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ة للّصّف الّثانً الّثانويّ  ٌّ  اللّغة العرب

 

. اجتهاٍد وَجلٍَد و 2. توفٌٍق من هللاِ و 1ولَْن ُتحّقَق العلمَة الكاملَة إّّل بؤربعٍة:

 ُترافقُك فً الّدراسِة. . قهوٍة ُمّرةٍ 4على أسبلِة الكتاِب و . الّتركٌزِ 3

 

 

 هذه اْلَمْلَزمة ؟! ٌا صدٌقً

 

 بالكاتِب َبصًما. َتْحفُظ جوَّ الّنّص أو الّتعرٌفَ .1

 تنتبه لضبِط الكلماِت الَمخطوِط تحَتها فً كلِّ آٌٍة أو فِقرٍة أو بٌٍت ِشعريّ .2

 .باستقامٍة سلٌمٍة صحٌحةٍ تقرأ  كًوالّتنسٌَق الُمرٌَح، وضبَط كلّ كلماتِها؛  الخّط الواضحَ  سَتِجدُ .3

ٌّة؛ كلّ آٌة على اآلٌاِت والفقرات واألبٌات واألسطر  بؤرقاِمها ُموّزعةً  الكتابِ  سبلةَ أ سَتِجدُ .4 الّشعر

 أو فقرة أو بٌت شعرّي ماذا َوَرَد علٌه سإال من الكتاِب، وهذا ٌعنً:

ا ( أرجوكم أن تحفظوا.5  وتفهموا أسبلَة الكتاِب ) هاّم جّدً
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 آٌاٌت من سورِة آل عمران: مرٌم ابنُة ِعمرانَ الَوحدةُ األولى: الّتنشبُة الّصالحُة / 

  ( 42 – 33حفظ اآلٌات  :)) إّن هللاَ اصطفى....... واصطفاِك على نساِء العالَمٌن ( 

 ) ًّ  القضاٌا التً تناولَْتها اآلٌاُت: ) حفظ حسب وروِدها فً الّنّص القرآن

ُسِل.   .1 ٌّا لها  2بٌاُن علّو درجاِت الرُّ قّصة مولِد ٌحٌى علٌه . 3. قّصة مولِد مرٌم ابنِة ِعمراَن، وكفالة زكر

. بٌان المعجزاِت التً رافَقت قّصة 5. اصطفاء مرٌَم وتفضٌلُها على نساِء العالَمٌن  4الّسالم وبٌان صفاِته.   

. بٌان قّصِة مٌالِد المسٌِح 6مرٌم التً تدّل على قُدرِة هللِا تعالى، وجاءت تؤكًٌدا لصدِق نبّوِة محّمد علٌه الّسالُم  

 .عٌسى ابن مرٌَم ومعجزاته

 ) علٌها الّسالُم، وما رافَق ذلك ذلك لِِذْكِر قّصِة آِل ِعمران، والِد مرٌم  :سبُب تسمٌِة الّسورِة ب ) آل ِعمران

 من معجزاٍت ومظاهِر قدرِة هللِا.

  ِمناسبُة اآلٌات: 

ٌّنَ  لّما ٌّنَ  ،الّرسلِ  من واصطفاهم همأحب   َمنْ  رَ كَ ذَ  هم،وطاعتِ  سلِ الرُّ  باّتباعِ  إاّل  تتمُّ  ال محّبته أنّ  تعالى ب  علو   وب

 هللا صلّى هللاِ  رسولُ  فٌهم فاندرجَ بآِل إبراهٌم،  اثالثً  أتى ثمّ  ،بنوحٍ  وثّنى هم،لِ أوّ  مَ دآب فبدأ هم،مناصبِ  ؾَ رَ وشَ  همدرجاتِ 

 مٌالدِ  ةِ قصّ  :قصٍص  ثالثِ  رِ كْ بذِ  ذلك وأعقبَ  ،الّسالمُ  علٌه عٌسى فٌه فاندرجَ آِل ِعمراَن، ب رابًعا أتى مّ ث ،وسلّم علٌه

ًّ  درةِ قُ  على تُدلُّ  للعادةِ  خوارقَ  من فٌها وما ،المُ السّ  علٌهم عٌسى مٌالدِ  ةِ وقصّ  حٌى،ٌَ  مٌالد ةِ وقصّ  ،مرٌمَ   العل

 .القدٌرِ 

 واحفْظ جذوَر الكلماِت بٌن القوسٌن فً الُمفرداتِ فً كلّ آٌٍة فً الّشرحِ  انتبْه لضبِط الكلماِت المخطوِط تحَتها ،. 

( ُذرِّيًَّة بَ ْعُضَها ِمْن بَ ْعٍض َواللَُّو َسِميٌع َعِليٌم 33اْلَعاَلِميَن )ِإنَّ اللََّو اْصَطَفى َآَدَم َونُوًحا َوَآَل ِإبْ َراِىيَم َوَآَل ِعْمَراَن َعَلى " 
ِميُع اْلَعِليُم )( ِإْذ قَاَلِت اْمَرَأُة ِعْمَراَن َربِّ ِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي بَْطِني ُمَحرَّرًا فَ تَ َقبَّْل ِمنِّي ِإنََّك أَْنَت ال33) ا 33سَّ ( فَ َلمَّ

َها قَالَ  ْيتُ َها مَ َوَضَعت ْ ْرَيَم َوِإنِّي ُأِعيُذَىا ِبَك ْت َربِّ ِإنِّي َوَضْعتُ َها أُنْ َثى َواللَُّو َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َولَْيَس الذََّكُر َكاْْلُنْ َثى َوِإنِّي َسمَّ
ْيطَاِن الرَِّجيِم ) َلَها رَب َُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوأَن ْ 33َوُذرِّي َّتَ َها ِمَن الشَّ َها زََكرِيَّا ( فَ تَ َقب َّ َلَها زََكرِيَّا ُكلََّما َدَخَل َعَلي ْ َبتَ َها نَ َباتًا َحَسًنا وََكفَّ

ََْيِر ِحَساٍب )اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَىا ِرْزقًا قَاَل يَا َمْرَيُم أَنَّى َلِك َىَذا قَاَلْت ُىَو ِمْن ِعْنِد اللَِّو ِإنَّ اللََّو يَ رْ  ُُ ِب ُُ َمْن َيَشا ( 33ُز
ُِ )ُىنَ  َعا ( فَ َناَدْتُو اْلَمََلِئَكُة َوُىَو قَاِئٌم ُيَصلِّي ِفي 33اِلَك َدَعا زََكرِيَّا رَبَُّو قَاَل َربِّ َىْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع الدُّ

قًا ِبَكِلَمٍة ِمَن اللَّوِ  ُرَك بَِيْحَيى ُمَصدِّ ( قَاَل َربِّ أَنَّى َيُكوُن ِلي 33َوَسيًِّدا َوَحُصورًا َونَِبيِّا ِمَن الصَّاِلِحيَن ) اْلِمْحَراِب َأنَّ اللََّو يُ َبشِّ
( ُُ ََِنَي اْلِكبَ ُر َواْمَرأَِتي َعاِقٌر قَاَل َكَذِلَك اللَُّو يَ ْفَعُل َما َيَشا َم ( قَاَل َربِّ اْجَعْل ِلي َآيًَة قَاَل َآيَ ُتَك َأَّلَّ ُتَكلِّ 34ُغََلٌم َوَقْد بَ َل

ْبَكاِر ) ( َوِإْذ قَاَلِت اْلَمََلِئَكُة يَا َمْرَيُم ِإنَّ اللََّو اْصَطَفاِك 34النَّاَس َثََلثََة أَيَّاٍم ِإَّلَّ رَْمًزا َواذُْكْر رَبََّك َكِثيًرا َوَسبِّْح بِاْلَعِشيِّ َواْْلِ
ُِ اْلَعاَلِميَن ) َرِك َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَسا ( َذِلَك ِمْن أَنْ َباِء اْلَغْيِب نُوِحيِو 34يَا َمْرََيُ اقْ ُنِِت لِرَبِِّك َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعنَي ) (34َوَطهَّ

ُرِك 33ِصُموَن )ِإلَْيَك َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ يُ ْلُقوَن أَْقََلَمُهْم أَي ُُّهْم َيْكُفُل َمْرََيَ َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ ََيْتَ  ( ِإْذ قَاَلِت اْلَمََلِئَكُة يَا َمْرََيُ ِإنَّ اللََّو يُ َبشِّ
نْ َيا َواْْلَِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبنَي ) ( 35نَي )( َوُيَكلُِّم النَّاَس ِف اْلَمْهِد وََكْهًَل َوِمَن الصَّالِِ 34ِبَكِلَمٍة ِمْنُو اْْسُُو اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ َوِجيًها ِف الدُّ
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َا يَ ُقوُل لَُو ُكْن ََ َيُكوُن )قَاَلْت َربِّ َأَّنَّ َيُكوُن ِل َوَلٌد وَلَْ ََيَْسْسِِن َبَشٌر قَاَل َكَذِلِك اللَُّو ََيُْلُق َما َيَشاُء ِإَذا َقَضى أَمْ  ( َويُ َعلُِّمُو اْلِكَتاَب 36رًا ََََِِّّ
يَل ) ْنِْ َِيِو َوَرُسوًًل ِإََل َبِِن ِإْسرَائِيَل َأِّنِّ َقْد ِجْئُتُكْم بَِآيٍَة ِمْن رَبُِّكْم َأِّنِّ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنِي َكَهيْ  (37َوالِْْكَمَة َوالت َّْورَاَة َواْْلِ  ُُ َئِة الطَِّْْ ََََنْ ُف

رًا بِِِْذِن اللَِّو َوأُْبرُِئ اْْلَْكَمَو َواْْلَبْ َرَص َوُأْحِيي اْلَمْوَتى بِِِ  ِخُروَن ِِف بُ ُيوِتُكْم ِإنَّ ِِف َذِلَك َْلَيًَة َلُكْم ََ َيُكوُن طَي ْ َُْكُلوَن َوَما َتدَّ ْذِن اللَِّو َوأُنَ بُِّئُكْم ِبَا َت
قًا ِلَما بَ نْيَ يََديَّ ِمَن الت َّْورَاِة َوِْلُِحلَّ َلُكْم بَ ْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعَلْيُكْم َوِجئْ 38ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي ) ُتُكْم ِبَآيٍَة ِمْن َربُِّكْم ََات َُّقوا اللََّو َوَأِطيُعوِن ( َوُمَصدِّ

 ".( 45( ِإنَّ اللََّو َرِّبِّ َورَبُُّكْم ََاْعُبُدوُه َىَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيٌم )45)

 " َعَلى اْلَعاَلِمينَ  ِعْمَرانَ ِإنَّ اللََّو اْصَطَفى َآَدَم َونُوًحا َوَآَل ِإبْ َراِىيَم َوَآَل :" 33اآلٌُة 

 األهُل والعشٌرةُ آل:  -/  .افتعلَ ، وزُنها: اختاَر، وجعلَهم صفوَة َخْلقِهِ  ( صفواصطفى: )  -
 شٌُخ الُمرَسلٌننوح:  -/  أبو الَبَشرآدم:  -
ْكِر؛ ألّن أنبٌاَء هللاِ ورسلَه جمًٌعا من َنْسلِهم. -  خصَّ هللاُ هإّلء األنبٌاَء بالذِّ

 4الَفهم والّتحليل سؤال         ". ِمْن بَ ْعٍض َواللَُّو َسِميٌع َعِليمٌ  بَ ْعُضَهاُذرِّيًَّة :" 34اآلٌة 

ًة: ) ذرر، ذرأ (  - ٌّ ْسُل الُمستمرّ ذّر  .والّصلحِ  قى،والت   الّدٌن، فً تجانسٌنمُ  اصطفاهم أيْ .      الن 

ِميُع اْلَعِليمُ  ُمَحرَّرًاِإْذ قَاَلِت اْمَرَأُة ِعْمَراَن َربِّ ِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني :" 35اآلٌة   4الفهم والّتحليل سؤال " فَ تَ َقبَّْل ِمنِّي ِإنََّك أَْنَت السَّ

ٌُوجُبه اإلنساُن على نفِسه من صدقٍة أو عبادٍة أو نحوهما.نذْرُت:  - ْذِر، ما   ِمَن الن 

 .، ُمخلًصا لك فً العبادِة والخدمةِ نٌاالدّ  أمرِ  من شًء   هشوبُ ٌَ  ال الذي وجلّ  عزّ  للِ  الخالصُ (  حررُمحّرًرا: )  -

ذلك لٌتناسَب مَع مضموِن اآلٌِة، فاللُ ٌسمُع دعاَء امرأِة  ُختَِمِت اآلٌُة الكرٌمُة ب:" الّسمٌع العلٌم "؛ -
َتها، وما فً بطِنها: أَذَكر  هو أم أنثى ٌّ  .ِعمران، وٌعلُم ن

َها قَاَلْت َربِّ ِإنِّي َوَضْعتُ َها أُنْ َثى َواللَُّو َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َولَْيَس الذََّكُر َكاْْلُنْ ثَ :" 36اآلٌة  ا َوَضَعت ْ ْيتُ َها َمْريََم  ىفَ َلمَّ َوِإنِّي َسمَّ
ْيطَاِن الرَِّجيمِ   3، والّتذّوُ الجمالّي سؤال3الفهم والّتحليل سؤال              " َوِإنِّي ُأِعيُذَىا ِبَك َوُذرِّي َّتَ َها ِمَن الشَّ

 العابدةُ لِل مرٌم:  - / ألجؤُ إلٌك لَِتْحَفَظها وُتحّصنها(  عوذ)  :أُعٌُذها بك - / أنجبتها، ولدتها َوَضَعْتها: -

 فً اآلٌِة الكرٌمِة ُمتحّدثان / ُمخاِطبان: -

ْيطَاِن الرَِّجيمِ  ...َربِّ ِإنِّي َوَضْعتُ َها أُنْ َثىامرأةُ ِعمران:"  .1 ْيتُ َها َمْريََم َوِإنِّي ُأِعيُذَىا ِبَك َوُذرِّي َّتَ َها ِمَن الشَّ  " َوِإنِّي َسمَّ

 إاّل  رِ ذُ النُّ  فً ٌُقبلْ  ٌكن لم هألنّ  هذا وقالت أنثى، هاإنّ  ربّ  ٌا: واالعتذارِ  رِ حسُّ التّ  جهوَ  على تقالَ  هاولدتْ  المّ  أي
 .مرٌمَ  تعالى هللاُ  لَ بِ فقَ  ،كورُ الذّ 

 " َواللَُّو َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َولَْيَس الذََّكُر َكاْْلُنْ َثىهللاُ عّزوجلّ:"  .2

ٌِّة أُعٌُذها:  - دِ فعل  مضارع  ٌدلُّ على االستمرار  والّتجدُّ
-  ًّ ًّ أو البلغ  هو طباقفً قوله: ) الّذكر ( و ) األنثى (  الُمحّسُن أو اللّون أو الفّن البدٌع

 ّكيو "زَ ُع الُعْمَر وتبارُِكُو وت ُ فَ رْ " إّن الحياَة في ِظَلِل القرآِن َّل يعرُفها إَّل َمْن ذاَقها.. نِْعمٌة ت َ 
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َلَها رَب َُّها :" 37اآلٌة  َها زََكرِيَّا اْلِمْحَراَب َوجَ فَ تَ َقب َّ َلَها زََكرِيَّا ُكلََّما َدَخَل َعَلي ْ َد ِعْنَدَىا ِرْزقًا ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوأَنْ َبتَ َها نَ َباتًا َحَسًنا وََكفَّ
 ََ ُُ ِب ُُ َمْن َيَشا  4أ، الّتذّوُ سؤال3المعجم سؤال ". ْيِر ِحَسابٍ قَاَل يَا َمْرَيُم أَنَّى َلِك َىَذا قَاَلْت ُىَو ِمْن ِعْنِد اللَِّو ِإنَّ اللََّو يَ ْرُز

 .عداءِ السُّ  طرٌقَ  بها كَ لَ وسَ  ا،حسنً  بواًل قَ  هللاُ  هالَ بِ قَ تقّبلها رّبها بقبوٍل َحَسٍن:  -

ٌِّب. وشّبه .صالحةً  تنشئةً  ونّشؤها ،كاملةً  تربٌةً  رّباها ها نباًتا حسًنا:أنبتَ  -  هللاُ مرٌَم بالّنباِت الَحَسِن والّزرِع الّط

ا:  - ٌّ  حراِبهام فً تْ وَ زَ انْ  ساءِ النّ  بلػَ مَ  تْ ؽَ لَ بَ  إذا ىحتّ  ها،بمصالحِ  للقٌامِ  تّعهًداومُ  ،لها كافاًل  ازكرٌّ  لَ عَ جَ كّفلها زكر

 .هبمصالحِ  وٌهتمُّ  إنسانٍ  على نفقُ ٌُ  الذي هو الكافلُ و .تتعّبدُ 

 .سجدِ المَ  نَ مِ  مكان   هو وكذلك ها،وأشرفُ  المجالسِ  دُ وسٌّ  ،رٌؾُ الشّ  العالً الموضعُ  :حرابالم -

ا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزًقا - ٌَّ َها َزَكِر ٌْ  دَ جَ وَ  ها،عبادتِ  ومكانَ  هارتَ جْ حُ  ازكرٌّ  علٌها لَ خَ دَ  كلّما: ُكلََّما َدَخلَ َعلَ

 .الّصٌؾِ  فً الّشتاءِ  وفاكهةَ  الّشتاء، فً الّصٌؾِ  فاكهةَ  هاعندَ  دَ جَ وَ  ا:وطعامً  فاكهةً  هاعندَ 

 : أّنى اسم استفهام بمعنى: من أٌن ؟أَنَّى لَِك َهَذا -

ِر ِحَسابٍ   - ٌْ َشاُء بَِغ ٌَ ْرُزُق َمْن  ٌَ  َ ِ إِنَّ هللاَّ  رزق  من هللِا بؽٌِر تعٍب وال ُجهٍد. هو: َقالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد هللاَّ

 الكلمة نكرة لتفٌَد معنى الكثرِة. رزًقا: -

ُِ " :38اآلٌة  َعا  44الفهم والّتحليل سؤال   " ُىَناِلَك َدَعا زََكرِيَّا رَبَُّو قَاَل َربِّ َىْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع الدُّ

 .تضّرًعاومُ  توّساًل مُ  هرب   دعا ،لمرٌمَ  هللاِ  كرامةَ  ( زكرٌا(  فٌه أرى الذي الوقتِ  ذلك فً أيْ  هنالك: -

  دوَن انتظاِر مقابلٍ ) وهب ( العطاء  َهْب: -

ٌّبة: - ٌّة ط ٌّا عجوًزا، وامرأُته  ذّر ٌُرزَق بالولِد الّصالح؛ إذ كان زكر ٌّا الكراماِت دعا رّبه أن  حٌن رأى زكر

 عاقًرا.

قًا ِبَكِلَمةٍ  ":39اآلٌة  ُرَك بَِيْحَيى ُمَصدِّ  َوَحُصورًاِمَن اللَِّو َوَسيًِّدا  فَ َناَدْتُو اْلَمََلِئَكُة َوُىَو قَاِئٌم ُيَصلِّي ِفي اْلِمْحَراِب َأنَّ اللََّو يُ َبشِّ
 8الفهم والّتحلٌل سإال                                        " َونَِبيِّا ِمَن الصَّاِلِحينَ 

ًدا: )  - / ٌنقُل الخبَر الّسعٌدَ  ( بشرٌُبّشُرك: )  - ٌّ ْعِصُم نفَسه (  حصرحصوًرا:)  - / قائد الّناس ( سودس ٌَ َمْن 

 .تعظًٌما له ، والَجْمعُ المقصود هنا جبرٌل علٌه الّسالم (ألك) الملبكة: - / .عن الّنساِء عّفةً 

     بكلمةِ  قَ لِ خُ  ألّنه؛ " هللا كلمةَ  " عٌسى وُسّمً ه،برسالتِ  مإمًنا  )بعٌسى(  صّدًقامُ  أي: ُمصّدًقا بكلمٍة من هللاِ  -

 ( 45) آٌة  .أبٍ  ؼٌرِ  من " ُكنْ  "

ا من الّصالحٌن - ًٌّ ٌّا بؤمرٌن:  :ونب ا، إًذا بّشَر هللاُ زكر ًٌّ ٌّا؛ أّن ابَنه ٌحٌى سٌكون نب  هذه بشارة  من هللاِ لزكر

ا. أّن 2. والدِة َذَكٍر اسُمه ٌحٌى  1 ًٌّ  .الولَد سٌكون نب

ُكل  الّذنوِب ُمْحَتملٌَة إّّل 

 ترَك الّصلِة !!
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ََِنَي " :40اآلٌة  ُُ  اْلِكبَ رُ قَاَل َربِّ أَنَّى َيُكوُن ِلي ُغََلٌم َوَقْد بَ َل  3الفهم والّتحليل سؤال " َواْمَرأَِتي َعاِقٌر قَاَل َكَذِلَك اللَُّو يَ ْفَعُل َما َيَشا

 بمعنى من أٌن ؟ { 37اسم استفهام بمعنى كٌؾ؟ } َوَرَدت فً آٌة أّنى:  -

ا ،ُمستغرًبا، كٌف ٌكون له ولٌد ؟ و:  - ٌّ عقٌٌم  عاقر } . زوجته2عاًما( و 120. هو كبٌر فً الّسّن )1ٌتساءلُ زكر

ُُ "  عاًما (، فجاَءه الجواُب من رّبه 98)  { ّل تلد : أّن هللاَ ّل ٌعجزه شًٌء وّل ٌتعاظُم  " َكَذِلَك اللَُّو يَ ْفَعُل َما َيَشا

 .رٌق للعادةِ علٌه أمٌر، وهذا أمٌر خا

ِثيًرا َوَسبِّْح بِاْلَعِشيِّ قَاَل َربِّ اْجَعْل ِلي َآيًَة قَاَل َآيَ ُتَك َأَّلَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثََلثََة أَيَّاٍم ِإَّلَّ رَْمًزا َواذُْكْر رَبََّك كَ " :41اآلٌة 
ْبَكارِ   5الفهم والّتحلٌل سإال " َواْْلِ

ٌّا لٌشكَره وٌحمَده آٌة: -  / بالٌِد أو الّرأسِ اإلشارة  رمًزا: - /. عالمة على حمل زوجة زكر

ِم هللاَ ب سّبح: - /  قولنا ال إلَه إاّل هللا اذكر: -           /) والّتسبٌح هو تنزٌه هللا وتعظٌمه (  قولنا سبحان هللاعظِّ
-  ( : ًّ  /الوقت من زوال الّشمِس بعد الّظهر إلى ؼروبِها (  عشوالعش

 .الوقت من أّول الّنهار إلى طلوِع الّشمس(  بكراإلبكار: )  -

ا علٌه الّسلُم علمًة على َحْمِل زوجتِه لٌشكَره، فكانت عدَم قدرتِه على كلم الّناس، دون وجود  - ٌّ َطلََب زكر

ٌُمنع من الّتسبٌِح وِذْكِر هللاِ،  سماويّ  هو مانعمانٍع أو مرٍض أو َخَرٍس أو عاهٍة ما؛ إّنما  من هللاِ، ولكن ّل 

 .من هللاِ أكبُر ذلك معجزةٌ وفً 

ُِ اْلَعاَلِمينَ  :"43+42اآلٌة  َرِك َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَسا ( يَا َمْريَُم 34) َوِإْذ قَاَلِت اْلَمََلِئَكُة يَا َمْريَُم ِإنَّ اللََّو اْصَطَفاِك َوَطهَّ
ًّ سإال 8+6الفهم والّتحلٌل سإال " (33اقْ ُنِتي ِلَربِِّك َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعيَن )  ب 5/ الّتذّوق الجمال

  ، وزنها: افتعلاختاَر، وجعلَهم صفوَة َخْلقِهِ (  صفواصطفاك: )  -

 .نّقاك من األدناِس واألقذاِر، وبّرأك من اّتهاماِت الٌهوِد لك بالفاحشةِ  ( طهرطّهرك: )  -

 .الزمً عبادَة هللِا ُشكًرا له على اصطفائِك وتطهٌِرك(  قنتاقنتً: )  -

  (:42فً اآلٌِة الكرٌمِة ) هللاُ على مرٌَم بِنَِعٍم َوَرَدتْ أنعَم  -

ها بالكراماتِ هللاُ مرٌمَ  اختارَ . 1 -           ، وخص 

      . طّهرها من األدناِس واّتهاماِت الٌهودِ 2 

 على نساِء العالَمٌن؛ لتمّثَل قدرَة هللاِ فً إنجاب ولٍد دوَن أبٍ . فّضلها 3

 على مرٌَم علٌها الّسلُم أن تلزَم عبادَته، وتكثَر الّسجوَد والّركوَع له. َفَوَجبَ  -

 

 

للقهوِة ِعْطٌر، تسمُع صوَته، َتْشَتم  مذاَقه، َتْصَنُع فٌها 

ًَّ ِعْطِرك.. ٌُعّكَر رق ا، فل َتْسَمْح ألحٍد أْن   مزاًجا خاّصً
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ََْيِب نُوِحيِو ِإلَْيَك َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ  :"44اآلٌة  ُِ اْل َمْرَيَم َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ  َيْكُفلُ َأْقََلَمُهْم أَي ُُّهْم  يُ ْلُقونَ َذِلَك ِمْن أَنْ َبا
 7الالفهم والّتحلٌل سإ  " َيْخَتِصُمونَ 

 الّسالُم. علٌهم وٌحٌى زكرٌا ةقصّ  ومن ،البتول مرٌم وابنتها ِعمرانَ  أةِ رام ةقصّ  ذلك: -

ٌّبة واألخبار المهّمة أنباء الغٌب: -  محّمد علٌه الّسالمُ الُمخاَطب هنا:     .األنباء الُمؽ

 .ٌتنازعون وٌتنافسون ( خصمٌختصمون: )  - /  عندهملدٌهم:  -/  ُنلقً المعنى فً نفِسك ( وحًنوحٌه: )  -

 كافاًل  ازكرٌّ  كونَ أن ٌ هللاُ  رَ قد  ، ٌرمون أسهَمهم لعمِل قُرعٍة على كفالِة مرٌَم علٌها الّسالمُ  ٌُلقون أقلَمهم: -
اج لًماعِ  منه تقتبسَ لِ ؛ هالسعادتِ  لها  .صالًحا وعماًل  ّمً
 

ُرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُو اْسُمُو اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ :" 46+45اآلٌة  نْ َيا  ِإْذ قَاَلِت اْلَمََلِئَكُة يَا َمْرَيُم ِإنَّ اللََّو يُ َبشِّ َوِجيًها ِفي الدُّ
ًّ سإال       "  (33وََكْهًَل َوِمَن الصَّاِلِحيَن )( َوُيَكلُِّم النَّاَس ِفي اْلَمْهِد 33َواْْلَِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَّبِيَن )  6الّتذّوق الجمال

 شرًٌفا ذا َوْجٍه وَقَدرٍ (  وجهوجًٌها فً الّدنٌا: )   -/      .ٌنقل لك الخبَر الّسعٌدَ (  بشرٌُبّشرك: )  -

 .عاًما ( 50 – 30ما بٌن الّشباِب والّشٌخوخِة )  كهًل: -    /      فراش الّطفلالمهد:  -

 الملبكُة ُتبّشُر مرٌَم علٌها الّسلُم بمولوٍد: -

ٌُْنَسُب إلى األم } بكلمٍة منه { .1  ٌُولَُد دوَن أٍب، بكلمٍة  ) ُكْن ( من هللاِ؛ لذلك 

 شرٌٍف ذي جاٍه ومكانٍة.  .2

 عظٌمٍة عنده.ُمقّرٍب عند هللاِ ومنزلٍة  .3

 ٌُكلُّم الّناَس وهو طفلٌ فً فراِشه. .4

 ٌُكلُّم الناَس وهو شٌٌخ كبٌٌر. .5

ٌُكلُّم الّناَس فً هاتٌن الحالٌن كلَم األنبٌاِء من  ": ٌقول الّزمخشرّي: َوُيَكلُِّم النَّاَس ِِف اْلَمْهِد وََكْهًَل  " - أْي أّنه 

 غٌِر تفاُوٍت بٌن حاِل الّطفولِة وحالَ الكهولِة، وفً ذلك إعجاٌز كبٌٌر.

 ": وصول الكماِل فً الت قى والّصلحِ َوِمَن الصَّاِلِنَي "  -

ُُ ِإَذا َقَضى َأْمًرا فَِإنََّما قَاَلْت َربِّ أَنَّى َيُكوُن ِلي َوَلٌد َوَلْم  :"48+47اآلٌة  يَْمَسْسِني َبَشٌر قَاَل َكَذِلِك اللَُّو َيْخُلُق َما َيَشا
ْنِجيَل )33يَ ُقوُل َلُو ُكْن فَ َيُكوُن ) ْورَاَة َواْْلِ  ."  (33( َويُ َعلُِّمُو اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالت َّ

ٌَمَسْسنً َبَشٌر: - ، المقصوُد أّنها لم تتزّوْج ولم تؤِت الفاحشةَ  لَم   .لم ٌقترْب منها َذَكر 

 الكتابةالكتاب:  -      / سداد الّرأي والعمل الّصائب  الِحكمة:  -         /      أراَد وَحَكم شًٌئا قضى أمًرا:  -

ها رجلٌ.من هللاِ؛ إذ َجَعلَ لمرٌَم علٌها الّسلُم َولًدا بكلمٍة م فً اآلٌِة معجزةٌ  - ٌَمسَّ  نه ) ُكْن ( دوَن أن 

 َّل تكذْب.. َّل تكذْب..َّل تكذْب..َّل تكذْب.. َّل تكذْب..
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 :له ٌقولُ  ،سببٍ  إلى حاجةٍ  وال تؤّخرٍ  ؼٌرِ  من لَ صَ حَ  شًٌئا ": إذا أرادَ  َذا َقَضى َأْمًرا فَِإنََّما يَ ُقوُل لَُو ُكْن فَ َيُكونُ إ"  -

 .فٌكونُ   " نْ كُ "

ل هللاُ عٌسى علٌه الّسلُم بما ٌؤتً: -  قد فضَّ

             . كان رأٌه وعملُه صواًبا وُمسّدًدا2                  تابَة.    علَّمه الك .1

 (. 49. رسول بنً إسرابٌل ) آٌة 4           . حّفَظه الّتوراَة واإلنجٌلَ 3 

ِفيِو فَ َيُكوُن  فَأَنْ ُفخُ َئِة الطَّْيِر َوَرُسوًَّل ِإَلى بَِني ِإْسَرائِيَل أَنِّي َقْد ِجْئُتُكْم بَِآيٍَة ِمْن رَبُِّكْم أَنِّي َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّيِن َكَهيْ  :"49اآلٌة 
ًرا بِِإْذِن اللَِّو َوأُْبِرُئ اْْلَْكَمَو َواْْلَبْ َرَص َوُأْحِيي اْلَمْوَتى بِِإذْ  ِخُروَن ِفي بُ ُيوِتُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َْلَيًَة طَي ْ ِن اللَِّو َوأُنَ بُِّئُكْم ِبَما تَْأُكُلوَن َوَما َتدَّ

ًّ سإال     " َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ   ب 7ب + سإال 5الّتذّوق الجمال

 ُكْمه  ، جمُعها: ٌُولَُد أعمى الّذي ( كمهاألكمه: )  -/  أُشفً(  برأأُبرُئ: )  -/    معجزة من هللاِ آٌة:  -

 .تفتعلون، وزنها: ُتخّزنون الّطعاَم وُتخّبئونه (ذخرتّدخرون:) -/   ُبْرص  ، جمُعها: ُمصاب بمرٍض جلديّ األبرص:  -

 : } بإذن هللاِ {، وتكون سبًبا فً إٌمانِهمُمعجزات عٌسى علٌه الّسلُم دّللًة على صدِق رسالتِه -

ٌُشفً المرضى من العمى والَبَرِص               2ٌخلُق الّطٌَر من الّطٌِن                        .1  . 

ٌُحً الموتى  3 ٌُخّبئونه فً البٌوِت من طعامٍ 4                                .  ٌُخبر الّناَس عّما   . 

