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, ّٕ ّٕ   ا ٔ ٠ حٓبٜٔخ ٝط ٜ٘بذكظكَكخٕ ٗخٓخوخٕ ٣ل٤خيحٕ حُظ٤ًٞخي ٣ٝخيهلٕ ػِخ٠ حُـِٔخش ح ٓخ٤ٔش أ  َكبغحالٓبْ ح٧ٍٝ ٣ٝٔب

ٔ ٠ هزَٛخ ) َْ ٗخكغ  احالْٓ حُؼ خ٢ٗ ٣ٝٔ (–ٕ  ا  ) ( ٝحالهظالف ر٤ٜ٘ٔخّٕ حُؼِ  ٕ  ك٢ : أ

 ِٛٔس ا ًَٔ  ٕ 

  ٝكظلٜخ    ٕ  .أ

 ٝ:ُٜخ ػلع كخ ص 

 ٝؿٞد حٌَُٔ , ٝؿٞد حُلظق , ؿٞحُ حٌَُٔ ٝحُلظق

ضّر. هنفع وإن أكثرت من هإّن الكالم كالدواء, إن أقللت من-1  

 (حرظيحث٤ش  ريح٣ش حٌُالّ . )ؿِٔش ك٢ ٝهؼض ٜخ حُِٜٔس ٧ٗ   صًَٔ :  حُٔزذ

َ  ؿِٔش ٣زظية رٜخ حٌُالّ ٝطئى١ ٓؼ٠٘ ٓلكظش ٔ ٠ ؿِٔش حرظيحث٤ش.(: )ً  ٓٔظو الً طٔ

ّٕ حُٔٔخء   طٔطَ ًٛزخً ٝ  كؼش كخػوِٞح ٝحػِٔٞح.-ٕ  أ  ا

 ٓؼَ: ( )ؿِٔش حٓظلظخك٤ش(, ٝٓؼِٜخ )أٓخ(أ  )رؤىحس ح ٓظلظخف: ًَٔص حُِٜٔس ٧ٜٗخ ٓزوض حُٔزذ

ى حاأٓخ         أٓخ ا٢ّٗ هي ٤ُٝض ػ٤ٌِْ / ّٞ  ٗٔخٕ حُّظزَإلّٕ حُّظّٞ ٣ؼ

   :َحُٔٔخءأ  ك٢ حػظوخى١ )اًح ُْ طٌٖ رؼي أىحس حالٓظلظخف ٓزخَٗس كال طٌَٔ ٓؼ ّٕ    طٔطَ ًٛزخً.( أ

 هخٍ حُ٘خكؼ٢:-3

َّ ٓلظخف.                  هخُٞح ٌٓضَّ ٝهي هٞطٔض هِض ُْٜ           ّٕ حُـٞحد ُزخد حُش  ا

ّٕ   : ٝهؼض حُٔزذ  ٓل٤ٌش رخُوٍٞا

 حُن –ٗوٍٞ  –٣وٍٞ  –ٓ٘ظوخطٜخ(هخٍ كي أرؼي )هخٍ أٝأ١  

 ٜخ آكش هط٤َس.طٔزذ حُٔويٍحص ٓشٌلص ؿٔي٣ش ٝٗل٤ٔش ٝحؿظٔخػ٤ش ٝحهظظخى٣ش كٞ هللا اّٗ -ٗ

 : ٝهؼض ؿٞحد حُؤْ.حُٔزذ

 ..حُن–١ٌُ ٗل٢ٔ ر٤يٙ ٝح–ُؼَٜ ٝح– رخهلل– طخهلل–هللا ٝٓؼَ : حُؤْكَٝف أٓؼِش ػ٠ِ 
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َ ٣ٌشلخٕ ُي -٘ ّٓ ّٕ حُظ٣َغ ٝحُظؤ  حألٍٓٞ. كو٤وشٖٓ حألكؼَ ػيّ ح ٓظؼـخٍ ك٢ ٗوَ حألهزخٍ ك٤غ ا

 / ك٤غ.اً   رؼي حُظَٝف ٓؼَ: ٠خف ا٤ُٚ حُٔزذ ٝهؼض أٍٝ ؿِٔش حُٔ

 " .ٝؿيطٚ ٜٓلً  ٢٘اّٗ أكززض ػِْ حُ٘لٞ اً ٝٓؼِٜخ:" 

ّٕ حُٔ٘خخخكو٤ٖ هللا ٝهللا ٣ؼِخخْ اّٗخخي َُٓخخٍٞ هخخخٍ طؼخخخ٠ُ" اًح ؿخخخءى حُٔ٘خخخكوٕٞ هخخخُٞح ٗشخخٜي اّٗخخ-ٙ ي َُٓخخُٞٚ ٝهللا ٣شخخٜي ا

 ٌُخًرٕٞ"

 ىهٍٞ حُلّ حُِٔكِوش ػ٠ِ هزَٛخ: حُٔزذ

حٌُبالّ  حرظبيحءػٖ ٛبيٍ حُـِٔبش اُب٠ هزَٛبخ ًَح٤ٛبش )ٗوِبض(: ُكِوبض ٤ٔٓٝض ِٓكِوخش ألٜٗخخ٢ٛٝ رخ٧َٛ الّ حالرظيحء 

 .رٔئًي٣ٖ

 اذصرػدببػصدرػعطزةػإٌنػسسػطاػغؾتس:       0تدريب

ّٔزذ حُـِٔش  حُ

 :هخٍ طؼخ٠ُ ك٢ ٝطق حُٔ٘خكو٤ٖ-ٔ

ٜخْ ّٗ ا  أٗلخٖ ٓظخِلٕٞ  ٔخخّٗ اطلٔيٝح ك٢ حألٍع هخخُٞح  ٝحًح ه٤َ ُْٜ   "

 ٣شؼَٕٝ"    ْٛ حُٔلٔيٕٝ ٌُٖٝ  

 ٓل٤ٌش رخُوٍٞؿخءص    -

 حالٓظلظخف أال كَفرؼي ؿخءص -

ّٕ حُٔؼخىس ٤ُٔض-2 ه٤ٔش ٓخ  ىٍحىا ك٢ ك٢ حُلظٍٞ ػ٠ِ ٓخ   ِٗٔي, رَ  ا

 .ِٗٔي

 ك٢ ريح٣ش حٌُالّ ؿخءص

 هخٍ أرٞ حُؼلء حُٔؼ١َ-ٖ

 ٥ص رٔخ ُْ طٔظطؼٚ حألٝحثَ  ٝإ ً٘ض حأله٤َ ُٓخٗٚ     ٝا٢ّٗ     

 ِٔكِوش خُالّ حُر حهظَحٕ هزَٛخ 

ٝ   ٢ ٓؤرٌٍ هظخٍٟ ؿٜي١ كظ٠ أكون ؽٔٞك٢ .ٝهللا اّٗ -ٗ  ٍ ؿِٔش ؿٞحد حُؤْٝهٞػٜخ أ

 )إٌن(ػسسػطاػغؾتس:اضبطػعطزةػ        2تدريب 

ألهشخخًْ   , ٝأطوخخًْ ُخٚ ٌُّ٘خ٢ أطخّٞ ٝأكطخَ ٝأطخ٠ِ ٝأٍهخي  اّٗخ٢هخٍ ٍٍٓٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝٓخِْ " أٓخخ ٝهللا -ٔ

 ٝأطِٝؽ حُ٘ٔخء. كٖٔ ٍؿذ ػ٢٘ ٓ٘ظ٢ ك٤ِْ ٢ّ٘ٓ" ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ.

ٕ- ّٕ حُويٍس ػ٠ِ حإلٗظخص طـِذ ُي حألطيهخء كخُٔظـ٢ حُـ٤ي  ّٕ ًؼ٤َحً ٖٓ ٓٞء حُلْٜ ٣٘ظؾ ػٖ ٓٞء حإلطـخء ك٤غ ا ا

ّٕ  ٣ٌٕٞ طي٣وخً ُِـ٤ٔغ, اً حإلطـخء ٣ظطِذ ٓوخٝٓش حُ٘لْ ٝحُويٍس ػ٠ِ ح ٗظزخٙ ٝحُ٘لْ ط٤َٔ ا٠ُ حُظلخيع أًؼخَ ٜٓ٘خخ  ا

 طوخٜٗخ .اح ٓظٔخع ٜٓخٍس ٖٓ حُؼٍَٝس  إ ٔخ ؽخٍ. كٞ هللاٚ ًِّ ا٠ُ حإلطـخء ٝطٌخى طِّٔ 

ّٕ أؿِْ ػ٠ِ شخؽت حُزلَ ك٤غ إٔ أكذ -ٖ  حُٜٞحء ػ٤َِ ا

 هِن كٖٔ.ًٝ   ا٣ٚٗؼـز٢٘ حُلظ٠ حُظخىم حُٔٔٞف اً -ٗ

ػ
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ػعوػططضوب:ػ(ػاضطصدورةػعطزتؼاػحدبػطاٌنإرػرنػاضططاظسػاآلتغظػبادتخدامػ)رٌبتدرغبػ:-3

 أ٤ٔٛش حُؼِْ ك٢ ك٤خط٘خ )حهظَحٕ حُوزَ رخُلّ حُِٔكِوش( -ٔ

ٕ   ؿخرش :٩ح  حُؼِْ ُْٜٔ ك٢ ك٤خط٘خ. ا

 كذ حُٞؽٖ )أٍٝ ؿِٔش ؿٞحد حُؤْ(  -ٕ

ٕ   ؿخرش :٩ح  ح١ُٖٞ ٖٓ حال٣ٔخٕ كذ   ٝهللا ا

 حُظزَ ٝحُلَف)ك٢ حرظيحء حٌُلّ( -ٖ

ٕ  حُٜزَ ٓلظخف حُلَؽ. ؿخرش ٩ح  ا

ػػ4تدرغبػ

ػاشرأػاضظصػاآلتسػثمػأجبػرنػاألدئضظػاضتسػتضغر:

ٝأٓ٘خخءٙ إٔ ٣طٞكخٞح أهطخخٍ رخلىٙ ٝأً٘خخف ٝ ٣ظخٚ  ٚٝأٗلخٌ ػوخطخشَٝحٕ ٣ٞٓخخً ٓخٖ حأل٣خخّ أّٗخٚ ٓخ٣َغ  " أظَٜ حُِٔي أٗٞ

ّٕ حألؽزخخء ٝطخلٞح ُخٚ ًُخي, كطخخكٞح ٝ ٣ظخٚ  ؽخُز٤ٖ ُٚ ٝػخخىٝح ا٤ُخٚ ًِّٜخخ ُز٘ش ػظ٤وش ك٢ ه٣َش هَرخش ٤ُظخيحٟٝ رٜخخ, اً ا

ظ٢  ٝحهظزخخٍ ٣طـ٣َذ ٝ ح ّ أٍىص ٓخ ٝشٌَ هللا ٝهخٍ: َٝحٕ كلَف أٗٞ ش .٘ش ػظ٤وشكوخُٞح: ٓخ ٝؿيٗخ ٌٓخٗخً هَحرخً ٝ  ُز

 َّ خٙ ٝك٤غ اّٗ ٌِٓٔظ٢ ألػِْ َٛ رو٢ ك٢ حُٞ ٣ش ٓٞػغ هَحد ألػٔ ّٔ ض أٓخٍٞ ٚ ُْ ٣زن ك٤ٜخ ٌٓخخٕ  ا  ٝٛخٞ ػخخَٓ كوخي ط

 حٌُِٔٔش , ٝحٗظظٔض حألكٞحٍ , ٝٝطِض حُؼٔخٍس ا٠ُ ىٍؿش حٌُٔخٍ ."

 (ربَٗحف حُٔؼ٣ِْظَى ُِ ط خُذ )                                                           حهظَف ػ٘ٞحٗخً ٓ٘خٓزخً.-أ

 ّٕ ٝؿٞرخ ,ٓخ ػِّش ًَٔٛخ؟اٍٝىص ك٢ حُّ٘ض ؿِٔظخٕ ًَٔص ك٤ٜٔخ ِٛٔس -د

ف حً)                                                               ٕ  ح١٧زخء ٝٛلٞح ُٚ ًُي ,اً ا  (ؿخءص رؼي حُظَ 

ف ك٤غ)                                                             ك٤غ اٗٚ ُْ ٣زن ك٤ٜخ ٌٓخٕ ,  (ؿخءص رؼي حُظَ 
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 (خُلخػَر ٣ٌظل٢)  حُلؼَ حُلُّ-1

 ٓؼَ : ٍِٗ حُٔطَ

                      (             حُٔلؼببببٍٞ رببببٚٝحُلخػببببَ  اُبببب٠ ٣لظببببخؽ): حُلؼخخخخَ حُٔظؼخخخخي١-2

 أٍِٗ هللا حُٔطَ

 حُٔلؼٍٞ رٚ –حُلخػَ  –حُلؼَ 

 حُٔخ٤ٓش ُِٞؽ٤٘ش ٍىٕ حُٔؼخ٢َٗ حأل َ شٜيحء  ٓطّ 

ٔش   شٜيحء: كؼَ ٓخٝ ٓز٢٘ ػ٠ِ حُلظق    َٓطّ   : ٓلؼٍٞ رٚ ٜٓ٘ٞد رخُلظلش.حُٔؼخ٢ٗ: كخػَ َٓكٞع ٝػالٓش ٍكؼٚ ح٠ُ 

 ٝهي ٣ظويّ حُٔلؼٍٞ رٚ ػ٠ِ حُلخػَ

 حُٞؽٖ( ْٜ كذ  )ٌٖٓ هِٞرَ :ٓؼَ 

ّ : ٓلؼٍٞ رٚ ْٜهِٞرَ    : كؼَ ٓخٝ ٓز٢٘ ػ٠ِ حُلظق ٌٖٓ  ٜٓ٘ٞد رخُلظلش   ٓوي 

َ : كخػَ كذ    ٔش. ٓئه   َٓكٞع ٝػالٓش ٍكؼٚ ح٠ُ 

 ٝهي ٣ظويّ حُٔلؼٍٞ رٚ ػ٠ِ حُلؼَ ٝحُلخػَ.

 طَ٘غ ٛئ ء حألرطخٍ(  ًوُٞ٘خ: )حُٔـيَ 

: )حٓبْ حٗبخٍس ٓز٘ب٢ كب٢ ٓلبَ ٍكبغ ٛئ ء   " كؼَ ٓخٝ ٓز٢٘ ػ٠ِ حُلظقط٘غش   ٜٓ٘ٞد رخُلظل ٓوي ّ: ٓلؼٍٞ رٚ حُٔـيَ 

َ كخػَ  (ٓئه 

ػطثضظػاضتاضغظ:اضغطضغظػاضورادةػسسػاأل:ػحددػرظاصرػاضجطضظػ1تدرغب

 رخُٔؼخرَس حُ٘ـخفَ  ٣يٍى حُطخُذ  -ٔ

 : ٓلؼٍٞ رٚحُ٘ـخف ,: كخػَ   حُطخُذ   ,: كؼَ  ٣يٍى

 ٛخ ر٘لٜٔخؿٌحءَ  –ًخُ٘زخطخص  –حٌُخث٘خص حُل٤ش  طظ٘غ رؼغ  -ٕ

 : ٓلؼٍٞ رٚؿٌحءٛخ: كخػَ     رؼغ: كؼَ    طظ٘غ

ْٕ ٣ِو٠ ح-ٖ ٕ  أهخٙ إلؿ٤َٔ أ  رخرظٔخٓشٗٔخ

 .هخٙ : ٓلؼٍٞ رٚأ ,ٗٔخٕ: كخػَ   ٩ح   ,  كؼَ   ٣ِو٠: 
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 أٓؤٍ إٔ ٣ٞكو٘خ ك٢ ٤َٔٓط٘خ حُؼ٤ِٔش ٝحُؼ٤ِٔش هللاَ    -ٗ

 ,:كؼَ   ٣ٞكن  ,: ٤َٟٔ ٓٔظظَ طوي٣َٙ أٗخ  حُلخػَ: كؼَ      ٓؤٍأ: ٓلؼٍٞ رٚ      هللا

 ٜٗذ ٓلؼٍٞ رٚ :٤َٟٔ ٓظَٜ ٓز٢٘ ك٢ ٓلَ  ٗخ  

ٍَ   ٣َؿغ -٘  حُ٘لْ حُٔلوٞى ا  ػل٤ق   حُٔخ

 : كخػَ ػل٤ق    ,: ٓلؼٍٞ رٚ حُٔخٍ    ,: كؼَ   ٣َؿغ

 هخٍ أكٔي ٗٞه٢:-6

 ٝطؼطِض ُـش حٌُلّ ٝهخؽزض               ػ٢ّ٘٤ ك٢ ُـش حُٜٟٞ ػ٤٘خى 

 : كخػَ ُـش                          : كؼَ طؼطِض

 : كخػَػ٤٘خى     ,: ٓلؼٍٞ رٚ        ػ٢٘٤,   : كؼَ  هخؽزض

 ؤص ٠ِٔٓ ٠ٜٗ رٔ٘خٓزش ػٞىطٜخ ٖٓ حُٔلَ ّٛ٘  -ٔ

( ؿ٤بَ ابخَٛس ٓٔبخ حٓبظيػ٠ إٔ ٣ٌبٕٞ حالٓبْ حُٔظوبيّ ٛبٞ , ٜٗخ٠ ألٕ ػلٓخش حإلػخَحد )ٓخ٠ِٔ طويّ حُلخػَ كب٢ حُـِٔبش   

 ٌٛح ًحى " ؤّٛ٘ هُٞ٘خ "حُلخػَ. ٝٓؼِٜخ 

 .ُؼيّ ٝؿٞى ه٣َ٘ش ط٤ِٔ أكيٛٔخ ػٖ ح٥هَ ٝؿٞرخ هش٤ش حُِّزْ  حُلخػَ ك٤ظويّ حُٔلؼٍٞ رٚ ػ٠ِ 

 : هخٍ حُ٘خػَ كخكظ ارَح٤ْٛ ػ٠ِ ُٔخٕ حُِـش حُؼَر٤ش -2

 
 
 فًٙ                وبِٓ  أٔب اٌجؾش يف أؽشبئٗ اٌذس

 
 ػٓ صذفبرٟ. ٛاصعؤٌٛا اٌغ

  ٓ ـّ كَٜ خ ؿِٔش )أ  (حُـخٞحصَ )ٝحُٔلؼٍٞ رٚ ٛٞ حُـٔخػش  )ٝحٝ( حُؼ٤َٔ حُٔظّظَ كخُلخػَ ٛٞ( ٞحص ػٖ طيكخط٢ٓؤُٞح حُ

ٔ  ٗ  إٔ  ٝال ٣ـُٞ  ٣ـذ طويّ حُلخػَ ػ٠ِ حُٔلؼٍٞ رٚ ٝؿٞرخً. ثٌخ حطَٜ رٚ ػ٘يلَٜ ح٤ٔ٠َُ حُٔظَٜ ػ

( حُظخخخء( ٝحُلخػببَ )َرخخخه( كخُلؼببَ )ٚهخرِظ خخٟبب٣َ٤ٖٔ ٓظٜبب٤ِٖ ٓؼببَ )ٔلؼببٍٞ رببٚ ٝحُ خػببَ ًح ًببخٕ حُلا٣ٝظوببيّ حُلخػببَ ٝؿٞرببخً 

 (ٓخػيطٚ(ٝٓؼِٜخ )ٜخءحُ) رٚ ٝحُٔلؼٍٞ
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 األمجلة

 حُٔؼ٣ٞ٘ش ٣٘شٝٓؼخٍ حُوَ ٓؼخٍ ػ٠ِ ه٣َ٘ش ُلظ٤ش

كخُظَط٤ببذ ؿببخثِ ُٝبب٤ْ ( أًَٓخخض ٣ل٤خخ٠ ُز٘خخ٠ًوُٞ٘ببخ )-1

ٕ   خٝحؿز ٧( ّٕ   حُلخػَ ٛٞ ُز٠٘ طخء حُظؤ٤ٗغ( طز٤ٖ أ

كظٜخخخٍٞ (, ِ  ػٔخخخ٢حٓخخخظوزَ طخخخي٣و٢ حُؼ٣ِخخخٝؿِٔبببش )-د

ِ   َكخخغحُؼخخٔش ػلٓخخش حُ (حُظبب٢ ٛبب٢ حُٜببلش  ػِخخ٠) حُؼ٣ِخخ

 ( حُلخػَُٜي٣و٢ طيٍ ػ٠ِ إٔ ٛي٣و٢ ٛٞ )

ػٔخخ٢  حٓخخظوزَ)لووك نت ووج لل   وو   : ٝؽ٣َوخخش أهخخَٟ ُِظٞػخخ٤ق

ِ   طي٣و٢ ُزوب٢ حُلخػبَ ٛبٞ ٛبي٣و٢  حُؼ٣ِبِ ُٞؿبٞى  (حُؼ٣ِ

كغ حُّؼٔش ػ٠ِ ًِٔش حُؼ٣ِِ َّ  ػلٓش حُ

( ٛٞ حُلخػبَ  أه٢كخُٔؼ٠٘ إٔ ٣ٌٕٞ ) )هَأ أه٢ ٍٝح٣ظ٢( 

 ػٛٞ ح١ٌُ ٣وَأ حَُٝح٣ش ال حُؼٌْ ٧ٚٗ  
ٓخ طـ٤َ  حُٔؼ٘ب٠ هَأ ٍٝح٣ظ٢ أه٢ (ٓؼال :ُٞ ًخٗض حُـِٔش )

ٝح٣ش. حُلخػَ ٛٞ أه٢ ألّٗٚٝرو٢   َ  ْٛ ٖٓ ٣وَأ حُ

 

 .هش٤ش حُِزْ ُؼيّ ٝؿٞى ه٣َ٘ش ط٤ِٔ أكيٛٔخ ٖٓ ح٥هَ  - أ

 ًٕٞ حُلخػَ ػ٤َٔحً ٓظظلً ٓٞحء أًخٕ حُٔلؼٍٞ رٚ حٓٔخً ظخَٛحً أّ ػ٤َٔحً ٓظظلً. - د

ش حُظخَٛس- ّٔ ٝؿٔبغ حُٔئٗبغ  ح٧ٝالى  ٓبخٍ : ٝؿٔبغ حُظٌٔب٤َ  حُُٞبي  كب٢ ح٧ٓبٔخء حُٔلبَىس ٓؼبَ :ٓبخٍ  طَكغ حألٓٔخء رخُؼ

خُْ   ٔ بخُْ ٝحُخٞحٝكب٢ حُٔؼ٘ب٠ )ًٍبٞ حُالػزبخٕ(  ٝحألُق(   ح٤ُٔ يحص  ٓ٘ض ):حُ  ٔ ) ٝح٧ٓبٔخء حُؤٔبش كب٢ ؿٔبغ حُٔبًٌَ حُ

 )ؿخء أرٞى(ًٍٞ حُالػزٕٞ(

خُْ ٗلبٞ  ٝح٤ُخء:ٍأ٣ض حَُُٞي ٝح٧ٝالى  ظ٤ٌَٔٓٔخء حُٔلَىس ٝؿٔغ حُك٢  ح٧  رخُلظلشط٘ظذ   ٔ ك٢ حُٔؼ٘ ٠ ٝؿٔغ حًٌَُٔ حُ

خُْ ٗلٞ  ٝحٌَُٔس(ٌَٗص حُٔؼ٤ِْٖٔ ٝحُٔؼ٤ِٖٔ )  ٔ خص  )ك٢ ؿٔغ حُٔئٗغ حُ ك٢ ح٧ٓبٔخء حُؤٔبش  ٝحألُق,( ٌَٗص حُٔؼِٔ 

 )ٗخٛيص أرخى(

بخُْ ٗلبٞ   ك٢ ح٧ٓٔخء حُٔلبَىس رخٌَُٔسٝطـَ   ٔ َ  ٓب)ٝؿٔبغ حُظٌٔب٤َ ٝحُٔئٗبغ حُ بخص   ٝ  ٍَص رخَُؿب ٍ  ٝحُٔؼِٔ   ,(حَُؿبخ

خُْ  رخ٤ُخءٝطـَ   ٔ  (, ٍَٓص رؤه٤ي ٤ٍَٖٔٓص رخُالػز٤ْٖ ٝحُٔؼِ  )ٗلٞ: ٝحألٓٔخء حُؤٔش ك٢ حُٔؼ٘ ٠ ٝؿٔغ حًٌَُٔ حُ

 ٓٔظ٘ل٠.–كظ٠ –ٛيٟ  ٓؼَ: ٓٔخء حُٔوظٍٞسػ٠ِ حألحُلًَخص  ٝطوّيٍ*
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 ُتضطْب طخء حُٔظٌِْ -1

ػَتضطْب طخء حُٔوخ١ذ -2

 ِتضطْب طخء حُٔوخ١زش -3

 ضطبا أُق حالػ٤ٖ٘ -4

ٞس -5  نضطْب ٕٗٞ حُ٘ٔ 

 ظاضطْب ٗخ حُلخػَ -6

 ضطبوا ٝحٝ حُـٔخػش  -7

 تصتبغن–اصتبسػ ٣خء حُٔوخ٤١ش -8

ّبئش 
 
بثمخ رؼشة يف ؿبً سفغ فبػلًيف األِضٍخ ِالؽظخ :صب١غ اٌع

 
ِلخ اٌغ

 
ػٍلٝ  ٚرىلْٛ ِمذ

 ٚعٛثب. اؼبفؼٛي ثٗ

 دارده ٛخء حُـخثذ  -1

 داردصمػ-داردك ًخف حُٔوخ١ذ -2

 داردظس ٣خء حُٔظٌِْ -3

 دارَدظا ٗخ حُٔلؼٍٞ رٚ -4

ػاضٌدابػظػتطربػسسػطحلػظصبػطغطولػبرػطػٌدمػسسػاألطثضظػجطغدػاضضطائر

 تْ قام  -ْت فراب مثل :لقب  محّل لوا من آ تذّكر فزيزي الطّالب أّن تاء التأنجث الّساكنٌ ِ

 

ػ

ػ
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 2تدرغب

ػرضلػتػدمػاضغارلػرضزػاضطغطولػبرػوجوبًاػسسػطاػتحترػخطػسسػصلػططاػغؾتس:

 حُٔزذ حُـِٔش

ّٕ س ؽَكخ٢ حُٜ٘خخٍ ُُٝلخخ ٓخٖ ح٤ُِخَ لهْ حُظّ أ"ٝ: هخٍ طؼخ٠ُٔ  ا

ٌّح٣ًَٖ ح٤ُٔجخص٣ٌٛزٖ حُلٔ٘خص   "   ًُي ًًَٟ ُِ

ٕ  حُلخػَ ٤َٟٔ ٓظَٜ  )ٕٗٞ حُ٘ٔٞس(ٝحُٔلؼٍٞ رٚ حْٓ ٧

ٔ ٤جخص(اخَٛ  )حُ

 

 ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ : –هخٍ ٍٍٓٞ هللا -ٕ

 ِْ ظِٔخص ٣ّٞ حُو٤خٓش( كبٕ حُظّ  ِْوٞح حُظّ )حطّ 

  ٕ ٔخػببش(ٝحُٔلؼٍٞ رببٚ )ٝحٝ حُـ ٓظٜببَ حُلخػببَ ٟبب٤َٔ ٧

ْ(حْٓ اخَٛ  . )حُظِ 

 هخٍ حُشخػَ ك٤يٍ ٓلٔٞى ٓخىكخً أَٛ حألٍىٕ: -ٖ

 أًؼَ ٣ؼشوٕٞ حألٍع ٌُٖ   ٣ؼشوٕٞ حٍُٞى  

 

  ٕ )ٝحٝ حُـٔخػش(حُٔلؼٍٞ رٚ حْٓ   ٓظَٜ حُلخػَ ٤َٟٔ ٧

 )ح٧ٍٝ(اخَٛ

ٗ- َّ عدم لتقّدم للفتعل ) كسى( ع ى لل فعكل به )عٌسى(  ش ُٔشخًٍظٚ ك٢ حألػٔخٍ حُظطٞػ٤ّ  ٠ٓٞٓ ػ٠ٔ٤ّ ً
ٌّ    ك كد قرٌ    ز أحده ت  ن لآلخرت ٌّ  لفظٌ  أك  ع ك

.،ألّن للحرن   قّدرة ع ى آخره ت كنال   ه ت ٌ نن أن 
ىفتعال أك  فعكال به فً لل ع ٌنكن   

 هخٍ حُ٘خػَ :-5

 ػٖ ٓخ٢ُ ًٝؼَطٚ  طٔؤ٢ُ حُ٘خّ  

 ػٖ ى٢٘٣ ٝػٖ هِو٢ٝٓخث٢ِ حُوّٞ  

ًَ ٓظٜبَ ٝحُٔلؼبٍٞ ربٚ  ٧ٕ حُلخػَ )٣بخء حُٔوخ١زبش( ٟب٤ٔ

 )حُ٘ خّ(اخَٛ حْٓ

 

ّ حُلخػببَ )ٛببٌح( ػِبب٠ حُٔلؼببٍٞ رببٚ )ًحى( ُؼببيّ ٝؿببٞى  ك٢ أٍٓٞ ٤ٓخ٤ّٓش رِزخهش ٝحكظَحّ. ٗخهش ٌٛح ًحى-ٙ هببي 

ٕ   ط٤ٔببِ أكببيٛٔخ ٓببٖ ح٥هببَ. ه٣َ٘ببش  ُلظ٤ببش أٝ ٓؼ٣ٞ٘ ببش ٧,

ٜٓ٘ٔبخ ٣ٌٔبٖ إٔ ٣ٌبٕٞ  حُلًَش ٓوي ٍس ػِب٠ خهَٛٔبخ ًٝبال  

 .كخػال أٝ ٓلؼٞال رٚ ك٢ حُٔؼ٠٘

 ٕٓظٜال َح٧ٕٕ حُلخػَ ٝحُٔلؼٍٞ ٤ٟٔ , ٖٝٓ أٓخء طًَظٚ شٌَطٖٚٓ أكٖٔ ٢ُ -7

ٖٓ ػخىس حُشخػَ ك٢ حُؼظَ حُـخ٢ِٛ حُٞهٞف ػ٠ِ حألؽلٍ -8

 حَُحكِش. ٓؼٚ ٝىحى  ٓلزٞرظٚ ح٣ظًٌَُطِذ ٖٓ ه٤ِ٤ِٚ إٔ حٝ

َ ٕ  حُلخػَ ٤َٟٔ ٓظٜ  حْٓ )أُق حالػ٤ٖ٘( ٝحُٔلؼٍٞ رٚ  ٧

 )ٝىحى( اخَٛ
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اضغارلػطنػاضطغطولػبرػسسػطاػغؾتسظوعػاضػرغظظػاضتسػأزاضتػاضعطوضػسسػتطغزػػطا  

 ٗٞع حُو٣َ٘ش حُـِٔش

َ  كغ ٝحُي١ -ٔ ػَحر٤بببببش ػِببببب٠ ُلظ٤بببببش )حُلًَبببببش ح٩ ٠أه٢ ػ٠ِ ٣ُخٍس حَُٔػ حُلخػ

ببببلش طظزببببغ  خٟببببَحُل  ٜ كٜبببب٢ ٛببببلش ٝحُ

 ٓٞٛٞكٜخ(

ػخخل أٍشخخيص ُخخ٠ طظخخ٤ْٔ هطّخخش حُٔشخخَٝع ؟ُوخخي آظخخطل٠  ٓخخٖ أٍشخخي  -2

  ح٤ُٚ. ٓظطل٠

بخ   ٔ ُلظ٤ش )طخء حُظؤ٤ٗبغ (كب٢ أٍٗبيص  ٓ

 )ػال(ٕ  حُلخػَ ٓئٗغأ٣ؼ٢٘ 

 طٔظؼ٤َ( ٓؼ٣ٞ٘ ش )حُٔللظش ال .طي٣وظ٢ ٓللظظ٢ ُلخؿظٜخ ُٜخ حٓظؼخٍص هخُض حُٔي٣َس:-ٖ

 ٓؼ٣ٞ٘ش ٌٓ ً٘ض طـ٤َح . ٜٓخٍط٢ ك٢ حُوؾ ٓي٢ٍٓ طوَ -ٗ

خ  ٛيٟ ك٢ ٓٔخروش أٝحثَ حُٔطخُؼ٤ٖ ٗخكٔض ػ٠ٔ٤-٘  ٔ ُلظ٤ش الطٜخٍ حُلخػَ رظخء حُظ ؤ٤ٗغ ٓ

ٗغ  ٕ  حُلخػَ ٓئ   (ٛيٟ)٣ؼ٢٘ أ

 األِضٍخ 

  خٙٝح رظٔخٓش طؼِٞ ٓل٤ّ  ٜخحٓظِْ حُـخثِس ٓٔظلوّ -ٔ

ّٔزذ    ٓٔظلوٜخ ػ٤َٔ ٓظظَ ٣ؼٞى ػ٠ِ حُٔلؼٍٞ رٚ(:)حطَٜ رخُلخػَ حُ

 ي حُزيٍلظوَ ٝك٢ ح٤ُِِش حُظِٔخء ٣           ْٛؿيّ  اًح ؿيّ  ٢ًٌَٗ٤ٓ ه٢ٓٞ    حُلٔيح٢ٗ: هخٍ حرٞ كَحّ-2

ٕ  حُٔزذ كب٢ حُِـبش  ٝكٜبَ ح٠ُب٤َٔ حُٔظٜبَ ٓٔظ٘بغ حُلؼَ حطظَ رٚ حُؼ٤َٔ )ح٤ُخء( : طويّ حُٔلؼٍٞ رٚ ػ٠ِ حُلخػَ ٧

 (.)٧ٕ حُٔلؼٍٞ رٚ ٤َٟٔ ٓظَٜ ٝحُلخػَ حْٓ اخَٛ

 

 

 . ٍٞ ر٣ٚؼٞى ػ٠ِ حُٔلؼ٤َٟٔ  رخُلخػَ  حًح حطَٜ  -1

 إٔ ٣ٌٕٞ حُٔلؼٍٞ رٚ ٤َٟٔحً ٓظٜالً ٝحُلخػَ حٓٔخً اخَٛحً. -2
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اػغؾتس:طٌطػنػدببػتػدمػاضطغطولػبرػرضزػاضغارلػسسػصٌلبٌغ

 الّسبب الجملٌ

ُٜٝخْ حُِؼ٘خش  حُظخخ٤ُٖٔ ٓؼخٌٍط٣ْٜ٘لخغ هخٍ طؼخخ٠ُ "٣خّٞ   -1

 "ُْٜٝ ٓٞء حُيحٍ

)ْٛ( ٣ؼبٞى رٚ ٟب٤َٔ ( حطَٜ ٓؼٌٍط٧ْٜٕ حُلخػَ)

ّ )حُظخ٤ُٖٔ(ػػ٠ِ حُٔلؼٍٞ رٚ  حُٔوي 

ر٘زخخؤ  ؿخخخءًْ كخٓخخنهخخخٍ طؼخخخ٠ُ "٣خخخ أ٣ٜخخخ حُخخ٣ٌٖ حٓ٘خخٞح حٕ -2

ظظخخزلٞح ػِخخ٠ ٓخخخ كؼِخخظْ كإٔ طظخخ٤زٞح هٞٓخخخ رـٜخُخخش  كظز٤ّ٘خخٞح

 "ٗخى٤ٖٓ

ٕ  حُٔلؼٍٞ رٚ ٟب٤َٔ بَ)ًْ( ٝحُلخػبَ حٓبْ  )٧ ٓظٜ 

 )كخٓن(اخَٛ

خ.حألٍع أ /٣ؼشن  أ٢ِٚٛ حُٞؽٖ ٣ٔل-ٖ بَ ربٚ) ٧ٕ حُلخػَ )أَٛ(  طلخرٜ  ٟب٤َٔ)حُٜخء( ٣ؼبٞى  حطٜ 

ّ )ح١ُٖٞ(  ػ٠ِ حُٔلؼٍٞ رٚ حُٔوي 

ٝحُلخػبببَ  )٧ٕ حُٔلؼبببٍٞ ربببٚ ٤َٟٔ)حُٜخء(ٓظٜبببَ ٝٓخ ٣َطِٚ ك٢ حُلـَ ؿل٘خى   ٓخ أٝكظٚ ػ٤٘خىأك٠ِ حُوظخثي -4

 .اخَٛ (حْٓ )ػ٤٘خى

 هخٍ حُو٤ِلش حُٔٔظؼزي --٘

 ط٣ِٜ٘خ حألهٔخٍكخ٤ُِخ٢ُ     خرض حٌُٝحثذ ٢٘ٓ شإ طٌٖ 

ٓظٜبَ ٝحُلخػبَ  ) ٧ٕ حُٔلؼٍٞ ربٚ )حُٜبخء( ٟب٤َٔ

 .اخَٛ )ح٧هٔخٍ(حْٓ

ػخهخخخيحً ح٤ُ٘خخخش ػِخخخ٠ ىٝحّ طؼٜخخخيٛخ  حألٍع ٓخٌُٜخخخخكخخخَع -6

 .ٝحُللخظ ػ٤ِٜخ

٣ؼببٞى )٧ٕ حُلخػببَ )ٓخُي(٣ٞؿببي ك٤ببٚ ٟبب٤َٔ)حُٜخء( 

 ػ٠ِ حُٔلؼٍٞ رٚ  حُٔوي ّ)ح٧ٍٝ(

ح٣ٌُٖ ٣ويٕٓٞ حُٔظخِلش حُؼخٓخش ػِخ٠  ٣ؼـز٢٘ حُٔٞحؽٕ٘ٞ-7

 حُٔظِلش حُوخطش.

ًَ ٓظَٜ )ح٤ُخء(ٝحُلخػَ حْٓ  )٧ٕ حُٔلؼٍٞ رٚ ٤ٟٔ

 )حُٔٞح١ٕ٘ٞ( اخَٛ

 ٧ٕ حُٔلؼبببببببببببببٍٞ ربببببببببببببٚ ٟببببببببببببب٤َٔ ٓظٜبببببببببببببَ أٝ ً  ٣لظَٓي ح٥هَٕٝ كخكظَْٜٓ أٗض ٕ أٍىص حٕا--8

 .اخَٛ )حٌُخف(ٝحُلخػَ)ح٥هَٕٝ( حْٓ

ِٔخخخٚ حإلٗٔخخخخٕ  ػِٔخخخٚ حُظخخخخُق ٝهِوخخخٚ حُلٔخخخٖ ٝػ٣٘لخخخغ -9

 حُ٘خكغ.

ببَ رخُلخػببَ ٟبب٤َٔ)حُٜخء( ٣ؼببٞى ػِبب٠ حُٔلؼببٍٞ  حطٜ 

 رٚ حُٔوي ّ )حالٗٔخٕ(
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 األمثلٌ

 ٝح٣ّخى ٗٔظؼ٤ٖ" ا٣خى ٗؼزيهخٍ طؼخ٠ُ " -ٔ

  ألٕ "ا٣خى" ػ٤َٔ ٗظذ ٓ٘لظَ  ٣يٍ ػ٠ِ ح هظظخصّ حُٔلؼٍٞ رٚ ػ٠ِ حُلؼَ ٝحُلخػَ طوي  

 الٕ ٓظؼي٣خٕ ٝٛٔخ كؼٗلٖ : طوي٣َٙ  ٤َٟٔ ٓٔظظَ حُلخػَ          ) ٗؼزي / ٗٔظؼ٤ٖ(  حُلؼَ

 ًْ ًظخرخً هَأص ك٢ حُؼطِش حُظ٤ل٤ش؟-ٕ

 ك٢ حٌُلّ حُظيحٍسٖٓ حألٓٔخء حُظ٢ ُٜخ كن  )ًْ( ألٕحُؼخ٤ٗش حُـِٔش  ّ حُٔلؼٍٞ رٚ ك٢ طوي  

 طٌٕٞ ٢ٛ حُٔلؼٍٞ رٚ.ػ٘يثٌ    (ًْ)   ٓلؼُٞٚ(  ٔظٞفحُظخء )ُْٝ ٣  حُلخػَكؼَ ٓظؼي +  هَأ   ًْ ًظخرخً هَأص؟ 

 حُٜيحٍس ك٢ حٌُالّ  ٖٝٓ ح٧ٓٔخء حُظ٢ ُٜخ كن  

 (ًْ حُوز٣َش )                            ًْ ٓشٌِش كَ حُظطٍٞ حُؼ٢ِٔ      

 حْٓ ٓز٠٘ ػ٠ِ حٌُٕٔٞ ك٢ ٓلَ ٜٗذ ٓلؼٍٞ رٚ ٓويّ 

 )ٖٓ طوخرَ كخرظْٔ ك٢ ٝؿٜٚ(

ٔ ٌٕٞ حْٓ ١َٗ: ٓز٠ٖ٘ٓ :   . ٓلَ ٜٗذ ٓلؼٍٞ رٚ ٓويّ ك٢  ػ٠ِ حُ

  

 ػ٠ِ ح هظظخص ٓؼَ: اًح ًخٕ حُٔلؼٍٞ رٚ ػ٤َٔ ٗظذ ٓ٘لظَ ٣يٍ-أ

 ًْ(ا٣خ   –خًٖ ٣  أًخ ح٣خ   –خًْ ح٣   -خىا٣   –خى ا٣  ) 

 : اًح ًخٕ حُٔلؼٍٞ رٚ ٖٓ حألُلخظ حُظ٢ ُٜخ كّن حُظيحٍس-د

(–ٖٓ –)ٓخ حٓٔخء ح١َُ٘أٝ   ًؤٓٔخء حالٓظلٜخّ )ٖٓ/ٓخ / ًْ(   أ١ 

ػ:ػحددػدببػتػدمػاضطغطولػبرػرضزػاضغارلػوجوبًاػسسػصلػطنػغؾتس:5تدرغب

 الّسبب الجملٌ 

ٕ   هخٍ طؼخ٠ُ "ٝٓخ ط٘لوٞح ٖٓ ه٤َ كألٗلٌْٔ " -ٔ ٖٓ ح٧ٓٔخء حُظ٢ ُٜخ  ٞحْٓ ١َٗ ٝٛ حُٔلؼٍٞ رٚ "ٓخ" ٧

 .كن حُٜيحٍس 

 هخٍ أرٞ ػَٔ حُؼَؿ٢:-ٕ

 ٤ُّٞ ٣ًَٜش ٝٓيحى ػـَ     كظ٠ أػخػٞح ٝأ١ّ أػخػ٢ٗٞ 

ٕ  )أ١ (ٖٓ ح٧ُلبخا حُظب٢ ُٜبخ   كب٢ حٌُبالّ, حُٜبيحٍس كبن  ٧

 حْٓ حٓظلٜخّ ٞٝٛ

 :هخٍ حُٔظ٘ز٢ ك٢ ًخكٍٞ-ٖ

 أ٢ّٗ رٔخ إٔ شخى ٓ٘ٚ ٓلٔٞى. ُو٤ض ٖٓ حُي٤ٗخ ٝأػـزٚ ٓخًح 

)حٓبببْ حٓبببظلٜخّ( ٓبببٖ ح٧ُلبببخا حُظببب٢ ُٜبببخ كبببن  (ٓببخًح  )٧ٕ

 حُٜيحٍس ك٢ حٌُالّ 
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. خٛخٝا٣ّ حٌُِٔش حُط٤زش طيهش, -ٗ ِْن  خٛبببببخ( ٟبببببب٤َٔ ٜٗببببببذ ٓ٘لٜبببببَ ٣ببببببيٍ ػِبببببب٠ )٧ٜٗخ)ح٣   ٣َطـ٠ حَُو

 حالهظٜخٙ(

ْٖ ٍُص ك٢ ٌٛح حُٔٔخء؟-٘ )حٓبببْ حٓبببظلٜخّ( ٓبببٖ ح٧ُلبببخا حُظببب٢ ُٜبببخ كبببن (ٓبببٖ )٧ٕ  ٓ

 حُٜيحٍس ك٢ حٌُالّ.

 خى( ٤َٟٔ ٜٗذ ٓ٘لَٜ ٣يٍ ػ٠ِ حالهظٜخ٧ٕٙ )ح٣   ؿخٍس" أػ٠٘ ٝحٓٔؼ٢ ٣خ خىا٣ّ ٖٓ أٓؼخٍ حُؼَد: " -ٙ

ػ(6تدرغبػ)

ػاضبطػطاػتحترػخطػسسػاضظصػاآلتس:

ّٕ ح٣ٌُٖ ٣زٕ٘ٞ  حُل٤خس  ػِٔظ٢٘ " ْٛأ ٍَ كخ٢ ٜٓخخد  ك٤خخطَْٜ٘ظخزٕٞ ٣ٝحُخ٣ٌٖ  حُلوخخثن  رخألٝٛخّ طٜخيٜٓخ  هظٞ

ٍ  ط٤ٔي رْٜ ٣ّٞ طظلخَى  ْٛهٞحػيَ ٝح٣ٌُٖ ٣َٕٓٞ  حُؼٞحطق  ح٣َُق طزؼؼَٛخ  ٍ  ػ٠ِ حَُٓخ إل اٝ  ػزخخص  حَُٓخخ

َ  ػخرخض  كظٌخخكت  حُل٤خخس   َّ   ٣ؼَكخٕٞ حُخ٣ٌٖ حُٜٔخْ حُؼخ٤ُخش  أطخلخدَ ُٔخ ُٚ أط ٣ٝظخَٕٝ ػِخ٠ طلو٤خن  ح٤ُخؤ

 ."ؽٔٞكخطِْٜ

 

ػ:7تدرغبػ

ػعوػططضوبػبغنػشودغن:ػأردػصغازظػاضجطلػاآلتغظػبحدبػطا

ٔ- َْ ِْ حُؼِ  )حُٔلؼٍٞ رٚ ٓويّ ٝؿٞرخً ػ٠ِ حُلخػَ(                                             ٣لذ ؽلد حُؼِ

 َْ  ١ٚالر   ٣لذ  حُؼِ

 )حُلخػَ ٓويّ ٝؿٞرخً ػ٠ِ حُٔلؼٍٞ رٚ(                                       أه٢  ٔوِض  كلِّ ٓؼ٢ِٔ حُ-ٕ

  ٕ ٕ  حُٔظؼبخٍف ػ٤ِبٚ أ ٢ أه٢ )ُؼيّ ٝؿٞى ه٣َ٘ش ُلظ٤بش ك٤ٌبٕٞ حُٔوبي ّ ٛبٞ حُلخػبَ ريالُبش حُو٣َ٘بش حُٔؼ٣ٞ٘ بش ٧ لَِ ٓؼِٔ  ك 

ٌ ١ ٣وّٞ رخُظ لل٤ِ(  حُٔؼِْ  ٛٞ حُ

 ٓويّ ٝؿٞرخً ػ٠ِ حُلخػَ( –)حُٔلؼٍٞ رٚ                                                         ٣وظيى حُؼ٤ق  ٖ

 ا٣خى ٣وٜي ح٤٠ُق  

ػ

ػ

ػ

ػ
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ػػػ8تدرغبػ

ػسػ:اجطلػصلػادمػططاػغؾتسػطغطوالػبرػطػدطًاػرضزػاضغارلػوجوبًاػسسػجطضظػطغغدة.ػ

 )٣ظَى ُِط خُذ(    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضّضطغرػاضطٌتصلػ)عطا(ػ،)ظا(ػاضطغطوضٌغظػ،اضططضطغن.

ػ:ػػ9تدرغبػ

ػاػغؾتسػساراًلػطػدطًاػرضزػاضطغطولػبرػوجوبًاػسسػجطضظػطغغدةاجطلػصلػادمػطٌط

ػ)ظا(اضغارضغظػ،ظجوىػ،تاءػاضطخاطب

 غتركػضضّطاضب

ػػػ10تدرغبػ

ػطثلػبجطضظػطغغدةػضطاػغؾتسػ:

ػوجودػشرغظظ.سارلػتػٌدمػرضزػاضطغطولػبرػوجوباػضطدمػ-1

ػطغطولػبرػتػدمػرضزػاضغارلػوجوباػالتصالػاضغارلػبضطغرػغطودػرضزػاضطغطولػبر-2

ػطغطولػبرػتػٌدمػرضزػاضغطلػواضغارلػ،ألّظرػطنػاألضغاظػاضتسػضؼاػحٌقػاضصدارةػسسػاضصالم.-3

 ٣ظَى ُِط خُذ
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ػاضتسػتضغؼا:اشرأػاألبغاتػاآلتغظػضضذاررػأبسػتطامػثمػأجبػرنػاألدئضظػػػػػػػػػ11ػتدريب

 فؤٔذ ِٚٓ ذببس٠ٗ عٛاء                    ٠ذ يف خٍك د١ٔئًب سارا عب

 جيزٕت اؼبخبصٞ
 
 اٌٛفبء ٚحي١ّٗ ػٓ اٌغذس                             سأ٠ذ اغبش

  ِٚب
 
                   ح اال ع١ؤرٟ ِٓ شذ

 
 رٙب سخبءؽبب ِٓ ثؼذ شذ

ٝ
 
٘ش ؽز

 
ثذ ٘زا اٌذ

 
 أفبدرٕٟ اٌزغبسة ٚاٌؼٕبء                  ٌمذ عش

ػغودفػبنػاضظحوي:ػسػطضطوظرػطدػشولػاضذاررػأبسػاضغضلأٌيػبغتػغتغقػس -1

 قد آذن ليلك بالبلج                 اشتدي أزمة تنفرجي

 )حُز٤ض حُؼخُغ(

 حٓظوَؽ : -2

 جطضتغنػتػٌدمػسغؼاػاضغارلػرضزػاضطغطولػبرػوجوبًا-أ

  َ رض  ٌٛح               ٍأ٣ض  حُل  َ  حُيَٛؿ

ػجطضتغنػتػدمػسغؼطاػاضطغطولػبرػرضزػاضغارلػوجوبًا-ب

 كخىط٢٘ حُظـخٍد ٝحُؼ٘خءأ                  -            حُٞكخء ـي٣ٍل٤ٔٚ ػٖ حُ

 )وإذاػابتضزػابراعغَمػربُّر(

ٌ ٍ :حرظ٠ِ  .كؼَ ٓخٝ ٓز٢٘ ػ٠ِ حُلظق حُٔويٍس ػ٠ِ ح٧ُق ٓ٘غ ٖٓ اٍٜٞٛخ حُظؼ

 .حُظ خَٛس ػ٠ِ خهَٙ ّ ٝؿٞرخً ٜٓ٘ٞد رخُلظلش: ٓلؼٍٞ رٚ ٓوي  رَح٤ْٛا

كٞع ٝػالٓش ٍكؼٚ ح٠ُٔش ٝٛٞ ٠ٓخف ٝحُٜبخء ٟب٤َٔ ٓظٜبَ ٓز٘ب٢ ػِب٠ ح٠ُبْ كب٢ ٓلبَ َ: كخػَ ٓئهَ ٝؿٞرخً ٍٓر ٚ

 ؿَ ٠ٓخف ا٤ُٚ.

ػ

ػ

ػ
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ػخطػأرربػطاػتحتر

رخثخي آُخٚ اٜخي ٝاًُ هخٍ ُز٤٘ٚ ٓخ طؼزخيٕٝ ٓخٖ رؼخي١ هخخُٞح ٗؼزخي ا حُٔٞص   كؼَ ٣ؼوٞدَ ً اهخٍ طؼخ٠ُ :"أّ ً٘ظْ شٜيحء -1

 ٓلن حُٜخ ٝحكيح ٝٗلٖ ُٚ ِٕٓٔٔٞ "آٔخػ٤َ ٝارَح٤ْٛ ٝا

 :كؼَ ٓخٝ ٓز٢٘ ػ٠ِ حُلظق حُظ خَٛ ػ٠ِ خهَٙ. كؼَ

 :كخػَ ٓئهَ َٓكٞع رخ٠ُٔش حُٔٞص          :ٓلؼٍٞ رٚ ٓويّ ٜٓ٘ٞد رخُلظلش     ٣ؼوٞد

 هخٍ أكٔي ٗٞه٢:-2

خ ْيطٜ  ـَ ّْٜٔ ك٢ ًز  َك ًظٔض حُ َ  ١ً أُْ  شؿَف  حألكزّ ي١        ٝ   ػ٘ي١ ؿ٤

 

خ ْيطٜ  ـَ  كؼَ ٓخٝ ٓز٢٘ ػ٠ِ حٌُٕٔٞ :  َك

ْ ك٢ ٓلَ ٍكغ كخػَ : ٤َٟٔ ٓظَٜ  حُظخء  ٓز٢٘ ػ٠ِ ح٠ُ 

 (: ٤َٟٔ ٓظَٜ ٓز٢٘ ك٢ ٓلَ ٜٗذ ٓلؼٍٞ رٚٛخ)

 كوٍَ إٔ ٣ٍِٝٙ ك٢ أهَد ٝهض.  ك٢ طزخف أكي حأل٣خّ حُٔشَهش  ٓظطل٠ ٠ٓٞٓطًٌَ -3

ٔ  ٓظطل٠  ٍس ػ٠ِ خهَٙ ٓ٘غ ٖٓ اٍٜٞٛخ حُظؼٌٍش حُٔوي  : كخػَ َٓكٞع ٝػالٓش ٍكؼٚ ح٠ُ

ٌ  ٍ: ٓلؼٍٞ رٚ ٜٓ٘ٞد ٝػالٓش ٜٗزٚ حُلظلش حُٔوي  ٠ٓٞٓ  .ٍس ػ٠ِ خهَٙ ٓ٘غ ٖٓ اٍٜٞٛخ حُظؼ
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 اٌٛؽذح اٌضبٌضخ

لظؼخَ  – حكظؼخَ –٣لظؼخَ ٝٓ٘بظوخطٜخ ٜٝٓبيٍٛخ ٝٛب٢ )كيس ح ريحٍ ػ٠ِ ط٤ـش )حكظؼَ( طوّٞ ٝ ْلظَؼخَ  –ٓ   ٓ– 

َ ّ  –حكظَحّ  –: ٣لظَّ  : حكظَّ ٓؼَ                                حكظؼخٍ( لظ  ٓ–  ّ ََ لظَ  حكظَحّ –ٓ 

ّٔ ( حُظخء ك٤ٜخ ُحثيس )حكظَحًِّٔش ) : ٓالكظش* ف ٝربيحٍ كبَا٣ليع ك٤ٚ  خػخُؼ خ( طؤط٢ كَك ٠ طخء ح كظؼخٍطٔ

 ف أهَ.ٌٝٓخٕ كَ

 

ٔ- ّٓ  ٝطّيم رخُل٠٘ٔ ,ك٤َ٘ٔٔٙ ٤َُِٟٔ" و٠ٝحطّ خ ٖٓ أػط٠ هخٍ طؼخ٠ُ "كؤ

ُظلو٤بن طبخء  رخيُض حُخٞحٝكؤص  كبخء حالكظؼبخٍ ك٤بٚ ٝحٝحً ربي٤َُ حُٔـبَى )ٝهب٠( ؿخء حٝطو٠( حِٜٛخ  حكظؼ٠َِ ُٕٝ )ػ حطو٠-

 .ىؿٔض حُظخءحٕأ ػ٤ِٔش حُ٘طن ٤َٜحالكظؼخٍ ُٝظْٔ حُٜٞط٢ ٓغ طخء حُظـخٗ

 ألَٗٚ  ٣٘ؼْ رخألٖٓ ٝحُؼيحُش. حألٍىٕ,حُل٤خس ح هظظخى٣ش ك٢  حُىَٛص-ٕ

ٕ  كبخء ٝ( حُطٜخَ)ُٜٝٝٗخ حكظؼبَ حًٕ أٛبِٜخ  َُٛ( ٓـَىٛخ ُح٣خً كخء حكظؼَ ) ؿخءص : حُىَٛص- ( ُح٣خخً )حالكظؼبخٍ ؿبخءص ٧

 -٣ِىٛبَ –كب٢ حُىٛبَ ٝٓ٘بظوخطٜخ )حُىٛبخٍ ٛبٌح حالربيحٍ ٣ٝلٜبَ .( ُظلو٤بن حُظوبخٍد حُٜبٞط٢ ىح ً ) حالكظؼبخٍ حريُض طبخء

ٛ َ  –حُىَٛ  ى –َِٓى ِْ  ٓ)َٛ 

 ٝح٤ٔ٤ُٖ ًَ ٖٓ أٌَٗ( حّىػ٠ٖٓ  ػ٠ِ: ) حُز٤ّ٘ش   هخٍ ػَٔ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ-ٖ

 ّٓيًَ" هخٍ طؼخ٠ُ :"ُٝوي ٣َٔٗخ حُوَإٓ ًٌَُِ كَٜ ٖٓ   -ٗ

ىؿٔبض كب٢ أحُظبخء ىحال ٝ كؤربيُض  ًًخَ(–ىػخ ك٢ ٓي ًَ ,حُٔـَى )  ًٝحك٢ حى ػ٠  ىح ؿخءص كخء حالكظؼخٍ  ّٓيًَ( حىػ٠ّ,)

 .حُيحٍ ح٠ُٝ٧

 حُظشخإّ ٝأهزَ ػ٠ِ حُل٤خس رظلخإٍ ٝأَٓ. حؽَّف٣خ ر٢٘ -٘

 (ؽَفٓـَىٛخ)ٝػ٠ِ ُٕٝ حكظؼَ  َفظحؽحِٜٛخ   حؽَّف

     ١خء ٝحكيس ٓ٘يىس. خكؤٛزلظ ٕؽخء ٝحىؿٔض حُطخءحكظؼخٍ كؤريُض طخء ح  كخء ح كظؼخٍ )ؽخء(ص ؿخء

ف ) ٓؼَ  حف  –ح١َ  ف  –ح١َ   َ َ ف  –٣ط ف( –ٓط   َ  ٓط

َّ حُشـَس.  ٙ-طؤِٓض ؿٔخٍ حُطز٤ؼش ٝأٗخ ٓؼطـغِ  ك٢ ظَ

 ػؼَحطي. حططخىُـّغ ٖٓ ح٤ُٖٔٔ ٝ  حهخٍ ٣ُي: ٣خ طي٣و٢, أٗخ أر٤ّٖ ُي -7

 ٓؼطـغ , حططخى()

ى ٜٓ٘خ )                   خء ح كظؼخٍ )ػخى / طخى(كؿخء أطِٜخ )ٓؼظـغ, حطظخى(   َ  (طخى –ػـغ حُٔـ

 .طلو٤وخ ُالٗٔـخّ حُٜٞط٢ أريُض طخء ح كظؼخٍ ك٢ حٌُِٔظ٤ٖ )ؽخء(
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)حُىؿخخَ( ٝكخخ٢ حُٔؼظِخخش  حُظخخل٤لشهخخَ ٣ٌٝخخٕٞ كخخ٢ حُلخخَٝف آ)حإلرخخيحٍ ٛخخٞ : ؿؼخخَ كخخَف ٌٓخخخٕ كخخَف  

َّ( ك٢ ط٤ـش ٓليىس ٢ٛ )حكظؼَ( ٝٓظيٍٛخ ٝٓشظوخطٜخ اًح ًخٕ )كخإٛخ( أكي حُلَٝف حُظخ٤ُخش )ٝحٝ  )حطظ

 / ُح١ / ىحٍ/ ًحٍ/ ؽخء / طخى / ػخى(

 

 

 ر٤ٖ حُلَٝف . ٢طلو٤ن ح ٗٔـخّ ٝحُظـخْٗ حُظٞط-ٔ

 ط٤َٜٔ حُ٘طن رٜخ -ٕ

 ػٖ طـخُٝ أطٞحص ٓظوخٍرش أٝ ٓظزخػيس ك٢ ٓوَؿٜخحُّ٘خؿْ حؿظ٘خد حُؼوَ رخُظٞص -ٖ



 طزيٍ طخء ٝطيؿْ ك٢ طخء حالكظؼخٍ اًح ًخٗض كخء )حكظؼَ( ٝحٝحً -1

ٌ حٍ كخء )حكظؼَ( ُح٣خً     اًح ًخٕ-2  .ك٢ حُي حٍأٝ ىحال أٝ ًحال طزيٍ طخء حالكظؼخٍ ىحال ػْ طيؿْ حُي حٍ ك٢ حُي حٍ ٝحُ

 .ٍ ١خء ػْ طيؿْ حُطخء ك٢ حُطخءأٝ ٛخىحً أٝ ٟخىحً طزيٍ طخء حالكظؼخ اًح ًخٗض كخء)حكظؼَ( ١خءً 3

عاتػاضثالثسػاضطجردػططاػغؾتس

ى حُلؼَ َّ  حُٔـ

 ٝكن لخمحطّ 

 ِٛق حططلف

 ُٛخ حُِٔى٢ٛ

 ُحى حُىحى

 ًَٝ حطٌّخٍ

 َّٟ ّححػطَ
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طنػاألسطالػاآلتغظػسطاًلػرضزػوزنػ)استطل(ػصذ

 ط٤ـش حُلؼَ ػ٠ِ ُٕٝ حكظؼَ  حُلؼَ

ُٕٝ ٕ  حطِ 

 حُىكْ ُكْ

 حى هَ ًهَ

 َّ َ   ػ  حٟط

 

:اػغؾتسوضحػاالبدالػسسػاضصضطاتػاضتسػتحتؼاػخطػسسػصلػطٌط

طخخُلخ ؿ٤خَ هَؿ٘خخ ٗؼٔخَ أك٤ٜخ ٍرّ٘خ  ٣ظطَهٕٞ"ْٝٛ -ٔ

 ًّ ًّ ح١ٌُ ًّ٘خ ٗؼَٔ أُْٝ ٗؼًَْٔ ٓخ ٣ظٌ ٌّ َ ٝؿخخءًْ َ ك٤ٚ ٖٓ ط

 ح٣ٌَُ٘ كٌٝهٞح كٔخ ُِظخ٤ُٖٔ ٖٓ ٗظ٤َ" 

أِٜٛخ )٣ٜظَهٕٞ( ري٤َُ حُلؼَ حُٔـَى )ٛبَم (ؿبخءص   

 طخء حالكظؼخٍ ١خء. كؤريُضكخء حكظؼَ ٛخىح 

 ٓخخ٣َْ حٕ هللا حطخخطلخى ٝؽٜخخَى حً هخُخخض حُٔلثٌخخش ٣خخخٝ"-2

 ػ٠ِ ٗٔخء حُؼخ٤ُٖٔ "  ٝحططلخى

َ    (حٛظلخىػ)ِٜٛخأ ؿبخءص كبخء  ى )ٛبلخ (ري٤َُ حُلؼبَ حُٔـب

 .ريُض طخء حالكظؼخٍ ) ١خء(كظؼَ ٛخىح كؤح

هخخخخٍ ٍٓخخخٍٞ هللا طخخخ٠ِ هللا ػ٤ِخخخٚ ٝٓخخخِْ ) ًِّخخخٞح ح٣ُِخخخض -ٖ

 رٚ كبّٗٚ ٖٓ شـَس ٓزخًٍش( ٝحّىٛ٘ٞح

  َ ى حى ٛببٖ  كٜببَ ك٤ٜببخ حرببيحٍ أٛببِٜخ )حىطٜ٘ببٞح  (رببي٤َُ حُٔـبب

 حرببيُض طببخء حالكظؼببخٍ ىحالً  ىحال)ىٛببٖ(  ؿببخءص كببخء حالكظؼببخٍ 

 .حٍ ح٧هَٟحُي   ٓغٝحىؿٔض 

ٗ-( ّٕ ٍٍٓٞ هللا ط٠ِ هللا  ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ: أ

: اًح ؿؼذ أكخيًْ ٝٛخٞ هخخثْ كِخ٤ـِْ كخبٕ ٍػ٤ِٚ ِْٝٓ هخ

 ( .ك٤ِؼطـغًٛذ ػ٘ٚ حُـؼذ ٝا  

ري٤َُ حُلؼَ حُٔـَى    )ٟـغ( ؿخءص (٠٣ظـغ )أِٜٛخ   

 .١خء كؤريُض طخء حالكظؼخٍ كخء حكظؼَ ٟخىح 

 

  :هخٍ كخكظ حرَح٤ْٛ-5

 ٝٗخى٣ض ه٢ٓٞ كخكظٔزض ك٤خط٢        كظخط٢ ٜٔضكخطّ ٍؿؼض ُ٘لْ 

ى)ْٝٛ( ؿبخءص كبخء حكظؼبَ ٝحٝح   َ أِٜٛخ )حٝطْٜ( ربي٤َُ حُٔـب

ْ  حىؿٔض ٓغ حُظ خء   .ح٧هَٟكؤريُض كخء حالكظؼخٍ طخء ػ

ططخخٍٞحً ٓخخٌٛلً كخخ٢ حُٔخخ٘ٞحص  ح طظخخخ صططخخٍٞص ٝٓخخخثَ -6

 .شحُؼشَ حُٔخػ٤

ؿبخءص كبخء حكظؼبَ ( ربي٤َُ حُلؼبَ حُٔـبَى )ٝٛبَ( صالخأِٜٛخ )حٝطٜ

 ريُض كخء حالكظؼخٍ طخء ٝأىؿٔض ك٢ حُظ خء ح٧هَٟكؤ حٝحٝ

 

ػِخخخخ٠ ػوخكخخخخخص حألٓخخخخْ حألهخخخخَٟ  ٣طِّخخخخغػِخخخخ٠ حُٔخخخخَء إٔ -7

 .ٝكؼخٍحطٜخ

ى )١ِببغ(  (٣طظِببغ )أٛببِٜخ  َ ؿببخءص كببخء حكظؼببَ رببي٤َُ حُلؼببَ حُٔـبب

 .ٝ أىؿٔض ك٢ ك٢ حُط خء ح٧هَٟ ؤريُض طخء حالكظؼخٍ ١خء١خء ك

 



 السّجد فً اللّمٌ القربجٌ )التّخصص(

  

ؼطضػؼؾػؾؽض/        ؾػضؿظؾضؿؽضالّسجد  أكرم أبو   20 

 

ى )ٛببخى( طأٛببِٜخ )  ًَ أكٔن. طظطخىٜخ حٍؿزٞح رؤٗلٌْٔ ػٖ حُٔطخٓغ كبّٗ -8  َ ؿببخءص كببخء ٜببظخى(ري٤َُ حُلؼببَ حُٔـبب

 .ريُض طخء حالكظؼخٍ  ١خءىح كؤخحكظؼَ ٛ

 هخٍ أكٔي ٗٞه٢:-9

َّ ك٤ٜخ حُّيٓغ       وٚ   طؼزض حُؼ٤ٖ ش٤جخً أٝ طلوّ   ٝحػطَرخاًح طل٤

أِٜٛخ )حٟبظَد( ربي٤َُ حُلؼبَ حُٔـبَى ٟبَد ؿبخءص كبخء 

 ؼَ ٟخىح كؤريُض طخء حالكظؼخٍ ١خءحكظ

ِٝ ؿَكي )هخٍ ٛخٍٕٝ حَُش٤ي: -ٓٔ  (  ٣ظٔغّ ىح

 

 

بَى )ٝٓبغ( ٣أِٜٛخ )  ـ  ؿبخءص كبخء ٞطٔبغ ( ربي٤َُ حُلؼبَ حُٔ

ؤرببيُض كببخء حالكظؼببخٍ )طببخء( ٝأىؿٔببض ٓببغ حُظ ببخء حكظؼببَ ٝحٝح ك

 ح٧هَٟ.

