدخيؿ
كالغريب مف لغات أخرل لنتسلٌـ بو ،كف المعا ـ العر ٌبية سنز ميف مف المفردات باشت اقيا كتصريفيا

يميز بيف ألفاظ اللغة.
كأصالتيا ،لمف ٌ
ال ٍمح :ال ٍيؿ ُّ .
الخ ىرز
الد ٌر :كاحده يد ٌرة ،كى اللؤلؤة السبيرة .
ُّخب :مفردىا ِّخاب ،كىك ِّ
الع ٍد مف ى
ال ي
كنحكه ،ليس فيو مف اللؤلؤ كال كىر ش ا.
يميز بيف
الحلِّ ٌ الت تخلك مف اللؤلؤ أك ال كاىر ي تطي أف ٌ
أف الذم ٌ
بمعنى ٌ
يميز بيف اللؤلؤ كغيره مف ي
يميز
مفردات اللغة العر ٌبية كألفاظيا ف المعا ـ ،كلم لو يكضِّعت المعا ـ ،كىذه الصكرة ت ابؿ صكرة مف ال ٌ
بيف ش ر النب كش ر الغرب فحارب العر ٌبية لضعؼ قدرتو على التمييز بيف ألفاظيا.
البٌتان التاسع عشر والعشرون  :س ير ممف ي تخدمكف اللغة العربية يرسزكف على األلفاظ الشائعة،
كيترسكف الركائ مف األلفاظ السامنة ف معا ـ العربية حتى باتت ىذه األلفاظ تشسك مف س رة ا تعماليا.
كف الم ابؿ ىناؾ س ير
علييا بالب اا م

كنة ف

تعبا
ليث :أخرج ل انو ن

مف األلفاظ العربية األصيلة ظلٌت حبي ة المعا ـ لـ ينظر إلييا أحد ،إذ حسـ
حفرة يمظلِّمة ال ي ربيا ضكا الشمس.
ظلِّ ىمة :حفرة عمي ة مظلمة.
 .يم ٍ

صكر األلفاظ العر ٌبية األصيلة كقد أىمليا أصحابيا م
ٌ
الشمس.

كنةن ف حفرة عمي ة يمظلمة ال ي ربيا ضكا

اللذي ِّف أصبحت حسايتيما
ارظي ِّف ٍ
البٌب الحادي والعشرون  :تأ ٌر ال ٌشاعر بالتراث ال ديـ ،إذ ذسر ال ٍ
مضرب الم ؿ عند العرب ،كىما ر الف مف بن ىعىنزة خر ا يبح اف عف كرؽ ش ر ي تخدـ للدباغة كىك
تكصؿ إلى اللفظ الصحيح ف لغتنا العربية كلـ يصؿ
ال ى ىرظ ،كلـ يعكدا بطائؿ ،كىذا حاؿ مف ٌ
يدع أنو ٌ
إليو ،كف الح ي ة حالو سحاؿ ىذيف ال ارظيف اللذيف لـ يعكدا بش ا بعد عناا بح يما.
.يؤكب :يعكد.

ال ى ىرظ مفردق:قى ىرظة ،كىك كرؽ مف ش ر يي ٍدىبغ بو.
البٌتان الثانً والعشرون والثالث والعشرون  :يخاطب ال ٌشاعر شيكخ اللغة العربية كعلمااىا ف م م
اللغة العربية ،كيع د األمؿ علييـ بت ديد مسانة العربية ف نفكس األ ياؿ ،مش ار إلى أ رىـ ف حفظ أم اد
اللغة العربية ف معا ميا كمكاسبة تطكر اللغة عبر العصكر.

شخة :مفردىا :شيخ ،كىك ذك المسانة مف علـ أك فضؿ أك رئا ةِّ ،
الضاد :علماا اللٌغة العر ٌبية.
كشيخة ٌ
الع ِّب :مف يأت بعدسـ مف األ ياؿ الالح ة.
ى

الضاد :اللٌغة العر ٌبيةِّ .
المدة ال كقت ليا أك ال ٌ نة ،كالم صكد بيا :العصكر.
الح ىب :مفردىا ِّ :ح ٍبة ،كى
ٌ
ٌ
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اٌٛؽذح اٌضبٌضخ عؾشح

ِٓ ففؾبد اٌؾ١بح

حال ُمعجم وال ّداللة
عد إلى أحد معاجم اللّغة العرب ٌّة ،واستخرج معانً كل ّ من:
فيطِّر على :اتٌصؼ بصفة أك مكىبة معينة منذ الكالدة.

ازكر عف :ماؿ كانحرؼ.
ٌ
أتعزل ب :أتصبر.
ٌ
الداللً لكلمة
النص ،واستخرج الكلماب التً تنتمً إلى الحقل
3ـ ُعد إلى الفقرة الثالثة من
ّ
ّ
)ال ِّنكاب(.
الدعابات ،الطٌرفة ،نكادر(.
)الفساىاتٌ ،
غوي لكل ٍّل من:
4ـ ما الجذر اللّ ّ
ؽ.
اغركرؽ  :ىغِّر ى
عك ىج.
اعك اج  :ى

اإلعياا  :ىعي ى .
نحوي(.
نحويُ ،عد إلى المعجم واضبط حرف الحاء فً)
5ـ مفرد) ُنحاة (
ّ
ّ
كم (ن بة إلى) ىن ٍحك(.
ال سكف) ىن ٍح ٌ
سٌاق الذي وردب فٌه:
6ـ ب ٌّن معانً الكلماب التً تحتها خط وفق ال ّ
ِّ
الركح كدما ة األخالؽ.
أ -فيطر ال ٌ ساسين ٌ على خفٌة ٌ

دما ة :ليف ك يكلة.