ْورَاِة َوِْلُِحلَّ َلُكْم بَ ْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعَلْيُكْم َوِجْئُتُكْم بَِآيَةٍ  :"50اآلٌة  قًا ِلَما بَ ْيَن يََديَّ ِمَن الت َّ  ِمْن رَبُِّكْم فَات َُّقوا اللََّو َوُمَصدِّ
 " َوَأِطيُعونِ 

ًٌّدا ومإمًنا(  صدقُمصّدًقا: )  -     مإ

 علٌه الّسلُم:جاء عٌسى  -

ًٌّدا لرسالِة موسى علٌه الّسالُم، ولِما أُنِزَل علٌه ) الّتوراة (. .1  مإ

ٌُِحل  بعَض الُمحّرماِت التً كانت فً شرٌعِة موسى علٌه الّسالُم. .2  ل

 .معجزة من هللِا على صدِق رسالِته .3

 هللاَ وٌطٌعوا عٌسى علٌه الّسلُم. وطلَب منهم أن ٌخافوا -

ًّ بٌن فواصِل اآلٌاِت } آواخِر اآلٌاِت {ُحِذفِت الٌاُء فً كلمِة ) أطٌعونً (  -  للّتناُسِق الّصوت

 " ِإنَّ اللََّو رَبِّي َورَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه َىَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيمٌ  :"51اآلٌة 

 .طرٌق  مستقٌم  ال اعوجاَج فٌه صراط مستقٌم: -

تِنا  - ٌّ ٌِّة للِ تعالى؛ لذلك عب َر هللاُ َجل  أنا وأنتم داخلون فً عبود للِ، وال ٌوجُد ؼٌُر طرٌٍق واحٍد ُمنفرٍد للعبو

 وعال عنه بصٌؽِة الُمفرِد ) صراط مستقٌم (.
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 إجاباُت أسبلِة الكتاِب / الَوحدة األولى

ّللَةُ  الُمْعَجمُ   َوالدَّ
 أِضْف إلى ُمعجِمك اللّغوّي: -1
ٌُوِجُبه الَمرُء على نفِسه من صدقٍة أو ِعبادٍة أو َنحوهما َنَذْرُت: - ُذِر، وهو ما  ا:  -/  .ِمَن النُّ ٌّ َعِهَدها إلٌه َكفَّلَها زكر

عاٌةِ  ْعِصُم نفَسه عن الّنساِء عّفةً  / الَحصور: بالرِّ ٌَ ُ إلٌك لَِتْحَفَظها وُتحّصنها أُِعٌُذها َبَك:/  َمْن  الذي / األْكَمه:  ألجؤ
 أعمى. ٌُولَدُ 

 
 :اآلتٌة المفردات معانً واستخرج المعجِم، إلى ُعدْ  2-

 .الّشمسِ  طلوعِ  إلى الّنهارِ  أّول اإلبكار:
 .وفّضلَ  اختارَ  اصطفى:
 .هاصطفائِ  على ًراكشُ  هللاِ  عبادةَ  مًزَ الْ  :واقنتً والّدعاء، الّصالةِ  فً القٌامَ  وأطالَ  هللاَ، أطاعَ  قنَت: اقُنتً:

 .الجلدَ  عتريٌَ  بٌاض   وهو ،بالَبَرِص  صابالمُ  :األبرص
 

 :ٌؤتً ما فً  طّ خ َتهتح ما فً المعنى فً قْ رّ ف 3-
 .والخدمة للعبادة ُمخلًصا            ." راُمَحرّ  َبْطِنً ِفً َما لَكَ  َنَذْرتُ  إِنًِّ: " تعالى قال  -أ

ٌّةِ  باللّؽةِ  ًراُمحرَّ  الن صِّ  كتابةَ  أَعْدتُ  -  .األخطاءِ  من خالًصا ُمنّقًحا          .العرب
ٌّةً  لدنكَ  ِمنْ  لً هبْ  ربِّ  " قالَ :تعالى قالَ   -ب ٌّبًة ".  ذر  . وامنحْ  أعطِ  ط

 .األمرِ  صورةِ  فً إاّل  ٌؤتً ال جامد ،القلوبِ  أفعالِ  من اْحُسْب،            المسؤلِة. حلّ  على ساعْدتنً َهْبكَ  -
 بتُ أنجَ  ".                 أنثى وَضْعُتها إّنً ربِّ  قالت : "تعالى قال  -ج

 أوجدَ            .الَعروِض  علمَ  أحمدَ  بنُ  الخلٌلُ  وضعَ  -
ٌَُعلُِّمهُ  :"تعالى قال  -د  .الكتابة  ". َواإلِنِجٌلَ  راةَ َوالت وْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َو

بَ  الَ  اْلِكَتابُ  َذلِكَ  :"تعالى قال - ٌْ ِقٌنَ  ُهًدى ِفٌهِ  َر  .الكرٌم القرآن ".  لِّْلُمت 
-  
 .منهما لّ لك هجمعَ  نْ وتبٌّ  المعجم إلى ُعدْ  ث،والمإنّ  ركّ  المذ فٌه ٌستوي  )عاقر(  لفظ  4-

 .ثللمإنّ  وعواقر روُعق   ر،للمذكّ  رُعق   عاقر: جمع
 

 :ٌؤتً مالِ  يّ الل غو الجذر ما 5-
ٌّةرذُ  - ًّ          )َذَررَ  ( َذر   أو رأَ ذَ : ر  َذَخر: تّدخرون         سَموَ : سّمٌتها           َعَشوَ  :الَعِش
-  
 :من كل   بٌن الفرقَ  نِ وبٌّ  ،الوسٌطِ  المعجمِ  إلى ُعدْ   6-

 الخمسٌن. نحو إلى الّثالثٌن جاوزَ  : َمنْ الَكْهل
 الَهِرم. ودونَ  الَكْهلِ  فوقَ  وهو الخمسٌن، ؼالًبا عند وهً الّشٌخوخة،َ أدركَ  : َمنْ الّشٌخ 
 .وَضُعؾَ  الِكَبرِ  أقصى َبلَػَ  َمنْ  :الَهِرم 
 

ْحلٌلُ  الَفْهمُ   ُتحَفُظ بصًما: َوالتَّ

ةً  تعالى:" ذرّ  قال  1-  بعٍض ": من بعُضها ٌّ
ٌّةَ  تعالى هللاُ  َوَصفَ  بِمَ   -أ  األنبٌاء؟ ذّر
 راهٌم.إب ةِ ٌّ ذرّ  من ثمّ  نوحٍ  ةِ ٌّ ذرّ  ثمّ  آدمَ  ةِ ٌّ ذرّ  من ؛بعٍض  من هابعضَ  بؤنّ  هافَ صَ وَ 
 ذلك؟ ٌُدل   علمَ   -ب
 .والّصالحِ  والّتقى، ،الّدٌنِ  فً تجانسونَ مُ  همألنّ  ؛طفاهماصْ  تعالى هللاَ  أنّ 

 ٣َّش# كُ 

س# ػِ  ِّ 

 # ًَ ََ َٓ  شح

 ٤خس# كَ 
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ا  2- ًٌ  مَ بِ  ،هللاِ  من القبولَ راجًٌة  قدسِ المَ  بٌتِ  لخدمةِ  هابطنِ  فً ما ِعمرانَ  ةُ أامر ترَ ذَ نَ  هاأهلِ  عادةِ  على جر
 .هللاِ  على وّكلِ التّ  قِ دْ وصِ  والّطاعةِ  بالعبادةِ      ذلك؟ تحقٌقِ  على تْ تعانَ اسْ 
 

 ،عظٌمٍ  بؤمرٍ  للضطلعِ   -لمُ السّ  علٌها – مرٌمَ   -تعالى – هللاُ  ؤَ هٌّ  كٌف نْ بٌّ  ،الكرٌمةَ  اآلٌاتِ  كمِ هْ فَ  وءِ ضَ  فً  3-
 ؟ لمُ السّ  علٌه عٌسى مٌلدُ  وهو
 على وطّهرها لعبادته، طفاهاواصْ  أوانه، ؼٌر فً رزًقا عندها دَ جَ وأوْ  لها، كافاًل  المُ السّ  علٌه ازكرٌّ  تعالى هللاُ  لَ عَ جَ 

 .العالمٌن نساء
 

 لم؟السّ  علٌهما بٌحٌى البشرى زكرٌا استقبل كٌف  4-
 .هللاِ  قدرةِ  واستعظامِ  ،عّجبِ والتّ  وبالّدهشةِ  ،عاقر   امرأُتهو ،الّسنّ  فً كبٌر   هألنّ  ؛رِ شَ البَ  موازٌن فً هاتحقّقِ  باستبعادِ 

 
ٌّنِ  -5 ا تعالى هللا أعطاها التً األمارةَ  ب ٌّ  .الُبشرى زوجتِه، وتحّققِ  َحْملِ  على دلًٌل   -الّسلم علٌه-لزكر
ٌّام ثالثة باإلشارة إاّل  الّناس ٌكلِّمَ  أاّل   .وأّوله آخِر الّنهارِ  فً وُمسّبًحا ِذكًرا كثًٌرا، هللاَ  ذاكًرا بلٌالٌها، أ
 

ٌْن همكفَ  وءِ ضَ  فً 6-   (:43 و 42 : ) اآلٌت
 .مٌنالعالَ  نساءِ  على وطّهرها اْصطفاها هللاَ  أنّ     ؟لمُ السّ  علٌها مرٌمَ  على تعالى هللا فضلُ  ما  -أ
 .عبادته وتلزمَ  ،هللاَ  طٌعَ تُ  أنْ          .لُ ضْ الفَ  هذا هستوجبُ ٌَ  ما اذكرْ  - ب
 

بِ  أَنَباءِ  ِمنْ  لِكَ :"ذتعالى هقولِ  فً  7- ٌْ كَ  ُنوِحٌهِ  اْلَغ ٌْ  ": إِلَ
 ؟ "ذلكَ "  فً إلٌه شارُ المُ  ما -أ

 .]وٌحٌى  ازكرٌّ   [ ةِ قصّ  ومن ] البتول مرٌم [ وابنتها ،] امرأة ِعمران  [ ةِ قصّ  من تعالى، هللاُ  هرَ كَ ذَ  ما كلُّ 
 ؟ "إلٌكَ  " فً المخاَطبُ  َمنِ  - ب

 .وسلّم علٌه هللا ىصلّ  دمحمّ  الّرسولُ 
 اآلٌة؟ خاطبته لمَ  - ج

 تعالى هللاُ  أوحى التً هّمةَ المُ  واألخبارَ  ،بةَ ؽٌّ المُ  األنباءَ  هذه علٌه تعالى هللاُ  ص  قَ  ،الكرٌمِ  سولِ الرّ  نبّوةِ  لصدقِ  اتؤكٌدً 
  .تعالى هللا درةِ قُ  على تُدلُّ  عجزاتٍ مُ  من رافَقها وما ،قبلُ  من هاٌعلمُ  كان وما ه،رسولِ  إلى بها
 

 .لمالسّ  علٌهما اوزكرٌّ  مرٌمَ  من لّ كُ  صفاتِ  اآلٌاتِ  من استخلصْ   8-
ٌّة فً خلصةمُ  ،أبٍ  ؼٌرِ  من طفلٍ  إلنجاب العالمٌن نساء على هللا اصطفاها طاهرة، :لمُ السّ  علٌها مرٌمُ   .العبود
 .علٌها الّسالمُ  مرٌمَ  كافل   متعّبد، صبور، الّسن، فً كبٌر :لمُ السّ  علٌه ازكرٌّ 

 
 .منها ثلثةً  اذكرْ  للعادة، خارقة أموًرا الكرٌمة اآلٌات َعَرَضتِ  -9

 أٍب. ؼٌر من الّسالم علٌه عٌسى والدة .1
 مرٌَم. عند أواِنه ؼٌرِ  فً الّرزق .2
ٌّا. الِكَبرِ  من بلػَ  وأبٍ  عاقرٍ  من أم   ٌَحٌى والدة  .3  عت
 طًٌرا (. فٌصٌرُ  الّطٌن فً ٌنفخ واألبرص، شفاء األكمه الموتى، إحٌاء  (الّسالم: علٌه عٌسى معجزات .4

 
 ٌَّةً رّ ذُ  لُدنكَ  ِمن لًِ َهبْ  َربّ  :"لمالسّ  علٌه ازكرٌّ  لسان على تعالى قوله فً بةالهِ  بلفظ لبالطّ  جاء لماذا -10
 ؟"َبةً َطٌّ 
ٌ   فهو الم؛السّ  علٌه ازكرٌّ  من وسٌطٍ  أو تدّخل أو ببسَ  ؼٌر ومن مقابل، أو ِعَوض ؼٌر من عطاء هً بةالهِ  ألنّ   ركب
 هللا على توّكله فً ازكرٌّ  قُ دْ صِ  ذلك وفً.  )لدنك من(  تعالى هللا عند من ض  حْ مَ  إحسان   بةفالهِ  العاقر، راُتهوام

 .برّبه ظّنه نسْ وحُ  ادقالصّ  وإٌمانه

فً أجواِء َهّبِة أشتغلُ على تعدٌلِت الَمْلزمِة 

 . نسؤلُ هللاَ الخٌَر للبلِد والعبادِ .رمضان
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 تنشبِة جٌٍل صالٍح، فً رأٌك ؟ فً الَحَسنة الّرعاٌة أثرُ  ما ،"َحَسًنا َنَباًتا َوأَنَبَتَها تعالى:" قوله َضوء فً -11

ًبا، نباًتا ٌُخِرجُ  الّصالحِ  كالّزرعِ  الّصالحةُ  الّرعاٌةُ  ٌّ ا جٌاًل  ُتنشئ الَحَسنةُ  والّتربٌة ط ًٌّ  .للّطالب أًٌضا وٌترك  .سو
 

 .البللطّ  أًٌضا وٌترك :رأٌك ًحاموضّ  مجتمعك فً ٌؤتً ما أثرَ  ناقشْ  ،الكرٌمةَ  اآلٌاتِ  كدارستِ  بعد  12-
 
 .والمحتاجٌن األٌتام رعاٌة  -أ

 .المجتمع فً وُتمّكنهم بؤنفسهم، ثقتهم من وتزٌد والعطاء، اإلنتاج على قادرٌن أفراًدا همتجعلُ 
 .ةأالمر رِ وْ دَ  تقدٌر - ب
 .ةكافّ  الحٌاة مجاالت فً جاحالنّ  نحو هاوٌدفعُ  عطائها، زٌادة فً سهمٌُ 
 

ًّ  األسلوب استخدام من الكرٌم القرآنُ  رَ ثَ أكْ   13-  ؟ األسلوب هذا فابدة فما ،القصص
 . الّدلٌل إقامة فً الكرٌم رآنالق مةظَ عَ  بٌان  -
 .ظةوالعِ  برةالعِ  أخذ  -
ًّ  أثر ذات القرآن فقصص ؤّمل؛والتّ  دّبرالتّ   -  رآنالق تدّبر على عٌنتُ  محبوبةً  مادةً  لُ حمِ وتَ  متؤّملٌها، فً وتربويّ  إٌمان
 .همِ هْ وفَ 
 قٌنهم بموعوِد هللاِ وٌَ  صبرهم ةوقوّ  األنبٌاء، إٌمان بٌان  -
ًّ  والَقصص  - ًّ  لذاكرة َجْذبٍ  بمثابة وتنّوعه َكثرِته على القرآن  الماضً؛ ِعَبرِ  نحو  -علٌه وسلّم هللا صلّى - الّنب

بِ  أنباءِ  من ذلك " الحاضر.  فً بها لٌنَتِفعَ  ٌْ  ."نوحٌه إلٌكَ  الؽ
 

 ؟رأٌك فً هذا ٌُدل   علمَ  صفاتهم، رِ كْ وذِ  واصطفابهم األنبٌاء إعداد فً ةاإللهٌّ  عاٌةالرّ  تِ لَ تكامَ   14-
 وآل راهٌمَ إب آل ثمّ  ونوًحا آدمَ  فاصطفى لدٌه، هموأكملَ  عنده هموأفضلَ  همأكرمَ  إال قِ لْ الخَ  من ٌختار ال سبحانه هللاُ 
 واألمانة، الّصدق بصفات هللا هموخصّ  للّناس، وبلّؽوها رسالته على أمناء فكانوا األنبٌاء، منهم ألنّ  راَن؛معِ 

 .للطالب أًٌضا وٌترك       .والّرسالة بالنبّوة وخّصهم
 

قُ  َذو  ًّ  التَّ  : الجمال
 ." َحَسًنا َنَباًتا َوأَنَبَتَها :"تعالى قوله فً صوٌرالتّ  جمالَ  حْ وضّ   1-

 .الّصالح رعبالزّ  ةِ نَ سَ الحَ  وتربٌتها هاعِ وترعرُ  هانموّ  فً الّسالم علٌها مرٌمَ  صّورَ 
 

 .الكرٌمة اآلٌات من باقالطّ  على مثالٌن استخرجْ   2-
 ًّ  مُحرّ   /أُِحلّ          اآلخرة / الّدنٌا          اإلبكار / الَعِش

 
 :مثل ،ةبلغٌّ  أخرى معانٍ  إلى ةالحقٌقٌّ  معانٌها عن ةالعربٌّ  فً ةاإلنشابٌّ  األسالٌب تخرج  3-

 :الّصدٌق من الّزلّةَ  ٌحتمل ال نمَ  خاطًبامُ  ُبْرد بن بّشار قول: نحو ؛األمر  -أ
ةً  َذْنبٍ  ُمقاِرؾُ                  فإّنه أخاكَ  ِصلْ  أوْ  واحًدا َفِعشْ   َوُمجاِنُبهْ  َمر 
 (. خٌٌرالتّ ( : هنا األمرُ  فٌفٌدُ 

ةُ  أََوى إِذْ :" تعالى قوله وفً - ٌَ َنا َفَقالُوا اْلَكْهؾِ  إِلَى اْلِفْت  " َرَشًدا أَْمِرَنا ِمنْ  لََنا ئْ ٌِّ َوهَ  َرْحَمةً  لَُدْنكَ  ِمنْ  آِتَنا َرب 
 الّدعاء ((  ٌفٌدُ 
هِ  خاطًبامُ  المعريّ  قول: نحو ؛الّنهً  -ب ٌْ  :صدٌق
ر   تطوٌا ال رُ  أمر   ذلكَ  فإنّ                  نائبةٍ  ٌومَ  عّنً السِّ ٌْ  فرِ  ُمْؽتَ  ؼ

 .منزلته فً ماهُ  َمنْ  إلى الّشاعر من رَ دَ صَ  ألّنه ؛)االلتماس( : هنا ًُ هْ الن   فٌفٌدُ 
ٌّتها َتْؽُربً ال: القائل قول وفً -  .هِ بِ لَ طَ  إجابةُ  فٌستحٌل ؼٌر عاقل، الّشمس ألنّ   )التمّنً(  ٌفٌد ،الّشمسُ  أ
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 :ّمىالحُ  ؾِ صْ وَ  فً ًتنبّ المُ  قول نحو ؛اّلستفهام - ج
ْهرِ  أِبْنتَ  ٌْؾَ                      ِبْنتٍ  ُكلُّ  ِعْندي الد  حاِم؟ ِمنَ  أَْنتِ  َوَصْلتِ  َفَك  الزِّ
 .)التعّجب( هنا االستفهام وٌفٌد

َى  :" تعالى قوله وفً - ُكونُ  أَن   " َصاِحَبة ل هُ  َتُكن َولَمْ  َولَد   لَهُ  ٌَ
 ( االستبعاد( : االستفهامُ  ٌفٌدُ 
 .حتاجالمُ  ساعدةلمُ  الخٌر ألهلِ  ٌا: نحو ؛الّنداء - د

 .الخٌر بؤهلِ   )االستؽاثة( : هنا الّنداءُ  وٌفٌدُ 
 ( دبةالنُّ ( : داءالنّ  ٌفٌد كبدي، وا: أو قلبً، ُحْرَقةَ  وا: همأحدِ  قول وفً -
 هحالِ  من عّجبَ التّ  رٌدُ تُ  ماوإنّ  ه،تنادٌَ  أن تقصد ال ألنك  )التعّجب ( :ٌفٌدُ  ،كرٌمٍ  رجلٍ  من لكَ  ٌا :لشخٍص  كقولِ  وفً -

 .همِ رَ كَ  ومن
ًّ  المعنى ما م،تقدّ  ما على بناءً   :إلٌه جَ رَ خَ  الذي البلغ

 .الّدعاء         ." مّنً فتقّبل :"تعالى قوله فً األمرُ   -أ
 .والتعّجب االستبعاد".    ُغلم لً ٌكون أّنى :"تعالى قوله فً اّلستفهام - ب
 

 ؟"وضعت بما أعلم وهللا" : عترضةُ المُ  الجملةُ  أفادته الذي المعنى ما  4-
 .للعالمٌن آٌةً  وابنها هالُ عْ وجَ  المولودة، هذه شؤن تعظٌمُ 

 
 :من كلّ  دّللة ما  5-
ٌّةاالستم  (. 36: )اآلٌة فً  "هاأعٌذُ  " :للفعل المضارع منالزّ   -أ  .والّتجّدد رار
 42 اآلٌة فً )اصطفاكِ (رار: تك  -ب 
 .فخّصها بالكراماتِ  الّنساء سائر بٌن من الّسالم علٌها مرٌمَ  اختار تعالى هللاَ  أنّ  األولى: أيْ   "اصطفاك"
 فً هللا قدرةِ  مظهرَ  العالمٌن؛ لتكونَ  نساء سائر على الّسالم علٌها مرٌمَ  اختار تعالى هللاَ  أنّ  الّثانٌة: أيْ   "اصطفاك"و

 .أبٍ  ؼٌرِ  من ولدٍ  إنجابِ 
 45و 39 اآلٌتٌن فً  )كلمةٍ ب( رارتك  -ج

 .أمر   علٌه رُ سُ عْ ٌَ  ال الذي هللاِ  نَ مِ   )نْ كُ (  بكلمةِ  أبٍ  ؼٌرِ  من دَ لِ وُ  المالسّ  علٌه عٌسى أنّ  تؤكٌد  
 49  اآلٌة فً  )هللا بإذنِ تكرار )  -د
 .عنه ةاأللوهٌّ  لتوّهمِ  ادفعً  درته،وقُ  هللا بمشٌئةِ  كانت المالسّ  علٌه عٌسى زاتمعج أنّ  على ؤكٌدِ للتّ 
 
؛ المعنى رادِ إٌ جوازِ  مع معناه الزمُ  به وأُرٌدَ  أُطلقَ  لفظ  : الكناٌة -6 ًّ ًَ  أنْ  أيْ  األصل  :معنٌٌن ٌتضّمن بكالم تؤت

 المقصود. هو والمجازيّ  ا،مجازًٌّ  وآخرَ  احقٌقًٌّ  معًنى
 .رأسِ ال مرفوعَ  الجنديُّ  ؾَ قَ وَ : ناقولُ  ذلك ومثالُ   -

ًّ  المعنى ا رأسَ ال عَ فَ رَ : الحقٌق ًٌ  .عال
 زاِز (.واالعت الفخر(  عن كناٌةً  رأسِ ال فمرفوعُ  ،زازُ واالعت الفخرُ : المجازيّ  والمعنى

 .الّضٌؾ لِقرى الّنار إشعالِ  ثرةِ كَ  على دلٌل   الّرمادِ  ثرةَ كَ  ألنّ  ؛) همِ رَ كَ  ( عن كناٌةً  ،الّرماد كثٌرُ  فالن  : وقولنا -
 :شوقً أحمد وقول -

نَ  َولً ٌْ بابا َثِكلَ  الذي الواهً هما                ولحم   دم   الّضلوع ب  الش 
 .ضلوعه بٌن الذي  )القلب(  عن كناٌةً (  ولحم   دم  )  ؾ
 :تعالى قوله فً خطّ  تحَته ما فً الكناٌةَ  حِ وضّ  ،مَ تقدّ  ما على بناءً 

ٌَُكلِّمُ  " الِِحٌنَ  َوِمنَ  َوَكْهًل  اْلَمْهدِ  فًِ النَّاسَ  َو  ولًٌدا  /طفاًل   ."الصَّ
نِ  فً  )الَخْلق(  دّللةَ  حْ وضّ   7- ٌْ نِ  اآلٌت ٌْ  :اآلتٌتٌن الكرٌمت
ْخلُقُ  هللّاُ  َكَذلِكِ  َقالَ  :"تعالى قال  -أ َشاء َما ٌَ  .سابقٍ  مثالٍ  ؼٌر على ٌشاء ما ٌصنعُ : ٌخلق    ."ٌَ
نَ  لَُكم أَْخلُقُ  أَنًِّ :"تعالى قال- ب ٌنِ  مِّ َبةِ  الطِّ ٌْ رِ  َكَه ٌْ  .رٌْ الط   كشبه الّطٌن من لكم أصّور: أخلقُ ".   الطَّ
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ٌّة  قضاٌا لغو
 الّنداء

 الّنداُء: دعوةُ الُمخاَطِب بوساطِة حرٍؾ من أحرِؾ الّنداِء، لالنتباِه واإلقباِل، ومثالُه:
 ٌا ُمسرًعا، تمّهْل. حرُؾ الّنداِء: ٌا، والُمنادى ُمسرًعا. 

 أّوًّل: ُحكم إعراِب الُمنادى:
 ٌؤتً الُمنادى ُمعرًبا ) منصوًبا ( إذا كان: .1
 واظْب على دروِسكُمضاًفا: ٌا طالَب العلِم،  . أ

 شبًٌها بالُمضاِؾ: ٌا رافًعا شعاَر الوئاِم، جزاك هللاُ خًٌرا. . ب
: . ت ًّ  نكرة ؼٌر مقصودة، نحو قول عبد ٌؽوث الحارث

 فٌا راكًبا إّما َعَرْضَت َفَبلَِّؽْن      َنداماَي ِمْن َنْجراَن أْن ال تالقٌا
 الّنكرةُ ؼٌر المقصودة: -

ٌُنادي رجل  أعمى ٌمشً فً  الشارِع: ٌا رجاًل، ُخْذ بٌدي ) هو فعاًل ال ٌعرُؾ رجاًل بعٌِنه، وال ٌقصُد كؤن 
 تنكٌَره (

 
ا فً محلّ نصب، إذا كان: .2 ًٌّ  ٌؤتً الُمنادى مبن
 اسًما َعلًَما: ٌا قدُس، ٌا عامُر. . أ

 نكرًة مقصودًة، نحو قوله تعالى:" وِقٌَل ٌا أرُض ابلعً ماَءِك وٌا سماُء أقلعً ". . ب
 المقصودة:الّنكرةُ  -

ٌُنادي المعلُّم على طالٍب فً صّفه ٌعرفُه وٌعرُؾ اسَمه ) خالد (: ٌا رجُل، اجتهدْ   )المعلّم ٌقصُد الّتنكٌَر( كؤْن 
 

ا: ًٌ  ، نحو قوله تعالى:ٌجوُز فً المنادى الُمضاف إلى ٌاء الُمتكلِّم حذُف الٌاِء وإبقاُء الكسرِة دلًٌل علٌها ثان
 اجعْل هذا بلًدا آمًنا، وارزْق أهلَه من الّثمراِت ". ربِّ " وإذ قاَل إبراهٌُم 

. : ُمنادى ُمضاؾ، أصلُه ) رّبً ( و ) ٌاء المتكلّم ( محذوفة   ربِّ
 

ٌُحذُف حرُف الّنداءِ  ثالًثا:  أعرْض عن هذا، واستؽفري لذنبِك ". ٌوسفُ ، نحو قوله تعالى:" قد 
 الّتدرٌباُت:

ًّ المَ  نادىالمُ  من بَ عرَ المُ  نادىالمُ  زِ مٌّ   1-  :ٌؤتً ما فً بن
ةَ  َوَزْوُجكَ  أَنتَ  اْسُكنْ  آَدمُ  وٌاقال تعالى:"  -أ ًّ  منادى: آدمُ    " الَجنَّ  .مبن
 :الّشاعر قال  -ب
نٌا جامعَ  أٌا نٌا تجمعُ  لَِمنْ              بلغةٍ  لغٌرِ  الد   .عربمُ  منادى: جاِمعَ  تموتُ  وأْنتَ  الد 
 :الخنساء قالت - ج

 ًَّ ًّ    النَّدى لَِصْخرِ  َتْبكٌانِ  أّل            تجُمدا وّل جودا أعٌَن  .عربمُ  منادى: عٌن
ًّ  الكرٌم عبد قال - د  :الكرم

ًّ  منادى: فلسطٌنُ   والهضابِ  سهولِك عن بعًٌدا           أحٌا كٌف الحبٌبةُ  فلسطٌنُ   .مبن
ًّ  منادى: جمٌلُ      .واجبِكَ  أداءِ  فً هاونْ تَ تَ  ّل مٌلُ،ج -ـ ه  .مبن
 :راهٌمإب حافظ قال  -و
 .عربمُ  منادىرافًعا:   ُمحّبٌها ِمنْ  ًراخٌ َرب كَ  زاكجَ       وحاِرَسها الش ورى راٌةَ رافًعا  ٌا
 
 :ٌؤتً ما فً خطّ  تحَتهُ  ما أعرب -2

ا ِمْنُهمْ  َطابَِفةٌ  َقالَتْ  َوإِذْ قال تعالى:"  - أ ْثِربَ  أَْهلَ  ٌَ  "وا َفاْرِجعُ  َلُكمْ  ُمَقام َّل  ٌَ
 .ضاؾمُ  وهو آخره، على اهرةالظّ  الفتحة نصبه وعالمة منصوب نادىمُ : أهلَ 

.. َّل تقبْل ا.. رافعً ِعْش عزيزً  ُِ ا رأَسك َنْحو الّسما
 ..واْلَهوانُ لؤىا الّذلُّ حياًة مِ 

نافٍق مُ رأَسَك لِ  ئْ طأطِ َّل تصّفْق وَّل ُتسّحْج.. َّل تُ  
 لعوٍن.مأفوٍن.. أو لظاِلٍم مَ 
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 :الُحَطٌبة قال - ب
 شجرُ  وّل ماءٌ  ّل الحواصلِ  ُزْغبِ                        َمَرخٍ  بذي راخٍ ألف تقولُ  ماذا

 ُعَمرُ  ٌا هللاِ  سلمُ  علٌكَ  فاْغفرْ          ُمْظلَِمةٍ  ْعرِ قُ  فً كاسَبهم ألقٌتَ 
ًّ  نادىمُ : عمرُ   .نصب محلّ  فً الّضمّ  على مبن
اار ٌا  -ج ًٌ  .ْبهاذِّ ه نفَسك علٌكَ  هللا، رحمةَ  ج

ا:  ًٌ  .آخره على اهرالظّ  الفتح تنوٌن نصبه وعالمة منصوب منادىراج
 

 :ٌؤتً ما فً خطّ  تحَتها التً الكلمات واخرَ آ كلبالشّ  اضبط 3-
 مّما وُكلْ  بٌمٌنك، وُكلْ  هللا، سمِّ  ،غلمُ  ٌا:" الحدٌثراوَي  ةَسلَم أبً بن عمر خاطًبامُ  وسلّم علٌه هللا صلّى قال  -أ

 ". ٌلٌك
 :زٌدون ابن قال  -ب
با نسٌمَ  وٌا  ٌُْحٌٌنا كانَ  احًٌّ  الُبْعدِ  على لَوْ  َمنْ                 تحٌَتنا بلِّػْ  الص 
 

 .هنوعَ  دْ دِّ وح ها،تَ سْ رَ دَ  التً رانعم آل سورة من الكرٌمة اآلٌات فً المنادى استخرج 4-
 .معرب :همُ كْ وحُ  ،ٍمحذوفة ممتكلّ  ٌاء إلى مضاؾ   هنوعُ : ربّ 
ًّ  :همُ كْ وحُ  م،عل اسمُ  هنوعُ : مرٌمُ  ٌا  .مبن
 

 اسُم الفاعل:
 اسٌم مشتّق، ٌدل  على الَحَدِث وَمْن أو ما ٌقوم به. -
ًّ ٌُصاُغ  -  على وزِن ) فاِعل (، مثل: من الفعِل الّثلث

: راّد ) راِدد ( / أِمَن: آِمن ) أاِمن ( / سعى: ساٍع ) ساعً ( / ساَل: ساِئل / سؤَل: سائِل  َفِهَم: فاِهم / رد 
ًّ  ٌُصاغ - ً، نقلُب الحرَف األّولَ مًٌما مضمومًة، : نؤخُذ الفعلَ المضارَع من الماضمن الفعِل غٌِر الّثلث

 ونكسُر الحرَف قبلَ اآلخِر، مثل:
 ابستَم: ُمبتِسم / تول ى: ُمتول  ) متولًّ (

 اسُم المفعوِل:
 اسٌم مشتّق، ٌدل  على الَحَدِث وَمْن أو ما ٌقُع علٌه. -

ًّ على وزِن ) مفعول (، مثل: - ًّ / باَع: َمبٌع   ٌُصاُغ من الفعِل الّثلث : مشدود / دعا: َمدعّو / رمى: َمرم  شد 
: نؤخُذ الفعلَ المضارَع من الماضً، نقلُب الحرَف األّولَ مًٌما مضمومًة،  - ًّ ٌُصاغ من الفعِل غٌِر الّثلث

 (. استخَدَم: ُمستخَدم)  ونفتُح الحرَف قبلَ اآلخِر، مثل:
اسَم المفعوِل على القاعدِة، ثّم أتٌنا بشبِه جملٍة مناسبٍة،  ، ُصغناإذا كاَن الفعلُ ّلزًما ) ّل ٌؤخُذ مفعوًّل به ( -

 مثل:
ًّ إلٌه. أو عنه اقترَن: ُمقتَرن به / َرِؼَب: مرؼوب  فٌه  / َوَقَؾ: َموقوؾ  علٌه أو به /  مشى: َممش

ٌُصاغ اسم الفاعل واسم المفعول على نفس الوزن، مثل: احتلّ: ُمحتلّ /اشتاق: ُمشتاق. -  بعض األفعال 
ًّ  ا ٌفّرق بٌنهما هو الّسٌاق، نقول:وم  .المحتلّ عب ة للشّ لطمس الموهبة الفلسطٌنٌّ  ٌسعى المحتّل اإلسرائٌل

ة ع علٌه عملٌّ قَ وَ  ه شعب  انٌة: اسم مفعول؛ ألنّ ه هو َمْن احتّل وقام باالحتالل، والثّ ) األولى: اسم فاعل؛ ألنّ 
 االحتالل (.