ى)ٛببزَ( ٛببظزَ( ػِبب٠ ُٕٝ حكظؼببَ رببي٤َُ أٛببِٜخ )ح ػ٠ِ ٓخ ٣٘ٞري طٔؼي ك٢ حألهَس. حططزَ-ٔٔ  َ حُٔـ

 ريُض طخء حالكظؼخٍ ١خء.كؤؿخءص كخء حكظؼَ ٛخىح 

ّٕ ح٤ُٔخٓخخخخخص حٍُِحػ٤خخخخش حُظخخخخ٢ طؼظٔخخخخي حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خخخخخ -ٕٔ ا

 .حُٔطَىسحُلي٣ؼش طْٜٔ ك٢ ٓٞحؿٜش ح٣ُِخىس حٌُٔخ٤ٗش 

َ  ربي٤ُ ( ُٔطظَىسح)أِٜٛخ   ى ١بَى ؿبخءص كبخء حكظؼبَ َ حُٔـب

 .ريُض طخء حالكظؼخٍ ١خء ٝحىؿٔض ٓغ حُط خء ح٧هَٟكؤ ١خء

 

ى )ٝٓببغ( ؿببخءص كببخء رببي٤َُ )ٓٞطٔببغ(   أٛببِٜخ ٌَُ كي٣غ ٣٘لغ ٓظٔغّ  ك٢ هِز٢-ٖٔ  َ حُلؼببَ حُٔـبب

ْ  حىؿٔببض ٓببغ حُظ ببخء  حكظؼببَ ٝحٝح كؤرببيُض كببخء حالكظؼببخٍ طببخء ػبب

 .ح٧هَٟ

 :هخٍ حُّشخػَ:٘ٔ

 ًخى ٣ز٢٘٣َ ٞؿيِِ كَ ٣ّٞ حُٟ٘ٞ         ٝٓخ أ٢٘ٗ ؿِع  حططزخٍػ٘يٟ 

ى ٛببزَ, ؿببخءص كببخء حكظؼببَ   َ حٛببِٜخ )حٛببظزخٍ( رببي٤َُ حُٔـبب

 ٛخىح كؤريُض طخء حالكظؼخٍ ١خء.

ُٔخخٗي ٝهِزخي اُخ٠ كٔخٖ  لخن٣ظّ ٝٗؼْ حُـ٤ِْ ُي, ٣ٔخٗيى رخٚ,   ٣ِى٢ٛٝ   ٣ّيػ٢حٌُظخد كٜٞ    حططلذ

رخي ,  ِّي ػ٠ِ ؿ٤َى كبٕ أٌٓٔظٚ طؼِّن حَُأ١ , ًِّٝٔخ هخٍرض حٌُظخد حؿظٔغ ٍأ٣ي, ٝػخد كِٔي ٝ  ٣ؼوَ ظ

 ٝإ ؿخٗزظٚ ٌٓض ػ٘ي.

ػ:واحدةػطظؼاحددػاضصضطاتػاضتسػحصلػسغؼاػابدالػثمػوّضحػصلػ-1

 بدالآ الكلمٌ

ى ٛلذ, حططلذ  َ  .كظؼخٍ ١خءءص كخء حكظؼَ ٛخىح كؤريُض طخء ح٩ؿخ أِٜٛخ )حٛظلذ( ري٤َُ حُٔـ

ى )ىػخ( ؿخءص كخء حكظؼَ ىحال كؤريُض طخء  : أِٜٛخ ٣ي ٣ّيػ٢  َ ْ  ح٩طؼ٢ ري٤َُ حُلؼَ حُٔـ ىؿٔبض ٓبغ أكظؼبخٍ ىحال ػب

 .حُي حٍ ح٧هَٟ

 .ىحال  كظؼخٍكؤريُض طخء ح٩ ُح٣خ( ؿخءص كخء حكظؼَ أِٜٛخ ٣ِىط٢ٜ ري٤َُ حُلؼَ حُٔـَى )ُٛخ  ٣ِى٢ٛ
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ى )ٝكببن (ؿببخءص كببخء ح٩:أٛببِٜخ ٣ٞطلببن  رببي٤َُ  ٣ظّلن  َ ْ  كبب كؤرببيُض(  ح)ٝحٝ كظؼببخٍ حُلؼببَ حُٔـبب خء حالكظؼببخٍ طببخء ػبب

 ىؿٔض ك٢ حُظخء حالهَٟ.أ

 

ػ:أرربػطاػتحترػخّط -1

ٔ ٌٕٞ: كؼَ أَٓ ٓز٢٘ ػ٠ِ حططلذِ  خ٤ًٖ٘ ٝحُلخػَ ٤َٟٔ ٓٔظظَ طوي٣َٙ أٗض  حُ  ٔ ى رخٌَُٔ ٓ٘ؼخ الُظوخء حُ  َ  .,ٝك

بٔش حُظبخَٛس ػِب٠ خهبَٙ ٝحُلخػبَ ٟب٤َٔ ٓٔبظظَ طوبي٣َٙ ٛبٞ ٣ؼبٞى  ٣ٔخٗيى :كؼَ ٠ٓخٍع َٓكٞع ٝػالٓش ٍكؼبٚ ح٠ُ 

َ  ٜٗذ ٓلؼٍٞ رٚ خفٝحٌُ ػ٠ِ حٌُظخد َ ٓز٢٘ ك٢ ٓل  .٤َٟٔ ٓظٜ 

ػ؟طاػتحترػخّطػبدلػسسأيػطاػاضحرفػاضٌذػ:ػ5س

 الحرف الذّي ابدل الجملٌ 

ٌْ أ٢ٗ أهِن ٌُْ ٓخٖ ٢ هي ؿجظٌْ رآ٣ش ٖٓ ٍرّ َٓحث٤َ أّٗ اهخٍ طؼخ٠ُ "ٍٝٓٞ  ح٠ُ ر٢٘ -1

ك٤خ٢ أحألًٔخش ٝحألرخَص ٝ ٝأرخَةحُط٤ٖ ٤ًٜجش حُط٤َ كخخٗلن ك٤خٚ ك٤ٌخٕٞ ؽ٤خَحً رخؤًٕ هللا 

 "ك٢ ر٤ٞطٌْ هَٕٝ طيّ ٝأٗزجٌْ رٔخ طؤًِٕٞ ٝٓخ ربًٕ هللا  حُٔٞط٠ 

حرببببيُض ىحال  خٍؼببببحالكظطببببخء 

ٌ حٍ  ٝحىؿٔببببببببض كبببببببب٢ حُبببببببب

 .ىسكؤٛزلض ىحال ٓ٘ي  

 طخء حالكظؼخٍ أريُض ىحال شٞحٍع حُٔيٕ رخألػلّ رٔ٘خٓزش ٍَٓٝ ٓجش ػخّ ػ٠ِ حُؼٍٞس حُؼَر٤ش حٌُزَٟ حُىحٗض-ٕ

رظٚ شٞحٛي ح هظزخٍ.                                                             رٔخ ٤ُْ ك٤ٚ ٣ّيػ٢ًَ ٖٓ   هخٍ حُشخػَ:-3 ٌّ طببببخء حالكظؼببببخٍ أرببببيُض ىحال  ً

ٝأىؿٔض ٓغ حُي حٍ ح٧هَٟ 

 كؤٛزلض ٓ٘ي ىس

ْٖ ًخٕ -ٗ كببخء حالكظؼببخٍ )حُٞحٝ(أرببيُض  رخُؼِْ ٝحألىد ٝحُؼلّش ٓخى ر٤ٖ حُّ٘خّ ٓظظلخّ َٓ

طببببخء ٝأىؿٔببببض ٓببببغ حُظ ببببخء 

كؤٛبببببزلض طبببببخء ح٧هبببببَٟ 

 .ٓ٘ي ىس

وضحػاإلبدالػسسػاضصضطاتػاضتاضغظ:

ى ُكْ ؿخءص كخء حكظؼَ(حُطلخّ )حِٜٛخ  حُىكخّ  َ  .كؤريُض طخء حالكظؼخٍ ىحال (ُح٣خ )ري٤َُ حُٔـ

ى  (حٛظ٠ِ)أِٜٛخ  حطط٠ِ  َ  طخء  حالكظؼخٍ ١خء كؤريُض ؿخءص كخء حكظؼَ ٛخىح  (٠ِٛ)ري٤َُ حُٔـ

. 

ى ُٕٝ ؿببخءص كببخء حكظؼببَ  (ٓببٞطِٕ)أٛببِٜخ  ٓظِّٕ  َ ػببْ  كببخء حالكظؼببخٍ طببخءؤرببيُض ك(ٝحٝح )رببي٤َُ حُٔـبب

 .أىؿٔض ٓغ حُظ خء ح٧هَٟ
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ى (٠٣ظَد)أِٜٛخ  ٣ؼطَد  َ  أريُض حُظخء ١خء. ؿخءص كخء حكظؼَ ٟخى  (َٟد )ري٤َُ حُٔـ

َ  ري٤َُ (حٟظٜخى )أِٜٛخ  حػطٜخٍ حالكظؼبخٍ  ربيُض طبخء كؤ ؿبخءص كبخء حالكظؼبخٍ ٟبخىح ػبْ (ٟبٜي )ىحُٔـب

ػ.١خء
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غري
َ
 اٌزص

صغري:
 
ًٕ طلْٜ ٖٓ ُِي الُش  ٤ٛـش ٓوٜٞٛش ططَأ ػ٠ِ ر٤٘ش ح٧ٓٔخء حُٔؼَرش؛ ِفَٙٛ اٌز ػ٠ِ ٓؼخ

٤خم  ٔ  .حُ

صغري :ا
 
٤ْي   -2حالْٓ حٌُٔزَ :أٓي   -ػٕبصش اٌز َٓ َ :أ  ـ  ـ٤َ ٝطوغ حُلَف حُؼ خُغ-3حالْٓ حُٜٔ  .٣خء حُظٜ 

 أٚالً: دالالد اٌزصغري

صغري  اعبٍّخ
 
 اٌغشض ِٓ اٌز

 قال الشاعر : 
ٖ حُو٘خ كخَُأّ شخرخ   ٤ًق طٜـٞ  ؼ٣َْ َٞ ش  طؼِّْ ٣خ   ِٓ َىْػَي  َٝ 

 حُظلو٤َ ٝطو٤َِ حُ٘ؤٕ()

 )طٜـ٤َ حُلـْ(     حَُٔكن ٓغ حُـٔخُش هزَ ط٤ًَزٜخ أٝ ط٤خٗظٜخ حٌُظ٤ّذحهَأ -ٕ

 )طو٤َِ حُؼيى(         . ٜٔخص٣ْ ٍَ ري  حُظيهش ٗلؼٜخ ػظ٤ْ ُٝٞ -ٖ

 هخٍ حُلٌْ رٖ أر٢ حُّظِض:-ٗ

َٝ ػطلْض ك٘خ٣خٙ   ػطق حألِّٛش ٝحُلٞحؿذ ٝحُو٢ّٔ ٓٔخثٚ     ٣ْٖ ى 

 )طو٣َذ حٌُٔخٕ(       

 )طو٣َذ حُِٓخٕ(       حُٔزخٍحس رخٗظظخّ  َؼ٤ْير  ؿخىٍ حُٔظلَؿٕٞ -٘

٣ؤط٤٘خخ ك٤وخٍٞ ألمل ُخ٢ ًخخٕ  –طخ٠ِ هللا ػ٤ِخٚ ٝٓخِْ  –ػٖ أْٗ هخٍ ًخٕ حُ٘زخ٢ -6

٤َْطـ٤َحً: ٣خ أرخ  َٔ  ػ 

 (حُظ لزذ )       

 شق
ُ
بٟٔاٌزصغري : ظُ اغبش ؼ

 
 ف األٚي ٚفزؼ اٌضبٟٔ ٚاظبفخ ٠بء عبوٕخ ثؼذ اغبشف اٌض
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اػغؾتس؟طاػاضططظزػاضذيػأسادهػاضتصعغرػسسػطاػتحترػخطػسسػصلػطٌط

 ٓؼ٠٘ حُظّظـ٤َ حُـِٔش

حُشخَى  ّٕ اطشخَى رخخ     ر٘خ٢ّ  ٣خً هخٍ ُؤخٕ  ر٘ٚ ٝٛٞ ٣ؼظٚ اهخٍ طؼخ٠ُ "ٝ-1

  ُظِْ ػظ٤ْ" .

 حُظلزذ

ٖل  آٓخخ ٓخأل  ": هخٍ ٍٍٓٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ -2 ْٖ رطخ خ ِٓ ىٓخ٢  ٝػخخًء شخَحً 

ز ي ٣خ حرٖ آىّ  ْٔ ًّ ٝػِخغ  شخَحد   ٔخصو٤ْ ُ  َك ٣ؤٖ طخِزي كخبٕ ًخخٕ   ر خيَّ كؼِخغ  ؽؼخخ

 "ٝػِغ  ٗلْ

 تق ٌل للعدد

ٌّٖ ٍؿخٍ حُّيكخع حُٔي٢ٗ ٖٓ -ٖ  طو٣َذ حُِٓخٕ  حٗظشخٍٙ ك٢ حُـخرش.  ٤َْ زَ ه  ؽلخء حُل٣َن اطٔ

٣خصق ؿٜخُ حُٔ٘خػش ٖٓ ٣ظؤُّ -ٗ َّ  طو٤َِ حُلـْ  حُيّ حُز٤ؼخء ٝحُلَٔحء  ً 

خخ-٘ ّٓ , أ كظطـخخ٠ ػ٤ِخخٚ ٓخخٔش حٓخخظٌزخٍ  ٣ِْْ َٞ حُؼ خخخ ٓخخٖ ٓخخٔخص حُؼخخخُِْ أَّٗخخٚ ٓظٞحػخخغ 

   حُـخَٛ

٘ ؤٕ  حُظلو٤َ ٝطو٤َِ حُ

 

ػاشرأػطاػغؾتسػ:

ؼي, كوي ِٛي  ؿخء ك٢ حُٔؼَ:" حٗؾ  -ٔ ؼَ ْٓ  "٤يْ ٓ 

ْٖ      :ط٤جشحُل  هخٍ-ٕ ِٓ ٍل  َْ ى٣خ ْٓ ٍَ َِف   يسَ ٤ْ َ٘ ٛ  أَ  ػَكخٗٚ حُؼ٤ٖ طٌٍف رؤَٓو َق ٖٓ              طَْؼ

ََ ح-ٖ  ح١ٌُ ٣ؼِٞ ٍأٓي ٣خ طـ٤َط٢! ؾَ ٣ْ َٞ ُظ  هخُض حألّ ُطلِظٜخ: ٓخ أؿٔ

َّ رٚ هِٞد حُّ٘خّ أ َه٢-ٗ ّٕ حُٔؼخِٓش حُلٔ٘ش ؿٞحُ ٓلَ طل  .اِ

ّؼي ُِٔيٟ       هخٍ حُشخػَ:-٘ َٔ ًَ   ٍ  حُؼظخ ٤ّشحُؼ ظَ ًٔخ ؿَص ػ٠ِ            ؿَٟ ِٗح

ٍل  ٝك٢ ؿ٠ً٘ ؿ٤َ أ٢ّٗ ُٔض  ًح    أ٢ّٗ ػ٘ي ك٢ ٓؼشل  ٔخ٤ْٕ َِ ٓ   أرِؾ   هخٍ حُو٤َِ رٖ أكٔي حُلَح٤ٛي١:-ٙ  ٓخ

ّٕ ٖٓ حُشؼَ ٌٓٔخً ٝػ٘زَحً, ٣ٔخكَ ا٠ُ -7  هِزي ٣ٝزلَ. ٣ٞٓيحءا

ٍّ ٓـِش ػَر٤ش طيٍص ك٢ حُؼَحم ك٢  ٤َُٛس)-8  .9ٖٓ٘ٔٓ آًحٍ ٓ٘ش  ٕ٘رـيحى( أٝ

َِ أكذ  حألٍع طٌٜٔ٘خ       هخٍ أرٞ حُ٘ظَ حألٓي١:-9 خ حُـيٝد             ٤٠ْٔ ٓ   ٝإ ًخٗض طٞحٍػٜ 
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غش االعُ اٌضالصٟ ػٍٝ 
 
 ٠ص

َ
ؼ
ُ
 ٚصْ ف

 
١ً 

َؼ٤ْي   ٓؼي  ٓ 

ز٤ََْ  ؿزَ  ؿ 

٣ذْ   ًثذ  ًإ 

ر٤َْذ  ىدّ   ى 

 

 ٌلٗ رلبء اٌزؤ١ٔلش اؼبشثٛؼلخ ػٕلذ رصغري االعلُ اؼبئٔلش  لري اؼبخزلَٛ ثزلبء اٌزؤ١ٔلش  رؼلٛد

 اٌزصغري(

٤ْيس  ٛ٘ي  ٘ٛ 

 ٗ ٤ْٔٔش   شْٔ

٤َ   ػ٤ٖ  ٤ْ٘شػ 

 اىل أصٍٙب ػٕذ اٌزصغري 
 
  ٚاٚا أ٠ٚبء(االعُ اٌضالصٟ  اٌزٞ أٌفٗ صب١ٔخ رشد

 ٣ْٞؾط     طخؽ

 ٤٤ذٗ    ٗخد

 ٣َٞسٗ    ٗخٍ

 ٣َْٞؿ    ؿخٍ

 ٣ْٞذر     رخد

 

 ا١ٌٗ ارا وبْ ا
 
 ا١ٌبء( ػٕذ اٌزصغري – اٌٛاٚ  صبٌضٗ احملزٚف العُ صٕبئ١ًب  ِٓ ؽشفني( ٠شد

َ ا٠ُ )أه٤ٞ( )أهٞ( أِٛٚ ه٢  أ     أم ـ   ٣خء حُظٜـ٤َ ٓغ  ػْ طوِذ حُٞحٝ ٣خء ٝطيؿْػْ ٛ

 ي٣ٚ      )حىؿخّ ح٤ُخء٣ٖ ٓؼخ(٣    ٣ي

 ٢ٓ  ى           ىّ

 ٢٘  ر           حرٖ
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ٚارا  –٠لبء اٌزصلغري يف  ٠بء( ٠ٚلذ ّبْ  ( رمٍت األٌف أٚ اٌٛاٚاأٚ ٚاٚ بارا وبْ صبٌش االعُ  أٌف

ٙب ث١بء  أزٙٝ 
 
 ٠بء اٌزصغري يف  رذ ُ فبٔ

 ٣خء حُظٜـ٤َ( ٓغ)طوِذ ح٧ُق ٣خء ٝطيؿْ    ٤ٜٚ ػ          ػظخ

٢َُ        ىُٞ  ى 

 ا ز٢         ظز٢

 ك ظ٢َ         كظ٠

٢َِ        كِٞ  ك 

 ٛ َي١        ٛيٟ

 

ـ٤َ ِب ٠ؼبًِ ِؼبٍِخ اٌضالصٟ ػٕذ اٌزصغري  ٝحثي ػ٘ي حُظٜ   ِ ـ َ ػ٠ِ ُٕٝ كؼ٤َ (ٝطَى  ُٚ حُ  ٜ ٣ 

 

٤ِْٔخٕ              ِٓٔخٕ  ٓ 

٤ْٔيحٕ   كٔيحٕ  ك 

 ٤َْٔحءك          كَٔحء

 ٣ٞيحءٓ               ٓٞىحء

 ٤َْٛسُ     َُٛس

 ٣َلشؿ     ؿَكش

 ؼ٠ٔ٤ْٗ               ٗؼ٠ٔ                          ٠ٔ٤ِْٓ     ٠ِٔٓ
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صعرػاألدطاءػاآلتغظػطدػاضضبطػاضتام:

 تصمجره اِسم المكبر

 جْلو  س   سول 

 طجْطق   قط

 لجدةر   رلد

ْيب ثوب  ث و 

 ججّان   نجوى

ًّ  فتٍ  ف ت

جّْء نجّء  ن ج 

ْيحٌ راحٌ و   ر 

 جْرانم  ف   فمران

 دةيْ ر  و   وردة

 رػاألدطاءػاضتاضغظ؟طاػطصٌب            عتدريب 

 طصٌبره االدمػاضطصّعر

 فدوى فديّا

جْمان  نقمان ن ق 

 بلدة دةجْب ل  

 دار رةيْ و  د  

 جزء ءيْ ز  ج  

 كرة ٌيّ ر  ك  

 جبوٌ وٌجْب  الج  

 ذفٌح   حذْيفٌ
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رػصلػطظؼاػاالدطاءػاضطصعرةػسسػصلػططاػغؾتسػثمػاذصرػطصٌبادتخرجػ

ـَّ حُـِٔش  ٌٓزَّٙ ح ْٓ حُٔظ

لس ٝحَٓ رخخُٔؼَٝف ٝحٗخٚ ػخٖ حٌُٔ٘خَ ٝحطخزَ حهْ حُظّ  ٢ّ َ٘ "٣خ ر   هخٍ طؼخ٠ُ:-ٔ

 ًُي ٖٓ ػِّ حألٍٓٞ"  ّٕ اػ٠ِ ٓخ أطخري 

 حرٖ ر٢٘  

 ْ رٖ كـ٣ََ ٝ  هخٍ أ  -ٕ

ن حَُأّ ُْ ٣ٌٖ٣ْ َٞ ك   ِٓ ز٤ََْ شخ ََّ ٣ٝؼٔل     ن ؿ  ٌَ  ٤ُزِـٚ كظ٠ ٣

 ٤َْ زَ ؿ  -ن ٣ْ َٞ ك   

ْ٣ْ َٝ  أ 

 ؿزَ-كٞم

 أّٝ

 هخٍ ٍٍٓٞ هللا ػ٤ِٚ حُظلس ٝحُٔلّ:-3

ػؼٔخخٕ  ٤خخءْٛ ك٢ أَٓ هللا ػَٔ ٝأطخيهْٜ ك)أٍكْ أٓظ٢ رؤٓظ٢ أرٞ رٌَ ٝأشيّ 

 رٖ ًؼذ ....( ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢. ٢ّ رَ أهَإْٛ ٌُظخد هللا أ   ٝ

 أر٢  

 

 أد  

 حُٔٞط٢ِّ أرخ ػز٤يس أكي ػِٔخء حُِـش كوخٍ:ٓلخم احٓظيف -ٗ

ّٕ حُؼِْ ػ٘ي أر٢ ػ    يس كخطط٘ؼٚ ٤ْ زَ ػ٤ِي أرخ ػ   َ   يس٤ْ زَ كِب

 ػزيس يس٤ْ زَ ػ  

َ  حألٗخّ ا٠ُ ًٛخدِ  ٤ّ٘ظ٢   طـِػ٢ رَ أ   هخٍ أرٞ كَحّ حُلٔيح٢ٗ:-٘  حر٘ش ٤ظ ٢َ٘ أر   ً 

 هخٍ حألػش٠ : -ٙ

  ٛ ّىع  طلَ ٣ْ ََ َٝ َْ  ٓ ًذ  َّ ّٕ حُ  َٝٛ طط٤ن ٝىحػخً أ٣ٜخ حَُؿَ    َس ا

س َس٣ْ ََ ٛ    َ ٛ 

 هخٍ حُو ل٤ق حُؼو٢ِ٤ ٣ٔيف ك٤ٌْ رٖ ح٤ُٔٔذ حُوش١َ٤:-7

 ُؼَٔ هللا أػـز٢٘ ٍػخٛخ         َ ٤ْ شَ ه   ر٘ٞ ٢ّ اًح ٍػ٤ض ػِ

 هَ٘ -هلق ٤ََْ٘ حُو  -٤قلَ حُو  

ظخ٢ َ كوي ٗوخَ طخٍٞحً ىه٤وخش ُِٔـظٔؼخخص ح٤ُْ زَ خُش حُٔش٣ٍٜٖٞ حرٖ ؿ  ٖٓ حَُكّ -8

  ك٢ حُوَٕ حُٔخىّ حُٜـ١َحٍطلَ ح٤ُٜخ 

 ؿزَ ٤َ  زَ ؿ  
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 صبٌضًب رصغري االعُ اٌشثبػٟ

 األِضٍخ

 ٣خ ك٤ٌْ. ٔن٤ْ كَ ُأل  خ٢ُ وٓ أهٌص رٔيكٚ كَأ٣ض ُٜٞحً :   هخٍ حُٔظ٘ز٢ ك٢ ًخكٍٞ-ٔ

 هخٍ ٍٍٓٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ:-ٕ

ٝكخؽٔخش ر٘خض ٓلٔخي طخ٠ِ هللا ػ٤ِخٚ ٝٓخِْ  ه٣ِٞخي) ه٤َ ٗٔخء حُؼخ٤ُٖٔ: ٣َْٓ ر٘ض ػَٔحٕ ٝهي٣ـش ر٘خض 

 ٝآ٤ٓش حَٓأس كَػٕٞ(

ؼ٤َِّ  -ٖ س ٖٓ شؼَحء حُـٍِ حُؼ١ٌٍّ  ً  ِّ  َػ

٣َِِّؿخء ك٢  حُٔؼَ ح١ٌُ ٣ؼَد ُٖٔ   ٣ظزَ )-ٗ  كًوًي ؽَّل( ؿ 

 .شحألٍى٤ٗش ك٢ ُٞحء حُـ٤ِس ٝطشظَٜ رخٍُِحػش حُزؼ٤ِّ  ٤طَسَ٘ حُو  طوغ -٘

 .ًٛز٢ ٣ٔؼَ حُؼٜي حُلَػ٢ٗٞ  ِـخ٣ْٕ َٞ ط  ك٢ ٓظلق ٓظَ -ٙ

 حألٍع كٞحثي ر٤ج٤ش.لٔخء ٤ْ َ٘ ُو  -7

 
 
 ٠صغ

ُ
 ش االعُ اٌشثبػٟ ػٍٝ ٚصْ ف
َ
 أٞ ث١ؼلً  ؼ

 
ظلبفخ ٠لبء ااغبلشف األٚي ٚفلزؼ اٌضلبٟٔ ٚ علُ

 (اٌزصغري ٚوغش ِب ثؼذ٘ب
ٜ ي              ٛيٛي   ٔن٤ْ كَ أ         أكٔن   ٛ َي٣ْ

َه٤َْف  ُهَف َْ       رِزَ   ُ  ٤َْز  رِ 

َ    ؿؼلَ َؼ٤ْل  ؿ 

 

 االعُ اٌزٞ صب١ٔٗ أٌف رمٍت ٚاًٚا ػٕذ اٌزصغري -1    
 ٣ِْيَٞ ه                         هخُي     

 ٣َ٠ْ َٞ ك                      كخػَ     

ْ٘غَٞ ٛ                      طخٗغ      ٣ 

 ٣ْيَٞ ر                                  رخى      

 ٣ْظَٖٞ ك                       كخطٖ     
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  بْارا وبْ صبٌش االعُ  أٌف أٚ ٚاٚ ( رمٍج-2
ً
٠لبء اٌزصلغري ٚارا ولبْ اغبلشف يف رلذ ُ صلُ ٠بء

٠بء اٌزصغرييف اٌضبٌش ٠بء رذ ُ 
 )ػخُؼخً ٣خًء(    ٣ْ ََ ً                 ٣ًَْ

  ٤ ذزَ ك              كز٤ذ

 ٤َ زَ ٗ               ٗز٤َ

 ٣َ َِ ؿ               ؿِحٍ

 (ػخُؼٜخ أُق أٝ ٝحٝ)                   ِـ٤  ػ              ػـُٞ

 ٤ شَٜ ك               كظٞس

 

 

 

 طَس٤ْ َ٘ ه                    ه٘طَس

 ظَس٤ْ َ٘ ػ                      ػ٘ظَس

 ٣ِْـخَٕٞ ٛ                     طُٞـخٕ

 ٤لَحٕػ  ُ                       ُػلَحٕ

 ٤َْؿخٕٜ  ٓ             َٜٓؿخٕ

٤َْ٘لٔخء       ه٘لٔخء  ه 

 و٤َْرخءػ         ػوَرخء
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طدػاضضبطػاضتامدطاءػاآلتغظػصعرػاأل

 تصمجره اِسم المكبّر

 لجّْ ج  ف   فجول

نجْدق خندق   خ 

ديّر لدير  ل 

ْيحب صاحب و   ص 

ف   زففران  جْفرانز 

 برةجْح  م   محبرة

 ك تجّب كتاب

ادتخرجػاالدمػاضطصعرػططاػغؾتس:

ـَّ حُـِٔش  ح ْٓ حُٔظ

 هخٍ أرٞ ك٤خٕ حُظٞك٤ي١ ك٢ ًخطذ:-1

"  ٍ َغ طخكزٚ, ى  َِ ٣ًْٞظذ ٣َ ٝٓخ هي ّٖ ُٚ ٝ  شَٜس, ٝ  َٓ ّٓغ" ٝ كؼخٍ ا  ٓ  طٞ

 ذ٣ظْ َٞ ً  

خش٢ حُلخٍػ٢:-ٕ ـّ شل ٤ِّ زِ ه    هخٍ حُ٘ ّٓ ٍل   ِش    ٣ـيٍٕٝ رٌ َى َْ  ِش٤ْ ه زَ  ٝ  ٣ظِٕٔٞ حُّ٘خّ كزّش َه

َ  ٖٓ ٓلخٛش ٍأ٣ٚ ٤ْ هَ : ٍٝؿخ حأل  هخٍ ؿ٣ََ-ٖ  ُْ ٣ٌٖ ٝأد ُٚ ٤ُ٘خ  ٓخ    ط

 ٝشظخ ح٣ٌَُٜ ٣ٔخٍّ حألؿلٍ          هيٗخ ه٣َٔش هي ػِٔظْ ػ٘ٞسً 

-ه٣ِٔببش-طبب٤َْ هَ ح٧  

َ٣ٌٛ 

 ػو٤َرخء ػـزض ٖٓ ػوَد طلَٔ ػو٤َرخء ػ٠ِ ظَٜٛخ.-ٗ

 زٜخ٢ٗ:طحأل ػٔخى حُي٣ٖ  حٌُخطذ هخٍ-٘

٣َ              ك٢ ٌٛٙ حُيحٍ هِز٢    َِّ ٖ  ٣لّذ ؿ  ٍٛ 

ي أ٤َّٓػ٢ّ٘             أٓؤٍ ىٓؼ٢ ٝأ١ُٞ   ـّ ٗ 

ً ل٤َِّٔر          ٓخُكظٚ كَٓخ٢ٗ    ْٜ ؽَفل 

أٓببببببب٤َ  –ؿ٣ِ بببببببَ 

 ًل٤َ 

وت االظبيف        
 
 ساثؼًب رصغري االعُ اػبّبعٟ ٚاؼبش

 .ٖٓ هَٟ ٓلخكظش حُزِوخء طٔظخُ رشل طٜخ ًٝؼَس حشـخٍٛخ ح٤ٔ٤َُٖٓ -ٔ

ز٤َْي هللا رٖ أر٢  -ٕ خؽ ػ  ـّ  .ػٖ حُٔيحثٖ ل٤َ٤ْ ظَ ػ  ػٍِ حُل

 .ٓظطٍّٞ ٤ٔذ٣ْ ِٞ رل  حُزخكغ ح كظخث٢  حٓظؼخٕ -ٖ

ًَّ طزخف٤ظخ و٣ْ َٞ ٓ  حطوٌ  -4  .ىه٤وخً ٣٘ز٢ٜ٘ 
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 رصغري االعُ اػبّبعٟ

شارا وبْ ساثؼ-1
 
 ػٍٝ ٚصْ  فؼ١ؼ١ً( ٗ ؽشف ػٍخ  أٌف , ٚاٚ, ٠بء( ٠صغ

 أٌفًب رمٍت ٚاًٚا. ارا وبْ صب١ٔٗ

ّٓخٕ ٍ                         ٍ َٓ ْ٤ٖ٤ٔ 

 )ٍحرؼش ٝحٝ(                        ل٤َ٤ْ َٜ ػ                     ػظلٍٞ

ل٣َ٤َض                    ػل٣َض  )ٍحرؼش ٣خء(                  ػ 

 ٤َ٤ٌْ َ٘ ر                                   رش٤ٌَ

 )طوِذ ح٧ُق ٝحٝ أٓخ حُلَف حَُحرغ ك٤وِذ ٣خء( ٤ٔذ٣ْ َٞ ك                    كخٓٞد

 

 و٤ض٣ْ َٞ ٓ                     ٤ٓوخص 

 ؼ٤ي٣ْ َٞ ٓ                     ٤ٓؼخى 

 ٣ٖ٣ِْ َٞ ٓ                               ٤ِٓحٕ

َْ حُي٣ٖر     ريٍ حُي٣ٖ  ي٣

 ٣ْٞؾ حُيُٝشط     طخؽ حُيُٝش

 ي  حُي٤ٖ٣  َٔ ػ    ػٔخى حُي٣ٖ

 ز٤َْي هللاػ     ػزي هللا 
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صعرػاألدطاءػاآلتغظػطدػاضضبطػاضٌتام:

 مصّمره اِسم المكبّر

وْيريث مجراث  م 

 ن وْيجقجس ناقوس

فجْتجح مفتاح  م 

  نجْديلم   منديل

 دير الدينب   بدر الدّين

نجْشجر منشار  م 

خجْريط مخروط  م 

 مجّل الدّينج   جمال الدّين

 طاػطصبرػاالدطاءػاآلتغظ؟                ؾتدريب 

 مكبّره اِسم المصّمر

 ٍِٓحد ٣َذ٣ْ َِ ٓ  

 ٗخ١ٍٞ ط٣َ٤ْ َٞ ٗ  

 ىحٍ ح٧ٍهْ َس حألٍه٣ْْ َٝ ى  

 حُي ُٝش٤ٓق  ق حُّيُٝش٤ْ ٤َ ٓ  

 األِضٍخ  خبِغًب: رصغري اعبّغ

حُلٔيح٢ٗ كَحّ أرٞ هخٍ  ٔ-  

َّ  أكلٛٔخ أَٓحٕ ٛٔخ كوِض   حَُىٟ أٝ حُلَحٍ أط٤لخر٢ ٝهخٍ    ٓ 

 ُِوَٟ حُوَٟ أَٛ ػ٘ي ٝٝهل٘خ ٝػـٍٞ  ٝأه٤٘ش ٍٜٝٓٞ ؿز٤لص ر٤ٖ ٓلَٗخ ك٢ َٓٗخ-- ٕ

 حُٔل٢ِ ٝحُٔـظٔغ حُطِزش ٖٓ حُ٘خشج٤ٖ ح٣ٌُٞظ٤ز٤ٖ حُٔي٤ٍّٓش حُٔـِّش طَػ٠– ٖ

 :حُِّزي١ أ٣ٖٔ هخٍ-ٗ  

     ّٕ  ًلّ ٣ٞٓؼخص هِز٢ ك٢ ا

 حُلَحم ػظَ ٛي٢َّٗ ٓل٢ً ٣خ    

٣ْؼخص كخٗض ٍرّٔخ    َٞ  حُِوخء ٓ 

ظّخرخً  حألىر٤ش حُٔـخُْ طـٔغ-٘   ٣ّظز٤ٖ ً  َٞ  ً  ٝش٣ٞؼ٣َٖ ٝشؼَحء ٝ
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 رصغري اعبّغخبِغًب:

 

َٛ                             أطلخد        لخد٤ْ أ 

 ٤ْٜخٍأَٗ                   أٜٗخٍ      

 ٤َْحّأكَ                أكَحّ     

 

2

 

 ٣ٞظزًٕٞ                 ًخطذ/ًّظخد 

 ٣ِٕٞٔٞػ                / ػخُْػِٔخء

 ٣ٞ٘ؼٕٞٛ                طخٗغ /طّ٘خع

 ٣ٞؼَٕٝٗ                  /شخػَشؼَحء

 

ز٤َْالص              /ؿزَؿزخٍ   ؿ 

٤ْٔخص                                       هْٔ َٔ  ه 

٤ْلَحص                             ػظخك٤َ  َٜ  ػ 

َي٣َْٓخص                                 ٓيحٍّ  ٓ 

٤َٓالص                                   ٍٓخثَ  ٍ 

 

 ٣ٞؼَحصٗ              /شخػَسشخػَحص 

 ٣ِٕٞٔٞػ                /ػخُْػخُٕٔٞ 

 ٣ٞؼخصٓ                            /ٓخػشٓخػخص 
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صّعرػاضجطوعػاآلتغظػطدػاضضبطػاضتام

 مصّمره اِسم الجمك

 سجْطرأ   أسطر

وْيكبون ركبان  رويكبجن/ ر 

فجْنات جفنات  ج 

 أ طجْقمٌ أطقمٌ

بجْرون خبراء   خبجرين/خ 

بجٌّ صبجٌ  ص 

 أ لجْصان ألصان

ْيقات ورق ر   و 

 

صعرػاألدطاءػاضطغردةػاآلتغظػثمػاجططؼا

 جمقى اِسم المصّمر منى  اِسم

 خجّتن   نخجلٌ نخلٌ

 ججلجنججلون/ر  ر   رججل رجل

 ويقدينويقدون/ن  ن   نويقد ناقد

 فجنريّ ريّفون/ظ  ظ   ظريّف ظريف

 ؤيسات ك   ؤيسك   كأس

 

رةػسغطاػغؾتسػثمػأذصرػطصبرعا:اضطصّعادتخرجػاالدطاءػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مكبّره اِسم المصّمر   الجملٌ   

 هخٍ حُشخػَ ػَٔٝ رٖ ًِؼّٞ:-ٔ

 هز٤َ حُّظزق َٓىحس ؽلٞٗخ    هَحًْ  ه٣َ٘خًْ كؼخؿِ٘خ 

 هزَ هز٤َ

خخَع كخخ٢ ٓظلخخق ّػٔخخخٕ -ٕ خخ٘غ كخخ٢ حُؼظخخٍٞ  ر٣َ٤خخن أ  ػ  هِكخخ٢َّ ط 

 حُوي٣ٔش

 ر٣َنا ر٣َ٤نأ  

 إًٔ ٣ً٘شأ   أّ أ٣ً٘ش ك٢ ٖٓ أك٤خء ػٔخٕ . -ٖ
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:ػاشرأػاضظصػاآلتسػثمػأجبػرطاػغضغر:ػػأواًل

ػشالػاضرارسػاضظطغريػغخاطبػربدػاضطضك:

لبد ػٍٝا لجً   ِب ػشان ٚمل رىٓ  لبي خ١ٍذح
 
 اٌشئْٚ عئٚالً  ٌش

 
ُ
 أخ

 
  أثبن١ٍذ أْ

َ
بْ                      ٚعبدٖ  ظبف

 
 ٚدخ١ال عٕجخ ثبربّ٘

ٟ ؽٍفذ ػٍٝ ديني 
 
شحٍ أ

 
 ال اوزة ا١ٌَٛ اػب١ٍفخ ل١ال           ث

 رجذ٠ال٠ًِٛب أس٠ذ ثجؼ١زٟ                   ِب اْ أر١ذ أثب ؽج١ت ٚافذاً 
 
ُ
 ٚال أر١ذ قب١ذح ثٓ ػ

 
 ف١ض٠ذٟٔ رع١ٍال اؽبذٜأثغٟ            ّش٠ٛ

 

 حٓظوَؽ ٓؼخ ً ػ٠ِ -ٔ

 هز٤ذ– ٤ٔٗ١َ                                                              ًٌَٓ ْٓ ّٓظـَ ػلػ٢ح-أ

 ٗـ٤يس                                                                     حْٓ ّٓظـَ ػلػ٢ ٓئٗغ طؤ٤ٗؼخً ُلظ٤خً - د

 ه٤ِيس )هِيس(                                                              حْٓ ّٓظـَ ػلػ٢ ٓئٗغ طؤ٤ٗؼخً كو٤و٤خً -ؽ

 ػ٣َٞٔ                                                                               حْٓ ٓظـَ ٍرخػ٢-ى

ّٔخروشر٤ٖ ى ُش حُظظـ٤َ ك٢ ح--2  حُظ لزذ                                                              ألر٤خص حُ

ػصعرػطاػتحترػخطػطدػاضضبطػاضتامػ-ٖ

 ئ٣٘خصش                             شئٕٝ :                                                                             

  ئ٣َّٓ                                                             ٓئٍٝ :                                              

 ٤٘زشؿ                              :                                                                                   ٘زشؿ

 ٣ََسر                              رَس:                                                                                    

 طَز٤ي٣َ                               طزي٣َ:                                                                               

 ي١ّ ٛ                                                                                                                   ٛيٟ: 

 أر٤ّي                                                                                                                   خىأر

ػ

ػ

ػ

ػ
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ػجطضظػاآلتغظػطنػاضبغتػاضٌثاظسػ"ضافػودادهػعٌطان":ػأرربػاض4

 .:كؼَ ٓخٝ ٓز٢٘ ػ٠ِ حُلظق حُظ خَٛ ػ٠ِ خهَٙ ػخف-4

َ  ٠ٓبخف ح٤ُبٚ:ٓلؼٍٞ رٚ ٜٓ٘ٞد رخُلظلش ٝٛٞ ٠ٓبخف ٝحُٜبخء ٟب٤َٔ ٓ ٙٝٓخىَ  َ  ؿب بَ ٓز٘ب٢ كب٢ ٓلب             ظٜ 

٠ ٛٔخٕ َ َٓكٞع ٝػالٓش ٍكؼٚ ح٧ُق ٧ٗٚ ٓؼ٘   .:كخػَ ٓئه 

 

ػداصظظػشبضؼاػحرسان.ػغاءػصضطظػ)َدخغال(ػتصعغرًاػطدػأٌنػثاضثؼاػطٌدالُتضطاذاػػ-5

  ٕ  حُلَف ح٧ٍٝ ؿ٤َ ٠ّٓٔٞ ,ٝحُلَف حُؼ خ٢ٗ ؿ٤َ ٓلظٞف ٧

ُوسغىد(ػأثبىتػضىرػأنػتصىعغرهػخطىؾػثىمػاذصىرػػػػػػػػ)ثاظغًا:ػأردػأحدػزطالئكػتصعغرػ)واسد(ػسسػاضظصػرضىزػػ

ػ.اضصوابػُطَطضِّاًلػرأغكػسغر

٣َْلي َٝ  ٝ ٕ  ( حُّظٞحد) بـ٤َ ٣وِبذ ٝحٝح ٝحُلبَف حُؼ خُبغ ُبْ ٣بؤص كبَف ػِ بش  حُلَف حُؼ خ٢ٗ  ٧ أُبق  ػ٘بي حُظٜ 

ـ٤َ.  ٤ُوِذ ٣ٝيؿْ ٓغ ٣خء حُظٜ 
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 اإلظبفخ
 .خ٢ٗ ٓؼخكخً ا٤ُٚٓؼخكخً ٝحُؼّ  ٜٓ٘ٔخ ٠ٔٔ٣ حألٍٝ ر٤ٖ ح٤ٖٔٓ ح٩ٟخكش ٗٔزش  -1

 كٔذ ٓٞهؼٚ ٖٓ حُـِٔش  حُٔؼخف, ٣ٝؼَد -ٕ

َ  ؿَ". حُـَ ٝكٌٔٚ حُٔؼخف ا٤ُٚ -3  ٓؼخٍ :  "٣ٌٕٞ ٓـٍَٝح أٝ ك٢ ٓل

  َ ٜٗ  َِ ٔش ٝٛٞ ٠ٓخف / َٜٗ   ػٌد . ح٤ُّ٘ ٙ  ح٤َُّ٘:ٓزظيأ َٓكٞع رخ٠ُ   َ :٠ٓخف ا٤ُٚ ٓـٍَٝ ٝػالٓش ؿ

                               حٌَُٔس.

 :ػِخ٠ كخٌف ٗٞٗخخ حُظؼ٤٘خش  ٍ خ. ٓؼبحُظؼ٤٘خش أٝ حُـٔخغ خٗخٝٗٞ, طلٌف ػ٘ي ح ػخكش ط٘خ٣ٖٞ حُٔؼخخف -4

خخخُْكخخٌف ٗخخٕٞ ٝٓؼببخٍ ػِبب٠   ؽخُزخخخ حُؼِخخْؿببخء ( ك٘وببٍٞ ػ٘ببي ح٩ٟببخكش  ؽخُزخخخٕ) ّٔ  : ؿٔخخغ حُٔخخًٌَ حُ

ٓخخٖ ح ٓخخْ  كخخٌف حُظ٘خخ٣ٖٞٓؼببخٍ ػِبب٠ ,ٝ شخخخٛيص  ػزخخ٢ حٌُخخَسك٘وببٍٞ ػ٘ببي ح٩ٟببخكش : )الػزبب٤ٖ (

 حُوٜخٍ ٓلزٞد. ٓٔيٝفٓؼَ : ػ٘ي ح٩ٟخكش()ٓٔيٝف   حُٔؼخف

 ػواضطضافػإضغرػسسػاضّظص؟صغفػظطرفػاضطضافػ -5

ٗش رخٌَُٔ(حْٓ ٌَٗس   +  حْٓ ٌَٗس ٣وزَ أٍ-2                 حْٓ ٌَٗس + حْٓ ٓؼَكش-1 ّٞ  )ؿخُزخً ٓ٘

 ا٤ُٚ ٓؼخف                    ٓؼخف                   ٓؼخف ا٤ُٚ           ٓؼخف

ْ                 ػظ٤ْ             حُوّٞ                            ١خُذ         ػِ

 ٍؿَ                    َٓٝءس     أرٞ                هخُي                           

 ظَف +حْٓ أٝ ػ٤َٔ -4(    ٗخ–ًْ –٣خء –ًخف –حْٓ    +ػ٤َٔ ٓظّظَ )ٛخء -3

 ى           ػ٘ي                                        ٓؼخف ا٤ُٚ          ٓؼخف

 ح٧ٍٝ           كٞم                                            ــــــ٢ــــــــــــــــــًظخر

 يــــــــــأٓخٓ                                                     ٘خــــــــــــــــــىػٞط

 طغغدةاجطلػٌصلػصضطظػطنػاضصضطاتػاآلتغظػطضاسًاػإضغرػسسػصلػجطلػ         

 َ السّم َ الطاُرة الجمجل َ المدرسٌ  انالماءَ المشروف

 يترك لمطالب
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ػرغنػاضطضافػواضطضافػإضغرػسسػطاػغؾتس:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لجىإالمـاف  المـاف الجملٌ

ٕٞ حؿًٍْٞ ٣خّٞ حُو٤خٓخش ٔخ طٞكّ ّٗ ا:" ًَ ٗلْ ًحثوش حُٔٞص ٝهخٍ طؼخ٠ُ-1

ٓظخخع  ا ّ وخي كخخُ ٝٓخخ حُل٤خخس حُخي٤ٗخ حُـ٘خش كىهخَ أكٖٔ ُكِف ػٖ حُ٘خخٍ ٝ

 "حُـٍَٝ 

 كل

 ذاُقٌ

 متاع

 أجور

 يوم

 متاع

 نفس

 الموت

 المرور

 ) كم( 

 القجامٌ

 المرور

 : هِزٚ ُٝٔخٗٚ. حَُٔء رؤطـ٣َٚ -2

 

 قلب

 

 لسان

 

 أصمر

مجر الواء ـّ  ال

 

مجر الواءا ـّ  ل

 

مجر الواء ـّ  ال

 أهل  ٝطؤط٢ ػ٠ِ هيٍ حٌَُحّ حٌُٔخٍّ     ػ٠ِ هيٍ أَٛ حُؼِّ طؤط٢ حُؼِحثْ   -3

 قدر

 قدر

 القزم

 أهل

 الكرام

 نحو   طزخٍ رلخٓي٣ي ٝحٓغ ٗلٞ ٛيكي-4

 حاسد

 

 هدف

 هدفك

مجر الكاف ـّ  ال

 

 الكاف

 هخٍ ٓئ٣ي حُي٣ٖ حُطـَحث٢:-٘

َل أهخ َّ ًه ٓخٕ. رظياًح ٗخ  ى أهخى كٜٞ أؿ ِّ  ٗخثزش حُ

 أجل

 ناُبٌ

 ذخر

 الّزمان

ش حُزلَ ٓخ -ٙ ـّ  البحر لجٌ ٣ـ٢٘ ػٖ حُٞشَ )ٝحُٞشَ : حُو٤َِ(ك٢ ُ
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 صٛس اؼبعبف ا١ٌٗ ِٚب ٠الصِٙب ِٓ األظببء

ػ)طغرد(ػوغصونػادطاػظاعرػأوػضطغرا.-1

َّ ٓٔخكَ: ٓؼخٍ ٍ    ٤ٓئٝد ٣ٞٓخً  ًٝ  ٝحإل٣خرخم حُّٔلٓش ُِ اًح 

 (  اخَٛحْٓ - ٓلَىٗٞع  ح٠ُٔخف :             : ٓٔخكَ    )ح٠ُٔخف ا٤ُٚ 

ُحٍ ٝٛخشْ ؿَح٣زش -2 َّ  (ٛٔخ ٓلَى ٤َٟٔ  )ح٠ُٔخف ا٤ُٚ ٖٓ أىرخء حألٍىٕ ًلٛٔخحألى٣زخٕ ٓئْٗ حُ

ػحغث(–إذاػ–جطضظػوتػدػبطدػظروفػطثلػ:)إذػ-2

٣ـؼخَ ًح ؿخءطْٜ آ٣ش  هخُٞح ُٖ ٗئٖٓ كظ٠ ٗخئط٢ ٓؼخَ ٓخخ أٝطخ٢ ٍٓخَ هللا أػِخْ ك٤خغ اٝ"ٓؼخٍ ػ٠ِ )ك٤غ(

 )٣ـؼَ ٍٓخُظٚ(ح٠ُٔخف ا٤ُٚ ؿِٔش                                                             " ٍٓخُظٚ

 )ٛطَ حُٔطَ(ح٠ُٔخف ا٤ُٚ ؿِٔش                                 ٛطَ حُٔطَؿجض اً ٓؼخٍ ػ٠ِ اً: 

 )ٓـ٠( ح٠ُٔخف ا٤ُٚ ؿِٔش                           "ٓـ٠ٝحُّؼل٠ ٝح٤َُِّ اًح ٓؼخٍ : "

ػ*ػاألدطاءػواضّظروفػاضتسػتضزمػاإلضاسظػ)طاػبطدعاػغطربػطضاساػإضغرػطجرورا(

 )ًل /ًِظخ(

 ًح حػ٤لض ُلْٓ حُظخَٛاػَحد ح ْٓ حُٔوظٍٞ اطض أًِٜخ( طؼَد  آهخٍ طؼخ٠ُ )ًِظخ حُـ٘ظ٤ٖ 

ش حُٔوي ٍس  ٓ٘غ ٖٓ اٍٜٞٛخ حُظ ؼٌٍ ًِظخ  ٔ  ٝٛٞ ٠ٓخف . : ٓزظيأ َٓكٞع ٝػالٓش ٍكؼٚ ح٠ُ

 ًح حػ٤لض ُِؼ٤َٔ ٛٔخ )ًلٛٔخ /ًِظخٛٔخ(اٝطؼَد حػَحد حُٔؼ٠٘  

 ؿخء حُطّخُزخٕ ًلٛٔخ 

َ  ؿَ ٠ٓخف ا٤ُٚ. ًلٛٔخ َ ك٢ ٓل ٔش ٝٛٞ ٠ٓخف )ٛٔخ(  ٤َٟٔ ٓظٜ   :ط٤ًٞي ٓؼ١ٞ٘ َٓكٞع رخ٠ُ 

 )هزَ(:اَف ُٓخٕ ٜٓ٘ٞد رخُلظلش ٝٛٞ ٠ٓخف.  ٝطِظي هزَ حُٔـ٤ذ(:هزَ) 

َّ ػ٠ِ ه٣َش ٢ٛٝ هخ٣ٝش ػ٠ِ ػَٝشٜخ ًوُٞٚ طؼخ٠ُ "(رؼيٝ) ٓٞطٜخ  رؼيهخٍ أ٠ّٗ ٣ل٢٤ ٌٛٙ هللا أٝ ًخ١ٌُ ٓ

 رؼغ ٣ّٞ هخٍ رَ ُزؼض ٓخثش ػخّ" هللا ٓخثش ػخّ ػْ رؼؼٚ هخٍ ًْ ُزؼض هخٍ ُزؼض ٣ٞٓخ أٝ كؤٓخطٚ

ْ   ٟخكش ٩هي طوطغ )هزَ ٝرؼي(ػٖ ح َ  ًوُٞٚ طؼخ٠ُ )  ٣ٝز٤٘خٕ ػ٠ِ ح٠ُ ٖٝٓ ك٢ رؼغ ٤ٖ٘ٓ   حألَٓ ٖٓ هز

 رؼي (

 اٌششؼ١خٖٓ حالٓٔخء حُظ٢ طالُّ حالٟخكش ا٠ُ ٓلَى أ٠٣خً )
 
  أٞ

 
 ٚاالعزفٙب١ِخ( ٚأٞ

ٕل طٌَّ رٌَٓي:  فبٌششؼ١خ ومٌٕٛب  الْٓ اخَٛ( أ١ّ  ٤ٟلضأ.  ) أ١َّ حٗٔخ
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  ٓ    :  خأ
 
 االعزفٙب١ِخ ومٛي إٌبثغخ (أٞ

ٌّٜدػ٠ِ   طِٔٚ  ُٝٔض رٔٔظزنل أهخً    ُظخَٛ(الْٓ حا٠ُ  أ١   )أ٤ٟلض  شؼغل أ١َ  حَُؿخٍ ٓ

ٓبٖ ك٤بغ حُِٓبخٕ  ظبٚطظلبيى ىالُٝ حُـِٔبش اُب٠ ٣بالُّ حالٟبخكش اُب٠ حُٔلبَى ٝال ٠٣بخف  

 ٝحٌُٔخٕ كٔذ ح٠ُٔخف ا٤ُٚ.