يخيـ الحبكر على س ٌؿ ال لكب.
بٌ -
اقعية.
الحياتية فل فة نظرٌية ،بؿ سانت فل فة
حياتية ك ٌ
ٌ
ٌ
ج-لـ تسف فل فة ال ساسين ٌ
فل فة :مبدأ كنيج ف الحياة.
الفهم والتحلٌل
كاكٌنً حدود الفرد ٌّة الذات ٌّة إلى اانسان ٌّة بكل ّ أبعادها:
س
ّ
1ـ بخ ّطى ال ّ
النص على ىذا.
أ-ىات مكقفنا مف
ٌ

الصؼ منديلو ممزؽ ،ف إحدل المدارس الت ساف يتف ٌدىا.
طالبا ف
اغركرقت عيناه ٌ
بالدمكع عندما ك د ن
ٌ
ب -لماذا نيج ال ٌ ساسين ىذه ال بيؿ؟

كمية.
المحبة بيف الناس
ألنو ساف ي عى إلى إشاعة
ميعا ن
بعيدا عف العرؽ كال نس كال ٌ
ٌ
ن
ضا،
الفنً بل تشمل الجانب
التربوي إلى المدرسة على الجانب
2ـ ال تقتصر زٌارة المشرف
اانسانً أٌ ً
ّ
ّ
ّ
ب ٌّن ذل .
تماعيا
ألف ك الطُّمأنينة الذم يعيش فيو سؿ مف الطٌالب كالمعلـ ا
كذلؾ بتعزيز الطالب كمعلمييـٌ ،
ن
يعزز
كنف نيا ينعسس على األداا الكظيف ٌ  ،كمف ٌـ على مخر ات التعليـ ،فاالىتماـ بال انب اإلن ان
ٌ
كينميو.
ال انب التربكم الفن ٌ ٌ
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كاكٌنً فً أسلوبه فً ال ّتعلٌم:
س
ّ
الروح المرحة لل ّ
أ ّثرب ّ
أ -أعطِّ م ناال على ذلؾ.

الن ٍحك كىك يدخؿ البي ة إلى قلكبيـ.
النحاة ليعلـ طالبو ٌ
م نكادر ٌ
تؤيد ا تخداـ أ لكب الفساىة ف اؿتعليـ ٌبيف أ ريؾ.
ب -ىؿ ٌ

أيضا للطالب.
نعـ؛ ٌ
الدرس .كيترؾ ن
يشكؽ الطالب كي ذبو ،كيس ر رتابة ٌ
ألف م ؿ ىذا األ لكب ٌ
كاكٌنً أن ٌحسن الظنّ باآلخرٌن ،علّل ذل .
س
ّ
4ـ اعتاد ال ّ
الحب
ٌ
ألنو يرل ف أعماؽ س ٌؿ نفس ى ٍذكة مف الخير سامنة ،فإذا نشدناىا كعال ناىا بش ا مف العطؼ ك ٌ
ك دناه ا
فال ٌ ساسين ساف يرت ب الخير ف س ٌؿ إن اف.
السكاكٌنً فً عالقاته بأصدقامه؟
5ـ ما األساس الذي اعتمده
ّ
أما أصدقاؤه فأقربيـ إليو
تعصنبا على أحد مف ٌ
ساف ظاىره سباطنو ال يضمر ح ندا كال ح ندا كال ٌ
الناس ،ك ٌ
أدبا كأسرميـ يخلي نا.
أعالىـ ن
ٌتصرف فً مجلس قٌل فٌه قول مخالف لل ّذوق؟
كاكٌنً
س
ّ
ّ
6ـ كٌف كان ال ّ
ازكر عنو كنأل ك اؽ الحديث إلى حيث يرض ال ٌ ماحة
ساف يترفٌ عف ماع ناب السالـ ،فإف معو ٌ

النبؿ.
كٌ
7ـ عالم تدل قلّة صبره على االعوجاج فً المجتمع؟
التحرر دفعو إلى رفض ال مكد كالت اليد البالية،
الركح كالع ؿ ،كىذا
ٌ
ألنو نشأ متحر ار مف األكىاـ الت ت ٌيد ٌ
انية البشر.
كس ٌؿ ما يعيؽ الت ٌدـ أك التفاىـ أك يبطؿ إن ٌ
السكاكٌنً رؤٌته فً الحٌاة على أن ٌطابق قوله فعله:
8ـ بنى
ّ
أ -ما الم صكد بيذا؟
بمعنى أنو عندما ساف يتسلٌـ فإنو ساف م ؤكنال عف سالمو ،فال ي كؿ سلمتو كيمش  ،بؿ ي ؼ كي صد ما

سالما ح ب .كقد نادل بما اعتنؽ مف مبادئ كداف عف ما آمف بو.
ي كؿ،
ٌ
كيطب و ك ن
اقعا ال ن
بِّ -
ىات مكقفنا يؤ ٌسد ىذه الرؤية.

خالؼ قكؿ صدي و أميف الريحان " :قؿ سلمتؾ ك ِّ
امش" ،ك عؿ شعاره " :قؿ سلمتؾ كقؼ"،كأعلف ن متو على
ٌ
كيخيـ الحبكر على س ٌؿ ال لكب.
تعـ البي ة سؿ ٌ
النفكسٌ ،
س ٌؿ قبيح ،كأرد ٍ
أف يغمر الك كد بال ماؿ حتٌى ٌ
للسكاكٌنً ،اذكره.
النص إلى أحد المشارب الثقافٌة
9ـ أشار
ّ
ّ
كداكية الت يطرت على
أخذ مبدأ ال ٌكة عف المتنب  ،كنيتشو) فيل كؼ ألمان (؛ ىذه ال ٌكة ٌ
بدلت الفل فة ال ٌ ٌ
تفسيره أكؿ حياتو.
السكاكٌنً.
كونب شخص ٌّة
ّ
10ـ ب ٌّن العوامل النفس ٌّة والجسد ٌّة والعقل ٌّة التً ّ
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الضعؼ أك الكىف.
الجسد ٌّة :فيك ال يعترؼ بال ٌشيخكخة أك ٌ
الخرفات كا تُّؿ ارىات.
ا
العقل ٌّة :ال ت كز عليو األكىاـ ،كال ت تعص عليو المشسالت كال تركج عنده
أيضا ،كت كية النفس ٌإنما تسكف با تٌؿيذيب،
النفس ٌّة :ال تستمؿ ال كة الت آمف بيا بال ـ كالع ؿ بؿ بالنفس ن
اع ا ذا حفاظ كمبادئ عالية كمطالب شريفة.
كبأف يسكف اإلن اف ش ن
ضح ًّ
النص:
كال م ّما ٌأتً من
ّ
11ـ و ّ
انية.
أ -ال تعارض بيف إيماف ال ٌ ساسين ٌ بمبدأ ال ٌكة كنزعتو اإلن ٌ

السرمة مف غير
قكة تحم مف االعتداا ،كتصكف ا
قكة للظٌلـ كالطٌغياف ،كاٌنما ى ٌ
ال كة الت آمف بيا لـ تسف ٌ
االعتداا على حرٌيات اآلخريف أك ظلميـ أك إيذائيـ.