َْ  ٛخصِ  -1 َْ  حُلخػَ، حٓ ٍَ  َّ ًُ  ٖٓ حُٔلؼٍٞ ٝحٓ  :ح٥ط٤ش حألكؼخٍ ٖٓ كؼ

، باعى، التقى، رىؼى ٌد، انصى ، عى  .ركل الـى
 . راوٍ  الئـ، عاّد، ُمنصِرؼ، بائع، متٍؽ،مُ : الفاعؿ اسـ -
،مَ  عدود،مَ  عنو، ُمنصَرؼ بيع،مَ  ُممتقى،: المفعكؿ اسـ -  . مرويّ  مـو

ٌُْسِعفُ   ه َشهٌٌد !!.. و
ة  #غزَّ

 #رزان الّنّجار



 

 
13 

 :ح٥ط٢ ضّ حُّ٘  ك٢ حُلخػ٤ِٖ أٓٔخءَ  ْٖ ػ٤ّ   2-

 بَعَمؿِ  فييا َوَيْعَمؿُ  ،زٌاىديفال بقْوؿِ  الدُّْنيا ِفي َيقوؿُ  األمِؿ، بُطوؿِ  الّتوبةَ  َوَيْرجو َعَمؿٍ  بغيرِ  اآلخرةَ  َيْرجو ِممَّفْ  َتُكفْ  ال  "
فْ  َيْشَبْع، َلـْ  ِمْنيا ُأْعِطيَ  ِإفْ  ،رٌاغبيفال  َيْنيى َبِقَي، ما ِفي يادةَ الزّ  َوَيْبَتِغي ُأوِتيَ  ما ُشْكرِ  َعفْ  َيْعِجزُ  َيْقَنْع، َلـْ  ِمْنيا ُمِنعَ  َوا 
، َيْعَمؿُ  وال الٌصاًلحيفَى ُيِحبُّ  يْأِتي، ال بما الّناَس  َوَيْأُمرُ  َيْنَتيي، وال ـْ ، َوُىوَ  الميذنبيفَى َوُيْبِغُض  َعَممُي ـْ  الموتَ  َيْكَرهُ  َأَحُدُى

فْ  ،ناًدمنا َظؿَّ  َسِقـَ  ِإفْ  َأَجِمِو، ِمفْ  الَمْوتَ  َيْكَرهُ  ما َعمى َوُيقيـُ  ،ِ ُذنوِبو ِلَكْثَرة  وَ  ُعوِفيَ  ِإذا ِبَنْفِسوِ  ُيْعَجبُ  ،الىينا َأِمفَ  َصحَّ  َواِ 
 ". اْبُتِميَ  ِإذا َيْقَنطُ 

 
-3   ّ٤ٓ ِِ  َْ  :ح٥ط٤ظ٤ٖ حُؼزخٍط٤ٖ ك٢ حُٔلؼٍٞ حْٓ ٖٓ حُلخػَ حٓ

 ) ىي التي قاَمت باالختياِر ( فاعؿ اسـ: ةختارَىمَي.         رفيع بذوؽٍ  مالبَسيا ةَهختارَىمَي الفتاةُ  -أ
 ) اليدّية وَقع عمييا عممّيُة االختياِر ( مفعوؿ اسـ :ةختارَىمَي.             فائقةٍ  بعنايةٍ  ةَهختارَىمَي ةُ اليديّ  -ب
 

َْ  حٓظوَؽِ   4- َْ  حُلخػَ حٓ  .َحٕػٔ آٍ ٍٓٞس ٖ( ٓ 39ا٠ُ  33)  ح٣ٌَُٔش ح٣٥خص ٖٓ حُٔلؼٍٞ ٝحٓ

 .ًراُمحرّ : المفعكؿ اسـ    .الّصالحيف ا،ُمصدّْقً  قائـ، :الفاعؿ اسـ
 

 :حٌُظخرش

 ) كلع ( حُوّظش حُوظ٤َس

ٍُ كخىػشً أٝ ٓ ُّٖ أىر٢ّ، ٣ظ٘خٝ ٝ ٓـٔٞػٍش ٖٓ حُّشوظ٤ّخِص حإلٗٔخ٤ِّٗش، ك٢ ر٤جٍش ـٔٞػشَ كٞحىَع طظؼُِّن رشوظ٤ٍّش أك

ٔظغٍ.ِِٚ ا٠ُ ؿخ٣ٍش أٝ ٛيٍف ر٤َُِْ٘ض ٖٓ أؿُٓخ٤ٍّٗش حٝ ٌٓخ٤ٍّٗش ٓخ، ط٘ظ٢ٜ  ُٓ  حُوّظشُ رؤٍِٓٞد أىر٢ّ 

 ٛيُف حُوّظش: ) كلع (

 ِِ ٓ َّ َُ ك٢ حُوخٍة ٝآظخِػٚ ٝط٤ِٔظٚ، ٖٓ هالٍ: حُظ٤ِّٔقِ ٝحُ  حُظّخػ٤

َُ حُوّظِش:  ػ٘خط

 

ٌِّة المترابطِة والُمنّظمِة على نحٍو خاّص.الحدث .1  : ٌمّثل مجموعًة من الوقائِع الجزئ
ًٌّا.: قّمة الحدِث فً القّصِة، لكن تبدالَحْبكة .2  أ ؼامضًة ثّم تتكّشُؾ تدرٌج
.الّصراعان .3 ًّ ًّ والخارج  :الّداخل
 .الحوار .4
 .الّزمان .5
 .المكان .6
 .الحلّ  .7
ٌّات .8 ٌّة، وهناك الّنامٌة والّثابتةالّشخص  : الّرئٌسة والّثانو
اتِ  - ٌّ  :تعرٌفاٌت بؤنواِع الّشخص
ٌّة .1 ٌّة ( َدْوُرها رئٌس  فً أحداِث القّصِة. :الّربٌسة الّشخص  ) محور
ٌّة .2 ٌّة الّشخص ًّ فً أحداِث القّصِة. :الّثانو  َدْوُرها جانب
ة الّنامٌة: .3 ٌّ ٌُِّر أحداِث القّصة. الّشخص ٌّر وتتطّور بتؽ  التً تتؽ
ٌّة .4 ٌِّر أحداِث القّصِة. :الّثابتة الّشخص ٌّر وال تتطّور نتٌجة تؽ  التً ال تتؽ

 
 لبابًوأصوُن ِعْرِضً فً ِحَمى جِ     بعزٌِز إٌمانً أصوُن ِحجابً  

 بسوِق َنَخاسٍة و بَِغابِ  َضاَعتْ     ةً عَ لْ ْن أكوَن كما أرادوا سِ ّل ل
 باِب وَرْغَم َنْبِح ِكلبِ َرْغَم الذّ     ْهِرهِ ّل لَْن أحٌَد َعِن اْلِحجاِب وطُ 
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ٌّات: -  أبعاُد الّشخص
ٌّاِت فً:تتمّثُل   أبعاُد الّشخص

ًّ  الُبْعدِ  .1  والّسلوك.ٌُمّثُل المظهَر العام الذي  :الخارج
ًّ  الُبْعد .2 ٌّة والفكر :الّداخل  ٌّة والّسلوك الّناتج عنها.وٌشمُل األحداَث الّنفس
3.  ًّ ٌّة. :الجانب اّلجتماع ٌّة فً المجتمِع وظروفها االجتماع  الذي ٌشمُل المركَز الذي تشؽله الّشخص
 حٌن ترٌُد كتابَة قّصٍة، تؤّكْد مّما ٌؤتً: -
 اختٌار عنوان مناسب وشائق ) جاذب ( لمضمون القّصة. .1
 مراعاة عنصري الّزماِن والمكان. .2
ٌّة. .3  تصنٌؾ الّشخصٌاِت إلى رئٌسة وثانو
.ااستخد .4 ًّ  م الحوار القصص
 تحدٌد الُعقدة. .5
 إنهاء القّصة بحل  هادٍؾ ونبٌٍل. .6

 
 عن األسئلِة التً تلٌها:، ثّم أجْب اقرأ القّصة اآلتٌة -

 حفُظ األمانةِ 
: قصْدُت الحج  فً بعِض  ، وكان فً وسطً ِهْمٌان وأموالً كثٌرةً  األعواِم، وكانت تجارتً عظٌمًة، قال تاجر 

ًَ بعَض شؤنً،  ٌّمة، فلّما كنُت ببعِض الّطرٌِق نزلُت ألقض فانحل  الِهْمٌاُن من ملًء  بالّدنانٌِر والجواهِر الق
ولكّن ذلك لم ٌكن ٌإّثر فً قلبً لِما كنُت َط، ولم أعلْم بذلك إاّل بعَد أْن ِسْرُت عن المواضِع فراسَخ، وسطً وسق

 علٌه من ِؼنًى.
، وحّتى لم أُعْد أملُك شًٌئا، َفِهْمُت على وجهً  ً ُت ِحّجتً وُعْدُت إلى بلدي َتَتاَبَعِت المصائُب عل ٌْ هارًبا  ولّما قض

من بلدي، وما أملُك فً تلك اللٌلِة إاّل دراهَم معدودًة، وكانت اللٌلُة مطٌرًة، فؤوٌُت فً بعِض القُرى إلى خاٍن 
ٌّرُت، ثّم َولََدْت، فقالت: ٌا هذا، الّساعَة تخرُج روحً،  فاّتخْذ لً طعاًما خراٍب، َفَحَضرت زوجتً الوالدةُ فتح

فَشَرْحُت له  جئُت إلى بائٍع َفَوَقْفُت علٌه، فكلَّمنً بعَد جهٍد،حّتى  طرِ ملمِة والظُّ أتقّوى به، فخرْجُت أخبُط بال
فلّما ُد الموضَع، اًل وزبًٌبا، وأعارنً إناًء جعلُت ذلك فٌه، وجئُت أرٌحالً، َفَرِحَمنً وأعطانً بتلك القَِطِع أك

فؤطل  رجل  من ا فٌه، وَجَعْلُت أبكً وأصٌُح، رْبُت من الخاِن َزلَِقت رجلً وانكسَر اإلناُء، وذهَب جمٌُع متقَ ا
داِره، ولّما َشَرْحُت له حالً، قْلُت له: ال أبكً من أجِل الّدراهِم، ولكن رحمًة بزوجً ونفسً، فإّن امرأتً تموُت 

ترانً الّساعَة فما فّكْرُت فٌه، وأنت اآلَن جوًعا، فقد َذَهَب مّنً بالحجِّ ِهْمٌان فٌه ما ٌساوي ثالثَة آالِؾ دٌناٍر، 
 نوما ٌنفعنً وٌنفُعَك مُل، ما كانت صفُة ِهْمٌاِنك ؟ َفْقلُْت: جأبكً بسبِب دراهَم معدوداٍت، فقاَل لً: باللِ ٌا ر

ُت. صفِة ِهْمٌانً الذي ضاَع منُذ كذا وكذا ؟ ٌْ  ومش
 ،  ً ً  َفِجْئُت فإذا الّرجُل قد خرَج ٌصٌُح بً: ُخْذ ٌا هذا، َفَظَنْنُته ٌتصّدُق عل وقلُت: أّي شًٍء ترٌد ؟ فقبَض عل

 وقاَل: ِصْؾ لً ِهْمٌاَنك.
فحٌَن  َفَوَصْفُت له وقلُت له: إّنه مصنوع  من دٌباٍج أْسوَد، فؤخرَج من َوْسِطه همٌانً نفَسه، وقاَل: أتعرُؾ هذا؟

؟ ًّ  رأٌُته َشِهْقُت، وقلت له: ٌا هذا أَملَك  أنَت أم نب
َفْخْذ ِهْمٌاَنك واجعْلنً فً ِحل  من أمري، وأبحُث عن صاحبِه بال َجدوى، فقاَل: أنا أحفُظه منُذ كذا وكذا سنة، 

 فشكْرُته وَدَعْوُت له.
وأخْذُت ِهْمانً وَرَجْعُت إلى بلدي، َفِبْعُت الجواهَر، واّتجْرُت، فما َمَضْت إاّل سنوات  حّتى ِصْرُت صاحَب َعشرِة 

 ٍر.آالٍؾ دٌنا
 .ةالقصّ  عناصرَ  دْ حدّ  1-

 .األمانةَ  ردّ  الذي جلالرّ  وبٌتُ  ،الحجّ  فً مكان  : المكان
 .هبعدَ  وما الحجّ  وقت: الّزمان

 .فٌه ما جمٌعُ  بَ هَ وذَ  ،اإلناءُ  وانكسرَ  اجرالتّ  لُ جْ رِ  تْ قَ لِ زَ  عندما: مؤزّ التّ  ةوذر  )قدةالعُ (
 .األمانة ردّ  الذي الّرجل الّتاجر، زوجة الّتاجر،: خوصالشّ 

ِن طَ الوَ رِحَم هللاُ َمْن َوَجَد جداَر 

 .ٌَنقضَّ فؤقاَمه ٌُرٌُد أنْ 
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 .راِتهابتطوّ  ةالقصّ  أحداث: الحدث
ًّ الدّ  عارالصّ   .الجوع مع عهااصر  /الوالدة آالم مع راعهاوص اجرالتّ  زوجة: ومثله ؛اخل
ًّ  عارالصّ   .طٌرةَ المَ  ٌلةَ اللّ  وصارعَ  ههِ جْ وَ  على امَ هَ  عندما اجرالتّ : ومثله ؛الخارج
 .الّتاجر إلى قودالنّ  كٌس ردّ : الحلّ 

 
 .هانوعَ  نوبٌّ  ة،القصّ  فً الواردة اتخصٌّ الشّ  فصنّ   2-

 .األمانة ردّ  الذي جلالرّ  الّتاجر، زوجة الّتاجر،: ئٌسةالرّ  اتالّشخصٌّ 
 الّتاجر: امٌةالنّ  اتالّشخصٌّ 

 .األمانة ردّ  الذي جلالرّ  اجر،التّ  زوجة: ابتةالثّ  اتخصٌّ الشّ 
 

 األمانة حفظ  /أصحابها إلى األمانات ردّ     ة؟القصّ  من ستفادةالمُ  برةالعِ  ما  3-
 اكتْب قّصًة بما ّل ٌقل  عن مبتً كلمٍة فً واحٍد من الموضوعٌن اآلتٌٌن: -

ٌّة رعاٌة األٌتاِم فً َضوِء قول رسول هللاِ علٌه الّسالم:" أنا وكافُل الٌتٌم فً الجّنِة هكذا، وأشار بالّسّبابة  .1 أهم
 والوسطى وفّرَج بٌنهما شًٌئا ".

 فاًل بعَد صبٍر طوٌلٍ ُوِهَبْت طامرآة  .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ُْ   ..رِو٤
 ََ   رخرَ ك٢ طخ٣ٍنِ  ٌِخصِ َٔ حُْ  ًخٗض أؿٔ

  ُْ   .. رِو٤
  ٍُ   ـخثذحُؼَ  دِ ََ ، ٣خ ه١َٔ، ػٖ حُؼَ ٓؤهٞ

  شٌ ؟ًٌرشٌ ػَر٤ّ  كَٜ حُزطُٞشُ  
  .ًخًد ؟ خ٣ٍنُ ٘خ حُظّ أّ ٓؼُِ  

 ُْ   رِو٤
  ٢ز٢ ػّ٘ ال طظـ٤ّ  

َْ كبٕ حُشّ     ىرؼيَ  ٔ
ّٔ  ؼ٢ءُ ال طُ    . . ٞحكَػ٠ِ حُ

 ٍُ   : لو٤نك٢ حُظّ  ٓؤهٞ
  َوخطِ ُٔ حُْ  ٣َطي١ ػٞدَ  أطزقَ  إ حُِض   

  ٍُ ّٕ  : لو٤نك٢ حُظّ  ٝأهٞ   .. وخٍُٝٔ ًخُْ  أطزقْ  ٞٛٞدَ َٔ حُْ  حُوخثيَ  ا
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 الَوحدة الّثانٌة / فّن الّسرورِ 
 :الّتعرٌُف بالكاتِب 
 م، هو أدٌٌب وُمفّكٌر مصرّي. 1954، توّفً عاَم 1886أحمد أمٌن، ُولَِد عاَم  -
 فً جامعِة القاهرِة. أٌن َعِملَ الكاتُب؟ -
 مجلّة الّثقافةِ اذكِر اسَم المجلَّة التً أنشؤها:  -
 مجلّة الّرسالِة.اذكِر اسَم المجلِّة التً شارَك فً إخراِجها:  -
 لخاطِر.. فجر اإلسالم / ُضحى اإلسالم / فٌض ا1أذكْر أهمَّ مإلّفاِت الكاتِب أحمد أمٌن:  -
 ُض الخاطِر.فٌ ي أُِخَذ من الّنّص:كتاِب الذاذكِر اسَم ال -
 :ٌّة ( جّو الّنّص : مقالة اجتماع ًّ  ) نوع النّص / الفّن األدب
ٌَنبُع من داخِل اإلنساِن ال  العاّمة للّنّص:الفكرةُ  - ٌُّن أحمد أمٌن كٌَؾ لإلنساِن أن ٌكوَن سعًٌدا؛ ألّن الّسروَر  ٌُب

ٌِّة الُمحٌطِة به حْسُب.من الّظروِؾ   الخارج
ٌُحّقَق الفرَح والّسروَر: - ُبلَ والوسابلَ التً ٌمكُن بها أن   اذكِر الس 

ًٌّا ُمحتماًل الّصعاَب.1  . أن ٌكون اإلنساُن قو
ٌُفّكَر بنفِسه كثًٌرا وكؤنّ 2  ها مركُز العالَِم.. أاّل 
 .فراِؼه بما هو نافع  وُمفٌد  مثل العملِ ن ٌمألَ وقَت أ. 3
ٌُوجّ 4 ، بل  ًّ ٌُفّكَر بما هو سلب . ه. أاّل  ًّ  تفكٌَره نحو كّل ما هو إٌجاب
َشه.5 ٌْ ٌُكّدُر َع ٌُّعها فً ما  ٌُض  . أن ٌجتهَد فً أن ٌجعَل الّسعادَة َطبًعا من ِطباِعه، وال 
 

 { 1} الفهم والّتحلٌل س :الفقرة األولى
ٌُمنَح اإلنعمٌة ُكبرى "  ٌَخلُ  لّسروِر، ٌستمتُع به إْن ُوِجَدتْ ساُن القدرَة على انأْن   ." قُها إْن لم تكنأسباُبه، و

ٌَخلُقُها إْن لم تكن. س: بَِم ٌستطٌُع اإلنساُن تحقٌَق الّسروِر؟  ٌستمتُع به إْن ُوِجَدْت أسباُبه، و
ٌُمنَح اإل - ٌُهَدى.شّبه الّسروَر لّسروِر: ساُن القدرَة على انأْن   بشًٍء ماّدّي 

 
ًّ س  / أ { 1الفقرة الّثانٌة: } الّتذّوق الجمال

ٌُعجُبنً الّرجلُ أو ال َتِشع  سروًرا وبهاًء ونوًرا، هالةً ٌُعجبنً القمُر فً تقل ِده "  ا مو ٌَخلُُق حولَه َجّوً  ُمْشبًعارأةُ 
بُ  بالِغبطةِ  َتَشرَّ ٌَ اهفٌشرُق فً  هوالّسروِر، ثّم  ٌّ ٌَتدفً ع، وٌلمُع ُمح  ." ّفُق من وجِههٌنٌه، وٌتؤلُّق فً جبٌنِه، و

 
 /  الّدائرة من الّضوِء تحٌط ِبُجْرٍم )نجم( سماويّ ( هول/ هالة: ) َوَضَع الِقالدَة فً ُعنقِه للّزٌنةِ ( قلدتقلّده: )
( :  / الّنعمة والّسرور( ؼبط/ الِغبطة: ) ممتلًئا( شبع/ ُمشبًعا: ) الجمال( بهو/ بهاء: ) تنشر وترسل (شععتِشع 

َتشّربه: ) اه: ) ٌمتّص الماء على َمَهلٍ ( شربٌَ ٌّ  .ٌندفعُ  (دفق/ ٌتدّفق: ) ٌلمع( ألق/ ٌتؤلّق: ) وجهه( حًٌ/ ُمح
 

ٌَْصَنَع اإلنساُن لنفِسه َجو  الّتفاإِل والّسروِر، :الّربٌسة الفكرة -  ثُر الّسروِر فً اإلنساِن المتفائلِ أو ضرورةُ أن 
ٌُعجبه الكاتب فً القمر؟متى/كٌف  -  .تقلُِّده هالًة َتِشعُّ سروًرا وبهاًء ونوًرا ٌُعجُب الكاتُب فً القمِر ؟ ما الذي 
ٌُعجُب الكاتُب فً اإلنساِن؟ - ٌّاهمتى/كٌف  ُبه فٌشرُق فً ُمح َتَشر  ٌَ ا ُمْشبًعا بالِؽبطِة والّسروِر، ثّم   ٌَخلُُق حولَه َجّوً

 
ٌُّن بقالدٍة، وشّبه الهالَة بقالدِة زٌنٍة. :هالةً ٌُعجبنً القمُر فً تقل ِده  -  شّبه القمَر بامرأٍة تتز
بُ  - َتَشرَّ ٌُشرُب على َمَهٍل.ه: ٌَ  شّبه جو  الّسروِر بماٍء 
اه - ٌّ  شّبه جّو الّسروِر بالّشمِس الُمشرقِة. :فٌشرُق فً ُمح
 بَِنْبٍع ٌتدّفُق منه الماءِ شّبه جو  الّسروِر بماٍء ُمندفٍع، وشّبَه الوجَه ٌتدّفُق فً وجِهه:  -

 
 
 

ُمك فً َوْجِه   صدقةٌ  صدٌقِكَتبس 
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ًّ س  { 5/ ب + س 1الفقرة الّثالثة: } الّتذّوق الجمال
ِة، فٌشتر"  ٌّ ٌَُسرَّ ُط ٌُخطُا َمْن ٌظن  أّن أسباَب الّسروِر ُكلَّها فً الّظروِف الخارج ؛ ماًّل وبنٌَن وصّحةً  لِ

ْنعُم  َمنْ  وِمنهم الّنعٌِم، فً ٌَشقى َمنْ  الّناسِ  وفً الّظروِف، على ٌعتمدُ  مّما أكثرَ  فالّسروُر ٌعتمُد على الّنفسِ  ٌَ
أْن  ٌَستطٌعُ  َمنْ  وفٌهم كثٌٌر، وهو َمالِه بكلِّ  عمٌقةً  كةً حْ ضَ  ٌَشتريَ  أنْ  ٌَستطٌعُ  ّل َمنْ  الّناسِ  وفً الّشقاِء، فً

نا الوسابلُ، َتنقُصنا وّل َثمٍن، وبل األثماِن، بؤقلِّ  واسعةً  عمٌقةً  عالٌةً  كاتٍ حْ ضَ  ٌشتريَ  جمٌلٌ، وخٌراُتنا  فجو 
 . " كثٌرةٌ 
 

ٌّة. :الّربٌسة الفكرة   َمنَبُع الّسروِر هو اإلنساُن نفُسه، ال الّظروؾ الخارج
 ( :  والبإسُ  الُحزنُ ( شقً/ الّشقاء: )  ٌُسعدَ (  سررٌَُسرَّ

 
ِة، علّل؟  - ٌّ ٌُشترُط الّسروُر فً الّظروِف الخارج  الّسروُر ٌعتمُد على الّنفِس أكثَر مّما ٌعتمُد على الّظروِؾ.ّل 
 . الخبراُت الكثٌرةُ.2. الجّو الجمٌل 1َذكَر الكاتُب سببٌن للّسعادِة، اذكْرهما؟  -
 . الّصّحة.3. البنون 2. المال 1ٌظن  بعُض الّناِس أّن الّسروَر ٌكون فً ثلثِة أموٍر فقط، اذكْرها؟  -
 وهو َمالِه بكلِّ  عمٌقةً  ضحكةً  ٌَشتريَ  أنْ  ٌَستطٌعُ  ّل َمنْ  الّناسِ  وفًالمقصوَد بقوِل الكاتب:" علّل  / وّضحِ  -

 ألّن هإالء ظّنوا أّن الّسعادَة فً الماِل ال فً الّنفِس ذاِتها. ؟ " كثٌرٌ 
 .) الّنعٌم ( و ) الّشقاِء (طباٌق فً:  -
 ٌَستطٌُع أْن ٌشترَي (. َمنْ  ٌَشترَي ( و )فٌهم أنْ  ٌَستطٌعُ  ال َمنْ  الّناسِ  : )فًفً المقابلة -
 .كلماتِ فٌكون الّتضاّد فً الجمِل ال فً ال :، أّما المقابلةكلمتان متضاّدتان متعاكستان فً المعنى الّطباُق: -
 شّبه الّضحكَة ِبِسْلعٍة ُتشترى، وشّبه الّضحكَة ببئٍر عمٌقةٍ  عمٌقٍة: ضحكةً  ٌَشتريَ  أنْ  ٌَستطٌعُ  ّل َمنْ  -
 

 { 2} الفهم والّتحلٌل س الفقرة الّرابعة:
  منهُ  واستفادَ  هاستثمرَ  الفّن، بهذا نتفعُ ٌَ  كٌفَ  َعرفَ  نْ مَ فَ  ؛فن   الحٌاةِ  شإونِ  كسابرِ  والّسرورُ  فّن، الحٌاةُ " 
 . " هٌستثمرَ  أنْ  عرفْ ٌَ  لم هعرفْ ٌَ  لم وَمنْ  به، وَحِظً
 

 ضرورةُ إسعاِد اإلنساِن نفَسه.: الّربٌسة الفكرة
( : ًَ  ." باقًباٍق "  (سٌرسابر: )/  ُحْظوةمصدُرها:  َب مكانًة عالًٌة،تساك (حظوَحِظ

 إذا َعَرَؾ كٌَؾ ٌنتفُع به. كٌف لإلنساِن أن ٌستثمَر وٌستفٌَد من فنِّ الّسروِر ؟ -
 

ًّ سالفقرة الخامسة: } الّتذّوق   / أ + ب + ج { 2/ د + س 1الجمال
 هُ اتر ىحتّ  األمرِ  من بالّتافهِ  المرءُ  صابُ ٌُ  إنْ  فما ؛اّلحتمالِ  قّوةُ  الّسرورِ  فنّ  فً مَ لَّ عَ ٌُتَ  أنْ  بُ جِ ٌَ  سٍ رْ دَ  أّولُ " 

 َِ  وهً ،هنَ َجفْ  إّرقُ وتُ  ،هُ عَ جَ ضْ مَ  ض  قُ وتَ  ه،رِ دْ صَ  فً مومُ الهُ  ىاجَ نَ تَ تَ  ،رِ صَ البَ  سَ ناكِ  ،هِ جْ الوَ  فَ كاسِ  ،رِ دْ الصَّ  ؽَ َك
ًَّ  هفونِ جُ  ءَ لْ مِ  ونامَ  َنَفًسا، منه كْ رِّ ُتحَ  ولم ،باًّل  لها ْلقِ ٌُ  لم ،احتماًّل  أقوى هو نْ مَ لِ  تْ ثَ دَ حَ  إذا  فارغَ  البالِ  رِض

 . " الّصدرِ 
 

 قّوةُ االحتماِل للهموِم أساُس إسعاِد اإلنساِن لنفِسِه. :الّربٌسة الفكرة
 كناًٌة عن الّضٌِق } انتبه لحرِف الّراِء المكسوِر فً َحِرج {َحِرج الّصدر: 
لِّ ناكس البصر: /  عبوُس الَوجِه؛ كناًٌة عن الؽمِّ والهمِّ  كاسف الوجه:  /  ٌُخِفُض َبَصَره من الذُّ

 صاَر َخِشًنا؛ كناًٌة عن (قضضتقض  مضجَعه: )/  .تباُدُل األسراِر بٌن اثنٌن فً أمٍر ما( نجوَتتناجى: )
ٌُلِق لها باًّل: تمنُعه من الّنومِ  (أرقتإّرق َجفْنه: )/  القلِق وقلّة الّنوم وال ٌهنؤ به  .ال ٌهتّم بها وال ُتشؽلُه / لم 

ًّ فً تعاُملِه مَع المصابب ؟  -  .قّوة االحتمالِ ما هو المعٌاُر الفارق بٌَن الّسعٌِد والّشق
 بالّسروِر ؟وّضِح العلقَة بٌن قّوِة اّلحتماِل والّشعوِر  -

 .كلّما زاَدت قّوةُ االحتماِل عند المرِء زاَد شعوُره بالّسرورِ 

ُمك فً َوْجِه و  بِر   والدٌكَتبس 
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 { 15الفقرة الّسادسة: } الفهم والّتحلٌل س
من  كبٌرٌ  وجزءٌ . هحولَ  الّسرورَ  خلقَ وٌَ  ،صاعبِ المَ  على تغلّبَ ٌَ  أنْ  اإلنسانِ  استطاعةِ  ففً هِ لِّ كُ  هذا ومعَ " 
 واألّمةِ  الواحدةِ  واألسرةِ  الواحدةِ  روفِ الظّ  فً رىنَ  أّنا بدلٌلِ  ه،نفسِ  دِ رْ الفَ  إلى عُ رجِ ٌَ  الّسرورِ  قِ لْ خَ  فً اإلخفاقِ 
 فالعاملُ  ا؛زنً حُ  شًءٍ  كلِّ  نْ مِ  خلقُ ٌَ  الذي أخوه هجانبِ  لىوإ روًرا،سُ  شًءٍ  كلِّ  نْ مِ  ٌخلقَ  أنْ  ستطٌعُ ٌَ  نْ مَ  الواحدةِ 

ًّ الشّ   عاملٌ  :اثنان لنعامِ  الّدنٌا ففً منه؛ تنّفسُ ٌَ  الذي وِّ الجَ  إٌجادِ  فً كبٌرةٌ  علقةٌ  له – شكّ  ّل – خص
  ً ً   وعاملٌ  ،مِ العالَ  كل   وهو خارج على  فَ صْ النّ  تكسبَ  أنْ  فاجتهدْ  ،العواملِ  فُ صْ نِ  كفنفسُ  ك؛نفسُ  وهو داخل
 إّّل  إلٌك سبةِ بالنّ  له قٌمةَ  ّل مُ العالَ  وهو اآلخرَ  صفَ النّ  إنّ  بل ،اّلحتمالِ  قرٌبُ  هاتِ كفّ  انُ حَ جْ فرُ  اوإذً  األقلّ؛

 تَ دْ دَ وأعْ  ك،عَ مْ سَ  وأْرَهْفتَ  ٌنٌك،عَ  تَ وْ لَ جَ  فإذا ،هُ قّبحُ تُ  أو هلُ مّ جَ وتُ  ه،نُ وّ لَ تُ  التً فهً ك؛بمشاعرِ  همرورِ ب
ً   مُ فالعالَ  ،ك للّسرورِ مشاعرَ   ".  روًراسُ  فٌكونُ  كنفسِ  معَ  ٌتفاعلُ  الخارج
 

مُ  :الّربٌسة الفكرة ًّ ٌّ بنفس ما ٌتحك  ًّ  ) الّنفس ( ِة اإلنساِن عامالن اثنان: عامل  داخل ) العالَم  وعامل  خارج
 الُمحٌط (

ْحَت األمَر بعٌنٌك (جلو/ َجلَْوَت: ) الفشل( خفق/ اإلخفاق: ) ٌصنعُ ٌخلُق:  ْنَت وَتَوض   ٌ  /  َتَب
َت إلٌه بانتباهٍ ( رهؾأرَهْفَت: ) ٌْ  .أْصَؽ

 
 ) الفشِل ( كما ٌراه الكاتُب؟ وما دلٌلُه على ذلك؟ س: اذكِر الّسبَب الّربٌَس لإلخفاقِ 

 أو / ما دلٌلُ الكاتِب على أّن َخْلَق الّسروِر ٌرِجُع إلى الفرِد نفِسه ؟
 َمنْ  واألّمِة الواحدةِ  الواحدةِ  واألسرةِ  الواحدةِ  الّظروؾِ  فً َنرى العامُل الّرئٌُس هو الفرُد نفُسه بدلٌل أّنا ج:
 ُحزًنا. شًءٍ  كلِّ  ِمنْ  ٌَخلقُ  الذي أخوه جانبِه وإلى ُسروًرا، شًءٍ  كلِّ  ِمنْ  ٌخلقَ  أنْ  ٌَستطٌعُ 

تنّفسُ  الذي الَجوِّ  إٌجادِ  فً كبٌرةٌ  علقةٌ  له خصًفالعاملُ الشّ س: وّضِح المقصوَد بقوِل الكاتِب:"   "؟منه ٌَ
ٌُشّكلُها كما ٌشاُء.أّن اإلنساَن نفَسه هو َمْن ٌصنُع الّظروَؾ المناسبَة التً ٌعٌُشها ج:   اإلنساُن، و

ٌُرِجُع الكاتُب أسباَب الّنجاِح أو الفشِل إلى عاملٌن اثنٌن اذكْرهما؟ و  ٌّهما الذي ٌراه األهمَّ ؟أس: 
؛ كّل العالَِم  و 1ج:  ًٌّ ؛ َنْفُس اإلنساِن، وهو األهمُّ.2. عامل  خارج ًّ  . عالَم  داخل

َة المشاعِر فً شكِل الحٌاِة للفرِد؟ س: وّضح العلقةَ  ٌّ  التً تربُط بٌن العالَِم ومشاعِر الفرِد ؟ أو وّضْح أهّم
 ه، أو ُتقّبُحه.هً التً تلّوُنه وتُجّملُ  ج:

ًّ ؟ ًّ مَع العالَِم الّداخل  س: متى ٌتفاعلُ العالَُم الخارج
 .أْعَدْدَت مشاعَرك للّسرور. 3و     َسْمَعك، أْرَهْفتَ . 2و     َعٌنٌك، إذا َجلَْوتَ . 1ج: 
 "؟ على األقلّ  الّنْصفَ  تكسبَ  أنْ  فاجتهدْ ما الذي َقَصَدهُ الكاتُب بقولِه:"  س:

ًّ وهو نفُسه، فتكون فً حالٍة حسنٍة، وقّوٍة  ، وٌهتم  بالعامِل الّداخل ًّ ٌُهمَل العامَل الخارج ج: على اإلنساِن أن 
. كبٌرٍة؛ حّتى ٌستطٌَع أن ٌقاومَ  ًّ  ظروَؾ العالَِم الخارج

 .الّتؤكٌدس: ما المعنى الذي أفادته الجملُة الُمعترضُة ) ّل شّك ( الواردةُ فً الّنّص ؟ 
 

تغلّبَ  أنْ  اإلنسانِ  استطاعةِ  فً"  - ٌُقَهرُ ":  الَمصاعبِ  على ٌَ ٌُؽلُب و  .شّبه المصاعَب بَِخْصٍم 
ٌَخلقَ "  - ٌُوَجُد. ": حولَه الّسرورَ  و ٌُخلَُق و  شّبه الّسروَر بكائٍن 
 .شّبه العالََم والّنفَس بكّفتً مٌزانٍ  " فرجحان كّفتها قرٌُب اّلحتماِل ": -
شّبه العالََم بإنساٍن ٌمشً، وشّبه المشاعَر بطرٌٍق  " العالَُم ّل قٌمَة له بالّنسبِة إلٌك إّّل بمروِره بمشاعِرك ": -

 ٌُمشى علٌه.
 .وحٍة تحتاُج تلوًٌنالّوُن لوحًة، وشّبَه العالََم بلشّبه المشاعَر بؤلواٍن تُ  ":" هً التً تلّوُنه  -

 

 

 

 

ُمك و  حنانٌ  فً َوْجِه شقٌقتِكَتبس 
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خرؼش: } حُلْٜ ٝحُظّل٤َِ ّ ّٔ م حُـٔخ٢ُّ ّ 14حُلوَس حُ ّٝ  / أ { 4/ ٛـ + ّ 1+ حُظٌّ

 على القُدرة فً الكهرباءِ  َمصابٌحِ  اختلفَ  الّسرورِ  َخْلقِ  على القُْدرةِ  فً ٌَختلفونَ  الّناسَ  لنرى إّنا" 
 الهابلةِ  درةِ القُ  ذو ومنهم ،مِ وْ النَّ  صباحِ كمِ  َقْدرِ بَ  ضًءُ المُ  نهمومِ  ،قِ ترِ الُمحْ  صباحِ كالمِ  مُ لِ الُمظْ  همنْ فمِ  ؛اإلضاءةِ 