: ّٕ  :اَف ُٓخٕ  ٜٓ٘ٞد ٝػالٓش ٜٗزٚ حُلظلش ٝٛٞ ٠ٓخف. ٓغ "حُؼَٔ ٣َٔح ٓغ "ا

 ٝػالٓش ٜٗزٚ حُلظلش ٝٛٞ ٠ٓخف.اَف ٌٓخٕ ٜٓ٘ٞد : ٓغ.  ٍٓٞ حُٔيٍٓش ٓغَ َٓص 

 ٓخٕ حُٔٔظوزَ " ًحا  ِ  "ٓـ٠ٝحُؼل٠ ٝح٤َُِ حًح اَف ٓز٢٘ ُِ

َ  ؿَ ٠ٓخف ا٤ُٚ.  ٍُط٢٘آط٤ي اًح ٝال طؤط٢ اال ٓغ حُـِٔش حُلؼ٤ِش :  : حُـِٔش حُلؼ٤ِش ك٢ ٓل

 حُـِٔبش   "ٛطبَ حُٔطبَ حً"ؿجبض  : اَف ُٓبخٕ ٓز٘ب٢ ػِب٠ حُٔبٌٕٞ ٣ بيٍ ػِب٠ حُِٓبخٕ حُٔخٟب٢. ًا

َ  ؿ٠َٓخف ا٤ُٚ  حُلؼ٤ِ ش ك٢ ٓل

 ٓلكظش " ٣ؤط٢ رؼيٛخ ا ّ ؿِٔش كؼ٤ِّش كؼِٜخ ٓخع 

 ٠ٓخف ا٤ُٚ"ِٝٛض اً  أٝ ؿِٔش ح٤ٔٓش  َ َ  ؿ  حُ٘ وخٕ ٓلظيّ"  حُـِٔش ح٤ٔٓ٩ش ك٢ ٓل

  

 

ًا(      
 
 اؼبعبف ا١ٌٗ صٛسربْ:   ُِٙ عذ

 (أٝ ٤َٟٔ )حٓٔخ اخَٛ ٓلَى٠ٓخف ا٤ُٚ  -

 )ك٤غ , اً, اًح(رؼي اَٝف ٓؼَ  ؿِٔش٠ٓخف ا٤ُٚ  -
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رغنػاضطضافػواضطضافػإضغرػثمػبغنػظوعػاضطضافػإضغرػسسػصلػططاػغؾتس:

 ٗٞع ح ػخكش حُٔؼخف ح٤ُٚ حُٔؼخف  حُـِٔش

ٛخي٣ظ٘خ ٝٛخذ ُ٘خخ ٓخٖ  ًاطخِؽ هِٞر٘خخ رؼخي  هخٍ طؼخ٠ُ :"ٍرّ٘خ  -1

ّٛخد "ّٗ اُيٗي ٍكٔش   ي أٗض حُٞ

 

 هِٞد

 ًا

 ُيٕ

 ح٤ٔ٠َُ)ٗخ(

 ٛي٣ظ٘خ

٤َٔ)ًخف(  ح٠ُ 

  ٓلَى ٤َٟٔ

 ؿِٔش 

 ٤َٟٔٓلَى 

طشظخم ٗل٢ٔ ُِـِّٞ ػِخ٠ ٜٗخَ ح٤َُٓخٞى ك٤خغ طٜخذ ٣ٍخخف -2

 حُٔؼًَش حُوخُيس

 

 ٗلْ

َٜٗ 

 ك٤غ

 ٤َٟٔ) ح٤ُخء(

 ح٤َُٓٞى

 طٜذ

 ٤َٟٔ-ٓلَى

  ٓلَى

 ؿِٔش كؼ٤ِش

 

 هخٍ حُشخػَ: -ٖ

 َٝٛ ٣ٌٕٞ ُظزق رؼيٙ أكن  كَٜ ٣ٍِٝ كيحى  ح٤َُِ ػٖ أكن 

 كيحى

 

 رؼي

 ح٤َُِ

 

 حُٜخء

 حْٓ اخَٛٓلَى 

 

َ٤ٟٔ 

َ ٟلظ٢  ش ػ٠ِ ػلظ٢ حَُٜ٘ٗؼح شـخٍ ٣خ-4  حْٓ اخَٛٓلَى  حُٜ٘ 

م-5 ّٞ  كخؽٔش ٝأَٓ ًِظخٛٔخ حٓظلو٘خ ؿخثِس حُظل

 

 ًِظخ

 ؿخثِس

 ٛٔخ

 حُظ لٞم

 ح٤ٔ٠َُ

 حْٓ اخَٛٓلَى 

ّٖ إٔ ح٤ُِغ ٣زظْٔ   اًح ٍأ٣ض ٤ٗٞد ح٤ُِغ رخٍُس    : -6  ٤ٗٞد كل طظ٘

 

 حًح

 حُِ ٤غ

 

 ٍأ٣ض

 حْٓ اخَٛ ٓلَى

 

 ؿِٔش كؼ٤ِش

س ٝحٌَُحٓش ك٤غ كِّٞح-7 ِّ  ٓغ حُٜخش٤ٕٔٞ ط٤َٔ ٓؼْٜ حُؼ

 ك٤غ

ْٛ 

ح  كِٞ 

َ٤ٟٔ 

 ؿِٔش كؼ٤ِش

 هخٍ ا٤ِ٣خ أرٞ ٓخػ٢:-8

َ رٞؿٜي ػ٢ّ٘  ٓخ أٗخ كلٔش  ٣خ ِٔ  ٝ  أٗض كَهيأه٢   ط 

 

 أه٢

 ٝؿٚ

 

 ح٤ُخء

 حٌُخف

 

 ح٤ٔ٠َُ

َ٤ٔ  ح٠ُ 

 هخٍ حرٖ كِّ ح ٗي٢ُٔ :-9

ذ ـّ  ٣ٔخكَ ػ٢ِٔ ك٤غ ٓخكَص ٣ٝظلز٢٘ ك٤غ حٓظوِض حُ٘

 ػِْ

 ك٤غ

 

 ك٤غ

 ح٤ُخء

 ٓخكَص

 

 حٓظوِض

َ٤ٔ  ح٠ُ 

 حُـِٔش حُلؼ٤ِش

 

 حُـِٔش حُلؼ٤ِش
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 هخٍ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ:-1

 .....!٣خ 

ُلظق حٝ حُظ٤ٌٖٔ ػِب٠ ٣بخء حُٔبظٌِْ ًٝٔبَ خهبَ حالٓبْ ح ٣ـُٞ: حُلٌْ ٣خء حُٔظٌِْ ا٠ُ حْٓ ٠ٓخف  طي٣و٢) 

 .(ح٠ُٔخف

أطًٞئ ػ٤ِٜخ ٝحّٛش رٜخ ػ٠ِ ؿ٘ٔخ٢ ُٝخ٢  ػظخ١َ "هخٍ ٢ٛ  هخٍ طؼخ٠ُ ػ٠ِ ُٔخٕ ٠ٓٞٓ ػ٤ِٚ حُٔلّ:-2

 .ٝؿٞرخ خهَٙ ٓخًٖ ح٤ُخء ٓلظٞكش: حُلٌْ ٣خء حُٔظٌِْ ا٠ُ ح٤ٟق  حْٓ ٓوظٍٞ" ك٤ٜخ ٓآٍد أهَٟ

 ك٢ حُـَرش  ؽ٣ِٞش  ٤ُخ٢َُّ حُٞؽٖ, كوي ًخٗض     ش٢ء رؼي-ٖ

 ٝأىؿٔض ٣خإٙ ك٢ ٣خء ح٠ُٔخف ا٤ُٚ أ٤ٟلض ا٠ُ ٣خء حُٔظٌِْ حْٓ ٓ٘وٞص

 :ك٢ كخُش حُٜ٘ذ ٝحُـَ ًوُٞ٘خًٌُي  ٝ

 أكِق ٓٔؼخط٢ ك٢ طو٣َذ ٝؿٜخص حُ٘ظَ ر٤ٖ طي٣و٢ّ  حُٔظوخط٤ٖٔ

حُخ٠  َٓشخي١ّ كٜخْ  ٓؼِٔخ٢ّ حكظخَّ : ٓؼخَ ًٌُٝي ك٢ ؿٔخغ حُٔخًٌَ حُٔخخُْ كخ٢ كخُخش حُ٘ظخذ ٝحُـخَ ٝحَُكخغ 

 حألٝك٤خء. ٓؼ٢ِّٔ ؽ٣َن حُؼِْ كظل٤ش طوي٣َ ح٠ُ 

٢ ح٣ٌُٖ حػظِّ رْٜٝك٢ كخُش حَُكغ :  .ٛئ ء ٓؼِِّٔ  

 

خ٣حُٔخظٌِْ ٝؿٞرخخً ٝ حُوخػيس : طلظق ٣خخء حُٔؼخخف اًح أػخ٤ق ُلٓخْ حُٔوظخٍٞ ٝ ٝحُٔ٘وخٞص ,  ح ٓخْ ٌّٖٔ

ٌّٖٔ ػيح ًُي طلظق أٝ ؿٔغ حًٌَُٔ حُٔخُْ. ٝأ ٝحُٔؼ٠٘ أ  ؿٞحُح ٓغ ًَٔ ح ْٓ حُٔؼخف ٣خء حُٔظٌِّْ ط

 

 خُْ ّٔ حًٌَُٔ حُؿٔغ إٔ طؼخف ا٠ُ 

 ٓي٢ٍٓ                            ٓيٍٕٓٞ

  ٜٓ٘ي٢ٓ                          ٜٓ٘يٕٓٞ

 ٓ٘و١ٌ                          ٓ٘وٌٕٝ
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  :ٓؼ٠٘

 ١خُزخ١َ       ؽخُزخٕ

 ٓؼِٔخ١َ               ٓؼِٔخٕ

 ٝحُيح١َ        ٝحُيحٕ

 

١ٌّٔ٘وٞص : حُْٓ ح   (ٓؼَ حُوخػ٢ /حُّيحػ٢ )٣٘ظ٢ٜ ر٤خء أط٤ِشٝٛٞ ح ْٓ حُ

 هخ٢ٟ                        هخػ٢

 ىحػ٢                           ىحػ٢

 ٛخى١                          ٛخى١

 

١ٌّ ٔوظٍٞ حُْٓ ح   (ٓؼَ ػظخ/ٓٔظشل٠ ) ٣٘ظ٢ٜ رؤُق:ٝٛٞ ح ْٓ حُ

 ػٜخ١َ                           ػظخ

 ٛيح١َ                         ٛيٟ

 ٓٞح١َ                         ٟٓٞ

 

 

 ٢ْ   أٝ ٓيٍٓظ ٢َ ٓيٍٓظ                   ٓيٍٓش

٢ْ                     هِْ  ٔ ٢َ   هِ  ٔ  أٝ   هِ
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ًاػحاضظػأخره:ٌغظاػغؾتسػطبادتخرجػاضطضافػإضزػغاءػاضطتصضمػسسػصلػطٌط

 ٣لِق حُظخُٕٔٞ"   اّٗٚٚ ٍر٢ أكٖٔ ٓؼٞح١ ّٗ اهخٍ طؼخ٠ُ: "هخٍ ٓؼخً هللا -ٔ

   الياء وجوًبا.: تسكين آخر المضاف وفتح مثواي: يكسر آخره، ويجوز في الياء التسكين والفتح.  رّبي
 الّسبب :ألّنيا أضيفت لالسم المقصور )مثوى(

 
٢ ًلخخَص رٔخخخ ّٗخخا"كخخل طِٞٓخخ٢ٗٞ ُٝٞٓخخٞح أٗلٔخخٌْ ٓخخخ أٗخخخ ٓظخخَهٌْ ٝٓخخخ أٗخخظْ رٔظخخَه٢ّ  هخخخٍ طؼخخخ٠ُ:-ٕ

 حُظخ٤ُٖٔ ُْٜ ػٌحد أ٤ُْ " ّٕ اأشًَظ٢ٗٞٔ ٖٓ هزَ 

خُْ )َٜٓه٤ٖ( :  تسكين آخر المضاف وفتح الياء وجوًبا.بمصرخيّّ  ٔ ٔ زذ :أ٤ٟلض ُـٔغ حًٌَُٔ حُ  حُ

 هخٍ طلف ػزي حُظزٍٞ ك٢ هظ٤ظٚ ٍإ٣خ:-ٖ

 ٣ظآُق ػل٢ٌ ٝرٌخث٢ ٓؼَ هَحٍ ٝحؿذ     

 ؿّيٍ كزلً ٖٓ ١ٍُٞٛ ٝػ٤خػ٢أ

: يكسر آخره، ويجوز في الياء التسكين والفتح.  ضحكي-  
   : يكسر آخره، ويجوز في الياء التسكين والفتح.بكائي-
: يكسر آخره، ويجوز في الياء التسكين والفتح.زهوي -   

: يكسر آخره، ويجوز في الياء التسكين والفتح.ضياعي  
 

    
 كظَّ ٝحُي١ّ ٝٗخطل٢ّ ؿ٤ٔؼْٜ.أ-ٗ

ػاضٌدببػ:أضغغتػضضطٌثظزػ)واضداي( :  تسكين آخر المضاف وفتح الياء وجوًبا. واضدي:

 اضٌدببػ:أضغغتػضجطدػاضطذٌصرػاضٌداضمػ)ظاصحغن(:  تسكين آخر المضاف وفتح الياء وجوًبا. وظاصحٌس:

 ّ٘ٞح ػ٢ِّ ًَحّػرلى١ ٝحٕ ؿخٍص ػ٢ِّ ػ٣ِِس    ٝأ٢ِٛ ٝحٕ -٘

 : يكسر آخره، ويجوز في الياء التسكين والفتح. بالدي
: يكسر آخره، ويجوز في الياء التسكين والفتح.أهمي - 

ْطو٤َّص ٍكخه٢ -ٙ ّٔ  حُؼخ٤ُش ٖٓ ١ًٝ حُٜ

 : يكسر آخره، ويجوز في الياء التسكين والفتح.رفاقي-
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 هخٍ ٓي٣َ حُشًَش : حٓظش٤َ ٓلخ٢ّٓ ًِّْٜ ك٢ حُشئٕٝ حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ طوّض حُشًَش.-7

 الّسبب: أضيفت لمسم المنقوص )محامي(: تسكين آخر المضاف وفتح الياء وجوًبا.محاميّّ-
 ح٤َُِ رٍ٘ٞ حُلـَ ٤ٍِٓٝ.٣خ كظخ١   طلِٕ كظلّ -8

 :ط٤ٌٖٔ خهَ ح٠ُٔخف ٝكظق ح٤ُخء ٝؿٞرخ. كظخ١

ّٔزذ  ْٓ حُٔوٍٜٞ )كظ٠(ال:أ٤ٟلض  حُ

 

رٌغنػاضطضافػواضطضافػاضغرػسسػصلػطٌطاػغؾتس

 ٤ُٚاحُٔؼخف  حُٔؼخف حُـِٔش

َّ ٢ُ أ١َٓ ٝحكَِ ػويس ٖٓ ُٔخ٢ٗ -ٔ هخٍ طؼخ٠ُ: "ٍّد حشَف ٢ُ طي١ٍ ٣ٝٔ

 ٣لوٜٞح ه٢ُٞ"

 

 ٛيٍ

 

 أَٓ

 

 ُٔخٕ

 

 ه٢ُٞ

 ح٤ٔ٠َُ ح٤ُخء

 

 ح٤ٔ٠َُ ح٤ُخء

 

 ح٤ٔ٠َُ ح٤ُخء

 

 ح٤ٔ٠َُ ح٤ُخء

 ًَ حٗٔخٕ ٣ّٞى إٔ ٣ٌٕٞ ٓـظٔؼٚ ٓظويٓخً -ٕ

 

ًَ 

 ٓـظٔغ

 حٗٔخٕ

 حُ ٤ٔ٠َ حُٜخء

 

 هخٍ حُشخػَ-ٖ

ّٕ حُـظٕٞ اًح هٞٓظ شذ  ٜخ حػظيُض ا ٓظٚ حُو  ّٞ  ٝ  ٤ِ٣ٖ اًح ٓخ ه

 حػظيُض حًح 

 هخٍ ريٍ شخًَ ح٤ُٔخد:-ٗ

 خرظخ ٗو٤َ ٓخػش حُٔلَ ػ٤٘خى ؿ

 ػٜ٘ٔخ حُؤَ أٝ شَكظخٕ ٍحف ٣٘ؤٟ

 ػ٤٘خى

 

 ؿخرظخ

 ٓخػش

 ح٤ٔ٠َُ حٌُخف

 

 ٗو٤َ

ٔ لَ  حُ

 ٗشَص ُـ٤ٖ ػ٠ِ طللظٜخ ح ٌُظ٤َٗٝش ٓوخُش ػٖ أ٤ٔٛش حُـٌحء حُٔظٞحُٕ.-٘

 

 

 

 ٛللش

 

 شأ٤ٔٛ  

 ح٤ٔ٠َُ حُٜخء

 

 حُـٌحء
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 هخٍ أكٔي شٞه٢:-ٙ

 ٗخُػظ٢٘ ا٤ُٚ رخُوِي ٗل٢ٔ  ٝؽ٢٘ ُٞ شـِض رخُوِي ػ٘ٚ 

ٖ١ٝ 

 ٗلْ

َ٤ٔ  ح٤ُخء ح٠ُ 

٤َٔ ح٤ُخء  ح٠ُ 

 ؽ كٞم هْٔ حُـزخٍ حُؼخ٤ُشٞٓخ أؿَٔ ٓ٘ظَ حُؼِ-7

 

 ٓ٘ظَ

 كٞم

 هْٔ

ؾ  حُؼِ 

 هْٔ

 حُـزخٍ

 حُط لَ طؼ٤ِْ طؼ٤ِْ حُطلَ ػ٠ِ حُللخظ ػ٠ِ حُٔٔظٌِخص حُؼخٓش ٝحُوخطش ٝحؿذ ٓـظٔؼ٢ -8

 أؿِْ. هخٍ حُل٤ٖٔ حُزظ١َ: ٍأّ حُٔـِْ ك٤غ-9

 

 ٍأّ

 ك٤غ

 ُٔـِْح

 أؿِْ

 

 

 ًٗٔٞؽ ك٢ حإلػَحد:

 ك٢ ٝؽٖ ٣ؼشو٘خ ٝٗؼشوٚ  حألَٛ أهٔ٘خ ك٤غ أهخّ

ى: كؼَ ٓخٝ ٓز٢٘ ػ٠ِ حٌُٕٔٞ الطٜخُٚ رأهْ  َ  ٤ٔ٠َ ٍكغ ٓظل

ّ  : ٤َٟٔ ٓظَٜ ٓز٢٘ ك٢ ٓلَ ٍكغ كخػَ ٗخ  ٝؿٞرخً.ٓوي 

 ٠ٓخف.: اَف ٌٓخٕ ٓز٢٘ ػ٠ِ ح٠ُْ ك٢ ٓلَ ٜٗذ ٝٛٞ ك٤غ  

 : كؼَ ٓخٝ ٓز٢٘ ػ٠ِ حُلظق حُظ خَٛ ػ٠ِ خهَٙ.أهخّ

 : كخػَ َٓكٞع ٝػالٓش ٍكؼٚ ح٠ُٔش ٝٛٞ ٠ٓخف أَٛ

 ٝحُـِٔش حُلؼ٤ِش )أهخّ أِٛ٘خ( ك٢ ٓلَ ؿَ ٠ٓخف ا٤ُٚ. رخ٩ٟخكش: ٤َٟٔ ٓظَٜ ٓز٢٘ ك٢ ٓلَ ؿَ ٗخ

 

ػثاظغًا:ػأرربػطاػغؾتسػاررابًاػتاطًا

ٔ-  ّٕ  حألٓش طؼ٤ِْ حُلظ٤خص ٖٓ ى ثَ ٍه٢ّ ا

 ّٕ  ط٤ًٞي ٜٝٗذ. : كَفا

: حْٓ إ ٜٓ٘ٞد ٝػالٓش ٜٗزٚ حُلظلش ٝٛٞ ٠ٓخف.طؼ٤ِْ  

ٙ حٌَُٔس. حُلظ٤خص  َ : ٠ٓخف ا٤ُٚ ٓـٍَٝ ٝػالٓش ؿ  

: كَف ؿَ.ٖٓ  

: حْٓ ٓـٍَٝ ٝػالٓش ؿَٙ حٌَُٔس ٝٛٞ ٠ٓخف. ى ثَ  

ٙ حٌَُٔس.  َ  ح٧ٓش: ٠ٓخف ا٤ُٚ ٓـٍَٝ ٝػالٓش ؿ

طخٗش ٝحُـَٔ ػ٤ٞ   : ٠ رٖ حُـْٜهخٍ ػِ-ٖ َّ  ٖ حُٜٟٞ ٖٓ ك٤غ أى١ٍ ٝ  أى١ٍزؿِ ٕ حُٜٔخ ر٤ٖ حُ

 : كؼَ ٠ٓخٍع َٓكٞع ٝػالٓش ٍكؼٚ ح٠ُٔش حُٔويٍس ػ٠ِ ح٤ُخء, ٝحُلخػَ ٤َٟٔ ٓٔظظَ طوي٣َٙ أٗخ. أى١ٍ

 ٝحُـِٔش حُلؼ٤ِش ك٢ ٓلَ ؿَ ٠ٓخف ا٤ُٚ. 
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اضذيػغتحدثػرنػسصلػاضذتاءػثمػأجبػرٌطاػغضغر:ػاالتساشرأػاضظصػ

حع اًح ٓخ ط٤َٔأ أٗض كظَ حُل٤خس ُٞ ى ؿّظض   ٍّ  ؿ٤٘خص حُِ

, ؿؼِض ح٣َُق أك٠ِ ٖٓ حُلٞحش٢ ك٢ ى٣ٞحٕ أٗي٢ُٔ ٜٓخخد ح٣َُخخف طخ٘لن  حُزشخخثَ هزخَ ٝطخُٞي,  ؽٞكخٕ حُو٤َأطض 

 , كٜٞ أؽَد ٖٓ ِٓٓخٍ. حٍُٞمهل٤لخً  ٓؼخً, ٍحهض  ـظٖطزق حُأخ ك٤غ ٣ظٜخٟٝ ٓوٞؽي , ٝطلظق حألٍع هِزٜ

 حٓظوَؽ-أ

 هزَ                                                                                                  َىػخكش ا٠ُ ٓلحٓٔخً ٣لُّ حإل

 ً   / ك٤غا                                                                              ػخكش ا٠ُ ؿِٔش    ح٤ٖٔٓ ٣ل٤ُٖٓ حإل

 ٓو١ٞي                                                                                            ٓؼخكخً ا٠ُ ػ٤َٔ             

 أػَد ٓخ طلظٚ هؾ-د

 : خبر مرفوع وعالمة رفعو الضمة، وىو مضاف.طوفان
: مضاف إليو مجرور وعالمة جره الكسرة.الخير  
: مضاف إليو مجرور وعالمة جره الكسرة.الورق  

٢ّٔ( ٓؼخكخً ا٤ُٚ ٓغ أٜٗخ ٓـٍَٝس.-ؽ  ُٔخًح   ٣ـُٞ إٔ طؼَد ًِٔش )أٗيُ

.ألن ما قبميا منّون ّّ-  
ػ)غتركػضضّطاضب(ػػػػ8تدرغبػ
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 اشرأػاضظٌصػاآلتسػثٌمػأجبػرنػاألدئضظػاضٌتسػتضغرػ
ٌّة قوله: ال تكسر أبدا كل ّ الجسور مع من تحّب  ًّ )اّن( من أجمل ما جاء فً أعمال شكسبٌر األدب "أّي بن

ذا كان العمر الجمٌل قد رحل إ,فّربما شاءت األقدار لكما ٌوما لقاء آخر ٌعٌد ما مضى ,وٌوصل ما انقطع ف
,فمن ٌدري فرّبما ٌنتظرك عمر أجمل وإذا قّررت أن تترك حبٌبا أو صدٌقا فال تترك له جرحا, فمن أعطانا 

أن تستقّر فً روحٌكما دائما  ا أو نترك له لحظة تشقٌه. ما أجملقلبا ال ٌستحّق مّنا أن نغرس فٌه سهم
األٌام فال تتّذكر لمن تحّب غٌر كلّ احساس صادق .واذا سألوك  لحظات الّزمن الجمٌل ! فان فّرقت بٌنكما

ٌوما عن انسان أحببته فال تحاول تشوٌه الّصورة الحلوة لهذا االنسان الذي ارتبطت به ,فاجعل من قلبك 
مخبأً حٌث األسرار والحكاٌة؛ فالحّب الّصادق لٌس مشاعر وأحاسٌس فقط ,بل حبٌّ مزدان بأخالق نبٌلة وقٌم 

ة."عظٌم  

ادتخرجػطنػاضظٌصػاضٌدابقػطاػغؾتسػ:-1  

جطضظػجاءػسغؼاػاضغارلػواضطغطولػبرػضطغرغنػطٌتصضغنػ،ثمػبٌغنػحصمػتػٌدمػأحدعطاػرضزػاآلخر-أ  
ٌتقّدم للفتعل ع ى لل فعكل به ك كبت : للحنم:أحببته  

ادطاػغالزمػاالضاسظػاضزػجطضظ-ج  
  ررج(قذل إذل )إ

.ػاػطرأػرضغرػطنػتعغغرػرظدػتصعغرهبٌغنػطصٌبره،ػوطػادطاػجاءػرضزػبظغظػاضٌتصعغر،ػثمٌػ-د  

ًّ ، نّبره لبن ،حذفج ال ه ،ألّ ه لسم ثالثً ،أص ه) ب ك ( فٌرّد له للحرف لل حذكف )للكلك( ،ثّم تق ب للكلك  ب 
 ٌتء كتدغم بٌتء للّتصغٌر .

اجابتٌكٌن(ػػبحدبػاضظٌصػططّضالػإضدػاضؼطزةػسسػطصاظؼاػاضطظادبػضطاػبغنػاضػودغنػ)-2  
ًّ :لّن : نسر ه زتهت لكقكعهت فً بدلٌ  لل     للنالم   .أّي ب 

بٌغنػاالبدالػاضذيػحصلػرضزػاضصضطظػ)طزدان(.-3  

ى ُحٕ ,ؿخءص كخء حالكظؼخٍ أِٜٛخ )ِٓطخٕ( ري٤َُ حُٔـ  كؤريُض طخء حالكظؼخٍ ىحالُح٣خ َ 

تحته خط . لضبط  ت-ٗ  

ػاضٌصورِة-رطًرػػػػ

االتسػ،ثمػأجبػرطاػغضغر:أشرأػاضظصػ  

ال أسبابها بعد إٌجابٌا متأمّ  ٌا صوٌحبً, إن معالجة المشكالت ال ٌحتاج منك إلى اصطراخ ,بل أن تكون
 تحدٌدها, ووضعك العالج المالئم لها, فحٌنئذ ما أروع تجاوزها وقد طبت نفسا!

ادتخرجػطنػاضظصػطثاالػرضزػصلػططاػغؾتس:1  
ادمػطصعر،ػواذصرػدالضتر.-أ  

للّتحبب صكٌحبً:  
 

طضافػإضزػغاءػاضطتصضم-ج  
حبً    )صكٌحب(ٌصك  
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ػرضلػوجوبػصدرػعطزةػاٌنػسسػاضظٌصػ-3

خ ؿخءص ك٢ ريح٣ش حٌُالّ  ٜٗ٧ 

وضحػاالبدالػسسػصضطظػ)اصطراخ(.-4  

ى َٛم,ؿخءص كخء حكظؼَ ٛخىح ,)ػأِٜٛخ  َ ػؤريُض طخء حالكظؼخٍ ١خءكحٛظَحم(ري٤َُ حُٔـ

رالج(.صعرػاالدطغن)بطد،ػػ-5  

 ٤ِ ؾؼ٤ي ,ػ  ر  

 اطألػاضغراغػبطاػغظادبر:
ػدببػصدرػعطزةػإنػسسػاآلغظ:-1

ا جعلنا ما على ما على االرض زٌنة لها لنبلوهم أٌهم أحسن عمال()إنّ   
 ؿخءص ك٢ ريح٣ش حٌُالّ

دببػتػدمػاضطغطولػبرػوجوباػرضزػاضغارلػسسػبغتػأبسػظواس:ػ-2  

ػه     ولكن ٌسٌر الجود حٌث ٌسٌر وال حل دون جود فما جازه
ٕ  حُٔلؼٍٞ رٚ ؿٞى  ٙؿخُ َ ٝحُلخػَ حْٓ اخَٛ:٧  ٤َٟٔ ٓظٜ 

ػ٘ي طظـ٤َ )ٛؼخد( ٗوٍٞ:........... .-ٗ  

 ٤٠ زخصٛ  

2- "حكً أن رجال تكلّ م بٌن ٌدي المأمون , فأحسن, فقال: ابن من أنت؟ قال : ابن األدب ٌا أمٌر المؤمنٌن, 
 قال: نعم النسب انتسبت إلٌه"

أ ٌر   -لألدب    

 النافع والعمل الجاد, ٌبدأ النهوض بالوطن.   العلمحٌث  3
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 خاٌمعب٠ب األدث١

 مقدمٌ

س:رددػطراحلػاضحصمػاإلدالطسػسسػاألظدضسػواضدولػ
 اضتسػتطاشبتػرضغؼا:

( كٌْ ح٧ٗيُْ ٝالس 138-92) ػٜي حُلظق ٝحُٞ ٣ش(1

.ك٢ حَُٔ٘م طؼ٤ْٜ٘ حُيُٝش ح٣ٞٓ٧ش  

(ٌٓ٘ ىهٍٞ ػزي 422-138ٙ)ػٜي ح ٓخٍس ٝحُولكش (2

كٖٔ رٖ ٓؼخ٣ٝش)ٛوَ ه٣َٖ( ح٧ٗيُْ ٝطؤ٤ٓ  َ ٚ ىُٝش ٔحُ

  .أ٣ٞٓش ٓٔظوِش ػٖ حَُٔ٘م

(هخٓض ػيس ٓٔخُي 483-422)ػٜي ِٓٞى حُطٞحثق (3

 ػ٠ِ أٗوخٝ حُيُٝش ح٣ٞٓ٧ش.

:ٜٗيص ٌٛٙ حُلظَس ىهٍٞ ٣ٞٓق رٖ  ػٜي حَُٔحرط٤ٖ(4

 طخٗل٤ٖ ح٧ٗيُْ ٝحُو٠خء ػ٠ِ ِٓٞى حُطٞحثق.

( أٛزلض ح٧ٗيُْ طخرؼش 633-545)ػٜي حُٔٞكي٣ٖ (5

 ُِٔـَد حُؼَر٢.

ٜٗخ٣ش حُلٌْ حُؼَر٢ ح٩ٓال٢ٓ .َ ػٜي ر٢٘ حألكٔ(6  

 س:ػػطاذاػأطضقػاضطربػرضزػاألظدضس؟ػوأغنػتػد؟
*أطضقػاضطربػادمػاألظدضسػرضزػجزغرةػ

ؿَد هخٍس  ٢  طوغ ؿ٘ٞرٝٓزخ٤ٗخ ٝحُزَطـخٍ( اح٣ز٣َ٤خ)

ٛخ ٖٓ حُـَد حُٔل٢٤ ح٢ِٔ١٧ ٖٝٓ ٍٝٝرخ ٣لي  أ

حُ٘ٔخٍ رالى حُلَٗـش)كَٗٔخ( ٖٝٓ حُـ٘ٞد ٝحَُ٘م 

.٢حُزلَ ح٧ر٤ٞ حُٔظٞٓ  

 س: ػطاػطصوظاتػاضطجتطدػاألظدضدس؟ػوطاػعسػ

 اضدغاظاتػاضتسػدادتػسغر؟
حُؼَد ٝحُزَرَ ٝح٧ٓزخٕ ٝحُٜوخُزش ,ٝٓخىص حُي٣خٗخص 

 لظٌٟ ك٢ حُظٔخٓق حُي٢٘٣حُٔٔخ٣ٝش حُؼالع ًٝخٗض ٓؼخال ٣  

.ٝحُظ ؼخ٣ٖ حالؿظٔخػ٢  

؟س:ػػصمػراطاػأشامػاضطربػسسػاألظدس  

رٖ ٣ُخى *كٌٜٔخ حُِٕٔٔٔٞ ػٔخ٤ٗش هَٕٝ كظلٜخ ١خٍم 

 ٠ٓٞٓٝ رٖ ٤َٜٗ.

*طلٞم ح٧ٗي٤ُٕٔٞ ك٢ حُؼِّٞ ٝطًَٞح أىرخ ؿ٣َِح 

 ٝك٠خٍس ػظ٤ٔش.

س:-طاػأثرػاالحداثػاضدغادغظػوجطالػاضبغئظػ
 األظدضدغظػرضزػاضظاسػسسػاألظدضس؟

ٝحٗيٓخؽ رخُؼوخكخص  ش ٝحٗلظخفخّ ك٤خس ك٣َ  ػخٕ حُ٘      

٘ ؼٞد ح٧هَٟ .رٌُي ٗي٢ُٔ  حُ٘ؼَ ح٧ َٝطؤػ   ٝحُ  

رضل)تطورتػطضاطغنػاضذطرػوأداضغبرػسسػ-ػس:
 اضطصرػاألظدضدس(

رل٠َ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼٞحَٓ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحالؿظٔخػ٤ش     

 ٝحُز٤ج٤ش.

 

 س:-ػرددػأذصالػذطرػاالظدضس؟

          ٍػخء حُٔيٕ ٝحُٔٔخُي.-د. شٝٛق حُطز٤ؼ -أ   

حُ٘ؼَ حالؿظٔخػ٢.-ـٛ حُٔٞٗق -ى .     ٗؼَ حَُٔأس -ؽ  

 

 س:- طاػاضذيػأدىػإضزػبروزػاضذطرػاالظدضدس؟
حُٞحهغ حُز٤ج٢ ٝحالؿظٔخػ٢ ٝح٤ُٔخ٢ٓ .      
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 طالحظظ:

ٞ   ِص ح٧ٗيُْ رـٔخٍ ١ز٤ؼظٜخ ٝحػظيحٍ ٓ٘خهٜخط٤ٔ   ؿ٘ش هللا ٝأ١ِن ػ٤ِٜخ)  ع ط٠خ٣ٍٜٔخ ٝؿِحٍس ٤ٓخٜٛخٝط٘

.ػ٠ِ أٍػٚ( ٝ)حُلَىّٝ حُٔلوٞى(  

 

 أٚالً: حفظ خمسٌ أبجات فلٍ شقر الطبجقٌ(

ػ(8ٕٔٓط٤ل٢ )ػػػػػػػػػػػس:بغنػدببػاعتطامػاضذطراءػاألظدضدغغنػباضطبغطظ
 :ػبٌغنػأدبابػازدعارػذطرػوصفػاضّطبغطظػسسػاألظدضس.1س

ٞ  حُٔظٔؼ   حُطز٤ؼش  ؿٔخٍ -1   ع حُظ٠خ٣ٍْ.َ ك٢ ط٘  

حػظيحٍ حُٔ٘خم. -2    

ؿِحٍس ح٤ُٔخٙ. -3    

هٜٞرش حالٍٝ ٝه٠َطٜخ حُيحثٔش. -4    

 .ٍه٤وخ ٗظخؿٚ ؿ٣َِحاؿؼِٚ ٍه٤وخ ِٓٔخ ًٝخٕ  طاػأثرػعذاػاضجطالػاضطبغطسػرضزػذوقػاالظدضس؟س: 

 

 س:رددػابرزػطظاعرػذطرػوصفػاضطبغطظ؟
   ٔ- ٝطق حُز٤جش ح ٗي٤ُٔش ػ٠ِ ٗلٞ ػخّ ٝر٤خٕ ٓلخٜٓ٘خ ٝحُظّ ـ٢٘ رـٔخُٜخ

 )ٓخ حُوؼ٤ش حُظ٢ طٔؼِٜخ حألر٤خص ح٥ط٤ش ٖٓ هؼخ٣خ حُشؼَ ك٢ حألٗيُْ ؟    شظ١ٞ 8ٕٔٓ( 

٤٘خ رخ٧ٗيُْ ٝؿٔخُٜخ: ٣وٍٞ حرٖ ٓلَ ح٢٘٣َُٔ        ٓظـ   
 
 
                         ء              ٔؼّب يف أسض أٔذٌظ رٍزز

 
اءٚال ٠فبسق ف١ٙب اٌمٍت عش  

 
ُ
 ٚو١ف ال ٠

َ
ثٙب يف اٌٛشٟ صٕؼبء ٚوً سٚضٍ                           سإ٠زٙب            ظ االثصبسجٙ  

                         رشثزٙب                  أٔٙبس٘ب فعخ ٚاؼبغه
 
  ٚاػبض

 
ؽصجبء سٚظزٙب ٚاٌذس  

ضد ِٓ عٙب
 
ىل ١ِض٘ب اؼببء                                        د األسض ؽني ثذدلذ ١ِ

 
فش٠ذح ٚرٛ  

اصغبء ٌأل صبْٚٚاٌؽري ٠شذٚ                                 ٘ش ِٓ ؼشة   ٌزان ٠جغُ ف١ٙب اٌض  

د  :حُٞش٢ َٛ ح٧ر٤ٞ  :حٍُّ٘ٞ–ٗوٕٞ حُؼٞ   ِ ٌ ١ ٣ل٢٤ رَِٛس  ُـذ–حُ َٛ ح٧ر٤ٞ حُ  ِ :٠ٓطَد )حُٔوٜٞى ًؼَس حُ

ِّ  حُزٜخٍ( .:ػَٔ ٓظوٖ ٝٓلٌْ ط٘ؼخء - : كـخٍس ٛـ٤َس كظزخء  –:حُل٣ََ  حُو  

ٕ- ٝطق حُليحثن ٝح٣َُخع ٝحٍُِٛٞ ًخَُ٘ؿْ ٝح هلٞحٕ ٝحُٖٔٞٓ ٝحُزٜخٍ, ٣وٍٞ حرٖ حُ٘ظّ خّ ح ٗي٢ُٔ ٝحطلخ 

ر٤غ: َّ حثلش( ط٘زض ك٢ حُ َّ  َُٛ حُزٜخٍ )َُٛس ؽ٤ّزش حُ

 
 
َ
 ٚلذ ث
َ
 ذ

 
ٌٍجٙبس أ٠ٌٛخ                                          رؼجك ِغىًب ؼٍٛػٙب ػغت د  

 
 
رششق ٔٛسا ػ١ٛٔٙب ر٘ت                       لخ                  سإٚعٙب فعخ ِٛس  

 
 
ثٗ                                    ِٓ عبئش إٌٛس ػغىش عبت فٙٛ أِري اٌش٠بض ؽف  

َٛ ح٧ر٤ٞ ح١ٌُ ٣ل٢٤ رَِٛس حُزٜخٍ.– :ُـذ حُٔٞؽ ح٠ُٔطَد ُـذ – ح٧ر٤ٞ :حَُِٛحٍُ٘ٞ  ِ حُٔوٜٞى :ًؼَس حُ  
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*٣ٝوٍٞ ؿؼلَ حُٜٔلل٢ ك٢ ٝٛق ٓٞٓ٘ش:    
 ذ ٠ب سة عٛعٕخ ل

 
ِٚب ؽبب  ري ؼؼُ اؼبغه ِٓ س٠ك                         ٌضّٙب أ ثذ  

 
 
 ِصفش

 
وؤٔٙب ػبشك يف ؽغش ِؼشٛق                          عٛأجٙب  ح اٌٛعػ ِج١ط  

ّٔٞحه٢ ٝحُزَى  ٖ- ٝطق حُٔخث٤خص ًخألٜٗخٍ ٝحُزلخٍ ٝحُ

 ػس:ػ)رضل(ػأبدعػاضذطراءػسسػوصفػاضطائغاتػواالظؼارػواضٌدواشسػواضبركػ
خكٍٞس ٣وٍٞ حرٖ كٔي٣ْ حُٜو٢ِ ٝحٛلخ ٗ .أٜٗخٍٛخ  ٌُٝؼَس ٧ٕ ح٧ٗيُْ ٗزٚ ؿ٣َِس طل٢٤ رٜخ ح٤ُٔخٙ ٖٓ ػالع ؿٜخص   

:ِئُئس ح١ٌُ ر٘خٙ حٍُٜٔ٘ٞ أ٤َٓ رـخ٣شحالٓٞى ك٢ ٓخكش هَٜ حُ  

رشوذ خش٠ش اؼببء ف١ٗ صئريا                         ٚظشا ُ عىٕذ ػش٠ٓ سئبعخ      
 
 
ٚأراة يف أفٛا٘ٙب اٌجٍٛسا                ّب  شٝ إٌعبس عغِٛٙب    فىؤٔ  

 عىٛٔٙب ِزؾشن      ؤأعذ و
 
فظ ٌٛ ٚعذد ٕ٘بن ِضريا                     ْ

 
يف إٌ  

ٔبسا ٚأٌغٕٙب اٌٍٛاؽظ ٔٛسا                       اٌشّظ ذبٍٛ ٌٛٔٙب        ٚ ٚزببؽبب  

٤ٓخٙ ٓ٘يكؼش ٖٓ أكٞحٙ ح٧ٓٞى ٓؼَ ح٧ُٔ٘ش حُٔظي٤ُ ش. :حُِٞحكْ– :كـَ أر٤ٞ ٗل خف حُزٍِّٞ-   حٌُٛذ حُوخُٚ   :حُ٘ؼخٍ  

 ٗ- ٓ٘خؿخس حُطز٤ؼش ٝرغ حُّٜٔٞ ٝؿؼِٜخ طشخٍى حُ٘خّ أكَحكْٜ ٝأطَحكْٜ

٣وٍٞ حرٖ هلخؿش ٓوخ١زخ حُـزَ:     

 
َ
                            ؼّبػ اٌزإاثخ ثبرؿ        ٚأسػٓ

 
ّبء ثغبسة٠ؽبٚي أػٕبْ اٌغ  

٠ؼ ِٓ وً ٚعٙخ 
 
 اٌش

 
 ِٙت

 
٠ٚضؽُ ١ٌال شٙجٗ ثبؼبٕبوت                          ٠غذ  

 
 
تؼٛاي ا١ٌٍبيل ِفىش يف اٌؼٛال                       ٗ      ٚلٛس ػٍٝ ظٙش اٌفالح وؤٔ  

  ٟفؾذصٕ              بِذ     أخشط صأصخذ ا١ٌٗ ٚ٘ٛ 
 
غبئتشٜ ثبٌؼ١ًٌ اٌغ  

ٌّإحرش-حُـزَ حَُٔطلغ    :أٍػٖ ٘ ؼَ  حُ :حٌُخَٛ أػ٠ِ حُـزَ  حُـخٍد   :حُوِٜش ٖٓ حُ  

لَحء حُٞحٓؼش  حُللس-: ٗخك٤ش ح٠ُ٘ء ٝؿخٗزٚ       حُٔ٘خًذ  ٜ :حٓظٔؼض أطوض  –:حُ  

 (ؾطضظصجفً  (اِندلسفدد الخصاُص الفنجٌ لشقر وصف الطبجقٌ فً س:
 ش ٝرغ حُل٤خس ك٤ٜخ كخرٖ ٓلَ ح٢٘٣َُٔ ؿؼَ حَُِٛ ٣زْٔ ك٤   رَحُ حُطز٤ؼش ك٢ ٍٛٞ ٗوٞٙا: حٓظويحّ حُظشو٤ض -1

.ًؤٗٚ  اٗٔخٕ ٣ٝظَٜ ًُي ك٢ أر٤خص حرٖ هلخؿش ػ٘يٓخ هخ١ذ حُـزَ ؿٜخٕ  ح٧ٗـخٍ طٜـ٢ ُ٘يٝ حُط ٤َأٖٓ حُطَد ٝ  

ٖٓ  والرشحُ  ز٤ؼش ط  حُ  حُٔٔظٔيس ٖٓ حُز٤جش حالٗي٤ُٔش ٖٓح رظؼخى ػٖ ح ُلخظ حُـ٣َزش ٝح ػظٔخى ػ٠ِ حُٔؼخ٢ٗ حُِٜٔش  -2

.ٍٝىٝ:أٜٗخٍ ,أٗـخٍ ,ٝ  

ًٔخ ك٢ ٝٛق َُٛ حُزٜخٍ الرٖ حُ٘ظخّ حالٗي٢ُٔ ٝٝٛق ٗخكٍٞس حالٓٞى الرٖ كٔي٣ْ   ىهش حُظظ٣َٞ ٝؿٔخُٚ -3

 حُٜو٢ِ.
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 األعئٍخ 

ادتظتجػاضطظؼرػاضذيػغطٌثضرػصٌلػبغتػطٌطاػغؾتسػطنػطظاعرػذطرػوصفػاضّطبغطظ:-2  
ب أذ ربغجٗ          ِٓ مل ٠ش اٌجؾش ٠ِٛب ِب سأٜ ػغجب-أ

 
اٌجؾش أػظُ فب  

حُزلخٍ(-)ٝٛق حُٔخث٤خص   

وُ     ٠ب -ة
 
ٗ دس

 
  ٚأشغبس ٚأٔٙبس  ِبء ٚ أً٘ أٔذٌظ ٌٍ

ٌّ
ظً  

ش(   ٓ )ٝٛق حُز٤جش ح٧ٗي٤ُٔ ش ػخ  

 -ط
 
د   ػٍٝ ثغػ خض

َّ
ٔبٔري ثذ

 
دساُ٘   ٚاٌجٙبس ػٍٝ ٔشعظ ِضً اٌذ  

 )ٍٞٛ  ِ )ٝٛق حُليحثن ٝح٣َُخٝ ٝحُ  

 اشرأػاضظٌصػاآلتسػ،ثٌمػأجبػرنػاألدئضظػاضتسػتضغر:
 ٣وٍٞ حرٖ ح٧ر خٍ حُو٠خػ٢ ك٢ ٝٛق َٜٗ:

خ              
 
األفبػٟ         :األسالُ (         ٔؼؽبفاٝ دبؾب١ٔٗ ؽى    ٚٔٙش وّب راثذ عجبئه فع  

فك اعزٛىل ػ١ٍٗ اضبشاسٖ    ا      
 
ٜ خ  را اٌش

 
ٛاسَ(رجذ

 
١ٛف        :ع١جب ِضً داِٟ   اٌص

 
اٌغ  

ظالي ألدٚاػ ػ١ٍٗ ٔٛاػُ             ٚرؽٍؼٗ يف دوٕخ ثؼذ صسلخ     

  ح٧ٜٗخٍ–؟ٝٛق حُٔخث٤خص طاػاضطظؼرػاضٌذيػتطٌثضرػاألبغاتػاضٌدابػظػطنػطظاعرػذطرػوصفػاضّطبغطظػ-أ
ٔ خروش -ة ٓؼَ  ٖٓ ح٧ر٤خص حُ  
خغصػواضٌتذبغرذاضٌت-1ػػػػػػػ  

ـشبه  تء لل هر بتلفض   للستئ   كشبه تعر تج  لل هر بتألفتعً كشّبه للّ هر ع د ل عنتس للّشفق لألح ر ع ٌه 
.بتلّد تء للح رلء   

اضططاظسػاضطدتطٌدةػطنػاضبغئظػاألظدضدٌغظ:-2  
ٌّ  حٌن تحدث عن لل ٌته كلألش تر. فتأل دلس تنثر فٌهت لأل هتركصف للّ هر  ،ن ت أشتر للى   تل للبٌئ  لأل دلس  

سسػدّشظػاضٌتصوغرػوجطاضرػوّضحػذضكػوّظفػاضّذاررػرظصرػاضّضون-ج  

ه لل هر للذي ل عنس ع ٌه للشفق لالح ر بتلد تء للح رلء للتً تقطر  ن ف للشتعر لل كن لالح ر حٌن شبّ ـ كظّ 
شتر للى لل ٌته للزرقتء للتً تتحكل للى سكدلء دلن   حٌن تظ هت لالش تر.أسٌف ،ك لل  
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حيفظ الطلبة مخسة أبيات على شعز رثاء املدن واملمالك(  

 س:طاػدببػظؼورػذطرػرثاءػاضطدنػواضططاضكػسسػاالظدضس؟
  .كخُش ح٠ُؼق ٝحالٗؤخّ ٝحُظلٌي حُظ٢ ٜٗيٛخ حُلٌْ حالٓال٢ٓ حرخٕ ػَٜ ِٓٞى حُطٞحثق -1  

.ًُي حُؼَٜ حُظوِزخص ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ ٓخىص -2    

ػيحثْٜ.أحٗظيحى حُٔٞحؿٜش ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝ -3    

.ٝٓو١ٞ ح٧ٗيُْ ًخِٓش ٓو١ٞ حُلٞحَٟ حالٓال٤ٓش ٝحُٔٔخُي حالٗي٤ُٔش  -4    

 ػس:)رضل(ػزداػرثاءػاضطدنػواضططاضكػزرضاػذطرغاػػػػػػػػػػػط٤ل٢    8ٕٔٓ
ػ٠ِ ٓيٕ ًحٛزش ٝٓٔخُي ُحثِش. ؿخىص هَحثق  حُ٘ؼَحء روٜخثي ط٘زت ػٖ كَٔس ٝأُْ ٗي٣ي٣ٖ   ػ  

ّٔخروش ٖٓ هؼخ٣خ حُشؼَ  س:ػػأذصرػردداػطنػطظاعرػذطرػرثاءػاضطدنػواضططاضك) ٓخ حُوؼ٤ش حُظ٢ طٔؼِّٜخ حألر٤خص حُ
8ٕٔٓشظ١ٞ     حألٗي٢ُٔ؟(   

     ٔ- طظ٣َٞ ٓخ كَ رخُٔيٕ ٖٓ هَحد ٝىٓخٍ ٝٓخ ٍِٗ رؤِٜٛخ ٖٓ ًَد ٝػ٤ن 

         ًوٍٞ حرٖ هلخؿش ك٢ ٍػخء ٓي٣٘ش ر٤ِٔ٘خ :  

ٍٟ ٚإٌبسٚؿبب ؿببعٕه اٌجٍ                                ػبصذ ثغبؽزه اٌؼذٜ ٠ب داس  

د يف عٕبثه ٔبظش      اٚ
 
سؼبي اػزجبس ف١ه ٚاعزؼجب                                    را رشد  

                               ؤٍ٘ٙب      أسض رمبرفذ اػبؽٛة ث
 
لذاسعذ خبشاثٙب األٚسبخ  

 أٔذ أال                                وزجذ ٠ذ اغبذصبْ يف ػشصبرٙب     
 
٠بس د٠بسٔذ ٚال اٌذ  

حثذ  حُليػخٕ–:أطض رٜخ  طّٔوؼض–:حٌُٔخٍٙ  حُوطٞد ٘ خػَ ػـِ حُز٤ض ٖٓ  -:ٓخكخطٜخ ػَطخطٜخ–:حُ٘ٞ  )حهظزْ حُ

خّ حُطخث٢(  ٔ  ه٤ٜيس ٧ر٢ ط

ٝحٍ   ِ 2- حُٔٞحُٗش ر٤ٖ ٓخ ػ٢ حُٔيٕ ٝكخػَٛخ)كوي ًخٗض أ٣خّ كٌْ حُٔؼظٔي رٖ ػزخى حٗز٤ِ٤ش ٗخٓوش ػ٣ِِس  ٣وٜيٛخ حُ

٤ٞف( ًوٍٞ حرٖ حُِزخٗش ك٢ ٍػخء ىُٝش ر٢٘ ػزخى ٝٛٞ ٣وخٍٕ حُٔي٣٘ش أ٣خّ كٌْ حُٔؼظٔي  ٝحٍ ٝحٌَُٓخء ٝح٠ُ   ِ ػْ هِض ٖٓ حُ

 رٖ ػزخى ٝرؼي ٓو١ٜٞخ :     ) ط٤ل٢ (8ٕٔٓ

 أػٍٝ اٌجٙب١ًٌ ِٓ                                        د          رجىٟ اٌغّبء دبضْ سائؼ  ب
 
بدثٕبء ػج  

 
ُ
 ػٍٝ اعبجبي اٌزٟ ٘
 
ٚربدأسض ُِٕٙ راد ٚوبٔذ األ                                 ٘ب       د لٛاػذذ  

ثبد ػبوف ف١ٙب ٚال فب١ٌَٛ ال                                                ٚوؼجخ وبٔذ ا٢ِبي رؼّش٘ب    

يف ظُ سؽٍه ٚاصبغ فعٍخ اٌضاد                       فخز         ٠ب ظ١ف ألفش ث١ذ اؼبىشِبد  

ٔ لخد ٣لَٔ حُٔخء حُِٕٔ ٘ ٣َق حُـخٓغ ُٜلخص حُو٤َ. حُزٜخ٤َُ-                 :حُ ٤ي حُ  ٔ :حُ  

 ٖ- ًًَ حٓزخد ح٣ُِٜٔش ٖٓ ػؼق ح٤ُِٖٔٔٔ ٝحٗؤخْٜٓ ٝحرظؼخىْٛ ػٖ حُي٣ٖ حُل٤٘ق:

حثق رٔزذ ٓٞء طير٤َْٛ:      ٣وٍٞ حرٖ حُـي  ك٢ ٝٛق ٓخ خٍ ح٤ُٚ كخٍ ِٓٞى حُطٞ 

ٛء ال رجمٟ ٚال رزس                                             أسٜ اؼبٍٛن أصبثزُٙ ثؤٔذٌظ 
 
دٚائش اٌغ  

عٝ لذس  أبِٛ
 
ٜ٘ٛ ثؤقبُّٙ خغفب فّب شؼشٚا                              ٚأعشٜ ؽبُ ربذ اٌذ  

 ٗ- ح ٓظ٘ـخى رخ٤ُِٖٔٔٔ ٝحٓظٜ٘خع ْٜٛٔٔ ٝىػٞطْٜ ح٠ُ ٗظَس حهٞحْٜٗ: 

 س:*ػػاذصرػطظؼراػرضزػاالدتظجادػباضطدضطغنػوادتظؼاضػعططؼم.