لبية ال ديمة.
ب-دعكة ال ٌ ساسين ٌ إلى ترؾ العادات ال ٌ
مسب نال بأغالؿ ألنيا الكىـ كالعادة.
انية اإلن اف ،كت علو م ٌي ندا ٌ
ألنيا تش ٌؿ الت ٌدـ ،كتعيؽ التٌفاىـ ،كتبطؿ إن ٌ
ضح ذل .
س
كاكٌنً ٌمكن أن ٌع ّد من دعاة حقوق اانسان؟ و ّ
ّ
12ـ هل ترى أن ال ّ
كمية ،كدعا إلى النزعة اإلن انية
المحبة
تمعا ت كد فيو
متخطية العرؽ كال نس كال ٌ
ٌ
ٌ
نعـ؛ ألنو ساف يريد م ن

أيضا للطالب.
ال ائمة على
ٌ
المحبة ف حياتو كعملو .كيترؾ ن
سكاكٌنً فً قوله " :وأرد أن ٌغمر الوجود بالجمال حتى تع ّم
13ـ وازن بٌن قٌمة الجمال عند كل ّ من ال ّ
البهجة كل ّ ال ّنفوس ،ويعم الحبور على كل ّ القلوب "وإٌلٌا أبو ماضً فً قوله:
ً
أي هذا ال ّ
جمٌال تر الوجود جمٌال
ُكن
شاكً وما بِ دا ُء
ُّ
التحمؿ ف حياتو ،كقابؿ الصعكبات كالت ٌذ بم ابلتيا كالتغلب
عند ال ساسين :إذا ٌ
تعزل اإلن اف بالصبر ك ٌ
ؽ
عمت البي و س ٌؿ النفكس .كىذا يكاؼ
علييا ،عؿ السكف مف حكلو با نما
ن
عـ ال ماؿ السكف ٌ
ميال  ،كا ٌف ٌ
الحث على التفاؤؿ كدف ال ٌشسكل مف غير بب،كالتحلٌ بالصبر ك ماؿ النفس،
رأم إيليا أبك ماض ف
ٌ
ميال.
فإف رض اإلن اف رأل س ٌؿ ما يحيط بو
ن

النص.
14ـ أعطِ ثالث قٌم إٌجاب ٌّة استفدتها من هذا
ّ
.3الترفٌ عف ماع ناب السالـ.
المحبة كالتعاطؼ.
 .2ا
التحمؿ.
التعزم
1ػ ٌ
الرفة ك ٌ
ٌ
بالصبر ك ٌ
كاكٌنً ،فً أ رٌ ؟
س
ّ
15ـ ما الذي دفع الكاتب إلى كتابة سٌرة حٌاة ال ّ
كمناضال كطفيا،
ساتبا،
ن
ألف ال ساسين ساف ك ن
ٌ
احدا مف أبرز ر االت عصره ف العالـ العرب  ،ساف ن

ير ب يمة
مؤمنا س ا
ا
كصاحب أخالؽ عظيمة كع ؿ ار ح ،كساف
مرسز للحياة ال افية ف مدينة ال دس،كساف ن
عددا مف المدارس ف فل طيف.
التعليـ كالمعرفة ،كقد أ س ن
ً
النص.
سؤاال ٌدور فً ذهن حول هذا
16ـ اقترح
ّ
يترؾ للطٌالب.
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التذوق الجمالً
ّ
صورة الفن ٌّة فً كل ّ م ّما ٌأتً:
ضح ال ّ
1ـ و ّ
أ-ف أعماؽ س ٌؿ نفس ى ٍذكة مف الخير.

صكر ما ف داخؿ س ٌؿ إن اف مرة ملتيبة مف الخير.
ٌ
مسب نال بأغالؿ الكىـ كالعادة.
ب-ت علو م ٌي ند ا ٌ

قيكدا ت يِّد اإلن اف.
صكر الكىـ كالعادة ن
ٌ
ج-ىذا التحرر دفعو إلى رفض ال مكد كالت اليد البالية ،كس ٌؿ العكائؽ الت تش ٌؿ الت ٌدـ.

مرضا يش ٌؿ ىذا العضك.
كصكر العكائؽ
ـ اإلن اف،
عضكا ف
صكر الت ٌدـ
ن
ٌ
ٌ
ن
ضح داللة التراكٌب التً تحتها خطّ:
2ـ و ّ
أ-ال تت ثر خطاه حيف يمش إلى الكفاا اعيا.
ال بات على أ ريو كمكقفو.

الصريح ف مكاقفو.
ب -م س ٌؿ يع ٍنفكاف اإلباا الذم م ٌلو ...ساف اإلن اف المتكاض
ٌ
حدة رفضو.
ٌ
الخرفات كالتٌُّارىات.
ا
ج -ال ت تعص عليو المشسالت كال تركج عنده

كعيو كعمؽ تفسيره.

ج  -اؽ الحديث إلى حيث يرض ال ٌ ماحة كالنبؿ.
نباىتو ف تك يو الحديث.
أف أخفؼ ش اا البشر!
د -ما أ عدن لك أ تطي ٍ
انية كالتعاطؼ.
اإلن ٌ
3ـ ما داللة تكرار " تل ّذ ُ
سكاكٌنً؟
ذب"  ،و "ألت ّذ " فً قول ال ّ
ظنو ،كت ٌبلو س ٌؿ
ال ٌ عادة كال ركر الذم يخل و ال ساسين ف س ٌؿ أمر يفعلو ،داللة على إي ابيتو كح ف ٌ
ش ا بنفس ارضية ،ك عة تفسيره.
النص بصورة الفتة للنظر:
4ـ برز ال ّطباق فً
ّ
النص.
أ -أعط أ ثكة عكى ذلك ن
ّ

ظاىره/باطنو

ِّ
امش/قؼ

الخاصة /العامة

الليؿ /النيار

أقر /أستب
ا

/لـ يلؽ

ب -هل ن ح التا ب

ل

السأم
وظ ف أم بعث ال كل و ّ
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قبيح/ال ماؿ

صبر/لـ يصبر.
نفس ال كقّ ؟ ب ّن أر ك.