 . " وللّناسِ  كَ لنفسِ  نٌرُ ٌُ  قوي   بمصباحٍ  عنه ضْ عِ تَ واسْ  ،َضُعفَ  إنْ  كصباحَ مِ  رْ َفَغٌّ  ،فلتِ الحَ  صباحِ كمِ 
 

 .ولؽٌِره لكّل إنساٍن قُُدرات  مختلفة  فً َخْلِق الّسروِر لنفِسهِ  :الّربٌسة الفكرة
ٌّة ) انتبه َقْدر:   اْستبدلْ ( عوض/ اْسَتِعٍض: ) الكبٌرة/ الهابلة: )هول(  حرِؾ الّداِل بالّسكوِن (لالمقدار والكّم

 
 القُدرة على َخْلِق الّسرورِ  الّناِس ؟س: ما عاملُ / معٌار اّلختلف بٌن 

ٌّة ؟  س: ما هً العلقُة التً رَسَمها الكاتُب بٌن قُُدراِت الّناِس والمصابٌِح الكهرباب
َه قدراِت الّناِس على َخْلِق الّسروِر ِبقُدرِة وقّوِة المصابٌِح على اإلنارِة. ج:  َقَرَن / َرَبَط / َشب 
 بحْسِب قُُدراتِهم على َخْلِق الّسروِر.: اذكْر أنواَع الّناِس س
  . فئة ال تصنُع الّسروَر إطالًقا ) المصباح المحترق (1ج: 
  ( . فئة تصنُع شًٌئا ٌسًٌرا من الّسروِر )مصباح الّنومِ 2 
 مصباح الحفالت ( ) تصنُع سروًرا كبًٌرا للجمٌعِ  ةفئ .3
ٌُنٌُر لنفِسك وللّناِس: اْسَتِعضْ  -  عنه بمصباٍح قوّي 
1) ًّ ًّ ( . ضرورة أن ٌكون الّسروُر للّنفِس ) العالَم الّداخل  وللّناِس ) العالَم الخارج
ٌّة، وتلتصُق بالّشًِء المتروكِ 2 ؛ لذلك أخطؤ الكاتُب بإلصاِق . الباء فً ) بمصباٍح ( تفٌُد الِعَوض أو البدل

 ستبدْلُت القلَم الّرصاَص بالحبِر، فؤنَت هنا ترْكَت الحبَر وبدأَت الكتابَة بالّرصاِص.الباِء هنا. حٌن نقوُل: ا
 

ًّ س 5الفقرة الّثامنة: } الفهم والّتحلٌل س  / ب { 4/ ج + س 1/ الّتذّوق الجمال
قُ  الُحزنِ  أسبابِ  أهمّ  ِمنْ  ولعلّ "  ٌْ وكؤّن  ،مِ العالَ  مركزُ  كؤّنها حّتى هنفسِ  فً اإلنسانِ  تفكٌرِ  وكثرةُ  ،قِ األفُ  ِض
 كلَّ  قٌسُ ٌَ  فهو ،هِ صِ خْ شَ لِ  تْ قَ ُخلِ  هالَّ كُ  والّرخاءَ  والّسعادةَ  واألّمةَ  واألنهارَ  حارَ والبِ  والّنجومَ  والقمرَ  الّشمسَ 

 سَ إْ البُ  بُ سبّ ٌُ  – بٍ ٌْ رَ  غٌرِ  نْ مِ  – وهذا بها، مِ العالَ  وعلقةِ  هنفسِ  فً الّتفكٌرَ  دٌمُ وٌُ  ه،نفسِ  بمقٌاسِ  سابلِ المَ 
 حٌطِ المُ  على صغٌرةٌ  نقطةٌ  هً ّنماإو ،المركزَ  تِ لٌسَ  هنفسَ  ألنّ  ه؛نفسِ  قَ َوفْ  مُ العالَ  ٌجريَ  أنْ  حالٌ ، فمُ نَ زْ والحُ 

ًَ ونَ  ،سٌحِ الفَ  مِ العالَ  إلى رَ ظَ ونَ  ه،قَ أفُ  عَ سَّ وَ  هو إنْ ف ،العظٌمِ   التً األعباءَ  بؤنّ  رَ عَ شَ  كثًٌرا أو ا،أحٌانً  هنفسَ  ِس
 . " فشًٌبا شًٌبا تْ لَ لَّ حَ وتَ  فشًٌبا، شًٌبا خّفتْ  قد هنفسَ  بها تثقلُ  التً والقٌودَ  ه،كاهلَ  ثقلُ تُ 

 
ٌُزٌُحه. :الّربٌسة الفكرة ٌُسّبُب الُحزَن، وما   ما 

ٌّة الّتفكٌِر ) انتبه لضبط الفاِء بالّضّم (ضٌُق األفُق: األفُق:   المدى الواسع، كناًٌة عن محدود
 .ّظَهرِ أعلى ال(  كهل/ كاهله: )الحٌاة الهانئة  (رخوالّرخاء: )

 
ٌِّة والعالَِم الُمحٌِط بها ؟ س:  الّنفُس نقطة  على الُمحٌِط العظٌِم. كٌف حّدَد الكاتُب العلقَة بٌن الّنفس اإلنسان
ٌُزٌلَ أسباَب الُحزِن؟ / أن ٌتجاوَز البإَس والُحْزَن ؟س:   كٌف لإلنساِن أْن 
َع 1إذا ج:  ًَ نفَسه أحٌاًنا وكثًٌرا.3. َنَظَر للعالَِم الفسٌِح 2أفَُقه . وس   . َنِس

 شّبه نفَسه بنقطٍة ماٍء صؽٌرٍة فً محٌٍط كبٌٍر، إّنما هً نقطٌة صغٌرةٌ على الُمحٌِط العظٌم: -
 وشّبه العالَم بالُمحٌِط الكبٌِر.

 علٌه.شّبه األعباَء والهموَم بؤشٌاَء ثقٌلٍة  األعباُء التً ُتثقلُ كاهلَه: -
 شّبه األعباَء والهموَم بالقٌوِد التً ُتعٌُق حركَته. القٌود التً تُثقلُ به نفَسه: -
 شّبه القٌوَد واألعباَء بؤشٌاَء َتَتَحل ُل وَتَتالشى. وَتَحلَّلَْت شًٌبا فشًٌبا: -

 
 

ُمك فً َوْجِه و  شقٌقِك َسَندٌ َتبس 
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 { 7+ س 6الفهم والّتحلٌل س}  الفقرة الّتاسعة:
هم فراًغا الّناسِ  أكثرَ  أنّ  فً الّسببُ  هو وهذا"  ِجدُ  ألّنه بنفِسه؛ ِضًٌقا أشد   الّتفكٌرَ  ٌُطٌلُ  ما َزمنِه ِمنْ  ٌَ

 ولَّذةُ  والَعمِل، الفِْكرِ  ُمزدوجٌة: لَّذةُ  لَّذةٌ  ذلك من له كانَ  حولَه، ما فً وفّكرَ  عملِه، فً استغرقَ  هو فٌها، فإنْ 
 . " نِسٌاِن الّنْفسِ 

 
ٌُزٌُحه. الفكرة الّربٌسة:  الفراُغ سبب  رئٌس  للّضٌِق، واالستؽراُق فً العَمِل 

ُمدُّ الوقتَ  (طولٌُطٌلُ: )  / أَخَذهُ العمُل واْنَشَؽَؾ به (ؼرقاستغرق: )     /    ٌَ
 ( : ٌّة( زوجمزدوجة: )    /       ُمتعة( لذذلذَّ  ُثنائ

ٌُطٌُل الّتفكٌُر فً الّنفِس.س: كلّما زاَد الفراُغ زاَد ضٌُق الّنفس؛ علّل.  ِجُد من زمِنه ما  ٌَ  ألّنُه 
ٌُخّفَف / ٌمنَع من ضٌِق الّنفس؟ لإلنسانِ  س: كٌف  ٌُفّكر فً ما حوله.. 2. أن ٌستؽرَق فً عملِه 1 أن 

ٌٍّب. لّذة الفِْكر والعمل: -  شّبه الفكَر والعمَل بطعاٍم لذٌٍذ ط
 

 { 8الفقرة العاشرة: } الفهم والّتحلٌل س
 تعّرضَ  هو فإنْ  ؛ٌشاءُ  كما هفُ رِّ صَ فٌُ  ه،تفكٌرِ  ِزَمامِ  على المرءُ  ٌقبضَ  أن الّسرورِ  فنّ  دروسِ  نْ مِ  ولعلّ " 

 ٌإّدي ما فً هصدٌقَ  أو هشرٌكَ  ٌجادلُ  أو ،نةِ زِ الُمحْ  األمورِ  نمِ  أمرٍ  فً هأسرتَ  ناقشُ ٌُ  كؤنْ  – ُمقبٍِض  لموضوعٍ 
 تَ تضاٌقْ  فإنْ  ؛حزنةَ المُ  األولى همسؤلتَ  بها نسىٌَ  ساّرةً  رىخْ أُ  مسؤلةً  وأثارَ  ه،تفكٌرِ  ناحٌةَ  لَ وَّ حَ  – بِ ضَ الغَ  إلى
 ." الّشطرنجِ  بٌاِدقَ  لُ قُ نْ تَ  كما كتفكٌرَ  قلْ وانْ  ه،غٌرِ  فً فتكلّمْ  أمرٍ  من

 
ُم بالّتفكٌِر ٌجعُل االنقباَض سروًرا. الفكرة الّربٌسة:  الّتحكُّ

قبَض:  (انتبه لضبِط الّزاي المكسورة )  ِمالك تفكٌره وأساسه( زمم/ ِزمام تفكٌره: ) ٌمسك بقّوةٍ  ٌَ
َدق: هامفردُ  :/ بٌادق ُمزِعج( قبض: )ُمقبٍِض  ٌْ  الشِّْطَرْنج دقُ ٌْ بَ  ومنه ،ّراجلُ ال والجنديّ  الّسفرِ  فً الّدلٌلُ : وهو: الَب

َدق (.هنا المقصودُ  وهو  )الشِّْطَرْنج جنديّ ( ٌْ  ) مفرُدها َب
ٌَمسُك اإلنساُن بها وٌتحّكُم بها.تفكٌِره ِزَمامِ  على المرءُ  ٌقبضَ  أن -  : شّبه الّتفكٌَر بداّبٍة 
 س: كٌف ٌِجُب على اإلنساِن أن ٌتعاملَ مَع الموضوعاِت الُمزعجة ) الُمقبِضة ( ؟ -

ٌِّة.أن ٌترَكها   وٌتجاهلَها، وٌبدأ بالّتفكٌِر باألموِر اإلٌجاب
ُ  كما تفكٌَرك اْنقلْ  - ْم بتفكٌِرك بسهولٍة وذكاٍء وِدّقٍة. :الّشطرنجِ  بٌاِدقَ  َتْنقُل  َتَحك 

 
 { 10/ ب + س 9+ الّثانٌة عْشرة: } س ةرالفقرة الحادٌة عشْ 

نةٌ  فالحٌاةُ  قٌمتِها؛ فوقَ  الحٌاةَ  ُتقّدرَ  أّّل  أًٌضا الّدروسِ  هذه وِمن"  ٌّ  اْستطعَت، واْفَرحْ  ما الخٌرَ  فاْعملِ  ،َه
 للّشرّ  واحدٌ  مٌ لَ أَ  الحٌاةِ  هذه فً فٌكفً ه،بوقوعِ  مَ األلَ  ثمّ  الّشّر، بتوّقعِ  األلمَ  نفِسك على َتجمعْ  وّل اْستطْعَت، ما

 . الواحدِ 
 طًٌبا،خَ  صٌرَ ٌَ  ىحتّ  بُ اطَ خَ تَ وٌَ  ًرا،شاعِ  ٌكونَ  ىحتّ  رُ اعَ شَ تَ ٌَ زالُ ٌ ّل جلُ فالرّ  الفّنانون، هفعلُ ٌَ  ما لْ عَ فْ تَ لْ وَ 

 ." ًعابْ طَ  عَ طب  التّ  ٌكونَ  حّتى ،للحٌاةِ  واّلبتسامَ  والّسرورَ  حَ رَ الفَ  عِ نّ صَ تَ فَ  كاتًبا، صٌرَ ٌَ  ىحتّ  بُ اتَ كَ تَ وٌَ 
 

ٌَّة، وتظاَهْر بالّسروِر ُتَسرّ  الفكرة الّربٌسة:  أعِط الحٌاَة قٌمَتها الحقٌق
ٌّنة: َتَشاَعُر: ) بسٌطة( هون) ه ٌَ َتَظاَهُر بالمقدرِة على َنْظِم الشِّْعرِ ( شعر/  ٌُفٌدُ )  ٌَ َتَفاَعل  ٌَ  { الّتظاُهر الوزن 

َع: ) َطب ع: ) َتَظاَهَر ِبما لٌس فٌه (صنعَتَصنَّ  َتَخل َق بؤخالٍق ما.( طبع/ التَّ
 
 
 
 
 

ُمك فً َوْجِه أّما  كَتبس   عدوِّ

 ثورةٌ 
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 إجاباُت أسبلِة الكتاب
 الُمعجم والّدّللة

ِٔ ُٓ  ا٠ُ قْ أػِ . 1  :حُِّـ١ّٞ  يؼـ

ٚ   ِٓ ائوح  اٌل   :حُٜخُش - ٞ  ٍ   َ  و  غ  ث   ؾ١ٜ  ر   ٛء  اٌ مُ طُ  -/ ّبٚ ٍّ  . َ  ٛ  إٌ   ِٓ ّٕٗؼ  ر   :َٚ٘ لْ ؿَ  ئ

ٍ   ي  رجبك   :حُظّ٘خؿ٢ - ٓ   واه  األ ٓ   ث١  . ِب أِو   فٟ اص١ٕ

 
، ا٠ُ . ُػيْ 2 ِْ ؼـ ُٔ  :ح٥ط٤شِ  حٌُِٔخصِ  ٓؼخ٢َٗ  ٝحٓظوَؽْ  حُ

 الشّْْطَرْنج دؽُ يْ بَ  ومنو ،ّراجؿُ ال والجنديّ  الّسفرِ  في الّدليؿُ : وىو: الَبْيَدؽ: ىامفردُ :َالبيادؽ/  .روروالسّ  عمةالنّ : الًغبطة
 .األساسيّ  هنصرُ وعُ  ووامُ قِ : أيْ  ِمالُكو،: األمرِ  ماـُ وزِ . بو ُيشدُّ  خيطٌ : الزّْماـ/  .ىنا المقصودُ  وىو  )الشّْْطَرْنج جنديّ (
 

ُٔ  ،ُّن٣ظؤ حُزٜخء،: ٓؼَ ٖٓ ًِٔخصٌ  خ٤ٗشحُؼّ  وَسِ حُلِ  ك٢ صْ ىَ ٍَ َٝ 3-  ٖٓ حُٔؼ٠٘ ك٢ ُٜخ وخٍرشً ُٓ  ًِٔخصٍ  حٓظوَؽْ  خ،ل٤ّ حُ

 .ٗلٜٔخ وَسحُلِ 

 ويُ جْ وَ :َحٌياالمَي -/    ؽشرِ يُ  ممع،يَ :َيتأٌلؽ -/    ًرانو : ياءالبَىَ-
-4  ٍْ ٌِ  حٓظزي َٔ  حُٔؼ٠٘ ١ىّ طئ ًِٔشً  ح٥ط٤شِ  حُؼزخٍسِ  ك٢ هؾّ  طلظَٜٔخ ٣ٌِٖحُّ  ٤ًَز٤ٖحُظّ  ٖٓ ط٤ًَذٍ  َّ ر  :ٚٗل

ًرج راهت "  .حزيف أو سعابِ : الكجو ؼكاسًَ.     ضائؽ: الٌصدرًَ جرًَحَى/  ".َالكجو ؼَىكاسًَ الٌصدر، حى
 

 ُْ ْٜ َُ  حُلَ حُظ ْل٤ِ َٝ: 

ّٔ  ػ٠ِ يٍسُ حُوُ  1- ُٕ  ٣ٔظط٤غُ  َْ رِ  زَٟ،ًُ  ؼٔشٌ ِٗ  ٍَٝحُ  ؟حٌُخطذِ  ٍأ١ نَ كْ َٝ  ٜخطلو٤وَ  حإلٗٔخ

 .تكف لـ إفْ  خُمقياويَ  و،أسبابُ  تْ دَ جِ وُ  إفْ  رورِ بالسّ  يستمتعُ 
 

ّٔ  حٌُخطذُ  ي  ػَ  َْ ُِ  2- ٍَ حُ ، الحياة ألفّ  كًّ٘خ؟ َٝ  الففّ  بيذا نتفعُ يَ  كيؼ ؼَ رَ عَ  فْ مَ فَ  فّف؛ الحياةِ  شؤوفِ  كسائرِ  والّسرورُ  َففّّ
 .هيستثمرَ  أفْ  يعرؼْ  ـْ لَ  ويعرفْ  ـْ لَ  فْ ومَ  بو، وَحِظي منو واستفادَ  هاستثمرَ 

 
-3  ّٞ ٍِ  سُ ه َٔ  ُيٟ حالكظٔخ ٍَ  ٚطـؼُِ  َءِ حُ ّٔ  ذِ ِْ ؿَ  ػ٠ِ أهي ٍِ حُ َٝ  ِٔ  .ٌٛح قْ ػّ َٝ  ٚ،ُ٘ل

  ْ ح   ئ  ٛ ً   االؽزّبي   ل َ   ٠زقطٝ  ٙبٕبؽج   رغؼ ْ   مٌه ٌٙب؛ ٠أثٗ أْ غ١و ِٓ اٌّٙٛ ْ   أل ٚ   اإلَٔب ْ   ِب ؼ١فاٌ ٗ   ٖبة٠   ئ  ثبٌز بف

و ط   واٖر ٝؽز   األِو ِٓ له، ؽ   ٖ ٍ   اٌ َ   ٕبعٝز  ر   ،اٌجٖو   ٌ  اٌٛعٗ، ٔبو   فوب ٘   ٖ،ه  ل  ٕ   فٟ اٌّٙٛ  ق  ٚرإه   ٗ،ِٚغؼ   ٚرم

ف ٕٗ، ، ألٜٛ ٘ٛ ٓ  ّ  ٌ   ذص  ل  ؽ   ئما ٟٚ٘ ع  ، ٌٙب ك  ٍ  ٠   ُ  ٌ   اؽزّبالا ُ   ثبالا ن   ٌٚ وِّ ب، ِٕٗ ر ؾ  َا َ   ٔ ف  ٟ   ٗفٛٔ  ع   ء  ً  ِ   ٚٔب  ٙ  فبهؽ   اٌجبي   ه

له    ٖ  .اٌ

 

ّٔ  طلو٤نُ  ٣ؼظٔيُ  4- ََ  لْحُّ٘  ػ٠ِ ؼخىسِ حُ ّٔ  أًؼ ُٔ  َٝفِ حُظّ  ػ٠ِ ٣ؼظٔيُ  خٓ  أٝ ٞحكوًخُٓ  ٍأ٣َي ْٖ ر٤ّ  ،وضِ رخُشّ  ل٤طشِ حُ

 .حٌُخطذَ  ؼخًٍػخُٓ 

َ وٚه   ٠ؼزّل   ْ   ٌ  ف  ٔ   ػٍٝ  -اٌىبرت  هأٞ  فٟ – اٌ ّ   أوضو   ٗٚثبٕٛ   اإلَٔب ّ   وٚف  اٌظ   ػٍٝ ٠ؼزّل   بِ  اٌىبرت   ٚافك  . أؾ١طخ  اٌ

ْ   مٌه ئ١ٌٗ؛ ت  ٘  م   ِب فٟ َ   أ ْ  ٕج  ٠   ٙبٚاٌو   وٚه  اٌ ً   ِٓ ؼب ْ   كاف ْ   ٖٚعٛ٘و   اإلَٔب  ئٍؼبك   ف١َزط١غا  ب،ؽي٠ٕا  ٗؾ١ط  ِ   وبْ ٚئ

  َ ب ٠ٚزون}     .ٚهٙبٖ ٗثمٕبػز   ٗٔف ٚا  { ٌٍطبٌت أ٠

 هذه هً المعادلةُ  عوا ".. باختصارٍ تَ رَ َتْعَت لَ رَ  وْ . ولَ َعَفْفَت فعّفوا. "
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ِٕ  ػ٤نِ  أٓزخدِ  ٖٓ 5-  :ِٚٔ لْ َٗ  ػ٠ِ ٚحٗـالهُ  حإلٗٔخ

َْ  -أ َُ  حًً َِ َٓ  أرَ ِٕ  ك٢ حالٗـالمِ  ٌٛح ظخٛ  .حإلٗٔخ

ْ   رفى١و   وضوح َ   فٟ اإلَٔب ْ   ،ُ  اٌؼبٌ   ِووي   ٙبوأٔ   ؽزٝ  ٗ،ٔف ٌ   ٚوأ ّ  ْ َ   و  ّ  ٚاٌم   اٌ ِ   ٚاألٔٙبه   ٚاٌجؾبه   ٚإٌ غٛ  خ  ٚاأل

َ ؼبكح   فبء   ٚاٌ ٍ   ٙبوٍ   ٚاٌو  ٖ   ذ  م  ف  ٌ  ٠   فٙٛ ٗ؛ٌْق ً   م١ ً   و ً   اٌَّبئ َ   ثّم١ب ُ  ٠ٚ   ٗ،ٔف َ   فٟ فى١و  اٌز   ل٠  ُ  اٌؼبٌ   ٚػاللخ ٗٔف

ْ   ً  إ  اٌج   ت  َج  ٠   – ه٠ت   غ١و ِٓ - ٚ٘نا ثٙب، ّ   ؛ٚاٌؾي ْ   ؾبي  ف ٞ  ٠   أ ُ   غو َ   ك  ف  ٚ   اٌؼبٌ ْ   ٗ؛ٔف َ   أل  ،اٌّووي   ١ٌَذ ٗٔف

ب ّ   ػٍٝ ٕغ١وح   ٔمطخ   ٟ٘ ٚئّٔ  ٜ  اٌ ُ   ؾ١  .اٌؼظ١

َُ  ٣ٔظط٤غُ  ٤ًق - د  ٙ؟طـخٝ

ُ   ئٌٝ ٖو  ظ  ٚٔ   ٗ،م  أف   ثز١ٍٛغ   ْ   ،اٌف١َؼ   اٌؼبٌ َ   ١َٔٚب ْ   ْؼو  ٠   ٝؽز   ٗ،ٔف ً  ر   زٟاٌ   األػجبء   ثأ ٘   ضم ً  ر   زٟاٌ   ٚاٌم١ٛك   ٗ،ٍ  وب  ثٙب ضم

  َ ذ   ف١ْئاب، ١ّئاب فف ذ   لل ٗٔف  .ف١ْئاب ١ّئاب ٚرؾٍٍ 

 

 :حُؼظخ٤ٛش أرٞ هخٍ 6-

  ٕ ْٙ  َحؽَ ٝحُلَ  حُش زخدَ  ا َي ـِ َيسٌ           ٝحُ َٔ ْل ءِ  َٓ َْ َٔ ْٙ  أ١ُّ  ُِ َي َٔ ْل َٓ 

َٖ  حٓظوَؽْ   .ك٤ٚ ٍأ٣َي خً٘ ز٤ّ ُٓ  حُز٤ض، ٌٛح ٝٓؼ٠٘ ظٞحكنُ ٣َ  ٓخ ضّ حُّ٘  ٓ

بف بًإٌ   أوضو  " ْ   مٌه؛ "ثٕفَٗ ١ٙماب أّل ُ٘ واغا ْ   أ ٌ   ال اإلَٔب ١ك   ٠ؾ  ٚ ْ   واؽ  اٌف أٚ ثبٌ ً   ٘ٛ ئ  ٖٚاٍزضّو   ٚلزٗ  ، أّغ

  ً ّ   ثبٌؼّ ح   ف١ْؼو ف١ل،اٌ ب ٠ٚزون.    } ٗج  ؼ  ر   و  ّ  ص   ٠ٚؾٖل   ئٔغبىٖ ثٍن  ٚا  { ٌٍط بٌت أ٠

 

َُ حُؼَ  نُ لوّ ٣ُ  ٤ًقَ  7- ٔ  ّٔ ِٕ  ؼخىسَ حُ  ؟ُإلٗٔخ

ٍ   ئما ْ   زغوق  ا ْ   ؽٌٛٗ، ِب فٟ ى و  ٚف   ٗ،ٍ  ّ  ػ   فٟ اإلَٔب ح   مٌه ِٓ ٌٗ وب ح  : ِيكٚعخ   ٌن  ح   ،ً  ّ  ٚاٌؼ   و  ى  اٌف   ٌن  ْ  ٔ   ٌٚن  ٌ  إٌ   ١َب  .ف

 

ِٕ  ػ٠ِ -8 ََ  َٚ ٞؿّ ٣ُ  ْٕ أ حإلٗٔخ  .ًُي ْٖ ر٤ّ  ،ٜـشِ ٝحُزَ  فِ ََ حُلَ  ا٠ُ ٙطل٤ٌ

  ْ ٘   أ َ  ى   ػٍٝ اٌّوء   ٠مج ف   ٖ؛رفى١و   ِب ْ   ٠ْبء؛ وّب ٗف١ٖوِّ ٗ  ر   ٘ٛ فا ٘   ٌّٛٙٛع   ؼو  م ج   ِ -   ْ ِ   وأ  أِو   فٟ ٗأٍور   ٠ٕبل

ّ   األِٛه   ِٓ ي   - ت  ٚ  اٌغ   ئٌٝ ٠إك ٞ ِب فٟ ٕٗل٠م   أٚ ٗ،ّو٠ى   غبكي  ٠   أٚ ،ؾئخ  اٌ  ٛ  أفوٜ َِأٌخا  ٚأصبه   ٖ،رفى١و   ٔبؽ١خ   ؽ

حا  ّ   األٌٚٝ َِٗأٌز   ثٙب ٠َٕٝ   ٍبه  ُ   أِو   ِٓ رٚب٠م ذ   فاْ ؛ؾئخ  اٌ ن ً  ٚأم   ٖ،غ١و   فٟ فزىٍ  ً   وّب رفى١و   ث١بكق   رٕم

ؤظ  
ِّْط   .اٌ

 

ْْ  كاََل  ﴿: طؼخ٠ُ هخٍ  9-  ٌُ  ٗ  َ ـُ َُْل٤َخسُ  طَ ٤َْٗخ ح  { 33 ُؤخٕ ٍٓٞس}   ﴾ حُيُّ

َْ  -أ ّٔ ّٔ  ح٣٥شِ  ك٢ طؼخ٠ُ ٚهَُٞ  ك  .خروشِ حُ

ُ  ٚٔ   ل  غ  ه   ِ  ١  ػ   ِٓ ف١ٙب ثّب ١ٔباٌل   اٌؾ١بح   ُ  ى  ٙ  ٍ  ر   ال ً   ؼ١ ً   ػٓ ىائ ٖ   اٌؼّ  .فٟ ا٢فوح    بٌؼ  اٌ

 .حُٔؼ٠٘ ك٢ ٜخوخٍرُ ٣ُ  ٓخ ضّ حُّ٘  ٖٓ حٓظوَؽْ  -د

خ   فبٌؾ١بح   ٙب؛ل١ّز   فٛق   اٌؾ١بح   ه  مل  ر   أال  " ِّٕ١٘،   ً ٍ   ِب اٌق١و   فبػّ  ". زطؼذ  ا

ٍِ  ٍِ ْٞ هَ  ٞءِ ػَ  ك٢ ٚحٓظوَؿظَ  ٓخ ٗخهشْ  -ؽ ٞٓ َّ  ااّل  حُّي٤ٗخ ك٢ أٗخ ٓخ ُِّي٤ٗخ، ٝٓخ ٢ُ ٓخ: " ِّْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِّ حُ

َّ  َحًذٍ ً ّْ  شـَسٍ  طلضَ  حٓظظ ًَ  ٍحفَ  ػ  ( حُظ١ٌَّّٓ  ٍٝحٙ)  ٜخٝطَ

  ْ ً   ػبثو   ١ٔباٌل   اٌؾ١بح   ٘نٖ فٟ اإلَٔب اوت  ٚاٌ ،ٍج١ ً   نٞاٌ   و  ً   فٟ ٗٚؼ  ٠   ُ  ق  ف   أصبس   ئٌٝ ل  ّ  ؼ  ٠   ال ّغوح   رؾذ   ٠َزظ  ظ

  ْ ب ،غوح  اٌ َ و  ر   ِب ئٌٝ ٚئّٔ  ١   ٍ َ   ٖٕغ  ٠   فال ،ً  ٙ  ٚ َ  ٠ل ِب ٌٕٗف ً   ألٔٗ  ف١ٙب ٌٗٚ ً   ٚػبثو   هاؽ ١ٔب ٘نٖ فٟ ٍج١  .اٌل 

 

َُ ٣َ  ٤ًق 10- ّٔ  حَُٔءُ  ـؼ ٍَ حُ  ؟حٌُخطذِ  ٍأ١ ك٢ ػخىسً  َٝ

َ وٚه  ٚ ػ  و  اٌف   ٠زٖٕ غ   َ   اٌ ك   ٗؽ١بر   ِٛالف   فٟ ٚاالثزَب  ٛ ب،ج  ٛ   ىٍ ف  اٌز   ٖج ؼ  ٠   ٝؽز   ٘ب٠ٚزؼ ً   ؼا  بْٔٛ،اٌفٕ   ٠ٗفؼٍ   ِب ف١فؼ

ً  فبٌو   ْ   ٝؽز   و  بػ  ْ  ز  ٠   ياي  ٠ ال ع اّبػ ٠ىٛ  .وبرجاب ١ٖو  ٠   ٝؽز   ت  بر  ى  ز  ٠ٚ   ط١جاب،ف   ١ٖ٠و   ٝؽز   ت  بٛ  ق  ز  ٠ٚ   ،وا

 

 

 

ٌُحّدُثنا هذا ما ٌقولُُه التّ واُر.. وٌكوُن الّسّجاُن هو الّسجٌَن.. لُ األدْ َتبادَ تَ ما سَ  اٌومً  ارٌُخ.. وهذا ما 

ًّ !ُق حٌَن ٌثوُر الّشعُب على الّسّجاِن... ُدْمَت بخٌرٍ طِ نْ به المَ  ها الوطُن العرب ٌّ  أ
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ّٔ  نُ لوّ ٣ُ  كاّلً  حهظَفْ  11-  :ٖٓ َ  ٌُ ؼخىسَ حُ

 .حإلهلخمِ  ٖٓ وخفُ ٣َ  شوضٍ  -أ

  ْ ة   أ ة  ٠ٚ   ٠زله  ّ   ٖ،ثأفىبه   ٕطٍك  ٠ٚ   غو  ٖ   ٚرؾل ٞ بد  ج  م  اٌؼ   اعز١بى   ثؼل   ئال   غبػ  إٌ   ئٌٝ ً  ٖ  ٠   ال وء  فبٌ  .ؼٛثبداٌ

َُ ٣َ  شوضٍ  -د ٍٍ  حُل٤خسِ  ا٠ُ ٘ظ ْ  /  .أٓٞىَ  رٔ٘ظخ خ   اٌؾ١بح   أ ٍ  ٠   فال ث١َطخ   ١ٕ٘   ّ  .ً  ّ  ز  ؾ  ر   ال ِب ٙبؾ

ُٜ  ك٢ ؿخٍمٍ  شوضٍ -ؽ ٍّ حُ ٞٔ.  /  ْ ي  ٠   أ  ٛ ب زون٠ٚ  }       .ٖؼل  َ  ٠   ِب ئٌٝ ٖفى١و  ر   ٔبؽ١خ   ؾ ٚا  { بٌتٌٍط   أ٠

 

ُِ َٝ  ،ضّ حُّ٘  ئِ ْٜ كَ  ٞءِ ػَ  ك٢ 12- ٌٍ  ٛٔخأكيُ : شوظ٤ٖ ر٤ٖ ْٕ ح ّٔ  نِ ِْ هَ  ػ٠ِ هخى ٍِ حُ َٝ،  َُ ِٔ  نِ ٤ْ حُؼّ  شي٣يُ  ٝح٥ه  ٖٓ ٚر٘ل

َ   طلخصُ  ك٤غ  .ٜٓ٘ٔخ ً

  ٚ ا زفبئالا ِ   ١ٍىْٛ ي  األ َ   بٚاصما  ٍؼ١لا ا لبك ٗثٕف ٖ   ع١ّغ   ً  ّ  ؾ  ر   ػٍٝها  .ؼبة  اٌ

٘  إٌ   ػٍٝ بٟٔٚاٌض   ِا  م١ بِ   ؽي٠ٕاب ١ٍىْٛ ئم ب؛رّب ّا ٖ   ٛاعٙخ  ِ   َزط١غ  ٠   ال زْبئ خ   ؼبة  اٌ  ّ  .ئهاكح  ٚ  ثٙ

 

ٌَ  ُألَٓسِ  13- ٌَ  أػ ٍَ  ٘شجشِ طَ  ك٢ ًز٤ ٍَ ُٓ  ؿ٤ ٍٍ  ظلخث  .ٍأ٣ي ك٢ ٌٛح نُ ظلوّ ٣َ  ٤ًق ْٖ ر٤ّ  ،حُؼطخءِ  ػ٠ِ هخى

َ وٚه   ك  ٍ  ق  ث   ح   ِّٛ ع   فٟ اٌ ً   ػٓ ٚاالثزؼبك   ،األٍو  ٘بأف ث١ٓ اٌؼاللخ   ٠فَل   ِب و ّ   فخ  ٌ  األ   ٚئّبػخ   ،واك  ْ   خ  ؾج  ٚاٌ  ت  ٚرول   ،ٚاألِب

ً   ف١ٖجؼ   ٙب،أػّبٌ   فٟ غبػ  ٚإٌ   اٌق١و   ٓ  ِ   ف١ٙب ك  و  ف   و ٓ   ،اٌجبي   طّئ ٌ  إٌ   ٍبو ا لبك ،ف ب ٠زون}اٌؼطبء   ػٍٝها ٚا  {ٌٍط بٌت أ٠

 

َٖ  ر٤ٜ٘خ نَ ٞحكُ حُظّ  ً٘خز٤ّ ُٓ  ،ح٥ط٤شَ  شَٔ ٤ْ ؼَ ُٗ  ٤ٓوخث٤َ وُٞشَ َٓ  حشَفْ  14-  :ضّ حُّ٘  َٖ ِٓ  خٓ٘شِ حُؼّ  حُلوَسِ  ٝر٤

ٍِ  ػ٠ِ " ُٕ  ٔغُ ظّ ٣َ  ؼ٤نُ طَ  أٝ ٗخكٌطُي ٔغُ ظّ طَ  ٓخ هْي  ". ؼ٤نُ ٣َ  أٝ ك٤ٚ طؼ٤شُ  ح١ٌُ حٌُٞ

ْ   اِزٍه   ئما ب ٚأفماب ٕفزؾخا ِ   ١ٖوحا ٚث   ٚاػ١اب ػمالا  اإلَٔب ب ٗؽٌٛ   ٓ  ِ   ُ  اٌؼبٌ   ١ٍوٜ ٚاٍؼا ِ   ٖأػجبؤ   فزقف   ب،جا ؽ  ه   ٚاٍؼا ّٛ٘ٚٗ 

  ً ب ف١ْئاب، ١ّئاب ٚرزؾٍ   ِ ٔ   ئما أ ْ   غٍك  ا َ   ػٍٝ اإلَٔب اأ١ٍ ١ٍجمٝ ٗمار   فٟ ئال   ٠فى و   ُ  ٌٚ   ٗٔف َ   وا ٓ   ٌٕٗف ِ   ِٕٗ ٍٚززّى  ّٛ٘ٗ 

ل   ْ   هؤ٠خ   ه  ل  م  فج  . ٗٚرإه   .ْم١ٗر   أٚ اٌؾ١بح   ٍٖزَؼل   ٗم  أف   ِٚلٜ اإلَٔب

 

ّٕ  طَٟ  َٛ 15- َِ  طٞػ٤قِ  ك٢ نَ ك  ُٝ  حٌُخطذَ  أ ِٓ  أػ ّٔ  ذِ ِْ ؿَ  ك٢ ٝحُوخٍؿ٢ّ  حه٢ِّ حُيّ  ِٖ ٤ْ َِ حُؼخ ٍِ حُ َٝ  ِٕ  .ياؿخرظَ  َْ ِّ ػَ  ؟ُإلٗٔخ

ٓ   فمل مٌه؛ فٟ ف ك  ٚ   هاٖأ ُ  ؼ  ٔ   ً   و  أص   اٌىبرت   ث١  ْ   ئٍؼبك   فٟ ِّٕٙب و ٍ   أٚ اإلَٔب ْ   فٟ اٌىبرت   ٚأٚافك   ٗ،ئرؼب ً   أ  اٌؼبِ

  ٟ ً   ٘ٛ اٌل افٍ ً   اٌؼبِ ْ   ٍؼبكح   ٌزؾم١ك   األٍب ْ   ئم ؛اإلَٔب ْ   ٌ  ف  ٔ   ئ ٓ  ٠   اإلَٔب َ ؼبكح   ك  ٍ  ف   ٌٙب ّى ً   ٚعٛك   ُ  غ  ه   اٌ  ػبِ

  ٟ ب ٠زون.  } ت  ؼ  ٕ   فبهع ٚا  ٌٍط بٌت  { أ٠

 

ََ  حهظَفْ  -16 ََ  ٛخيُ ـِ طَ  َٟهْ أُ  ٝٓخث ّٔ  ُْٜ ذُ ِِ ـْ طَ  يؿ٤ِِ  ألر٘خءِ  ٓ٘خٓزشً  أًؼ ٍَ حُ  ٌٍط بٌت { } ٠زون        .َٝ

1 .،  ُ  ٍ خ، اٌو  جبؽ   َ ، اٌ  َ ٍخ  ) ووح  اٌم ل   ٚ ف  ّ ْ  ٘ٛا٠زٗ  اٌ ً  اإلَٔب به ،.. ( أْ ٠ّ  ع  فٟ عّؼ١ بد  ف١و٠ خ .2 إٌ ؾذ   ٛ  . اٌز ط

 

مُ  ُّٝ ٌَ  :حُـٔخ٢ُّ  حُظ 

ٍَ  ّٝػقِ  1- َ   ك٢ حُل٤ّّ٘شَ  حُّظٞ خ ًُ ّٔ  :٣ؤط٢ ٓخ ك٢ هؾّ  طلظَٚ ِٓ

ح كَُٞٚ ٣َوِنُ - أ ًّٞ زطش ُٓشزؼًخ َؿ ـِ ٍَّٔٝ، رخُ ّْ  ٝحُ رُٚ ػ َّ ل٤ّخٙ ك٢ ك٤شَمُ  ٣َظَش  َؿز٤ِ٘ٚ، ك٢ ػ٤٘٤ٚ، ٣ٝظؤُّنُ  ك٢ ٣َِٝٔغُ  ،ُٓ

ِٜٚ ٖٓ ٣َٝظَيكّنُ  ْؿ َٝ. 