كلٚ ِٓطخٕ طْٞٗ ٓٔظ٘ـيح ر٢ ٣ًَُخ رٖ أ٠ُ ا(ٝهي حٍَٓ    ر٤ِٔ٘شٍ حُو٠خػ٢ رؼي ٓو١ٞ ٓي٣٘ش) رخ  هٍٞ حرٖ ح٧   

ٗيُْ.َُٜ٘س ح٧  
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 ا                            اهلل أٔذٌغب           أدسن خب١ٍه خ١ً
 
ىل ِٕغبرٙب دسعبااٌغج١ً  ْ  

 ٚ٘ت ؽبب ِٓ ػض٠ض ا
 
فٍُ ٠ضي ِٕه ػض إٌصش ٍِزّغب                            صش ِب اٌزّغذٌٕ  

 س:*)رضل(ػتطدػظوظغظػأبسػاضبػاءػاضٌرظديػأذؼرػطاػشغلػسسػرثاءػاضطدنػواضططاضغكػ

ال طَػ٢ ٓي٣٘ش رؼ٤ٜ٘خ رَ طَػ٢ حالٗيُْ ك٢ ٓـٔٞػٜخ ٓيٗخ ٝٓٔخُي. ٧ٜٗخ -1      

طؼزَ ػٖ طـَرش كو٤و٤ش ػخٜٗخ حُ٘خػَ. -2      

ريأٛخ رلٌٔش ػخٓش. -3     

    4-   ٞ ٓ ٢ ىٜٝٗخ ال ػِحء ك٤ٜخ ؿ٤ِِش ٖٓ هطٞد رخ٧ٗيٍُْ ٓخ كَ ٛ .ٝال طؤ  
 اٌىً شٟء 

 
                         ٔمصبْ         را ِب ت

ُ
 فال ٠

 
ٔغبْاثؽ١ت اٌؼ١ش  غش  

                           ِٛس وّب شب٘ذرٙب دٚي       ٟ٘ األ
 
صِبْأٖ صِٓ عبءرٗ ِٓ عش  

ٚال ٠ذَٚ ػٍٝ ؽبؽبب شبْ                            ؽذ         أٚ٘زٖ اٌذاس ال رجمٝ ػٍٝ   
ػخ  

 
٘ش أٔٛاع ِٕٛ

 
ِبْ ِغشاد ٚأؽضاْ                                        فغبئغ اٌذ

 
ٌٍٚض  

 
 
                      ٍٙب             ٌٍٚؾٛادس عٍٛاْ ٠غٙ

 
عٍٛاْ ثبإلعالَ ٚؼبؼبب ؽً  

 أرٍه اؼبص١جخ 
َ
 ٔغ

 
ِٙب    ذ

 
٘ش ٔغ١بْ                   ِب رمذ

 
ِٚب ؽبب ِغ ؼٛي اٌذ  

 
 
أؽبي ؽبؽبُ عٛس ٚؼغ١بْ                          ُ٘           ٠ب ِٓ ٌزٌخ لَٛ ثؼذ ػض  

ٚ ح٧ر٤خص ٌ ١ طٔؼِ  :حُٔٞحُٗش ر٤ٖ ٓخ٢ٟ حُٔيٕ ٝكخَٟٛخ حُٔظَٜ حُ  

 

2018)ذتويػ(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.ػػػ*ػاضخصائصػاضغظغظػضذطرػرثاءػاضطدنػواضططاضك  
َ  رخُٔيٕ ٝحُٔٞحُٗش ر٤ٖ ػَِ) ٣ظٜق رلَحٍس حُؼخ١لش ٝػٔن حُ٘ؼٍٞ رخال٠ٓ ٝحُلِٕ -1    خ ك  ٔ ( ػ٘ي حُلي٣غ ػ

.ٓخ٤ٟٜخ ٝكخَٟٛخ  

َ     غتجضزػذضك؟ػػػأغنػػٝحُلٌٔش حُ٘خرؼش ٖٓ حُظـخٍد ح٣ََُٔس طـِذ ػ٤ِٚ حُِ٘ػش حُي٤٘٣ش -2  ٗي١ ك٢ أر٤خص حر٢ حُزوخء حُ

ٓخٕ ك٤غ ٣ظليع ػٖ طيحٍٝ حال٣خّ  ِ .ٝطزي ٍ حُلخٍ ٝطوِ ذ حُ  
. لَٔ ٝحُظلـغظ  ُِ, ,حالٓظلٜخّ ًؼَس حٓظويحّ حالٗ٘خء حُطِز٢ ٓؼَ حُ٘يحء -3     
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واضططاضكػبحرارةػاضطاطغظ.غٌتصفػذطرػرثاءػاضطدنػ-ب  
ف فٌه كٌعبر ر كلقعت  ؤل ت ال  نتن ل تن ّ ب ، بل ٌصكّ ع كال ٌتنسّ للشتعر صتدق فً  ت ٌقكل ، فهك ال ٌتص ّ  نّ أل

 عن  شتعره ت ته  ت حل بتل دن كله هت ، ف تءج  عظم للقصتئد حزٌ   بتنٌ  ش ٌ .

صطاػبٌغظؼاػاضّذاررػػرٌبادػوبطدػدػوطؼا،وازنػبغنػحالػطدغظظػ)اذبغضغظ(ػأغامػحصمػاضططتطدػبنػ-3ػ
 ابنػاضّضٌباظظ.

ت  ّ أنت ج لشبٌ ٌ  شت خ  عزٌزة كٌقصدهت للزكلر لتحقٌق ل تلهم كط كحتتهم، كنت ج  حطت ل نرم كللنر تء . 
.صبح للضٌف ٌقتتج  ن بقتٌت للطعتمأرج  ن للزكلر ، كخ ج  ن للنر تء ، فلقفبعد سقكطهت فقد   

 

ػسسػرثاءػدوضظػبظسػاضطظّغرػسسػ)بطضغوس(:غػولػابنػربدونػ-4
٘ش ٠فغغ ثؼذ اٌؼني ثبألصش   

 
ٛس                     اٌذ

 
فّب اٌجىبء ػٍٝ األشجبػ ٚاٌص  

٘ش ؽشة ٚاْ أثذٜ ِغبؼبخ    
 
ّش         فبٌذ

 
ٛد ٚاٌج١ط ِضً اٌج١ط ٚاٌغ

 
ٚاٌغ  

ش ٚاأل٠بَ ِب
 
ِشاؽً ٚاٌٛسٜ ِٕٙب ػٍٝ عفش                       ثشؽذ  ثٕٟ اؼبظف  

 ٞ
 
 ِٚٓ ظفش                      لٛاػذٖ     سعٛاأأ٠ٓ االثبء اٌز

 
ػٍٝ دػبئُ ِٓ ػض  

ٞ اظفٛا
 
فٍُ ٠شد أؽذ ُِٕٙ ػٍٝ وذس                    ششائؼٗ    أ٠ٓ اٌٛفبء اٌز  
ػٕٙب اعزؽبسد دبٓ ف١ٙب ٚمل رمش               سض اهلل ِز ٔؤٚا   أوبٔٛا سٚاعٟ   

 بطدػاظطامػاضّظظرػسسػاضظٌصػاضٌدابقػأجبػرٌطاػغؾتسػ:
ادتظتجػاضطظؼرػاضطامػاضذيػغطٌثضرػاضظٌص.-أ  

سبتب للهزٌ  .ألل كلز   بٌن  تضً لل دن كحتضرهت ، كذنر   

توظغفػاضحصطظ.-1  
بدى  ستل  أفتلدهر حرب كلن    

واضحزن.حرارةػاضطاطغظػورطقػاضّذطورػباالدزػ-2  
 اٌذ٘ش ٠فغغ ثؼذ اٌؼني ثبالصش

 فّب اٌجىبء ػٍٝ االشجبػ ٚاٌصٛس
س كب لالستفهتم للذي ٌفٌد للتحسر ع ى  ت ضتع  ن لبتء ككفتء.ألضتف  للى لستخدلم للشتعر   
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ؾطضظشتوي  يحفظ الطلبٌ خمسٌ أبجات من شقر المرأة( ) 

 ػػس:ػػػطاػطظاعرػحرغظػاضطرأةػسسػاالظدضس؟
حالٗي٤ُٔش رٌٔخٗش ًز٤َس ٝٗخًٍض ك٢ حُل٤خس حُؼخٓش. حَُٔأسكظ٤ض  -1   

ض ٓ٘خٛذ ٓوظِلش كٌخٗض ًخطزش ٝػخُٔش ٝٗخػَس .طُٞ   -2    

 ػس:رددػأطثضظػواذصرػردداػطنػاضظداءػاضضواتسػصاظتػطثاالػرضزػاضحرغظػسسػاالظدضس.
ش ٞلحُـَٗخ٢١ )ػخُٔش ك٢ حُ٘خٕ ر٢ ك٤  أ٠ٗخٍ ر٘ض  -1  .ُٜٝخ ٓـِْ ػِْ ٝحُظل٤َٔ( ٝحُِـ   

(ٗويٙحُ٘ؼَ ٝ يحٍٓشض حُٔٔظٌل٢ )طـٔغ حالىرخء ُٝالىس ر٘ -2   

ًخٗض ٌُؼ٤َ ٖٓ حُ٘ٔخء هيٍ ٖٓ حُل٣َش ٖٓ ٗلًٞ ٤ٓخ٢ٓ ٓؼَ: ٣َْٓ أّ حٓٔخػ٤َ   ٝأٓٔخء ر٘ض ؿخُذ. -3   

ػس:اذصرػردداػطنػاضذطراءػاالظدضدغاتػاضطجغداتػ
ػ

٤ًٗٞ ش حُظ٤ٔٔش, ٝط٤ٔٔش ر٘ض ٣ٞٓق ش)كٔيس ر٘ض ٣ُخىس حُٔئىد, كٔخٗ          َ (,كلٜش حُ  

 

 

 

 

 

 

 س:ػطاػعسػاضجواظبػاضتسػظظطتػسغؼاػاضطرأةػاضّذطر؟

 1- حُٔيف: طاػزاغظػاضطدحػسسػذطرػاضطرأةػاالظدضدغظ؟

  التقبجر فن مشافر الود واِخّص لتحقجق رلبٌ ذاتجٌّ من رفك ظّمى وطلب  نجد ة كقول حسان التمجمٌ )طاػ

 طوضوعػاضػصغدة(؟ػػػػػػ)ط٤ل٢ (8ٕٔٓ
ٝكو ن ١ِزٜخ ٓيف حُلٌْ رٖ حُ٘خَٛ رؼي حٕ ٍكغ االٓظٜخ    

 
 
اداثٓ اؽبشبِني خري إٌبط ِؤصشح                  ٚخري ِٕزغغ ٠ِٛب ٌشٚ  

 ٠َٛ اٌٛ ٝ أصٕبء صؼذرٗ                     سٜٚ ا
 
أٔبث١جٙب ِٓ صشف فشصبدْ ٘ض  

أ٠ب خري اٌٛسٜ ٔغجب                           ِمبثال ثني آثبء ٚأعذاد ٌإلِبَلً   
الِخ يل                   فٙبن فعً صٕبء سائؼ  بد

 
دد ؼجؼٟ ٚمل رشض اٌظ

 
 عٛ

 
 
درٕٟ صادٞفبْ ألّذ ففٟ ٔؼّبن ػبؼفخ                      ٚاْ سؽٍذ فمذ صٚ  

ّ   :ٛزؾ أكَٔ ٝحُٔوٜٞى كَطخى -ٌَٓٓش ٓظٞحٍػش :ٓؤػَس حُي  

ش٣:حُوٜزش أٝحُو٘خس حُٔٔظٞ حُّظؼيس -حُٔ٘ظـغ :ٌٓخٕ ٣طِذ ك٤ٚ ح٨ٌُ    
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 2- حُٞطق:

 ػػػػ*ػاذصرػظطوذجاػضذطرػاضوصفػسسػذطرػاضطرأةػاالظدضدغظ؟ػ          )ط٤ل٢ (8ٕٔٓ
ٝطزيٝ حُل٠ٜ ك٤ٚ ًؤٗٚ   ٝٛلخ رخٍػخ ىه٤وخ ٝهي ؿِٔض طظل٤ؤ االُٚ )ٝحى١ خٕ( ٝٛق)كٔيس ر٘ض ٣ُخى حُٔئىد( 

كظظٖ حُلٔخٕ ًؤٕ ػوٞىٖٛ حٗل١َض ك٤ٚ: ُٜلخثٚ ؿٞحَٛ  

عمبٖ ِعبػف اٌغ١ش اٌؼ١ُّ                          ٚلبٔب ٌفؾخ اٌشِعبء ٚاد                        
 اؼبشظؼبد ػٍٝ اٌفؽ١ُ                               ؽٍٍٕب دٚؽخ فؾٕب ػ١ٍٕب     

 
ؽٕٛ  

                             ٚأسشفٕب ػٍٝ ظّؤ صالال                        
 
اٌشٚػ ٌٍمٍت اٌغم١ُ ٠شد  

ٝ ٚاعٙزٕب  
 
ّظ أٔ

 
 اٌش

 
غ١ُ                                     ٠صذ

 
ف١ؾغجٙب ٠ٚؤرْ ٌٍٕ  

فزٍّظ عبٔت اٌؼمذ إٌظ١ُ                              ٠شٚع ؽصبٖ ؽب١ٌخ اٌؼزاسٜ                      
ٓؼخء َّ َ       حُ س حُل :حَُٔأس حُظ٢ طِزْ حُل٢ِ كخ٤ُّش-:ٗي   

 3- حُلوَ:

 ػػػس:ػطاػعسػاضجواظبػاضتسػاستخرتػسغؼاػاضطرأةػاالظدضدغظػسسػاضذطرػاالظدضدس؟
رش ٖٓ ح٧َٓحء حكظوَص ر٘ٔزٜخ ٝؿٔخُٜخ ٝػلظٜخ طؼز٤َح ػٖ ًز٣َخثٜخ ٝحُٔزخٛخس ر٘لٜٔخ.       َ ش ٖٓ ًخٗض ٓو  ٛ )ٝهخ

 ٝحُِٔٞى ٝحٍُُٞحء(

 س:اذصرػظطوذجاػرضزػذطرػاضغخرػضدىػاضطرأةػاالظدضدغظ؟
  ٔ خ٢ٓ:أٝ إٔ طٍِ٘ ٖٓ ٌٓخٜٗخ حُ هٍٞ ط٤ٔٔش ر٘ض ٣ٞٓق ٓلظوَس ر٘لٜٔخ ك٤غ ٣ٜؼذ حٍُٞٛٞ ح٤ُٜخ -1   

            
 
 ّظ ِغىٕٙب يف اٌغّبء               فٟ٘ اٌش

 
اٌفئاد ػضاء صب١ً       ؼض  

ال١ٌه إٌضٚاٌٚٓ رغزؽ١غ           ١ٌٙب اٌصؼٛد          اٌٚٓ رغزؽ١غ              
 

 

ػ٤خٕ ؿَٗخ١ش حٌُظخرش ُٜخ أٖٓ  حَٓأسٜخ ػ٘يٓخ ١ِزض ٜٓ٘خ حكظوخٍ كلٜش  ح٤ًَُٗٞش روط   -2    

             
 
 ٠ب سثخ اغبغٓ ثً ٠ب سثخ اٌىشَ                  ع

 
ٗ لٍّٟٟ عفٛٔه ػّب خؽ  

             
 
ال ربفٍٟ ثشداء اػبػ ٚاٌىٍُ     ؾ١ٗ ثٍؾظ اٌٛد ِٕؼّخ                 رصف  

 

 اضخصائصػاضغظغظػضذطرػاضطرأةػاالظدضدغظ

حُٟٔٞٞع. ؿخء ك٢ ٓؼظٔٚ هٜخثي ه٤َٜس ٝٓوطٞػخص طظٜق رٞكيس -1      

ٞ   ظ٣ٚظٜق حُظ٣َٜٞ رزٔخ١ -2     غنػغتضحػذضك؟أ حَُٔأسق كٜٞ ٣و٠غ ُؼخ١لش ٙ ٖٓ حُظٌِ  ٝؿٔخُٚ ٝهِ  

ٜض االٍ حالٗـخٍ رل٘ٞ حالّ ٗز   ( ك٤غ   ٝحى١ خٕيس ر٘ض ٣ُخى حُٔئىد ك٤ٖ ٝٛلض ) هٍٞ كٔ-أ  

.لط٤ْػ٠ِ ١لِٜخ حُ حَُٟٔغ  

رخُْ٘ٔ.ٜض ٗلٜٔخ ر٤خص ط٤ٔٔش ر٘ض ٣ٞٓق حُظ٢ ٗز  أ -د     
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ادتظتجػاضعرضػاضّذطريػاضٌذيػغطٌثضرػصٌلػطٌطاػغؾتسػ:-2  
قتلج كالّدة ب ج لل ستنفً:-أ  

حُلوَ)طلظوَ رؼوظٜخ ك٢ ٗلٜٔخ(.       أٔب ٚاهلل أصٍؼ ٌٍّؼبيل    ٚأِشٟ ِش١زٟ ٚأر١ٗ ر١ٙب  

قتلج حّست   للت ٌ ٌ :-ب  

ٟ ا١ٌه ا
 
ؼخ  أٔ

 
٠ُ     ثب اٌؼبصٟ ِٛع

 
أثب اغبغني عمزٗ اٌٛاوف اٌذ  

ٙٝ األُِ                 أٔذ االِبَ اٌزٞ أمبد األٔبَ ٌٗ   
 
ىزٗ ِمب١ٌذ إٌ

 
.(حُٔيف               ٍِٚ  

 

اشرأػاضظٌصػاآلتسػثٌمػأجبػرنػاألدئضظػاضتسػتضغر:-ٖ  
ضغرػ:إضزػاطرأةػزغرعاػصتبتػإحغنػرضطتػأٌنػواّلدةػبظتػاضطدتصغسػأٌنػابنػزغدونػطالػ  

ش      ث١ٕٕب    ٌٛ وٕذ رٕصف يف اؽبٜٛ ِب
 
مل رٙٛ عبس٠زٟ ٚمل رزخ١  

ٞ مل ٠ضّش         ٚرشوذ  صٕب ِضّشا جبّبٌٗ    
 
ٚعٕؾذ ٌٍغصٓ اٌز  

ّب   
 
ٕٟ ثذس اٌغ

 
ٌىٓ د١٘ذ ٌشمٛرٟ ثبؼبشرتٞ.         ٌٚمذ ػٍّذ ثؤٔ  

اضٌدابػظ؟طاػاضعرضػاضّذطريػاضذيػتطٌثضرػاألبغاتػ-أ  
 للفخر

طٌثلػطنػاألبغاتػاضٌدابػظػرضزػجطالػاضٌتصوغر.-ب  

، فً لل قتبل شبهج غٌرهت بتلغصن غٌر لل ث ر كبنكنب لل شتريلل ث ر كبتلبدرشبهج  فسهت بتلغصن   

 

 

"  
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 ؾطضظصجفجً(ًأبجات فلٍ الّشقر اِجتمافخمسٌ يحفظ الطلبٌ  اٌشؼش االعزّبػٟ

فلل(ػػتغارضتػاضطظاصرػاضطختضغظػطنػاألرراقػواألدغانػ
 سسػاضطجتطدػاالظدضدسػتغارالػرطغػا.

ٗيُْ حُوخثٔش ػ٠ِ حُظؼخ٣ٖ رٔزذ ٤ٓخٓش كٌخّ ح٧    

.حُٔـظٔغ حالٗي٢ُٔ ٝحُظٔخٓق ٝحكظَحّ ٌٓٞٗخص  

 س:ػ*ػاضخصائصػاضغظغظػضضذطرػاالجتطارس

ؿخء ك٢ ٓؼظٔٚ ٓوطٞػخص ٗؼ٣َش ٛـ٤َس ٝال  -1      

 ٤ٓٔخ ػ٘ي ٝٛق حُٜٖٔ ٝطزخىٍ حُظٜخ٢ٗ.

ُلخا حالؿظٔخػ٤ش حُٔخثيس ٞاق حُِـش حُِٜٔش ٝح٣٧ -2      

ك٢ حُٔـظٔغ حالٗي٢ُٔ ٓؼَ ٤ُِش حُؼ٤ي, ٝح٤َُُ٘ٝ 

.ٍٞحهشحَُٜٔؿخٕ ٝحُٝ  

٠ُ حُٔؼخ٢ٗ حُز٤ٔطش ٣ٝٞاق حٍُٜٞ ا٤ٔ٣َ  -3      

حُظ٢  رخ٩رَسحُ٘ؼ٣َش حُِٜٔش ًظ٘ز٤ٚ ٛخكذ حٍُٞحهش 

ّٞ ك٢ حُٜالٍ كظ٠ ؿيح ٗل٤ال طٌٔٞ حُ٘خّ  ٜ .ٝأػَ حُ  

      

 ػػس:ػرددػاضطظاعرػاضتسػتظاوضؼاػاضذطرػاالجتطارس:
   ٔ- طظ٣َٞ ػخىحص ح ٗي٤٤ُٖٔ ٝطوخ٤ُيْٛ ك٢ حألكَحف ٝحألطَحف ٓؼَ هَٝؽ حُ٘خّ   

خ٢ٗ رٌٜٙ حُٔ٘خٓزش َُٔحهزش ٛالٍ حُؼ٤ي            حُلٖٔ رٖ ٛخٍٕٝ حُ٘٘ظ١َٔ: أر٢ًوٍٞ  ٝطزخىٍ حُظٜ   

روشأؽغبٔه اٌزٞ ا٠ب ١ٌٍخ اٌؼ١ذ ػذد صب١ٔخ                    ٚػبد   
صفشألجً إٌبط ٠ٕظشْٚ اىل                ٘الٌه إٌعٛ ٔبؽال أر ا  

         فمٍذ ال ِئِٕب ثمٛيل ثً           
 
وضشأظب ٌٍىالَ ال ِؼش  

 أثً 
 
ْ ٠ظٙشأش اٌصَٛ يف ٘الٌىُ                  ٘زا اٌزٞ ال ٠ىبد ص  

 ّٞ :حٍُِٜٔٝ حُ٘ؼ  

ّٔخروش ٖٓ هؼخ٣خ حُشؼَ حألٗي٢ُٔ؟(  شظ8١ٕٞٔٓ   )ٓخ حُوؼ٤ش حُظ٢ طٔؼِّٜخ حألر٤خص حُ

(رخُؼ٤ي  ؿٍٜٞ*٣ٝوٍٞ حرٖ ٣ُيٕٝ ٜٓ٘جخ كخًْ ه١َزش )حرٞ ح٤ُُٞي رٖ   

رشٚق اٌعؾٝ ِٕٗ ٚرٕذٜ االصبئًٞ ثه أصجؾذ               ١ٕ٘ئب ٌه اٌؼ١ذ اٌز  
 ر
 
ٍ 

 
ٌف ثؼذ ػبِه لبثًأبن ثبؼبىن                   فجششان مبن  ثبٌجششٜ ٚؽ١  

 *ٖٝٓ ػخىحص حالٗي٤٤ُٖٔ ُزْ حُؼ٤خد حُز٠٤خء ك٢ حالطَحف ٝحالكِحٕ ًوٍٞ حر٢ حُلٖٔ 

حُل١َٜ:   

فزان ِٓ اٌصٛاة ثؤٔذٌظارا وبْ اٌج١بض ٌجبط ؽضْ                      
جبةأ

 
مل رشٟٔ ٌجغذ ث١بض ش١جٟ            ألٟٔ لذ ؽضٔذ ػٍٝ اٌش  

 ٕ- ٓشخًٍش ح٤ُٔٔل٤٤ٖ أػ٤خىْٛ ٝح كظلخٍ رٜخ ح َٓ ح١ٌُ ٣ؼي ٓؼخ  ُِظٔخٓق ٝحُظؼخ٣ش 

 ػػػػس:ػطاػطظاعرػحرغظػاضظصارىػسسػاالظدضس؟
.هخٓش حٌُ٘خثْآ٘ق ح٤ُٔٔل٤ٕٞ ٝح٤ُٜٞى ك٣َش حُؼزخىس ٝ -ح     

ٝٛٞ )حَُٜٔؿخٕ(   حُؼَٜ٘سٝػ٤ي   ٤ٓالى ح٤ُٔي ح٤ُٔٔق)ػ٤ي ح٤َُُ٘ٝ(ك٢ ػ٤ي  رؤػ٤خىًْٛخٕ حُٜ٘خٍٟ ٣لظلِٕٞ  -د   

٣ّٞ ٤ٓالى ٤ٓيٗخ ٣ل٠٤ رٖ ٣ًَُخ ػ٤ِٚ حُٔالّ.    
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َٜس(:ر٢ ػزيس ك٢ حَُٜٔؿخٕ)   حُؼ٘أٖ ًوٍٞ حُ٘خػَ كٔخٕ ر   

سٜ اؼبٙشعبْ لذ اعزجششا                  ذاح ثىٝ اؼبضْ ٚاعزؼرباأ  
خعشااأللٛافٙب                     ٚعٍٍذ اٌغٕذط أٚعشثٍذ االسض   

 
 
  ٚ٘ض

 
اػذ اؼبغه ٚاٌؼٕرباٌش٠بػ صٕبثري٘ب                       فعٛ  

 أرٙبدٜ ثٗ إٌبط 
 
ثٗ اؼبىضشا ٌؽبفُٙ                    ٚعبَ اؼبمً  

ه٤ن ح٢ُٗٞٔ حُٔوط٢    حألكٞف  َ د حُ حُ٘ وِش حُظ٢ طوَؽ ٖٓ ٗوِش أهَٟ ٖٓ ؿ٤َ إٔ طـَّ :ط٘خر٤َٛخ-:حُؼٞ   

ّٞ ٍح ًٔخى كَكش حٍُٞحهش:  ٖ- ٝطق حُٜٖٔ حُظ٢ ٣ؼَٔ رٜخ حُ٘خّ ٝطظ٣َٞ ٓؼخٗخطْٜ ًوٍٞ حرٖ ٓخٍس ح ٗي٢ُٔ ٓظ

ٚسالٙب ٚشببس٘ب اغبشِبْأأِب اٌٛسالخ فٟٙ أىذ ؽشفخ                    

 
َّ
 شج

َ
 ٙذ صبؽج

ُ
 ٙب ثصبؽت اثشح                رىغٛ اٌؼ

ُ
 شاح ٚعغّٙب ػ

ُ
ش٠بْ  

حم ٛٞ حٍُٞحهش  ٍ ل٤ق ٝحُ :حُٞ ن ٝحُظٜ  ٝر٤غ أىٝحص حٌُظخرش. ي٤ـِظح١ٌُ ٣ٌظذ حٍُٞم ٣َٝ٘ٔ حُ٘ٔ   

ٗ- ٝطق ٓظخَٛ حُظطٍٞ حُؼَٔح٢ٗ ًخُوظٍٞ ٝحُٔٔخؿي ٝحٌُ٘خثْ  ًوٍٞ حرٖ ٝٛزٕٞ ك٢ ٝطق هظَ حُِح٢ٛ ك٢ 

 حشز٤ِ٤ش:

 
 
ب ٚؽغٕب                 وّب ٚعغ اعبالٌخ ٚ اٌىّبالٌٍٚضاٟ٘ اٌىّبي عٕ  

 
ُ
ؾبغ ثٗ صببالحيبغ ثشىٍٗ ػشظب ٚؼٛال                  ٌٚىٓ ال ٠  

 ٚلٛس ِضً سوٓ اٌؽٛد صجزب                   ٚـبزبي ِٓ اغبغٓ اخز١بال
 أفّب 

 
ٚال ذيظ رٕري ٚال ٘الال         ة          ثمٝ شٙبثب مل ٠صٛ  
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ادتظتجػاضطظؼرػاضٌذيػغطٌثضرػصلػبغتػطنػطظاعرػاضّذطرػاالجتطارس:-3  
خ سفؼذ      -أ

 
لٍذ اغبغبِخ أػٍٝ ػٕذ ألٛاَ                لبٌٛا اػبؽبثخ أػٍٝ خؽ  

  كصف لل هن للتً ٌع ل بهت لل تس كتصكٌر  عت تتهم

َ      -ة
 
ِشك ٠ز

 
 لؽش ثؼذ اٌذ

 
                       وً

 
ف١ٗ ؼبة اعبىن ٚفبػ اؼبشُ  

 كصف  ظتهر للتطكر للع رل ً.

ٗ  بثششٜ ث١َٛ اؼبٙشعبْ ف-ط
 
٠َٛ ػ١ٍٗ ِٓ اؽزفبئه سٚٔك                          ٔ  

عٌتدهم كلالحتفتل بهت.أ شترن  لل سٌحٌٌن  -  

رنػاألدئضظػاضٌتسػتضغرػ:اشرأػاضظٌصػاآلتسػثٌمػأجبػ-ٗ  
 غػولػابنػخغاجظػطؼّظئاػصدغػرػبطغدػاألضحزػاضطباركػطذغراػاضزػاضّضحٌغظػ:

ٜ ٚفصً عشٚس ؼشق              ١ٌٕٙه ٚافذ أٔظ عشٜ   
 
فغش  

أساق ِٚٓ صٛة ؽغٓ أسق          فّب شئذ ِٓ ِبء ٚسد ثٗ    
فك         ٚعٛداء رذِٟ ثٗ ِٕؾشا    

 
١ً ربذ اٌش

 
وّب اػرتض اٌٍ  

عٝ ػٓ ث١بض اٌفٍك         عزخٍغ ِٓ فشٚ٘ب ظؾٛح   
 
عٛداء اٌذ  

ادتظتجػاضطظؼرػاالجتطارسػاضذيػتطٌثضرػاألبغاتػاضٌدابػظ-أ  
تقتلٌدهم ،كتبتدل للّتهت ً فً لألعٌتد. تصكٌر عتدلج للّ تس ك  

ألظدضس.طٌثلػطنػاضظٌصػاضٌدابقػرضزػخصائصػاضّذطرػاالجتطارسػسسػا-ب  
بٌتج لل قطكع  شعرٌ  قصٌرة.لأل-ٔ       

 دلسً،  ثل :  تء كرد ال ت تعٌ  للستئدة فً لل  ت ع لأللفتظ لٌكظف لل غ  للسه   كلأللفتظ للسه   كلأل -ٕ
 ، ثكب حسن ، لٌه ك ، سركر.

بٌتض للف ر،  ٌل لل ظ م للذي زلل عن سكد بتله   د لل ع   كفركهت لألللصكر للشعرٌ  للبسٌط  ، فقد شبّ -ٖ
ه للعٌد بتلكلفد لل ؤ س.كشبّ   
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 طالحظظػعاٌطظػ:تؾٌثرػاضظثرػسسػاألظدضسػباضّظثرػسسػاضطذرقػاضطربس

 طنػأذؼرػاضصٌتابػاضطذارشظ:ػابنػاضطػّغدػواضجاحظػوابنػاضططغدػوأبسػحٌغانػاضٌتوحغديػ

 س:ػررفػاضردائلػاالدبغظػاضتؾضغغغظ:ػػط٤ل٢ 8ٕٔٓ

ه٢ٜٜ  رؤِٓٞدَٝٗف حُلوخثن  ,ٛيحكٜخ ر٤ٖ حُظَك٤ٚ  ػٖ حُ٘لْ رٔخ طٌِ  هَحءطٚأش طظ٘ٞع ىر٤  أٓـٔٞػش ٍٓخثَ  

ٍس ػٞح١ق حُ٘ خّ, ه٤خ٢ُ  ٞ ش ٝأٛٞحءْٛ ٜٓ  ٓ خ ش ٝحُؼ   ٛ خ .ك٢ ك٤خطْٜ حُو   

:اضتؾضغغغظاذؼرػاضردائلػاالدبغظػ  
ٕٓٔ8) ٓخُش ٖٝٓ ٓئُّلٜخ ُٝحٍس شظ١ٞ؟ َّ )ٓخ ٓٞػٞع حُ  

 ٓزذ طؤ٤ُلٜخ/ٓٞػٞػٜخ: ٢ٛ ٍٓخُش ٍى رٜخ ػ٠ِ ٓخثَ رؼغ ا٤ُٚ ٖٓ ٓي٣٘ش أ٣َُٔ  ش ٣ٔؤُٚ إٔ ٣ٜ٘ق ُٚ ٍٓخُش ك٢ 

ؿَحٟٚ ٝٓخ ٣وغ ٓ٘ٚ ػ٠ِ ٓز٤َ حُلو٤وش.أٓزخرٚ ٝأٛلش حُلذ ٝٓؼخ٤ٗٚ ٝ  

ٔ ؼخىس  حهٔخٜٓخ: طوغ ك٢ ػالػ٤ٖ رخرخ ط٘خٍٝ ك٢ٛخ حُلذ ٝٗشؤطٚ ٝططٍٞٙ ٝأؿَحٟٚ ٝىٍؿخطٚ ٝأٗٞحػٚ ٌٝٓخٖٓ حُ

.ٝحُظ ؼخٓش ك٤ٚ  

ذ:٣وٍٞ حرٖ كِّ ك٢ ػلٓخص حُل  

٘ خٍع "ُِلذ ػالٓخص ٣ولٞٛخ حُلطٖ ٣ٜٝظي١ ح٤ُٜخ ح٢ًٌُ  ُٜخ اىٓخٕ حُ٘ ظَ ٝحُؼ٤ٖ رخد حُ٘ لْ حُ  ٝ ٢ٛٝ حُٔ٘و زش ٕ .كؤ

رظ٘وَ  حُٔلزٞد ١ِٝ٘٣ٝ رخِٗٝحثٚ ٤ٔ٣َٝ ك٤غ ٓخٍ  ٣ظ٘وَ كظَٟ حُ٘ خاَ ال ٣طَف  .َٓحثَٛخ ,ٝحُٔؼَرش ػٖ رٞح١ٜ٘خ

ْٔ ٘ ٝك٢ ًُي حهٍٞ ٗؼَح: ًخُلَرخء ٓغ حُ  

ِب ٠ىْٛ ِٓ ؽغش اٌجٙذ وؤٔهف١ٍظ ٌؼ١ٕٟ ػٕذ  رين ِٛلف              
 أ

 
  اٌصشف يف إٌؾٛ ٚفٙب ؽ١ش أصشفذ ٚو١فّب            رمٍجذ وبؼبٕؼٛد صش

ٕ  حُظٌِق ٤ُٔظز٤ٖ ُٖٔ ٣َٓوٚ ك٤ٚ  ي ًُي ,ٝا  ٔ ٜٝٓ٘خ ح٩هزخٍ رخُلي٣غ ,كٔخ ٣ٌخى ٣وزَ ػ٠ِ ٟٓٞ ٓلزٞرٚ ُٞ طؼ

ٕ  ػ٤ٖ حُٔلخٍ ٝهَم حُؼخىحص" َ  ٓخ ٣ؤط٢ رٚ ,ُٝٞ أ  ,ٝح٩ٜٗخص ُلي٣ؼٚ  اًح كي ع ٝحٓظـَحد ً

 اضخصائصػاضغظغظػضرداضظػابنػحزم:
"كظَٟ حُ٘خاَ ٣ظ٘وَ رظ٘وَ  حرٖ كِّ ُوٍٞ ِِٓٔش رؼ٤يس ػٖ حُظٌِقظ٤َس ػزخٍحص ه -1    

"١ِٝ٘٣ٝ رخِٗٝحثٚ  حُٔلزٞد             

ٝ   ٗٔخ٢ٗ ٓٔظويٓخ حُظَِٔٔ حُٔ٘طو٢اطؼخُؾ ػخؽلش حُلذ ٖٓ ٓ٘ظٍٞ  -ٕ   ىٓخٕ اػالٓخص حُلذ ػ٘ي حرٖ كِّ   ٍكؤ

ْ  ح٩هزخٍ رخُلي٣غ حُ٘ظَ .ػ  

.طٔظشٜي رخُشؼَ ُظٞػق حُٔؼ٠٘ -3     
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س: )رضل(ػاختارػابنػذؼغدػضضرداضظػادمػ"اضتوابدػ
 واضزوابد" شظ١ٞ 8ٕٔٓ

ك٢ ٓخ –ؿؼَ َٓٔكٜخ ػخُْ حُـٖ ٝحطوٌ حرطخُٜخ  ٧ٗٚ   

ٖٓ ح٤ُ٘خ٤١ٖ. -ػيحٙ  

 شٝ حُـ٤٘أخرغ حٝ طخرؼش ٝٛٞ حُـ٢٘ : ؿٔغ طحُظخرغ

 ٣ٌٝٞٗخٕ ٓغ حالٗٔخٕ ٣ظزؼخٗٚ ك٤غ ًٛذ.

ٝ ٍث٤ْ ُِـٖ .أ: ؿٔغ ُٝرؼش ٝٛٞ حْٓ ٤ٗطخٕ حُِٝحرغ  

 س:ػطاػدببػتؾضغغؼاػ؟
    ٕ ىرخء ػَٜٙ ٝػِٔخثٚ أًخطزٜخ حرٖ ٤ٜٗي ُْ ٣َ٘ ٖٓ  ح

. ُ٘ظَحثٚ هيٍطٚ ػ٠ِ حٌُظخرش ٕ ٣ؼزضأٍحى ؤحُ٘وي ك ال  ا  

*طوضوعػاضصتابػ:صغفػاظتزعػابنػذؼغدػطنػ
 توابدػاضّذطراءػذؼادةػبتغٌوشرػسسػاألدب

٣ل٠ٌ ك٢ ٍٓخُش ٍكِش ك٢ ػخُْ حُـٖ حطَٜ ٖٓ  -1   

خد ٝٗخهْٜ٘ ٝٗخه٘ٞٙ هالُٜخ رظٞحرغ حُ٘ؼَحء ٝحٌُظ  

ًٝؼ٤َح ٖٓ  ٝػَٝ حٍحءٙ حُ٘وي٣ش ك٢ حالىد ٝحُِـش
.ٗٔخًؽ ٗؼَٙ ٝٗؼَٙ ٝىحكغ ػٖ ك٘ٚ   

٘ ؼَحء ٝحٌُظ خد ح٣ٌُ -2    ٖ كخٍْٝٛ حٗظِع ٖٓ طٞحرغ حُ

٘ ؼَ ٝح٧ىد. هٚ ك٢ حُ  ٞ  ٜٗخىحص رظل

 

س:بغنػطرغػظػابنػذؼغدػسسػاثباتػشدرترػرضزػ
 اضصتابظ؟

خد ُِ٘ؼَحء ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ ٝحٌُظ   ٤ٗخ٤١ٖ  حهظَع  -1  

حُ٘خر٤ٜٖ ٤ُٔٔؼْٜ ٖٓ ٗؼَٙ ٝٗؼَٙ  ٓخ ٣لِْٜٔ ػ٠ِ 

 حالػظَحف ٝحُظلٞم ٝحُؼزو٣َش ك٢ ُٓخٗٚ.

ؿَص ر٤٘ٚ ٝر٤ْٜ٘ ٓطخٍكخص حىر٤ش ٝٓ٘خه٘خص  -2  

ٞ  ٍحء حرٖ ٤ٜٗي  خُـ٣ٞش طـِض ك٤ٜخ  هٚ حُ٘وي٣ش ٝحػظَكٞح رظل

ىرٚ.أٝؿٞىس   

* وجه ابن شهيد رسالة لشخص كناه أبو 

 بكر)شخصيّة خياليّة(

 

َّ ًؼَس حُوظض حُلِٔل٤ّش حُظؤ٤ِٓش ك٢ حُؼظَ حألٗي٢ُٔ(      )ػبٌغنػاضؼدفػطنػاضصتابظػاضتؾضغغٌغظػ.-1 ػِ

شظ١ٞ  8ٕٔٓ  
ًّ  بأس كبقرلءته ، كشرح  للترفٌه عن لل فس ب ت ت ذّ  هكلءهم فً حٌتتهم أ صكرة عكلطف لل تس ك قصصً خٌتل

 للختص  كللعت  

اشرأػاضظٌصػاآلتسػطنػرداضظػ"طوقػاضحطاطظػ"ػثٌمػادتظتجػطنػخالضرػأعٌمػخصائصػاضٌرداضظػ-  
 ٌقكل لبن حزم فً بتب  ن أحّب بتلكصف:

ى   ه للى   ٌع للحّب، "ك ن غرٌب أصكل للعشق أن تقع  لل حّب  بتلكصف دكن لل عتٌ   ،كهذل أ ر ٌترقّ 
فتنكن لل رلس   كلل نتتب ، كللهم كللك د ،كللّسهر ع ى غٌر لالبصتر، فتّن ل حنتٌتج ك عج لل حتسن ،ككصف 

لألخبتر ،تأثٌرل فً للّ فس ظتهرل .كأن تس ع  غ تهت  ن كرلء  دلر ،فٌنكن سببت ل حّب كلشتغتل للبتل. كفً ذلك 
 أقكل شعرل:

 ِٓ مل ٠شٖ ؼشيف                       ٠ٚب ِٓ الِٕٟ يف ػ  
 
ة  

ؼف                       فٌمذ أفشؼذ يف ٚص
 
 ثبٌع

 
ن يل يف اغبت  

  فمً: ً٘ 
 
ح ٠ِٛب ثغٜٛ اٌٛصف                           اعبٓ  

 لستخد ج عبترلج قصٌرة س س  بعٌدة عن للتن ف .
كلل نتتب  فتلهم كللك د كللهر ع ى غٌر  للتس ل لل  طقً ، فتلحب بتلكصف ٌرتقً   ه للى لل رلس  -

 لالبصتر.... .
لستشهدج بتلشعر لتكضٌح لل ع ى . -  
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.وازنػبغنػرداضتٌسػ"طوقػاضحطاطظ"ػوػ"اضٌتوابدػواضزوابد"ػطنػحغث:ػدببػاضٌتؾضغفػواضطوضوع-٘  

 اضطوضوع دببػاضتؾضغف 
 التوابع

 والزوابع
 دبتءألبن شهٌد لم ٌ ل  ن  نّ أ

أن ٌثبج  فأرلد  لل قدعصره لاّل 
 ل ظرلئه قدرته ع ى للنتتب 

رلء لبن شهٌد لل قدٌ  كلالعترلفتج له آعرضج فٌهت 
بتلتفكق كللعبقرٌ  فً ز ت ه   ن  تقشهم  ن شٌتطٌن 

 للشعرلء كللنتتب.
اضتؾضغفدببػ   اضطوضوع 

 طوق 
 الحمامة

رد بهت ع ى ستئل بعث للٌه  ن 
ن ٌص ف له أ دٌ   لل رٌ ، ٌستله 

صف  للحب ك عت ٌه  رستل  فً
غرلضه ،ك ت ٌقع   ه أسبتبه كأك

 ع ى سبٌل للحقٌق 

 كلعه ك نتن أغرلضه كدر تته كأك  شأتهللحب فً 
 للسعتدة كللتعتس  فٌه.

 

خرٜخ ٣ظوٌٜٝٗخ  ٤ِٓٝش ُِظؼز٤َ ًخٕ ًظ  (رضلػػ)سسػاضطصرػاالظدضدسػاضتؾطضغظصثرتػاضػصصػاضغضدغغظػػ

)شصظػحسػػبنػغػظانػالبنػطغغل(ٓؼِش ٌٛٙ حُوٜٚأٖٓ  ٝخٍحثْٜػٖ كٌَْٛ ٝكِٔلظْٜ   

 طوضورؼا:)شصظػحسػبنػغػظان(ػػػط٤ل٢   8ٕٔٓ
ُو٢ ك٢ أ  حُطز٤ؼش ٝحُو٤ِوش ػَٟض ٖٓ هالٍ ك٤خس ١لَ ٣يػ٠ )ك٢ رٖ ٣وظخٕ(  ٧َٓحٍؿ٤َٔ  طؤ٢ِٓطِو٤ٚ كِٔل٢ 

ؿِحثَ حُٜ٘ي ؿ٘ٞد ه٢ حالٓظٞحء.ؿ٣َِس ٓـُٜٞش ٖٓ   

َ حُظي٣ٍـ٢ ُظَٝف حُل٤خس ٝٓظخَٛٛخ ٓ  ؤػٖ ٣َ١ن حُٔالكظش ٝحُظس:ػػصغفػتوصلػعذاػاضطغلػاضزػاضحػغػظ؟ػ

ٌُٜح حٌُٕٞ هخُوخ. ٕ  إٔ ٣يٍى رلطَطٚ ٝطل٤ٌَٙ أحُطز٤ؼ٤ش   

 *طضطونػاضػصظ:
هٌ ٣ز٢ٌ ٣ٝٔظـ٤غ ٣ٝؼخُؾ حُلًَش كظ٠ ٝهغ ؤحٗظي رخُطلَ ك٢ رٖ ٣وظخٕ حُـٞع ك    

ْ  طٔٞص حُظز٤ش حُظ٢ هخٓض ػ٠ِ ًٕ از٤ش كويص ُٝيٛخأٛٞطٚ ك٢    ,٣َٝٔى ٤ًق طؼِْ  ٖٓ حُظز٤ش ًؼ٤َح ٖٓ حُٔؼخٍف ػ

خ ٓخطض ٣ٜٝظي١ ا٠ُ ٣َ١وش  ٍػخ٣ظٚ ٣ٝوق ػ٠ِ ؿؼ ظٜخ ك٢ ك٤َس ٣ٝ٘ن  ٛيٍٛخ ُٔؼَكش ٓخ أٛخرٜخ ػْ ٣ٜظي١ ا٠ُ أٜٗ 

٣ؼظٔي ػ٠ِ ٗلٔٚ ك٢ حًظ٘خف ٣ٍَٟٝخص حُل٤خس ٖٓ ٗخٍ ٝرؼٞ أُٞحٕ حُط ؼخّ.ىكٜ٘خ ػْ   

٣وٍٞ حرٖ ١ل٤َ :"ٝحطلن ك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ إٔ حٗويكض ٗخٍ ك٢ أؿٔش كِٔخ رَٜ رٜخ ٍأٟ ٓ٘ظَح ٛخُٚ ,ٝهِوخ ُْ ٣ؼٜيٙ 

ٞء ح ذ ٜٓ٘خ ٤ِٓ خ ,ٝٓخ ٣ِحٍ ٣يٗٞ ٜٓ٘خ ٤ٗجخ ك٤٘جخ ,كَأٟ ُِ٘ خٍ ٖٓ ح٠ُ  ـ  ُؼ خهذ ٝحُلؼَ حُـخُذ ,كظ٠ ٖٓ هزَ ,كٞهق ٣ظؼ

ال طؼِن ر٢٘ء اال  أطض ػ٤ِٚ ,ٝأكخُظٚ ا٠ُ ٗلٜٔخ ,كلِٔٚ حُؼـذ رٜخ ٝرٔخ ًٍذ هللا طؼخ٠ُ ك٢ ١زخػٚ ٖٓ حُـَأس ٝحُوٞس 

خ رخَٗٛخ أكَهض ٣يٙ ,كخٛظيٟ ا٠ُ إٔ ٣  ٔ ؤهٌ هزٔخ ُْ طٔظٍٞ حُ٘ خٍ ػ٠ِ ػ٠ِ إٔ ٣ٔي  ٣يٙ ا٤ُٜخ ,ٝأٍحى إٔ ٣ؤهٌ ٜٓ٘خ ٤ٗجخ كِ

٤ِْ ٝحُ٘ خؿ٤ٔؼٚ   ٔ ٤خء. كؤهٌ رطَكٚ حُ ٘ ْٔ ك٢ ح٠ُ  خ ًخٗض طوّٞ ٓوخّ حُ ٍك٢ ١َكٚ ح٥هَ ....كٌخٕ ٣ِ٣ي أٗٔٚ ٤ُال ٧ٜٗ 

خ أك٠َ ح٤ٗ٧خء ا٤ُٚ"  .ٝحػظوي أٜٗ 
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 *ػاضخصائصػاضغظغظػضػصظػحسػبنػغػظان:
 حٓظؤًًَْٗ حُظخرٞص ٝحُ٘خٍ حُظ٢   يخ هٜش ٤ٓيٗخ ٠ٓٞٓ ػ٤ِٚ حُٔالّ ػٕ٘ ح٣ٌَُْ ٝال ٤ٓٔخر٠ٔخ٤ٖٓ حُوَ طؤػَٙ -1  

 رٜخ.

ِٚٝحُظلٌَ ك٢ حُوِن ٝحٌُٕٞ ًٝخٕ ٝحٟلخ ػ٘ي طل٤ٌَٙ  حُظؤ٣َٓؼظٔي  -2    ٓ ٠ُ ٗن ٛيٍٛخ ُٔؼَكش اٝكخس حُظز٤ش رؼي  ٝطؤ

ٛخرٜخ.أٓخ   

ٝٓخ كُٞٚ حُٜٔخٍحص ٝحًظ٘خف ح٤ٗ٧خء  حُلي٣غ ػٖ طؼِْ حُطلَ ٖٓ حُظز٤ش ريهش حُٞٛق ٝحَُٔى هخٛش ػ٘ي ػ٢٘-3   

 ٝحػظٔخىٙ ػ٠ِ ٗلٔٚ رؼي ٓٞص حُظز٤ش.

 

بٌغنػعدفػابنػطغغلػطنػتؾضغفػشٌصظػحسػبنػغػظان-1  
 .كآرلئهلنً تنكن كسٌ   ل تعبٌر  عن فنرة كف سف  

طٌثلػرضزػخصائصػاضغظٌغظػضػٌصظػحٌسػبنػغػظانػطنػاضظٌصػاآلتس:-2  

ْ  أٗٚ  ٓ٘ق ُ٘ظَٙ ؿَحرخٕ  ْ  ؿؼَ حُل٢  ٣زلغ ك٢ ح٧ٍٝ كظ ٠ كلَ كلَس "ػ ٣وظظالٕ كظ٠ َٛع حكيٛٔخ ح٥هَ ٤ٓ ظخ ,ػ

حد, ٕ ًخٕ هي أٓخء اكٖٔ ٓخ ٛ٘غ ٌٛح حُـَحد ٖٓ ٓٞحٍحس ؿ٤لش ٛخكزٚ ٝأكوخٍ ك٢ ٗلٔٚ :ٓخ  كٞحٍٟ ك٤ٜخ ًُي ح٤ُٔ ض رخُظَ 

لخص ك٢ هظِٚ ح٣ خٙ!.......كَأٟ أكؼخال ٓوظِلش ٝكًَخص ٓظ لوش ٝٓظ٠خىس ,ٝأٗؼْ   ٜ خ طظ لن رزؼٞ حُ حُ٘ ظَ ك٢ ًُي ,كَأٟ أٜٗ 

 ٝطوظِق رزؼٞ"

خٌه. للقص  كلردة فً سكرة أبتلقرلن للنرٌم)قص  للغرلب للذي بعثه هللا لٌع م لبن لدم نٌف ٌكلري سكءة   للتأّثر-
ٖٔ: لآلٌ لل تئدة ،   

كللحٌتة فً لختالف ل كلعهت ك ٌزهت خذ تصفح لالشٌتء للتً فً عتلم للنكن أكللتفنر فً للنكن ،حٌن  للتأّ ل -
 بعضهت .

دق  للكصف ، كذلك حٌن كصف طرٌق  تع  ه دفن  ث   للظبٌ  كحكلره  ع  فسه-  

وازنػبغنػرداضظػاضٌتوابدػواضٌزوابدػوشٌصظػحسػبنػغػظانػطنػحغثػ:دببػاضٌتدطغظػ،واضؼدفػطنػ-3
 اضٌتؾضغف

اضتؾضغفاضؼدفػطنػ دببػاضتدطغظ   

 حسػبنػ
 غػظان

للً بطل للقص  للطفل )حً بن  سب  
 ٌقظتن(

ن ٌعرض  ن خالل للقص  فنرة للف سف  أبن طفٌل لرلد أ
.ك فً للك كد رلء فً للنكنآك  

 اضتوابدػ
 واضزوابد

ل  سرحهت عتلم لل ن ، كلتخذ  ع ه ّ إ
 ن   -فً  ت عتدله–بطتلهت أنل 

 للشٌتطٌن

 لل قد، اّل إه ئدبتء عصره كع  تألن لبن شهٌد لم ٌ ل  ن 
ن ٌثبج ل ظرلئه قدرته ع ى للنتتب أرلد أف  
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ؿٔخّ ٖٓ طلٌي ٤ٓخ٢ٓ ػ١ٌَٔ ٝحُٔزذ ك٢ ًُي: حُـ٣ِٖٝ ح٤ُِٜز٢ ٝحُٔـ٢ُٞ  رؤكيحعكلَ حُؼَٜحٕ  -1

َ٘م حُؼخُْ حُؼَر٢.ُٔ  

.ٝطل٣ََ أٍح٢ٟ ح٤ُِٖٔٔٔ ْٜ ػ٠ِ حُـٜخىىٍٝ ًز٤َ ك٢ حٓظٜ٘خٝ ْٛٔ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝكؼ   ٨ُىدًخٕ  -2  

 

  )حيفظ الطلبة مخسة أبيات على هذا املوضوع( 

 س: بغنػدورػاضذطرػسسػطػاوطظػاضعزوػاضصضغبس:

كيحػٜخ ط٣َٜٞح أٝحًذ حُ٘ؼَ حُلَٝد ٍٝٛٞ  -1  

رطخُٜخ .أ ىه٤وخ ٝحٗخى رلظٞكخطٜخ ٝٓيف   

ال ٣ٌخى ٣وِٞ ى٣ٞحٕ ٗؼَ ٖٓ هٜخثي حُزطٞالص. -2    

ٝٛق حٌُ٘زخص حُظ٢ َٓ رٜخ حُِٕٔٔٔٞ ٖٓ ؿَحثْ  -3  

ك٢ حُويّ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔيٕ  ٝك٤٘ٚ حٍطٌزٜخ ح٤ُِٜز٤ٕٞ

.حالٓال٤ٓ ش  

حَُٔ٘م طؼَٟض ى٣خٍ حالٓالّ ك٢  -1: أدبابر

حُوخْٓ  ٝحهَ حُوَٕأ  ٖٓحُؼَر٢ ُـِٝ ٤ِٛز٢ حٓظي 

ٝحهَ حُوَٕ حُٔخرغ حُٜـ١َ.أ٠ُ احُٜـ١َ   

َٓحء حُيٍٝ أٜٗيص ٌٛٙ حُلوزش ِٗحػخص ىحه٤ِش ر٤ٖ  -2  

حالٓال٤ٓش ٝهخىطٜخ  ك٠ؼلض هٞطْٜ حُؼ٣ٌَٔش ٓٔخ ؿؼَ 

طلض  ٍٝٝرخ طـِٝ حَُٔ٘م حُؼَر٢ ٝطلظَ ٓيٗٚأىٍٝ 

 ٠ٔٔٓ )حُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش(.

راغشػاضذطرػسسػاضطصرػاالغوبسػواضططضوصسػسسػ
 طضاطغنػثالثظػعس:

 أ- طظ٣َٞ ٓوٞؽ ر٤ض حُٔويّ رخ٣ي١ حُظ٤ِز٤٤ٖ: ٖٓ 

قصيدة محمد بن   حُوٜخثي  حُٔزٌَس  ٌُٜح حُليع 

احمد االبيوردي التي قالها بعد احتالل 

 الصليبيين بيت المقدس.

س:اذصرػردداػطنػاضػادةػاضذغنػتصدواػضضعزوػ
 اضصضغبس؟

   )نور الد٣ٖ ٢ٌُٗ – ٛالف حُي٣ٖ حال٣ٞر٢ – ػٔخى 
٣ٌٖ ػِٔٞح ػ٠ِ طٞك٤ي ٛلٞف ح٤ُِٖٔٔٔ ُحُي٣ٖ ٢ٌُٗ ( ح

ٝطل٣ََ ٓخ  رالى حُ٘خّ َٜٝٓ ُٔٞحؿٜش ٌٛح حُـِٝك٢ 

.حكظِٚ  ح٧ػيحء رؼي كَٝد ١خك٘ش  

 

خصائصؼا:)شصغدةػطحطدػبنػأحطدػاألبغوردي(ػوصفػآثارػعذاػاالحتاللػوحثػرضزػػإذصاءػاضطذاررػوحضػرضزػ
 شتالػاضعزة.

 
 
ِٕب  ػشظخ  ٌٍّشاؽُ جكفٍُ ٠        ٛاعُ           ِضعٕب دِبء ثبٌذِٛع اٌغ  

 اٚشش عالػ اؼبشء دِغ ٠ف١عٗ            
 
ذ ٔبس٘ب ثبٌصٛاسَرا اغبشة شج  

ػٍٝ ٘فٛاد أ٠مظذ وً ٔبئُ          ٚو١ف رٕبَ اٌؼني ًِء عفٛٔٙب    

 اثٕٟ االعالَ  فب٠ٙب
 
ٚسائىُ              ٚلبئغ ٠ٍؾمٓ اٌزسٜ ثبؼبٕبعُ ْ  

ّٔٞحؿْ ٌٍّٟ-:حْٓ كؼَ أَٓ ٝٓؼ٘خٙ حًظق  ح٣ٜخ-:حُـخ٣ٍش    حُ :١َف حُوق   حُْٔ٘ٔ–:أػ٠ِ ح٠ُ٘ء حُ  
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.٣َٝر٢ ر٤ٖ ح٧ٓخًٖ حُٔوي ٓش ك٢ أكِحٜٗخ  ٣ز٢ٌ ٓخ كَ رخُٔٔـي    ٍٝ* ٖٝٓ ًُي هٍٞ حرٖ حُٔـخ  
 أ

 
جىشادصبي ثبٌصٍٝ يف اٌجىب ا٢                     ِٓ اٌؼرباد  شلٟال  ر ػ١ٕٟ  

 
 
ٚاٌصٍٛاد خجبدإللذسٖ         ػٍٝ ِٛؼٓ ا ػٍٝ اؼبغغذ االلصٝ اٌزٞ عً  

شؽبد            ٌزجه ػٍٝ اٌمذط اٌجالد ثؤعش٘ب
 
ٚرؼٍٓ ثبألؽضاْ ٚاٌز  
ىل ػشفبداٌزجه ػ١ٍٙب ِىخ فٟٙ اخزٙب               ٚرشىٛ اٌزٞ اللذ   

حٟغ حُو٘ٞع :ح هزخص ٝحُظٞ   

د- حُيػٞس ا٠ُ طل٣ََ حُٔيٕ ٝ  ٤ٓٔخ ر٤ض حُٔويّ . أهٌ حُ٘ؼَحء ػ٠ِ ػخطوْٜ ػذء حُظل٣َٞ ػ٠ِ ٓٞحؿٜش 

حثْ.ؼِحُلَٗـش ٝحٓظؼخٍس حُْٜٔ ٝحُ  

ٗوخً ر٤ض حُٔويّ ك٢ ه٤ٜيس ا٠ُ ا*ٓؼَ حرٖ حُو٤َٔح٢ٗ  ٣يػٞ حُوخثي ٍٗٞ حُي٣ٖ ٢ٌُٗ   

 ٣ؼخٍٝ ك٤ٜخ أرخ طٔخّ ك٢ هظ٤يطٚ حُٔشٍٜٞس)كظق ػ٣ٍٞٔش( )ٓخ حْٓ حُّشخػَ ح١ٌُ ػخٍػٚ حرٖ حُو٤َٔح٢ٗ؟     

١ٌّ طٔؼِّٚ حألر٤خص  (  ) ط٤ل٢ (8ٕٔٓ  ٝٓخ حُٔؼٕٔٞ حُ

 

 ٘زٞ اٌؼضائُ ِب ال رذػٟ اٌمعت               ٚرٞ اؼبىبسَ ال ِب لبٌذ اٌىزت
 ٘زٖ اؽبُّ اٌالرٟ  ِىت  ٚ

 
بس ٚاػبؽتؼشد خٍفٙب االشخؽجذ                  رؼض  

٠ٓ رسٚرٙب     صبفؾذ ٠ب
 
ثشاؽخ ٌٍّغبػٟ دٚٔٙب رؼت        اثٓ ػّبد اٌذ  

لصٝ اؼبىن فبٌمذط ِشرمتأفبٔٙط اىل اؼبغغذ االلصٝ ثزٞ عبت       ١ٌٛ٠ه   

 ؽ- طٔـ٤َ ح ٗظظخٍحص ٝحُظٜ٘جش رخُلظٞكخص ٝ  ٤ٓٔخ كظق ر٤ض حُٔويّ.

* ُْ ٣ٌٖ حُ٘ؼَ رٔؼٍِ ػٖ حكيحع ٌٛٙ حَُٔكِش ٝٓخ ك٤ٜخ ٖٓ ٓؼخٍى كخِٛش ٝحٗظٜخٍحص رَ طخرغ طل٤ٜالص ٌٛٙ 

خّ ٓغ هٟٞ ح٤ُِٜز٤٤ٖ حُزخؿ٤ش. حالكيحع ك٢ ٗوخ١ حُظٔ   

ٗخى رخُزطَ ٛالف حُي٣ٖ كٌخٕ ٌٛح حُلظق ٝحٍطزخ١ٚ رٌٔش ٝحُويّ:أ* هخٍ حرٖ حُٔخػخط٢ ك٢ كظق ١ز٣َش ٝ  

 
 
  ػضِبره ذعٍ

 
د ػ١ْٛ اؼبئ١ِٕٕباٌفزؼ اؼبج١ٕب                فمذ لش  

االعالَ ؼبب                   ذا صشف اٌمعبء ثٙب  ظ١ّٕب خ١زحأسددد   
ٚيف ع١ذ اٌؼال ػمذا شب١ٕب                 ذد يف ٚعٕخ األ٠بَ خبال         

د لٍٛثب                        ٠ٚب ف١ب
 
هلل وُ أثىذ ػ١ٛٔب هلل وُ عش  

 
ٌّ
غ١ٕبِرشفغ ػٓ اوف اٌال                             ِٚب ؼرب٠خ اال ٘ذٜ  

*ٝك٢ حُٔ٘ش ٗلٜٔخ ؿخءص ٓؼًَش كط٤ٖ حُوخُيس حُظ٢ حٗظَٜ ك٤ٜخ ؿ٤ٖ ٛالف حُي٣ٖ ػ٠ِ ح٤ُِٜز٤٤ٖ ٝكٍَٝح ر٤ض 

 حُٔويّ ػْ طل٣ََ ٓؼظْ رالى حُ٘خّ.