نظرية/كاقعية

المتضادات الت كظٌفيا الساتب سشفت ال انب المشرؽ مف حياة صاحب ال يرة ،ف د ساف ظاىره سباطنو ال

يضمر ح ندا ألحد ،كساف ي كؿ سلمتو كال يمش بؿ ي ؼ عندىا كيسكف م ؤكال عنيا ،كساف يحب ال ماؿ
كيبتعد عف س ٌؿ قبيح ،كسانت الفل فة الت نادل بيا فل فة كاقعية حياتية ال فل فة نظرية ،كىسذا.
سٌرة.
أي مدى استطاعب لغة الكاتب أن تع ّبر عن الجانب
اانسانً من حٌاة صاحب ال ّ
ّ
ضح إلى ِّ
5ـ و ّ
أف الساتب ن ح بشسؿ سبير ف ت ليط الضكا على ال انب اإلن ان مف حياة ال ٌ ساسين بأ لكب
أرل ٌ
الركحية ،كبلغة اذبة ف ن ؿ كقائ
انية كالع ٌلية ك
ٌ
أدب ٌ ميؿ ن ؿ فيو فل فة ال ٌ ساسين بس ٌؿ أبعادىا اإلن ٌ
مف حياة ال ساسين تدلٌؿ على إن انيتو ك عة تفسيره.
قضاٌا لغوٌة
1ـ ع ٌّن كاد وأخواتها واسمها وخبرها فً ما ٌأتً:
ىف ىي ٍي ِّدىيِّن
اا ىم ٍدىي ىف قىا ىؿ ىع ى ى ىرِّب أ ٍ
قاؿ تعالى  ( :ىك ىؿما تىىك وى تٍِّل ى ى

كاا ال ب ِّ
ِّيؿ).
ىى ى
سالرع يرعى حكؿ الحمى يكشؾ
الح ارـ ،ا
ب-قاؿ صلٌى اهلل عليو ك لٌـ" :كمف كق ف ال ٌشبيات كق ف
ى
أف يرت فيو "

ج-قاؿ معف بف أكس:
ت ىن ٍف
ص ىرفى ٍ
إ ىذا ٍان ى

إلى ٍيوِّ ب ىِّك ٍ و ِّ
الدىِّر تي ٍِّب يؿ
آخ ىر ٍ

ىع ِّف المش ِّا لى ٍـ تى ىس ٍد

وخى ٚأهٛحطٙخ

حّٓٙخ

هزَ٘خ

ع ى

رب

المصدر المؤكؿ مف) أف كالفعؿ

د

يكشؾ

ضمير م تتر ت ديره

المصدر المؤكؿ مف) أف كالفعؿ

ىك

يرت (

ؽ

تسد

ضمير م تتر ت ديره

ال ملة الفعلية )تي ِّب يؿ(

أ

ييدين (

ى
2ـ م ٌّز فعل ال ّ
شروع من غٌره فً ما تحته خ ّط فً ما ٌأتً:
ِّ
يف(
آخ ىر فىتىىب ىار ى
قاؿ تعالى (:ـ أى ٍن ىش ىأناهي ىخ ٍل نا ى
ؾ اهلل أ ٍ
ىح ى يف ا ٍل ىخال ِّ ى
ليس مف أفعاؿ الشركع.
الر كؿ صلٌى اهلل عليو ك لٌـ:
ب-قاؿ أحمد شكق ف مدح ٌ
فى مي عيد ى ً
فاا
يد أىك أىع ى
الع ى
ىكاِّذا أ ى
ىخ ى
ى ي ى
طيتىوي
ؾ ذمةه ىكىك ي
ذت ى
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ليس مف أفعاؿ الشركع.
يتدربكف بنشاط.
ج -ع ىؿ
ى
الالعبكف ٌ
مف أفعاؿ الشركع.
الريحاف البيركن ينظر ف ما خلٌفو اليكناف مف رياضة كىند ة حتى مير فيوٌ ،ـ رحؿ إلى
د -بدأ أبك ٌ
اليند ،كأنشأ يطال افتىيا.

بدأ /أنشا مف أفعاؿ ال ٌشركع.
3ـ ح ّدد خبر كاد وأخواتها فً ما ٌأتً:
ظلى ىـ ىعلى ٍييِّ ٍـ قامكا).
اا لىيي ٍـ ىم ىش ٍكا فِّيوِّ ىكاِّ ىذا أى ٍ
ؽ ىي ٍخطى ي
اد ا ٍلىب ٍر ي
قاؿ تعالى (:ىي ىس ي
لما أ ى
ىض ى
ؼ أ ٍىب ى
ص ىاريى ٍـ يس ى
ال ملة الفعلية) يخطؼ(.

اف ىعلى ٍييِّ ىما ِّم ٍف كىر ِّ
طفِّ ىا ىي ٍخصِّفى ِّ
آد يـ ربو فى ىغ ىكل).
ت لىيي ىما ى ٍكآتييي ىما ىك ى
صى ى
قاؿ تعالى (:فىأى ىس ىال ِّم ٍنيىا فىىب ىد ٍ
ؽ ال نة ىك ىع ى
ى
ال ملة الفعلية) يخصفاف(.

ج -قاؿ محمد بف مناذر كىك ير ر نال:

ِّ
كبركد
إ ٍذ كل ح ٍش ىك ريطىة

تفيض عليو
أف
سادت
النفس ٍ
ى
ي
المصدر المؤكؿ) أف تفيض(.
الر ّمة:
4ـ أعرب ما تحته خط فً قو ذي ّ
أف يتسلما
ىخلِّيلى يعك ى ا ىع ٍك ى ةن يـ ى لٌ ىما
ع ى الرب ي بال ر ِّ
عاا ٍ
الضمة الظاىرة على آخره.
الرب ي :ا ـ) ع ى (مرفكع كعالمة رفعو
ٌ
ٌ
ّ
ً
النص واستخرج منها مثاال على كاد وأخواتها ،ثم أعرب خبره.
5ـ ُعد إلى الفقرة الثانٌة من
ّ
ف اؿ كالخ ؿ يساد يع د ل انو.
يساد :الفعؿ الناقص.
يع د :ال ملة الفعلية) خبر يساد(.
تتر لتقدٌر المعلّم

الكتابة
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العروب

اٌٛؽذح اٌشاثعخ عؾش
بحر الخفٌف:
ق ّطع األبٌاب اآلتٌة ،واذكر تفعٌالتها ،مم ٌّزا الخفٌف ال ّتام من مجزومه:
الكليد
م
ئعا ىع ٍب ىر ػًّيا
ىرٌددم ٍ
اللح ىف ار ن
ىيتىيادل ىم ى الصباح ى

ػػ ب ػػ ػػ  /ب ػػ ب ػػ  /ػػ ب ػػ ػػ
فخػالطٓ ُةِظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ فخػالطٓ
الخفيؼ التاـ.

ىكطىن لى ٍك يشغ ٍل ي
ت با ٍل يخ ٍلد ىع ٍنوي
ب ب ػػ ػػ  /ب ػػ ب ػػ  /ػػ ب ػػ ػػ
فَة ِةؼالطُة ْةٓ ُةِظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ فخػالطٓ
الخفيؼ التاـ.