ٛ   :خٙل٤ّ ُٓ  ك٢ شَمُ ك٤ُ  َ وٚه   اٌىبرت   ه  ٕ أٛ اٌ  .ٕٗبؽج   ٗ  ع  ٚ   ٟٚء  ٠   ها

ِٚ ؿْ َٝ  ٖٓ نُ ظيكّ ٣َٝ  ٜ:   ٛ َ وٚه   ه  ٕ ٗ  ٚ   ِٓ ك  ٠زلف   ِبءا  اٌ ّ   ع ٛ   ،َوٚه  اٌ ٛ   ه  ٕٚ بج  ٔ   ٗ  ع  اٌ  .اٌّبء   ٘نا ِٕٗ ك  لف  ز  ٠   ؼا

ْٕ  ٔظط٤غُ ٣َ  ال-د ه  /    .ػ٤ٔوشً  ػلٌشً  ٣شظ١ََ  أ  ٛ ٕ   ٚ زوٜ ؼخا ٍ  ٍ   ؾىخ  اٌ  .رْ 

ََ - ؽ ّٕ  شؼ َُ طُ  ظ٢حُّ  حألػزخءَ  رؤ ِٛ  ؼو َُ طُ  حُظ٢ ٝحُو٤ٞىَ  ٚ،َِ ًخ َٔ  رٜخ ؼو  .كش٤جًخ ش٤جًخ هلّض هي ٚٗل

ه    ٛ ٛ   صم١ٍخ   ثم١ٛك   األػجبء   ٕ  .ً  ّ  ٚاٌؼ   االٔطالق   ػٓ ٙبٕبؽج   ل  م١  ر   ْ  ى  اٌ

ُٜ  ٠خؿَ َ٘ ظَ طَ  -ى ُّ حُ ه  /   .ٍِٙ يْ طَ  ك٢ ٔٞ  ٛ َ  اٌٙ   ٕ ب ّٛ ٕا ٚ   ؼ٠ْٛ ط ٍ   أّقب ب ُٙثؼ ٚا  .واه ُ٘ٚأٍ ُٙػٛاٛف   ػٍٝ ثؼ

ٙ - ِٔ ُٔ  ْٜ٘ك ُٔ  ًخُٔظزخفِ  ُْ ظِِ حُ ُٔ  ْٜٝٓ٘ ،لظَمِ حُ  ًٔظزخفِ  حُٜخثِشِ  حُويٍسِ  ًٝ ْٜٝٓ٘ ،ِّ ْٞ حُ٘   ًٔظزخفِ  ٍٍ يْ وَ رِ  ءُ ؼ٢ْ حُ

 .حُللالصِ 

ْٜ٘ ِٔ ُْ  ك ظِِ ُٔ ُٔلظَمِ  ًخُٔظزخفِ  حُ ه  : حُ  ٛ ٕ   ٓ زط١غ   ال ِ  ٍ ك   ٠َ  ٞ   ف  ب ِٓ ٔٛع   أ ِ ٖجبؽا َ وٚه    .ِ ؾزولاب اٌ



 

 
24 

ُٔؼ٢ْءُ  ْٜٝٓ٘ ٍٍ  حُ ِّ  ًٔظزخفِ  رِوَْي ْٞ ه  حُ٘   ٛ ٕٚ :   ٓ ً   ف١ٗ ِ  َ وٚه   ِٓ ل١ٍ ّ ٖجبػ   اٌ ء  اٌ  ٛ  ٚ بفذ   ث    .١ٌالا  اٌق 

ه  : حُللالصِ  ًٔظزخفِ  حُٜخثِشِ  ًٝ حُويٍسِ  ْٜٝٓ٘  ٛ ٕٚ   ٓ ه   ِ  ٍ ك   ػٍٝ ٠ م ل  َ وٚه   ف  ٗ  فٟ اٌ ب ؽٌٛٗ  ا٢فو٠ٓ ٚث ض   ِ ٖجبؽا

١و    .وج١وح   ث ط بلخ   اٌؾفالد   فٟ ٠ٕ 

 

 :٣ؤط٢ ٓخ ك٢ هؾّ  طلظَٚ خّٔ ِٓ  َ  ًُ  ك٢ حٌُ٘خ٣خصِ  قِ ٝػّ  -2

َّ - أ ٍِ  ػ٢ّ ٍَ  ٚلِٞٗ ؿُ  ءَ َْ ِٓ  ٗخ ٍِ  حُزخ اؽخ  اٌ ػٓ وٕب٠خا . / ٍِ يْ حُظ   ؽَ كخ  .ٚاٌط ّأ١ٕٔخ  و 

 .َ  ٛ  إٌ   ٍ خ  ٚل   ك  ٍ  اٌم   ػٓ وٕب٠خا /  .ٚؼـؼَ َٓ  طوغُّ - د

ًِ - ط ً   ْ  ي  اٌؾ   ػٓ وٕب٠خا . / َِ ظَ حُزَ  َْ ٗخ جٛ  .ٚاٌؼ 

 

َِ  رؼغَ  ضّ حُّ٘  ك٢ حٌُخطذُ  قَ ٝظّ  3-  :ز٤ؼشِ حُطّ  ػ٘خط

َْ  -أ ْ  /   .ٜٓ٘خ حػ٤ٖ٘ حًً  ..األٔٙبه ؾبه،اٌج   غَٛ،إٌ   ّو،اٌم   ٌّ،اٌ

ًٟ  أ١ّ  ا٠ُ - د  ؟ٍأ٣ي  ك٢ ٜخطٞظ٤لِ  ك٢ قَ ـَ َٗ  ٓي

َ وٚه(  ِٛٙٛع   ِغ   َٕغّخا ِ   د  عبء   ْ   ظ  رٛ٘   ففٟ ،اٌىبرت   ٗػبٌغ   نٞاٌ    )اٌ ٌ  اٌ َ  ٚإٌ   ّ  ػٍٝ جؼش  ٠   و٠ك  ٚث   ك  ٌ  أ   غٛ

َ وٚه   َ  ٚإٌ   ٚاٌجؾبه   ٚاألٔٙبه  . ٘بٌخا  لٖرمٍ   فٟ اٌمّو   ٚونٌه ،اٌ ْ   ٚاٌمّو   غٛ ٌ  ٚاٌ  ٌٍفىوح   فلِخا  اٌىبرت   ٙبٚظ ف   ػٕبٕو   ّ

٘ب اٌزٟ ْ   رفى١و   ضوح  و   فٟ أهاك  َ   اإلَٔب ْ   ٝؽز   ٗثٕف ٍ م   اٌؼٕبٕو   ٘نٖ وأ  .فمٜ ٌٗ ذ  ف 

 

ّٔ  ػزخٍسٍ  َّ ًُ  ىالُش قْ ٝػّ  -4  :٣ؤط٢ خٓ

َْ  -أ ْٕ  يظزخكَ ِٓ  ؿ٤ّ  .ُؼقػَ  ا

ْ   ٙوٚهح   ػٍٝ ٠ل ي   َ   أٍجبة   ػٓ جؾش  ٠ٚ   خ  ف١َ  إٌ   ٗؽ١بر   ِٓ اٌّوء   و  غ١  ٠   أ ب وٚه  اٌ  .٘بزمل  اف   وٍّ 

َِ  -د َِ  سًؼ ِٕ  طل٤ٌ ِٔ  ك٢ حإلٗٔخ ُِ  ًؤّٜٗخ كظ٠ّ ٚٗل  .ِْ حُؼخَُ  ًَٓ

  ِ  .ا٢فو٠ٓ ِغ ٗػاللز   فٟ ٖرفى١و   ِؾٛه   ٙبٍ  ؼ  ٚع   ٗثنار   ٗا٘زّب

 

ُٔ  ٛٞ ري٣ؼ٢ّ  ٌٕ ْٞ َُ  خُؼشِ حُؼّ  وَسِ حُلِ  ك٢ 5-  :وخرِشحُ

ْٓ  -أ ً   ٚفٟ/   .ٚظوَؿْ ح ُ  إٌ   فٟ مْٝ  ٠   ٓ  ِ   إٌ ب ِ   ،ؼ١ مبء فٟ ُ  ؼ  ٕ  ٠   ٓ  ِ   ُٕٙٚ  ْ  .اٌ

ْٖ  - د ّ   رٛو١ل   فٟ اٌىبرت   واػخ  ث ػٍٝ رل ي  /   .ٚىالُظَ  ر٤ّ ّ   ٌ  ف  ٔ   ِٓ   ٗٚرمو٠ج   ٗ،ٚر١ٙٛؾ   ؼٕٝ،اٌ  .ٟزٍم  اٌ

 

-6  ًْ ََ أ ِّ  ٖٓ حٌُخطذُ  ؼ َِ حُظّ  أِٓٞدِ  حٓظويح  :لؼ٤

 . ألٜٛ أّل ، أوضو،/  .ٌٛح ػ٠ِ ٓؼخ٤ُٖ حٓظوَؽْ  -أ

َْ  - د ِٓ  ًؼَسَ  ػِّ ٓ   اٌّمبهٔخ  /  .ٚحٓظويح ْ  ج  ٌ   األ١ّبء   ث١  .ٙبز  ١ٍٚ  ٚأف   ٘بي  ١ّ ر   ١ب

 

 :شُـ٣ّٞ  هؼخ٣خ

ٍّ  ػالػشُ  حُِٜٔسُ   :ٜخُٔٞهؼِ  زًؼخطَ  أهٔخ

ٚ   فٟ ّ٘يح   .1 ٛ   ّ٘يح   ٟٚ٘ اٌىٍّخ   ي  أ  .غط  اٌم   ّٚ٘يح   ً  ٕ  اٌ

ّ   اٌّٙيح   .2 ٍ  اٌ  .طخ  زٛ

ّ   اٌّٙيح   .3  . اٌىٍّخ   آفو   فٟ فخ  زطو  اٌ

اًل:  ّٝ َٞ  ِطخْٔ َٛ أ  :غِ طْ ٝحُوَ  َِ طْ حُ

َٞ  ِٛٔسُ  -أ ٌَ  ؽِ ٍَ ىَ  ك٢ نُ طَ ْ٘ طُ  ٝال ) ح ( رظٍٞسِ  ٌظذُ طُ  ظ٢حُّ  ٢ٛ: َِ طْ حُ ِّ حُ  : ٜخٝٓٞحػؼُ  ،ال
 . اِوأح اِوؤ، ٚاصٕزبْ، اصٕبْ اٍُ، ٚاثٕخ، اثٓ: ا٢ر١خ   األٍّبء  . 1

2 .   ِ ً  اٌف   و  أ ٟ  اٌض   ؼ  . اوزت   :ٔؾٛ ،الص

ً   ِبٟٙ . 3 ٟ   اٌفؼ  . ٚالزٖبك ل  ٖ  ز  ٚال   ل  ٖ  ز  ال  : ٔؾٛ ٖ،ِٖٚله   ٖٚأِو   اٌقّبٍ

ً   ِبٟٙ . 4 ٟ   اٌفؼ َ لاٍ ٍ  : ٔؾٛ ٖ،ِٖٚله   ٖٚأِو   اٌ َ  ق  ز  ا ٍ   ،ل  . اٍزقلاَ ،َ  ل  ق  ز  ا

ٖ   ئما ) ؼو٠ف  اٌز   أي ( ّ٘يح . 5 ُ   ٍذ  ار   .} اٌىزبة {  ثبالٍ

 ٍُ َُ ػُ  حُلخٍٝمُ  ٣وٞ : " ٓخ ٔ

ٍُ رَ  ِّ حُّ٘  خ ٌِ َٗ  خ ْٜ ْٜ كوٞهَ َُ  ٍُ ز

 " !!  ٘خ ػ٤ِٜخك٤شٌََٝٗ 
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خ، نُ طَ ْ٘ ٝطُ  ) ا ، أ ( رظٍٞسِ  ذُ ظَ ٌْ طُ  ظ٢حُّ  ٢ٛ: غِ طْ حُوَ  ِٛٔسُ  - د ًٔ  : ٜخٝٓٞحػؼُ  ىحث

1 .   ً ٟ  اٌض   اٌفؼ ً  : ؾٛٔ   ،بء  اٌف   ّٙٛى  ِ   الص  . ن  أف   ،أو

ً   ِبٟٙ . 2 ٟ  اٌو   اٌفؼ ّ   ثبػ ٓ  ؽ  أ   ،ٓ  َ  أؽ  : ٔؾٛ ٖ،ِٖٚله   ٖٚأِو   ّٙٛى  اٌ  . َبْئؽ   ،َ 

3 .   ً ّ   اٌفؼ ّ   ٚبهع  اٌ ّ   ئٌٝ ل  ٕ  َ  اٌ ُ  اٌ  . زت  و  : أٔؾٛ ،زىٍِّ

ّ   اٌؾوٚف   . 4 ً   ٓ  ِ   ،ّٙٛىح  اٌ ْ  : ٔؾٛ ،ٖت  إٌ   ٚؽوٚف   أٚ،:ٔؾٛ ،اٌؼطف   ؽوٚف   ِض ٛ   ٚؽوٚف   ،أ ْ و   ئْ: ٔؾٛ ، اٌ

ٛ   ّيح  ٘   فٟ د  و  و  م   زٟاٌ   ػلا ِب األٍّبء   . 5  . ً  ٕ  اٌ

 

ُٔ  حُِٜٔسُ  ػخ٤ًٗخ: ّٓ حُ  :طشُ ظٞ

ّا  ِّٕٙب، األلٜٛ اٌؾووخ   ٠ٕبٍت   ؽوف   ػٍٝ ت  ز  ى  فز   ٙب،لجٍ   نٞاٌ   وف  اٌؾ   ٚؽووخ   ّيح  اٌٙ   ؽووخ   ػٍٝ ٙبوزبثز   رؼزّل    بػٍ

  ْ ٚ   ر١ٍٙب اٌؾووبد   ألٜٛ اٌىَوح   ثأ خ  اٌ َ ىٛ فبٌفزؾخ   ّ  إرخ، م ئت،: ٔؾٛ ،ثؾووخ   ١ٌَذ زٟاٌ   ْ  فبٌ  . ِأِْٛ ِ 

 

ُٔ  حُِٜٔسُ  ػخُؼًخ: َّ حُ  :كشُ ظط
َ طو   ٚػٍٝ ،اٌؾووخ   رٍه ٕبٍت  ٠   ؽوف   ػٍٝ ت  ز  فز ى   ٙب،لجٍ   ِب ؽووخ   ػٍٝ ٙبوزبثز   ؼزّل  ر    أٚ بٍبوٕا  ٙبلجٍ   ِب وبْ ئما اٌ

ئ، ر١ٙ إ، ،وأل: ٔؾٛ ، ِل   ؽوف    ٛ  . ػبءك   ء،ً  ِ   ّب

ٔخ  ِ   وٍّخ   فٟ فخا زطو  ِ   اٌّٙيح   وبٔذ ٚئما  ٛ ٕ   ٓ ٖ   " ؼ  ز  اٌف   ثز٠ٕٛ ٓ  ٠   زٟاٌ   اٌؾوٚف   ِٓ ٙبلجٍ   اٌنٞ ٚاٌؾوف   " ت  إٌ   ّى

ب ٘ب،ثؼل   ثّب ٙبٍ  ٕ  ٚ   ب. ئابف  ك   ١ّئاب،: ٔؾٛ ،وح  ج  ٔ   ػٍٝ ىزت  ر   فأٙ   ِ ً   نٞاٌ   اٌؾوف   وبْ ئما أ ٓ  ٠   ال اٌّٙيح   لج  ثّب ٗ  ٍ  ٕ  ٚ   ّى

َ طو   ػٍٝ فوكحا ِ   ٟ٘ وّب ّيح  اٌٙ   ذ  ١  م  ث   ٖثؼل   ا،ٛ  ٙ  : ٔؾٛ ،اٌ اي  ع   ءا  . ءا

ْ   ٍِٛٛػخ ٘ل٠ت، ؽَٓ ٍِٛٝ  (  )  ثزٖو ف ،ٚاإلِالء   اٌىزبثخ   فٟ بٍِخاٌ

 

 حُظّي٣ٍزخُص:

ِٖ  كَفَ  حػزؾْ  1- ِٖ  أٝ حُّش٤ ٤ ّٔ  :ح٥ط٤شِ  ٌُِِٔخصِ  حُ

ِ٘شت، َٗشؤ، ِْ٘شجٕٞ، ْٗشء، ٗخِشت، َٓ٘شؤس، ُٓ ئٍٝ، َٓ٘شؤ، ٣ُ ْٔ  .ُٓجَ ٓ

 

-2  َِ خ حُّظل٤لشَ  حإلؿخرشَ  حهظ َٔ  :٣ؤط٢ ُِ

ُّ  -أ ُْ  ٣ٔظوي ٍْ  حٓظَحط٤ـ٤ّخصِ  حُٔؼِّ  ) ِالئّخ الءِخ /ِحُظّؼ٢ّٔ٤ِ )  ُِٔلظٟٞ  ..........طي٣ٍ

َِكَ  -د ِِ ظَ ُِ  ٓخ٤ُّشٌ   .............حُـخٓؼ٢ّ  ُِطّخُذِ  ضْ ُط  ) ِىبفأح  /ىبفئخِ  )  ٤ّٔٙ

َْ  َٜيىَ ؿُ ............   -ؽ ّٔؼخىسِ  طَْشُؼ  ) اثني  /أثني)   رخُ

 

 .ح٥ط٤شِ ٍحِص حُؼزخ ك٢ هؾّ  طلظَٚ ٓخ ك٢ ػ٤ِٜخ صؿخءَ  ظ٢حُّ  ٍٞسِ رخُظّ  حُِٜٔسِ  ًظخرشِ  ذَ زَ َٓ  ْٖ ر٤ّ   3-

ٌَ  ْذءٌ ػِ  شُ حُٔٔئ٤ُّٝ  -أ ٓ   ؽوف   ٙبلجٍ   ِٚب فخ  زطو  ِ  . ًز٤  .ٍبو

َُ  رخُّش٢ْءِ  حُّش٢ْءُ -د ً ٌْ ٓ   ؽوف   ٙبلجٍ   ِٚب فخ  زطو  ِ   . ٣ُ  .ٍبو

ٍَ -ؽ ّٞ ُْ حُظّ  طط َٞ  ؼ٤ِ َٔ  حالهظظخىِ  ٗل ً   ِٖله    /ً  ٕ  ٚ   ّ٘يح   .ؼَك٢ّ حُ ٟ   ٌفؼ  ) الزٖبك  -الزٖل ( فّبٍ

صِ -ى َٝ َٔ  أ سُ حُ َّ َْ  ز ً   .ح٤ُظ٤ ٟ   فؼ  .اٌفبء   ّٙٛى  ِ   صالص

ٙ-  ْٓ َُ  َحفَ ظح ِٚ  رؼيَ  حُؼخٓ ً    /ً  ٕ  ٚ   ّ٘يح  . ػِِٔ ٗ   فؼ ٟ  ٍ   ِب  .لاٍ

 

٘لَىسً ك٢ ًِِٔش " شخَء ". -4 ُٓ ٍس ك٢ ًِِٔش " ِشْجُض " ٝ ََ : طٌُظَُذ حُِٜٔسُ ػ٠ِ َٗزِ َْ  ػِّ

ب ِىَٛه  ِشْجُض:  ب ٍبوٕخ  ِٚب لجٍٙ  . / شخَء: ألٔٙ  ل   ِ ب ؽوف   فخ  ِٚب لجٍٙ  زطو   ِ ب   ألٔٙ 

 

َّ  " ـِ ر طزيأُ  ظ٢حُّ  خٓ٘شِ حُؼّ  وَسِ حُلِ  ا٠ُ ُػيْ  -5 ّْ  ِٖٓ  ُٝؼ  ،َحءسِ حُو ٗضّ  َٖ ِٓ  " كش٤جًخ ش٤جًخ ضْ َِ ِّ لَ ٝطَ   ...ا٠ُ .... أٛ

َٔ  حٌُِٔخصِ  ٜٓ٘خ ٝحٓظوَؽْ   .ػ٤ِٜخ ضْ َٔ ِٓ ٍُ  حُظ٢ ٍٞسِ رخُظّ  حُِٜٔسِ  ًظخرشِ  ذَ زَ َٓ  ْٖ ٝر٤ّ  ،ُٜٔٞسَ حُ

 .ٓ  ٍبو   ل  ِ   ٙبلجٍ   ِٚب ىَٛهح  ِ   ٙبألٔ   ؛ح  و  ج  ٔ   ػٍٝ ذ  ج  ز  و  : اٌَّبئً -

- ً ٚ   ػٍٝ ذ  ج  ز  و  : اٌج إ  َ  ِ   ٙبلجٍ   ِٚب ٍبوٕخ   ٙبألٔ   ؛ٚا ّٛٚ. 
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َ   ػٍٝ ٕفوكحا ِ   ذ  ج  ز  و  : األػجبء - ٓ   ل  ِ   ثؼل   فخ  زطو  ِ   ٙبألٔ   ؛طو  اٌ  .ٍبو

ْ   ؛ح  و  ج  ٔ   ػٍٝ ذ  ج  ز  و  : ١ّئاب - ٛ   وٍّخ   فٟ فخ  زطو  ِ   ّيح  اٌٙ   أل ٓ   ٔخ  ِٕ  ِٓ ٙبلجٍ   اٌنٞ ٚاٌؾوف   ،" تٖ  إٌ  "  زؼ  اٌف   ثز٠ٕٛ

ٓ  ٠   اٌزٟ اٌؾوٚف    .٘بثؼل   ّبث   ٙبٍ  ٕ  ٚ   ّى

ْ   اٌؼبٌُ، اإلَٔبْ، األفك، اٌؾيْ، -  ذ  ٍ  ف  ك   ً  ٕ  ٚ   ٙبّ٘ير   ؼو٠فاٌز   ) أي(  ئٌـ ..األٔٙبه اٌجؾبه، غَٛ،إٌ   اٌمّو، ٌّ،اٌ

 .أٍّبء   ػٍٝ

ُ   ئَٔبْ، ك،أف   -  األٍّبء   ِغّٛػخ   ِٓ ١ٌَذ أٍّبء   ٙبألٔ   / االٍُ ثلا٠خ   فٟ غ  ط  ل   ّ٘يح   ئٌـ ... أػجبء أفمٗ، أٍجبة، ،أ٘

 .ٚاٍُ ٚاثٕخ ٚاثٓ ٚاصٕزبْ ٚاصٕبْ وأحٚاِ اِوؤ: ٟٚ٘ ً  ٕ  ٚ   ّ٘يح   ف١ٙب اٌزٟ

- ،  ْ ، وأ  ْ ، أل  ْ ، أ  ْ ، ئٌٝ، ئ  ْ  .ّٙٛىح  ِ   ؽوٚف   ٙبألٔ   غ  ط  ل   ّ٘يح   ئ

 

 حٌُظخرش

 حُٔوخُش

   ٖ َض ك٢ طق  ٓخرٍن ك ْٓ ٍَ ُٖ ا٣ـخَى وخُِش، ٣ٌُٝٔ َٔ  : ك٢ ٓخ ٣ؤط٢ اػيحِىٛخ ُهطٞحصِ  ُُ حُ

غُ  ٝحُظّلؼ٤َ: حإلػيحى 1- ْٔ وخُشِ  ٓٞػٞعِ  ك٢ ٝح٥ٍحءِ  حُلوخثنِ  َؿ َٔ  . حُ

ٍِ  حُظّ٘ل٤ٌ: طَط٤ذُ   -2 ُػٜخ حألكٌخ َْ َِشٍ  كِوَحصٍ  ك٢ َٝػ ِٔ ِْ َٔ ظَ ظَحرطشٍ  ُٓ ُٓ ٝ . 

َُ  حُّظ٢ حأله٤َسُ  حُُوطٞسُ  ٝحُظّل٣ََ: حُظّ٘و٤ق  -3 ْ٘ظ وخُظِٚ ُُـشِ  ك٢ حٌُخطذُ  ك٤ٜخ ٣َ َطخِٗش ػزخٍحطِٜخ طَح٤ًزِٜخ ٝطّلشِ  َٓ ٍَ ٝ . 

 

وخُشً  حًظذْ  - َُّ  ال رٔخ ح٥ط٤٤ٖ حُٔٞػٞػ٤ٖ ٖٓ ٝحكيٍ  ك٢ َٓ  حُظ٢ّ حًُوطٞحصِ  ًَٓحػ٤ًخ ًِٔشً، ٝه٤ٖٔٔ ٓجشٍ  ػٖ ٣و

ظَٜخ ْٓ ٍَ  : َى

َٔ  ٓؼخىسُ  1-  .ٚػطخثِ  ك٢ ءِ َْ حُ

2-   َُ  . حألكَحىِ  ك٤خسِ  ك٢ حالرظٔخٓشِ  أػ

 

ٌّحط٢ّ  ُْ حُ  حُظّو٣ٞ

ْٖ أ٢ّ٘ٗ: ِٓ ُي  ًّ  رؼَي ًظخرظ٢ حُٔوخُشَ أطؤ

 . حُٔوخُشِ  ٓٞػٞعِ  ك٢ ٝح٥ٍحءَ  حُلوخثنَ  ضُ ؼْ َٔ ؿَ  -1

ٍَ  ضُ ٍطّزْ   -2 ُٓ  ٓظِِٔٔشٍ  وَحصٍ كِ  ك٢ ٜخظُ ػْ ََ ٝػَ  حألكٌخ  . ظَحرطشٍ ٝ

ٍطُ ٝكَ  وخُظ٢َٓ  ضُ لْ و  َٗ   -3  .ٜخػزخٍحطِ  ٍٝطخٗشِ  ٜخطَح٤ًزِ  ّلشِ طِ  ك٢ صُ َْ ظَ َٝٗ  ،ـ٣ّٞشِ حُِّ  حألهطخءِ  ٖٓ ٜخَّ

4-   ْٓ ٍَ  حُٔؼِٞٓخصِ  صُ يْ ؼَ زْ ظَ ح َٔ  ٝحألكٌخ  . حُٔٞػٞعِ  ػٖ حُوخٍؿشَ  ٌٍَٝسَ حُ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ُٕ ش٤جً   " ُٖ أ٣ُّ  خحْى َُ ٞ ُٗ لُ ْٔ ًخَى ٣َ  ..ٜخ حُٞؽ َى حَُولَ ٍَ ٞ  " 

 ِٖ ُٖ حُٔٞحؽ ْٓ َُ  ؾ  هَ  أ ِٖ  ًَحٓشُ  !.. أكٔ ِٖ  أكَٔ !.. ٍؿ٤قُ  ؾ  هَ  حُٔٞحؽ َُ  ؾ  هَ  حُٔٞحؽ  !.. كنُّ  أكٔ

َُ  ؾ  حُل٤خس ُِٔٞحؽٖ هَ  ِٖ أكٔ َُ  ؾ  هَ  !.. طؼ٤ِْ حُٔٞحؽ ِٖ  شُ !.. طلّ أكٔ َُ  ؾ  هَ  حُٔٞحؽ ُْ أكٔ  !.. ٓـِ

 ّٓ َُ  ؾ  هَ  شِ حأل َُ  ؾ  هَ  !.. حإلطالفُ أكٔ َُ  ؾ  حُٔٞحؽٖ هَ  َؿ٤ْذُ ! أكٔ ِؼَيسُ أكٔ َٓ  ..!  ِٖ َُ  ؾ  هَ  حُٔٞحؽ ! أكٔ

 ِٖ َُ  ؾ  هَ  ػيحُش حُٔٞحؽ َٞ أكٔ َُ  ؾ  هَ  شُ حُٞؽ٤ّ٘  كيسُ ! حُ َُ  ؾ  هَ  !.. حإلطالفُ أكٔ  ..!أكٔ

 ٍّ   !!! ٢٘٣ ا٣ّخٙٓشخآآآآآإٓ هللا !! ٛٞ رخهلل كيح شخ٣ق ٛخُوؾ حألكَٔ ٣ٝٞ
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َقمباهَ{ الثٌالثةَ/َفيَأدًبَالٌصداقًةَ}َقصيدةَكاحرَّ حدةَي َمفَالقصيدةَالكى َ/َحفظَثمانيةَأبياتو
 ِمّمْن َقْلُبُه َشبِمُ ( واَحرَّ َقْلباهُ 1

 