 

 س:ػطاػاصداءػتحرغرػاضػدسػسسػظغوسػاضطدضطغن؟
هٍٞ ح٤َُٗي حُ٘خر٢ِٔ: -1  

رٕزظش              ف١ٍٛف هلل الٛاَ دبب ٔزسٚا ا٢ِبي٘زا اٌزٞ وبٔذ   

 ٚ٘ٛ ِٕزشش ٠ب
 
ثٙغخ اٌمذط أْ أظؾٝ ثٗ ػٍُ اي      عالَ ِٓ ثؼذ ؼٟ  
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  اهلل اورب صٛد رمشؼش

ُ
 ٌٗ                 ش
 
اٌزسٜ ٚرىبد االسض رٕفؽش ُ  

 
 
ػالِه اٌصغشأ٘زا اٌؽشاص اٌغبؽٍٟ صشٜ      اال ٌزؼٍٛ   ثٗ   ِب اخعش  

 

ِٔي حُ هَؿض حُـِحس ٖٓ رالى ح٤ُِٖٔٔٔ ٓؼَ طل٣ََ ٓي٣٘ش ػٌخ ػ٠ِ ٣يأٜٗي حُ٘ؼَ حُٔؼخٍى حاله٤َس حُظ٢  -2

رؼي ٓجش ٓ٘ش ٖٓ  هَ ؿ٤ٖ ٤ُِِٜز٤٤ٖخ٤ٓق حُي٣ٖ هالٕٝٝ ِّٝٛ  ح٧َٗف ٛالف حُي٣ٖ ه٤َِ رٖ حُِٔي حٍُٜٔ٘ٞ

: ًوٍٞ ٜٗخد حُي٣ٖ ٓلٔٞى حُلِز٢ ٓؼًَش كط٤ٖ  

سإ٠بٖ يف إٌَٛ العزؾ١ذ ِٓ اٌؽٍتٌٛ ؼٍجذ        ِبيا٢٘زا اٌزٞ وبٔذ          
 اغبشٚة فىُ لذ أٔشؤد فزٕب                  شبة ا١ٌٌٛذ ثٙب ٘ٛال ٚمل رشت 

 
 أَ

               ٔغ١ذ ِب عجمذأ٠ب ٠َٛ ػىب ٌمذ        
 
يف اٌىزت ثٗ اٌفزٛػ ِٚب لذ خػ  

       
 
ثجششٖ اٌىؼجخ اٌغشاء يف اغبغت   ػ١ٕب ؽبزا اٌفزؼ ٚاثزٙغذ          فمش  

)يحفظ الطّلبٌ خمسٌ أبجات فلٍ هذا الموـوع( صذٜ اٌغضٚ اؼبغٛيل يف اٌشؼش: -2  

ٓ   حٗظٜخء ؿِح حُٔـٍٞ حُؼخُْ حالٓال٢ٓ هزَ -1: مناسبتى َٝح حُوالكش  حُؼزخ٤ٓش ٝػخٛٔظٜخ حُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش ٝى

ٝحالٗخىس رخالٗظٜخٍحص.طلخػَ حُ٘ؼَحء ٓغ ٌٛح حُـِٝ رظ٣َٜٞٙ  -2رـيحى.    

 طضاطغظر:
  أ- طظ٣َٞ ٓوٞؽ حُٔيٕ:

ر٢ ح٤َُٔ:أرٖ  َٔحػ٢ ك٤ٜخ ٜٝٓ٘خ هٍٞ طو٢ حُي٣ٖ حُ * ٓي٣٘ش رـيحى ًخٕ ٓو١ٜٞخ ٓئُْ ك٘ظْ حُ٘ؼَحء       

لذ عبسٚا جبةفّب ٚلٛفه ٚاالؽ            خجبساٌغبئً اٌذِغ ػٓ ثغذاد   
ٚاس الاصائش٠ٓ  ٠ب

 
بس             رفذٚا   ىل اٌض

 
اس د٠

 
فّب ثزان اغبّٝ ٚاٌذ  

لفبساثٗ اؼبؼبمل لذ ػفبٖ                ربط اػبالفخ ٚاٌشثغ اٌزٞ ششفذ      

ِٛع ػٍٝ ا٢صبس آصبس               أظؾٝ ٌؼصف اٌجٍٝ يف سثؼٗ أصش 
 
ٌٍٚذ  

 ؤ١ٌه ٠ب سثٕب اٌشىٜٛ فا
 
ثبٌذ٠ٓ ٚاٌجب ْٛ فغبس ٔذ رشٜ           ِب ؽً  

   

َ   ح٧ٝطخ١ٍٝر٤ٖ حُ٘خػَ ػ٢ِ * ٓي٣٘ش ىٓ٘ن ػ٠ِ ٣ي حُوخثي حُٔـ٢ُٞ ؿخُحٕ  رٌٜٙ حُٔي٣٘ش ٖٓ هظَ ُِ٘لّٞ   ٓخ ك

خء ٞح٨ٍُٜٓٝٗذ  كوخٍ: ٝحٓظَهخم ٨ُٝالى ٝٓز٢ ُِ٘ٔ   

ؽغٓ اهلل ٠ب دِشك ػضان             يف ِغب١ٔه ٠ب ػّبد اٌجالدأ  
أصجؾٛا ِغّٕب ألً٘ اٌفغبد           ٚثؤٔظ ة لبع١ْٛ( ٚٔبط        

 
 
ٚٔٙت االِٛاي ٚاالٚالد ي            ٘ش ثبٌمذؼشلزُٙ ؽٛادس اٌذ  

 - طٔـ٤َ ح ٗظظخٍحص:

ٝىهَ حُِٔي  طٔـ٤َ كَف حُ٘ؼَحء رخَُٜ٘ ح١ٌُ كووٚ حُِٔي هطِ ػ٠ِ حُٔـٍٞ ك٢ ٓؼًَش ػ٤ٖ ؿخُٞص -د    

كوخٍ حكيْٛ: هطِ ىٓ٘ن ك٢ ًٓٞذ ػظ٤ْ  

            َ صب١ؼب     آاٌىفش يف اٌش ٍه٘
 
ظٗٛؽاالعالَ ثؼذ د ٚاعزغذ  

فش اؼبٍه األس       
 
ٚع ع١ف االعالَ ػٕذ ٔٙٛظٗ             ثبؼب١ٍه اؼبظ  
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فبػزضصٔب ثغّشٖ ٚثج١عٗ                 ٍِه عبءٔب ثؼضٍَ ٚؽضَ ٍ        
دائّب ِضً ٚاعجبد فشٚظٗ            ٚعت اهلل شىش ران ػ١ٍٕب       أ  

رطالٕ حٌُلَ  :ىكٞػٚ  

 

ك٢  ٠ُ ؿخٗذ حُٔظلَ هطِا٣ٞر٢ ٛخكذ كٔخس ١ٍ ٣ٔيف حُِٔي حٍُٜٔ٘ٞ حُؼخ٢ٗ ح٧هخٍ َٗف حُي٣ٖ حالٜٗخ -2   

:ٓؼًَش ػ٤ٖ ؿخُٞص  

 
ُ
 شذ ٕػذ اٌؼذٜ فعّس

 
  فؤخزدػشٚشٙب          ٌٚم١زٙب  ً

 
ع١ٛشٙب فً  

ثْٛ ػ١ٍُٙ      فغذد سإٚعُٙ ؽؽبَ عش٠شٙب
 
 داسد سؽٝ اغبشة اٌض

ثني ثشوزٙب  ٚثني ػش٠شٙب ِب        ٚؼ٠ٛذ ػٓ ِصش فغ١ؼ ِشاؽً   

ىل اؽجٛشٙبآِ سِٚٙب االلصٝ         ؽىت ؽفظذ ػٍٝ اٌؼجبد ثالد٘ب                
١لٖ ٖٓ حُلذ  ١ل٘خ ه٘٘خ ٓخ حُـ٣َٖ:-طٜيْٜٓ   طِرٖ حُلَد:  

ػس:ػاضخصائصػاضغظغظػضذطرػاضجؼاد:
ٜٗخ١ٍ ٓؼًَش ػ٤ٖ ؿخُٞص.ٛلخ ٓزخَٗح ٓؼَ ٝٛق َٗف حُي٣ٖ ح٧رٞٛق حُٔؼخٍى ٝ ٣ظظق رخُٞحهؼ٤ش -1      

ػخٍ(خػخٍ ًخُـ٘خّ )ُِيٓٞع ػ٠ِ ح٥ حُزي٣ؼش ٣ٌؼَ ٖٓ حٓظويحّ حُلٕ٘ٞ -2     

خهلل ًْ َٓص هِٞرخ        ٝرخهلل ًْ حرٌض ػ٤ٞٗخ(٤ٝحُطزخم)ك         

خ ػ٘ي حُلي٣غ ػٖ  ٣ظ٤ِٔ رلَحٍس حُؼخؽلش ٝطيكن حُٔشخػَ -3    ٓو١ٞ حُٔيٕ ٝط٣َٜٞ حُٔآ٢ٓ ٝحُلَف ٝال٤ٓٔ 

  .خالٗظٜخٍحصر
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اذصرػثالثظػطنػاضّذطراءػاضذغنػاظطصدتػأصداءػاضعزوػاضٌصضغبسػسسػأذطارعم.-1  
تً ، كلبن للقٌسرل ً ، كلبن لل  تكر تبٌكردي ، كللرشٌد لل تب سً، كشهتب للدٌن  ح كد للح بً ، كلبن للستعلأل
 )ٌنتفً بذنر ثالث (. ،

صانػضططرصظػحطغنػوتحرغرػبغتػاضطػدسػصدىػصبغرػسسػاضّذطرػاضطربسػآظذاكػ،وّضحػذضكػ-2
 طدتذؼداػبظصوصػذطرٌغظػطظادبظ.

 عرن  حطٌن للختلدة هً لل كقع  للفتص   فً للتترٌخ لالسال ً ،ل تصر فٌهت لل س  كن بقٌتدة صالح للدٌن 
 ن تحرٌر للبٌج لل قدس ثم تحرٌر  عظم  ت نتن  حتال  ن دٌتر لالسالم فً  لالٌكبً ع ى للص ٌبٌن ، كت ن كل

 بالد للشتم.
طتل ألد بٌج لل قدس ، بعد أن درتك هم بتسٌصدلء طٌب   فكس لل س  ٌن للذٌن قرج عأترك هذل لل صر 

ب سً:د ع ى لحتالله ، ٌقكل للرشٌد لل تللعه  

ف١ٍٛف هلل الٛاَ دبب ٔزسٚا                  رٕزظش       ا٢ِبي٘زا اٌزٞ وبٔذ   

االعالَ ِٓ ثؼذ ؼٟ ٚ٘ٛ ِٕزشش          ٠ب ثٙغخ اٌمذط اْ اظؾٝ ثٗ ػٍُ     
شُ اٌزسٜ ٚرىبد االسض رٕفؽش                                ورب صٛد رمشؼش أاهلل   

 أٌزؼٍٛ  ال  ا               ِب اخعش ٘زا اٌؽشاص اٌغبؽٍٟ صشٜ   
 
شػالِه اٌصف  

ادتظتجػاضطضطونػاضٌذيػغطٌثضرػصٌلػطٌطاػغؾتسػ:-ٖ  
شالػاضططادػاألصغؼاظسػ:-أ  

الػ صالػ ٚٔصش ٚخري 
 
بصش اٌص

 
بط ثبؼبٍه إٌ

 
ٌٍٕٚ 

ثفزؼ اٌفزٛػ ِٚبرا ػغري               ٔٙٛظب اىل اٌمذط ٠شفٟ اٌغ١ًٍ     
  للدعكة للى تحرٌر لل دن كال سٌ ت للبٌج لل قدس 

للطرلب سً :قتل لبن   ٌر -ب  

 ػؽفبٖ                 فزؼ أػبد ػٍٝ االعالَ ثٙغزٗ    
 
 ِجغّٗ ٚا٘زض

 
فبفرت  

تس ٌل لال تصترلج ، كللته ئ  بتلفتكحتج  كال سٌ ت فتح بٌج لل قدس-  

صانػضططرصظػرغنػجاضوتػصدىػصبغرػسسػاضّذطرػاضطربسػزطنػاضعزوػاضطعوضسػ،وّضحػذضكػطدتذؼداػ-ٗ
. بظصوصػذطرٌغظػطظادبظ  

ه( بقٌتدة للس طتن قطز بدلٌ  تحرٌر للبالد لالسال ٌ   ن لل غكل ، كنتن ٗ٘ٙنت ج  عرن  عٌن  تلكج س   )
فً  فكس للشعرلء  تأثٌرلعظم أشد فرحت كأللع ٌق فً  فكس لل س  ٌن   ٌعت ، كنتن  تأثٌرهلهذل للحدث للعظٌم 

 ك  هم فتغ كل بهذل لل صر لل ؤزر ، فقتل لحدهم  صكرل  صٌر لل غكل ، ك شٌدل لل ظفر قطز :

ٚاعزٕغذ االعالَ ثؼذ دؽٛظٗ                ٍ٘ه اٌىفش يف اٌشبَ صب١ؼب        
ش اؼبٍه األس         

 
ٚع ع١ف االعالَ ثؼذ ٔٙٛظٗ                   ثبؼب١ٍه اؼبظف  

فبػزضصٔب ثغّشٖ ٚثج١عٗ                 عبءٔب ثؼضَ ٚؽضَ             ٍِه   
دائّب ِضً ٚاعجبد فشٚظٗ             أٚعت اهلل شىش رٌه ػ١ٍٕب            

كقتل شرف للّدٌن لأل صتري  ن قصٌدة ٌ دح فٌهت لل  ك لل  صكر للّثت ً لألٌكبً صتحب ح تة  ع   ده للى 
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   عٌن  تلكج : ت ب لل ظفّر قطز فً  عرن

 ػشٚشٙب  
 
 ع١ٛشٙب            سػذ اٌؼذٜ فعّٕذ شً

 
ٌٚم١زٙب فؤخزد فً  

ثْٛ ػ١ٍُٙ  
 
فغذد سإٚعُٙ ؽؽبَ عش٠شٙب             داسد سؽٝ اغبشة اٌض  

ثني سوجزٙب ٚثني ػش٠شٙب  ِب             ٚؼ٠ٛذ ػٓ ِصش فغ١ؼ ِشاؽً     
ِٓ سِٚٙب األلصٝ اىل أؽجٛشٙب               ؽىت ؽفظذ ػٍٝ اٌؼجبد ثالد٘ب     

 قرأ لألبٌتج لآلتٌ  لبهتء للّدٌن للبهتئً ،ثّم ل ب عن لألسئ   للتً ت ٌهت:ل-٘

ذ ثٙب ؼٛاسق اغبذصبْ           ؽبفٟ ػٍٝ رٍه اٌربٚط ٚؽغٕٙب   
 
ؽف  

رياْ            ؽبفٟ ػٍٝ ٚادٞ دِشك ٌٚؽفٗ    
 
ي اٌغضالْ ثبٌض

 
ٚرجذ  

ب ساد     
 
ٔٛس اؼبٕبصي أثذٌذ ثذخبْ             ٚشىب اغبش٠ك فئاد٘ب ؼب  

بٌغنػاضطضطونػاضذيػتظاوضترػاألبغاتػاضٌدابػظػ.-أ  
 تصكٌر سقكط لل دن 

(،فحّل  بهذه لل دٌ   للّد تر كقتل للّ فكس ،ك هب 6٘ٙسقطج  دٌ   د شق ع ى ٌد للقتئد لل غكلً غتزلن س   )
.لأل كلل ،كحرق لل  تزل.  

ػػطنػطنػاضخصائصػاضغظٌغظػضذطرػاضجؼادػسسػاضطصرغغنػ:األغوبسػواضططضوصسػحرارةػاضطاطغظػ،وّضحػذضكػ-ب
 خاللػاألبغاتػاضدابػظ

ٌّ  ،حٌث نرر للّشتعر ن    )لهفً( ، لى تعبٌرلج للّشنكى كلل كلز   إضتف  إتبدك فً لألبٌتج حرلرة للعتطف    
ٌّ  كبّث للّشنكى كللّتف ع .إتصّ ع فٌه كال  تل   ّ ت البٌن حتل د شق قبل سقكطهت كبعده ،كهذل  ال ل  د  

بٌغنػدورػاألدبػسسػتدجغلػاألحداثػوطواصبتؼاػسسػاضطصرغغنػاألغوبسػواضططضوصسػ.-6  
عتٌش للّشعر أحدلث للعصرٌٌن لألٌكبً كلل   كنً ،كتفتعل  عهت بتصكٌرهت ،كلالشتدة ببطكالج قتدتهت  ن 

 ،ككصف لل نبتج للتً   ً بهت لل س  كن ،كأهّم لل ضت ٌن : لل س  ٌن كتبٌتن آثترهت
ٌّ  بأٌدي للّص ٌبٌٌن كلل غكل. - تصكٌر سقكط بٌج لل قدس كلل دن لالسال   
ٌّ ت بٌج لل قدس .رٌللّدعكة للى تح- ر لل دن كالس  
ٌّ ت فتح بٌج لل قدس- تس ٌل لال تصترلج ،كللّته ئ  بتلفتكحتج كالس  

واضططاضكػسسػاضطصرػاألظدضدسػوسسػاضطصرغغنػاألغوبسػواضططضوصس.وازنػبغنػرثاءػاضطدنػ-7  

 العصر األندلسً العصران األٌوبً والمملوكً 

 ن  ظتهر شعر رثتء لل دن كلل  تلك  صدى للغزك للص ٌبً كللغزك لل غكلً فً للّشعر ٔ
 فً هذل للعصر

:صدى سقكط بٌج لل قدس بأٌدي للّص ٌبٌٌن أكال ٕ بتل دن  ن خرلب تصكٌر  ت حّل  
 زل بأه هت  ن نرب   ت ،ك كد تر

 كضٌق.

للّدعكة للى تحرٌر بٌج لل قدس ثت ٌت: ٖ  لل كلز   بٌن  تضً لل دن كحتضرهت. 

ٌّ ت فتح   ٗ تس ٌل لال تصترلج ،كللّته ئ  بتلفتكحتج كالس
 بٌج لل قدس

لالست  تد بتل س  ٌن كلست هتض ه  هم 
 كدعكتهم للى  صرة لخكل هم.
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(يحفظ الطلبٌ خمسٌ أبجات فلٍ شقر المداُح النّبويٌ صب١ٔب: اؼبذائؼ إٌج٠ٛخ:  

س:بٌغنػػدببػتدطغظػذطرػاضطدغحػاضظبويػبؼذاػ
 االدمػػػشظ١ٞ 8ٕٔٓ

  ّٔ ػ٤ِٚ الٕ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ ٢ ٓي٣لخ   ٍػخء)ػَِ( ٓ

ٝٓزخىثٚ  ٝٓ٘ ظٚ ك٢ ٗلّٞ ح٤ُِٖٔٔٔ رَٓخُظٚ حُٔالّ ك٢  

ؿِٜخ.أؼغ ٖٓ حُظ٢ ر     

 س:ػطغؼومػاضطدغحػاضظبوي:)صغغسػ(2018
ٔيف حُ٘ز٢ ٓلٔي ػ٤ِٚ حُٔالّ رٛٞ كٖ ٗؼ١َ ٣ؼ٢٘     

اٜخٍ حُ٘ٞم َُإ٣ظٚ اش ِٝو٤  ش ٝحُوَ ِو٤  ٝطؼيحى ٛلخطٚ حُو  

حُٔخى٣ش  ًًَٝ ٓؼـِحطٚ س ح٧ٓخًٖ حُٔوي ٓش٣ُٝخٍ

.ٝحالٗخىس رـِٝحطٚ ٝحُٔؼ٣ٞ٘ش  

 3-ػطنػأذؼرػذطرائر:
حرٖ ٤ٓي ح٤ُؼ١َٔ ,حرٖ ٗزخطش ح١َُٜٔ ,حرٖ  ح١ََُٜٛ,

 حُؼط خٍ ,حرٖ ػَر٘خٙ حُي ٓ٘و٢

2-ػظذؾتر:ػضمػازدعرػذطرػاضطدائحػاضظبوٌغظػسسػ
 اضطصرغغنػاألغوبسػواضططضوصس؟ػصغغسػ2018

 ٚ ك٢ك٤ حُ٘ ظْ ك٢ ٛيٍ حالٓالّ ٝحٓظَٔ ؤٗ٘ -أ    

(ػ٣َِٞر٢ ٝح٢ًُِٞٔٔ )ح٧:حُؼ٣َٜٖ   

رٔزذ ٓخ طؼخهذ ػ٠ِ ح٤ُِٖٔٔٔ ٖٓ ٣ٝالص ٜٝٓخثذ  

ٝهي اله٠ حٌُؼ٤َٕٝ حُوَٜ  ٝحالُْ رٔزذ حُٜـٔخص 

ح٤ُِٜز٤ش ٖٓ حُـَد ٝحُظظ٣َش ٖٓ حَُ٘م كظٞؿٚ حُ٘خّ  

 ُِظ٠َع هلل ٝحُظَٞٓ رَُٓٞٚ ح٣ٌَُْ ٤ٌُٕٞ ٗل٤ؼخ ُْٜ

حثذ .٣ٝ٘ـ٤ْٜ ٖٓ حُ٘ٞ   

ًٝخٕ  حُ٘ خّ ٣ـيٕٝ ؼَ حُ٘ظْ ك٢ حُٔي٣ق حُ٘ز١ٞ ً -د   

ك٢  ٛزق حُ٘خّ ٣ظيحٍٓٞٗٚأٝ ْٝٓؼخىطٜ ْكَكظٜك٤ٚ 

.ٓـخُْٜٔ ٝأٓخًٖ ػزخىطْٜ  

 

 ػػػػس:رددػابرزػاضدواوغنػاضذطرغظػاضتسػرظغتػباضطدغحػاضظبويػ؟

 (8ٕٔٓ)شظ١ٞ  ٓؼخٍؽ ح ٗٞحٍ ك٢ ٤َٓس حُ٘ز٢ حُٔوظخٍ - )ح١ََُٜٛ(

 حُِز٤ذ رًٌَٟ حُلز٤ذ رشَٟ - )حرٖ ٤ٓي ح٤ُؼ١َٔ(

 ٓ٘ظوذ حُٜي٣ش ك٢ حُٔيحثق حُ٘ز٣ٞش - )حرٖ   ٗزخطش  ح١َُٜٔ(

١َٔ٤ٗ )حرٖ حُؼطخٍ  كَحثي ح شؼخٍ ك٢ ٓيف حُ٘ز٢ حُٔوظخٍ - (   حُي 

  شلخء ح٤ٌُِْ رٔيف حُ٘ز٢ ح٣ٌَُْ - )حرٖ ػَر٘خٙ  حُيٓ٘و٢(

 

 *حشَٜ ٖٓ ٓؼَّ ٌٛٙ حُظخَٛس حُزٞط١َ٤

 

ػ  
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:طوضوراتػذطرػاضطدائحػ،وطٌثلػرضغؼطاػببطضػاضّذواعدػاضذطرٌغظاذصرػطوضورغغنػطنػس:ػػ  

ٖٓ حَٜٗ هٜخثيٙ حُزَىس حُٔؼَٝكش رخْٓ )حٌُٞحًذ حُي  ٣ٍش ك٢ ٓيف ه٤َ حُز٣َش(طوغ ك٢ ٓجش ٝحػ٘ظ٤ٖ ٝٓظ٤ٖ 

 ر٤ظخ ٓطِؼٜخ:

ريأب ثزٞ عٍُ            ِضعذ دِؼب عشٜ ِٓ ِمٍخ ثذَعِٓ رزوش أ  

ٝحُٔي٣٘شٟٓٞغ ر٤ٖ ٌٓش  ١ً ِْٓ:  

*ٓٞػٞػخطٜخ  )هظ٤يس حُزَىس(:1- ٣ؼَع رـ٤ظٚ رٔيف حٍَُٓٞ ػ٤ِٚ حُٔلّ ك٤ظـ٠ّ٘ رظلخص حٍَُٓٞ 

 ح٣ٌَُْ ٤ٓٝخىطٚ ُِؼَد ٝحُؼـْ ٝكخؿش حُ٘ خّ ح٠ُ ٗلخػظٚ:

ٚاٌفش٠مني ِٓ ػشة ِٚٓ ػغُ ْ                        ؿبّذ ع١ذ اٌىٛٔني ٚاٌضمٍٟ  

ٌىً ٘ٛي ِٓ اال٘ٛاي ِمزؾُ              ٘ٛ اغبج١ت اٌزٞ رشعٝ شفبػزٗ   

 حبش طب١ظ فٛق 
 
٠شِٟ دبٛط ِٓ األثؽبي ٍِزؽُ      عبحبخٍ               جيش  

عبِٙب ذبُآاْ رٍمٗ االعذ يف            ِٚٓ رىٓ ثشعٛي اهلل ٔصشرٗ         

:طٌٔض طـْ   

 * 2-٣ٝز٤ّ ٖ حُشخد حُظ٣َق ُِٓ٘ش حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ ٝحُظَٞٓ ا٤ُٚ ٝشلخػظٚ ُِّ٘ـخس ٖٓ ػٌحد حُّ٘خٍ:

  اٌشرت ششفأ ششف اػبٍك االأِب وبْ ٠شظٝ ٌه اٌشضبٓ ِٕضٌخ      ٠ب 

ٙت          يل ِٓ رٔٛثٟ رٔت ٚافش فؼغٝ  
 
شفبػخ ِٕه رٕغ١ٕٟ ِٓ اٌٍ  

ه يل رخشا ِٚؼزّذا  
 
ٛة         عؼٍذ ؽج

 
فىبْ يل ٔبظشا ِٓ ٔبظش إٌ  

 اِبيل فال ؽغجذ          ػٓ ثبة عٛدن آ١ٌه ٚعٙذ ا
 
اؼبٛد   يف اغبظ ْ  

3- ٝطق ٓؼـِحطٚ ٝح َٓحء ٝحُٔؼَحؽ ًوٍٞ أر٢ ٣ًَُخ ٣ل٠٤ رٖ ٣ٞٓق حُظَط١َ ك٢ هظ٤يس طـخُٝ 

 ػٔخٗٔجش ٝه٤ٖٔٔ ر٤ظخ:

           عجؾبْ رٞ اعبربٚد ٚاٌرب٘بْ      
 
ٚاؼبٍىٛد ٚاٌغٍؽبْ ٚاٌؼض  

ألصٝ اؼبغبعذ ١ٌظ ثبٌٛعٕبْ     ىل   اأعشٜ ِٓ اٌج١ذ اغبشاَ ثٗ   
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٠ؽٛٞ اٌمفبس ثغشػخ اٌؽرياْ           وت  شششف ِأفؼال اٌرباق ٚوبْ   

4- ًًَٝ ؿِٝحطٚ ٝكؼ٤ِش ؿيٙ ػزي حُٔطِذ ًوٍٞ حرٖ حُٔخػخط٢ ٝأشخٍّٝح ا٠ُ ًًَٙ ٝحُؼّ٘خء ػ٤ِٚ  ك٢ 

 حٌُظذ حُٔٔخ٣ٝش)ٓؼخٍػخ هظ٤يس ًؼذ رٖ ٤َُٛ( 

 
 
ٔؽمذ            فؾذصذ ػٕٗ رٛساح ٚاقب١ًٔجٛرٗ االخجبس ار ذ   ثض  

ٚاٌمَٛ صشػٝ وؼصف ٚ٘ٛ ِؤوٛي      فع١ٍخ ػشفذ ِٓ ػجذ ِؽٍت   

 
 
ٚاٌؽري االثبث١ً سدد اػبد٠ٗ يف ثذس ٠ِٚٛئز             ع١بدٖ اٌمت  

حُ ٠ٞحَٓ :حُـ٤خى حُوّذّ   

 سػ:ردٌدػاضخصائصػاضغظغظػضذطرػاضطدائحػاضظبوغظػػػػػػػ

١ِٝذ  ػٖ ٗٔخثِٚ ٝٓؼـِحطٚػ٘ي حُلي٣غ  ٝطيكن حُٔشخػَ طـخٙ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْحُؼخؽلش طزَُ ك٤ٜخ  -1

.ٗلخػظٚ  

.رٞكيس حُٔٞػٞع ٝؽٍٞ حُوظ٤يسطظ٤ِٔ  -2  

 حُط ٤ََٝحؽ ًًَٝ حُزَحم طخػَص ٓؼخ٤ٜٓ٘خ رخُوَحٕ ح٣ٌَُْ ٖٝٓ ًُي حُلي٣غ ػٖ ٓؼـِس ح َٓحء ٝحُٔؼ-3

٘ ٣َق ػ٘ي ًًَ حُزَحم ك٢رخر٤ح٧ كخىػش ح٩َٓحء. َ ٝرخُلي٣غ حُ٘ز١ٞ حُ  

ك٢ ه٤ٜيطٚ حُظ٢ ٓطِؼٜخ : ك٤ٜخ حُٔؼخٍػخص ًوظ٤يس حرٖ حُٔخػخط٢ ك٢ ٓؼخٍػش ًؼذ رٖ ٤َُٛ ٣ش٤غ -4  

ذ ِىجٛيفمل ٠ بصش٘اثبٔذ عؼبد فمٍجٟ ا١ٌَٛ ِزجٛي           ِز١ُ               
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طٌثلػرضزػخصغصظػذغوعػاضططارضاتػاضّذطرٌغظػسسػذطرػاضطدغحػاضّظبوي.-5  
   قكل لبن للّستعتتً ) عترضت قصٌدة نعب بن زهٌر(:

ٛرٗ األخجبس 
 
ذ ٔج

 
صذ ػٕٗ رٛساح ٚاالقب١ً                      ر ٔؽمذ     اثض

 
فؾذ  

ت  
 
ٚاٌمَٛ صشػٝ وؼصف ٚ٘ٛ ِؤوٛي            فع١ٍخ ػشفذ ِٓ ػجذ ِؽٍ  

د أػبد٠ٗ يف ثذس ٠ِٚٛئزٍ    
 
ري األثبث١ً                      سد

 
 ٚاٌؽ

 
ع١بدٖ اٌمت  

 كقد عترض بهت قصٌدة نعب بن زهٌر للتً  ط عهت :

ُ اصش٘ب مل ٠فذ ِىجٛي                   ثبٔذ عؼبد فمٍجٟ ا١ٌَٛ ِزجٛي 
 
ِز١  

 

سسػرأغكػ،ضمػأصثرػذطرػاضطدائحػاضّظبوٌغظػطنػططارضظػشصغدةػصطبػبنػزعغرػسسػطدحػاضردولػ-ٙ
 صّضزػاضضرػرضغرػودّضم

 ٌترك لتقدٌر لل ع م كٌ نن لالفتدة  ّ ت ٌأتً:
ًّ ع ٌه للّسالم كلقٌج  تعّد قصٌدة نعب بن زهٌر  ن أكلئل  ت هت ت ت  ن للقد تء إقٌل فً  دح لل ب

ٌّ  كحرص للّشعرلء ع ى لالفتدة   هت، ضتف  إ كلل حدثٌن كقد حتفظج ع ى للقتلب للعتم ل قصٌدة لل ته 
ٌّسرة لدى للّشعرلء لى إلضتف   ل عتطف  للّدٌ ٌ ، للبحر للذي  ظ ج ع ٌه كهك بحر للكسٌط  ن للبحكر لل 

 كلل حّبب  لهم.

ادتظتجػاضخصغصظػاضغظٌغظػضذطرػاضطدائحػاضّظبوٌغظػسسػصٌلػطٌطاػغؾتسػ:-7  
ز٠ش اٌؼذي شب٘ذٖ   -أ

 
ٙبدح ذبش٠ؼ ٚرؼذ٠ً                ٘ٛ اٌجشري إٌ

 
ٌٍٚش  

ٔ الّ . طزَُ ك٤ٜخ حُؼخ١لش ٝطظيكن حُٔ٘خػَ طـخٙ ٍٍٓٞ هللا ػ٤ِٚ حُ  

ألصٝ اؼبغبعذ ١ٌظ ثبٌٛعٕبْ            أعشٜ ِٓ اٌج١ذ اغبشاَ ثٗ اىل  -ة  

تأّثرج  ضت ٌ هت بتلقرآن للنرٌم )حتدث  لالسرلء .(-  

سسػرأغكػػ-6-  
ضمػتطٌدػشصغدةػاضبردةػضضبوصغريػطنػأذؼرػشصائدػاضطدائحػاضظبوٌغظ؟-أ  

كلهف ، فهم ٌ دكن فٌهت فرحتهم كسعتدتهم كرلحتهم للّ فسٌ ، قبتل للّ تس ع ٌهت بشغف إ 
 كٌتدلرسك هت كٌ شدك هت فً   تلسهم ك حتف هم كأ تنن عبتدتهم

  ضمػتطتازػشصائدػاضطدائحػاضّظبوٌغظػبطوضؼا؟-ب
كصف  :تّتغ ى بصفتج للّرسكل ع ٌه للّسالم كسٌتدته كقٌتدته ل عرب كللع م، بسبب تعدد  كضكعتتهت-

لى شفتعته.إكختّص  حتدث  لالسرلء كلل عرلج كصفت  فّصال دقٌقت كحت   للّ تس  ع زلته ،  
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يف اٌفْٕٛ إٌضش٠خ ٟٚ٘: اصد٘بساشٙذ اٌؼصشاْ اال٠ٛثٟ ٚاؼبٍّٛوٟ  *  

         حَُٓخثَ ٝحُوطخرش, أىد حَُكلص, حُظؤ٤ُق حُٔٞٓٞػ٢.

اٌشؽالد:دة أٚال: أ  

 ػػػػس:ػػ)رضل(ػغطدػادبػاضرحالتػابرزػاضغظونػاضظثرغظػواشربؼاػاضزػاضػٌراءػ. )شظ١ٞ (8ٕٔٓ
 الُظٜخم ٌٛح حُلٖ رٞحهغ حُ٘خّ ٝك٤خطْٜ ٝحٓظِحؿٚ رلٕ٘ٞ حهَٟ ًخُوٜٚ ٝحًٌَُٔحص ٝحُظَحع حُ٘ؼز٢

.ٝح٤ٓٞ٤ُخص  

 ابػادبػاضرحالت:س:ػبغنػدطاتػصٌت

ٝػِْٜٞٓ ٖٓٔ حٓظٜٞطْٜ حُٔـخَٓس ٝحُٔلَ ٝحُظَكخٍ.خُش ٓظ٘ٞػٕٞ ك٢ ػوخكخطْٜ ٍك   -1   

  ٕ- اهظلف حٛظٔخٓخطْٜ ك٢ ٓخ ٣٘وِٕٞ ٖٓ ٓشخٛيحطْٜ ك٢ حُزلى)ػَِ( ط٤ل٢ 8ٕٔٓ 

.ٝحٌُٔٛز٤ش ٝٓؼظويحطْٜ حُل٣ٌَ ش ٝػوخكخطْٜ ُٝـخطْٜ ١َٝم ػ٤ْٜ٘ ٖٓ كي٣غ ػٖ ػخىحص حُ٘خّ ٝطوخ٤ُيْٛ   

.ٝٓؼخُْ ك٠خٍطْٜ ١ٝز٤ؼظْٜ ٝط٣ُٞغ حٌُٔخٕ ك٤ٜخ ٝخػخٍٛخ ٗوَ ؿـَحك٤ش حُزالى ٝٓ٘خهٜخ -3   

 ػػػػػػػرضل(ػغطدػادبػاضرحالتػذوػشغطظػرضطغظػصبغرة.
كٞحٍ  حُزالى حٌُٔخ٤ٗش ٝحٌُٔخ٤ٗش .أطخ٣ٍو٤ش ٝؿـَحك٤ش ٝحؿظٔخػ٤ش ٝػوخك٤ش ٣ؼظٔي ػ٤ِٜخ ُٔؼَكش  ٝػخثن ٚٗ  ٧     

اٌزؼش٠ف ثٗ اثٓ عجري: -1  

حُؼيٗخ٤ٗش ىٍّ ػِّٞ حُي٣ٖ ٝحُلٔخد ٝحُِـش ٝػَٔ ًخطزخ ُٔٞٛزظٚ ٓلٔي رٖ حكٔي ٖٓ ً٘خٗش ح٣َ٠ُٔش 

"خبار عن اتفاقات االسفارتذكرة باأل "٤ٔٓض ك٢ ٤ٓٞ٣خص ظٚحُ٘ؼ٣َش.*ىٕٝ ٍكِ  

 س: طاػأبرزػاضجواظبػاضتسػتظاوضؼاػسسػرحضتر؟
ٝٛق حُز٤ض حُلَحّ ٝحُٔٔـي حُ٘ز١ٞ ٝىٓ٘ن ٝحُؼَحم.-1  

َ  ٝحُٔ٘خك٢ ٝح٧كٞحٍ حالهظٜخى٣ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ُٔخ٢ً٘ حُزِي ٝٛق حالٓٞحم ٝحالٓٞحٍ ٝحُلٜٕٞ -2 حٕ حُظ٢ ٓ

.ًٔخ ٝٛق ٍكالطٚ رٜخ ٝىٍؿش حالٓظوَحٍ ك٤ٜخ  

اٌزؼش٠ف ثٗ    اثٓ ثؽٛؼخ: -2  

ػ(خُش ح٤ٖٓ٤َُِٔٔٔ حَُكّ أٓلٔي رٖ ػزي هللا حُط٘ـ٢ ُوزٚ)      
 سسػرأغكػضمػضّػبػابنػبّطوطظػأطغرػاضٌرحاضظػاضطدضطغنػ؟

    ألّ ه أشهر للّرحتل  لل س  ٌن
 ألنّ  رح ته أطكل رح   ،إذ لستغرقج  ت ٌقترب للّثالثٌن عتّ ت .

ألّ ه لرتحل إلى قترلج  تعّددة ش  ج آسٌت كلفرٌقٌت كبعض ب دلن قترة أكركبت ،فت تتز بذلك  ستفتج بعٌدة لم 
 ٌسبق أحد أن ل تتزهت

 س:بغنػأعٌمػاالذغاءػاضتسػشامػبوصغؼاػسسػرحضتر:
.  ك٤ٜخ حُؼَٔحٕ ٝٓظخَٛٝحُٔٔخكخص ر٤ٜ٘خ  حُزِيحٕ حُظ٢ ُحٍٛخ ٝٓٞحهؼٜخ  -1        

      2-   ٌ .٣َ١ٝوش ٛ٘خػظٜخ ٗٞحػٜخأ١ؼٔش ٝٝٛق ح٧ -3             ُزٔظْٜ.أِٜٛخ ٝأخٜٓخ ٝػخىحص ك  
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 س:ػردٌدػاضخصائصػاضغظغظػألدبػاضرحالت:

ٝؿخءٗخ " ؿز٤َ ٓؼَ ٗٚ حرٖ ح شؼخٍ ٝأُش٣َلش حٝ ح كخى٣غ حُ٘ز٣ٞش ح حُوَآ٤ٗش ح٣٥خص٣وظزْ ٖٓ  -1 

َ  ٌٓخٕ ,ٝا٘٘خ أٗ خ هي حك٢٤ ر٘خ "حُٔٞؽ ٖٓ ً  

ك٢ ٝٛق حرٖ  ٓؼَ ٝٛق حرٖ رط١ٞش "ح٤ُخهٞص ك٢ ؿ٣َِس ٤ٓالٕ" ٣ؼظ٢٘ رخُٞطق ٝرًٌَ حُظلخط٤َ -2 

.ؿز٤َ ٍكِظٚ ح٠ُ ٛو٤ِش ػٖ ٣َ١ن حُزلَ  

    "كِٔخ ؿٖ ح٤َُِ حٗظي طال١ٔٚ" حُوظ٤َس حُٔظ٘خؿٔش ًحص ح ٣وخع ح٤ُٓٞٔو٠ُ٢ حُؼزخٍحص ا٤ٔ٣َ  -3 

 وسسػطاػذصرػابنػبطوطظػرنػجزغرةػدغالنػأّظر:
ش ,ك٤٘ظ١َ ح٩ٗٔخٕ حُوطؼش ٜٓ٘خ,٣ٝللَ ػٖ ح٤ُخهٞص ,ك٤ـي  "٣ٞؿي ح٤ُخهٞص ك٢ ؿ٤ٔغ ٓٞحٟؼٜخ ,٢ٛٝ ٓظٌِٔ 

ٕ ح٤ُخهٞص ك٢ أؿٞ  ٞ حكٜخ ,ك٤ؼط٤ٜخ حُلٌخ٤ًٖ ,ك٤لٌٜٞٗخ كظ٠ ط٘لِن ػٖ أكـخٍح ر٠٤خء ٓ٘ؼزش ,٢ٛٝ حُظ٢ ٣ظٌ

" ٕ  ٞ ٖ  حُوالثي ٖٓ ح٤ُخهٞص حُِٔ خء رـ٣َِس ٤ٓالٕ ُٜ  أكـخٍ ح٤ُخهٞص ,كٔ٘ٚ ح٧كَٔ ٝٓ٘ٚ ح٧ٍُم ... ٝؿ٤ٔغ حُ٘ٔ 

 

  : ووصفػابنػبطوطظػظؼرػاضظغلػسػال

خع هطَ ٝػظْ ٓ٘لؼش. ٝ" حُوَٟ ر٠لظ٤ٚ ٓ٘ظظٔش حُٔيٕ ٤َٗٝٝ َٜٓ ٣ل٠َ أٜٗخٍ ح٧ٍٝ ػٌٝرش ٌٓحم ٝحطٔ 

ٔ ٠ رلَح  ٤ُْ ك٢ حُٔؼٍٔٞ ٓؼِٜخ ٝال ٣ؼِْ َٜٗ ٣ٍِع ػ٤ِٚ ٓخ ٣ٍِع ػ٠ِ حُ٘ ٤َ .٤ُْٝ ك٢ ح٧ٍٝ َٜٗ ٣ٔ

خٙ ٣ٔخ ٝٛٞ حُزلَ (كبًح هلض ػ٤ِٚ كؤُو٤ٚ ك٢ ح٤ُْ )هخٍ هللا طؼخ٠ُ : .ؿ٤َٙ  ٔ .""كٔ  

 

اشرأػاضظصغغنػاآلتغغنػثٌمػأجبػرٌطاػغضغؼطاػ:-4  

د شق  ّ   لل شرق ،ك ط ع حس ه لل شرق ،كهً ختت   بالد  ن  بٌر لد شق" ّ ت  تء فً كصف لب

للّشتم للتً لستقرٌ تهت، كعركس لل دن للتً ل ت ٌ تهت ،كقد تح ّج بأزلهٌر للّرٌتحٌن  كت  ّج فً ح ل 

ٌّ   ن للبستتٌن....... ّل   هت ربكة ذلج قرلر ك عٌن ك تء س سبٌل ،ت ستب  ذل ب  ل سٌتب لألرلقم بن س دس

صم للّصالب :"لرنض  .فتنتد ت تدٌك بهت السبٌل ،....قد سّ ج أرضهت نثرة لل تء حّتى لشتتقج للظ تء،

 بر  ك هذل  غتسل بترد كشرلب"

 (فٌقكل :"كدخ ج س   سبع  فترس  أسبتب للحٌتة،75٘كٌصف للبغدلدي لل  تع  للتً ح ّج ب صر س  )

كل ضكى أهل لألسعتر ،كأقحطج للبالد كأشعر أه هت للبال....كقد ٌئس للّ تس  ن زٌتدة لل ٌل   كلرتفعج 

للّسكلد كللّرٌف إلى أّ هتج للبالد ،كل   ى نثٌر   هم إلى للّشتم كلل غرب كللح تز كللٌ ن ،كتفّرقكل فً 

.ككقع لل رض كلل كتتن للبالد ...،ك ّزقكل نّل   زق ،كدخل إلى للقتهرة ك صر   هم خ ق عظٌم ،...

قرلء لل كع حّتى أن كل لل ٌتتج كلل ٌف "،كلشتّد بتلف  

وازنػبغنػاضظٌصغنػطنػحغثػاضٌتؾثرػباضػرآنػاضصرغمػ،واضّضعظػواضجظاسػواضٌدجدػ.-أ  

طنػخاللػاضّظطاذجػاضتسػدردتػضطنػتغّضلػاضػراءةػالبنػبطوطظػأمػالبنػجبغرػأمػضضبعداديػ؟بٌغنػ-ب
.()٣ظَى ُِط خُذػدببػذضك  
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اضٌتؾٌثرػباضػرآنػ 
 اضصرغمػ

 اضجظاسػواضٌدجدػ اضّضعظػ

أكرد قكله تعتلى  للّ ص لألكل 
"لرنض بر  ك هذل 
 غتسل بترد كشرلب 

" 

 تتز بعض  فرلدته ت 
بتلّصعكب  ،)لألصّم 
،للّصالب ، ذل ب 

 ،لألرقتم(

بعض لل حّس تج كّظف للنتتب 
ٌّ  نتلّس ع -)لستقرٌ تهتللبدٌع

كللبستتٌن للّرٌتحٌن  -ل ت ٌ تهت
لل شرق ،كلل  تس  ثل 

 كلل شّرف

تأّثر بقكل هللا تعتلى  لل ّص للّثت ً
"أف ع  تهم أحتدٌث 

 ك ّزق تهم نّل   ّزق "

لل ّغ  سه   كلل فردلج 
ذلج  عتن سه   

 بسٌط .

عدم لل ٌل للى لل حّس تج 
  ٌّ  للبدٌع

ًفٓ اٌشعبئ صب١ٔب:  

 س:ػبغنػادبابػازدعارػسنػاضردائلػسسػاضطصرغنػاالغوبسػواضططضوصسػػ)ػط٤ل٢ 8ٕٔٓ( 
      ( ػ٤ِٔش – حؿظٔخػ٤ش – ٤ٓخ٤ٓش ػٞحَٓ )  

 :أ*ٖٓ حُؼٞحَٓ ح٤ُٔخ٤ٓش 

حٍٓٞٛخ ُظ٤٤َٔ حَُٓخثَ ًظ خد ح٠ُ حُلخؿش حهظ٠ض حُظ٢ حُيُٝش ىٝح٣ٖٝ ًؼَس-1   

حَُٓخثَ حٓظويحّ ٠ُا  ٝحُـ٘ي  َٓحءٝح٧ حُٔال٤١ٖ ػخٜٗخ حُظ٢ ح٤َُٔٓش ح٤ُٔخ٤ٓش حُل٤خس كخؿش  2-  

حُوخٍؿ٤ ش ح٤ُٔخٓش ٝطل٤ٖٔ حالهَٟ حُزِيحٕ ٓغ حُؼالهخص ط٤١ٞي أٝ حُؼٍِ حٝ حُظؼ٤٤ٖ أٝحَٓ ٩ٛيحٍ-3 . 

 ب*طنػاضطواطلػاالجتطارغظ:
 1-   ٞ ً   ػِ .ًٝزخٍ حُو٠خس ك٤غ هخٍرض ُِٓ٘ظْٜ ُِٓ٘ش حٍُُٞحء,خد حَُٓخثَ ػ٘ي حُٔال٤١ٖ ٝحُِٔٞى ظ  ُِٓ٘ش   

٘ ٌَكٌخٗض طٔظويّ ك٢ حُظٜ٘جش ٝحُٔيف ٝحُظ ,حطوخً حَُٓخثَ ٤ِٓٝش طٞحَٛ حؿظٔخػ٢ -2  .ؼ٣ِش ٝحُٔٞحٓخس ٝحُ  

 ج- طنػاضطواطلػاضطضطغظ:ػػػػػػػ
 ػ  وّضحػاضطواطلػاضطضطٌغظػاضتسػأدؼطتػسسػإزدعارػسٌنػاضٌردائلػسسػاضطصرغغنػاألغوبسػواضططضوصسػ.-
حُظ٢ ًخٗض  ًؼَس حٌُٔخطزخصٕ ٣ظوٌ حٌُظخرش ٛ٘ؼش ُٚ ٓغ أٝٓخ ٟٝغ ٖٓ ١َٝٗ ػ٠ِ ٖٓ ٣َ٣ي :ٗشخء ى٣ٞحٕ حإل -1

.ٝؿ٤َ ًُي ٖٓ ٓزخ٣ؼخص ٝػٜٞى ٤ُٚاأٝ طؼٞى  ٚطوَؽ ٓ٘  

ٜٝٓ٘خ حَُٓخثَ. حُٔوظِلش اٜخٍ ػوخكظْٜ ٝرَحػظْٜ ك٢ حٌُظخرش ك٢ كٕ٘ٞ حُ٘ؼَاٍؿزش حٌُظخد ك٢  -2   

تظظغمػاضطالشاتػاضخارجٌغظػضضدوضظػبأحدػاعمػطصٌوظاتػاضجؼازػاالداريػسسػاضٌدوضظػغطظزػػدغوانػاالظذاء:
ضزػاضطضوكػواألطراء.إ،صاظتػتحررػسغرػاضصتبػاضتسػغردضؼاػاضدضطانػ  

 

 س:ػدٌمػػاذؼرػصتابػاضردائلػسسػػاضطصرغنػاألغوبسػواضططضوصس

حُوخ٢ٟ حُلخَٟ. -1   

  ٕ- حُؼٔخى ح طلٜخ٢ٗ طخكذ ًظخد "  ه٣َيس حُوظَ ٝؿ٣َيس حُؼظَ ك٢ ًًَ شؼَحء حُؼظَ".

  )  ٖٓ ٛٞ ٓئُق حٌُظخد؟                ط٤ل٢ (ٕٙٔٓ

ٓل٢٤ حُي٣ٖ رٖ ػزي حُظخَٛ. -3   
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 س:ػرٌرفػػبطحسػاضدغنػبنػربدػاضظاعر:

رٞ حُل٠َ ُٝي ك٢ ر٤ض ػِْ أٛٞ حُوخ٢ٟ ٓل٢ حُي٣ٖ -1    

ىد.ٝح٧ ٝح٤َُٔ ٝى٣ٖ ىٍّ حُظخ٣ٍن  

حَٛ  ِّ ٝع حُ َّ 2-رَع ك٢ حٌُظخرش حُ٘ ؼ٣َش ٖٝٓ ٓئُلخطٚ "حُ

ك٢ ٤َٓس حُِٔي حُظخَٛ" ٝ"طش٣َق حأل٣خّ ٝحُؼظٍٞ ك٢ 

 ٤َٓس حُِٔي حُٔ٘ظٍٞ"شظ١ٞ 8ٕٔٓ
خَٛ ر٤زَّ ٗ٘خء ك٢ ػٜي حُظ  ط٠ُٞ ى٣ٞحٕ ح٩-3   

ٖٝٓ ٍٓخثِٚ  حُظ٢ ًظزٜخ ه٤َِ  َٗف ح٧ ٚٝهالٕٝٝ ٝحر٘

س  ك٢ كظق حُٔظلَ هطِ  ُِ٘و٤ق  ٣ٜق   ٞ ؿ٤ٖ ك٤ٜخ ه

 ٕٔٞحُِٔٔ ح١ٌُ أكَُٙ  َٜ٘حُه٤ٔٚ   ُظؤ٤ًيحُؼيٝ رخُزٔخُش 

وصاروا مك فدم ذكر هللا بأفواهوم وقلوبوم  ٣وٍٞ: "
فكم من شجاع  يقاتلون قجاما وققودا وفلٍ جنوبوم

ألصق ظوره إلٍ ظور صاحبى وحامٍ َوكم فجوم من 
فً كنانتى سوم وذي  .شوم ما سلّم قوسى حتٍ لم يبق

 سن طارح بى فما طارحى حتٍّ ..... 
 

 سػ:ػرٌرفػباضػاضسػاضغاضل:
ػ٢ِ ػزي حَُك٤ْ رٖ ػ٢ِ حُز٤ٔخ٢ٗ رٞأ   

 أضػابر:ػ"طحغسػاضدغنػ–ػاضػاضسػاضغاضلػ–ػطجغرػ
 اضدغن"

ؼِْ كٖ ىٍّ حُؼِّٞ حَُ٘ػ٤ش ٝى٣ٞحٕ حُلٔخٓش ٝط -1ػ

ٗ٘خء ُٖٓ ٛالف حُي٣ٖ حٌُظخرش ٝػَٔ ك٢ ى٣ٞحٕ ح٩

٣ٞر٢.ح٧  

ضمػُرٌدػاضػاضسػاضغاضلػأعٌمػأرطدةػصٌتابػاضٌردائلػ-2
واضططضوصسػ؟سسػاضطصرغغنػاألغوبسػ  

خد حَُٓخثَ ك٢ ػَٜٙ ػ٠ِ ٣َ١وظٚ ك٢ ٓخٍ ًظ   -2 

ْ  أكي أحٌُظخرش رٞٛلٚ  كٌخٗض  خد ٌٛح حُلٖػٔيس ًظ  أ ٛ

ٍٓخثِٚ ٜٗؾ حُٜيح٣ش ٌُظ خد حُؼ٣َٜٖ ح٣٧ٞر٢ ٝح٢ًُِٞٔٔ 

س ٌُِظ خد ػ٠ِ ح٩ .ريحعٝٓللِ   

*ًٗٔٞؽ َُٓخُظٚ حُي٣ٞح٤ٗش ًظزٜخ ك٢ كظق ر٤ض حُٔويّ 

ػ٠ِ ُٔخٕ ٛالف حُي٣ٖ ح٣٧ٞر٢ ا٠ُ حُو٤ِلش حُؼز خ٢ٓ 

 )حُ٘خَٛ ُي٣ٖ هللا(:

٤ُٜخ ًَ ٣ََٗ اال حُويّ ٝهي حؿظٔغ ا"ُٝٔخ ُْ ٣زن 

" ٣َ١ٝي ٝحػظْٜ رٔ٘ؼظٜخ ًَ ه٣َذ  

 

 س:ػرٌددػاضخصائصػاضغظغظػضضردائل:

َ   ٕ ح٣ٌَُْآرخُوَ طظؤػَ -1   ٝك٢ ٍٓخُش حرٖ  كْٜ ك٢ ُلٖ حُوٍٞ(ًٔخ ٍٝى ك٢ ٍٓخُش حُوخ٢ٟ حُلخَٟ)كؼ

 ػزي حُظ خَٛ )٣وخطِٕٞ ه٤خٓخ ٝهؼٞىح ٝػ٠ِ ؿ٘ٞرْٜ(

مط -2   ٍّ ٍٓخُش حُوخ٢ٟ حُلخَٟ ك٢  ك٢ ٓـال طخ٣ٍو٤خ ًٔخ كظؼي   حُؼظَ ألكيحعحَُٓخُش  ٞ  

كظق ر٤ض حُٔويّ.        

كؤٌٖٓ حُ٘ وخد إٔ ٣ٔلَ ُِلَد حُ٘وخد( ٝحُط زخم )  ـ٘خّ ًخُ حُزي٣ؼ٤شَٓخُظ٤ٖ حُٔلٔ٘خص طٌؼَ ك٢ حُ -3  

َ  ه٣َذ ْٜٓ٘ ٝرؼ٤ي ,٣وخطِٕٞ ه٤خٓخ ٝهؼٞىح(  )ٝحػظْٜ رٔ٘ؼظٜخ ً

(/ ٓظُٞ ؾ  ُلخا ٓؼَ)حُٔٔخى/ َٓحىعح٧ خُش حُوخػ٢ حُلخػَ رـَحرش رؼغطٔظخُ ٍٓ -ٗ    

حُٜن اَٜٙ ح٠ُ اَٜ ٛخكزٚ( ُلخا ِٜٓش )كٌْ ٖٓ ٗـخعأخ ػزي حُظخَٛ حٓظويّ ٓ  ٝأ        
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وازنػبغنػاضٌرداضتغنػاآلتغتغنػطنػحغثػاضخصائصػاضغظٌغظػضضٌرداضظػسسػاضطصرغغنػاألغوبسػ-ٖ
 واضططضوصس

حدى للقالع :الء للّدٌن بن غت م فً رستل  له إكصف ع  

 ،كللعدد للنثٌر لال  زرلظر ستن هت شزرل ،كال ٌ  ترلهت للعٌكن لبعد  ر تهت لال "ذلج أكدٌ  ك حت ر، ال

كلهت  ن للفرلج خ دق ٌحفّهت ٓٓٓٓٓٓالٌظّن  تظرهت لال أ هت طتلع  بٌن للّ  كم ب ت لهت  ن لألبرلج

 نتلبحر "هذل عذب فرلج كهذل   ح أ تج"

قالككن ع ى  ح كد غتزلن للذي ط ب   ه للّص ح برستل    هت لل تصركرّد   

لٌ ت  ن خكلّص دكلتك ،ر ل إبأه ه (فٌرسل  اّل إ للسًءٌحٌق لل نر  " ن سّل سٌف للبغً قتل به )كال

ذل قطع بأ ر كقفتم ع ده"إٌنكن ع دنم  ّ ن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اضخصائصػاضغظغظ 
 للتأثر بتلقرآن للنرٌم )هذل عذب فرلج كهذل   ح أ تج(. النص االول

ال بأه ه(.إق لل نر للسًء ٌللتأثر بتلقرآن للنرٌم )كال ٌح النص الثانً  
ث للعصر.لللرستل  ألحدتؤرخ   

.لألس كبلفتظ كصرل   كضكح لل ع ى كسهكل  لأل  
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 س:رٌرفػبطحسػاضدغنػبنػاضزصس:

ذ رٔل٢٤ حُي٣ٖ رٞ حُٔؼخ٢ُ ٓلٔي حُو٢َٗ حُِٔو  أٛٞ  

 كٖٔ حالٗ٘خء,, كو٤ٚ هط٤ذ أى٣ذ رخرٖ ٢ًُ حُي٣ٖ

رخُٔٔـي حاله٠ٜ ك٢ حُـٔؼش  ٍٝ ٖٓ هطذأًخٕ 

 حال٠ُٝ رؼي طل٣ََٙ.