سافػ ػ ػ ت ُّ
ؾبا ار
كس ػ ػ
الن ػ ػ ػ
كاذا ػىػ
ؼػ ػ ي
ب ب ػػ ػػ  /ب ػػ ب ػػ  /ب ب ػػ ػػ
ُةِظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ فَة ِةؼالطُة ْةٓ
فَة ِةؼالطُة ْةٓ
الخفيؼ التاـ.
أثر
لى ٍـ ىي يم ٍ
ق ػىٍ
ت ىم ٍف ػىػؿ ػ ػ ػ ػ ي
ػػ ب ػػ ػػ  /ب ػػ ب ػػ
فخػالطٓ ُةِظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ
م زكا الخفيؼ

ػب ب ػ ػ ػ ػ  /ب ػ ػ ب ػ ػ  /ػ ػ ب ػ ػ ػ ػ
ُةِظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ فخػالطٓ
فَة ِةؼالطُة ْةٓ
نازىعتٍن إلى ٍيو ف ا ٍل يخ ٍلد ىن ٍف
ى
ػػػ ب ػػ ػػ  /ب ػػ ب ػػ  /ػػ ب ػػ ػػ
فخػالطٓ ُةِظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ فخػالطٓ
اـ
ت ػػ
تى ػ ػػبٍ
ؼم يـ ارًدىا األ ٍ
ىجػ ػ ػ ػ ػ ي
د ب ػػ ػػ  /ب ػػ ب ػػ  /ػػ ػػ ػػ
ُةِظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ فخالطٓ
فَة ِةؼالطُة ْةٓ

اؿ ػ ىي ٍر
كح ػ ػياةه ـ ػ ػ ػػً ىف ػ ػ
د ب ػػ ػػ  /ب ػػ ب ػػ
ُةِظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ
فَة ِةؼالطُة ْةٓ

أم ىش ٍ ا ف العيد أيىدم إلى ٍيؾ
ػػ ب ػػ ػػ  /ػػ ػػ ب ػػ  /ػػ ب ػػ ػػ
فخػالطٓ ُةِ ْةٔظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ فخػالطٓ
الخفيؼ التاـ.

مؾ
ؾػ ُّؿ ىػ ػ
ػػػ
ما ىـ ػ ػ ػالس ك ػي
ما ػىػؿ ػ ػ ىد ػ ػٍ
شٍ
ػػػ ب ػػ ػػ  /ب ػػ ب ػػ  /ػػ ب ػػ ػػ
فَةخ ِةػالطُة ْةٓ ُةِظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ فخػالطٓ

كنظاـ األيـ ػ ػ ً
ع ػ ػ ػ ػ ػ ٍد هؿ
كر ىع ػ ػٍؽػ ػ ػ هؿ ك ى
ي
ب ب ػػ ػػ  /ب ػػ ب ػػ  /ب ب ػػ ػػ
ُةِظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ فَة ِةؼالطُة ْةٓ
فَة ِةؼالطُة ْةٓ
الخفيؼ التاـ.
2ـ افصل بٌن شطري كل ِّ بٌ ٍ
ب من األبٌاب اآلتٌة:
ث ِّ
الش ٍع ىر ىحٌيا
اليىكل ك
شكد تيكح فىتىٍب ىع ي
الم ٍن ي
ي
األم يؿ ى
الشباب ك ى
ث ِّ
الش ٍع ىر ىحٌيا
الم ٍف
اليىكل ك
شكد تيكح فىتىٍب ىع ي
ي
ي
األم يؿ ى
الشباب ك ى
قى ٍد تى ُّ
الزماف ىب ٍع ىد ى فاا
يليف
رؼ ى
ي
الحياةي ىب ٍع ىد يذبكؿ ىك ي

الفػظ ػ ػ ػ ػ ػ ياـ
ؼإذا كل ػ ػ ػ ػ ػ ا تىكلٌى ػِّػ
ػػػ
د ب ػػ ػػ  /ب ػػ ب ػػ  /ػػ ب ػػ ػػ
ُةِظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ فخػالطٓ
فَة ِةؼالطُة ْةٓ
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قى ٍد تى ُّ
الحياةي ىب ٍع ىد يذبكؿ
رؼ ى

الزماف ىب ٍع ىد ى فاا
يليف
ي
ىك ي

ب
ىعاف علىى ُّ
احتى ى ٍ
الص ٍلح ىك ٍ
حـ اهللي ىم ٍف أ ى
ىر ى
ب
ِّـ اهللي ىم ٍف أىعا
ىف علىى ُّ
احتى ى ٍ
الص ٍلح ىك ٍ
ىرح ى
العروضً فً األبٌاب اآلتٌة:
3ـ امأل الفرا بالكلمة المناسبة؛ لٌستقٌم الوزن
ّ
(أ(
ت فى ٍرقى ٍد
ؾ ىعٌن
يا أىخ ال تى ٍ
مؿ ىبك ٍ ي ى
ما أىنا .....كال أ ٍىن ى
ظيـ
لؼ
يب
ج  -يم ٍختى ه
أ -فى ٍح ىمةه ب  -ى
الغر ي
د  -ىع ه
الم ٍرا كلٌى
باب
الع ٍيش ......ىك ىش ه
آلىةي ى
فىإذا ىكلٌيا ىعف ى
د -ما هؿ
ؾ
صحةه
ج -ضح ه
عادةه
أ-ى ى
بٌ -

) ب(

كه ىك ف  ........داخ يؿ) ج(
مف اليكل
ىس ٍي ى
ؼ أ ٍىن ك ى
ٍ
د ُّ -
النفكس
ج -ال ى ٍلب
ب  -ىخيال
ىحشاا
أ -األ ٍ
بحر البسٌط
1ـ ق ِّطع األبٌاب اآلتٌة من بحر البسٌط ،واذكر تفعٌالتها ،ممٌزا ال ّتام من المجزوء:
اؿػر يؿ
كداعا ُّأييا ػ ػ
ب يم ٍرتىح يؿ
كد ٍ
ٌ
كى ٍؿ تي ي
ى
طيؽ ن
ق ػ ػ ػرٍيرةى إف الرٍس ى
ع ػي
د ـ د ـ  /د د ـ  /ـ ـ د ـ /د د ـ
ـ ـ د ـ  /د د ـ  /ـ ـ د ـ /د د ـ
فى ًعلف  /م تفعلف /فى ًعلف
متفعلف /
/م تفعلف /فى ًعلف
م تفعلف /فى ًعلف
الب يط التاـ.
شاىدتىيا يدك هؿ
كر ىسما
ٍ
يم ي
ى ى األ ي
د ـ د ـ  /د د ـ  /ـ ـ د ـ /د د ـ
متفعلف  /فى ً لف  /م تفعلف  /فى ًعلف