 َوَمْن بِِجسمً َوحالً ِعنَده َسَقمُ  
 

ا َقْد َبرى َجَسدي2 ُم ُحّبً  ( ما لً أَُكتِّ
 

ولِة األَُممُ    َوَتّدعً ُحبَّ سٌِف الدَّ
 

تِهِ 3 ٌَجمُعنا ُحب  لُِغرَّ  ( إْن كان 
 

ا بَِقْدِر الُحبِّ َنْقَتِسمُ   َت أنَّ ٌْ  َفلَ
 

 إّّل فً ُمعاملتً( ٌا أعَدلَ الّناِس 4
 

 فٌَك الِخصاُم َوأْنَت الَخْصُم والَحَكمُ  
 

 ( أُعٌُذها َنَظراٍت ِمْنَك صادقةً 5
 

ْحَم فٌَمْن َشْحُمُه َوَرمُ    أْن َتْحَسَب الشَّ
 ج

نٌا بِناِظِره6  ( وما اْنتفاُع أخً الد 
 

لَمُ    إذا اْسَتَوْت ِعْنَدهُ األْنواُر َوالظ 
 

 األْعمى إلى أَدبً( أنا الذي َنَظَر 7
 

 َوأْسَمَعْت كلماتً َمْن بِه َصَممُ  
 

 ( أَناُم ِملَْء ُجفونً َعْن َشَواِرِدها8
 ج

ْخَتِصمُ   ٌَ اها َو ْسَهُر الَخْلُق َجرَّ ٌَ  َو
 ج

ِعز  علٌنا أْن ُنفاِرَقُهمْ 9 ٌَ  ( ٌا َمْن 
 

 ِوْجداُننا ُكلَّ شًٍء َبْعَدكْم َعَدمُ  
 

 ْنُكم بَِتْكِرَمةٍ ( ما َكاَن أْخلََقنا مِ 11
 

 لَْو أنَّ أْمَرُكُم ِمن أمِرنا أََممُ  
 

ُكُم ما قالَ حاِسُدنا11  ( إْن كاَن َسرَّ
 

 َفما لُِجْرٍح إذا أْرَضاُكُم أَلَمُ  
 

ُتْم ذاَك َمْعِرَفةٌ 12 ٌْ َننا لَْو َرَع ٌْ  ( َوَب
 

 إنَّ الَمعاِرَف فً أْهِل الن هى ِذَممُ  
 

ٌُْعِجُزُكمْ ( كم َتْطلُبون لَنا 13 ًبا ف ٌْ  َع
 ج

ْكَرهُ هللاُ ما َتؤُتْوَن َوالَكَرمُ   ٌَ  َو
 

َت الَغماَم الذي عندي َصواِعقُهُ 14 ٌْ  ( لَ
 ج

ٌَمُ    ٌُزٌلُُهنَّ إلى َمْن ِعْنَدهُ الدِّ
 

ْقَتضٌنً كلَ َمْرَحلَةٍ 15 ٌَ  ( أرى الّنوى 
 

ُسمُ    ّل َتْسَتقِل  بها الَوّخاَدةُ الر 
 

ًرا َعْن َمٌاِمنِنا( لَبِْن 16 ٌْ  َتَرْكَن ُضَم
 

ْعُتُهْم َنَدمُ   ْحُدَثنَّ لَِمْن َودَّ ٌَ  لَ
 ج

ْلَت َعْن َقْوٍم َوَقد َقَدروا17  ( إذا َتَرحَّ
 ج

 أْن ّل ُتفاِرَقُهْم فالّراحلوَن ُهمُ  
 ج

 ( َشر  البِلِد َمكاٌن ّل صدٌَق بِهِ 18
 

ٌَِصمُ   كِسُب اإلنساُن ما  ٌَ  َوَشر  ما 
 

 هذا ِعتاُبَك إّّل أّنُه ِمَقةٌ  (19
 

رَّ إّّل أّنُه َكلِمُ   َن الد   قد ُضمِّ
 

:َِ  حُظّؼ٣َُق رخُّشخػ

ٟ   اٌط١ ت أثٛ ٟ  اٌغ   ١َٓؽ   ثٓ أؽّل ٘ٛ ٘ـ (، 354 – 303)  اٌّزٕج  ٟ   ؼف ، اٌىٛف  ٞ ْ بػو }ٌمجٗ  {: اٌى ٕل  ٚأؽل   اٌؾى١ُ، اٌ

، األكة   ِفبفو    ٟ ّ  ر   خ  ِؾٍ   فٟ اٌىٛفخ   فٟ ل  ٌ  ٚ   اٌؼوث ُ  . َٗجز  ٔ   ٚئ١ٌٙب ) و ٕلح ( َٝ ً   ػب َ  أ٠   أفٚ  فٟ ػطبءا  ٘بٚأوضو   ٗؽ١بر   ب

  ٛ ٟ  ل  ّ  اٌؾ   اٌل ٌٚخ   ١ٍف   ) لٖو  ( ثال  .ت  ٍ  ؽ   فٟ أ

 ٌٓخٗشُ حُٔظ٘ز٢ّّ ر٤ٖ شؼَحِء حُؼَِد: -

ُ   ِٓ وبْ .1 ٕا ّ  ر   ُ٘أوضو   .2. ٚة  و  اٌؼ   ؼواء  ّ   أػظ ّ   .3ٚ .اٌؼوث١ خ   ٍغخٌ  ا ِٓ   بى  ِ   ٘بثمٛاػل   ُٙأػٍ  . ٙبفوكار  ٚ

 . اٌؼوث١ خ   ّؼواء   ِٓ ٌٖغ١و   ٙبِضٍ   ؼ  ز  ر   ُ  ٌ   ٍب١ِخ   ِىبٔخ   ٌٗ. 4ٚ 

ّٞ حُّّ٘ض: عُ }  ؿ ََ ـَ  { تابالعِ حُوظ٤يِس:  ٌُٜٙ حُّشؼ١َّ  حُ
ظ٘ز٢ّّ ر٤ِٔق حُّيُِٝش ؟ أٝ ُٔ رَطَِض حُ ٍَ  ّ: ّٝػِق حُؼالهشَ حُظ٢ 

ظ٘ز٢ُّّ  ُٔ َيَف حُ َٓ َِ حُؼَر٢ّ. ّ: ػَِّ:  ِٕ حُّشؼ  ٤َٓق حُّيُِٝش ك٢ هظخثَي ٖٓ ػ٤ٞ

ً  . 1ط:  ٟ   ارٖ  زٕج   ّ . ٚ اٌل ٌٚخ   ث١َف   اٌ  ٟ ّلأ ل  2اٌؾ  ع   ٚ ٗ ف١ٗ .  .  اٌمبئل   فٟ ّٛٛؽ   ٟ  اٌؼوث

ظ ٛح   ػٕلٖ . فٕبي  3  ػب٠خ . ٚ  اٌؾ  4ٗٚاٌو   ٖ ثٗ  . ثبٌؼ ط ف   . ف  ٚل و 

َْ ٓ٘خٓزشَ حُوظ٤يِس؟ّ:  شُ ُِوظ٤يسِ  } حًً ّٓ ٍُ حُؼخ  { حألكٌخ

ّ   ف١ٙب ت  بر  ػ   لل اٌم١ٖلح   . ٘ن1ٖط:  ٛ   ي  األٛ ٗبػ  ّ  ٍ   ػٍٝ ٌٚخ  اٌل   ١ٍف   ٟ  زٕج  اٌ ّ ؾتِّ  ثؾل٠ش   ٗج  ٚفبٛ  . 2. ف١ٗ ا١ّٓاٌ  اٌ

ؼبر    ّ ّ َزغلٞ ؽل٠ش   ال ،ت  اٌ ّ َزٚؼ   اٌ ْ   ٌٚخ  اٌل   ١ٍف   ئٌٝ ت  ٍ ٛ   . 3ٚ. ف  اٌ ْ   أ  .ٗؼبٍِز  ِ   فٟ ػبكالا  ٠ىٛ

ل. 5ٚ. ٌٗ ٖثؼٙٛك   اٌٛفبء   ئٌٝ ػبٖك  . 4ٚ  ْ   ٔٙب٠زٙب فٟ أو  ٚ   ؾج خ  ِ   ئال   ٛ٘   ِب اٌل ٌٚخ   ١ٌَف   ٗزبث  ػ   أ ّ   و  ٙ  ٚأظ   .ك  ٚ  ٟ  زٕج  اٌ

ِّْ  ُ  ظ  ٔ   فٟ فبئمخا واػخا ث اٌم١ٖلح   ٘نٖ فٟ  . و  ؼ  اٌ
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ٍ: } حُلْٜ ٝحُظّل٤َِ ّ ّٝ م حُـٔخ٢ُّ ّ 1حُز٤ض حأل ّٝ  { 6+ ّ 2+ حُظٌّ

 َشبِمُ ( واَحرَّ َقْلباهُ ِمّمْن َقْلُبُه 1
 

 َسَقمُ َوَمْن بِِجسمً َوحالً ِعنَده  
 

 

: ٝح:  -  َ غ  حُـَع حُزالؿ٢ّ ٓ٘ٚ، ٠ ف١ل  إٌ لثخ   ، أٍٍٛة ٔلاء  ؽوف  ٔلاء  ٝحك غ  ٚاٌزٛع   : ئظٙبه  اٌز فغ 

-  :  َ ذ  {ك َ ى  ب ٚاؽو  لٍجٟ، ٚاٌٙبء  ٌٍ  ؽواهح } إٍٔٙ 

-  : ُْ ٜ  اٌجبء  اٌّىَٛهح  (َشزِ وَ  -/  اٌجبهك ) أزجٗ ٌٚج َٓ : ُْٚ ،  ٓ يِ  ّ ٗ  اٌ ٙب أٍمبَ ) أزجٗ ٌٍمبف  اٌّفزٛؽاٌّو  خ(عّؼ 

 فْ مِ  حارّّ  فقمبي ،ميَّ عَ  لو إقباؿَ  وال بي، لو اعتناءَ  ال باردٌ  يعنّ  وقمبُ  فْ مَ بِ  ،راِقوواحت مبيقَ  احرّ : و يقوؿُ   )ندبة( واحرّ  -
 .ـِ سْ الجِ  عتؿُّ مُ  ندهعِ  وأنا ي،بّ حُ  فمِ  باردٌ  ووقمبُ  و،بّْ حُ 
 الُحزَف الّساكَف قمَبو ناًرا ُتحرُقو. شٌبوَى -
َفي -  ) حرَّ ( و ) َشِبـ (.طباؽَفي:َ/  : ) قمبو / عنده ( تعوُد إلى سيِؼ الّدولةِ الٌضمائري
َمف -  فاءِ أصاَب قمَبو وحرارٍة نتيجَة الجَ . َسَقـٍ 3. بروِد قمِب سيِؼ الّدولِة 2. جفاِء سيِؼ الّدولِة 1: يشككَالٌشاعري
 

 { / د 5+ ّ 3حُز٤ض حُؼّخ٢ٗ: } حُلْٜ ٝحُظّل٤َِ ّ

مُ ( ما لً 2 ا َقْد َبرى َجَسدي أَُكتِّ  ُحّبً
 

ولِة    األَُممُ َوَتّدعً ُحبَّ سٌِف الدَّ
 

-  : ظْ  ًَ فٟأُ خ ،  ن)  أ ف   ّ ب: أ: ٙ ٜ  أؽوفٙ  ٗ  ٌٚج ٣خىسُ  ( فزؾخ ، د: ّل ح ٚوَوح :أزج ِّ  رف١ل  اٌّجبٌغخ   ٝحُ

ٗ(( ثوٞرَٟ: ) -  ٙ ٗ )أِو  ّ ٞ  أٍم ت  أ ُ  ( كػٛطّيػ٢: ) - / ثواٖ  اٌؾ   ريػ

 .وفونَ مَّ كَ تَ ويَ  يـ،بّْ حُ بِ  إليو وفقُ مّ مَ تَ يَ  وغيري و،بحبّْ  ؽَ مُّ مَ التَّ  جّنبَ ألتَ  لو، ـٌ كاتِ  وأنا سميجِ  ؿَ حَ نْ أَ  قد ولةِ الدّ  لسيؼِ  يبّ حُ  -
 الُحبَّ بآلٍة أو شيٍء َسبََّب لو الّضعَؼ والَمَرَض. شٌبوَى -
االستفياـَ - َالبالغيٌََ"فائدةَي بََّ/  : التعّجب.لالستفياـًََ"َالغرضي َـي: مفعوؿ بو مقّدـ / حي  : فاعٌؿ ُمؤّخرٌ األم
 

 حُؼّخُغ: حُز٤ض 

ٌَجمُعنا ُحب  3 تِهِ ( إْن كان   لُِغرَّ
 

ا   َت أنَّ ٌْ  الُحبِّ َنْقَتِسمُ  بَِقْدرِ َفلَ
 

طٚ: ) -  َ عٗ( غوهُؿ  ٛ اء   اٌ ٜ  اٌو  ْل ك)أزجٗ ٌٚج  ّ بوٕخ  (هَْيٍ -/  ( ثبٌفزؼ  اٌ  َ اي  اٌ ٜ  اٌل   : اٌم١ّخ ٚاٌّىبٔخ )أزجٗ ٌٚج

 ناتِ حبّ مَ  مف عميو نحف ما قدرِ بِ  هعندَ  ) المكانة المعنوّية / القيمة ( نازؿَ المَ  ـُ سِ تَ قْ نَ  أّنا فميتَ  ،ايوّدتُ ومَ  وبُّ حُ  ناجمعُ يَ  كافَ  إفْ  -
 .هُ رُّ بِ  عِ تصنّ لممُ  ؿُ ذَ بْ يُ  وال و،حقَّ  خمُص المُ  ُيبَخُس  فال ،ادقةِ الصّ  ناموّدتِ  مف هنعتقدُ  وما ،الخالصةِ 

 وعمى و،بَّ حُ  ـُ سِ تَ قْ نَ  كما وعطاياه هرَّ بِ  ـُ سِ تَ قْ نَ  اأنّ  فميتَ  ،الّدولةِ  لسيؼِ  بّّ حُ  تباعدةِ المُ  البالدِ  آفاؽِ  مف ناجمعُ يَ  كاف إفْ : أيْ 
 .عطاياه تكوفُ  لو نابّْ حُ  قْدرِ 
 شّبَو الُحبَّ بمكاٍف يجمُع الّناَس الُمحّبيف لسيِؼ الّدولةِ  -
 

 

 

 

 

 

 

 ونَ .. ودُ هاعرُ شْ ْفٍس تَ نَ  ّزةِ عِ  ونَ ها.. ودُ س  فَ نَ تَ تَ  ةٍ ٌّ رّ حُ  ونَ . ودُ ها.عٌشُ تَ  كرامةٍ  ونَ دُ  ٌاةُ الحَ  ًَ ما هِ وَ 

ُ فَ تَ َطٍن نَ وَ  ونَ .. ودُ ّل مكارمَ  حقوقٍ  ؤ  !..؟ارً طاهِ  اقًٌّ ه نَ للَ ظِ  ٌّ
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حرغ: َّ  حُز٤ض حُ

 ( ٌا أعَدلَ الّناِس إّّل فً ُمعاملت4ً
 

 َوأْنَت الَخْصُم والَحَكمُ  الِخصامُ فٌَك  
 

-  ُّ ٜ  اٌقبء  اٌّىَٛهح  ( ،ٚاٌقالفبد   إٌ ياع  ( فُٖ: )حُِوظخ ٕبى ع   ٝحُوْظْ: )أزجٗ ٌٚج  ّ :  -. / اٌ ُْ ٌَ  .اٌمبٟٙحَُل

 ميصْ خَ  وأنت صاميخِ  وفيؾ ني؛شممُ يَ  ال ؾَ لَ دْ عَ  فإفَّ  نيتَ مْ امَ عَ  إذا إالّ  اسِ النّ  ؿُ دَ أعْ  أنتَ : ولةِ الدّ  لسيؼِ  يقوؿُ  -
 .ؾَ سِ فْ نَ  إلى ؾمُ أخاصِ  فأنا ؾ،يرِ غَ  إلى ؾمُ أحاكِ  ال ؾٌ مِ مَ  ؾألنّ  مي،كَ وحَ 
ل  ثٗ ١ٍف  اٌل ٌٚخ   حُّؼ٤َٔ ) أَٗض (: -  ٖ ْ:  ل  ٌَ . / حُّ٘يحء ٣ُل٤ُي: ٛجبق/ حُوظْ ٝحَُل  االٍزؼطبف 

 

 / ؽ { 6حُز٤ض حُوخْٓ: } حُلْٜ ٝحُظّل٤َِ ّ

 ( أُعٌُذها َنَظراٍت ِمْنَك صادقةً 5
 

ْحَم فٌَمْن َشْحُمُه  َتْحَسبَ أْن    َوَرمُ الشَّ
 

َٔذ:  - َ ١ٓطَْل ٓ  )أزجٗ ٌٚجٜ اٌ ٚ  ١ٍّٕاب،اٌل ْ٘ٛ فٟ حُش ْلْ:  -/ (  ثبٌفز ؼ   رظ َٛؿُٔؼٜخ:  اٌغَُ ١ٌجل  .ّ ؾ 

-  :ّ ٍَ َٝ  ُ اء  ، ؿُٔؼٜخ أزفبؿ  فٟ اٌغَ ٜ  اٌو  هاَ ) أزجٗ ٌٚج  ٚ  ( ثبٌفزؼ  أ

 ـَ السَّقَ  بُ سَ حْ يَ  فْ مَ كَ  فتكوفَ  ًما،حْ شَ  ـَ رَ الوَ  بَ سَ حْ تَ  وأفْ  عميو، ىو ما الؼِ خِ بِ  ءَ يْ الشّ  رىتَ  أفْ  الّصادقةَ  ؾراتِ ظَ نَ  عيذُ أُ  -
 .ةً وقوّ  انً مْ سُ  ـَ رَ والوَ  ،ةً حّ صِ 
َ ؽزخم ك٢ - ه   ٚ :  -/  ( ) ّؾُ ( ٚ )  ُّ ٍَ َٝ  ٚ ُٔ َٖٔ شل ت  ١ٍف  اٌل ٌٚخ  ك٤ ٕبفك  اٌ نٞ ٠ل ػٟ ؽ   ّ ل  ثٗ اٌ  ٖ  ل 

 

ّٔخىّ: } حُلْٜ ٝحُظّل٤َِ ّ  { 12+ ّ 4حُز٤ض حُ

نٌا بِناِظِره6  ( وما اْنتفاُع أخً الد 
 

لَمُ إذا اْسَتَوْت ِعْنَدهُ األْنواُر    َوالظ 
 

بأه٢ حُّي٤ٗخ:  - ِا ّٛ و( ٔظوٗخظَٙ: ) -/  اإلَٔبْ ػ   ٖ لَى حألٗٞحٍ:  -/  اٌج  هُٓ  ٛ لَى حُظَُِّْ  -/  ٔ  ) أزجٗ ٌٚجٜ اٌظ بء  ُٓ

  َ ٍ ّخ ثبٌفزؼ  اٌِّّٚٛخ، ٚاٌ ال  (: ظ 

 فْ مَّ مِ  غيري وبيف بيني زَ ميّ تُ  أفْ  بُ جِ يَ  أيْ  ه،رِ صَ بَ  في لو عٍ فْ نَ  فأيُّ  ،مةِ والظُّمْ ِر وْ النُّ  بيفَ  البصيرُ  اإلنسافُ  زِ ميّ يُ  ـلَ  إذا -
 .ةِ مَ مْ والظُّ  رِ وْ النُّ  بيف ميزُ تُ  بما رجتيدَ  بمغْ يَ  ـلَ 
 ) اٌظ ٍُ  ( ٚ ) األٔٛاه (.ؽزخٌم ك٢:  -/  إٌ فٟحُـَُع حُزالؿ٢ّ ُالٓظلٜخّ / كخثيطٚ:  -

ل  ك٢ حُز٤ِض  - ُ  ٠ ؼ  ٘  ث١َف  اٌل ٌٚخ  أٔٗ  ٌ  و٠ ٕبفك .ر ؼ   ّ ٔ  ِٓ اٌ قٍ  ّ ّ ؾت  اٌ ، اٌ  ٚ ل٠ك  ِٓ اٌؼل  ٖ ١ ي  اٌ  ّ٠ 

 

ّٔخرغ:  م حُـٔخ٢ُّ ّ 6} حُلْٜ ٝحُظّل٤َِ ّحُز٤ض حُ ّٝ  { 5/ د + حُظٌّ

 الذي َنَظَر األْعمى إلى أَدبً ا( أن7
 

 َصَممُ َوأْسَمَعْت كلماتً َمْن بِه  
 

-  :ْ َٔ ُ  األٌٚٝ: َط بك  ٚا١ٌّ  ٖ ٜ  اٌ ٓ  ال ٠َّغ  ) أزجٗ ٌٚج ٟ  ًِٔخط٢:  -/  ( ثبٌفزؼ  ِ  و  اٌّزٕج  ؼ   ّ 

 عند ّقؽَ حَ تَ  ىحتّ  رَ يِ تُ واشْ  البالدِ  آفاؽِ  في ارَ سَ  هرَ عْ شِ  أفّ : عنييَ  ري،عْ شِ  عَ مِ سَ  األصُـّ  وكذلؾ بي،أدَ  رَ صَ بْ أَ  األعمى إفّ  -
 وأنتَ  إليو نظرُ تَ  الأفَ  أدبي، إلى األعمى نظرُ يَ  ذيالّ  أنا: الّدولةِ  لسيؼِ  يقوؿَ  أفْ  يريدُ  وكأّنو. وأدبُ  ـِ واألصَ  األعمى

 ؟أقوؿُ  ما ـُ يَ فْ تَ  أفال ،ميعٌ سَ  وأنتَ  ،َـّ األصَ  كمماتي تْ عَ مَ سْ وأَ  ؟رٌ صِ بْ مُ 
-   ْ ٘  ث١َف  اٌل ٌٚخ  ئم ئ و٠ ْ  ١ٍف  فٟ اٌج١ذ  ر ؼ  ١ٔب؛ غ١و  أ ْ  فٟ اٌل  ، ٚإٔجؼ  ما ّأ  ٟ و  اٌّزٕج  ؼ   ْ ذ  ث  ؼ   ّ  ٍ ١ٔب  ً  اٌل  و

. ٗ  ؽمٗ  ط   اٌل ٌٚخ  ٌُ ٠ ؼ 

ُ  (ؽزخم ك٢:  -  ّ  ٕ ذ  ( ٚ )  ؼ   ّ  ٍ  ) ٔ ظ و  ( ٚ ) أػّٝ ( / ) أ

 

 

 

 

ُٞ  ورررررررَأِ ال طَ  رررررررخ ُؿرررررررحُ َٔ َٞٙ؛ كَ

 ريحِهِِٜخ ٣َوظِقُ 
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م حُـٔخ٢ُّ ّ 6حُز٤ض حُؼّخٖٓ: } حُلْٜ ٝحُظّل٤َِ ّ ّٝ  { 2/ أ + حُظٌّ

 َعْن َشَواِرِدها ُجفونً( أَناُم ِملَْء 8
 

ْخَتِصمُ   ٌَ اها َو ْسَهُر الَخْلُق َجرَّ ٌَ  َو
 

ء: ) - َْ ُ  اٌِّّٚٛخ(( عفُٓؿل٢ٗٞ: ) -/  اِزالء  ( ِألِٓ ٜ  اٌغ١ لَىّٛوكشٞحٍىٛخ: ) -/  غطبء  اٌؼ١ْٛ )أزجٗ ٌٚج ُٓ خ ( 

ٟ  ، ّبهكح ل  ثٙب لٖبئل  اٌّزٕج   ٖ ٕزْوح   ٚل   ّ حٛخ: ) -/  اٌ َّ ٘ب (( عوهؿ اء  ب ) إٍٔٙب عو  ِْن:  -/  ِٓ أعٍٙ  ، إٌ بًحَُو

ْ ؼواء ا٢فوْٚ ي   (ف٣َُٖوظِظْ: ) -. / ٚاٌّمٖٛك ٕ٘ب اٌ بك  ع  ٠ٚ ز غ   .٠ زٕ  بى 

 ،رٍ كْ فِ  إتعابِ  غيرِ  مف بسيولةٍ  تُ ئْ شِ  متى ياكُ رِ دْ أُ  يألنّ  رِ عْ الشّْ  دقصائِ  عف رِ كْ الفِ  رتاحَ مُ  اطمئنِّ مُ  أيْ  فوني؛جُ  ءَ ؿْ مِ  أناـُ  -
 .بانييامَ  ةِ دَ وْ وجَ  معانييا، قيؽِ دَ  في ازعوفنَ تَ ويَ  بوفعَ تْ ويَ  ياألجمِ  يروفسْ يَ  يـفإنّ  ءِ ار عَ الشُّ  مف غيري اأمّ 
ء ُؿل٢ٗٞ: - َْ ِٓ .  ُ ُ  ٚال غ  َ  ِوربػ  اٌجبي  ٚاٌز فى١و ؛ ال ٘   وٕب٠خا ػٓ إٌٛ 

حٛخ ( ٣ؼُٞى ػ٠ِ  حُّؼ٤َٔ - َّ بثغ  ك٢ ) شٞحٍىٛخ ( ٝ ) ؿ  َ  ) أٔبَ ( ٚ ) ٠َٙو  ( / ؽزخم ك٢ ) وٍّبرٟ ( فٟ اٌج١ذ  اٌ

 

م حُـٔخ٢ُّ ّ 5حُلْٜ ٝحُظّل٤َِ ّحُز٤ض حُظّخٓغ: }  ّٝ  { 6/ د + حُظٌّ

ِعز  ( ٌا َمْن 9  علٌنا أْن ُنفاِرَقُهمْ  ٌَ
 

 ُكلَّ شًٍء َبْعَدكْم َعَدمُ  ِوْجداُننا 
 

- ( : ُِّ ٓ  اٌّىَٛهح  (٠ٌٖؼت  ) أزجٗ ( ػيى٣ِؼ ِْٝؿيحُٗ٘خ: ) ٍؼ١ ه و ٗ )( ٚعل/  ٖ أٚ ٔ ل  ل  ً  ّٟء  ٔ غ   ٍٛاٚ اٌّىَٛهح(.أزجٗ ٌو

 .ؿٌ دَ بَ  نكـمِ  لنا يكوفُ  وال أحدٌ  كـخمفُ يَ  ال عنييَ  ًما،دَ عَ  كـبعدَ  َجْدناهوَ  ءٍ يْ شَ  كؿُّ  ،راُقيـف عمينا شتدُّ يَ  فْ مَ  يا -
. ٣ُل٤يُ حُّ٘يحُء  -  االٍزؼطبف 

 

 { / أ 5ّيالُش ّحُٔؼـْ ٝحُ } :حُز٤ض حُؼخشَ

 بَِتْكِرَمةٍ ( ما َكاَن أْخلََقنا ِمْنُكم 11
 

 أََممُ لَْو أنَّ أْمَرُكُم ِمن أمِرنا  
 

أب( فٍكأْهَِوَ٘خ: ) - و  ٔب ٚأ ؽ  ش: ) -/  أعله  َٓ َِ ٌْ اء  ( ووَطَ َ  ١ٍف  اٌل ٌٚخ  )أزجٗ ٌٍو  و  ً  ٚو   ٚ  / اٌّىَٛهح  (ف 

-  :ْ َٓ ٜ  أَ ُ  األٌٚٝ ثبٌفزؾخ   لو٠ت )أزجٗ ٌٚج  ( اٌّٙيح  ٚا١ٌّ

يثارِ  كـ،تِ مَ رِ كْ وتَ  ـ،كُ برّْ بِ  نارَ دَ أجْ  ما -  عميو نحفُ  وما لكـ، االعتقادِ  في نارِ أمْ  وِ حْ نَ  عمى لنا االعتقادِ  في كـرَ أمْ  أفّ  ولَ  كـ،وا 
 .ناكرمونَ تُ  نتـكُ لَ  ـ،كُ بُّ حِ نُ  كما نا،ونَ حبّ تُ  كنتـ لو: بمعنى. بكـ قةِ الثّ  مف
 

 { / أ 5حُلْٜ ٝحُظّل٤َِ ّ حُز٤ض حُلخى١ ػشَ: }

ُكُم ما قالَ حاِسُدنا11  ( إْن كاَن َسرَّ
 

 َفما لُِجْرٍح إذا أْرَضاُكُم أَلَمُ  
 

- ( :ًْ  َ اي  إٌ ؼّخ  ػٓ ا٢فو٠ٓ( ؽَلكخٓيٗخ: ) -/  أٍؼل وُ( ٍوهَٓ  ٚ ٓ  ٠زّٕٝ  ى  ف:  -/  ِ  َْ   ئٍبءح  اٌؾبٍلُؿ

ٍ زُ  رٍه اإلٍبءح . (هٙٛأٍػخًْ: ) -  ل ج 

 فيو دُ جِ نَ  ال رضيكـيُ  ذيالّ  حَ رْ الجُ  فإفّ  ،سرورٌ  بو لكـ كاف إفْ  بذلؾ ضينارَ  قدفَ  فينا ونِ عْ وطَ  ناحاسدِ  ؿِ وْ قَ بِ  ـْ تُ رِ رُ سُ  إفْ  -
 .ألًما
 

 { 4حُز٤ض حُؼّخ٢ٗ ػشَ: } حُلْٜ ٝحُظّل٤َِ ّ

َننا َلْو 12 ٌْ ُتْم ذاَك َمْعِرَفةٌ ( َوَب ٌْ  َرَع
 

 ِذَممُ  الن هىإنَّ الَمعاِرَف فً أْهِل  
 

َػ٤ْظُْ: ) - زُ ( هػٍَٟ  ّ  ّ ز   ٘ ف ظ زُ  ٚا ً  ( ػوفحُٔؼخٍَف: ) -/  ؽ  ْ  ( ٟٔٙح٠ُُّٜ٘: ) -/  اٌؼاللبد ث١ٓ إٌ ب اٌؼمٛي، أزجٗ ٌٍٕٛ 

ُٓلَىٛخ: اٌِّّٚٛخ ٙ ١خ،   ٔ  /-  :ْ َٓ اي  اٌّىَٛهح (ك ٚاٌّٛاص١ك ) اٌؼًِٙٛ  أزجٗ ٌٍن 

 ال ـٌ مَ وذِ  يودٌ عُ  ىـعندَ  عارؼُ فالمَ  ،المعرفةِ  ؽَّ حَ  راعوفَ ي العقؿِ  وأىؿُ  ،عرفةُ المَ  ناتْ عَ مَ جَ  دْ قَ فَ  بُّ الحُ  جمْعنايَ  ـلَ  إفْ  يقوؿُ  -
 وهل فً الُعُمِر ُمّتَسٌع لُِغْرَبتٌن ؟! .تضيعَ  فمفراعاَتيا مُ  ـسنتُ أحْ  إفْ  ،معرفةٍ  صائؿُ وَ  ناوبينَ : أيْ . عونياضيّ يُ 
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 حْٓٔق ٢ُ ػ١ِ٣ِ حُطّخُذ إٔ أُػ٤َي طَط٤َذ ًِٔخِص حُز٤ِض؛ ٢ً ٣ظِّؼَق ُي أًؼَ: -

.  ُ ١ زُ  مان، ٌىٕزُ  لل أػط١زّٕٟٛٔ ؽمٟ  ِٓ اٌز ىو٠ ػ  ب ِؼوفخ ، ٌٛ ه   ٚث١ٕٕ 

أٞ، فبألك٢ حُز٤ِض طَؼ٣ٌَغ ر٤ِٔق حُّيُِٝش:  - ً  ٚاٌو  ً  اٌؼم ج ه ِٓ أ٘  َ ٟ أؽ  عله  ثه أْ رؾفع  ٘نا اٌؼٙل  ٚ٘نٖ ئم ئٕٔ 

ب.  اٌؼاللخ  ث١ٕٕ 

 

 حُز٤ض حُؼّخُغ ػشَ:

ًبا 13 ٌْ ٌُْعِجُزُكمْ ( كم َتْطلُبون لَنا َع  ف
 

ْكَرهُ هللاُ ما َتؤُتْوَن َوالَكَرمُ   ٌَ  َو
 

ٌُْعِجُزُكمْ  -  ال تقدرون ِفْعلَه ) انتبْه لضبِط الجٌِم المكسورة (( عجز: )ف

 .راـِ الكِ  وعندَ  اللِ  عندَ  كروهٌ مَ  فعمونوتَ  ذيالّ  وىذا ه،وجودُ  كـزُ عجِ فيُ  بو عيبونناتُ  ابً يْ عَ  بنا قواحِ مْ تُ  أفْ  طمبوفتَ  :يقوؿُ  -
ٌّة ُتفٌُد الّتكثٌرَ كم:  - .ما تؤتون:  -/  خبر  ً ِب ِف ٌْ  ما ُترٌدون ِفْعلَه من إلحاِق الَع
 الَكَرَم بإنساٍن ٌكرهُ تصّرفاِت الحاسدٌن.شّبَه  -
 

ًّ سالبٌت   { 1الّرابع عشر: } الّتذّوق الجمال

َت 14 ٌْ  الذي عندي َصواِعقُهُ  امَ الَغمَ ( لَ
 

مُ ٌُزٌلُُهنَّ إلى َمْن ِعْنَدهُ   ٌَ  الدِّ
 

ـَٔخّ: ) - ل  ثٗ ١ٍف  اٌل ٌٚخ  ( غُّحُ  ٖ ّبِخ ، ٚل  فوك ٘ب غ   ِ َ ؾبة،  ٓ  ثبٌفزؼ   اٌ ٜ  اٌغ١  /  ( )أزجٗ ٌٚج

َ   ِٓ َمٜ  ر   زٟاٌ   به  إٌ   (ٕؼكطٞحػوٚ: ) - فوك ٘ب ٕبػمخ، اٌّمٖٛك أمٜ ٚظ  ّل٠ل   ل  ػ  ه   فٟ ّبء  اٌ  ِ  ،  ُ ١ٍف  اٌل ٌٚخ   ٍ

  ٟ ؾك  ثبٌّزٕج   ٍ٠ / .- ( : ّٖ ٓ   (ىٚي٣ُِ٣ِٜ وٙ ٣َْ: ) -/  ٠ ؾو  َ  اٌّطو ( كَٚحُي  ْ   ٠ لٚ ق   فٟ ٍىٛ ْ  هػل  أٚ ث و  لَُىٛخ: كٚ ُٓ  ،

َ  ١ٍف  اٌل ٌٚخ  ك ٟ   ٠ّخ، اٌّمٖٛك ثٗ ػطبء  ٚو و  ١ و  اٌّزٕج  اي  اٌّىَٛهح ، ٚا١ٌبء  ثبٌفز ؼ  ( .ػٕل غ  ٜ  اٌل   ) أزجٗ ٌٚج

(  ورضاه بّره ( هطرُ مَ  غيري صيبُ ويُ  ( وطُ خَ وسَ  أذاه ( وصواعقُ  نيصيبُ تُ  ذيوالّ   -اـَ مَ الغَ  شبوُ يُ  ذيالّ  مدوحَ المَ  ليتَ  -
 .الفريقاف ؼُ صِ تَ نْ يَ فَ  البرّ  ذلؾ هعندَ  فْ مَ  إلى األذى ذلؾ زيؿُ يُ 
َ  ك٢ ) طٞحػوٚ (  حُّؼ٤َٔ - ّب َُ ك٢ ) ٠ؼٛك  ئٌٝ اٌغ  إلى / الهاُء فً ) عنَده (  إلى الّصواعقِ (  ٌُزٌلُُهنَّ / حُّؼ٤ٔ

، الذٌن نالوا َكَرَم وعطاَء سٌِؾ الّدولةِ  ًّ  .الّشعراِء ؼٌِر المتنّب
ٌُفٌدُ  -  الّتحّسَر. الّتمّنً 
أذى وُظْلَم  شّبهَ  -عطاَء َوَكَرَم سٌِؾ الّدولِة بالَمَطِر /  شّبه -سٌَؾ الّدولِة بالَؽماِم لَِكَرِمه وعطاِئه /  شّبهَ  -

  سٌِؾ الّدولِة بالّصواعِق.
 