سػ:رّضلػصاظتػاضخطابظػطنػأعمػاضغظونػاالدبغظػ
 سسػاضطصرغنػاالغوبسػواضططضوصس

بٌغنػأعطٌغظػاضخطابظػسسػاضطصرغغنػاألغوبسسػ:1  
واضططضوصس.ػ  

ه٘خع اك٢ ػ٤ِٔش حُيكخع ػٖ حُو٤ْ حُلخِٟش ,  ضٜٓٔأ

.ٝحكٌخٍ ٤ٓخ٤ٓش رآٍحءحُـٔخ٤َٛ   

٢ً ح٥ط٤ش أًٗٔٞؿخ ُِوطزش حُي٤٘٣شطؼّي  ِّ هطزش حرٖ حُ  

   ك٢ هطزظٚ حُظ٢ ؿخء ٜٓ٘خ"أيّوا النّاس أبشروا 
برـوان هللا الذّي هو المايٌ القصوى والدّرجٌ 

لما يّسره هللا فلٍ أيديكم من استرداد هذه   القلجا
الٌ  ... ـّ الٌ من األّمٌ ال ـّ وردّها إلٍ مقّرها من  ال

قريبا من  المشركجن وا فً أيديآسّم  بقد إبتذال
مٌُ فام وتطوجر هذا البجت الذّي أّذن هللا أن يرفك 

اسمى فوو موطن أبجكم إبراهجم َومقراج  ويذكر فجى
نبجّكم محّمد وقبلتكم التً  كنتم تصلّون إلجوا فً إبتداء 

.إلٍ قولى وهو المسجد آسّم وهو مقّر األنبجاء 
الكريم بالمُّكٌ األقصٍ الذي صلٍّ فجى الّرسول 

المقّربجن... قال تقالٍ:"لن يستنكف  المسجح أن 
  يكون فبدا هلل وِ المُّكٌ المقّربون"

طظظق حُوطخرش حُي٤٘٣ش رٔخ ٢ِ٣:   

ح ًًَ حُوظخثض حُل٤٘ش ألِٓٞد حرٖ ٢ًُ ًٔخ طٔظِّض 

 هطزظٚ  ك٢ حُٔٔـي حألهظ٠ 

  )شظ١ٞ 8ٕٔٓ(

ٕ خطزَُ حُؼخ١لش حُي٤٘٣ش هخٛش ػ٘ي حُظٔؼَ رخُوَ -1 

 ح٣ٌَُْ.

ك٢ حهظ٤خٍ حالُلخا حُٞحٟلش ًحص حُٔؼخ٢ٗ  طظؤٗن -2 

 حُِٜٔش.

ق حٍُٜٞ حُل٤٘ش ٝحُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش طٞا   -3 

ٓوَ حالٗز٤خء ٝٓوٜي حال٤ُٝخء" ًخُٔـغ"  

"حٓظَىحى ٌٛٙ ح٠ُخُش ٖٓ حالٓش ح٠ُخُش حُـ٘خّ"       

 

ػس:بٌغنػأدبابػوػرواطلػازدعارػاضخطابظػسسػ
 عذغنػاضطصرغن:ػػػػػػػػػػػػػػ)صغغسػ(2018

رضٌلػازدعارػاضخطبػاضدغادٌغظػواضدغغظغظػسسػ-2
  اضطصرغغنػاألغوبسػواضططضوصس

رؾٝ ٗ٘خ١ كًَش ر٘خء حُٔٔخؿي ٝحُِٝح٣خ -1  َّ  حُ

.)ٓالؿ٠ء حُلوَحء(  

 
طو٣َذ حُٔال٤١ٖ ُِوطزخء ٍٝكغ ُِٓ٘ظْٜ. -2    

طٞحكَ ىٝحػ٢ حُوطخرش ٝٓللِحطٜخ ًخُـِٝ  -3  

ٝحُؼ٣ٌَٔ ش  ح٤ُِٜز٢ ٝحُٔـ٢ُٞ ٝحُظَٝف ح٤ُٔخ٤ٓش 

خ حُوطخرش  طخرشحُظ٢ ػِٔض ػ٠ِ حُىٛخٍ حُو ٝال٤ٓٔ 

حُؼ٣َٜٖ. ٣ٝؼي حرٖ ح٢ًُِ حَٜٗ هطزخء  حُي٤٘٣ ش  
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 األعئٍخ

اضتتارػاضّذامػدّظظػاشرأػاضظٌصػاآلتسػطنػخطبظػالبنػطظغرػاالدصظدراظسػ"أضػاعاػبطدطاػطضكػػ-3
(ػثٌمػادتخرجػطظؼاػطاػغظادبػطنػاضخصائصػاضغظٌغظػضضخطبظػ:658)  

ذل لألسبتب ل قطعج ،لل قصكد إذل خشعج ،لل ك كد إذل د عج ،كللق كب إ)للح د هلل للّذي ٌرحم للعٌكن 
 ذل كسعج ،كسعج للى طتعتهإ، كحّق لهت  شًءذل لألبكلب ل ت عج ، فسبحتن  ن كسعج رح ته نّل إ

 للّس تكلج كلألرض ...(
  ّل بتلقرآن للنرٌم ) لئتٌت طكعت أك نرهت( ، كللعتطف  للدٌ ٌ  تبرز فٌهت بكضكحللت ث 
  ،أ ق فً لختٌتر لأللفتظ للكلضح  للسه   ) سبحتن  ن كسعج رح ته ، لل ك كد، لل قصكد

 ض تن كعده.
تأ  كل(.-)ختفكلخفً( ، كللطبتق  -خشعج، كفً -تكظف لل حس تج للبدٌعٌ  نتلس ع )د عج  
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٠ ٖٓ حُؼِّٞ ٝحُٔؼخٍف ك٢ ٓوظِق ٤ٓخى٣ٖ حُٔؼَكش َٓطزش طَط٤زخ ًظخد ٣ـٔغ ٓؼِٞٓخص ٗظ  : فٌفرف الموسو

 ٛـخث٤خ.

  س:طتزػبدأتػاضطودوراتػواذصرػبطضػاضطصّظغاتػسسػتضكػاضغترة؟

ر٢ كَؽ حالٛلٜخ٢ًٗظخد)حُل٤ٞحٕ( ُِـخكظ) حالؿخ٢ٗ(٧ك٢ حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ حُوَٕ حُؼخُغ حُٜـ١َ ٓؼَ   

س:اذرحػاضطواطلػاضتسػأٌثرتػوداعطتػسسػظذاطػاضتؾضغفػاضطودورسػسسػعذغنػاضطصرغن)األغوبسػ
 واضططضوصسػػ

 سػ:بٌغنػدورػصٌلػطٌطاػغؾتسػسسػازدعارػاضطودوراتػسسػاضطصرػاضططضوصسػ:
دٌكلن لال شتء .-أ  

للغزّك للص ٌبً كللغزّك لل غكلً .-ب  

 ج-ه رة للع  تء .:

حُٔٞٓٞػخص ُظؼ٣ٞٞ  رظؤ٤ُقٝطي٤َٓ ػوخكش ٝكٌَ حالٓش حالٓال٤ٓش كوخّ حُؼِٔخء  حُـِٝ حُظ٤ِز٢ ٝحُٔـ٢ُٞ -1  

.َٔٝطؼ٣ٞٞ ٓخ ه   حُيٓخٍ  

(ى٣ٞحٕ حإلٗشخء ك٢ هخّ رٚ ى٣ٞحٕ حإلٗشخء ك٢ حُىٛخٍ حُٔٞٓٞػخص؟ّٝػق  حُيٍٝ  ح١ٌُ هخّ رٚ  ) 

 ط٤ل٢ 8ٕٔٓ

كوي ٝؿذ إٔ  ٍإٓخء ٌٛح حُي٣ٞحٕ ٖحُٔؼَكش ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ك٤ٚ ٝٓ زٚ ٖٓ ٓٞٓٞػ٤شطِّ ظى٣ٞحٕ ح ٗشخء ٝٓخ ٣-2

ٝٛالف حُي ٣ٖ  ١حُوِو٘٘ي –)حُٔو١ِ٣َ  ٓؼَ ٝحُظ خ٣ٍن ٣ٌٕٞ ُؼخَٓ ك٤ٚ ػ٠ِ ىٍح٣ش رخُؼِّٞ حَُ٘ػ٤ش ٝح٥ىحد

لي١  ٜ ظ خد حُٔٞٓٞػخص ٍإٓخء ُيٝح٣ٖٝ ح٩ٗ٘خء أٝ ًظ خرخ ك٤ٚ.أٝهي ًخٕ  (حُ  ً  َٜٗ  

خ أىٟ  ٝهلض ُويٓش ١ِزش حُؼِْأحٗظ٘خٍ حٌُٔظزخص ح٠ُؤش حُظ٢  -3    ٔ ٠ُ اٝكٞص ٗلخثْ حٌُظذ ٝحُٔوط١ٞخص ٓ

ع حُٔؼخٍف ًٝؼَطٜخأٝ حُظؤ٤ُق حُٔٞٓٞػ٢   ٞ .طخف حُٔـخٍ ُظ٘  

   ٝحُؼَحمٝ  حُٜ٘ي   ًخ٧ٗيُْهَٟ أهطخٍ أحٓظوطخد َٜٓ ٝحُ٘خّ ُِؼِٔخء حُٜٔخؿ٣َٖ ٖٓ  -4 

:ٓؼَ           

حرٖ هِيٕٝ ٓئْٓ ػِْ حالؿظٔخع.-          

َٜٗ ػِٔخء ح٤ُٜيُش.أحرٖ حُز٤طخٍ  -          

خّ. ٌُٜح حُظٔخُؽ حألػًَٝخٕ   ٘ ك٢ ه٤خّ ٠ٜٗش ػ٤ِٔش ػ٤ِٔش ٝأىر٤ش ك٢ َٜٓ ٝرالى حُ  
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 طنػاذؼرػاضطودوراتػسسػاضطصرغنػاالغوبسػواضططضوصس:

 الكتاب المؤلف أقسامى موـوفى
حؿْ لي١ ػالػ٤ٖ ؿِءح حُظَ   ٜ ٣ٖ حُ    حُٞحك٢ رخُٞك٤خص ٛالف حُي 

 )شظ١ٞ (8ٕٔٓ

٘ ؼَٓوظخٍحص ٖٓ  حُ٘ؼَ ٝحُ رخرخ 16  حُوظخثض  ؿٍَ ؿٔخٍ حُي ٣ٖ ح١ُٞٞح١ 

حُٞحػلش ٝػٍَ 

 حُ٘وخثغ حُلخػلش 

ٔ ٔخء ٝح٥ػخٍ  هٔٔش أهٔخّ :حُ

حُؼ٣ِٞش ٝح٧ٍٝ حُٔل٤ِش 

ٝحُ٘ زخص  ٝحالٗٔخٕ ٝحُل٤ٞحٕ

ٝحُظ خ٣ٍن ٖٓ ريء حُو٤ِوش ا٠ُ 

 ػَٜٙ

ٜٗخ٣ش حألٍد ك٢ كٕ٘ٞ  ٜٗخد حُي ٣ٖ ح١َ٣ُٞ٘ ػالػ٤ٖ ؿِءح 

 حألىد

ش ٝحُٔؼِٞٓخص  حُلٞحثي حُو٤ٔ 

حُٞحٓؼش ٖٓ طَحؿْ ٝطخ٣ٍن 

 ٝؿـَحك٤خ

ؿِءح25 ٓٔخُي حألرظخٍ ك٢  حرٖ ك٠َ حُؼ١َٔ 

 ٓٔخُي حألٓظخٍ

 )ط٤ل٢ (8ٕٔٓ

ؿخٍ  َ ٝحالػالّ حُ ؿِءح 35  ٌ ٛز٢   ٤َٓ أػلّ حُ٘زلء حُ 

ك٠َ حٌُظخرش ٝٛلخص حٌُظ خد 

ٝطخ٣ٍن حٌُظخرش ٝحُظؼ٣َق 

  ري٣ٞحٕ حالٗ٘خء

طزق حألػش٠ ك٢  حُوِو٘ٔ٘ي١ 

حإلٗشخط٘خػش   

 ٝٛق حُطز٤ؼش ٝح٧هالم ٝ

 ح٧ىد

كٜال 35 حُّظزخ ٤ْٔٗ ريٍ حُي ٣ٖ حُلِز٢   

 

  

 

صّظفػاضطودوراتػاضتسػدردتؼاػاضزػ:-4  
  كسكعتج للّترل م -أ

  كسكعتج لألدب -ب

  كسكعتج للّطبٌع  كلل غرلفٌت كللّتترٌخ-ج

طودوراتػاضّطبغطظػ طودوراتػاألدب طودوراتػاضٌتراجم
 واضجعراسغاػواضٌتارغخ

ٌّتج لألدب هتٌ  لالرب فً ف كن  غرر للخصتئص للكلضح  للكلفً بتلكف  

 ستلك لالبصتر فً   تلك 
 لأل صتر

 ستلك لألبصتر فً   تلك   هتٌ  لألرب فً ف كن لألدب 
 لأل صتر

صبح لألعشى فً ص تع   سٌر أعالم للّ بالء
 لإل شتء

  سٌم للّصبت
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 :ػِْ طؼَف رٚ أكٞحٍ حُِلظ حُؼَر٢ ح١ٌُ ٣طخرن ٓوظ٠٠ حُلخٍ. طغؼومػرضمػاضططاظس

ٌ ًَ ,ح٩حُظوي٣ْ ,حُظؤ :حُوزَ ,حالٗ٘خء,ػأبوابػوأشدامػرضمػاضططاظس ُلَٜ ح١٘خد , ٣ـخُ, ح٩ه٤َ ,حُلٌف ,حُ

 ,حَُٞٛ.

ػ:ػوّضحػسائدةػرضمػاضططاظس1س
 .َ رؼ٠ٚ رؼ٠خ رٔٞحكوظٚ َُٔحى حُٔظٌِْ ٝكخٍ حُٔوخ١ذحٌُالّ ٣ٝل٠  حُٞهٞف ػ٠ِ ح٧َٓحٍ حُظ٢ ٣َطو٢ رٜخ ٗؤٕ -1

 ٝأُٜٛٞخ ٝأػَحكٜخ. وٞحػي حُِـش حُؼَر٤ شُ طَٚٓحػخ-2

رٔخ ٣ٞحكن ٓوظ٠٠ كخٍ َ حُٔؼ٠٘ كٔذ َٓحى حُٔظٌِْ ٠ُ طـ٤  اكؤ١  طـ٤٤َ ػ٠ِ حُـِٔش ٖٓ طوي٣ْ ٝطؤه٤َ ٣ئى١  -

  ٝر٤جظٚ ُٝ٘ظز٤ٖ  ًُي ٗوَأ ظٔخػ٤شػوخكظٚ ٌٝٓخٗظٚ حالؿ حُٔوخ١ذ ٓؼَ :

ّٖ :"هَ ُجٖ حؿظٔؼض حإل طؼخ٠ُ هُٞٚ  ٣ؤطٕٞ رٔؼِٚ "  ػ٠ِ إٔ ٣ؤطٞح رٔؼَ ٌٛح حُوَإٓ   ْٗ ٝحُـ

ّٖ  ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ   ّ اط٘ليٕٝ  ٕ حٓظطؼظْ إٔ ط٘ليٝح ٖٓ أهطخٍ حُٔٔٞحص ٝحألٍع كخٗليٝح  اٝح ْٗ  :"٣خ ٓؼشَ حُـ

 رِٔطخٕ ".

ـٖ  ٝطؤهَص طوي ٓض ًِٔش حُ ؼخ٤ٗش ٌُٜ٘خ طؤهَص ػٜ٘خ ك٢ حُؼخ٤ٗش ٝك٢ ح٣٥ش حُ ْٗح٩ ل٢ ح٣٥ش ح٠ُٝ٧ طويٓض ًِٔشك -

ٕ   حالْٗ . ح٠ُٝ٧ ٤ٓخم ح٣٥ش٧  ٖ   ٣ظ٘خٍٝ ٟٓٞٞع حُزالؿش ٝٛٞؽ حٌُالّ ٝحُزَ٘ ٓؼ٤ٕ٘ٞ رٌُي أًؼَ ٖٓ حُـ

خ  ٓ ٖ  أهيٍ ػ٠ِحُؼ   ح٣٥ش أ  ًُي. خ٤ٗش ك٤ظ٘خٍٝ ٟٓٞٞع حُ٘لخً ٖٓ أهطخٍ حُٔٔٞحص ٝح٧ٍٝ ٝحُـ
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 فػبتذاؤطرػغػولػ:ِرشدػغػولػأحدظاػطتذطراػ"اضحغاةػصّضؼاػتطبػ"ضصٌنػاضططريػاضذيػُر-2س

ٙب اغب١بح فّب أع                     عت 
 
 ِٓ سا ت يف اصد٠بد ال  ارؼت وٍ

  ؟"تطبػ"ػرضزػظغسػاضذاررػطاػدالضظػتػدغمػاضخبر

خإ٤ٓ ش ُيٟ حُٔؼ١َ   وخء ٝحُظ ؼذ ٓظ٘خ٤ٓخ ٓخ  ىالُش ػ٠ِ حُ٘ ظَس حُظ٘   ٘ ك٤ٜخ ٖٓ ٍحكش ٍَٝٓٝ  كوي هَٜ حُل٤خس ػ٠ِ حُ

ػ.ٝٓؼخىس
غػولػاضجرجاظسػ:"ضغسػاضعرضػبظظمػاضصضمػأنػتواضتػأضغاظؼاػسسػاضظطقػبلػأنػتظادػتػدالضتؼاػػ-3س

ػاضطػلػ.وّضحػاضطػصودػبؼذاػاضػول.وتالشتػططاظغؼاػطدػاضوجرػاضذيػاشتضاهػ
ٌ ١ ٣َ٣ي  ٠ُ حُٔوخ١ذ ,ٓغ َٓحػخس كخٍ ا٣ٜخُٚ اأ١ ٗظْ حٌُالّ ٝطَط٤زٚ ٣ٌٕٞ كٔذ َٓحى حُٔظٌِْ  ٝحُٔؼ٠٘ حُ

ش ح٧ُلخا ٝأُٜٛٞخ ٝأػَحكٜخ  .حُٔوخ١ذ ٝهٞحػي حُِـ 

 صب١ٔب : اػبرب

يم ) :حُوزَ ًَ ًالّ أٝ مفووم الخبر-1  ٜ ٕ إ ًخٕ ٓطخروخ ُِٞحهغ ًخٕ ٛخىهخ ٝاهٍٞ ٣لظَٔ حُٜيم أٝ ػيّ حُ

 . (ًخٕ ؿ٤َ ٓطخرن ُِٞحهغ ًخٕ ؿ٤َ ٛخىم

ٓطخروش ٠ٜٓٔٞٗخ  كظٔخٍ ش ال"  ؿِٔش هز٣َ  ٤ٔٓش شؼ٣َش ك٢ ٍحرطش حٌُظخّد حألٍى٤٤ٖٗ أكؼَ ٝحُي١ " ٓؼَ:

 . طِىحى أػيحى ح٤ُّٔخف ك٢ حألٍىٕٝٓؼِٜخ ؿِٔش :  . حُٞحهغ ٝٓوخُلظٚ

 الجملٌ الفقلجٌ والجملٌ اِسمجٌّ -ظ
٤ٖحُلؼ٤ِش حُظـيى ٝحُليٝع طل٤ي حُـِٔش -ح٤ٔٓش –كؼ٤ِش  حُـِٔش طؤْ ه٤ٖٔٔ : ًوُٞ٘خ: ٣٘خٍى حُطِزش  ك٢ ُٖٓ ٓؼ 

 ح٥ٕ ك٢ ٓٔخروش أىر٤ش.

 : حُز٤ض ح٥ط٢ )ك٤ٔخ طلظٚ ه٢(  ٓظَٔحٍ ًوٍٞ حُٔظ٘ز٢ ك٢ٝطل٤ي حُظـيى ٝحال

 ٚرؤرٟ ػٍٝ لذس اٌىشاَ اؼبىبسَ       ػٍٝ لذس أً٘ اٌؼضَ رؤرٟ اٌؼضائُ 
خ حُـِٔش  ّٓ ٞ "ًَِٓ ىٍحٓخص حَُٔأس ك٢ حُـخٓؼش ح٧ٍى٤ٗش لٍطزخ١ رِٖٓ ٓؼ٤ٖ  ٗاَ ٖٓ ؿ٤ ٤ٔٓش كظل٤ي حُؼزٞصحإل*أ

 "ٓظوٜٚ ك٢ ٗئٕٝ حَُٔأس ٝه٠خ٣خٛخ ػ٠ِ حُٔٔظ٤٣ٖٞ حُٔل٢ِ ٝحاله٢ٔ٤ِ .
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ػس:طٌغزػاضجطضظػاضتسػأسادتػاضتجددػطنػاضجطضظػاضتسػأسادتػاضثبوتػسسػصٌلػطٌطاػغؾتسػ

 الحل الجملٌ 
ػؼزٞص ()حُ حُللخظ ػ٠ِ حُز٤جش ٓٔئ٤ُٝش ًَ كَى.-ٔ
كووض حَُٔأس حألٍى٤ٗش ػ٠ِ ٓيٟ حألػٞحّ حُو٤ِِش -ٕ

 حُٔخػ٤ش كؼٍٞح ٓظ٤ِّٔح ك٢ حُٔلخكَ حُي٤ُّٝش.

ػ()حُظـيى 

ػ( )حُؼزٞص ٌٓخٗش حَُٔء رلٖٔ أهلهٚ .-ٖ
ػ(.)حُظـيى  ٣ظلون حُ٘ـخف رخُؼ٣ِٔش ٝح طَحٍ -ٗ
ٕٞ رؼ٤ي ح ٓظولٍ حُوخْٓ ٝحُؼش٣َٖ ٍى٤ّٗ ٣لظلَ حأل-٘-

ػٖٓ أ٣ّخٍ ًَ ػخّ 
ػى(.)حُظـي

 أظشة اػبرب--3

ػ*البٌدػضضطتصّضمػأنػغرارسػحالػاضطخاطبػوأنػغحٌددػأطرغنػ:
 حُلخٍ حُظ٢ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٜخ حُٔوخ١ذ.-1

 حُـِٔش حُظ٢ ٣ِو٢ رٜخ حُوزَ رٔخ ٣٘خٓذ حُلخٍ .-2

 

 ِٗو٢ حُوزَ ٖٓ ؿ٤َ ط٤ًٞي كبٗ٘خ٣٘ي  ك٤ٔخ ٓ٘وزَٙ ٠ٕٓٝٔٞ حُوزَ ٣ظ لن ٓغ حُٞحهغ  ٝال هخ٢ُ حًٌُٖٛح ًخٕ حُٔوخ١ذ ا*

:ُحى ػيى ػِْ ُٚ رخُٞحهغ (أٝ ًوٍٞ ٓـظَد ػخى رؼي ٓ٘ٞحص  .)حُٔوخ١ذ الكِوش ح٤ُّٞ ػٖ أػَحٍ حُظيه٤ٖ ٓؼَ:

 .)طظٞحكن ٓغ حُٞحهغ ٝحُؼوَ( حُـخٓؼخص حألٍى٤ٗش ك٢ حُٔيس حأله٤َس ػ٠ِ ٗلٞ ٝحػق

 (حرظيحث٤خ٠ّٔٔ٣ حُوزَ ـِٔظخٕ ٖٓ أىٝحص حُظ٤ًٞي )*هِض حُ

(اي ٛل٤ق حُـْٔ )ٗ  اك٢ طٜي٣ن حُوزَ ك٘ؤط٢ رٔئًي ٝحكي : ٓظَّىىح *حًح ًخٕ حُٔوخ١ذ  ٕ  ٠  ٔ  ؽِز٤خ حُوز٣َٝٔ

ٖ  حَُْٓ حُظ٢ِ٤ٌ٘  ٤ِٓٝش  ٣ٌَ٘ حُوزَحًح ًخٕ حُٔوخ١ذ *  خٌٗخ٣ٍّ احُوزَ ٠ٔٔ٣ٝ   ريحع ٝحرظٌخٍاٗؤط٢ رؤًؼَ ٖٓ أىحس ط٤ًٞي :أال حٕ ك

 (هخ٢ُ حٌُٖٛ:٣ؤط٢ حُوزَ هخ٤ُخ ٖٓ أىٝحص حُظ٤ًٞي )٣ِو٠ ػ٠ِ  رظيحث٢اهزَ -1

 (حُشخىّ  أٝ حُٔظَىى:٣ؤط٢ حُوزَ رؤىحس ط٤ًٞي ٝحكيس )٣ِو٠ ػ٠ِ  ُوزَ حُطِز٢ح-2

 (حٌَُٔ٘:٣ؤط٢ حُوزَ ٓئًيح رؤىحس ط٤ًٞي أٝ أًؼَ )٣ِو٠ ػ٠ِ  حُوزَ ح ٌٗخ١ٍ-3

ػ

,ا"٢ٛ : حُٔئًيحص* ّٕ  ّٕ ٕٗٞ ), (:"ٝحٗي ُؼ٠ِ هِن ػظ٤ْ حُلّ حُِٔكِوش ) (ٓؼَ :ُز٤ض  ّ ح رظيحء) ,أ

ٖ   :الو٤ِش حُظ٤ًٞي حُؼ ْٖ  حُول٤لش ال–طَؿؼ ٓغ حُلؼَ حُٔخ٢ٟ  هي),( طخ –حُؤْ :ٝهللا ),( طَؿؼ

ٓخ حطو٘ض ػِٔي حكززظٚ  :حًح ٝأكَف ح٣ُِخىس ٓؼَ)ٓخ( رؼي حًح,ٝأكَف حُظ٘ز٤ٚ أ  ٝأٓخ ),()حُظلو٤ن( 

ٕ  هللا ٤ُْ رظالّ  ُِؼز٤ي"س ٝرخء  حُـَ حُِحثي)",(  (حُٞحهغ ك٢ هزَ ٤ُْ :"أ
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ػحٌددػضربػاضخبرػسسػصٌلػطٌطاػغؾتسػ:-:1س

حُؼَد ح١ٌُ ؿخءص ػ٤ِٚ  حُـِٔش

 حُـِٔش

 َٟد حٌٗخ١ٍ ٌٛح ُٜٞ حُوظض حُلّن" ّٕ اهخٍ طؼخ٠ُ :"-أ

١ٌّ ٗل٢ٔ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ك٢ كؼَ ٍٓٞس حإل هخٍ ٍٍٓٞ هللا ط٠ِّ-د هلص :"ٝحُ

       ٜخ ُظؼيٍ ػِغ حُوَإٓ "  ّٗ ار٤يٙ ,

 َٟد حٌٗخ١ٍ

 َٟد حٌٗخ١ٍ         حُّشؼَ ٝؿيحٕ ّٕ اّ   ؽخثَ حُلَىٝ  ػزي حَُكٖٔ ش١ٌَ :أ  ٣خ هخٍ -ؽ

 َٟد حرظيحث٢                                                                   حألٍىٕ ٝؽٖ ك٣َّش ٝحريحع .-ى

 هخٍ ك٤يٍ ٓلٔٞى :-ٙ

ٝف ٝحُزيٕ .     ػ٠ِ ٛٞحى حؿظٔؼ٘خ ح٣ّٜخ حُٞؽٖ     َّ                         كؤٗض هخكو٘خ ٝحُ

 َٟد حرظيحث٢

 هخُض ٤ٕٓٔٞ ر٘ض رليٍ: -ٝ

                                    أكّذ ح٢ُّ ٖٓ هظَ ٤٘ٓق .         ك٤ٚ   ٝحفُز٤ض طولن حألٍ

 َٟد ١ِز٢

ػ

اجطلػاضخبرػاالبتدائسػسسػاضجطضظػاآلتغظػطرةػطضبٌغاػوطرةػاظصارغاػطجرغاػطاػغضزمػطنػ-2س
ػتعغغر:

 فجوا لخبرنوع ا  الجملٌ
 حرظيحث٢ حالٓظلخٕ َٜٓ

  ٕ  ١ِز٢ حالٓظلخٕ َٜٓا

 حٌٗخ١ٍ أال حٕ حالٓظلخٕ َٜٓ

ػ

اشرأػاآلغاتػاضصرغطظػوبٌغنػدببػطجسءػاضخبرػاألولػاضطخطوطػػتحترػطضبغاػوطجسءػاضثاظسػ-3س
ػاظصارغا:

ذ أرسلنا الجوم اثنجن إذ جاءها المرسلونَإقال تقالٍ :"واـرب لوم مثّ أصحاب القريٌ 
َقالوا ما أنتم اِ بشر مثلنا وما أنزل الرحمن  نّا الجكم مرسلونإفكذبوهما فقززنا بثالث فقالوا 

 لجكم لمرسلون "إنّا إتكذبون َقالوا ربّنا يقلم  نتم اِأن إمن شٍء 
ٕ   :حألٍٝ ىى  ٧ ٣ٌذ ٣وغ ك٢ ُِٓ٘ش حُظَ  ٘ خى أ حُظٌ   .ٝحُ

٣ٌذ ك٢ ُِٓ٘ش حالٌٗخٍ ري٤َُ هُٞٚ طؼخ٠ُ:: ٢ٗحُؼخ كٖٔ  هخُٞح ٓخ أٗظْ حال ٝهغ حُظٌ   َ رَ٘ ٓؼِ٘خ ٝٓخ أٍِٗ حُ

 ٕ حٗظْ حال طٌٌرٕٞ "كـخء حُوزَٛ٘خ حٌٗخ٣ٍ خا,ٝري٤َُ أِٓٞد حُلَٜ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ :" ٢ٗءٖٓ 

ػ
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رٌبرػرنػطضطونػاضخبرػاآلتسػبضربػطظادبػضرػطنػأضربػاضخبرػ:)ابطثػاألطلػسسػظغسػ-4س
ػ(ذاٌبػغئسػطنػحصوضرػرضزػسرصظػرطل

 حُٔٔظوزَ أٓخٓي.ٕ  إ  حُل٤خس طلخإٍ ٝاٝهللا 

 

اشرأػاضظٌصػاآلتسػضضصاتبػأحطدػأطغنػطنػطػاضظػضرػبطظوانػ"االبتؼاجػباضحغاةػ"ثٌمػأجبػػ-5س
ػرٌطاػغضغرػ:

ّْ ٓزذ ك٢ ح رظٜخؽ رخُل٤خس إٔ ٣ٌٕٞ ا" ٌّد ٣ؼَف ٤ًق ٣ٔظٔظغ رخُل٤خس ,٤ًٝق  ُإلٗٔخٕٕ ّ أٛ ًٝم ٤ِْٓ ٜٓ

ٌّٝم ح٤ُِْٔ هخىٍ ػ٠ِ حٓظـلد ٣٘ـّض ػ٤ِْٜ ,رَ ٣ٝيهَ  ٣لظَّ شؼٍٞ حُّ٘خّ ٝ  حٍَُٔٝ ػ٠ِ أٗلْٜٔ كخُ

ٍَّٔٝ ػ٠ِ ٗلْ طخكزٚ ٝٗلْ ٖٓ كُٞٚ .احُوِٞد ,ٝ  ىهخٍ حُ

 ٍ ّٞ ٤ِّْٔ ,َٟٗ ًَ كَى ك٤ٜخ ٣ظـّ٘ أطظ ٌّٝم حُ ١ ػَٔ ٣ؤرخٙ أكٔخّ ؿ٤َٙ رؤ١ّ ُلع أٝ اذ ؿَف َٓس ٓخى ك٤ٜخ حُ

ٌّٝم رَ  لش ٝحُؼَٔ حُظ٣َق ح١ٌُ ٣يهَ حٍَُٔٝ ػ٠ِ أكَحى حٌُِٔش حُِط٤ ًٝهٚ ٣َكؼٚ ح٠ُ كّي أٗٚ ٣ظو٤َ ّٕ احُ

 أَٓطٚ.

ِذ حُ٘ظخّ ٝكٖٔ حُظَط٤ذ ٝح ٓظٔظخع رـٔخٍ حٌُٝم ح٤ُِْٔ ك٢ حُز٤ض ٤ُؤر٠ حُِ٘حع ٣ٝؤر٠ كيس حُـؼذ ٣ٝظطّ  ّٕ ا

ٍه٢ حٌُٝم أًؼَ طؤػَح ك٢ حُٔؼخىس  ّٕ احٍُِٛٞ ٝؿٔخٍ حُ٘ظخكش ٝؿٔخٍ ًَ ش٠ء ك٢ حُز٤ض كِٔ٘خ ٓزخُـ٤ٖ حًح هِ٘خ :

 ٍه٢ّ حُؼوَ" ٖٓ

ػادتخرجػطنػاضظصػطثاالػرضزػصلػطن:-أ
٤ِْ هخىٍ ػ٠ِ حٓظـالد حُ٘ لّٞ  حُوزَ ح رظيحث٢  ٔ ٌ ٝم حُ  : كخُ

ٔ ؼخىس ٖٓ ٍه٢  حُؼَٔ ا حُوزَ حُطِز٢:  ٕ  ٍه٢ حٌُٝم أًؼَ أػَح ك٢ حُ

٤ِْ ك٢ حُز٤ض ٤ُؤر٠ حُِ٘حعا:حُوزَ ح ٌٗخ١ٍ   ٔ  ٕ  حٌُٝم حُ

 )حُؼزٞص    اضدضغمػشادرػرضزػادتجالبػاضػضوبػ"اضتجددػأمػاضثبوتػ؟وّضحػاجابتكأتغغدػجطضظػ:"اضٌذوقػ-ب

 (٧ٜٗخ ؿِٔش ح٤ٔٓش

 

غدتططلػأحطدػأطغنػسسػعذاػاضظٌصػردداػطنػاضجطلػاضخبرغظػاضغطضغظػواالدطغظػاضتسػتدلػرضزػأعطغظػ-ؽ
رتذارػرنػاضخطؾػوأثرعاػسسػاضٌذوقػاضدضغمػضدىػاالظدانػ،اصتبػطنػاظذائكػجطالػرضزػزرارعاػتبٌغنػأعطغظػاال

 .تػوغظػاضروابطػاالجتطارغظ

 ٣ظَى ُِط خُذ
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ٌ ١ ال هو طغؼومػاالظذاء:-1 ٜ   حٌُالّ حُ  ٝ م أٝ ػيٓٚ ,٣ٌٕٝٞ رؤٓخ٤ُذ ٓظؼيىس :ح٧َٓي٣لظَٔ ٠ٓٔٞٗٚ حُ

 حُظؼـذ ٝحُؤْ. حالٓظلٜخّ ٝحُ٘يحء, ح٢ُٜ٘,

 : أطثضظ

 حٓظلٜخّ  ؟   ُٔلِق حُؼيٝحَٕٛ هَأص ٍٝح٣ش "حُؼظزخص" 

 أَٓ    . طؼِّْ كٖٔ ح ٓظٔخع ًٔخ ٗظؼِّْ كٖٔ حُلي٣غ

 طؼـذ                ٓخ أؿَٔ طٍٞ حُظٌخَٓ ح ؿظٔخػ٢ّ! 

ّٖ ػ٠ِ ر٤ظ٢ .  هْٔ                               ٝهللا ألكخكظ

 ٔشبء:اإل لغّب -2

ٌ ١ ٣ٔظيػ٢ ٓطِٞرخ ؿ٤َ : ٗشخء حُطِز٢حإل-أ  كخَٛ ٝهض حُطِذ .ٛٞ حُ

 أَٓ                   حُظِٓٞح هط ش حُِؼذ . هخٍ حُٔي ٍد:

 حٓظلٜخّ                                       ًْ ػٖٔ حٌُظخد؟ 

من أسالجب اِنشاء الطّلبً :األمر َالنّوً َاِستفوام  والجملتان الّسابقتان انشاُجٌ لجر حاصلٌ وقت طلبوا.
 َالنّداء َالتّمنً.

 . حُؤْ,حُظ ؼـذ ٖٝٓ أٓخ٤ُزٚ: ال ٣ٔظيػ٢ ٓطِٞرخ : ٛٞ ٓخٗشخء ؿ٤َ حُطِز٢حإل-د

ٔش حُو١َ٤٘    ٜ  ًوٍٞ حُ

 ٚاؼبرتثؼب! ِب أؼ١ت اٌشثٝ         ِٚب أؽغٓ اؼبصؽبفثٕفغٟ رٍه األسض 
ػ
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ػظذاءػ:إخبرػوػإضزػغؾتسصّظفػطاػتحترػخطػسسػصٌلػطٌطاػ-:1س

ّٓؼشِْٝٓ:"هخٍ ط٠ِّ هللا ػ٤ِٚ -أ ٕ ظِٔٞح ظِٔ٘خ اٝ)هز٣َش(  كٔ٘خإٔ أكٖٔ حُّ٘خّ اطوُٕٞٞ :)حٗ٘خث٤ش(  طٌٞٗٞح ح

 ٗ٘خث٤ش(ا) ٌُٖٝ ٝؽّ٘ٞح أٗلٌْٔ ",

 ٤ِ٣خ حرٞ ٓخػ٢ ك٤ٖ ُحٍ ٝؽ٘ٚ ُز٘خٕ رؼي ؿَرش ؽ٣ِٞش :اهخٍ -د

 () حٗ٘خث٤ش     أٗخ   كّيم أطًٌَ ٖٓ               )هزَ(أٗخ ٛ٘خٝؽٖ حُ٘ـّٞ 

 )حٗ٘خث٤ش(                         ه٤َ ُي ٖٓ إٔ طشوٜخ ر٤ٔلي.شّن ؽ٣َوي رخطٔخٓظي -ؽ

 

 

 

 هخٍ ك٤يٍ ٓلٔٞى:-ى

٣ٌّٖ حٗل٘ض ُْٜ     ٍٓخٍ حُل٤خك٢ ٝ  )هز٣َش(                      حٗل٠٘ ُْٜ حُّظوَ ٗؼْ ٗلٖ أر٘خء حُ

٣ٞى١ ك٢ كّذ حألٍىٕ: -ٙ ِّ  هخٍ كز٤ذ حُ

 )حٗ٘خث٤ش(                          خ ك٢ ٤ُخ٤ُٜخٝكزّ ًٖٝ أٓخٗخ      ًٖ ٗول ٣ظِِٜخ        ٣خ أ٣ٜخ حُشؼَ

ك٤ْ ٓلٔٞى ك٢ هظ٤يطٚ ٓٞص حُزطَ :-ٝ َّ  هخٍ ػزي حُ

 )هزَ(                                ك٢ ٓخ ك٤ي ٖٓ         هِن ُحىل ٖٝٓ ػِّ شي٣ي ٣ل٤ؾ حُّشؼَ  

ػ

 :أدضوبػاالظذاءػػٌدداطحػغؾتسطٌغزػاالظذاءػاضطضبسػطنػزغرػاضطضبسػسغطاػتحترػخطػسسػصلػطٌطاػ:ظس

)ؽِز٢     أهْ حُّظلس ٝحَٓ رخُٔؼَٝف ٝحٗٚ ػٖ حٌَُٔ٘ ٝحطزَ ػ٠ِ ٓخ أطخريٗيحء(  -)ؽِز٢   ٣خر٢٘هخٍ طؼخ٠ُ :"-أ

 ()ؽِز٢ /٢ٜٗ "طٔش ك٢ أَُع َٓكخ   طّظؼَ هيى ُِّ٘خّ ٝ ٝ /أَٓ(حٕ ًُي ٖٓ ػِّ حألٍٓٞ

٠ّٔ :-د  هخٍ حُٔظ٘ز٢ ٣ظق حُل

كخّ   ك٤ٌق ٝطِضػ٘ي١ ًَ ر٘ض          أر٘ض حُّيَٛ ِّ  )ؽِز٢ /حٓظلٜخّ(        أٗض ٖٓ حُ

 هخٍ حُشخػَ :-ؽ

 )ؽِز٢ /٢ٜٗ(     ُٖ طزِؾ حُٔـي كظ٠ طِؼن حُظزَح      أٗض آًِٚ   طلٔذ حُٔـي طَٔح

 )ؿ٤َ ؽِز٢ /طؼـذ(                                            ٓخ أريع حٗشخىى حُشؼَ! -ى

 حُِز٘خ٤ٗش : "ُكِش"  هخٍ أكٔي شٞه٢ ٓوخؽزخ ٓي٣٘ش -ٙ

 )ؽِز٢ /ٗيحء(                             ٣شزٚ حألكلّ ٖٓ ًًَحى   ٓخ  ٣خؿخٍس حُٞحى١ ؽَرض ٝػخى٢ٗ  

ٝ-: َّ  هخٍ ٓظطل٠ ٝٛز٢ حُظ

 )ؽِز٢ /حٓظلٜخّ(                                    أشٌٞ هِزي حُوِزخ!               حٌٌٛح كظ٠ّ ٝ َٓكزخ ؟

 

ػعاتػطنػاظذائكػطثاالػرضزػصلػطنػ:-3

 ًْ ٣زِؾ ١ٍٞ َٜٗ حالٍىٕ ؟                                  حالٗ٘خء حُطِز٢ )حالٓظلٜخّ(      -أ

 ٓخ أػظْ حُؼِْ!                                 حالٗ٘خء ؿ٤َ حُطِز٢ )حُظؼـذ(   -د

ٔ ؼخىس ك٢ حُؼطخء–ؽ  ٕ  حُ  حالٗ٘خء ؿ٤َ حُطِز٢ )حُؤْ(                                   ٝهللا ح

ز٢ )ح٧َٓ(                  -ى  حكَٙ ػ٠ِ طط٣َٞ ًحطي ٝهيٍحطي رخُؼِْ              حالٗ٘خء حُطِ 
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١ٌّ هِوٌْ ٣ّ أّ ُِحّ ٝح ٓظؼلء, ًوُٞٚ طؼخ٠ُ :"٣خ :ٛٞ ؽِذ كظٍٞ حُٔؼ٠٘ ػ٠ِ ٝؿٚ حإل حألَٓ ٜخ حُّ٘خّ حطوٞح ٍرٌّْ حُ

 "ٖٓ ٗلْ ٝحكيس

ٕ  ح٧َٓ ١ِذ ٖٓ ح٧ػ٠ِ ٝٛٞ هللا  - ٝح٧َٓ ؿخء ػ٠ِ ٝؿٚ حُظ٤ٌِق ٝحالُِحّ ٧  ِ ٠ُ ح٧ى٠ٗ ْٝٛ حُ٘ خّ ٌٝٛح اؿَ  ػ

 أَٓ كو٤و٢ .

 ٖٝٓ ح٧ٓؼِش ح٧هَٟ :

 ك٢ ٌٓخٜٗخ . ٝػؼٜخحؿَحػي  ٍطّذٜخ :٘هخُض حألّ  ر

     ػٞح حُلَٝم حُلَى٣ش ر٤ٖ حُطِزش .هخٍ حُٔي٣َ ُِٔؼ٤ِٖٔ :ٍح-

 ٝؿٚ ح ُِحّ ٝح ٓظؼلء*حًح ُْ ٣ٌٖ ح٧َٓ ػ٠ِ  كو٤و٢ ألٗٚ ػ٠ِ ٝؿٚ ح ُِحّ ٝح ٓظؼلء *كخ٧َٓ ك٢ حُـِٔظ٤ٖ 

 .حُٔؼ٠٘ رلؿ٤خًخٕ 

  *ص١غ األِش:

ّٔئحٍ :ٓخحُّظ٤ـش حُظ٢ أط٠ ػ٤ِٜخ حألَٓ ك٢ حُـِٔش ح٥ط٤ش ؟)  (ط٤ـش حُ

 ػزخى هللا حهٞحٗخ" ًٝٞٗٞحطلخٓيٝح  طزخؿ٠ٞح ٝال : ًوُٞٚ ِٛ ٠ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  :"الكؼَ حألَٓ-1

خكش ُِٔ٘خ٤ًٍٖ ك٢ حُٔو٤ْ  حٌُ٘ل٢ :" :حألَٓ حُٔؼخٍع حُٔوَٕٝ رلّ-2  ٘ ٓؼخال  ًٌُٖ٘وٍٞ هخثي ك٢ ك٣َن حٌُ

 ُظٌظذ...حُن أػ٠ِ ٣لظ٣ٌٚ حُ٘ خّ ك٢ ح٧هالم حُل٤ٔيس" ٝٓؼِٜخ :ُظيٍّ,

ـ٤َ :حْٓ كؼَ حألَٓ -3  ٜ  ٗ٘ظق كي٣وش حٍُِٔ٘ ٤ٛ خ:ٗلٞ هٍٞ أكيْٛ ٓوخ١زخ أهخٙ حُ

 .ػ٤ِي –ىٝٗي –٣ٍٝيى –حٓخٓي –ٓٔخع –ىٍحى –ػ٠ِ حْٓ كؼَ حألَٓ :كٌحٍ ٖٝٓ ح٧ٓؼِش  

"ٖٝٓ حكٔخٗخ:"ٝه٠٠ ٍر ي أال طؼزيٝح حال ح٣خٙ ٝرخُٞحُي٣ٖ  حُٔظيٍ حُ٘خثذ ػٖ كؼَ حألَٓ أٝ حُطِّذ-4

 .طزَح –٣ٍٝيح –هطؼخ  –كوّخ  حُطِّذ:كؼَ حألَٓ أٝ  حألٓؼِش ػ٠ِ حُٔظخىٍ حُظ٢ ط٘ٞد ػٖ 
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ػرنػصلػطوشفػسسػطاػغؾتسػبجطضظػسغؼاػأطرػحػغػسػ:ػسػ:رٌبر

ىحكؼٞح ػٖ ١ٌْٝ٘ ر٘ـخػش ٝحٓظزٔخٍ ط٘خُٞح -1 هخثي ٣ؤَٓ ؿ٘ٞىٙ رخُو٤خّ رٞحؿزخطْٜ طـخٙ حُٞؽٖ .-ٔ

 حالؿَ حُؼظ٤ْ.

٤١ؼٞح هللا طؼخ٠ُ ٍٝحهزٞٙ ك٢ طَٜكخطٌْ أ-2 أّ طؤَٓ أر٘خءٛخ رٔخ ك٤ٚ ه٤َْٛ .-ٕ

 طؼخ٠ُ .,ٝحٛظٔٞح ريٌٍْٝٓ ٝك وٌْ هللا 

ػ*اضططاظسػاضبالزغظػضألطر

ّٔئحٍ ٓخ حُٔؼ٠٘ حُزلؿ٢ ُألَٓ ك٤ٔخ ٣ؤط٢؟)  (ط٤ـش حُ

ًوُٞٚ  ,حَُكٔش ٝحُٔـلَسؽِذ  ٝأ ٠ُ حألػ٠ِ ػ٠ِ ٓز٤َ ح ٓظـخػش,اأَٓ ٖٓ حألى٠ٗ :ٝٛٞ ًَ  حُّيػخء-1

ّْ ػ٤ِٚ حُٔالّ :" ف هِٞر٘خ ػ٠ِ ؽخػظي  حُِٜ َّ  "٣خ ٓظَف حُوِٞد ,ط

َّف* ٔ الّ إٔ ٣ؼز ض هِزٚ ٝهِٞد حُؼزخى  حألَٓ ط ٍٓٞ ح٣ٌَُْ ػ٤ِٚ حُ  َ :٤ُْ كو٤و٤خ ٝحُٔوٜٞى رٚ ىػخء حُ

 ٠ُ ٓؼ٠٘ رالؿ٢ ٝٛٞ حُي ػخء ".ا."ح٧َٓ هَؽ ٖٓ ٓؼ٘خٙ  حُلو٤و٢ 

 .ًوٍٞ حَٟٓء حُو٤ْ : ًَ أَٓ ٣ٞؿٚ ح٠ُ ؿ٤َ حُؼخهَ:ٝٛٞ  حُظ٢٘ٔ-2

 
 
 صجبػ ِٕه ثؤِضًثصجؼ ِٚب اإل     ٙب ا١ًٌٍ اٌؽ٠ًٛ أال اقبً     أال أ٠

 ؿخرش حُ٘خػَ ٝطِز٤ش ١ِزٚ .ا٠ُ ؿ٤َ حُؼخهَ ٝحٓظلخُش اكوي هَؽ ح٧َٓ 

 

.ًوٍٞ حُ٘خػَ  ُِحّاأَٓ ٓظؼٖٔ ٓؼ٠٘ حُ٘ظ٤لش ٝحُٔٞػظش ٖٓ ؿ٤َ  :ٛٞ ًَ حُّ٘ظق ٝح ٍشخى-3

 ح٧ٍؿخث٢ :

 اؼبشٛسادْ وٕذ ِٓ أً٘ ا٠ِٛب ٚ         را ٔبثزٗ ٔبئجخ      اشبٚس عٛان 
٣طِذ حُ٘خػَ ٖٓ حُٔخٓغ إٔ ٣٘خٍٝ ح٥ه٣َٖ حًح أُٔض رٚ ٤ٜٓزش ٝح٤ُٜ٘لش ٤ُٔض ػ٠ِ ٝؿٚ حالُِحّ رَ 

 ػ٠ِ ٓز٤َ حالٍٗخى.

 . ظٜخٍ ػـِٙ ٝػيّ هيٍطٚا٣وٟٞ حُٔوخؽذ ػ٠ِ كؼِٚ ٣ٝوظي رٚ  ًَ أَٓ  :ٛٞ  حُظؼـ٤ِ-4

ُ٘خ ػ٠ِ ػزيٗخ كؤطٞح رٍٔٞس ٖٓ ٓؼِٚ ٝحىػٞح شٜيحءًْ ٖٓ ىٕٝ اًٝوُٞٚ طؼخ٠ُ :" ِّ خ ٗ ّٔ ٕ ً٘ظْ ك٢ ٣ٍذ ٓ

 ٕ ً٘ظْ طخىه٤ٖ ".اهللا 
ٝ "كؤطٞحح٧َٓ :"-  ِ ٕ  هللا ػ ٕ  ًلخٍ هَؽ ٖٓ ٓؼ٘خٙ حُلو٤و٢ ٧ ط٤خٕ ه٣َٖ ؿ٤َ هخى٣ٍٖ ػ٠ِ ح٩ ؿَ ٣ؼِْ أ

ٕ  اٜخٍ ػـِ حٌُخك٣َٖ ارٍٔٞس ٓؼَ ٍٓٞ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ كخُٔوٜٞى  حُوَحٕ ح٣ٌَُْ ٛٞ ًالّ هللا طؼخ٠ُ  ٝأ

 ٤ُْٝ ٖٓ هٍٞ حُزَ٘.

 : ٛٞ أَٓ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ حُٔوخ١ذ ٝحُوخثَ ٓظٔخ٤٣ٖٝ هيٍح ُِٝٓ٘ش . ح ُظٔخّ-5

حُؼِؾ ٖٓ حَُٔٔ ُحُش ٌٛح اهي ٣وٍٞ أكيْٛ ٓوخ١زخ ؿخٍٙ ك٢ حُل٢ ٝهي ٍأٟ حُؼِؾ أٓخّ ٌٜٓٔ٘ٔخ :ٓخػي٢ٗ ك٢ 

 ٣ٖٝ ك٢ حُُِٔ٘ش .ٖٓ ٗي  ح٠ُ ٗي  ٝٓظٔخ ٤ٖ ٝٛٞ ٛخىٍُٝ َكن.كخ٧َٓ :ؿخء ر

 

 ُظٔخّ حُظؼـ٤ِ ,حإل حُ٘ظق ٝح ٍشخى, *حُٔؼخ٢ٗ حُزلؿ٤ش ُألَٓ :حُّيػخء ,حُظ٢٘ٔ,
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ػ:ػضزػططظزػبالزسػسسػصٌلػططاػغؾتسإطٌغزػاألطرػاضحػغػسػطنػاألطرػاضٌذيػخرجػ-1

 (المقنٍ البّلً)ان وجد  الجملٌ
٣ٌّٖ آٓ٘ٞح اهخٍ طؼخ٠ُ :"-أ ّٕ هللا ٝٓلثٌظٚ ٣ّظِٕٞ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ٣خ أ٣ٜخ حُ

ػط٤ِٔٔخ"   ِّٝٓٔٞحػ٤ِٚ  ٞحطِّ 
 (ٓؼ٠٘ كو٤و٢)

 هخٍ أرٞ حُؼلء حُٔؼ١َّ:-د

خ أٗض ٓؼَٔٙ        ّٔ َّ ًَ ٓخ طؼزخ   كخؽَّفحألَٓ أ٣َٔ ٓ                  أًّحى ٣ٝٔ

ػ()رالؿ٢ 

 هخٍ ػ٘ظَس حُؼز٢ّٔ ٓوخؽزخ ى٣خٍ حُٔلزٞرش :-ؽ

ـِ                                   طزخكخ ىحٍ ػزِش ٝح٢ِٔٓ  ٢ٔ       ٝػ٢ٔطٌِّ ٞحء ٣خىحٍ ػزِش رخُ

ػ()رالؿ٢ 

 ٢ُ طو٣ََح ػٖ حٗـخُحص حُشَٜ حُلخ٢ُ  حًظذهخٍ ٓي٣َ ألكي ٓٞظل٤ٚ : -ى

                             .ك٢ حُّشًَش

ػ)كو٤و٢(

َّ ػخ٤ٗش ك٤ٚ . ُظ٘ظْهخٍ ٓؼِّْ ألكي ؽِزظٚ –ٙ  ػ)رالؿ٢(                                         ٝهظي ُٝظٔظلي ٖٓ ً
حُٔوطّؾ ك٢ ط٘ظ٤ْ  حُظِّهخٍ طخكذ حُٔشَٝع ُِٜٔ٘يّ حُٔ٘لٌّ: -ٝ

 حُٔشَٝع.

 )كو٤و٢(

 ()رالؿ٢                                   ٗٔخٕ ًخٓل. ا٢ُ  ٛخصهخٍ أكيْٛ ٓوخؽزخ آهَ ٣ؼ٤ذ حُّ٘خّ :-ُ

 هخٍ طل٢ّ حُّي٣ٖ حُل٢ِّ:-ف

ٓخٕ ٝ طزَح ِّ خ ؿ٠٘ .ٕ ُٟٞ   اػ٠ِ ٝػي حُ ّٔ                   كؼٔخٙ ٣ظزق طخثزخ ٓ

 ()رالؿ٢ 

ػبٌغنػاضططظزػاضبالزسػاضٌذيػخرجػاضغرػاألطرػسسػصٌلػطٌطاػغؾتسػ:-2

 البّلً المقنٍ الجملٌ
ّٔلّ :"ٍّد -أ ٢ُ ُٝٞحُي١ّ ُٖٝٔ ىهَ ر٤ظ٢  حؿلَهخٍ طؼخ٠ُ ػ٠ِ ُٔخٕ ٗٞف ػ٤ِٚ حُ

 ٤ٖ ٝحُٔئٓ٘خص "      ئٓ٘ٓئٓ٘خ ُِٝٔ

ػحُي ػخء

 هخٍ ػ٢ِ ٓلٔٞى ؽٚ ك٢ ًًَٟ ٝػي رِلٍٞ حُٔشئّٝ :-د

                        ك٢ ى٣خؿ٤َ آؿخٍ .  ؿ٣ٝ١ٍٞخشٜذ  ػٖ ٓيحٍى ٝحهٔي١       ًل٢ّك٤خ شْٔ 

ػحُظ٢٘ٔ

 هخٍ ؽَكش رٖ حُؼزي:-ؽ

ػطٞطٚ ك٤ٌٔخ ٝ  كؤًٍَٓح ً٘ض ك٢ كخؿش َٓٓل          ا
ػٝحالٍٗخى ُٜ٘قح

 هخٍ كخطْ حُطخث٢:-ى

                          ؿٞحىح ٓخص ِٛ  ُّؼ٢ِ٘       أٍٟ ٓخ ط٣َٖ أٝ رو٤ل ٓوِّيح   أ٢٘٣ٍ

 حُظؼـ٤ِ

  ٙ-:َّ  هخٍ ٓظطل٠ ٝٛز٢ حُظ

 ٌٛح ػَحه٢ ًٝحى شآ٢ٓ     ٓوخٍ حُوخث٤ِٖ ؿٜخُش       كيػٞح

حؿلش( أٍكخٌْٓ رَٝحؿق حألكلّ     ٝطيحًٍٞح رؤر٢ ٝأ٢ٓ أٗظْ     َّ                                            )حُؼوٍٞ حُ

ػُظٔخّحال
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ػوّضحػطاػغؾتسػ:-3

ػضزػاضظصحػواالرذاد:إتسػدحدن"ػسسػشولػاضذاررػأبسػاضغتحػاضبأخروجػاألطرػ:"-أ
بط رغزؼجذ لٍٛثُٙ     اأؽغٓ 

 
 ٔغبْاؽغبْ فؽبؼبب اعزؼجذ اإل       ىل إٌ

ٕ  حُـَٝ ٖٓ ح٧َٓ ٛٞ ح٩ ق ٝحالٍٗخى كٔخٕ ح٠ُ حُ٘ خّ ػ٠ِ ٓز٤َ ح٧ُ طٌٕٞ ػ٠ِ ٝؿٚ حالُِحّ رَ  ٝالٜ٘ 

 .كؼَ أكٖٔ ا٠ٍُٗخىح٩

ػضزػططظزػاضتطجغزػ:إسسػشولػاضطعرائسػػخروجػاألطرػ"اتخذ"-ب
 اٌغالِخ  ٠ضٕٟ ُ٘ صبؽجٗ     

 
 ِٓ اؼبؼبيل ٠ٚغشٞ اؼبشء ثبٌىغً     ؽت
         فبزبز ٔفمب يف        ا١ٌٗ ْ عٕؾذبف

 
 فبػزضياألسض أٚعٍ

 
 ّب يف اعبٛ

ٔ ٔخء  ٧ٗٚ  ٣َ٣ي ػيّ هيٍس حالٗٔخٕ ٝػـِٙ ػٖ حػظِحٍ حُ٘ خّ ٝحُؼ٤ٖ ٝك٤يح ك٢ رخ١ٖ ح٧ٍٝ أٝ حُ

ػططظزػاالضتطاسػسسػشولػاضباروديػ:ضزػإخروجػاألطرػ"خضغاظٌس"ػ-ج
" ِٚب ثٟ    

 
 "خ١ٍبٟٔ

 
١ذ                             ٠بخ١ٍٍٟ

 
 ػٙذ اٌشجبة ا اأٚ أػ

 
 يل

ٕ  حُ  ٘ خػَ ٣وخ١ذ ٛي٣و٤ٚ ٝٛٔخ ك٢ ُِٓ٘ظٚ ٗلٜٔخ , ٝح٧َٓ ٛ٘خ ٖٓ ٗي  ُ٘ي  ٤ُْ ك٤ٚ حٓظؼالء٧

سسػشولػربدػاضطظطمػاضرسارسػطخاطباػضزػاضتطظسػإػصّغػسػ،ادتبذري"ػخروجػاألطر"ػتخّطري،-د
ػطدغظظػرٌطانػ:

شٞ فصجبن اٌغط
 
 ٠عفٟ ػٍٝ اٌصجؼ ِٕه اٌفنت اٌؼغجب            ِٕغشػ     زبؽ

مٟ ِشؽب ٚاعزجششٞ فشؽب    
 
  فىُ ِٓ اغبت ِب                ٚصف

 
 ٝ ِٚب  ٍجبٌج

ٕ  ح٧َٓ هَؽ ٖٓ ٓؼ٘خٙ حُلو٤و٢   ػخهَ ٤ُِز٢ ١ِذ حُ٘خػَ.٠ ٓؼ٠٘ رالؿ٢, ٝٛٞ ٣وخ١ذ ؿ٤َ ا٧ُ

َّٔ ٝ  طؼَٔ . -ٙ َّٔ" ك٢ حُوٍٞ ح٥ط٢ ح٠ُ حُّيػخء : ٍّد ٣  هَٝؽ حألَٓ "٣

  ٕ ِ  ح٩ ٧  ػ٠ِ ٓز٤َ ١ِذ حُظ٤ٔ٤َ ٝؿَ ٝٛٞ أػ٠ِ ُِٓ٘ش ٖٓ حُؼزي. ٗٔخٕ ٣وخ١ذ هللا ػ

االعزفٙبَ

 ُْ ٣ٌٖ ٓؼِٞٓخ ٖٓ هزَ. رش٢ءٛٞ ؽِذ حُؼِْ طؼ٣َلٚ :

 ؟ حٌُٔظزش حُٞؽ٤٘شأ٣ٖ طوغ ىحثَس ٓؼَ :

 كؤٗي ططِذ حُؼِْ رٔخ ٛٞ ٓـٍٜٞ ُي٣ي "ٝٛٞ حٓظلٜخّ كو٤و٢"

ػبالزغظػأخرىػغدتدلػرضغؼاػطنػاضدغاقػ:ػضزػططاٍنإ*غخرجػاالدتغؼامػ

ّٔئحٍ :ٓخ حُٔؼ٠٘ حُزلؿ٢ ح١ٌُ هَؽ ا٤ُٚ ح ٓظلٜخّ ك٤ٔخ ٣ؤط٢؟  ط٤ـش حُ

 ًُي هُٞٚ طؼخ٠ُ : ,ٖٝٓ ٍٛٞ ٓلِٜخ كلٍ أىحس ٗل٢اأىحس حٓظلٜخّ ُِ٘ل٢ ٣ٌٖٔ  طـتك٤ٖ : إٌفٟ-1

 " ؿخءص)َٛ( رٔؼ٠٘ )ٓخ(."َٛ ؿِحء ح كٔخٕ ح  ح كٔخٕ

,ًوٍٞ ؿ٣ََ ك٢ ٓيف ُـَع ٖٓ حألؿَحع  ح ٓظلٜخّهَحٍ رٔؼٕٔٞ كَٔ حُٔوخؽذ ػ٠ِ حإل:ٛٞ اٌزمش٠ش-2

 (8ٕٔٓ)ط٤ل٢          حُو٤ِلش ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ :
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 ٚأٔذٜ اٌؼبؼبني ثؽْٛ ساػ        أٌغزُ خري ِٓ سوت اؼبؽب٠ب   
رٜخط٤ٖ  رخطٜخكٚهَحٍ ػٖ ٣َ١ن حُٔئحٍ ٤ُلَٔ حُٔٔيٝف ح٩ُوي أٍٝى حُ٘خػَ ٓيف حُو٤ِلش رٜلظ٤ٖ حُل٠َ ٝحُـٞى -

 حُٜلظ٤ٖ .