اف
ااتٍوي ٍأزىم ي
ىمف ى رهي ىزىـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هف ى
ـ ـ د ـ  /د د ـ  /ـ ـ د ـ /ـ ـ
ـ ستفعؿف  /فى ًعلف /م تفعلف  /فى ٍعلي ٍف

طن
الح ٍ يف يا ىك ى
ىن ٍي يج ىك ٍحد ى
ؾأ ى
ىنت ي
د ـ د ـ  /د د ـ  /ـ ـ د ـ /د د ـ
/م تفعلف /فى ًعؿف
/فى ًعلف
متفعلف

ؾ
ىذا ال ى ما يؿ ىكىذا ال ٍح ير تا ا ى
ـ ـ د ـ  /د د ـ  /ـ ـ د ـ /د د ـ
ـ تفعلف  /فى ًعلف  /م تفعلف /فى ًعلف

الب يط التاـ.

الب يط التاـ.

السر ىـ إ ىذا ما ٍأي ى ركا ىذ ىسركا
إف ا
ـ ـ د ـ  /د د ـ  /ـ ـ د ـ /د د ـ
م تفعلف /فى ًعؿف
ـ تفعلف /فى ًعؿف

ً
الخشف
المنزؿ ى
ىم ٍف ى
ساف ىي ٍألىفييي ٍـ ف ى
ـ ـ د ـ  /د د ـ  /ـ ـ د ـ /د د ـ
ـ تفعلف  /فى ًعلف  /م تفعلف /فى ًعلف
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الب يط التاـ.
قالت أال ٌإننا سماف
ٍ
ــدـ/ـدـ  /ــ ـ
ـ تفعلف  /فخػٍٓ ِٔ /ظفؼً
م زكا الب يط

كالن ٍفس ىسالطٌ ً
إف تي ٍيملوي ىش َّب
ب ىعلى
فؿ ٍ
ي
ـ ـ د ـ  /ـ د ـ  /ـ ـ د ـ /د د ـ
ـ تفعلف /فاعلف  /م تفعلف /فى ًعؿف

الح ف يا يش ٍعلىةى األى ٍسكاف
ف
ي
ــدـ /ـدـ  /ــ ـ
ـ تفعلف  /فخػٍٓ ِٔ /ظفؼً
يح ِّ
طموي ىي ٍنفىطـ
ب
ى
الرضاع كا ٍف تى ٍف ٍ
ـ ـ د ـ  /د د ـ  /ـ ـ د ـ /د د ـ
ـ تفعلف  /فى ًعلف  /م تفعلف /فى ًعلف

الب يط التاـ.
2ـ افصل بٌن شطري كل ِّ بٌ ٍ
ب من األبٌاب اآلتٌة:
الر يؿ
الصيد ىكال ُّك يار ك ُّ
ض ارا ٍ
قد طىل ى األىحرار ك ي
مف ىذه الدك ىح ًة ى
الخ ٍ
ٍ
الر يؿ
قد طىل ى ػاؿ
مف ىذه
الصيد ىكال ُّك يار ك ُّ
ض ار ًا ٍ
أىحرار ك ي
الدكحة ى
الخ ٍ
ٍ
ى

تألؽ ف ضاح م ً
داد ِّمنوي ُّ
العيف أشرقا
ىك ه
نابتو ٍ
فاز ى
رد ى
ى
الض ىحى ف ى
ى
فازداد منوي ُّ
الع ًف أشرقا
ضاح ىمنابتق
ىك ه
ٍ
رد ى
تألؽ ف ى
الض ىحى ف ى
ىى ٍؿ
ىى ٍؿ

سركف غر نيبا
تى ٍذ ى
سركف غر نيبا
تى ٍذ ى

الك ى يف
ىع ى
ادهي ىش ى يف ًم ٍف ذ ٍس ًريس ٍـ ك ى فا أىج ى
فانوي ى
الك ى يف
ادهي ىش ى يف
ىع ى
مف ذ ٍس ًريس ٍـ ك ى فا أىج ى
ٍ
فانوي ى

3ـ أمأل الفرا بالكلمة المناسبة؛ لٌستقٌم الوزن العروضً فً األبٌاب اآلتٌة:
ً
ً
أشياا
ؾ
العلـ ىفل ى فة
مف .....ف
حف ٍ
ت عن ى
كغاب ٍ
ظى
ف ٍؿ ل ٍ
ت ىش ٍينئا ى
ي
جَّ -ب
ب -ىي ُّ
د -ييتٍ يف
يدع
ظف
أ  -ىيرل
قفت ف الركض ٍأبس ف ٍ ىد يمشبيو
ىك ي
بدمكع
أ  -ىى ًّيما
ب -ي
النع ًـ بال
ب ٌ
كم ٍف ىغدا الب ا ىٍك ى
ى
تفضؿ
أ  -ن ك ش بٌ -

ىعي يف الزىىر
حتى ىب ٍ
ست.....أ ي
آم
لم ٍر ى
ج -ى

( ج(

احت ا ن ا
دٍ -

ينزيعو
 ..........ىعلى ٍيو اؼف اهللى ى
د-شسر
احترس
ج -ا

بحر الطوٌل
1ـ ق ِّطع األبٌاب اآلتٌة من بحر الطوٌل ،واذكر تفعٌالتها:
مػ ػػىدعك ػ ػؿ ػ ػػىىا فىـ ػ ػ ػم
ؽػ ػ ػ لب ىك ػ ػ
يي ىم ٌج ػ ػ ػ ػ يدىا ػ ػ
قػ ػ ػ ػ ػ كاىا ف لِّ ان ىكف ىدم
ػػػ
بػالدم ػى
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) ب(

)د(

دــ/دـــ/دــ/دـدـ
فؼِ / ٌٓٛفخػ / ٍٓ١فؼِ / ٌٓٛفخػٍٓ
حٌزلَ حٌطً٠ٛ

د ـ د /د ـ ـ ـ  /د ـ ـ  /د ـ د ـ
فؼٛي ِ /فخػ / ٍٓ١فؼِ / ٌٓٛفخػٍٓ

ًقفا ىن ٍب ًؾ مف ذ ٍسرل ىحبيب ىك ىم ٍنزؿ
دــ/دـــ/دــ/دـدـ
فؼِ / ٌٓٛفخػ / ٍٓ١فؼِ / ٌٓٛفخػٍٓ