 ج { / 5/ ب + الفهم والّتحلٌل س 5البٌت الخامس عشر: } المعجم والّدّللة س

ْقَتضٌنً كلَ َمْرَحلَةٍ  الّنوى( أرى 15 ٌَ 
 

ُسمُ  الَوّخاَدةُ ّل َتْسَتقِل  بها    الر 
 

 ترتِحلُ ( قلل: )َتستقل   -/  ٌُطالُبنً( قضًٌقتضٌنً: ) -/اْلُبْعَد ) انتبه لضبِط الّنوِن بالفتِح ( ( نويالنَّوى: ) -
ُسم: ) اإلبُل َتسٌُر بخطواٍت واسعٍة ) انتبه لضبِط الخاِء بالفتِح والّشّدة ( (وخد/ الوّخادة: ) ُمفرُدها  (رسم/ الر 

؛ فتإّثُر فً األرِض بؤخفاِفها  ِر اإلبِل سرٌع  ٌْ َرسوم، وهً الّناقُة الّتً ُتسٌُر الّرسٌَم، والّرسٌُم َضْرب  ِمن َس
ِرها الّشدٌِد. ٌْ  لَِس

 .ياأىوالِ  ّدةِ شَ لِ  ياطيقُ تُ  وال يا،نالِ مَ  دِ عْ بُ لِ  ،سرعةُ المُ  اإلبؿُ  ياعِ طْ قَ بِ  قوـُ تَ  ال رحمةٍ مَ  ؿَّ كُ  عَ طْ قَ  عنكـ دُ عْ بُ الْ  نيفُ كمّ يُ  أيْ  -
 .تعوُد إلى مرحلةِ الّضمٌُر فً ) بها (  -
 
 
 

 گاْسَتْخِدْم ابتَِساَمتَ 

 

اةَ  ٌَ َر الَح ٌّ  لُِتَغ
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 /ج {5البٌت الّسادس عشر: } الفهم والّتحلٌل س

ًرا( لَبِْن َتَرْكَن 16 ٌْ  َعْن َمٌاِمنِنا ُضَم
 

ْحُدَثنَّ لَِمْن   ٌَ ْعُتُهْم َنَدمُ لَ  َودَّ
 

 جبل  على ٌمٌِن قاصِد مصَر من الّشاِم )الُمّتجه من مصَر إلى الّشاِم( انتبه لضبِط الّضاد المضمومة.ُضمًٌرا:  -

 سيؼِ  إلى بذلؾ شيرُ يُ  عنيـ، رحيمي عمى ؼٌ سَ وأَ  ليـ، فارقتيمُ  عمى ـٌ دَ نَ  يـّدعتُ وَ  فْ مَ لِ  يحدثفّ لَ  صرَ مِ  ْدتُ صَ قَ  إفْ  -
 راِقو.ف عمى ندـُ يَ  وأنّ  ولةِ الدّ 

ًّ من الّشاِم ُمّتجًها إلى مصرَ  -  على الوّخادِة الُرُسِم. نوُن الّنسوِة فً ) ترْكَن ( تعودُ  -. / َرَحلَ الّشاعُر المتنّب
، ( الّتاء )  الّضمابُر فً ) وّدعُتهم (: - ًّ  لسٌِؾ الّدولِة.( م هُ ) للمتنّب
 

 /ج {5والّتحلٌل س} الفهم البٌت الّسابع عشر: 

ْلتَ ( إذا 17  َعْن َقْوٍم َوَقد َقَدروا َتَرحَّ
 

 أْن ّل ُتفاِرَقُهْم فالّراحلوَن ُهمُ  
 

ْلَت: ) -  .قصَد سٌَؾ الّدولةِ  / قوم: َرَحَل وترَك المكاَن، انتبه لضبِط الحاِء بالفتِح والّشّدِة. (رحلَتَرحَّ

: بيذا ريدُ يُ . االرتحاؿَ  اختاروا ذيفالّ  فيـُ  يـفارقتِ مُ  إلى تحتاجَ  ال ىحتّ  راِمؾإك عمى قادروف ـوىُ  وـٍ قَ  عف تَ رْ سِ  إذا -
 في وذمَّ يَ  ال ىحتّ  ،ولةِ الدّ  يؼِ سَ  إلى شيرُ ويُ  و،نفسَ  بُ خاطِ يُ  وأنّ : المعنى. و إليو مونيأتُ جَ ألْ  إذا راؽَ الفِ  ختاروفتَ  أنتـ
  .وتِ جّ حُ بِ  ونفسِ  عف ذلؾ قائًما و،رحيمِ 
 .ٌعوُد على ) قوم (، وقصَد به سٌَؾ الّدولةِ  ) قدروا ( والّضمٌر ) ُهُم (: الّضمٌُر فً -
 

م حُـٔخ٢ُّ 11ّ/د + 5ّحُز٤ض حُؼّخٖٓ ػشَ: } حُلْٜ ٝحُظّل٤َِ ّ ّٝ  { 1/أ + حُظٌّ

 ( َشر  البِلِد َمكاٌن ّل صدٌَق بِهِ 18
 

ٌَكِسُب اإلنساُن ما    ٌَِصمُ َوَشر  ما 
 

- ( : ُْ ، (  ٣َُِٕٚظ بك  اٌّىَٛهح  ٠ ؼ١ت   ٖ ٜ  اٌ  .أزجٗ ٌٚج

 .ذّمةَ والمَ  بَ يْ العَ  ولصاحبِ  بُ مِ جْ يَ  ما األعماؿِ  رُّ وشَ  ،صديؽٌ  فيو وجدُ يُ  ال كافٌ مَ  الدِ البِ  شرَّ  إفَّ  -
 

 حُز٤ض حُظّخٓغ ػشَ:
 إّّل أّنُه ِمَقةٌ  ِعتاُبكَ ( هذا 19

 

رَّ إّّل أّنُه َكلِمُ   َن الد   قد ُضمِّ
 

ٓ  اٌّىَٛهح (( ػزتِػظخرُي/ ) -  ١ ٜ  اٌؼ  ِ ه،  ) أزجٗ ٌٚج  ٛ وَشٌ: ) -/  ٌ  ُ  اٌّىَٛهح  (( ِٚكِٓ ٜ  ا١ٌّ ؾج خ،  ) أزجٗ ٌٚج  ّ /  اٌ

- ( : َٖ  ٔ بك اٌِّّٚٛخ  ( ،اؽزٜٛ( ُّٙٓػ  ٚ ٜ  اٌ : ) -/  ) أزجٗ ٌٚج ٍُّ ح،  ) أزجٗ  (كههحُيُّ فوك ٘ب ك ه   ِ إٌإ اٌىج١و،  اٌٍ 

اي  اٌِّّٚٛخ   ٜ  اٌل  :  -( /  ٌٚج ُْ ِِ َ  اٌّىَٛهح (ًَ ٜ  اٌال  فوك ٘ب وٍّخ، ) أزجٗ ٌٚج  ِ  .اٌىالَ، 

 فِ سْ حُ بِ  رّّ دُ  وىو حّبيف،المُ  بيف جرييَ  تابَ العِ  ألفّ  ؛دّّ ووُ  حّبةمَ  أّنو إالّ  إليؾَ  ّنيمِ  تابٌ عِ  الّشعرِ  مف اؾَ أتَ  ذيالّ  ىذا -
فْ  ،ماتٌ مِ كَ  أّنو إالّ  وِ مِ ظْ ونَ  وِ ظِ فْ لَ   .صادقةٌ  وّدةٌ ومَ  صةٌ خالِ  حّبةٌ مَ  فيي عَجْتؾَ أزْ  وا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 . .. كانفما كانَ  ..ما سٌكونُ  مساءَ 

 .. كبابتسامتِ  لُ عتدِ ) أو حاولْ (.. فالكوُن ٌَ  مْ ابتسِ 

 ..راهاٌَ  أنْ  نتظرُ ٌَ  أحُدهم و على األقلّ أ

ا  لذٌذةٍ  قهوةٍ  فنجانُ لكم    !!جّدً
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 أٓجِشُ حٌُظخد

ي حُِّـ١ّٞ: -1 ِٔ ؼـ ُٓ  أِػْق ا٠ُ 

س -/   اٌجبهك: زِْحُشّ  - َّ ـُ ح  : حُ ً  اٌو   غو  ٜٚ ٍبئوح   لٖبئل   ّبهكح، ّغ  ع  : ٞحٍىحُشّ  -/  ٗٙ  ع  ٚ   ع ًِّ  رو  ْ   ثى   ِىب

حٛخ - َّ ً  : ؿ اء٘ب، األٕ َّ  ؿيحٗ٘خِٝ  -/   ٙبأعٍ   ِٓ ثّؼٕٝ عو  ً   :ش٢ء ً  / ٗلهو  ٔ   أٚ ٖل  غ  ٔ   ّٟء   و

ْ -/   اٌمو٠ت  : ُْ َٓ حألَ  -  ُٓ َُّ ١ٍُ، ر١َو   زٟاٌ   بلخ  إٌ   ٟٚ٘ ٍَٛ،ه   ِفوك٘ب: حُ ُ   اٌو  ١ٍ ً   و  ١  ٍ   ِٓ ة  و  ٙ   :ٚاٌو   اإلث
ٗ   فٟ فزإص و   ،ٍو٠غ   ْ   ٘بو  ١  َ  ٌ   ٙبثأففبف   األه َٔ /  ل٠ل  اٌ ً  : ٤َْ ُػ ٓ   ػٍٝ عج ْ   ِٓ ٖو  ِ   لبٕل   ١ّ٠   بَاٌ

-  ُْ وَ  -/   ؼ١ت  ٠  : ٣ُِظ ِٔ  . اٌّؾج خ: شحُ

 
ِْ حُِّـِش  -2 لَىحِص ح٥ط٤ِش:ُػْي ا٠ُ أكِي ٓؼخؿ ُٔ ظوَْؽ ٓؼخ٢َٗ حُ ْٓ  حُؼَر٤ِّش، ٝح

 مة،يْ الدّْ  ىافردُ مُ : ـالدّْيَى -/  .سريعٌ  رِ الّسيْ  مف بٌ رْ ضَ  وىو الَوْخد، سيرُ تَ  التي اإلبؿُ  وىي اخدة،الوَ  ىافردُ مُ : ٌخادةالكَى -
 .ؿُ قْ العَ  وىي النُّْيية، ىافردُ مُ : النُّيى -/  .دُ يْ العَ  وىي الّذّمة، ىافردُ مُ : ـالذّْمَى -/   .كوفٍ سُ  في دوـُ يَ  رُ طَ المَ  وىي

  
ـَ  ٓخ -3 ٍُ حُ َ   ـ١ُّٞ حُِّ  ٌ  . َعوَ دَ : تٌدعي -/     .َوَصـَ : َـيصًَيَى -/     َوِمؽَ : قةمًَ   :ٖٓ ٌُ

ٍصـ -/    .أسقاـ: سىقىـ -   :ٖٓ َ  ًُ  ؿٔغُ  ٓخ 4-  .ُغَرر: غيٌرة -/    .خصـو: خى
-5   َّ  :ح٥ط٤ظ٤ٖ حُٔـٔٞػظ٤ٖ ك٢ هؾّ  ٜٔخلظَ طَ  ًِٔظ٤ٖ َّ ًُ  ر٤ٖ حُٔؼ٠٘ ك٢ مْ ك

ا -أ ـٍَ أخمىقىنىا كافَى مى َـي أفٌَ لىكٍَ بتىكًرمىةَو ًمنكي َـي أمًرنىا ًمف أٍمرىكي  أجَدرَنا :المعنى:                         أمى
ؿًَ ثىٍكبَى أىخمىٍقتَي لىًئفٍَ لىعىٍمًرم - ٍيفًَ عىفٍَ كأىٍصبىٍحتَي ََََََََالتَّغزُّ ٍعًزؿًَ الغىيكرًَ عى  ًبمى
كنىاتَو فريبَََََّ ٍنًزؿًَ هًَبأىٍنزَى غيٌمى في فىكىافىٍيفَى ًَََََََََلنيٍزىىةَو بىكىٍرفَى مىصي  أبمْيتُ المعنى:َََََََََََََََََمى
مىةَو كؿََّ يىقتىضيني الٌنكىل أرىل -ب ٌخادىةَي بيا تىٍستىًقؿَُّ ال َََََمىٍرحى َـي الكى  دعْ البُ : المعنى               الرُّسي
 .لدابًتو النَّكل كتديؽَُّ فرسىوي،َتعمؼَي فكانت كرده،مَى كال ماؿَه لو كليسىَ العٌكاـًَ بفَىَالٌزبيرَى رَوكٍَبَى أبي بنتَي أسماءَي تزٌكجتَ-

 .بذرتيا: أيْ  ر،مْ التّ  نواة وىي نواة، جمع: المعنى
 

 ُْ ْٜ َُ  حُلَ حُظ ْل٤ِ َٝ: 

عُ  ٓخ  1- ََ ـَ  .تابالعِ حُوظ٤يِس؟    ٌُٜٙ حُّشؼ١َّ  حُ
 

-2    ْ َُ  ٣َشٌٞ ِٓ ؟  حُز٤ضِ  ك٢ حُّشخػ ٍِ ّٝ  حأل

 .الجفاءِ  ىذا نتيجةَ  وقمبَ  وَأحرَّ  وبِ  َـّ ألَ  َسَقـٍ  فْ ومِ  و،قمبِ  وبرودِ  الّدولةِ  يؼِ سَ  فاءِ جَ  مف
 

-3  َٕ َُ َُ  ٝح ْٖ  ُٚ، ح٥ه٣َٖ ُٝكذّ  حُّيُٝشِ  ٤ُٔقِ  ُكزّٚ ر٤ٖ حُّشخػ  .ٌٛح ر٤ّ

 الّدولةِ  لسيؼِ  اآلخريف بُّ وحُ  ه،دَ سَ جَ  وأبرى ومَ حَ أنْ  وقد كّمؼٌ تَ  أو مّمؽٌ تَ  فيو ليس صادؽٌ  الّدولةِ  لسيؼِ  الّشاعرِ  بُّ حُ 
 .ؼٌ مَّ كَ تَ مُ  ووباطنُ  صادؽٌ  هظاىرُ 

ٌَسبحوَن فً اّتجاِه   الّسفٌنِة.. وُهناَك ُهناَك أَُناٌس 

ٌّعوَن َوْقَتُهْم باْنتظاِرها !! ٌُض  أَُناٌس 
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ٍِ  ك٢ ٌٔشُ حُلِ  صِ َُ ََ رَ   4- ُٔ  أشؼخ َْ  ،٢ّ ظ٘زّ حُ َٝ  ،حُوظ٤يسِ  ك٢ ٌٔشَ حُلِ  ضِ َ٘ ٔ  ؼَ طَ  أر٤خصٍ  ػالػشَ  حًً  .ٜخلْ ػ  ٝ

 .هرِ صَ بَ  في لو عٍ فْ نَ  فأيُّ  ،والّظممةِ  ورِ النُّ  بيفَ  البصيرُ  اإلنسافُ  مّيزِ يُ  لـ إذا: ادسالسّ  البيتُ 
 .ياعونَ ضيّ يُ  ال ـٌ مَ وذِ  يودٌ عُ  قوؿِ العُ  أىؿِ  عندَ  عارؼُ المَ : عشر انيالثّ  البيتُ 
 .يالصاحبِ  ذّمةَ والمَ  العيبَ  بُ مِ جْ تَ  التي تمؾ األعماؿِ  وأقبحُ  فيو، صديؽَ  ال كافٌ مَ  البالدِ  أسوأُ : عشر امفالثّ  البيتُ 

 
َِ حُشّ  ػظخدُ  ََ َٜ ظَ   5-  :خ٤ًِّ ؿَ  ُٝشِ حُيّ  ٤ُٔقِ  خػ

 .فيو الواشيف كالـَ  وماعِ سَ  عمى وبَ اتَ عَ  و؟بَىاتَىعَى عالَـى-أ
َ:اآلتيةًَ األبياتًَ ءًَكٍَضَى في ذلؾ ٌضحٍَكَى ،بَوكتأدَُّ مباقةَوبًَ الٌدكلةًَ سيؼَى الٌشاعرَي بَىاتَىعَىَ-ب
ا َقْد َبرى َجَسدي - 1 ُم ُحّبً  ما لً أَُكتِّ

 

ولِة األَُممُ    َوَتّدعً ُحبَّ سٌِف الدَّ
 

ِعز  علٌنا أْن ُنفاِرَقُهمْ  - 2 ٌَ  ٌا َمْن 
 

 ِوْجداُننا ُكلَّ شًٍء َبْعَدكْم َعَدمُ  
 

 هذا ِعتاُبَك إّّل أّنُه ِمَقةٌ  - 3
 

رَّ إّّل أّنُه َكلِمُ   َن الد   قد ُضمِّ
 

 
 ّدعيويَ  ماكَ  وبّْ حُ  في ّمؽَ مُ التّ  جّنبَ تَ يَ لِ  لو، ـٌ كاتِ  وىو ومَ حَ نْ وأَ  هدَ سَ جَ  ىرَ بْ أَ  ذيالّ  بُّ الحُ  ىذا لو، وبّْ حُ  دىمَ  بإظيارِ  وبَ اتَ عَ  -1

 .صادقةٍ  غيرِ  ّياتٍ ونِ  ،خالصةِ  غيرِ  بقموبٍ  ه،غيرُ 
 اعرِ لمشّ  يكوفَ  أفْ  أو ،يّ تنبّ المُ  عندَ  ولةِ الدّ  سيؼَ  ؼَ مُ خْ يَ  أفْ  مكفُ يُ  أحدَ  وال ،الّدولةِ  سيؼِ  عف ؽَ ار تِ االفْ  ستطيعُ يَ  ال -2

 .ؿٌ دَ بَ  منو
 أّنو إالّ  ومِ ظْ ونَ  وظِ فْ لَ  فِ سْ حُ بِ  رّّ دُ  وىو المحّبيف، بيف جرييَ  تابَ العِ  ألفّ  ،ةٌ حبّ مَ  إالّ  ىو ما وتابَ عِ  أفّ  الّشاعرُ  أّكدَ  -3

فْ  ،كمماتٌ   .صادقةٌ  وّدةٌ ومَ  خالصةٌ  حّبةٌ مَ  فيي ولةِ الدّ  سيؼَ  عَجتْ أزْ  وا 
 .ذلؾ ٌضحٍَكَى ،بالكاجبًََكالٌتذكيرَي ،بالٌرحيؿًَ الٌتعريضيَ:َمنيا و،تابًَعًَ في شٌتى أساليبَى إلى الٌشاعرَي جألَى -ج
َ:قكلو في:َحيؿًَبالرٌَ عريضيَالتٌََ-
ْقَتضٌنً كَل َمْرَحلَةٍ 1 ٌَ  ( أرى الّنوى 

 

ُسمُ    ال َتْسَتِقلُّ بها الَوّخاَدةُ الرُّ
 

ًرا َعْن َمٌاِمنِنا2 ٌْ  ( لَئِْن َتَرْكَن ُضَم
 

ْعُتُهْم َنَدمُ   ْحُدَثن  لَِمْن َود  ٌَ  لَ
 ج

ْلَت َعْن َقْوٍم َوَقد َقَدروا( إذا 3  َتَرح 
 ج

 أْن ال ُتفاِرَقُهْم فالّراحلوَن ُهمُ  
 ج

َ
َفيَقكًلو:َ-  الٌتذكيري

ُتْم ذاَك َمْعِرَفة   ٌْ َننا لَْو َرَع ٌْ  َوَب
 

 إن  الَمعاِرَؾ فً أْهِل النُّهى ِذَممُ  
 

 

6-  َْ َ   ػ٠ِ حُوظ٤يسِ  ٖٓ رز٤ضٍ  َىُ  ًُ ٖٓ: 

 َويْخَتِصـُ  ىااَجرّ  الَخْمؽُ  َوَيْسَيرُ          رِدىا َشوا َعفْ  ُجفوني ِمْؿءَ  أناـُ ََََ.وبنفسًَ الٌشاعرًَ اعتدادًَ -أ
 َصَمـُ  بوِ  َمفْ  َكِمماتي َوأْسَمَعتْ         أَدبي إلى األْعمى َنَظرَ  الذي أناََََ.هًرَعٍَشًَبًَ الٌشاعرًَ اعتدادًَ - ب
َـو ذا تىٍسمىٍنتَىاسٍَ :"َؿًَثَىالمَىَمضمكفًَ – ج  َوَرـُ  ُموُ حْ شَ  فْ فيمَ  الّشحـَ  تحَسبَ  أفْ         صاِدَقةً  ِمْنؾَ  ٍت اَنَظر  أعّيُذىاَََ."كرى
 

 ٌّ ٞ٣  َُ َُّ ٣َ  آه ٔ..  َُ ٝ ْْ 

 !!نِ خ٣ٍٟٞ حُظّ ٓ َْ ـ٤ّ ظَ ٣َ 
ءٌ  ًّ   ا !!جدًّ  هذا س
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-7   ْٓ  .حُوظ٤يسُ  ٜخظْ َِ َٔ كَ  ظ٢حُّ  شِ حإل٣ـخر٤ّ  ِْ ٤َ حُوِ  ٖٓ ػالػًخ ظوِضْ ح

 .ظاىرِ بالمَ  داعِ خِ االنْ  ـُ دَ عَ  ،يودِ بالعُ  زاـُ االلت ،اسِ النّ  عاممةِ مُ  في ؿُ دْ العَ  ،الّصديؽِ  راـُ احت
 

 :٣ؤط٢ خّٔ ِٓ  ٞهقٍ َٓ  َ  ًُ  ك٢ فُ َ  ظَ ظَ طَ  ٤ًقَ   8-

 ، وأساعُده عمى ترِؾ ىذا العيِب.أنصُحو بالّسرّْ :َؾديقًَصَى في يبناعَى دَيجًَتَى حينماَ-أ
 أراجُعو وحَده، وأستفسُر عف سبِب جفاِئو، وأبّيُف لو ما أْزعَجو مّني. :ؾصديقَي جافيؾيَي ينماحًََ-ب
 .البًَكالطٌَ ـًَعمٌَالمَي لتقديرًَ ترؾَييَي
 

ـُ  ٜخرِ  وشِ حُؼّ  ػٖ تخشِ حُّ٘  ِْ لْ رخُ٘   ظيحىِ حالػْ  ر٤ٖ مٌ َْ كَ  شَ ّٔ ػَ   9- ٍِ ٝحُ  .ٌٛح ك٢ ٍأ٣َي ْٖ ٤ّ رَ  ،َٝ

. قّدـِ والتّ  قيّ الرّ  نحوَ  اإلنسافَ  دفعُ يَ  إيجابيّّ  رٌ أمْ  وىو و،أىدافِ  حقيؽِ تَ  عمى ودرتِ قُ وبِ  و،بنفسِ  اإلنسافِ  زازُ تاعْ  سِ فْ بالنَّ  قةُ الثّ 
 .البِ لمطّ  أيًضا ترؾُ ويُ . مبيّّ سَ  موؾٌ سُ  وىو ،ةِ مَ ظَ والعَ  ماؿِ بالكَ  عورَ الشُّ  اإلنسافِ  ّىـُ وَ تَ  فيو رورُ الغُ  أّما
 

ْ٘ضَ  َُٞ -10 ًُ  َٕ ٌخ َٓ ،َِ ٍُ  َٛ حُّشخػ ََ  طَوظخ ك٤ َّ ّػقْ  حُّيُِٝش، ٤ٓقِ  ػٖ حُ  ؟ىِْٝؿٜشَ َٗظََ َٝ

ًِّ اػزجبه .  - ْ  ٚوواِزٗ  فٛق  و  ح  اإلَٔب ي   أٚ: ٔؼُ، ف ؼ 

- . بِبد  ٚاٌّٛب٠ب اٌزٟ رقوط  ثؾمٟ  ً  االرٙ  ٓ  ١ٌَف  اٌل ٌٚخ  و   .لمّطالبِ  ترؾُ يُ        ال، أثمٝ ٚأث١ 
 

-11  ُ٣ ٍُ  ": زخدِ حألكْ  شُ ي٣ّ َٛ  ظخدُ حُؼِ : " وخ

  َ.المعنى ىذا فَىمََّضَىتَى ذمالٌَ البيتًَ إلى رٍَشًَأىََ-أ
 َكِمـُ  أّنوُ  إالّ  الدُّرَّ  ُضمّْفَ  قد        ِمَقة أّنوُ  إالّ  ِعتاُبؾَ  َىذا  
 .قكلةَىالمَى ىذه الٌشاعرَي ـىَزَىتَىالٍَ دلمَى أمٌَ إلى بٌيفٍَ - ب

 .لمّطالبِ  أيًضا ترؾُ ويُ .      ولةِ الدّ  لسيؼِ  حّبةٌ مَ  إالّ  وتابُ عِ  فما ذلؾ، متزًمامُ  الّشاعرَ  أرى
 

-12  ٍَ  :حُؼظخ٤ٛش أرٞ هخ

 ْْ َِ  ًل٤قٍ  ٖٓ ًٝ ْْ            حُلئحىِ  رظ٤ ًَ َْ حُزَ  ًل٤قِ  كئحىٍ  ٖٓ ٝ  َظ

 .العتاىية أبي ؿًَكٍَقَى مع نسجَـييَى ذمالٌَ البيتًَ إلى رٍَشًَأَى -أ
 َوالظَُّمـُ  األْنوارُ  ِعْنَدهُ  اْسَتَوتْ  إذا       ِبناِظِره الّدْنيا أخي اْنِتفاعُ  َوما
 تَىرٍَشَىأىَ الذم يتًَالبَى ءًَكٍَضَى فيَذلؾ في رأيىؾ حٍَضَّْكَى يا،حقائقَى تيريو صيرةَيكالبَى ،األشياءًَ رَىاىًَظَى اإلنسافَى ييرم رَيصَىالبَى-ب

 .إليو
 ًناطِ فَ  اًل تعقّ مُ  اإلنسافُ  يكوفَ  أف بُ جِ يَ  بمعنى. األمورِ  حقائؽَ  وبصيرتُ  لو كشؼْ تَ  ـْ لَ  إفْ  ه،رِ صَ بَ  في لإلنسافِ  فائدةَ  ال
 .البِ لمطّ  أيًضا ترؾُ يُ .                   و رٍ ظَ نَ  دَ عْ وبُ  صيرةٍ بَ  ذا ًكارِ دْ مُ 
 

 

 ـَسَ حُش   ّٕ ا

 خٓ ٢َ ِٛ ، ؼَٔسَ ُٔ حُْ 

 .ُّ خٜخ حُ٘  ُٔ ٜخؿُ ٣ُ 
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ّٔ  ٓخ -13 ُٕ  نَ و  لَ ظَ ٣َ  إٔ شُ ٤ّ أٛ َّ ُٓ  شٍ اٗٔخ٤ّٗ  ػالهخصٍ  ر٘خءِ  ك٢ ٔٔغُ ٣ُ  ٓخ مِ يْ طِ  ْٖ ِٓ  حإلٗٔخ  ؟ىٍّٞ ظَ طَ  ك٢ سٍ ٔظو

 .لمّطالبِ  أيًضا ترؾُ ويُ  .سمعُ يَ  ما ؽِ دْ صِ  مف ؽْ حقّ تَ يَ  ـلَ  إذا عُ قَ تَ  قد تيالّ  صوماتِ والخُ  الخالفاتِ  مف ًراكثي اإلنسافَ  جّنبُ يُ 
 

حٌْ ػُ  زؼ٤َٖٓ  َُٚ  ذْ ُِ كخؽْ  شً ُ  َُ  أه٤يَ  ٖٓ ٍأ٣ْضَ  ًح:" اََ ٤ْ هِ   14- ْْ كَ  يْ ـِ طَ  ْْ َُ  كبٕ ،ًٍ  ": ئَ لْ َٗ  ُِ

 ؾ؟رًَظَىنَىَيةًَجٍَكًَ مف المعنى ىذا مٌثالتَى قد وكصديقَى الٌشاعرَى أفٌَ دَيجًَتَى دلمَى أمٌَ إلى-أ
 ،الّدولةِ  بسيؼِ  وتِ مَ صِ  عمى ريًصاحَ  كاف تنّبيّ المُ  .يّ تنبّ المُ  عف َض رَ عْ وأَ  و،قَ دَّ وصَ  اشيفالوَ  كالـِ  إلى استمعَ  ولةِ الدّ  سيؼُ 

 .لمّطالِب  أيًضا ترؾُ ويُ    .بّْ حِ المُ  تابَ عِ  وبَ اتَ فعَ 
 ؾ؟فسًَنَى في ؿَيكٍَالقَى ىذا ياكىَرَىتَى تيالٌَ ةَياإليجابيٌَ َـييَىالقًَ ماَ -ب
 .لمّطالبِ  أيًضا ترؾُ ويُ .    رِ يْ الخَ  بُ قُّ رَ تَ  ،سِ فْ النَّ  راجعةُ م ،لمّصديؽِ  رِ ذْ العُ  اُس مَ تِ الْ 
 

َُ طَ  ٤ًق  15- ْٖ  ٤َُٚ ِ٘ ؼْ ظَ ُِ  ًؼخِ٘ وْ ُٓ  ًلخظْ ُٗ  ُٚ ّْ ي  هَ  ٚ؟لخِٓ٘ َٓ  َِ ًْ ًِ  ْٖ ِٓ  َُ ؼِ ٌْ ٣ُ  َٖٓ  ا٠ُ ٘ظ  .لمّطالب أيًضا ترؾيُ         .ٌٛح ػ

 .لديؾَ  مابِ  غترّ تَ  فال ،رِ شَ البَ  عندِ  مف تْ سَ يْ لَ  يوىِ  ،اإلنسانّيةِ  سِ فْ النَّ  في فِ حاسِ المَ  بُ اىِ وَ  عالىتَ  اللَ  أفّ 
 

مُ  ُّٝ ٌَ ٔخ٢ُّ  حُظ  ـَ  : حُ

قِ   1- ػ  َ   ك٢ حُل٤ّّ٘شَ  حُّظٍٞسَ  َٝ خ ًُ ّٔ  :٣ؤط٢ ِٓ

َـى لىٍيتَىَ- كاًعقيو عندم الذم الغىما َـي ًعٍندىهَي مىفٍَ إلى ييزيميييفٌََََََََََ صى  الدّْيى
 طاياعَ  ّورَ صَ  كما ،الّسحابِ  ىذا عف تجُ نْ تَ  صواعؽَ  ولةِ الدّ  سيؼِ  إيذاءَ  ّورَ وصَ  حاًبا،سَ  ولةِ الدّ  سيؼَ  الّشاعرُ  ّورَ صَ 

 .رةً اطِ مَ  يوًماغُ  هيرِ غَ  إلى ولةِ الدّ  سيؼِ 
ٌمفَى قد ًَََََََََمقىةَه أٌنو إالٌَ ًعتابيؾ ىىذاَ- َـي أٌنوَي إالٌَ الدُّرََّ ضي ًم  كى
 .ومِ ظْ ونَ  وظِ فْ لَ  فِ سْ حُ لِ  رّْ بالدُّ  وصيدتِ قَ  في كالـٍ  مف وُ مَ ظَ نَ  ما الّشاعرُ  ّورَ صَ 
 

ٌِ  قِ ػ  َٝ   2-  :ح٥ط٤٤ٖ ٤ظ٤ٖحُزَ  ك٢ ؾّ هَ  طلظَٚ خّٔ ِٓ  َ  ًُ  ك٢ ٘خ٣شَ حُ

رَََّ- َـي قىٍمبيوَي مٌمفٍَ قىٍمباهَي كاحى ًب مىفٍَ ََََََََََََشى حالي بًجٍسمي كى َـي ًعندىهَي كى  سىقى
 .عنو هِ دّْ وصَ  ،تنّبيّ بالمُ  ولةِ الدّ  سيؼِ  تماـِ اىْ  ّمةِ قِ  عف كنايةً 

َـيَ- فكني ًمٍؿءَى أنا يىٍسيىرَيَََََََََ شىكىاًرًدىا عىفٍَ جي ٍمؽَي كى رٌَ الخى َـي ىااجى يٍختىًص  كى
 .واالطمئنافِ  ،رِ كْ الفِ  راحةِ إ عف نايةً كِ 
 

 :حُز٤ِض ح٥ط٢ ك٢ ؾّ هَ  طلظَٚ ١ٌحُّ  ٤ًَذِ حُظّ  ىالُشُ  ٓخ 3-

بىٍينىنا َـي النُّيى أٍىؿًَ في المعاًرؼَى إفٌَ َََََََََََمىعًرفىةَه ذاؾَى يتيـٍَ رىعَى لىكٍَ كى  ًذمى
 .الّدولةِ  سيؼُ  نيـومِ  ،ّراجحةِ ال قوؿِ العُ  ذوو
 

ف      ي اْلعل      ى: 
 ُُ   قىأنْ  الهوا

: في اْلسفلِ 
 زِحاٌم شديدٌ 
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-4   ََ َُ حُشّ  أًؼ ْٓ  ٖٓ خػ ِّ ح ٍّ  ٖٓ شِ حإلٗشخث٤ّ  حألٓخ٤ُذِ  ظويح  :ٖ  َٔ ٝطَ  ٝٗيحءٍ  حٓظلٜخ

 .القصيدةًَ في منيا كؿَ ًلَ مثاال اذكرٍََ-أ
ـًَ داللةَي ما-ب  ؟األساليبًَ ىذه مثؿًَ استخدا

 :االستفياـ
 .بَ عجُّ التّ  :ناىُ  االستفياـُ  ويفيدُ /    اأُلَمـُ  الّدْولةِ  َسيؼِ  ُحبَّ  َوَتّدعي              َجَسدي َبرى َقدْ  اُحبِّ  ُأَكتّْـُ  لي ما
 .يَ فْ النَّ  :ناىُ  االستفياـُ  فيدُ ويُ /          َوالظَُّمـُ  األْنوارُ  ِعْنَدهُ  اْسَتَوتْ  إذا           ِبناِظِره الّدْنيا أخي اْنِتفاعُ  َوما
 :داءالنٌَ
  َوالَحَكـُ  الَخْصـُ  َوأنتَ  الِخصاـُ  فيؾَ      ُمعاَمَمتي في إالّ  الّناسِ  أعَدؿَ  يا
 .تعطاؼَ االسْ في البيتيف:  داءُ النّ  فيدُ ويُ /            َعَدـُ  َبعَدكـْ  شيءٍ  ُكؿَّ  ِوجداُننا        ُنفاِرَقُيـْ  أفْ  َعَمْينا َيِعزّ  َمفْ  يا