 ٣وٍٞ أد الر٘ٚ ح١ٌُ ٣ظٌَٓ ٖٓ ػيّ ٝؿٞى كَٛش ػَٔ ُٚ رؼي طوَؿٚ :-

َّ أٗض ػ٠ِ ىٍحٓش حُظوظض؟  أُْ طظ

ٖٓ حهظخٍ ىٍحٓش حُظوٜٚ ح١ٌُ أٍحىٙ ػٖ ٣َ١ن حُٔئحٍ ٤ُلَٔ حالرٖ ػ٠ِ حالهَحٍ  ٚ ٛٞ*أًي  ح٧د ػ٠ِ حر٘ٚ أٗ  

 رٌُي.

 :٣ٌٕٞ ك٤ٖ ٣وٜي حُٔخثَ حُظؼـذ ٖٓ أَٓ ٓخ ًوٍٞ أكٔي ٗٞه٢: اٌزؼغت-3

 ِب أثٛن خب١ً    ٠ب
 
 ِبٌٗ ٌِٛغ دبٕغ ٚؽجظ        اثٕخ ا١ٌُ

 ٠ُ رالىٙ ٝحُٔؼَٝف ػٖ حُزلَ حُـٞى ٝحٌَُّ.ا*حُ٘خػَ ٣وخ١ذ حُٔل٤٘ش)حر٘ش ح٤ُْ( ٓظؼـزخ :ُْ ٣زوَ ػ٤ِٚ رخُؼٞىس 

 ٗـخُحص حَُٔأس ح٧ٍى٤ٗش ك٢ ػٜي ؿالُش حُِٔي ػزيهللا حُؼخ٢ٗ :ا*ًٝوٍٞ ٤ٓيس رؼي ٓٔخػٜخ 

  ٤ًق ٝطِض حَُٔأس حألٍى٤ٗش ح٠ُ ٌٛٙ ح ٗـخُحص ك٢ ٓيس ٝؿ٤ِس؟

ٛخ.كخ٤ُٔ يس  خ طظؼـذ ٖٓ هيٍس حَُٔأس ح٧ٍى٤ٗ ش ٝط٤ِٔ  خ طـِٜٚ ,ٝاٗٔ   ٔ  ٛ٘خ ال طٔؤٍ ػ

ٔ   :٣ؤط٢ٔىبساإل-4 ًوُٞٚ طؼخ٠ُ ػٖ ٤ٓ يٗخ  ٗٞف  رؼي ِٛٔس ح ٓظلٜخّلْٜ ػ٘ٚ ٌَٓ٘ح ٣ٝوغ ٌٛح حٌَُٔ٘ ظَ ْٔ ك٤ٖ ٣ٌٕٞ حُ

ٔ الّ " ٝأٗظْ  أٌِِٗٓٔٞٛخٕ ً٘ض ػ٠ِ ر٤ّ٘ش ٖٓ ٍر٢ ٝآطخ٢ٗ ٍكٔش ٖٓ ػ٘يٙ كؼ٤ٔض ػ٤ٌِْ ا أٍأ٣ظْهّٞ  هخٍ ٣خػ٤ِٚ حُ

ٔ الّ ٣ٌَ٘ ػ٠ِ هٞٓٚ ٓخُٜخ ًخٍٕٛٞ  ٣ي ػٕٞ أٗٚ ٤ِِْٜٓٓ ٣َٝؿْٜٔ ػ٠ِ حال٣ٔخٕ رَٓخُظٚ ْٝٛ ُٜخ  " ك٘ٞف ػ٤ِٚ حُ

 ًخٍٕٛٞ.

م:ًٝوٍٞ أكيْٛ ُٖٔ أٝهق ٤ٓخٍطٚ ك٢ ٣َ١ن حُ٘ خّ - ّٞ َ ؿخء ٌٝٛح ح٧َٓ حٌُٔ٘ ؿ٤َى ػٖ ح٤َُٔ ك٢ حُط٣َن؟ أطؼ

 .رؼي ِٛٔس حالٓظلٜخّ

 .أَٓ ٖٓ حألٍٓٞ  ا٠ُ حُٔخثَ طش٣ٞن حُٔوخؽذ:ك٤ٖ ٣وٜي اٌزش٠ٛك-5

ٍٓٞ ِٛ ٠ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ:"  َ طئٓ٘ٞح كظ٠ّ طلخرٞح أٝ  أىٌُْ ػ٠ِ ش٠ء  طيهِٕٞ حُـ٘ش كظ٠ طئٓ٘ٞح ٝ    ٣وٍٞ حُ

ّٔلّ ر٤حًح كـِظٔٞٙ طلخرزظْ  ٠ُ ٓؼَكش ا".كوي أٍحى حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ ػ٤ِٚ حُٔالّ إٔ ٣ؼ٤َ ك٠ٍٞ حُ٘ خّ ٌْ ٘أكشٞح حُ

ٔ الّ ٝكؼْٜ ػ٤ِٚ كوَؽ حُٔؼ٠٘ احُظلخد ك٢ حُٔـظٔغ حُِْٔٔ ٖٓ  ٝٓؼَ ًُي هٍٞ ٛي٣ن ٠ُ حُظ٣ٞ٘ن  .اك٘خء حُ

ٍ رٜخ ٜٓخٍحطي ك٢ ُؼزش حُّشطَ ٗؾ؟" ُٜي٣وٚ ّٞ يك :"َٛ أىُّي ػ٠ِ ؽ٣َوش طط  ٜ ػخٍس ك٠ٍٞ ٛي٣وٚ ا٣ن ٣َ٣ي خُ

ٍ رٜخ ٜٓخٍحطٚ ٠ُ ٓؼَكش حُاٝط٣ٞ٘وٚ   ٞ ٣وش حُظ٢ ٣ط  طَ 

ؾغش-6
 
 (ظٜخٍ حُظّلَٔ ػ٠ِ أَٓ )ٓخا٣وظي حُٔخثَ :ك٤ٖ اٌز

 كِٗٚ : ًوٍٞ ْٗٔ حُي ٣ٖ حٌُٞك٢ رخ٤ًخ رـيحى ك٤ٖ ٓوطض ػ٠ِ ٣ي حُٔـٍٞ ٝٓظَٜح كَٔطٚ ٝ
 عريأٙب عريأٟ . أٍٟ٘ ٚال                              ٍ٘ٙب    أ ِب ٌٍٕبصي أصجؾذ ال

 

 االعزفٙبَ :*
 
١بق ٟٚ٘ : ػ١ٍٙبلذ خيشط ؼبؼبْ ثال ١خ ٠غزذي

 
 ِٓ اٌغ

فٟ 
 
ؼغت-اٌزمش٠ش–إٌ

 
ش٠ٛك– االٔىبس-اٌز

 
ؾغش– اٌز

 
ػاٌز
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ػغؾتسػ:ضزػططظزػبالزسػسسػصلػطٌطاػإطٌغزػاالدتغؼامػاضحػغػسػطنػاالدتغؼامػاضٌذيػخرجػ-1

٤ّٔخف ٓٞحؽ٘خ أٍى٤ٗخ :٤ًق أطَ -أ ٝٓخ٢ٗ آؤٍ أكي حُ َّ ٠ُ حُّٔيٍؽ حُ

    ك٢ ػٔخٕ ؟

 )كو٤و٢(

 هخٍ طخُق رٖ ػزي حُوّيّٝ :-د 

 ؟ًح ً٘ض طز٤٘ٚ ٝؿ٤َى ٣ٜيّ ا      ٓظ٠ ٣زِؾ حُز٤٘خٕ طٔخٓٚ 

 (-)رالؿ٢

هخٍ أكي حُٔٞظل٤ٖ ٤ُِِٓٚ رؼي طٌَحٍ طؤهَٙ ػٖ حُؼَٔ ٝطل٣ٌَٙ -ؽ

 أُْ حكٌٍى ػٖ حُظّؤه٤َ ػٖ حُؼَٔ؟ ُٚ:حُٔٔظَٔ 

 ()رالؿ٢ 

ػضغرػاالدتغؼامػسسػصٌلػطٌطاػغؾتسػ:إبٌغنػاضططظزػاضبالزسػاضذيػخرجػ-2

حُٔؼ٠٘ حُزلؿ٢  حُـِٔش حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ ح ٓظلٜخّ 

 ُلٓظلٜخّ

ّٔلّ :"كّٞٓٞ -أ ٠ َٛ أىُّي ػ٤ُِٚ حُّش٤طخٕ هخٍ ٣خ آىّ اهخٍ طؼخ٠ُ ػٖ آىّ ػ٤ِٚ حُ

 ٣ز٠ِ" حُوِي ِٝٓي  شـَس 

 حُظ٣ٞ٘ن

َ  اهخٍ أرٞ حُؼلء حُٔؼ١َّ: ػ٤ٞر٢ -د  حُ٘ل٢ حُّ٘خّ ٤ُْ ُٚ ػ٤ٞد؟ ٝأ١ّ     ٕ ٓؤُض رٜخ ًؼ٤

 حُظؼـذ ٤ًق ٣ِظو٤خٕ؟ٝرخُّشخّ أهَٟ       ٠ُ هللا أشٌٞ رخُٔي٣٘ش كخؿش    اهخٍ حُّشخػَ: -ؽ

ٓخٕ طظّيم ظِّي ؟ أك٢ ٓؼَهخٍ ٓلٔٞى ى٣ٍٝش :-ى ِّ  حالٌٗخٍ ٌٛح حُ

 هخُض حُو٘ٔخء ك٢ ٍػخء أه٤ٜخ طوَ: -ٙ

 ك٢ حُّؼ٣َق ٝك٤ٚ ٢ٔٔ٣؟ أ٣ظزق         ٢ٓأ٢ ػ٤ِٚ ُٜٝق ك٤خُٜل

 حُظ لَٔ

 حُظ و٣ََ ٝ-أُْ طؼ٢ِٔ أ٢ّٗ حًح ح ُق هخى٢ٗ    ا٠ُ حُـٍٞ   أٗوخى ٝحألُق ؿخثَ؟

ػوّضحػطاػغؾتس:-3

أٌغؼاػاضٌذغنػآطظواػعلػأدّضصمػرضزػتجارةػػ"غاػخرجػاالدتغؼامػاضزػططظزػاضٌتذوغقػسسػشوضرػتطاضز:-أ
 " تظجغصمػطنػرذابػأضغم

حرلش حُٔ٘ـ٤ش ٖٓ ػٌحد ح٥هَس ٣ٝؼ٤َ ك٠ٍٞ حُٔئ٤ٖ٘ٓ -  َ خٍس حُ م حُٔئ٤ٖ٘ٓ ُٔؼَكش حُظـ   ٞ ٝؿَ ٣٘  ِ ٕ  هللا ػ ٧

ْ ػ٤ِٚ.  ُٔؼَكش ًُي ٝكؼٜ 

أداةػطغغدةػ:أضدتػطنػػطوعوبػاخترعبػططظزػاضتػرغرػسسػدؤالػاضطذغدػضذاضزػإخروجػاالدتغؼامػ-د
ً   اخترعػعذهػاألداة ٚ ٛٞ ٖٓ حهظَع ح٧ىحس حُٔل٤يس ػٖ ٣َ١ن حُٔئحٍ ٤ُلِٔٚ ػ٠ِ حالهَحٍ ي ُِ٘خد رؤٗ  ؟  كخ٣ٌُٔغ أ

 رخطٜخكٚ رٌٜح حُٞٛق.

براعغمػألبغرػآزرػأتتخذػأصظاطاػآضؼظػإذػشالػإخروجػاالدتغؼامػاضزػططظزػاالظصارػسسػشوضرػتطاضزػ:"و-ؽ
 " وشوطكػسسػضاللػطبغنسػأراكػّظإ

ٕ  ٤ٓ يٗخ - ٔ الّ ٣ٌَ٘ ػ٠ِ أر٤ٚ ػزخىس ح٧ٛ٘خّ ٟٝالُٚ ٟٝالٍ هٞٓٚ.ا٧ ح٧َٓ حٌَُٔ٘ رؼي  ٝهي ٝهغ رَح٤ْٛ ػ٤ِٚ حُ

 كَف حالٓظلٜخّ حُِٜٔس.

ػ

ػ
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ػ)اضططاء(اشرأػاضظصػاآلتسػضجبرانػخضغلػجبرانػثمػأجبػرٌطاػغضغر-4

َّ ٓخ طٌِٔٚ ح٤ُّٞ ٤ٓظلَم ٣ٞٓخ ٓخ,اطويٍ إٔ طٔظزو٤ٚ ُ٘لٔي : ش٢ءُؼ١َٔ ٤ُْ ك٢ ػَٝطي " ػؾ ٓ٘ٚ أٌُُي  ّٕ ً

٢٘ أكّذ إٔ أػط٢ ,ٌُٖٝ حُٔٔظلو٤ٖ اّٗ ح٥ٕ ,٤ٌُٕٞ كظَ حُؼطخء ٖٓ كظٍٞ ك٤خطي .ٝؽخُٔخ ٓٔؼظي طوٍٞ :"

ّٕ حألشـخٍ ك٢ رٔظخٗي   ك٤ٌق ط٠ٔ٘ ٣خ كوؾ"   طوٍٞ هُٞي ؟ ٝٓؼِٜخ حُوطؼخٕ ك٢ َٓحػ٤ي ؟" طخف ,أ

ػوّضحػصألػطٌطاػغؾتس:-1
ػٌنػصٌلػطاػتطضصرػاضغومػدغتغرقػغوطاػطاػ"خبراػطضبغا.إتطٌثلػجطضظػ"-أ
(.اٜخ طلظ١ٞ ػ٠ِ أىحس ط٤ًٞي ٝحكيس)٧ٗ  -  .ِٝٓوخس ػ٠ِ ٗوٚ ٓظَىى أٝ ٗخى ٕ 

ػبتدائغاػإتطٌثلػجطضظػ"وطاضطاػدططتكػتػولػ"خبراػ-ب
ٌ ٖٛ ِٝٓوخس ٜخ هِض ٖٓ أىٝحص حُظ٤ًٞي.٧ٗ  -  .ػ٠ِ ٗوٚ هخ٢ُ حُ

 )لقمري(                              ادتخرجػطنػاضظصػأدضوبػاظذاءػزغرػطضبس-ظ

ػصاحػ،أٌنػاألذجارػسسػبدتاظكػالػطاػاضططظزػاضذيػخرجػاضغرػاالدتغؼامػسسػاضطبارةػ:"سصغفػتظدزػ،غا-3
 (ظؼـذ )حُ                             ػك؟غتػولػطثلػشوضكػ؟وطثضؼاػاضػططانػسسػطرار

 .علػاألطرػسسػاضطبارةػاضواردةػسسػاضظصػ"ضذضكػارطػطظرػاآلنػ"حػغػسػأمػزغرػحػغػسػ؟وّضحػاجابتكػ-غ

 ٝ ط٤ٌِقأُِحّ ا٣ٞؿي ك٤ٚ  ٝال كو٤و٢ /حُـَٝ ٓ٘ٚ حُٜ٘ق ٝحالٍٗخى( )ؿ٤َ
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خطاػاضظػدػاألدبسػسسػاضطصرػاضطبادسػخطواتػ
وادطظػوتطٌغزػرنػاضطصورػاضٌدابػظػضألدبابػ

ػاآلتغظ:
:ػرضلػ:تطٌغزػاضظػدػاألدبسػسسػاضطصرػاضطٌبادسػػ3س

ػرٌطاػصانػرضغرػسسػاضطصورػاضٌدابػظػ.
ٖٓ ٠ٜٗش ٝحٓؼش ِٗٔض  ؤػَٙ رٔخ ٜٗيٙ حُؼَٜط-1

 حُل٤خس ؿ٤ٔؼٜخ.ؿٞحٗذ 

٘ ؼَ حُؼَر٢ ٝٓخ أػخٍطٚ -2 طؤػَٙ رلًَش حُظـي٣ي ك٢ حُ

 ٖٓ كٞحٍحص ٗوي٣ش كٍٞ حُوي٣ْ ٝحُٔليع ٖٓ حُ٘ؼَ

 خٌٗحى .

ٓ غ خكخهٚ ٓغ ح١ الع ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘و خى ػ٠ِ حُؼوخكخص -3 طٞ

 حُٜ٘ي٣ ش ٝحُلخ٤ٍٓ ش ٝح٤ُٞٗخ٤ٗش.

:ػوّضحػاضطبارةػاآلتغظػ:أصبحػاضظػدػسسػاضطصرػ2س
 . ظػداػطظؼجٌغااضطٌبادسػ

*أٛزق حُ٘وي ك٢ حُؼَٜ حُؼز خ٢ٓ ٗويح ٜٓ٘ـ٤خ ُٚ هٞحػيٙ 

 حُظ٢ ٣وخّ رٜخ حُؼ٤ِٔ ش ٝأُٛٞٚ

ػغتػسسػاضطصرػاضطٌبادسػ:أذصرػاضصتبػاضتسػأّض*
دٌمػثالثظػطنػاضصتبػاضظػدغظػسسػاضطصرػ-1س:ػ

ػ.اضزػطؤضغغؼإ،واظدبؼاػػاضطٌبادٌس
 )حرٖ ٓالّ  حُـٔل٢(          ؽزوخص كلٍٞ حُشؼَحء-

 )حُـخكظ(                            حُز٤خٕ ٝحُظز٤٤ٖ-

 )الرٖ هظ٤زش(                       حُّشؼَ ٝحُّشؼَحء-

 )هيحٓش رٖ ؿؼلَ(                        ٗوي حُّشؼَ-

خّ ٝحُزلظ١َ- ّٔ (.    حُٔٞحُٗش ر٤ٖ أر٢ ط  )ح٥ٓي١ 

                                          حُؼٔيس ك٢ ط٘خػش حُّشؼَ ٝٗويٙ-

 )حرٖ ٤ٍٗن حُو٤َٝح٢ٗ(

 حُوخَٛ حُـَؿخ٢ٗ(. )ػزي             ى ثَ ح ػـخُ-

ػ

ػظػاضتسػتظاوضؼاػاضظػدػاضطٌبادٌس:رٌددػاضػضاغاػاضظػدٌغظػاضطاٌطس:ػ

َّٔهخص حُشؼ٣َّش -حُللُٞش حُّشؼ٣َش  حُظيم ٝحٌٌُد ك٢ حُّشؼَ. -حُ

ػ(2018)صغغسػػاضذطرغظػ:أوالػ:اضغحوضظػ
ػ:ػ:ػرٌرفػاضغحوضظػاضذطرٌغظػ1س

٘ خػَ حُل٤٘ ش ٝط٤ِٔٙ .  ٢ٛ هيٍس حُ

كجف يصل الّشافر الٍ الفحولٌ الشقريٌ من وجوٌ 
 نظر النقّاد فً القصر القبّاسً؟

الشقر القبّاسً  نقاد)ما هً المقايجر التً حددها 
 لٍ الفحولٌ الشقريٌ؟إللّشافر للوصول 

 كلظ أٗؼخٍ حُؼَد ٍٝٝح٣ظٜخ -1

.2-  ٌ ٘ٚ ٖٓ ١َم حُٔؼخ٢ٗ حٓظالى ػَٝس ُـ٣ٞش ٝحٓؼش طٔ

 .حُٔوظِلش 

ٜ٘خ ك٢ ٗؼَٙ ح٩-3  ٔ ُٔخّ رٔ٘خهذ حُوزخثَ ٝٓؼخُزٜخ ٠٤ُ

. رٔيف أٝ  ّ ً 

ف حُٔؼخ٢ٗ حُٔخروش ٣ٝؤط٢ ٣ظؼِ  -3  َ ْ ؿِحُش حُِلظ ٣ٝظؼ

ز٤ٚ--4.رـ٤َٛخ ٣َٞ ٝحُظ٘   ٣ظ ؼِْ كٖٔ حُظٜ 

اضتسػغحصمػبؼاػضضّذاررػبغحوضترػضدىػػطاعسػاضططاغغر*
ػاضطٌبادسػ؟اضظّػادػسسػاضطصرػ

٘ خػَ ح٥هَ  ؿٞىس حُّشؼَ-1 ٘ خػَ حُٔـ٤ي ػ٠ِ حُ :٣و يّ حُ

ٔ زن ح٠ُ حُٔؼخ٢ٗ ,كٖٔ  رخ٧ٍٓٞ حُظ خ٤ُش: ؿِحُش حُِ لظ ,حُ

 .حُظ٘ز٤ٚ ٝ حُظ٣َٜٞ

ّ حُ٘و خى 8ٕٔٓ)شظ١ٞ ( : طؼيى حألؿَحع-2 ك٤غ هي 

هٚ ك٢ ح٧ؿَحٝ.  ٞ س ػ٠ِ ؿ٤َٔ رؼ٤٘ش ُظل  ِ  حُ٘خػَ ًؼ٤َ  ػ

 حُطّٞحٍ:ٝكَس حُوظخثي -ٖ

٘ خػَ حُـخ٢ِٛ حُلخىٍس  ًوٍٞ ح٧ٛٔؼ٢ ك٤٘ٔخ ٓجَ ػٖ حُ

 كوخٍ :"ًُٞخٕ هخٍ هْٔ هٜخثيٙ ٓؼَ ه٤ٜيطٚ ٌُخٕ كلال"
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سسػرأغكػػضمػرٌدػاضّظػادػاضطٌبادغونػحغظػأذطارػ-2
ػضزػاضغحوضظػاضذطرغظ؟إاضطربػورواغتؼاػودغضظػ

٘ خػَ ٣ٔظِي ػَٝس ُـ٣ٞ ش ٝحٓؼش ط٧ٔٗ  - ٌ٘ٚ ٖٓ ٜخ طـؼَ حُ

  ُٔخّ رٔ٘خهذ حُؼَد.١َم حُٔؼخ٢ٗ حُٔوظِلش ٝح٩

شالػابنػداّلمػاضجطحسػرنػاضّذاررػاألرذزػ:وشالػ-ع
أصحابػاألرذزػ:عوػأصثرعمػ)أيػاضذطراءػ(طدحاػوعجاءػ

ػوسخراػووصغاػ،صٌلػذضكػرظدهػ"ػ
طاػططغارػاضغحوضظػاضٌذيػأشٌرػبرػابنػدالمػاضجطحسػ

 .رٔزذ طؼيى ح٧ؿَحٝ ُيٟ ح٧ػ٠٘-؟ضألرذزػ

 

ػاضزػواضٌصظطظػاضّطبدػحغثػطنػواضصاتبػاضّذاررػضزإػظظرتؼمػحغثػطنػاضطٌبادسػاضطصرػأدباءػغػدم:1س
 ػشدطغن

٤ِّٔوش-1 :ْٝٛ ٖٓ ٣ٌِٕٔٞ حُٔٞٛزش ٝال ٣زخُـٕٞ ك٢ َٓحؿؼخص ْٜٜٗٞٛ ٝال ٣ؼظٔيٕٝ حَُٔحؿؼخص  أىرخء حُطّزغ ٝحُ

حثٔش.  حُي 

 أىرخء حُّظ٘ؼش :-ٕ

٘ ؼَحء ٖٓ ًخٕ ٢٠ٔ٣  ْٛ ٖٓ ٣ٌِٕٔٞ حُٔٞٛزش ٣َٝحؿؼٕٞ ٓخ ٗظٔٞح ٝأُ لٞح ٖٓ أؿَ حالٍطوخء ر٘ظخؿْٜ ح٧ىر٢ كٖٔ حُ

ػػثيػخٓخ ًخٓال ك٢ ٗظْ ه٤ٜيطٚ ,ٖٝٓ ح٧ٓؼِش ػ٠ِ ًُي هٜخ
٘ خػَ ك٢ ٗظٜٔخ ػخٓخ ًخٓال. : :ػَف:حُل٤ُٞخصّٕ  ٢ٛٝ حُوٜخثي حُظ٢ ًخٕ ٢٠ٔ٣ ك٤ٜخ حُ

ػ"ػاضطػضسػاضّظظرػرضزػاضطبظسػاضٌتؾظس:"ػاضٌصظطظػأدباءػدطات-
س:وّضحػاضطواطلػاضتسػتطغنػاألدباءػرضزػظظمػاضّذطرػوتؾضغفػاضخطبػ

ضضوصولػاضزػاضّظتاجػاألدبسػاضجٌغد:ػ
٘ ؼَ حُـ٤ ي:" حُزٞحػغ حُ٘ل٤ّٔش-1 خّ ٢ٛٞ٣ حُزلظ١َ رٔخ ٣ؼ٤٘ٚ ػ٠ِ ٗظْ حُ  ٔ طو٤َ  ح٧ٝهخص  :ٖٝٓ ًُي هٍٞ أر٢ ط

 ٝأٗض ه٤َِ حُّٜٔٞ ,ٛلَ ٖٓ حُـّٔٞ...حُن"

ٔ ؼ٢ -2  ٠ُ طل٤َٜ حُٔؼخٍف حُٔظ٘ٞػش ٓؼَ ٓؼَكش أٗٔخد حُ٘ خّ ,حُزَحػش ك٢ حُ٘ لٞ .احُ

حالًؼخٍ ٖٓ ٓٔخٍٓش حُظؤ٤ُق ح٧ىر٢ .-3

 8ٕٔٓ)شظ١ٞ (:س:طٌغزػظوعػاضحاسزػاضزػاالبداعػاألدبسػسسػصٌلػطٌطاػغؾتسػ

 ".)حُزٞحػغ حُ٘ ل٤ٔش(٣ خى اهٍٞ رَ٘ رٖ حُٔؼظَٔ :"هٌ ٖٓ ٗلٔي ٓخػش ٗ٘خ١ي ٝكَحؽ رخُي ٝحؿخرظٜخ -أ

خٕ "-د  ه٤َ ٧كي حُوطزخء :"حٗ ي ُظٌؼَ كوخٍ :أًؼَ ُظ٣َٖٔ حُِٔ 

 (ًؼخٍ ٖٓ ٓٔخٍٓش حُظؤ٤ُق ح٧ىر٢.)ح٩
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 نىرابعا :الّلفظ واملع

ػس:طاػظظرةػاضجاحظػضضغظػواضططظزػ؟
ّٕ حُو٤ٔش حُـٔخ٤ُش ٝحُّ٘ل٤ٔش ك٢ حُّ٘ض طٌٖٔ ك٢  ٍأٟ أ

 ( أُلخظٚ أًؼَ ٖٓ ٓؼخ٤ٗٚ )ػَِّ

خ ح٧ُلخا   ٓ ٕ  حُٔؼخ٢ٗ ٓؼَٝكش ٝٓ٘ظًَش ر٤ٖ ح٧ىرخء أ ٧

كظوظِق ك٢ ط٤ٔٔظٜخ ٖٓ أى٣ذ ح٠ُ خهَ رلٔذ أِٓٞد 

٣ن  ح٧ى٣ذ ٝػوخكظٚ ُوُٞٚ :"حُٔؼخ٢ٗ ٓطَٝكش ك٢ حُطَ 

٘ ؤٕ ك٢ حهخٓش ا٣ؼَكٜخ حُؼـ٢ٔ ٝحُؼَر٢ ....ٝ خ حُ  ٔٗ

 حُُٕٞ ٝطو٤َ  حُِ لظ"

طتواسراػس:حددػاضططظزػاضٌذيػأرادػاضجاحظػأنػغصونػ
 . ضدىػاألدغب

إٔ ٣ٌٕٞ حُٔؼ٠٘ ٣َٗلخ ٣ًَٔخ طوزِٚ حُ٘ لّٞ ٝط٘ـٌد -

 ٤ُٚ "٣ـظٔغ ك٢ ح٧ىد َٗف حُٔؼ٠٘ ٝرالؿش حُِلظ".ا

 

ػنػشتغبظػضضغظػواضططظزػسسػاضّذطرػس:بٌغنػظظرةػاب
علػغختضفػرأيػابنػشتغبظػرنػرأيػصٌلػطنػ-ط: 

:ابنػطباطباػوابنػرذغقػسسػاضّظظرةػاضزػشضغظػ
 (.واضططظزػوّضحػاجابتكاضّضغظػ

٠ُ حُِلظ ٝحُٔؼ٠٘ ٝكيس اٗؼْ ٣وظِق ٧ٜٗٔخ ٗظَح 

ٝف ال  َ خ  ٓظٔخٌٓش ٓؼَ حُـٔي ٝحُ  ٓ ٣ٌٖٔ حُلَٜ ر٤ٜ٘ٔخ أ

أٍرؼش أهٔخّ ُْٝ ٣ؼي ٛٔخ ٝكيس ٠ُ احرٖ هظ٤زش هٜٔٔٔخ 

 ٓظٔخٌٓش

 َٟد كٖٔ ُلظٚ ٝؿخى ٓؼ٘خٙ.--1

ظٚ ُْ طـي ٛ٘خى َٟد كٖٔ ُلظٚ ٝكال كخًح كظ٘ -2

 ك٢ حُٔؼ٠٘.كخثيس 

 َٟد ؿخى ٓؼ٘خٙ ٝهَٜص أُلخاٚ.-3

َ ُلظٚ.-4 َ ٓؼ٘خٙ ٝطؤه   َٟد طؤه 

 

رذغقػبٌغنػرأيػابنػطباطباػاضطضوٌيػوابنػس:
ػػاضػغرواظسػسسػشضغظػاضضغظػواضططظز

 8ٕٔٓشظ١ٞ 

٣َٟ حرٖ ١زخ١زخ حُؼالهش ر٤ٖ حُِلظ ٝحُٔؼ٠٘ ػ٠ِ ٗلٞ -

ٝف ٝحُـٔي ٝٓخٍ حرٖ ٤ٍٗن حُو٤َٝح٢ٗ   َ حُؼالهش ر٤ٖ حُ

٠ِ ٜٗـٚ كؼي  حُِ لظ ٝحُٔؼ٠٘ ٤ٗجخ ٝحكيح ال٣ٌٖٔ ػ

حُلَٜ ر٤ٜ٘ٔخ ُوُٞٚ :"حُِ لظ ؿْٔ ٍٝٝكٚ حُٔؼ٠٘ 

ٝف رخُـٔي"  َ  ٝحٍطزخ١ٚ ًخٍطزخ١ حُ
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ضزػعذاػاضحصمػسسػإضزػضعظػأخرىػبطلػ،طاػاضٌدببػاّضذيػدسطرػإذاػترجمػإغرىػاضجاحظػأٌنػاضّذطرػ-1
 ؟ظٌلػطاػدردت

ٚ  طٌٖٔ ك٢ أُلخاٚ - ٕ  حُو٤ٔش حُـٔخ٤ُش ٝحُل٤٘ ش ُِ٘ ٕ  حُـخكظ ٣َٟ أ ٝطَؿٔش حُ٘ٚ   ًؼَ ٖٓ ٓؼخ٤ٗٚ.أ٧

كَم ك٤ٜخ ر٤ٖ حُؼَر٢  ٠ُ ُـش أهَٟ طؼ٢٘ حُللخا ػ٠ِ حُٔؼ٠٘ كو٢ ,ٝحُٔؼخ٢ٗ ك٢ ٗظَ حُـخكظ الا

خ حُِـش ٝٓخ  ٓ حُظ٢ حٛظْ  رٜخ حُـخكظ  هخٓش حُُٕٞ ٝطو٤َ  حُِ لظ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ح٧ٍٓٞا٣ظزؼٜخ ٖٓ  ٝؿ٤َٙ أ

. كٔظظـ٤َ رال  ٗي 

حُِ لظ ٝحُٔؼ٠٘ -علػتجدػضصٌلػطنػ:اضّضغظػواضططظزػ،طزٌغظػرضزػاآلخرػسسػاألدبػ؟وّضحػرأغك.-3

ػٕ ٗلَٜ أكيٛٔخ ػٖ ح٥هَ.أٗٔظط٤غ  َٓطزطخٕ رؼ٠ٜٔخ رزؼٞ ك٢ ح٧ىد ٣ٌٝٔالٕ رؼ٠ٜٔخ كال
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ػاضظّػادػسسػعذاػاضطوضوعػرضزػطبدأغنػعطاػ:س:دارتػآراءػ
ػ:ػاضطػصودػبصلػطنػاضصذبػواضصدقػسسػاضّذطر؟1س
ٍٞس ح٧ىر٤ش ُٔخ ٣٘خٓزٜخ ك٢ حُٞحهغ ٝػي أػٌد حُّشؼَ أًٌرٚ-1  ٜ ّ حُظ و٤ي رٔؼخ٤٣َ حُؼوَ :ٝٛٞ ػيّ ٓطخروش حُ

  ٝحُٔ٘طن

٘ ٤ذ :  *ٖٝٓ ح٧ٓؼِش ػ٠ِ ًُي هٍٞ حُزلظ١َ ٓخىكخ حُ

بسَ اؼبصمٛي أؽغٓ ؽبٌخ   
 
 ٠َٛ اٌٛ ٝ ِٓ صبسَ مل ٠صمً          ٚاٌص

ٕ هخ١ؼخ ك٢ - ٌ ١ ٣ٜوَ ك٤ٌٕٞ أر٤ٞ حُِٞ  ٔ ٤ق حُ ٘ ٤ذ )ك٤غ ٗزٜٚ رخُ ُوي هخُق حُزلظ١َ  حُٞحهغ ك٤ٖ ٓيف حُ

ٍٞس ٟٖٔ ىحثَس حُو٤خٍ حُٔوزٍٞ.  ٜ  حُٔؼًَش(طزو٠ ٌٛٙ حُ

ػاضؼدفػاضذيػغػصدهػاضّذارر؟ػطا
 .ك٢ حُٔظخَٛ حُِٔز٤ش ُٚ حُلٖٔ ٝحُظ ؤػ٤َ ك٢ ٗلْ حُٔظِو٢ ُْٝ ٣ٔ٘غ حُٔظِو٢ ٖٓ حُظ ل٤ٌَكيحع حُٞحهغ ا

هٍٞ حُٔظ٘ز٢  حٌٌُد ح١ٌُ طـخُٝ كيٝى حُو٤خٍ حُٔؼوٍٞ ٝح كَحؽ حُوخٍؽ ػٖ حُلو٤وشٖٝٓ ح٧ٓؼِش ػ٠ِ 

 ٓخىكخ :

ٕٟ سعً  
 
بن مل رشٟٔاٌٛال ـببؼجزٟ          وفٝ جبغّٟ كبٛال أٔ

 
٠ 

د حُٔزخُـش ُ٘لْ حُٔظِو٢ ٓؼَ :ُٞ ,٣ٌخى *ٝهي   َ ٘ خػَ حٓظويّ أىٝحص طو ٕ  حُ حٓظلٖٔ حُ٘و خى ٌٛٙ حُٔزخُـش ٧

٘ خػَ ٓخىكخ : ...حُن",  ٖٝٓ ًُي هٍٞ حُ

 را ِب عبء ٠غزٍُ.اسوٓ اغبؽ١ُ          ٠ىبد ديغىٗ ػشفبْ ساؽزٗ 
 أػٌد حُّشؼَ أطيهٚ -ٕ

س ػٖ طـَرش  ٍٞس ٓؼزَ   ٜ ٘ خػَ حُو٤خٍ حُٔوزٍٞ ًوٍٞ طؼ٣َلٚ :إٔ طٌٕٞ حُ ٗؼ٣ٍٞش كو٤و٤ش ٣ٝٔظويّ ك٤ٜخ حُ

 (2518)٤ٛل٢            ٠ِ٤ُ ح٧ه٤ِ٤ش :

خ صسق خيٍٓ قبِٛب           لَٛ سثبغ اػب١ً ٚعػ ث١ٛرُٙ  
 
 ٚأعٕ

ٓخف حٍُِهخء ٗـّٞ ح٤َُِ ٢ٛٝ ٍٛٞس ٓوزُٞش  َ ٍص ٠ِ٤ُ حُو٤ٍٞ حُٔـظٔؼش ٢ٓٝ حُز٤ٞص رخ٤َُِ ٝحُ  ٞ  ال *ٛ

 .ػ٠ِ كيٝى حُٔ٘طنهَٝؽ ك٤ٜخ 

ػ:طضطونػصلػبغتػطنػاضبغتغنػاآلتغغن:طاػاضطبدأػاضّظػديػسسػطوضوعػاضٌصدقػواضصذبػاضٌذيػغتغقػطدػ2س
ٔ خٕ رٖ ػخرض :-أ  هخٍ ك

 أؽغٓ ث١ذ أٔذ لبئٍٗ    اٚ
 
٘ ؼَ أٛيهٚ( را أٔشذرٗ صذلباث١ذ ٠مبي     ْ  )أػٌد حُ

 هخٍ حُزلظ١َ:-د

فزّٛٔب ؽذٚد ِٕؽمىُ    
 
ؼش ٠ىفٟ ػٓ صذلٗ وزثٗ .   وٍ

 
٘ ؼَ أًٌرٚ(ٚاٌش  )أػٌد حُ

 قال ابن المقتّز:-3

٘ش.             لبٌذ وربد ٚشجذ لٍذ ؽبب    
 
 ٘زا  جبس ٚلبئغ اٌذ

ػوّضحػاضٌصورةػاضغظغظػسسػاضبغت-أ
٘ خػَ    ح٤ُ٘ذ ك٢ ٍأٓٚ رـزخٍ حُلَٝد ح١ٌُ ٣ؼِٞ حَُإّٝٗزٚ حُ

ػجابتكػ.إنػصظتػظاشداػسؼلػترىػعذاػاضبغتػطنػبابػاضصذبػأمػاضٌصدقػ؟وّضحػإ-ب
٘ ٤ذ ك٢  ٍٞس كِْ طٌٖ ٓطخروش ُِٞحهغ ,كخُ  ٜ ٘ خػَ هَؽ ػ٠ِ ٓؼخ٤٣َ حُؼوَ ٝحُٔ٘طن ك٢ حُ ٕ  حُ ٖٓ رخد حٌٌُد ٧

  ٖ  حُؼَف ػالٓش ػ٠ِ حُظ ويّ ك٢ حُٔ
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:ٛٞ ؿِٔش ٖٓ حُوٜخثٚ حُل٤٘ ش حُظ٢ طٜزؾ  طؼ٣َلٚٔ:ّ

ٗظخؿخ أىر٤ خ ٓخ رٜزـش ؿخُزش ط٤ِٔ  ًُي حُ٘ظخؽ ٖٓ ؿ٤َٙ ك٢ 

ٓخٕ.  ِ ش ٖٓ حُ  كظَس ٓؼ٤٘ 

ػواحدػل(الغػتصرػاضطذعبػاألدبسػرضزػسردس:)رض
٧ٗٚ ٣َ٘ٔ ػيىح ًز٤َح ٖٓ حُٔزيػ٤ٖ ؿٔؼض ر٤ْٜ٘ 

ش ٓظ٘خرٜش  ٓ ْ رٜخ  هٜخثٚ ػخ ش ٣ظٔ   ٛ حص هخ ٝٝؿٞى ٤ِٓ 

 .أىد أى٣ذ ٖٓ ؿ٤َٙ ٖٓ أطزخػٚ ٖٓ حٌُٔٛذ ٗلٔٚ

ػس:صغفػغتذصلػاضطذعبػاألدبسػ؟
٣ظٌَ٘ طي٣ٍـ٤خ ك٤غ طظؼخ٣ٖ خػخٍ ٌٓٛذ ٓخرن ٓغ -1

 ٌٓٛذ الكن.

ك٢ حُٔـَد ػْ حٗظوَ طؤػ٤َٛخ ٓغ ريح٣ش  ظٚاَٜص ريح٣-2

٠ش حُؼَر٤ش  ػزَ حالطٜخٍ  ٠ُ أىر٘خ حُلي٣غاػَٜ حُٜ٘ 

ؿٔش  .ٝكًَش حُظَ 

ػس:رٌرفػرصرػاضّظؼضظػاضطربٌغظ:
ن ػ٠ِ حُلظَس حُظ٢ ريأص رلِٔش ٗخر٤ِٕٞ ػ٠ِ َٜٓ ٣ِط

٘ َم ٝحُـَد أىٟ ح٠ُ  ٝٓخ ٍحكوٜخ ٖٓ حطٜخٍ ر٤ٖ حُ

حٍطوخء ح٥ىحد حُؼَر٤ ش رؼي طيٍٛٞ أكٞحُٜخ ك٢ حُؼَٜ 

 .حُؼؼٔخ٢ٗ

ػ

ػاضطػصودػباألدبػاضصالدغصسػسسػاألدبػاضطربس؟(ػ)ػطاػغطضقػادمػطدردظػاالحغاءػواضّظؼضظ؟ػنػرضزػطس:
٘ ؼ٣َش حُؼَر٤ش  ٘ ؼَحء حُ٘ ظْ  حُظ٢ اَٜص ك٢ أٝحثَ حُؼَٜ حُلي٣غ٣طِن ػ٠ِ حُلًَش حُ ٝحُظِّ ك٤ٜخ ػيى ٖٓ حُ

٘ ؼَ ٘ ؼَ حُؼَر٢ حُـخ٢ِٛ ٝح٩حء ك٢ ػٍٜٞ حػ٠ِ ٜٗؾ حُ  ٓال٢ٓ.ُىٛخٍ حُ

ػردداػطنػذطراءػ"طدردظػاالحغاءػواضّظؼضظ"ػس:اذصر
ٛخك٢,-ػ٢ِ حُـخٍّ "َٜٓ" أكٔي ٗٞه٢ ,كخكظ حرَح٤ْٛ,  َ  -ٓلٔي ٜٓي١ حُـٞح١َٛ "حُؼَحم" ٓؼَٝف حُ

كخػ٢ "ح٧ٍىٕ"   َ ٢ًٍِ "٣ٍٞٓخ" –ػزيحُٔ٘ؼْ حُ  ِ  ه٤َ حُي ٣ٖ حُ

ػ(طحطودػداطسػاضباروديػ.)س:دٌمػرائدػعذهػاضطدردظػ:
ػاالحغاء؟س:طادطاتػذطرػطدردظػ

٘ ؼَحء حُويح٠ٓ كؤٗزْٜٞٛ ك٢ أٓخ٤ُزْٜ ٍْٝٛٞٛ ٝٓزخ٢ٗ هٜخثيْٛ. ٘ ؼَحء ػ٠ِ ٜٗؾ حُ  ٓخٍ حُ

 

 

 

 

 

 

ػس:*بٌغنػطظاعرػتطٌثلػدطاتػطدردظػاالحغاءػواضّظؼضظػسسػشصغدةػاضباروديػ:
 من حيث الموضوعات "

 ِٓ أظببء سعُ اؼبٕبصي  أال
 
 ْ ٟ٘ مل رشعغ ث١بٔب ٌغبئًاٚ              ؽٟ

ٚاِظ ٚاٌزمذ  
 
زٙب اٌش

 
 ػ١ٍٙب أ٘بظ١ت اٌغ١َٛ اغبٛافً            خالء رؼف

 ُ
 
اس ثؼذ رشع

 
 أسأٟ ثٙب ِب وبْ ثبألِظ شب ٍٟ               فأل٠ب ػشفذ اٌذ

جبء ٚؼبؼبب     
 
  ٕذ ٟٚ٘ ِؤٜٚ ٌٍؾغبْ اٌؼمبئً         ذد ٟٚ٘ ِشػٝ ٌٍظ
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عبئً          فٍٍؼني ِٕٙب ثؼذ رض٠بي أٍ٘ٙب   
 
 ِؼبسف أؼالي وٛؽٟ اٌش

            فؤعجٍذ اٌؼ١ٕبْ ف١ٙب ثٛاوف  
 
ِغ جيشٞ ثؼذ عؼ

 
 ثٛاثً ِٓ اٌذ

 صجبثزٟ 
 
 ٚأ شد ثمٍجٟ الػغبد اٌجالثً             د٠بس اٌزٟ ٘بعذ ػٍٟ

ٝحْٓ َّ ػـخص  روِز٢  أػَٔص  –:ح٤ُٔيس ح٣ٌَُٔش  حُؼوخثَ –:حُٔطَ حُؼظ٤ْ  أٛخػ٤ذ -:ح٣َُق حُظ٢ طؼ٤َ حُظَحد حُ

٘ ٞم  حُزلرَ  :أٗؼِض ٗخٍ حُٜٟٞ ٝحُ

ٔ لَ ٣ٝطِذ -1 ٘ خػَ ٓويٓش ٤ِِ١ش ٣وخ١ذ ٍك٤وٚ ك٢ حُ ُوخء حُظ ل٤ش ػ٠ِ ى٣خٍ ٓلزٞرظٚ ػْ ٣ٜق أػَ ا٤ُٚ احهظخٍ حُ

 ٌٛٙ ح١٧الٍ ك٢ ٗلٔٚ ٝأٗٞحهٚ .

٘ ؼَحء حُـخ٤٤ِٖٛ حَٟٓء حُو٤ْ ١َٝكش رٖ -2 ٔ ٤َ ػ٠ِ ٜٗؾ حُ ٘ خػَ رخُ  حُؼزي.هخّ حُ

٠ُ ػٌٍ ٖٓ ٣ِٞٓٚ ػ٠ِ ا٠ُ ٟٓٞٞع خهَ ك٤غ ٤٘٣َ ا٣٘ظوَ رؼي حُٔويٓش ك٢ ٤َٓٙ ػ٠ِ ٜٗؾ ح٧هي٤ٖٓ رخالٗظوخٍ -3

 ك٤وٍٞ:ٝٓخ خُض ا٤ُٚ كخُٚ  كزٚ  

 
 
مزٙب يف اغبٟ

 
 ٚعبئٍٟار أٔب ؾبٍٛة اٚ                     ر ٟ٘ ؼفٍخ ارؼٍ

 
 يل

ب اعز
 
 فٍّ

 
 يف اٌمٍت ٚاقبٍذ   مش

 
 ػٛاريل      اغبت

 
  ١بثزٗ ٘بعذ ػٍٟ

ٌ ٣ٖ أىًٍٞح حُٔـي-4 ث٤ْ ٝٛٞ حُلوَ روٞٓٚ حُ  َ ٘ خػَ ح٠ُ حُٟٔٞٞع حُ  :ٝحُل٠خثَ حُل٤ٔيس ٣٘ظوَ حُ

ّبئًاال ٚال ؾبذ          ِٓ اٌمَٛ ثبد ؾبذُ٘ يف ذيبئٍُٙ   
 
  داخً يف اٌش

اد آخش آوً 
 
ؼٓ أٚي ؽبًِ                    ٠ىْٛ ػشبء اٌض

 
 ٠َٚٛ اخزالط اٌؽ

 

ػخصائصػشصغدةػاضباػروديػطنػحغث:
 طِظِّ حُوخك٤ش حُٞحكيس (:ط٤َٔ ػ٠ِ ٜٓ٘ؾ حُويٓخءحُوخك٤ش)

ٝحْٓ ,أٛخ٤ٟذ . طؼلظٜخ, حٓظويحّ ح٧ُلخا حُـُِش ًلخٍ حُويٓخء ٓؼَ:: ٖٓ ٗخك٤ش حألُلخظ*  َ  حُ

٣خف ٖٓ طَحد, *ٖٓ ٗخك٤ش حُٔؼخ٢ٗ ٝحُٔٞػٞػخص حُوي٣ٔش  َ ٣خٍ رلؼَ حُ ٝحُظ زخء حُظ٢  : حُلي٣غ ػٖ حٗيػخٍ حُي 

ٛخ  ٣خٍ رؼي هِٞ   ,ٝحُلوَ رخُوّٞ.ٖٓ أِٜٛخ طَػ٠ ك٢ حُي 

٘ ؼ٣َش حُٔؤُٞكش ُيٟ حُويٓخء ًحص حُط خرغ حُل٢ٔ حُٔخى١  ًوٍٞ  *ٖٓ ٗخك٤ش حُظٍٞس حُشؼ٣َش ٍٞس حُ  ٜ :حٓظويحّ حُ

٘ خػَ:  حُ

ِغ جيشٞ ثؼذ عؼ ثٛاثً فؤعجٍذ اٌؼ١ٕبْ ف١ٙب ثٛاوف   
 
حُـ٣َِ  )٣٘زٚ حُي ٓغ رخُٔطَِٓ اٌذ

 (.حَُٜٔ٘ٔ

ػ(2018)ذتويػػػػػػػ*خصائصػاضطذعبػاضصالدغصسػسسػاألدبػاضطربس
 ٣لخ٢ً حُويٓخء ك٢ ر٘خء حُو٤ٜيس حُؼَر٤ش ٖٓ ك٤غ طؼيى حُٟٔٞٞػخص .-1

 ٣ِظِّ حُوخك٤ش حُٞحكيس.-2

٣ٞ ش ٤ًذ ححُظ٣َلخكظ ػ٠ِ ٓالٓش ح٧ُلخا ٝؿِحُظٜخ ٝكٜخكش -3  .ٝح٧ٓخ٤ُذ حُِـ 

ػ٣زظؼي ػٖ حُو٤خٍ حُـخٓق رخٓظويحّ حٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش حُل٤ٔ ش ٝحُٔخى٣ش ك٤ٞحُٕ ر٤ٖ حُؼوَ ٝحُؼخ١لش.-4
ػس:طاعسػاألزراضػاضذطرغظػاضجدغدةػاضتسػادتخدطؼاػذطراءػاضطذعبػاضصالدغصسػ؟

٘ ؼَ ح٢٘١ُٞ  -1 ٘ ؼَ حالؿظٔخػ٢ -2حُ ٘ ؼَ حَُٔٔك٢ .-3حُ  حُ

ػ(2018)صغغسػػػس:)رضل(طادببػظؼورػاألزراضػاضجدغدةػسسػاضطذعبػاضصالدغصسػ؟
 رٔخ ٣٘خٓذ ػَْٜٛ ٝٓخ حٓظـي ك٤ٚ ٖٓ اَٝف 
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 حغاءػواضظؼضظػرضزػاضطذعبػاضصالدغصسػسسػاألدبػاضطربس؟طالقػادمػ"طدردظػاإلإطاػرأغكػسسػ-ظ

ظَ رخُٔلٔ٘خص ط٤ٔٔش ىه٤وش ٧ٕ   ٓلٔٞى ٓخ٢ٓ حُزخٍٝى١ أٍحى إٔ ٣ٜ٘ٞ رخُ٘ؼَ  ٣ٝوَؿٚ ٖٓ حالٗلطخ١ ٝحُظٔ 

ؼق رخطوخً ٜٓ٘ؾ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُوي٣ْ ح٤ٛ٧َ حُزي٣ؼ٤ش. ٘ ؼَ حُٔؼخَٛ ٌُٖٝ  ٝرؼي إٔ أػوِٚ ح٠ُ  ٗوطش حٗطالم ٗلٞ حُ

٘ ؼَحء حُويح٠ٓ.  ٓغ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُوٜخثٚ حُل٤٘ ش حُظ٢ ٜٗؾ ػ٤ِٜخ حُ

ح اجابتك.هل استطافت مدرسٌ اِحجاء والنوـٌ اـافٌ شٍء ج-ع ـّ ًّ الحديث؟ و  ديد لألدب القرب
٘ ؼَ حالؿظٔخػ٢ اػٗؼْ كوي حٓظطخػض  ٘ ؼَ ح٢٘١ُٞ ٝحُ ٘ ؼَ حُؼَر٢ رٟٔٞٞػخص ؿي٣يس ٓؼَ حُ َحء حُِـش حُؼَر٤ش ٝحُ

 .٢ٛٝ ُْ طٌٖ ٓؼَٝكش ٖٓ هزَ رٔخ ٣٘خٓذ ػَْٜٛ ٝٓخ حٓظـي  ٖٓ اَٝف ٝأكيحع  ٝحَُٔٔك٢.

ضضذاررػأحطدػذوشسػسسػوصفػطدغظظػدطذقػحغنػزارعاػططارضاػبذضكػاشراػاألبغاتػاضذطرغظػاآلتغظػ-4
ػشصغدةػاضّذاررػاألظدضدسػأبسػاضبػاءػاضٌرظديػسسػرثاءػطدنػاألظدضسػاضتسػططضطؼاػ:

 شٝء ارا ِب ت ٔمصبْ   
 
 ثؽ١ت اٌؼ١ش أصِبْ                 ٌىً

 
 فال٠غش

 الحديث :ثم استخلص منوا أهم مّمح الكّسجكجٌ فً األدب القربً 

ك ٚأشذ سعُ ِٓ ثبٔٛا  
 
عُ أؽذاس ٚأصِبْ     لُ ٔبط عٍ

 
 ِشذ ػٍٝ اٌش

 اٌصؾبئف ثبق ِٕٗ ػٕٛاْ           وفبء ٌٗ    ٘زا األد٠ُ وزبة ال
 
 سس

بط ثغذاْ ٚال           ٌٛال دِشك ؼبب وبٔذ ؼ١ٍؽٍخ 
 
 ص٘ذ ثجٕٟ اٌؼج

ذ طببئٍٙب             األسض داس 
 
فبق ٚلذ ٘ج

 
 ؽبب  اٌف١ؾبء(ثغزبْلبي اٌش

ّظ فٛق عبني اؼببء ػم١بْ
 
 دخٍزٙب ٚؽٛاش١ٙب صِشدح         ٚاٌش

بَ شىشا ال ٠ب
 
        ٌٗ   أمعبء فز١خ اٌش

 
 ؽغبٔىُ جيض٠ٗ شىشاْاٌٛ أْ

 فبؼبٍه  شط ٚذبذ٠ذ ٚث١ٕبْ      ش١ذٚا ؽبب اؼبٍه ٚاثٕٛا و١ف دٌٚزٙب 
لذ ف١ٗ أعٕبط ٚأد٠بْ        ْ رزاللٛا يف ٜ٘ٛ ٚؼٓ أاؼبٍه 

 
 رفش

ٌ ٛذ حُوخُٚ  ػو٤خٕ–:حرظؼيٝح  رخٗٞح–:ٓي٣٘ش ىٓ٘ن  ؿِّن  -:ٓي٣٘ش رـيحى رـيحٕ–:حُ

 -ٓي٣٘ش ىٓ٘ن  :حُل٤لخء

 ٣ِظِّ حُوخك٤ش حُٞحكيس.-٣2لخ٢ً حُويٓخء ك٢ ر٘خء حُو٤ٜيس حُؼَر٤ش ٖٓ ك٤غ طؼيى حُٟٔٞٞػخص .-1

ْٓ ,كٞح٤ٜٗخ(حُظ٤ًَذ٣لخكظ ػ٠ِ ٓالٓش ح٧ُلخا ٝؿِحُظٜخ ٝكٜخكش -3  َ ٣زظؼي ػٖ حُو٤خٍ حُـخٓق -.4 )رخٗٞح ,حُ

خء ػو٤خٕ"ظويحّ حٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش حُل٤ٔ ش رخٓ  ٔ ٘ ْٔ كٞم ُـ٤ٖ حُ ٘ ْٔ  ٣ٝلظٌْ ُِؼوَ ًوُٞٚ "ٝحُ ٗ ؼش حُ ك٤غ ٗزٚ  أ

ٌ ٛذ ِ  -5 رخُ ٘ خثؼش ُيٟ حُويٓخء ,ٓؼَ حُي ػٞس ح٠ُ حُلَٙ ػ٠ِ حُؼ  ٝحُٔ٘ؼش.ٗـي حُٔؼخ٢ٗ حُٔؤُٞكش ٝحُ

أوروبا بقد حركٌ البحث القلمً فً القرن الخامس حجث بدأت فً مّحظٌ : ظورت الكّسجكجٌ فً *

 .ايطالجا وازدهرت فً فرنسا ٓحجاء الثّقافٌ الجونانجٌّ والّتجنجٌّ
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ػ:رٌرفػاضطذعبػاضروطاظدسػسسػاألدبػاضطربسػاضحدغث1س
ػ٠ِ حُ٘ؼَحء ح٣ٌُٖ ٗخىٝح ر٠ٍَٝس حُظ لٍَ ٖٓ حُوٞحػي ٝح٧ٍٛٞ حُظ٢ ٗخىص رٜخ ٌٓٛذ أىر٢ أ١ِن  ٛٞ

ح حٛظٔخْٜٓ ػ٠ِ حُلي٣غ ػٖ ٓ٘خػَ  حالٗٔخٕ حُلَى ٝٛٔٞٓٚ  ,ٝأ١ِوٞح حُؼ٘خٕ ُِؼخ١لش ٝحُو٤خٍ حٌُال٤ٌ٤ٓش ٝٛزٞ 

 ,ٝٝا لٞح حُط ز٤ؼش ُِظؼز٤َ ػٖ طِي حُٔ٘خػَ ٝٗوِٜخ ٦ُه٣َٖ.

ػس:طادببػظذوءػاضروطاظدغظ؟
ريحع ح٧ى٣ذ ٝهيٍطٚ ػ٠ِ ٗوَ طـَرظٚ حُ٘ؼ٣ٍٞ ش اطلي  ٖٓ  حً حُوٞحػي حُٔٔزوش ك٢ ح٧ىد ه٤ٞى اَٜص ٧ٜٗخ طؼي  

 ٦ُه٣َٖ .