سط اللٌكل ىب ٍي ىف الدخكؿ فى ىح ٍك ىمؿ
ب ٍق
د ـ ـ /د ـ ـ ـ  /د ـ د  /د ـ د ـ
فؼِ / ٌٓٛفخػ / ٍٓ١فؼٛي ِ /فخػٍٓ

الؽ تى يد ُّؿ ىعلى الفىتى
ىخ ه
كللن ٍفس أ ٍ
ٌ
د ـ ـ  /د ـ ـ ـ  /د ـ د /د ـ د ـ
فؼِ / ٌٓٛفخػ / ٍٓ١فؼٛي ِ /فخػٍٓ
حٌزلَ حٌطً٠ٛ
فكسنا
تىيي ي
المعال ين ي
كف ىعلى ٍينا ف ى
د ـ د /د ـ ـ ـ  /د ـ د /د ـ د ـ
فؼٛي ِ /فخػ / ٍٓ١فؼٛي ِ /فخػٍٓ

خاا ما أىتى ٍأـ تى اخيا
أ ى
ىساف ى ن
د ـ د /د ـ ـ ـ  /د ـ ـ  /د ـ د ـ
فؼٛي ِ /فخػ / ٍٓ١فؼِ / ٌٓٛفخػٍٓ
ِّ
الم ٍي ير
ىك ىمف ىخ ى
ب ى
طى
الح ٍ ى
ناا ٍلـ يي ٍغ لو ى
د ـ د /د ـ ـ ـ  /د ـ ـ  /د ـ ـ ـ
فؼٛي ِ /فخػ / ٍٓ١فؼِ / ٌٓٛفخػٍٓ١
ط ير
صفكر بللىوي ال ى ٍ
ىس ىما ٍانتىفى ى
ض ي
الع ي
د ـ د /د ـ ـ ـ  /د ـ د  /د ـ ـ ـ
فؼٛي ِ /فخػ / ٍٓ١فؼٛي ِ /فخػٍٓ١
اؿػ ػ ًيد
الك ٍشـ ف ظىػ ػ ػاه ًر ػ ػ
تىلك يح ىسباق ى
د ـ د /د ـ ـ ـ  /د ـ ـ  /د ـ د ـ
فؼٛي ِ /فخػ / ٍٓ١فؼِ / ٌٓٛفخػٍٓ

عركن ػ ػؿػذ ٍس ارؾ ػ
ىكان لى ػ ػىػ
ق ػ ػ ػ ػ ػ زةه
ت ي
د ـ ـ /د ـ ـ ـ  /د ـ ـ  /د ـ د ـ
فؼِ / ٌٓٛفخػ / ٍٓ١فؼِ / ٌٓٛفخػٍٓ
ىمد
رؽة ػ ػىػ
ط ػ ػ ػ ػ ػ ال هؿ ػ ػ ػ
لخ ػ ػ ػ ػ ػػىكلة أ ٍ
بػ ػ يب ػ ػى
ثػ ػ ػ ى
د ـ د /د ـ ـ ـ  /د ـ د /د ـ د ـ
فؼٛي ِ /فخػ / ٍٓ١فؼٛي ِ /فخػٍٓ

2ـ افصل بٌن شطري كل ِّ بٌ ٍ
ب من األبٌاب اآلتٌة:
دت األ ِّ
ىكا ٍف يم ِّ
ىع ى يؿ
ىيدم إِّلى ا
ىع ى لِّيِّـ إ ٍذ أ ٍ ىش ي ال ى ِّ
كـ أ ٍ
الز ِّد ٍلـ أي يس ٍف ِّبأ ٍ
دت األ ً
ىع ى يؿ
الزًد ٍلـ أي يس ٍف
ىيدم إِّلى ا
ىكا ٍف يم ٌ
ىع ى لًيـ إ ٍذ أ ٍ ىش ي ال ىكـ أ ٍ
بأ ٍ
ىفاؽ
أفِّ ٍؽ قىد أ ى
ىفاؽ
أفِّ ٍؽ قىد أ ى
ت
تىىرٍس ي
ت
تىىرٍس ي

كف
العاش ى
كف
العاش ى

الم ار يئر
كفارقكا اليىكل كا ٍ تى ىم ٍ
رت ٌ
ى
بالر اؿ ى
الم ار يئر
كفارقكا اؿ
ىىكل كا ٍ تى ىم ٍ
رت ٌ
ى
بالر اؿ ى

ت أ ٍف ار
أنع ٍل ي
لم ٍف ىق ٌؿ ىماليوي ىك ى
ال ىُّرل ىخ ٍلف ى
لم ٍف ىق ٌؿ ىماليوي
ال ىُّرل ىخ ٍلف ى

ؾ ىع ٍ ى دا
يبن ٍعما ى
ؾ ىع ٍ ى دا
ت أ ٍف ار
يبن ٍعما ى
أنع ٍل ي
ىك ى

3ـ أمأل الفرا بالكلمة المناسبة؛ لٌستقٌم الوزن العروضً فً األبٌاب اآلتٌة:
عيش إلى الفىجر
ؾ ال تىدرم
مف ......فإن ى
تى ٍ
إ ىذا ى ف لي هؿ ىىؿ تى ي
زكد ى
األخبار
ج-التٌ كل
ب-الطعاًـ
أ -الماؿ
دٍ -
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)ج(

ليس ىي ٍشف ىغ ٍليلىوي
ىسأف  ......ى
ب –فيؤادم
لب
أ -ال ى ى
إذا ً
الخ ُّؿ لى ٍـ ٌ .....إال ىماللةن
ؾ
ؾ
ب  -ييعطِّ ى
أ  -ييفارق ى

كح ً
يف تى ٍمتىز اف
أف ىيرل ُّ
كل ٍ
الر ى
د  -ى ىم
االنتظار
ج-
ى
عتاب
ؽ
فليس لىوي ٌإال ا
الفر ى
ي
ى
ؾ
ج  -يي افِّ ى