وطاػػرددػاضطدارسػواالتجاعاتػاضروطاظدغظػسسػاألدبػاضطربسػاضحدغثػسسػاضػرنػاضطذرغنػ.*
 طظؼا.(ػغضٌمػاضطذعبػاضروطاظدسػردةػجطاراتػأدبغظػاذصرػاثظتغن-2خصائصؼا؟)س:

 طظلٍَ ٖٓ حُوٞحػي ٝطوظِق ك٢ حالٛظٔخٓخص ٝح٠ُٔخ٤ٖٓ ٝح٧ٓخ٤ُذ  : هظخثظٜخ

 :ػز خّ حُؼو خى ,حرَح٤ْٛ حُٔخ٢ُٗ ,ػزيحَُكٖٔ ١ٌَٗ. ؿٔخػش حُّي٣ٞحٕ-1

 ٗخى١ ,حرَح٤ْٛ ٗخؿ٢. :أكٔي ٢ًُ أرٞ شؼَحء حُٜٔـَ-2

٘ خػَ حُٜٔـ١َ ح٤ِ٣خ أرٞ*ٖٓ حُوٜخثي حُظ٢ طظْٔ رخُطخرغ حَُٝٓخ٢ٔٗ ه٤ٜيس "كِٔلش حُل٤خس   ٓخ٢ٟ ٣وٍٞ: "ُِ

بوٟ ِٚب
 
 را  ذٚد ػ١ٍالاثه داء                  و١ف رغذٚ  أ٠ٙزا اٌش

ؽ١ال 
 
ؽ١ً اٌش

 
 اعبٕبح يف األسض ٔفظ                رزٛلٝ لجً اٌش

 
 شش

 
 اْ

ٛن يف اٌٛسٚد ٚرؼّٝ  
 
ذٜ           ٚرشٜ اٌش

 
 و١ٍالاأْ رشٜ فٛلٙب إٌ

حكظظق ه٤ٜيطٚ ٓزظؼيح ػٖ حُٔظَٜ حُظو٤ِي١ ك٢ ٓويٓش حُو٤ٜيس حٌُال٤ٌ٤ٓش ُْٝ ٣وق ػ٠ِ -1: ٓٞػٞػٜخ

 حُطَِ.

ػضزػاضتغاؤلػواالدتطتاعػباضحغاةػ)سصغفػغذصوػاضحغاةػطنػزغرػرضظػأوطرض؟(.إاضدروةػ-2
 ٓؼخال )٣ٝظوٌ حُط٤ٍٞ ُظؤ٤ًي أكٌخٍٙ ٣ئًي كٌَطٚ رؤىُ ش طوخ١ذ حُٞؿيحٕ ٝحُؼخ١لش رظٞا٤ق ػ٘خَٛ حُطز٤ؼش-3

 ٣لظ٣ٌٚ حالٗٔخٕ( ك٤وٍٞ ػٜ٘خ:

   
 
مش لذ ٍِه اعبٛ

 
ٝ ٚاٌص

 
بئذْٚ اٌغج١ال         رزغٕ

 
 ػ١ٍٙب ٚاٌص

ب ٚاٌجؼط ٠معٟ لز١ال           رزغىن ٚلذ سأد ثؼعٙب ٠ئ  
 
 خز ؽ١

 ػبَ                   أفزجىٟ ٚلذ رؼ١ش ؼ٠ٛال؟
ُ
ٝ ٚػّش٘ب ثؼط

 
 رزغٕ

 اٌؽج١ؼخ ِٕٙب   
 
ُ ؽت

 
 ٚارشن اٌمبي ٌٍٛسٜ ٚاٌم١ال.            ٚرؼٍ

٘ خػَ رخُيػٞس ٝحُظلخإٍ ٝػيّ حالٓظٔالّ ُّٜٔٞ حُل٤خس :-4  ٣ٔظَٔ حُ

ٗ ٠زغىن
 
 ٠جبيل اٌىجٛال ِٚغ اٌىجً ال                  وٓ ٘ضاسا يف ػش

         ال شاثب ٠ؽبسد اٌذٚد يف األس 
 
 ٍٛالض ٠ِٚٛب يف ا١ًٌٍ ٠جىٟ اٌؽ

ٙٛال.           ١ً وٛوجب ٠ئٔظ اٌغب  ٍِٚغ اٌ
 
ثٝ ٚاٌغ

 
 ثبد ٚإٌٙش ٚاٌش

ْ  ٢ٜ٘٣ ه٤ٜيطٚ رخُلٌَس ٗلٜٔخ حُظ٢ حرظيأ ك٤ٜخ:-5  ػ

بوٟ ِٚبثه داء 
 
 وٓ صب١ال رشٜ اٌٛعٛد صب١ال            أ٠ٙزا اٌش
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ػ*دطاتػشصغدةػ"اغؼذاػاضذاصس":
 .حُظ ٢ طؼي ىص ك٤ٜخ حُٟٔٞٞػخص : طظ٘خٍٝ ٟٓٞٞػخ ٝحكيح ػ٠ِ هالف حُوٜخثي حُوي٣ٔش حُٞكيس حُٔٞػٞػ٤ش-1

 حُظِحّ حُوخك٤ش حُٞحكيس.2

ػس:صغفػتطٌثلػاضتزامػاضّذاررػ"اغضغاػأبوطاضس"ػباضطذعبػاضروطاظدس؟
٘ خػَطلٍَ ٖٓ حُوخك٤ش حُٞحكيس ك٢ ه٤ٜيس حُٔٔخء ك٤غ ٣ٔؼَ ٍكٞ ح٧ٍٛٞ ٝحُوٞحػي حُظ٢ طلي  ٖٓ حريحع - ًٔخ  حُ

 . ٣َٟ حَُٝٓخ٤ٕٔٗٞ

٘ خ٢ً ,ىحء ,طظـ٠٘  ٝحُٔؼخ٢ٗ ٖٓ ٗخك٤ش حألُلخظ-2 ٔ ِٜش ًحص حُزؼي حُؼخ١ل٢ ٓؼَ :حُ  ,حٍُٞٝى:حٓظويّ ح٧ُلخا حُ

ظغ رخُل٤خس٤ٓؤُٞكش ط٘غ  رخُؼخ١ل :ٗـي ٓؼخٕ ؿي٣يس ؿ٤َ حُٔؼخ٢ٗ  . ٝؿٔخُٜخ ش ٣يػٞ ح٠ُ حُظ لخإٍ ٝح٧َٓ ٝحُظٔ 

 ٖٓ أ٣ٖ ٣ٔظٔي حُشخػَ طٍٞٙ حُشؼ٣َش ك٢ حٌُٔٛذ حَُٝٓخ٢ٔٗ؟: ٝحُو٤خٍٖٓ ٗخك٤ش حُّظٍٞ -4

 (8ٕٔٓط٤ل٢ )

حٓظٔي  ٍٛٞس ٖٓ حُطز٤ؼش حُل٤ش حُظ٢ أكٖٔ طٞا٤لٜخ ٝؿؼِٜخ ًخث٘خ ٣ل٤ٞ رخُل٤خس كخٍُٞٝى طظٌَِ رخُ٘ يٟ ٝحُط ٤ٍٞ 

٘ ؼ١َ.)حٓظِؿض ػ٘خَٛ حُطز٤ؼش ٍٝٛٞٛخ ُو٤خُٚ  طظـ٠٘ أؿَٔ ح٧ُلخٕ كؤ١ِن حُؼ٘خٕ  ٘ ؼ٣ٍٞش (حُ  رخُظـَرش حُ

ػخصائصػاضطذعبػاضروطاظدسػسسػاألدبػاضطربسػ3س:
ش ٝىهِٞح حُٟٔٞٞع ٣زظؼي ػٖ حُظوخ٤ُي حٍُٔٞٝػش ك٢ ر٤٘ش حُو٤ٜيس حُؼَر٤ش كٜـَ حَُٝٓخ٤ٕٔٗٞ حُٔويٓش حُط٤ِِ  -1

 ٓزخَٗس ٝحُظِٓٞح حُٞكيس حُٟٔٞٞػ٤ش.

٘ خػَ ٝطؼيىص حُوخك٤ش ك٢ اٜخ طلي  ٖٓ ٣َكٞ حُوٞحػي ٝح٧ٍٛٞ كظلٍَٝح ٖٓ ه٤ٞى حُوخك٤ش )ػَِ(٧ٗ-2 ريحع حُ

 حُو٤ٜيس حُٞحكيس.

 .رؼ٤يس ػٖ حُـ٣َذ ٣طِن حُؼ٘خٕ ُِؼخ١لش ٝحُو٤خٍ ٝٝالٞح حُطز٤ؼش ٝحٗيٓـٞح ك٤ٜخ رٔؼخٕ ػخ١ل٤ش ٝأُلخا ِٜٓش-3

٘ ؼ٣َش ٖٓ حُطز٤ؼش حُظ٢ ٗظَ-4 خ ًخثٖ ك٢ ٣٘زٞ رخُل٤خس.ا ٣ٔظٔي  حٍُٜٞ حُ  ٤ُٜخ حَُٝٓخ٤ٕٔٗٞ أٜٗ 

 : ضوءػطاػدردتػرنػاضّذطرػاضروطاظدسػبٌغنػرأغكػسسػطغؼومػاضّذطرػضدىػاغضغاػأبسػطاضسػسسػشوضرػسس-4

 ٟ
 
ؼش أٌفبظب ٚٚصٔب                       ْ ؽغجذ اٌغذ ِٕ

 
 اٌش

ب ٝٚأمع                      خبٌفذ دسثه دسثٟ 
 
 ِب وبْ ِٕ

٘ خػَ  ٘ ؼَ أُلخاخ احُ ٘ ؼَ ػ٘يٙ ٤ِ٣خ أرٞ ٓخ٢ٟ ٣َكٞ إٔ ٣ٌٕٞ حُ ؿُِش ٛؼزش أٝ كَٛخ ػ٠ِ حُُٕٞ كو٢ ,كخُ

ٓ٘خػَ ؿ٤ خٗش ٝأكخ٤ْٓ ٝػٞح١ق ك٤ خٟش ٣ؼزَ  ػٜ٘خ رخٓظويحّ ح٧ُلخا ٝحُٔؼخ٢ٗ حُؼخ١ل٤ ش حُِٜٔش ح٧ُٝحٕ ,ٌٝٛح 

ٝٓخ٢ٔٗ.  َ ٘ ؼَ حُ ػ٣ظ لن ٓغ حالَٓحف حُؼخ١ل٢ ٝحالٛظٔخّ رخُلَى ح٣ٌُِٖ ٣ؼَف رٜٔخ حُ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػ.اضصالدغصغظػواضروطاظدغظػطنػحغثػ:وازنػبغنػ-5
 حَُٝٓخ٤ٔٗش حٌُل٤ٌ٤ٓش 

ً اطِظِّ حُز٘خء حُظ و٤ِي١ ُِو٤ٜيس , ر٘خء حُوظ٤يس

طزيأ حُو٤ٜيس رٔوي ٓش ٤ِِ١ ش 

,ٝطظؼيى حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ 

طظ٘خُٜٝخ حُو٤ٜيس ,ٝطِظِّ ٝكيس 

 حُوخك٤ش .

ش ٝطزيأ ٤ِِ  طزظؼي ػٖ حُٔويٓخص حُط  

 رٟٔٞٞع حُو٤ٜيس ٓزخَٗس,

ْ حُو٤ٜيس رخُٞكيس  ٝطظٔ 

طِظِّ ٝكيس  حُٟٔٞٞػ٤ ش ,ٝال

 حُوخك٤ش .

ا٠ُ حُؼوَ ٝطزظؼي ػٖ طلظٌْ  حُؼخؽلش 

َٓحف حُؼخ١ل٢ ٝحُو٤خٍ ح٩

 حُـخٓق .

ططِن حُؼ٘خٕ ُِؼخ١لش ٝحُو٤خٍ 

ْ  رخُلَى ٝٓ٘خػَٙ.  ,ٝطٜظ

ٍٞ حُل٤ٔ ش  حُّظٍٞس حُّشؼ٣َّش   ٜ طؼظٔي ػ٠ِ حُ

خثؼش.  ٘  حُٔخى٣ ش ٝحُٔؤُٞكش ٝحُ

٘ ؼ٣َ ش ٖٓ  ٍٞ حُ  ٜ طٔظٔي  حُ

حُط ز٤ؼش ُِظ ؼز٤َ ػٖ ح٧كٌخٍ 

ٝحُٔ٘خػَ ٝحُؼٞح١ق, كوي ٍأص 

ك٢ حُط ز٤ؼش ًخث٘خ ك٤ خ ٣٘زٞ 

 .رخُل٤خس

طٔظويّ ح٧ُلخا حُـُِش حُلؤش  ُـش حُّشؼَ

,ٝطلَٙ ػ٠ِ كٜخكش 

طٜخ.  ٞ ٣ٞ ش ٝه ح٤ًذ حُِـ   َ  حُظ

ٔ ِٜش  طٔظويّ ح٧ُلخا حُؼخ١ل٤ ش حُ

ح٤ًذ ٝح٧ٓخ٤ُذ ٠ُ ا,ٝط٤َٔ  حُظَ 

ه٤وش حُؼٌرش.  َ  حُ

  

اشرأػاألبغاتػاآلتغظػضضّذاررػأبسػاضػادمػاضّذابٌسػثمػادتخضصػطظؼاػأعٌمػخصائصػاضروطاظدغظػسسػاألدبػ-6
 : اضطربسػاضحدغث

              را اٌشؼت ٠ِٛب اساد اغب١بح   ا
 
 ْ ٠غزغ١ت اٌمذسأ فال ثذ

 
 
                               ْ ٠ٕغٍٟ            أ١ًٌٍ  ٚال ثذ

 
 ْ ٠ٕىغشأٌٍم١ذ  ٚال ثذ

ش يف عٛ٘ب ٚأذصش
 
 ِٚٓ مل ٠ؼبٔمٗ شٛق اغب١بح                                       رجخ

 وزٌه لبٌذ يل اٌىبئٕبد                                   ٚؽذصٕٟ سٚؽٙب اؼبغززرت
٠ؼ ثني اٌفغبط                 

 
غش             ٚدِذِذ اٌش

 
 ٚفٛق اعبجبي ٚربذ اٌش

 سوجذ اؼبىن ٚٔغ١ذ اغبزس                                 ارا ِب ؼّؾذ اىل  ب٠خ
ؼبة  

 
ت ٚػٛس اٌش

 
                                     ٚمل اذبٕ

 
ت اؼبغزؼش

 
خ اٌٍٙ

 
 ٚال وج

 صؼٛد اعبجبي                               
 
٘ش ثني اغبفش ِٚٓ ال حيت

 
 ٠ؼش أثذ اٌذ

 ً٘ رىش٘ني اٌجشش؟                             ٚلبٌذ يل األسض ؼبب عؤٌذ:   
 
 أ٠ب أَ

 أ
 
 اػبؽش سوٛة ِٚٓ ٠غزٍز                              ػً٘ اٌؽّٛأبط ثبسن يف إٌ

 ٚحيزمش اؼب١ذ ِّٙب ورب                  ٘ٛ اٌىْٛ ؽٟ حيت اغب١بح 
 ْ ٠غزغ١ت اٌمذسأفال ثذ                   را ؼّؾذ ٌٍؾ١بح إٌفٛط    ا

٤ِش حُظ٢ ىٍؽ ػ٤ِٜخ حٌُال٤ٌ٤ٕٓٞ ك٢ ريء هٜخثيْٛ ٝىهَ ك٢ ٟٓٞٞػٚ ٓزخَٗس ,ٝٛٞ ) ٘ خػَ حُٔوي ٓش حُطِ  طَى حُ

٘ ؼذ ُظلو٤ن ٝؿٞىٙ ٝطِز٤ش ١ٔٞكٚ ,ٝط٢٠ٔ  حُو٤ٜيس ح٠ُ خهَٛخ ِٓظِٓش حُٞكيس حُٟٔٞٞػ٤   ش .ًٔخ حٓظٜ٘خٝ  حُ
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ٔ ِٜش حُؼخ١ل٤ ش  َٟٝٗ حُٔؼخ٢ٗ حُؼخ١ل٤ ش حُـي٣يس ؿ٤َ  ٗٞم , ح٠ُ٘ٔ" ,ٓؼَ "٣ؼخٗوٚ,َٟٗ ك٢ حُو٤ٜيس ح٧ُلخا حُ

٘ ؼ٣َ ش حُٔٔظ حُٔؤُٞكش ُيٟ حُويٓخء ٓؼَ ٓلخٍرش حُظِْ ًَٝٔ ٍٞ حُ  ٜ ي س ٖٓ حُط ز٤ؼش حُظ٢ ٔحُو٤ي ,ٓؼِٔخ ٗـي حُ

٘ خػَ ٓؼَ ط٘ز٤ٚ  ٞف رٜؼٞى حُـزخٍ ٝٓخأٟلض ًخث٘خ ك٤ خ ُيٟ حُ ك٤ٚ ٖٓ ٓوخ١َ ٝٛؼٞرش ,  طلو٤ن حالٍحىس ٝحُطٔ 

 كؤ١ِن حُ٘خػَ رٌُي حُؼ٘خٕ ُؼخ١لظٚ ٝه٤خُٚ.

ػ

 :سسػاألدبػاضطربسػاضحدغثػ:ررفػاضطذعبػاضواشطس1س
ش ًٔخ ٢ٛ ٖٓ ٛٞ حٌُٔٛذ ح١ٌُ ٣ؼ٠٘ رٞٛق حُل٤خس ح٤ٓٞ٤ُ  

 ٣ش ٓؼخ٤ُش.أؿ٤َ 

ػاضواشطغونػطادتؼمػاالدبغظػ؟ػغنػػادتطدأس:طنػ
 ٗو٤ٜخطٖٚٓ ٌٓ٘الص حُؼَٜ حالؿظٔخػ٢ ٝطليىص 

 ٖٓ حُطزوش حُٞٓط٠ أٖٝٓ ١زوش حُؼٔخٍ.

 خذعاػاضواشطغونػرضزػاضروطاظدغغنأبغنػاضطؽخذػاضذيػ

حَُٝٓخ٤٤ٖٔٗ رخُـٞح ك٢ حُو٤خٍ ٝحرظؼيٝح  ٕ  أحُٞحهؼ٤ٕٞ  ٍأٟ

ػٖ ك٤خس حُ٘خّ حُٞحهؼ٤ش ٝحُلي٣غ ػٖ ٌٓ٘الطْٜ 

ػ. ح٤ٓٞ٤ُ ش ْٜٝٛٔٞٓ

ػصغفػتطثلػاضطظؼجػاضواشطسػسسػأدبظاػاضطربٌس؟
حٓظٞكخٙ ٖٓ حُٞحهغ حُؼَر٢ رٌٔ٘الطٚ حالؿظٔخػ٤ش 

رَُ حالىرخء ػ٤ٞد حُٔـظٔغ ػ٤ٞد ؤٝه٠خ٣خٙ ح٤ُٔخ٤ٓش ك

ٍٝح  حُزئّ ٝ  ٞ  حُلَٓخٕ هٜي حالٛالفٛ

ػ

ػرددػاتجاعاتػاضطذعبػاضواشطٌسػطٌطاػدردت.(-:رددػاالتجاعاتػاضطتطددةػسسػاضطذعبػاضواشطس:)ػػ3س
َ   حُ٘وي٣شحُٞحهؼ٤ش -1 ٝحُلٔخى ٝطوّٞ رخٗظوخىٙ ٖٓ ؿ٤َ  : طظ٘خٍٝ ٌٓ٘الص حُٔـظٔغ ٝه٠خ٣خٙ طًَِ ػ٠ِ ؿٞحٗذ حُ٘

ش ٝحَُٝح٣ش ا  ٜ  ٝحَُٔٔك٤ش(.٣ـخى كٍِٞ.)طٞؿي ك٢ حُو

خٍ ٝحُلال ك٤ٖ ٖٓ ٝؿٜش ١ٝزوش ظ٣وّٞ حُؼَٔ ح٧ىر٢ ر:ح شظَح٤ًشحُٞحهؼ٤ش -2  ٔ ٣َٜٞ حَُٜحع حُطزو٢ ر٤ٖ ١زوش حُؼ

  َ  .كظي٣ٜ٘خ ٝطٌ٘ق ػ٤ٞرٜخ حَُأٓٔخ٤٤ُٖ ٝحُزَؿٞح٤٣ُٖ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ٝحُؼخ٤ٗش طٌٕٞ ٜٓيٍ حُ٘

 حُظ٢ طظ٘خُٜٝخ.ٌُِٔ٘الص ط٘ظَٜ ُِلال ك٤ٖ ٝحُؼٔخٍ  ٝطظَٜ ؿٞحٗذ حُو٤َ ٝطوي ّ كِٞال -

من النماذج القصصية في األدب الواقعي قصة بعنوان "نظرة ملؤها األمل "ألمين فارس .)

 هٜخثٚ حُوٜش حُل٤٘ش (ملحس.

ؿَحم ك٢ ا:حٓظٔي  ٓؼخ٤ٜٗخ ٝأكيحػٜخ ٝٗو٤ٜخطٜخ ٖٓ ك٤خس حُ٘ خّ حُٞحهؼ٤ش ٖٓ ؿ٤َ  ٖٓ ٗخك٤ش حُٔؼخ٢ٗ ٝحألكٌخٍ-1

 ٠ُ حُط ز٤ذ(.احُؼخ١لش ٝحُو٤خٍ )هٜش ٗخد  كو٤َ أ٠ٜٗ ىٍحٓظٚ رًٌخء ٝػ٘يٓخ ُْ ٣ـي ػٔال ٗؼَ أٗٚ  ٣َٓٞ كٌٛذ 

 ػخٍ(.–ؿخءص ح٧ُلخا ٓٔظٔيس ٖٓ ُـش حُل٤خس ح٤ٓٞ٤ُش رٔخ ٣ٞحكن ٍإ٣ش حُٞحهؼ٤ش )ًٞٓخ٣ش,ػخٍ  :ٖٓ ٗخك٤ش حألُلخظ-2

خٍ حُٔظٔؼِش رخُ٘خد  حُلو٤َ ١ٝزوش حَُأٓٔخ٤٤ُٖ حُٔظٔؼِش رخُ٘خد حُلو٤َ -3  ٔ طٔؼَ حُوٜش َٛحػخ ر٤ٖ ١زوش حُلال ك٤ٖ ٝحُؼ

 .ط ز٤ذش رخُحُٔظٔؼِحُزَؿٞح٤٣ُٖ  ١ٝزوش حَُأٓٔخ٤٤ُٖ 

 
 بجّن الحّل الذي وـقى الكاتب للمشكلٌ 

َ  ك٢ ػيّ حٗظظخٍ حُ٘خد  ُِٞا٤لش ُٝـٞثٚ  حُو٠َحٝحص ك٤غ ؿؼَ حُلَ رٔخ ٣ظلن ٓغ ؿخ٣ش ٠ُ ٜٓ٘ش رخثغ اطٔؼ

 حُٞحهؼ٤٤ٖ حالٗظَح٤٤ًٖ ك٢ طل٤ٖٔ ك٤خس حُ٘ خّ .

 

ػ*خصائصػاضطذعبػاضواشطسػسسػاألدبػاضطربسػ
ٍ حُٞحهغ ٣ٝزظ-1  ٞ  ؿَحم ك٢ حُؼٞح١ق ٝحُو٤خٍ .ؼي ػٖ ح٣٩ٜ

حط٤ش ٣ٝ٘ظوي -2  ٌ حُٔـظٔغ ٣ٝزلغ  ػٖ ٌٓ٘الطٚ ٣ًَِ ػ٠ِ حُو٠خ٣خ حالؿظٔخػ٤ش ٣ٝؼَٟٜخ ٟٓٞٞػ٤خ رؼ٤يح ػٖ حُ

 .حُٔ٘خٓزش ٣ٝوظَف حُلٍِٞ

 ًزَ ػ٠ِ حٌُظخرش حُو٤ٜٜش ٝحَُٝحث٤ش ٝحَُٔٔك٤ش.أ٣ؼظٔي رٍٜٞس -3
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ػ:رضٌلػظؼورػاضطذعبػاضواشطسػسسػاألدبػاضطربس.3س
٤خ٤ٓ ش ,كؤر  ٔ َُ اَٜ حٌُٔٛذ حُٞحهؼ٢ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ ُظ٣َٜٞ حُٞحهغ حُؼَر٢ رٌٔ٘الطٚ حالؿظٔخػ٤ ش ٝه٠خ٣خٙ حُ

ٍٝح ٓظخَٛ حُلَٓخٕ ٝحُزئّ هٜي حالٛالف.  ٞ  ح٧ىرخء ػ٤ٞد حُٔـظٔغ ,ٝٛ

 

ػ:طاػاضغرقػبغنػاضواشطغظػاضظػدغظػواضواشطغظػاالذتراصغظ.4ػس
 (8ٕٔٓ)ط٤ل٢ ػػػػػػػػػػػػاضظػدغظػاضواشطٌغظ

   َ ٞء اك٢ حُٔـظٔغ ٝطوّٞ رخٗظوخىٙ ٝ ٝحُلٔخىطظ٘خٍٝ  ٌٓ٘الص حُٔـظٔغ ٝه٠خ٣خٙ ٝط٘ظوي حُ٘ اٜخٍ ػ٤ٞرٚ ٝط٢٤ِٔ ح٠ُ 

خٍاالذتراصغظػػاضواشطٌغظأٌطاػػ٣ـخى كٍِٞاػ٤ِٜخ ٝطٌظل٢ رٌُي ٖٓ ؿ٤َ   ٔ ٍ حَُٜحع حُطزو٢ ر٤ٖ حُلالك٤ٖ  حُؼ  ٞ  طٜ

٠ُٝ ٝطظَٜ ؿٞحٗذ حُو٤َ ٝحالريحع ك٤ٜخ ,ٝطي٣ٖ ٝط٘ظَٜ ٨ُٝحُزَؿٞح٤٣ُٖ ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش ٝحَُأٓٔخ٤٤ُٖ  ٖٓ ؿٜش 

ّ حُٞحهؼ٤ش حالٗظَح٤ًش كِٞال ٌُِٔ٘الص حُظ٢ ط٘خُٜٝخ.حُؼ خ٤ٗش ٝطٌ٘ق ػ٤ٞرٜخ ٝطـؼِ ٘ ٍَٝ .ٝطوي   ٜخ ٜٓيٍح ُِ

 

 

ػوازنػبغنػاضطذعبػاضواشطسػواضطذعبػاضروطاظدسػطنػظاحغتسػ:األضغاظػواضططاظس.-5
ػاضروطاظدٌغظػاضواشطٌغظػ

حٓظويحّ ح٧ُلخا حُٔٔظٔي س ٖٓ ُـش  (8ٕٔٓشظ١ٞ ) حألُلخظ 

 حُل٤خس ح٤ٓٞ٤ُ ش

ٔ ِٜش حُؼخ١ل٤ شحٓظويحّ   ح٧ُلخا حُ

ط٣َٜٞ ك٤خس حُ٘ خّ حُٞحهؼ٤ ش  حُٔؼخ٢ٗ

ٝحُلي٣غ ػٖ ٌٓ٘الطْٜ ْٜٝٛٔٞٓ 

ح٤ٓٞ٤ُ ش. ٖٓ ؿ٤َ حُٔزخُـش ك٢ 

 حُو٤خٍ

حٓظويحّ حُٔؼخ٢ٗ ؿ٤َ حُٔؤُٞكش 

 حُظ٢ ط٘غ  رخُؼخ١ل٤ ش ٝحُو٤خٍ,

ٛظٔخّ رٔ٘خػَ حالٗٔخٕ حُلَى ٝح٩

.ٚٓٞٔٛٝ 

ػ
 

ػواضطدرحغظػأصثرػاضغظونػاألدبغظػثطثغالػضضطذعبػاضواشطسػسسػرأغك؟ضمػصاظتػاضػصظػواضرواغظػ-6
ح٧هيٍ ٖٓ هالٍ ر٘خثٜخ حُل٢٘  ػ٠ِ ط٣َٜٞ ٝحهغ حُ٘ خّ ٝك٤خطْٜ ح٤ٓٞ٤ُ ش ٌٝٓ٘الطْٜ رؼ٤يح ػٖ حُو٤خٍ ,ٓوخٍٗش   ٧ٜٗخ 

٘ ؼَ ٓؼال.  رخُلٕ٘ٞ ح٧ىر٤ ش ح٧هَٟ ًخُ

ػاضتسػدردتؼاػضتصبحػططثضظػضضواشطغظػاضظػدغظ.ػ(سارسػطضحسػ)تخٌغلػظؼاغظػأخرىػضػصظ-7
خ ك٢ ٗلٔي ,احٓٔغ ٣خ ر٢٘ حٕ ٌِٓ٘ظي ٤ُٔض ك٢ ؿٔٔي  َ  ٓخ ٛ٘خُي أٗ ي ط٣َي إٔ اٗ  ٜٗ  ي ٗخد  ٓظؼطَ  ػٖ حُؼَٔ ,ًٝ

 خ٤ٖ ٌٝٛح ًِٚ  ٣ٔزذ ُي ٝؿؼًح رَّ حُل٤خس ,كخهي ػ٠ِ ٗلٔي ٝػ٠ِ حُ٘ خّ أؿٔؼاطـي ح٠ُ ًُي ٓز٤ال ,كؤٗض  ط٘ظـَ ٝال

ٌ ١ طٌ٘ٞ ٓ٘ٚ. أّ حُ  َ  ٣ٔزذ ُي ٝؿغ حُ

٘ خد اٝٓخ  ٜٗخ٣ش ٓوظَكش: ٌٛح حٌُالّ كظ٠ حٗظلٞ ٝحهلخ ػ٠ِ هي٤ٓٚ ,َٝٛم رؤػ٠ِ ٛٞطٚ :أٗخ ٓوط٠ء ٕ ٓٔغ حُ

أٗض ُٖ طلْٜ ٟٝؼ٢ ٌِٝٓ٘ظ٢ ,طؼ٤ٖ ك٢ ػخُْ هخٙ ري ٝرؤٓؼخُي ,ٝحٗطِن هخٍؿخ ٖٓ حُؼ٤خىس ٖٓ  رخُويّٝ ح٤ُي,

 ؿ٤َ إٔ ٣ِظلض هِلٚ.

 ُِط خُذ ٜٗخ٣ش أهَٟ ٓ٘خٓزش""٣ٝظَى 

ػ

ػ
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ػاضطذعبػاضواشطسػسسػادبظاػاضطربس:س:ػرددػابرزػاضصتبػواضطؤضغاتػاضتسػتظحوػ

 حُٔئُق حٌُظخد

ػ"" ١ٚ ك٤ٖٔ (حُٔؼٌرٕٞ ك٢ ح ٍع)
 طٞك٤ن حُل٤ٌْػ)٤ٓٞ٣خص ٗخثذ ك٢ ح ٣ٍخف(       

ػٗـ٤ذ ٓللٞا     )ْٛٔ حُـلٕٞ(     
ػ٣ٞٓق حى٣ٍْ   )حُلَحّ  (  
ػػزي حَُكٖٔ حَُ٘هخ١ٝ )ح ٍع (

(ػ:رٌرفػاضطذعبػاضرطزيػ)سسػاألدبػاضطربسػاضحدغثطس
ػ8ٕٔٓشظ١ٞ :
ك٢ حُظؼز٤َ ػٖ حُٔؼخ٢ٗ حٌُخٓ٘ش  ء٣لخىر٢ ٣ؼظٔي ح٩أٌٓٛذ ػ

 ك٢ ٗلْ حالى٣ذ

ػعطغظػاضرطزغظػسسػاالدب؟أس:طاػ
٣ـخى ُـش ؿي٣يس طظـخُٝ ٓؼ٘خٛخ ا٤ُٚ ٖٓ ارٔخ طئى١ 

‘ ًؼَ ػٔوخ أٝىالالص  رؤكٌخٍحُؼـ٢ٔ ٝطٌٕٞ ٓلِٔش 

ًؼَ أطـؼَ حُ٘ٚ ‘ حُٜ٘ٞٝ رخُٔٔظٟٞ حُـٔخ٢ُ ُِ٘ٚ 

 ط٣ٞ٘وخ .

صغفػغتمػاضتطبغرػرنػاالذغاءػطنػوجؼظػظظرػس:
 ؟اضرطزغظ

ك٢ ٗلٞٓ٘خ ٖٓ ٓلخُٝش  حُظؼز٤َ ػٜ٘خ ك٢  طؤػ٤َٛخكٔذ 

ُظَح٤ًذ ك٢ ٤ٓخهخص ط٠ل٢ حالُلخا ٝح ك٤ٔظويًٕٓٞحطٜخ 

ػِٜخ رؼيح ٣ٍِٓخ ح٣لخث٤خ ٣ٞك٢ ُِوخٍة رخُٔؼ٠٘ ح١ٌُ ٣َ٣يٙ 

 حالى٣ذ.

طصاظؼاػسسػػتؾخذصغفػادتطارت؟ػاضرطزغظػانػس:
 (ؾطضظ) صجفً ؟ االدبػاضطربس

٘ ؼَحء ٓؼَ ريٍ  اَٜص ك٢ ٗؼَ حُظلؼ٤ِش ُيٟ ػيى ٖٓ حُ

‘ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ‘ ٛالف ػزي حُٜزٍٞ‘ ٗخًَ ح٤ُٔخد

 ْحى٤ٗٝ

ػ

دتطغدػططرسظػخصائصػاضطذعبػاضرطزيػطنػخاللػظطوذجػضػصغدةػ)رحلػاضظؼار(ػضضذاررػبدرػذاصرػرظدطاػظ*
ػاضصوغتػغػولػ:أحدػطدتذغغاتػػاذتدػرضغرػاضطرضػسسػ

 سؽً إٌٙبس 
 ا٘ب 

 
  ٗ أؽفؤد رثبٌزٗ ػٍٝ افكٔ

 
 ظ دْٚ ٔبسرٛ ٘

 ٚعٍغذ رٕزظش٠ٓ ػٛدح عٕذثبد ِٓ اٌغفبس 
ػٛدٚاٌجؾش ٠صشؿ ِٓ ٚسائه 

 
 ثبٌؼٛاصف ٚاٌش

 ٠ؼٛد ٓ٘ٛ ٌ 
ٗ أعشرٗ آؽبخ اٌجؾبس

 
 أِٚب ػٍّذ ثؤٔ

 ؟يف لٍؼخ عٛداء يف عضء ِٓ اٌذَ ٚاحملبس
 ٠ؼٛد. ٓ٘ٛ ٌ
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ٙبس
 
 سؽً إٌ

 فٍرتؽٍٟ ٘ٛ ٌٓ ٠ؼٛد
 

ػخصائصػاضظٌصػطنػظاحغظػاضضعظ:
 ك٤ٚ حُلِٕ ٝح٧ُْ ٗظ٤ـش حَُٔٝ  ٤غٝاق حُِـش طٞا٤لخ ٣ٍِٓخ ٣ظلن ٝحُـٞ حُؼخّ ح١ٌُ ٣٘-1

 .ٝح٧كز ش ّ ٖٓ حُؼٞىس ١ُِٖٞؤ٣لخء رلوي حالَٓ ٝحُ٘لخء ٝح٤ُا,,ٍكَ حُٜ٘خٍ,, 

٣خطٜخ ٝػوزخطٜخكِحٜٗخ أ٣لخء رّٜٔٞ حُل٤خس ٝا‘ "حُزلَ ح١ٌُ ٣َٜم رخَُػٞى  .ٝخالٜٓخ ٝطلي 

 ٣ؼ٤ٖ ك٤ٚ ـ٘خٛزق ٓأ٣لخء رخَُٔٝ ح١ٌُ "احُوِؼش حُٔٞىحء ٝحُـٍِ ٝحُيّ ٝحُٔلخٍ 

ػ)رحلػاضّظؼار(؟س:طاػاثرػاضرطزػرضزػشصغدةػ
 ٟلض ػٔوخ ىال٤ُخ ػ٠ِ حُٔوطغأ-1

 حُل٤٘ش.ظٚ رو٤ٔ وضحٍط-2

 ٗلٔٚ ؿٞحٍ أحُىحىص ٖٓ هيٍس حُ٘خػَ ػ٠ِ حُظؼز٤َ ػٔخ ك٢ -3

٘ خػَ ٝٓخ ٣ؼخ٤ٗٚ:-4 ٍٞ ؿخءص ًَٓزش كخكِش رخُيالالص ح٣٩لخث٤ ش حُظ٢ طؼٌْ ٗل٤ٔش حُ  ٜ  حُ

 ٓؼخٍ ٍكَ حُٜ٘خٍ) كويحٕ حالَٓ ٝح٤ُخّ(

 (.٤ٟوٜخ ٝٛؼٞرظٜخهٔٞس حُل٤خس ػ٠ِ حُ٘خػَ ٝ) حُزلَ ٣َٜم

ٍٞ ك٢ -  ٜ ػش. ه٤ٜيس ح٤ُٔ خد أى ٟ ا٠ُط٠خكَ ح٧ُلخا ٝحُ  ٞ  :اكيحع ؿٞ ١ٍِٓ ٣ٞك٢ ريالالص ؿ٤٘ش ٓظ٘

ػبػاضطربسس:خصائصػاضطذعبػاضرطزيػسسػاألد
ش حُؼخى٣  ٣ٔظويّ حُظؼز٤َحص ح٣َُِٓش ح٩-1 ٤٣ِٖٓ ال ش ك٣٢لخث٤ش رٞٛلٜخ أىحس كخػِش ُِظؼز٤َ ٧ٕ حُِـ   َ طٔظط٤غ  ٍأ١ حُ

خ ك٢ أكٌخٍ ٝٓ٘خػَ  ٔ  ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ حُظؼز٤َ رؼٔن ػ
ش .-2  ٛ ٘ ؼ٣َش حُٔ٘زؼوش ٖٓ حهظ٤خٍ ح٧ُٝحٕ ٝح٧ُلخا حُوخ  ٣ؼظ٢٘ ػ٘خ٣ش كخثوش رخ٤ُٓٞٔوخ حُ

ػ:)رضل(صثرةػادتخدامػاضرطزػضدىػأتباعػاضطذعبػاضرطزيػ.2س
٤٣ِٖٓ ال٣ٔظويّ حُظؼز٤َحص ح٣َُِٓش حال٣لخث٤ش -  َ ش حُؼخى٣ش ك٢ ٍأ١ حُ طٔظط٤غ ك٢  رٞٛلٜخ أىحس كخػِش ُِظؼز٤َ ٧ٕ حُِـ 

خ ك٢ أكٌخٍ ٝٓ٘خػَ  ٔ ٣ـخى ُـش ؿي٣يس طظـخُٝ ٓؼ٘خٛخ حُؼـ٢ٔ ا٤ُٚ ٖٓ ارٔخ طئى١  ,ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ حُظؼز٤َ رؼٔن ػ

 ‘ًؼَ ػٔوخ أٝىالالص  رؤكٌخٍٝطٌٕٞ ٓلِٔش 

ٕ  حُظؼز٤َ ػ ٕ  حطزخع حٌُٔٛذ ٣َٕٝ أ ٖ ح٤ٗ٧خء كٔذ طؤػ٤َٛخ ك٢ ٗلٞٓ٘خ أىم  ٝأًؼَ ٖٓ ٓلخُٝش حُظ ؼز٤َ ػٜ٘خ ك٢ )٧

 ًحط٘خ(

ػبطدتوىػاضظٌصػاألدبسػ؟ػاالرتػاءصغفػتدؼمػاضرطزغظػسسػ-:4س
ٞٝ آٖ هالٍ  ْ  حُٜ٘  ِش رؤكٌخٍ ٝىالالص أًؼَ ػٔوخ ٖٝٓ ػ  ٔ ٣ـخى ُـش ؿي٣يس طزظؼي ػٖ ٓؼ٘خٛخ حُٔؼـ٢ٔ ٝطٌٕٞ ٓل

ػ.ُِ٘ٚ  ٣ُٝخىس كخػ٤ِظٚ ,ٝؿؼِٚ أًؼَ ط٣ٞ٘وخ ٝأهَد ح٠ُ ٗلْ حُٔظِو٢رخُٔٔظٟٞ حُـٔخ٢ُ 
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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اشرأػاضطػططغغنػاضذطرغغنػاآلتغغنػثٌمػبٌغنػطاػتوحسػبرػاألضغاظػواضٌتراصغبػاضتسػتحتؼاػخّطػسسػصلػ-4
ػطظؼطاػطدتطغظاػباضٌدغاقػ:

ػ:طحطدػرضغرػاضٌدالمػرضزػاضبذرغظشالػ)حغدرػطحطود(ػرنػاضؼاذطغغنػودورعمػسسػاضٌتارغخػوسضلػدٌغدظاػ-أ
 ٘بذي١ْٛ
ّظأ٠مظٛا 

 
س                                                     ف١ٕب  اٌش  ِ  ()حُٜيح٣ش ٝحُؼ

 )حُٜيح٣ش(                                                                        فبعزفبلذ

ض ٖٓ  )     ِٓ ثؼذ ؼٛي سلبد الٍ حٌُلَطوِٜ   (ح١ٌُ ػخٗض ك٤ٚ كظَس ٣ٞ١ِش هزَ اٍٜٞ حالٓالّ ٝح٠ُ 

 ١ٌٕب اٚأػبدٚا ٚعٗ اغب١بح 
 ١ٌىٛٔب ِؼب ػٍٝ ١ِؼبد

:--ب ًّ  قالت فدوى طوقان فً نـال الّشقب الفلسطجن

 ٌٓ ٠ٕذاػ يف اؼب١ذاْٚ
ؼت ؽىت ٔؽشد 

 
 األشجبػ فٛق عجبٕ٘ب اٌز
ٍ
 
ٜخ٣٘ش – )حُظِٔش                   ّخٚاٌغشثبْ ٚاٌظ  ٜ ْ  -  حُٔلظِٕٞ حُ  (حُوَٜ -حُظِ 

 

 

ػ:وازنػططظزػاضبحرػسسػشولػاضٌدغابػوعوػسسػاضعربظ5س
 رىْٛ  ٠ىْٛ ٚأٔذ أثؼذ ِب اٌجؾش أٚعغ ِب

ٌحتء بتلعكلئق كللّصعتب للتً تحكل بٌ ه كبٌن إللبحر لدى للّسٌتب         ٚاٌجؾش دٚٔه ٠بػشاق

 (للعكدة للى للكطن
 ومقنٍ البحر فً قول خلجل مطران 

حُزلَ ُيٟ ٓطَحٕ ) ء   خٛاؼشٞ    ف١غ١جٕٟ ثش٠بؽٗ اؽبٛعب اظؽشاةشبن اىل اٌجؾش 

 ٓظَٜ ٖٓ ٓظخَٛ حُط ز٤ؼش ٣٘خًٍٚ أُٔٚ ٝكِٗٚ(
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حدادرػػإغرحلػغصفػػسغرػػاشرأػاضطػطدػاآلتسػطنػشصغدةػ)تغدغرػدبولػ(ذتاءػال-:ؼس
ضزػاضغرحػواضٌدطادةػثٌمػبٌغنػطالطحػاضطذعبػإباألضمػواضّذطورػباضّضغاعػوتغاؤضرػبتعٌغرػحاضرػ

ػاضٌرطزيػسغؼاػ:
 زػٍٝ أفمٕب ر

 
 ٟ اٌغ١َّٛؽ
ّبء ٛذبٛة ثجػء زب

 
 َ اٌغ

زبء 
 
 اٌش

 
 ٚرٛشه رّٙظ أْ

 رٕب٘ٝ 
 
 
 ع أ٠بِٕب ٚٚد

ف يف األسض أؽالِٕب 
 
 ٚخٍ

تخبٚػٛدا 
 
 ع

  
 
  شببسا غبت

شٜ ٚاؼبؽش 
 
 ٚػبد ظّري اٌض

ِٜخ ىالالص أًؼَ ػٔوخ  ٔ ٘ خػَ أٟل٠ ػ٠ِ أُلخاٚ ٝطَح٤ًزٚ رؼيح ح٣لخث٤خ ,كل ٕ  حُ  ٣ظَٜ ك٢ حُ٘ٚ أ

ًؼَ أ٣َطو٢ رو٤ٔش حُ٘ٚ ٣ٝـؼِٚ  حُٔؼـ٤ٔ ش ػ٠ِ ٗل٤ٔظٚ ٝٓ٘خػَٙ ٝأكٌخٍٙ ,ٓخ ىالالطٜخٝؿ٠٘ ٖٓ 

٤خع ا" كخُـ٤ّٞهزٞال ُيٟ حُٔظِو٢ " ٘ ؼٍٞ رخ٠ُ  ٘ ظخء حُزخٍىس ٣لخء رخُ ٝح٧ُْ ,٧ٜٗخ طٞك٢ رؤ٣خّ حُ

٘ خػَ " ٘ خػَ, ٝك٤ٖ ٣ـؼِٜخ حُ ّٔٔخء رزؾء" ٝ"طظٔط٠حُوخ٣ٝش ًٔخ ٣َٟ حُ ٣لخء ر٣ِٔي ا" طـٞد حُ

ظخء ٣زو٠ ٍِٓح ُِو٤َ ٝحُؼطخء ,كٖٔ هِذ حُٔؼخٗخس   ٘ ٘ ؼٍٞ رخ٧ُْ ٝح٤٠ُن ,ٌُٖٝ حُ ٤خع ٝحُ ٖٓ ح٠ُ 

ٔ ؼخىس  ٘ خػَ رخُو٤َ ٝحُلَف ٝحُ  ألٍع أكلٓ٘خحق ك٢ ٝهِّ " طٞك٢ رٚ ؿِٔش ,ٝٛٞ ٓخ٣ظلخءٍ حُ

ٔ ؼخىس ٝحُو٤َ.هظذ ",ٝ"كذّ ",ٖٝٓ ػْ ,طٞك٢ ًِٔظخ: "  "  رخ٧َٓ ٝحُلَف ٝحُ
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 اململكة األردنّية اهلامشّية

 وزارة الرتبية والّتعليم

 شتوية/الّدورة ال8102امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 

 2:22التخصص                                                مّدة االمتحان :المبحث :اللغة / 

ٌّوم والّتارٌخ  : ًّ                                       ال  22/1/2212الفرع :األدبً والشرع

 (.4( ,علما بأن عدد الّصفحات )5ملحوظة :أجب عن األسئلة اآلتٌة جمٌعها وعددها )

 عالمة(   32:       )         الّسؤال األّول  

 (اقرأ النّص اآلتً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه:أ

ٌّة بٌن  المتكلّم والمخاطب فً أثناء الحوار ,فإّذا توافر "         ٌّد وسٌلة تواصل إّن اإلصغاء الج

,اّتضحت وجهات الّنظر.فما أروع اإلصغاء ُبَعٌد كلّ خطاب ! وٌاله من حوار بّناء حٌن ٌسوده  اإلصغاء

 !."احترام الّرأي والرأي اآلخر

 عالمة(15استخرج من النّص :                                                               )-1

 ن    حصل فٌهت إبدلل .)لّتضحج(-ب ظرفت  ختّصت بتإلضتف  ل    .  )إذل(           -أ

 فعكال به تقّدم ع ى للفتعل ك كبتً )للهتء فً ن     -     تعّ ب س تعً. )ٌتله  ن حكلر(     د-ج

د(. -ٌسكده(                                                 هـ ٌْ  لس تً  صّغرلً )ُبع 

 ها وقعت فً بداٌة الكالم                                ما سبب كسر همزة) إّن( الواردة فً النّص؟   ألنّ -2

 ما الّضبط الصحٌح آلخر كلمة )اإلصغاء( المخطوط تحتها فً النّص  )اإلصغاَء(  )عالمتان(-3

ٌّب(  دون الشّدة صفر  )عالمتان(صّغر كلمة )حساب(,مع الّضبط الّتام   .             )حُ  -4  س

ا(؟  ٌّ  )عالمتان(           فدوى /فدوا                                           ب (ما مكّبر كلمة )فد

 عالمات(6د(اختر اإلجابة الّصحٌحة فً كلّ مّما ٌأتً ,ثّم انقلها إلى دفتر إجابتك :              )

 الّضبط الصحٌح آلخر كلمة )الِعلم ( فً جملة "حٌث العلم ترقى الّشعوب "هو:-1

 للفتح -للنسرة                 د -ج     للّض  -ب   للّسنكن         - أ

 الجملة التً تقّدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوباً فً ما ٌأتً هً:-2

ٌّتك أحترم -أ  أ ت أقّدر  ع  ً  -أحببج حنم للعرب        د–قتب ته  بس تً      ج  -ب      إ
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 عالمة(  32الّسؤال الّثانً :       )

  عالمات(4كالً مّما ٌأتً :                                                                    )أ(علّل 

ٌُكافأ المعلّم دائماً!". -1  بنٌت صٌغة الّتعجب على نحو غٌر مباشر فً جملة "ما أجمل أن 

ٌّت ل   هكل /أك ألّن للفعل غٌر ثالثً . -  ألّن فعل للّتع ب  تء  ب 

مضاف )صدٌق ( فً جملة "ٌا صدٌقً أقبل على الحٌاة" لمناسبة ٌاء المتكلّم ,أو ألّن كسر آخر ال-2

جمع  ,أوالمضاف اسم مفرد صحٌح اآلخر أو ألّن صدٌق لٌست اسماً مقصوراً أو منقوصاً اومثنى 

 مذكر سالم.

 تقّدم الفاعل على المفعول به وجوباً فً جملة "استقبلت لٌلى سلوى". -3

ٌّز أحده ت ع ى لآلخر.خشٌ  لل ّبس   لعدم ك كد قرٌ   لفظٌ  أك  ع كٌ  ت 

 ب(صّغر كلمة )فتى ( مع الّضبط الّتام      

ًّ   )للّض    صف للعال     (      )عال تتن(    فُت

 ج( وّضح اإلبدال فً كلمة )ازدهر(  

                                                            عال تتن()   )   لل ذر زهر ع ى كزن لفتعل أبدلج للّتتء بدلل ألّن فتء لالفتعتل زلي (      

"؟                ما نوع القرٌنة التً أّدت إلى جواز تقّدم الفاعل على المفعول به وجوباً فً جملة "قرأ أبً كتابً (د

                                                 ٌّ  قرٌ    ع ك

 لخطأ فً ما تحته خّط فً كلّ مّما ٌأتً "؟               )عالمتان(هـ (صّوب ا

 للع ل  فٌد .     إّن  أنّ أ ت -ٔ

 نتتبتً نم قرأج ؟     نم نتتبتً قرأج؟ .-ٕ

 عالمات(6ز(أعرب ما تحته خّط فً كلّ مّما ٌأتً إعراباً تاّماً :                                  )

 ضركرة.            ضتف إلٌه   ركر كعال    ّره للنسرة      )عال   كلحدة( لألب تء  تع ٌم -ٔ

 سنن لألهل     ظرف  نتن  ب ً ع ى للضّم فً  حّل  صب كهك  ضتف إلٌه حٌثسن ج  -ٕ

 فتعل  ؤّخر  رفكع كعال   رفع  للضّ   كهك  ضتف     ستحقُّهتلست م لل تئزة  -ٖ

 ّما ٌأتً ,ثّم انقلها إلى دفتر إجابتك:ح(اختر اإلجابة الّصحٌحة فً كلًّ م

 عال تج(ٙلل تعّ ب   ه فً      " ت أ  ل للّربٌع فً بالدي !" :                                )-ٔ

 بالدي- ت                 د -أ  ل               ج -ب       للّربٌع -أ
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 للّثالثً لل  ّرد لن    )لضطرلم ( هك: -ٕ

 . ضرم–ضكم                   د -ضٌم            ج -ب   طرم         -أ

 الّسؤال الخامس:

 لقرأ لل ّص لآلتً ثّم أ ب عّ ت ٌ ٌه  ن أسئ  :

"إّن الّشمس كوكب مضىء بذاته ,وهً أعظم الكواكب المرئٌة لنا منظراً ,وأجزلها لألرض نفعاً فهً 

الجّو غٌوما ,وٌنزلها األرض أمطارافهً لنا فً  مبعث حٌاتنا , الذي ٌحٌل ماء البحر بخاراً ,وٌقلها فً

 ذلك عبرة"

 استخرج من النّص جملة تمّثل:-1

 إ شتًء ط بٌتً)فهل ل ت(-أـخبرلً ط بتً   )إّن للّش س نكنب  ضىء(         ب

 هل تدلّ الجملة التً تحتها خّط فً النّص على التجدد والّثبوت؟ )تدلّ على التجدد(-2

فوسوس إلٌه الشٌطان  ٌا آدم هل  الذي خرج إلٌه االستفهام  فً قوله تعالى"ماالمعنى البالغً -3

 ٌبلى"                )التشوٌق( أّدلك على شجرة الخلد وملك ال
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 األردنّية اهلامشّية

 وزارة الرتبية والّتعليم

 /الّدورة الصيفية 8102امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 

 2:22:اللغة / التخصص                                                مّدة االمتحان :المبحث 

ٌّوم والّتارٌخ  : ًّ                                       ال  7/7/2212الفرع :األدبً والشرع

 أ(اقرأ النّص اآلتً ثّم أجب عن األسئلة التً تلٌه:

التً تقوم على اإلٌثار وتنمو فً سوٌداء  العالقةإّن المودة بٌن األصدقاء وثٌق اّتصالها, وما أنبل "

ها من عالقة ٌكون شعارك فٌها :إّن إالقلب إذ  ّن الّصدٌق الحّق ٌبنً جسراً متٌناً مع صدٌقه .وهلل درُّ

 أحسن صدٌقً شكرته ,وإن أساء تجاوزت عنه!"

 ا(استخرج من النّص:

ظرفتً ٌ زم لإلضتف   -ن    حصل فٌهت إبدلل )لّتصتلهت(   ج–تعّ ب س تعً )هلل دّرهت(  ب      -أ

      تء فٌهت للفتعل كلل فعكل به ض ٌرٌن  ّتص ٌن  -لس تً  صّغرلً)سكٌدلء(       ه -ل  فرد ) ع(   د

 )شنرته(.

/وقعت الثانٌة بعد  الكالم (ماسبب كسر همزة )إّن( الواردة فً النّص؟      )ألّنها وقعت فً بداٌة2

 (الظرف إذ

 (ما الّضبط الّصحٌح آلخر كلمة )العالقة( المخطوط تحتها فً النّص؟  )العالقَة( الفتحة3

ٌزٌن(ٓب(صّغر ن    ) ٌزلن ( ، ع للّضبط للّتتم .  )ُ ك 

دة(؟                     )كردة( ٌْ  ج( ت  نّبر ن    )ُكر

 انقلها إلى دفت اجابتك: ٌأتً مّماد(اختر اإلجابة الصحٌحة فً  كلّ 

 (الجملة التً تقّدم فٌها المفعول به على الفاعل وجوباً فً ما ٌأتً هً:1

أ ج  تحتر ٌن -ٌعشق لألرض أب تؤهت        د-جحقّق للّ  تح أخً     -ب      نم نتتبتً قرأج؟-أ

 لل ع  تج.

 الموقف من قبل"هو:(الّضبط الّصحٌح آلخر كلمة )قبل (  جملة "لم أر هذا 2

 للفتح -للّسنكن                د–ج         للضّ   -للنسرة     ب-أ

 

 



 السّجد فً اللّمٌ القربجٌ )التّخصص(

  

ؼطضػؼؾػؾؽض/        ؾػضؿظؾضؿؽضالّسجد  أكرم أبو   122 

 

 الّسؤال الّثانً 

 أ(علّل كالً مّما ٌأتً :

 (بنٌت صٌغة الّتعجب القٌاسً على نحو غٌر مباشر فً جملة "ما أعظم أال ٌعّق االبن والدٌه؟"1

 ألّن للفعل ٌعّق فعل   ف  

 الفعل والفاعل وجوباً فً جملة "أّي معجم استخدمت لمعرفة معنى الكلمة؟" (تقّدم المفعول به2

 ألّن أّي  لسم لستفهتم  ن لأللفتظ للتً لهت حّق للّصدلرة فً للنالم

 (حذفت نون المضاف فً جملة "أحترم ناقدي القّصة".3

 ألّ ه أضٌف ل  ع  ذّنر ستلم

 ب(صّغر كلمة )شاعر( مع الّضبط الّتام .

عر( ٌْ  )ُشك

 ج(وّضح اإلبدال فً كلمة )اضطرب (

 أص هت لضترب بدلٌل لل  رد ضرب فتء لالفتعتل ضتد ،أبدلج للّتتء بطتء

 (حلل جملة الّتعجب القٌاسً "أجمل بأزهار الحدٌقة!"إلى أركانها .2

 أ  ل :فعل تعّ ب     بأزهتر: تع ب   ه

 د(صّوب الخطأ فً ما تحته خّط فً كلّ مّما ٌأتً :

ٌّت(حفّز ٔ ٌّت ت حّفز لل ع م ع ى لال تهتد  تإ  لل ع ّم ع ى لال تهتد.                                   إ

  ن لل خ صٌن .                                       كهللا إّ ك  ن لل خ صٌن أّ ك(كهللا ٕ

 لّس تء!للّس تء!                                              ت أشّد زرق  ل أزرق( ت ٖ

 أعرب ما تحته خّط إعراباً تاّماً:-هـ

 هدف كلحد                                     )ض ٌر  ّتصل  ب ً فً  حّل رفع فتعل( ت (ٌ  عٔ

 ) فعكل به   صكب كعال    صبه للفتح (                                 للّشنكى(أعٌج أ  د ٕ

 

 

 



 السّجد فً اللّمٌ القربجٌ )التّخصص(

  

ؼطضػؼؾػؾؽض/        ؾػضؿظؾضؿؽضالّسجد  أكرم أبو   123 

 

 ٌأتً ثّم انقلها إلى دفتر إجابتك:و(اختر اإلجابة الّصحٌحة فٌما 

 (الّثالثً المجّرد من )مّدخر( هو:1

 ذخر-تخر                د- خر                ج-دخر                 ب-أ

 (ٌجوز فتح ٌاء المتكلّم وتسكٌنها فً واحدة من الجمل اآلتٌة :2

 إلى للّصكلب للعقل هتديّ -ب                           لخترج رفٌقً بع تٌ -أ

 أ ت أع ل كسكلي ٌق ّد-أحّب كللدّي حبتً عظٌ تً                           د-ج

 اقرأ النّص اآلتً ثّم أجب عن األسئلة التً تلٌه:أ(

"ترتاح عٌن اإلنسان وتتسع عند الجمع بٌن  األلوان فً صورة واحدة أو رسم واحد وقد تضٌق 

الرائحة أو هذا الضٌق؟ إّن االنسجام ألساس من أسس الجمال نفسه, فما أعجب ذلك!  وأما مرّد هذه 

 ذلك" فاعقل,وكذا األلوان قد تجتمع على جمال ,وقد تجتمع على ذلك 

 خبراً إنكارٌاً  )  إّن االنسجام ألساس(-(استخرج من النّص جملة تمّثل :أ1

 إنشاء غٌر طلبً   )ما أعجب ذلك!  (-ب     

 األمر فٌما تحته خّط فً النّص؟  )فعل أمر((ما الصٌغة التً جاء علٌها 2
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