ؾ
د  -ىي ٍي ر ى

) ب(
) د(

تدرٌب عاَ
1ـ ق ّطع األبٌاب اآلتٌة ،واذكر تفعٌالتها ،وبحر كل ّ منها:
اؿٌ ِّ
أياـ أ ٍين
سر ل
ا ٍذ ا
يؿ يي ٍن
ىار ك ػل
الؼ ػ ػ
ػػػ
الفػ ػ ِّ
اخت ي
ٌ
الصبا ك ى
ػػ ب ػػ ػػ  /ب ػػ ب ػػ  /ػػ ب ػػ ػػ
ػػ ب ػػ ػػ  /ب ػػ ب ػػ  /ػػ ب ػػ ػػ
فَةخ ِةػالطُة ْةٓ ُةِظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ فخػالطٓ
فخػالطٓ ُةِظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ فخػالطٓ
الخفيؼ التاـ.
ؽ ِّم ٍف أطالؿ
يج
المشك ى
ما ىى ى
ٍ
ــدـ  /ـدـ  /ــ ـ
ـ تفعلف /فاعلف  /م تفعؿ

سك ٍح الك ِّ
اح
ت قِّ ا
أضح ٍ
ى
فار ى
ــدـ /ددـ /ـــ
ـ تفعلف  /فى ًعلف  /م تفعؿ

ئِّػ ػ ػ هح
غػ ػ ػ ػ ػ واد ار ػ ػ ػ
ىم َّب
اكم إف الـ ػ ػ ػ ػ ػ ا ىؿ ى
أى
دــ/دـــ/دــ/دـدـ
فؼِ / ٌٓٛفخػ / ٍٓ١فؼِ / ٌٓٛفخػٍٓ
حٌزلَ حٌطً٠ٛ
حبذا
ي
ٌ
العيش حيف أىل مي ه

كىي ٍب ىى ِّم ىف ً
ث ىكالذ ٍس ير
الماؿ
األحادي ي
ٍ
ى
د ـ د /د ـ ـ ـ  /د ـ ـ  /د ـ ـ ـ
فؼٛي ِ /فخػ / ٍٓ١فؼِ / ٌٓٛفخػٍٓ١

م زكا الب يط التاـ.

ػػ ب ػػ ػػ  /ب ػػ ب ػػ  /ػػ ب ػػ ػػ
فخػالطٓ
فخػالطٓ ُةِظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ
الخفيؼ التاـ.
عف
كرةى ػىؼ ػ
إِّ ىذا ىبلى ىغ َّبا
اسػتى ٍ
الر ي
الـ ػ يش ى
م ى
د ـ د  /د ـ ـ ـ  /د ـ د /د ـ د ـ
فؼٛي ِ /فخػ / ٍٓ١فؼٛي ِ /فخػٍٓ
حٌزلَ حٌطً٠ٛ
الدى ًر تن ض
ٌ
شدةي ٍ
ػػ ب ػػ ػػ  /ب ػػ ب ػػ
فخػالطٓ ُةِظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ
م زكا الخفيؼ التاـ.

اا
فر ٍؽ ى
قلكبيا األىك ي
ٍلـ تي ٌ
ػػ ب ػػ ػػ  /ب ػػ ب ػػ  /ػػ ػػ ػػ
فَةخ ِةػالطُة ْةٓ ُةِظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ فخالطٓ
صيحة ً
حازـ
برأم ىنصيح أ ٍىك ىن ى
د ـ د /د ـ ـ ـ  /د ـ د /د ـ د ـ
فؼٛي ِ /فخػ / ٍٓ١فؼٛي ِ /فخػٍٓ
ق
ٌـ ػ ػ
مأت ىرخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
اؤ ي
ػػ ب ػػ ػػ  /ب ػػ ب ػػ
فَةخ ِةػالطُة ْةٓ ُةِظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ
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ؾ
عف عا ؿ يػ
ؾػ ػ ػ لُّوي ـ ػ ػترك ي
ــدـ /ـدـ  /ــ ـ
ـ تفعلف  /فخػٍٓ ِٔ /ظفؼً

ب
ى
العيش لكال أنوي
أطي ى
ما ى
ــدـ /ـدـ  /ــدـ
ـ تفعلف  /فخػٍٓ ِٔ /ظفؼٍٓ
م زكا الب يط
ىع ٌما يي ىدٌن يس نف
ت ىن ٍف
ص ٍن ي
ي
ػ ػ ب ػ ػ ػ ػ  /ػ ػ ػ ػ ب ػ ػ /ب ب ػ ػ ػ ػ
فخػالطٓ ُ /ةِٔظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ  /فؼالطٓ
الخفيؼ التاـ.
الي ٍكىـ ىمتٍبك يؿ
ت ي ي
بان ٍ
ى
عاد فى ى ٍلب ى
ـ ـ د ـ  /د د ـ  /ـ ـ د ـ /ـ ـ
ـ تفعلف /فى ًعلف  /م تفعلف /فى ٍع يؿٍف
الب يط التاـ.
ُّ
الم ٍريا لى ٍـ ٍ
ضوي
عر ي
يدىن ٍس ى
مف الل ٍؤـ ٍ
إذا ى
دــ/دـــ/دــ/دـدـ
فؼِ / ٌٓٛفخػ / ٍٓ١فؼِ / ٌٓٛفخػٍٓ
حٌزلَ حٌطً٠ٛ
بد ٍف
اؿٌرك يح ك ػ ػ
سـ ػ ػ
اؿػ ػ ى
ػؿ ي
ب ب ػػ ػػ  /ب ػػ ب ػػ
فؼالطٓ ُةِظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ
م زكا الخفيؼ

ت ىع ٍف ى دا سؿ ٍبس
ىكتىىرفٌ ٍع ي
د ب ػػ ػػ  /ب ػػ ب ػػ  /ػػ ب ػػ ػػ
فخػالطٓ
ُةِظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ
فَة ِةؼالطُة ْةٓ
مٍف ىد ىم ٍسبك يؿ
إثػرىا ػؿـ ػ ػي
يمتى ه
يـ ػ ى
د ـ د ـ  /ـ د ـ  /ـ ـ د ـ /ــ ــ
ؼعلف  /م تفعلف /فى ٍعلف
ـ تفعلف  /اى
مػػىٍرتىديو ىجػ ػ ػ ػ ػ مي يؿ
ؾػ ػ ػ ػ ُّؿ رداا ػ ػ
فى يػ
د ـ د /د ـ ـ ـ  /د ـ ـ  /د ـ ـ
فؼٛي ِ /فخػ / ٍٓ١فؼِ / ٌٓٛفخػٟ

لف
لؾػ يـ ػ ػ
ػ
اؿ ُّ
الع ٍ
ِّر ك ى
د ب ػػ ػػ  /ب ػػ ب ػػ
ُةِظَة ْةف ِةؼٍُة ْةٓ
فَة ِةؼالطُة ْةٓ
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