 .ةَ بَ دْ النُّ  :ناىُ  داءُ النّ  فيدُ ويُ /          َسَقـُ  ِعنَدهُ  َوحالي بِجْسمي َوَمفْ           َشِبـُ  َقْمُبوُ  مّمفْ  َقْمباهُ  واَحرّ 
 :مٌنيالتٌَ
 َنْقَتِسـ الُحبّْ  ِبَقْدرِ  أّنا َفَمْيتَ            ِلُغّرِتوِ  ُحبّّ  َيْجَمُعنا كافَ  إفْ 
َيـُ  ِعْنَدهُ  َمفْ  إلى ُيزيُمُيفّ      َصواِعُقوُ  عندي اّلذي الغماـ َلْيتَ   .رَ حسُّ التَّ في البيتيف:  مّنيالتّ  فيدُ ويُ /          الدّْ
 .وتابَ عِ  ثَّ بُ ويَ  و،آالمَ  ثَ فُ نْ يَ  أف يابِ  تطاعَ فاسْ  ،صيدةِ القَ  ضِ رَ وغَ  الّشاعرِ  الةِ حَ  عَ مَ  ةً مَ جِ سَ نْ مُ  ةُ اإلنشائيّ  األساليبُ  تِ جاءَ وَ 
 
َُ  َػزَ  ُِٔخًح -5 َِ  حُّشخػ ،( حُٔخػ٢  رخُلِؼ ََ ْؼضَ  َٗظَ َٔ ْٓ  :هُِٞٚ ك٢  )أَ

َـي وًَبًَ فٍَمَى كمماتي كأسمىعىتٍَ َََََََعرمشًَ إلى األعمى رَىظَىنَى ذمالٌَ أنا مى  .وبوتِ وثُ  عناىمامَ  حّقؽِ تَ  بيافِ لِ /ََََصى
 

َ   ك٢ حُزخٍُسُ  حُؼخؽلشُ  ٓخ  6- خ ًُ ّٔ  :٣ؤط٢ ِٓ

رََّ َـي قىٍمبيوَي مٌمفٍَ قىٍمباهَي كاحى ًب مىفٍَ ََََََشى حالي بًجٍسمي كى َـي ًعندىهَي كى  ) رِ حسُّ والتّ  ـِ لَ األَ  عاطفةُ  (/َََََسىقى
مىٍينىا يىًعزٌَ مىفٍَ يا ـٍَ أفٍَ عى َـي بىعدىكـٍَ شيءَو كيؿََّ ًكجدانيناََََََ نيفىاًرقىيي دى  ) بّْ الحُ  عاطفةُ  (/        عى
َـي بوًَ مىفٍَ كىًمماتي كىأٍسمىعىتََََأدىبي إلى األٍعمىى نىظىرَى الذم أنا مى  ) رِ خْ الفَ  عاطفةُ  (/       صى
 

ُٔ  قَ ظ  َٝ   7- ِٛ ظَ َٓ  ِٖٓ  ًؼخؼْ رَ  ٢ّ ظ٘زّ حُ  :ٚظ٤يطِ هَ  ك٢ ز٤ؼشِ حُطّ  َِ خ

 .واعؽالصّ  ـ،الّديَ  ماـ،الغَ  الظَُّمـ، األنوار،/     .ذلؾ إلى أًشرٍَ -أ
 يا،عَ مَ  نسجًماومُ  ،اعرِ الشّ  عندَ  ةِ عوريّ الشّ  بةِ جرِ لمتّ  دمةً خِ  جاءَ  بيعةِ الطّ  ناصرِ عَ  توظيؼُ َيا؟تكظيفًًَلَ ٌيةَيالفنٌَ القيمةَي ما-ب
 اعرُ الشّ  راَدىاأ تيالّ  الفكرةِ  عَ مَ  ـُ سجِ نْ تَ  ـُ مَ والظُّ  وارُ واألنْ  و،تابِ وعِ  ،اعرِ الشّ  فِ زْ حُ بِ  يشِ يَ  وقاتِ تعمّ ومُ  رِ طَ المَ  ؼُ صْ وَ  ثالفمَ 

 .ةٍ عريّ شِ  ورٍ صُ  في بيعةِ الطّ  ناصرِ عَ  تمياـِ اسْ  في ودرتِ قُ  عمى دؿُّ يَ  مابِ  ،البيتِ  ضموفِ مَ  في ياإيصالَ 
 (حرّ /ـبِ شَ ) ( الظَُّمـ/األنوار( )أكتـّ/تّدعي( )الَحكـ /ـصْ الخَ ) .حُوظ٤يسِ  ك٢ ىَ ٍَ َٝ  خّٔ ِٓ  زخمِ حُطّ  ػ٠ِ ؼخ٤ُِٖٓ  وَؽْ حٓظْ  8-
 (عدـ/ِوجداف) (يسير /أناـ)
 ! قٌلَ للِحماِر: لِماذا ّل َتْجَتّر ؟ فقال: أْكرهُ الَكِذبَ  
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 :شُـ٣ّٞ  هؼخ٣خ

 ؽَْ حُش  

ًّز َ ُٓ ِؽ ُؿِٔشٌ  َْ ُّْ ٓؼ٠٘ أُٝالُٛٔخ ااّل رخُؼّخ٤ِٗش.أُِٓٞد حُش  ٍؽ، ال ٣َظِ َْ َٓٔزٞهظ٤ٖ رؤىحِس َش ُٓظالُٓظ٤ٖ   شٌ ٖٓ ُؿِٔظ٤ٖ 

َِِؽ ٗٞػخٕ: -  أىٝحُص حُش 

 ؿخُٓشٌ: (1

 : ْٕ ٤ْلَٔخ، أ١ّ، أ٣َْ٘ٔخ.أٍّبءٚاٌجبلٟ ، ؽوفا ًَ  ، َٖ ْٜٔخ، أ٣ّخٕ، ك٤ؼُٔخ، أ٣ْ َٓ ، ٓخ،  ْٖ َٓ  ، ٢ٛٝ: ٓظ٠، 

َٖ حإلػَحدِ  ِٓ  ُٚ  َ ل َٓ ِٕ ال  ٌّٞٔ ز٢ّ٘ ػ٠ِ حُ َٓ ُّ كؼ٤ِٖ،  ٌّ ٣ـِ ٍؽ ؿخُ َْ : كَُف َش ْٕ  ا

ْٕ  ً  ل  "  - َ  ولٞح طُ  ا  " للا   ُٚ ْٔ َِ ؼْ ٣َ  جلٖٚىُ أٚ ر  ِب فٟ أٔف

ٜٔخ طٌٌْد  - َٓ  ً  طٌَُشقْ  ػٍٝ إٌ ب

ُٖ كٔخ ُٗ  ٙبب ث  ٔ  و  ؾ  َ  ز  ٌ   آ٠خ   ٓ  ِ   ٗ  ث  ٘خ ؤطِ ٔخ طَ ْٜ َٓ  ٚلبٌٛا"  -   " ُي رٔئ٤ٖ٘ٓ ل
ُّ ٌٛٙ حألىٝحصُ  ٠ِْٔ: طَـِ ُٓ ِٖ أر٢  ٤َٛ ر ُُ  ٍِ َِِؽ ٝؿٞحرَٚ، ٗلٞ هٞ ََ حُش   كِْؼ

 َِ َؼ ـْ َ٣ ْٖ َٓ َٝ  ٗ  ٍ ٘ ١ و  أ  وٚف  فٟ غ  ؼ   ّ  ٌ ْٖ   ا ٌُ َ٣  َ ٕ ل   ٠  ٚ   ٗ ب ػٍ ١  ِ ا ٖ م  ل   ّ  ؽ 

 

َُ ؿخٍُٓش: (2  ؿ٤

خ )   ِٔ ًُ ٓخ.ٚاٌجبلٟ ؽوٚف  (،  اٍّبْاًح،  ْٞ ال، َُ ْٞ َُ ، ْٞ ٍِ َؿ٣ََ ٣ََػ٢ ُٝؿظَٚ:   : َُ  َٗلٞ هٞ

َٜخَؿ٢٘  ج به  ُٞال حَُل٤خُء َُ ز ؼ   ٍ ن    ا د  ل ج و  ه  ٌ ي  اه  ٚ  ج١ت  ٠ ي  ٌ ؾ   ٚا

 ًٌٗٔٞؽ اػَحر٢ّ:

: ّْ َْ٘ي َِْع طَ ْٔ ْٕ طُ  ا

 ْٕ ٓ  اإلػواة  ا  ِ  ٌٗ  ً ؾ  ِ ْ  ال  َ ىٛ ٟ  ػٍٝ اٌ جٕ  ِ َ  فؼ١ٍٓ،  َ  ٠غي ٛ  عبى و   ّ  : ؽوف  

َِع ْٔ .طُ ٖ أٔذ  ً  ١ّٙو  َِززو  رمل٠و  ، ٚاٌفبػ  ٛ ْ و ً  اٌ ، ٚ٘ٛ ف ؼ   ْ َ ىٛ ٗ اٌ  ِ ي  َ  ٚػالِخ  ع  ِ غيٚ ً  ِٚبهع    : فؼ

 ّْ ْ٘ي .طَ ٖ أٔذ  ً  ١ّٙو  َِززو  رمل٠و  ، ٚاٌفبػ  ٛ ْ و ، ٚ٘ٛ عٛاة  اٌ  ْ َ ىٛ ٗ اٌ  ِ ي  َ  ٚػالِخ  ع  ِ غيٚ ً  ِٚبهع    : فؼ

 

 :طي٣ٍزخُص حٌُظخِد 

-1  ْٓ َِ ح ََ  حُـخُٓشَ  ؽِ َحُشّ  أىٝحصِ  ٣ؤط٢ خّٔ ِٓ  ؽْ ظو  ٝؿٞحرَٚ: ؽِ َحُش   ََ ؼْ كِ  خً٘ ز٤ّ ُٓ  ،حُـخُٓشِ  ٝؿ٤

ـٍَ يىشىأٍَ ًإفٍَ :َ"عالىتَى قاؿَى -أ يىٍأتًَ ييٍذًىٍبكي ٍمؽَو كى ًديدَو ًبخى  "َجى
 رطِ الشّ  جوابُ : ُيذىبْ    رطِ الشّ  فعؿُ : أْ يش   جازمة: إفْ 
َعمىَالعالىميفَ".َ" -ب َكلكٌفَاهللىَذيكَفىٍضؿو َلىفىسىدىًتَاألرضي يـًَببىٍعضو َبىٍعضى  كلىكالَدىٍفعيَاهلًلَالٌناسى
 اللِ  عُ فْ دَ  لوال أيْ : موجودٌ  هتقديرُ  حذوؼٌ مَ  هوخبرُ  ) عُ فْ دَ  ( بتدأِ المُ  فَ مِ  ةٌ اسميّ  جممةٌ : رطِ الشّ  فعؿُ   جازمةٍ  غيرُ : لوال
 ) األرُض  ِت دَ سَ فَ  ( ةٌ فعميّ  جممةٌ : رطِ الشّ  جوابُ    .موجودٌ  يـبعضَ  اسِ النّ 
َـى عميو اهللَي صٌمى اهللًَ رسكؿَي قاؿَى -ج دَّثَى ًإذا ثالثَه الميناًفؽًَ آيىةَي :"كسٌم ، حى ذا كىذىبى ، كىعىدَىَكىاً  ذا أىٍخمىؼى افَى اٍؤتيًمفَى كىاً   ".ََخى
 /  كَذبَ : وجوابُ    ثَ دَّ حَ : رطِ الشّ  فعؿُ        .جازمةٍ  غيرُ : إذا
 افَ خَ : وجوابُ   فَ مِ تُ اؤْ : رطِ الشّ  فعؿُ   /   ؼَ مَ أخْ : وجوابُ    دَ عَ وَ : رطِ الشّ  فعؿُ 
طىيئةَي قاؿَى -د  :الحي

يرَى يىفعىؿًَ مىفٍَ ـٍَ ال الخى كاًزيىوَي يىعدى  اسًَكىالنٌَ وًَالمٌَ بىيفَى ؼَيالعيرٍَ يىذىىبَي ال ََََََجى
 رطِ الشّ  جوابُ : ـْ دَ عْ يَ  ال  رطِ الشّ  فعؿُ : فعؿْ يَ    جازمةٌ : فْ مَ 
 رطِ الشّ  جوابُ : يكثْر    رطِ الشّ  فعؿُ : يكثْر    جازمةٌ : متى  .سىقىطيؾ كثرٍَيَى كالميؾ رٍَكثَييَى تىمَى -ق

ٌْ رْ َِ اًح شَ  ٍِ  خرً َض ٓرخًء َػر كر٢  حىً ررخ

ْٓ قِ ٤ْ حُظ   ِّ ُي حُّ٘ ؼَ .. كؤَٗض أ  !! خ
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ٍّ  ا٠ُ ُٚ لْ ٘  طَ  ْ  ػُ  ح٥ط٤٤ٖ، حُز٤ظ٤ٖ ِٖٓ  َ  ًُ  ك٢ حُٞحٍىَ  ؽِ َحُشّ  أِٓٞدَ  حٓظوَؽْ  2- َِ  ؿخُ ٍّ  ٝؿ٤  :ؿخُ

بَّّ يىٍجمىعينا كافَى إفٍَ -أ بَّْ ًبقىٍدرًَ أٌنا فىمىٍيتَى ًََََََلغيٌرًتوًَ حي َـي الحي  نىٍقتىًس
 .نقتسـُ  أّنا ليت :(َرطًَالشٌَ جكابًَ( جممةَي .بّ حُ  نايجمعُ  كاف(: َرطًَالشٌَ فعؿًَ( َجممةَي      جازمة /رطِ الشّ  أداةُ : إفٍَ
قىد قىٍكَـو عفٍَ تىرىٌحٍمتَى إذاَ-ب ـٍَ ال أفٍَ َََََقىدىركا كى َـي ًحمكفَىافالرٌَ تيفاًرقىيي  ىي
 ) ـُ ىُ  حموفاالرّ (  ةُ االسميّ  الجممةُ : رطًَالشٌَ جكابَي       تَ ّحمْ رَ تَ : رطًَالشٌَ فعؿَي     جازمةٍ  غيرُ   /رطِ الشّ  أداةُ : إذا
 

ٍِ  ػ٠ِ حُـخُٓشِ  ؽِ َحُشّ  أىٝحصِ  اكيٟ َْ هِ أىْ   3- َِ حُظّ  َحءِ اؿ غَ َٓ  ياٗشخثِ  ٖٓ ل٤يسٍ ُٓ  ؿِٔشٍ  ك٢ ٜخلْ ظّ َٝ  ْ  ػُ  ،ح٥ط٤شِ  حألكؼخ  ـ٤٤

ِّ حُاّل  ُ:    ،  .يمقى ، تجتيدكف يحتـر
 .حترموهُ يَ  اَس النّ  يحترـِ  َمفْ 
 .بَمَغكـمَ  تنالوا تجتيدوا إفْ 
 .ِكَبِرؾَ  في تمؽَ  ِصَغرؾَ  في تفعؿْ  يمامَ 

 .ارً يْ خَ  تمؽَ  فْ سِ حْ تُ  متى
 

 :ح٥ط٤شِ  حُؼزخٍسِ  ك٢ ؾّ هَ  طلظَُٚ  ٓخ أػَدْ   4-

 . يقٌدركؾَى لمٌناسًَ تتكاضعٍَ إفٍَ
 ( أنت(  هتقديرُ  ستترٌ مُ  ضميرٌ  والفاعؿُ  ،رطِ الشّ  فعؿُ  وىو ،كوفُ السّ  وزمِ جَ  وعالمةُ  مجزوـٌ  مضارعٌ  فعؿٌ 

 
  ّلشُ حُظ  ُٔ  ٜشُ شزّ حُ

  ٌْ ٍُّ  ُٓشظن   حٓ ْٖ  ػ٠ِ ٣َُي َِ  ٣َظِّظقُ  َٓ خ حطّظخكًخ رخُلِؼ ًٔ ٍُّ  ٢ٛٝ ؿخُزًخ، أٝ ىحث ِح٣خ ػ٠ِ طُي َٔ أٝ  حُُؼ٤ٞدِ  ٝحُطّزخثِغ أٝ حُ

. ٝطُظخؽُ  ِٕ ٖ حُـخُِذِ  ك٢ حألُٞح ِٓ  َِ ، حُؼاّلػ٢ّ  حُلؼ ِّ َُ  حُاّلُ  :أُٝحِٜٗخ ٝأْشٜ

ّ و، كَْؼالء،ٗلٞ: ُٓئّٗؼٚ ح١ٌُّ . أْكَؼ1َ ئّٗؼُٚ ح١ٌُّ كَْؼالٕ . 2  ٚ أؽّك، ؽّمبء/  ؽّواء أؽ  ١ واَْٗلٞ:  كَْؼ٠َِ، ُٓ ، ؽ 

ٜ ١ و  الْ، و   ؽ   َ ٍٝ/ ٚو  ت ٌ ج ككَِؼَ:  .5 ٍ ؼبيٚ ّ غبعكَُؼخٍ:  .3 َ  َ ٓ ث طً . كََؼَ: 6 ٚر ؼ  ٙ ُكَْؼَ:  . 7 ٚؽ   ّ 

ت ؼ   ٕ ١ٍُكَؼ٤َ:  . 8  ٚ اْكََؼخٍ:  .9 ٚوو٠ُ ٚ  ى  ٖبْ ه   .ٚؽ 

 

َٕ ؿِٔشٌ طـُٔغ  ٘شُ : )حكلْع(حألُٝح َٔ ْٜٔشٌ، َك ُٕ ٣ًَٔشٌ َش ٗ  ٍُح ع   ٛ ب، َُزِوشٌ ُشـخػشٌ، اٌ ٤َٛلخُء،  ٌىٕٙ  ََ  رؾت  َك٤َٟ   حألكٔ

 

  ُط٤ـش  ُٔ  :زخُـشِ حُ

 ْٓ ٍُّ  شظن  ُٓ  ٌْ ح َٓ  عِ يَ حُلَ  ػ٠ِ ٣َُي ُّ ٣َ  خَٓ  أٝ ْٖ ٝ ٌَ  ِٚ ؿْ َٝ  ػ٠ِ رٚ وٞ ُٔ  سِ ََ ؼْ حُ َِ  ٖٓ ِذِ حألؿْ  ك٢ نُّ ظَ شْ ٝطُ  ،زخُـشِ ٝحُ  حُلؼ

ُٔ  الػ٢ّ حُؼّ  َُ ٝأشْ . ظؼّي١حُ  ٍحِٜٗخ:أٝ ٜ

اء،: ّؼخٍكَ  . 1 ايل   لو  ْلؼخٍ. 4 .١ٍُػ   ١ّغ،ٍ   ؽ١ُ،ه  : ؼ٤َكَ . 3. إٚيٍ   غفٛه،: ٍٞكَؼُ . 2 .ٛ  ٙ ناه،: ِٓ ضبه، ِ  ى  هاه ِ  ل   ِ. 

ٙ ُ،. كَِؼَ: 5 ن ه ف  ٠ك، . ِكؼ ٤َ: 7.  ٚؽبَٛٛ فبهٚق. كخػٍٞ: 6.  ؽ  ل   ٌٕ٠ و   .ؽ 

 

َٕ ؿِٔشٌ طـُٔغ  ٌٍ  ٛ٘  : ) حكلْع ( حألُٝح وٞح ٌ حدٌ ًَ   ِٓ ٌٍ  حُلخٍٝمُ ٚ، ـ ٌِ ٌٍ ؿَ  ٚللا ِطّي٣ٌن، َك ٌْ  ـلٞ كـ٤ ٍَ 

 

 

َد الّتً َتْحملُ فنجاَن القهوِة  ٌَ  الُمّرةِ أْحَتِرُم ال
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ظخِد: ٌّ  طي٣ٍزخُص حُ

ُٔ  لشَ حُظّ  ُطؾِ  1- ٍِ  ٖٓ ٜشَ شزّ حُ  :ح٥ط٤شِ  حألكؼخ

ميؿ، ًرؽ، سىييؿ، عىًطش، جى  .رىعيف زى
ميؿ ًرؽ/   .َسْيؿ: سىييؿ/   َعْطشى و َعْطشاف: عىًطش/   .جميؿ: جى  .رعناءو   أرعف: رىعيف/    .زرقاءو   أزرؽ: زى

 
زخُـشِ  ط٤ـشَ  ٛخصِ  -2 ُٔ ٍِ  ٖٓ حُ  :ح٥ط٤شِ  حألكؼخ

َـىصَى/   .ورَشكُ : كرَىشَى/  .ِمضياؼ: اؼَىضَى  .اـوَّ صَ : ا
 

-3  ِْ ّ٤ زخُـشِ  ط٤ـشَ  َٓ ُٔ ُٔشزّٜشِ  حُّظلشِ  ِٖٓ حُ  :٣ؤط٢ ٓخ ك٢ حُ

َ":َاألًشر اٍلكىذَّابَي مىفًَ غىدنا سىيىٍعمىميكفَى"ََ-أ
 يةٌ شبّ مُ  صفةٌ : اأَلِشر   بالغةمُ  صيغة: الكّذاب

 
ٍصمافًَ ىذافًَ"ََ-ب ميكا خى بًّْيـٍَ ًفي اٍختىصى َ":ََرى
 .يةٌ شبّ مُ  صفةٌ (  خْصـ(  صمافخَ 
 
 :تنٌبيٌَالمَي قاؿَىَ-ج

كادَه مى جى لىًكٌنوَيَََََََََ كيٌموًَ بالماؿًَ الًعاٌلتًَ عى  بىخيؿَي بالٌدارًًعيفَى كى
 .يةٌ شبّ مُ  صفةٌ : خيؿبَ  َجواد،

 
 .سىٍيؿَه الحؿٌَ أفٌَ ظنٍنتَي-د

 .شّبيةٌ مُ  صفةٌ : َسْيؿ
 

ْٓ  ،حُوظ٤يسِ  ٖٓ حأل٠ُٝ حألٍرؼشِ  حألر٤خصِ  ا٠ُ ُػيْ  4- ُٓ طِ  ٜٓ٘خ ظوَؽْ ٝح  .ٜٔخَُٝٗ  خً٘ ز٤ّ ُٓ  ٜظ٤ٖشزّ لظ٤ٖ 

 .َفْعؿ: الَخْصـ   .َفِعؿ: َشِبـ
 
 
 
 
 
 
 

 م، ُشكًرا د. خالد ولٌد2112 صورةٌ من الّذاكرةِ 
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 :حٌُظخرش

 َّ  شُ وظ٤ّ حُشّ  ٓخُشُ حُ

 

ّٕ  ٓخروًخ ضَ ْٓ ٍَ ىَ  ٓخُشَ  أ َّ ٌّ  حُّشوظ٤ّشَ  حُ ِٕ شَ  ُُٚ خىَ زَ ظَ ٣َ  ٌظٞدٌ َٓ  ًال َٞ َٗ  أٝ َحرشٌ هَ  أٝ يحهشٌ طَ  ٤ٜ٘ٔخرَ  وظخ  حٌُخطذُ  ٌشقُ ٣َ  ٛٔخ،ل

َِ َٓ  ػٖ ك٤ٜخ َُ  كٌخٗض ،حُل٤خط٤ّشِ  حُٔٞحهقِ  ْكنَ َٝ  ٜخٓٞػٞػخطُ  ضْ حهظِلَ  يٝهَ  ٚ،ٝحٗلؼخالطِ  ٙشخػ  ،ٝحُظّٜ٘جشِ  ،ظخدِ حُؼِ  ٍٓخث

 ٍِ  . َِ ٌْ ٝحُشُّ  ،ٝحإلٛيحءِ  ،حءِ َِ حُؼَ  ٝ ،ٝحالػظٌح

 

خ ّٓ َٛ  أ  :٢ٜكَ  ،٤ّشِ حُلّ٘  ٜخٔخطِ ِٓ  ُّْ أ

 .حُٞػٞفُ  .1

 .ٔخؽشُ حُزَ  .2

3.  ُُ َِ  ْٖ ِٓ  حإل٣ـخ ٍٍ  ؿ٤ َٔ  اهال  .ؼ٠٘رخُ

َِ  ٖٓ ر٤ٔؾٍ  روخُذٍ  حُؼخؽلشِ  شُ زَ َِ ؿَ  .4  . ك٤ٚ ٔٞعٍ ؿُ  ؿ٤

ٓخُشَ  حهَأ َّ  : ٤ِٜخطَ  ظ٢حُّ  حألٓجِشِ  ػٖ ذْ أؿِ  ّْ ػُ  ،ح٥ط٤شَ  حُ

 ِٓ َٖ  َِ  : خىحُؼوّ  لٔٞىَٓ  خّػزّ  ٠ُا ١َّٝ حُوَ  حُّشخػ

ًُ  ،حُؼَر٤ّشِ  أى٣ذَ  أه٢، َُ  حألٓظخ ٤يُ  ،حُـ٤ِ ّٔ ِ  أ خى،حُؼوّ  لٔٞىَٓ  خّػزّ  حُ خ ،هللاُ  ُٙ ػ ّٓ  : رؼيُ  أ

َٔ  ٌْكي٣ؼَ  هَأصُ  يْ وَ كَ  ٍَ حُ ِّ  ؿ٣َيسِ  ك٢ ٘شٞ َٕ طُ  حألَٛح ََ  ٌٍْأ٣َ  ك٤ٚ ؼِ٘ٞ َٔ  ٚلَِّٞٗ طُ  ٝ أه٤ٌْ، َِ ؼْ شِ  ك٢ حُـ٤ٔ َ  حُ  ١ٌحُّ  ل

 ُ٣ ُِّٛ َٖ  ٗٞرَ، ُـخثِسِ  ٚئ ّٕ  ٢ُ كظز٤ّ ْٓ  ٓخ أ َِ  َِ لْ رَ  ِٖٓ  اًل شَ َٝ  ااّل  ْٖ ٌُ ٣َ  َُْ  ٌٍْٓخثِِ  ك٢ حألىر٤ّشِ  حأل٣خى١ ا٢ُّ  ْظُ ٣ْ يَ أ  ٝ ًْ،طوي٣

ُٔ  ٤ْ٘ظُ ػَ  هي أٌّْٗ ًْ  ٔخرِ  ٜٓ٘خ ْظُ ؿْ ََ هَ  ي٣ّشً ؿِ  ػ٘خ٣ّشً  ى٣ٞح٢ٗ طخُؼشِ ر  ٗٞرَ، رـخثِسِ  خوًّ كَ  صُ َْ لِ ظَ  أ٢ّٗ َُٞ  ،حُّشَفَ  ٌٛح ٢٘زَ َٔ أ

ٝٛخٝطُ  رظٌّْ٘، هٞٛخظيّ طُ  َُْٝ  َّ ْٝ  ٝأًخىُ . رَأ٣ٌْ ظزخؽ٢حؿْ  ٜخرِ  ضُ طْ زَ ظَ حؿْ  خَٔ َُ  ٌْ،رٔٞحكوظِ  و  ـشِ ُِّ  ٌْاهالطُ  ٞالَُ  أٌّْٗ ُٖ هِ أ

ِٖ  ٍٓخُشَ  ضْ ؼَ ِٓ َٝ  ظ٢حُّ  كٔ َّ ِّ  َُ ؼَ شْ أَ  أ٢ّٗ ْٞ َُٝ  ،حُظّظ٣َقِ  رٌٜح ٌْٓ٘ صُ ِْ كُ  خَٔ َُ  حُ ِّ  شَ ِ  ؿُ  َػ٢ُٗ  يْ وَ َِ كَ . حُّ٘خ  ك٢ دِ حألىَ  أػال

ـَ  حُّشَمِ  ََ ُٓ  خَر٤ًّ ػَ  َػ٢َ ُٗ  ُٖ ٌُّٝ٘٘خ ،دِ َْ ٝحُ  . خً٘ ٣ْ أَ  َٖ ٤ْ ٝحُؼَ  حًىح،ىَ  حُّؼخىَ  ِلعُ ٣َ  خ،ً٘ ؽ  ظ

ُْ ظَ لِ كَ  ٍِ  ٝا٣ّخٗخ هللاُ  ٌ  . خطي٣وً  ٘خَُ  عْ يَ ٣َ  َُْ  َُٞ  ٝ ،خوًّ كَ  َحَٙٗ  ٓخ ُوٞ

َُ  أهًْٞ  حُو١ٍّٞ  ٤ِْٓ ش٤يٍَ : حُو١َّٝ  حُّشخػ

َِ حُظّ  طو٤٘خصُ  ،حُـز٢ِ٤ّ  ٓـ٤غ ( َّف ،ـشِ حُِّ  ك٢ ؼز٤  ) رظظ

1-  ُٕ ٓخُِش؟ ٌٛٙ ٓخ ٓؼٔٞ َّ  حُ

 .القرويّ  رِ عْ شِ  في الجميؿَ رأَيو  فَ مَ عْ أَ  ذيالّ  ادالعقّ  حمودمَ  اسعبّ  إلى القرويّ  اعرِ الشّ  مف قديرٍ وتَ  رٍ كْ شُ  رسالةُ 
ٓخُشِ  هظخثضَ  ػالعَ  ٛخصِ  2- َّ ُِ ٖٓ  ٍِ  .العاطفةِ  بةمَ غَ  الوضوح، اإليجاز،  .هَأصَ  ٓخ هال
-3   ْٖ ؼ٠٘ ر٤َّ َشاًل  ( ًِٔشِ  َٓ ٍ   ًٔخ ) َٝ ٤خمُ  ػ٤ِٜخ َى ّٔ شىالنَ  .حُ  . قمياًل  ماءً : كى

  ْ٣َ  ال ٔخرِ  شوظ٤ّشً  ٍٓخُشً  حًظذ َُّ  :ح٥ط٤شِ  حُٔٞػٞػخصِ  ٖٓ ٝحكيٍ  ك٢ ًِٔشٍ  ٓجشِ  ػٖ و

ٍٍ  ظخد،ػِ  ،ؼَٝفٍ َٓ  ػ٠ِ ٍَ ٌْ شُ   .طٜ٘جشٍ  ،حػظٌح
 

حط٢ّ  ٌّ ُْ حُ  : حُظّو٣ٞ

َّ ح ًظخرظ٢ رؼيَ  يُ  شَ وظ٤ّ حُشّ  ٓخُشَ ُ ًّ  :أ٢ّ٘ٗ ٖٓ أطؤ

ـَ  صُ ّيىْ كَ   .1 َّ  عَ ََ حُ َْ حُ َّ  َٖ ِٓ  ث٤  .ٓخُشِ حُ

ٓخُشَ  صُ أْ يَ رَ  .2 َّ ِٚ ٝطَ  شِ َِ َٔ ْٔ رخُزَ  حُ ُٔ  ا٠ُ شِ حُظّل٤ّ  ٞؿ٤ ّٔ  ا٤ُٚ َِ َٓ َْ حُ ٍِ ٝحُ  .ٚأكٞحُِ  ػٖ ئح

ََ ٝحُظّ  شَ ٔخؽَ حُزَ  ضُ ٤ْ حػَ ٍَ  .3  .شخثنٍ  رؤِٓٞدٍ  ؼز٤

َٔ  ك٢ حُٞػٞفُ  ضُ ٤ْ حػَ ٍَ  .4 ـُ  ػٖ يَ ؼْ ٝحُزُ  ؼخ٢ٗحُ ِّ  ٔٞعِ حُ  .ٝحإلرٜخ

ٓخُشَ  ضُ ْٔ ظَ هَ  .5 َّ ََ رِ  حُ َٓ  هًخْٞ شَ  ل٤غُ طَ  ٔشخػ ّٔ  ٜخظُ ٤ْ َٜ ٝأْٗ  لزّشً ٝ ِّ رخُ  .ال

 ّل َتْنَتِظْر ُشكًرا ِمْن أَحٍد !! 

ْفلى ِد الس  ٌَ ٌر من ال ٌْ ُد الُعلٌا َخ ٌَ  ال
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حرؼش / َّ كيس حُ َٞ  / ٓوخُشٌ ػ٤ِّٔش حُلٔخ٤ّٓش حُ

 الّتعرٌُف بالكاتِب:
ٌِّة، له مإلّفات  وُكُتب   نصر معّوض، عالُِم مصرّي، حاصل  على الّدكتوراِة فً تكنولوجٌا َتحلُِّل األحماِض األمٌن

ٌِّة "، و " الؽذاُء والِوقاٌُة من ا ٌُّة لُِمنتجاِت اللّبِن الّثانو  ألمراِض ".منشورة ، مثل:" الّتكنولوجٌا الحٌو
 "  الؽذاُء والِوقاٌُة من األمراِض أُِخذ الّنّص من كتاب: "  -
 

 جّو الّنّص:
ٗ   اٌؾَب١ٍ خ   - و   ِ ِٓ   ٗ بئؼخ   اٌؼ ٖو   أِوا  ْ ٓ   ِٕٙب ٠ ؼبٟٔ اٌ زٟ اٌ ٓ   ِال١٠ ٠ٕٛ اب األّقب ك   ر قزٍف   ألٍجبة   ٍ   ِٓ ف و 

، ئٌٝ ٓ آفو   ِ ٚ   ْ  آفو. ئٌٝ ِىب

-   ٓ ِّٔ  ٘نا فٟ اٌىبرت   ٚث١  ُ   إٌ  غ  ٚ غجبه. 1ِضً:  اٌؾَب١ٍ خ ، أٍجبة   أ٘ 
 ٍ ظ١ف   ِٛاك. 2اٌط  ٘  . 3ٚ اٌزٕ   األٛؼّخ ، ثؼ

ي    ٚ ُ   ٚرٕ  ب ٙب اٌ زٟ أ٘   ٙ ٍ ل   ػٍٝ ر ظٙو   أػوا ٟ   األٔف١ خ   اٌغ١ٛة   أٚ اٌغ  ّ . ٚاٌغٙبى٠ٓ اٌٙٚ   ٟ  َ ف  ٚاٌزٕ 

و   - و  ق   ٚم  ٛ لب٠خ   ٛ و  اػ١اب ِٕٙب اٌ ب، اٌزٟ األٛؼّخ   ر غٕ ت   . 1: ئٌٝ ك  ج جٙ  ً  . 2 ٚ رَ  ٗ   ِ ٓ اٌز م١ٍ و  ك   اٌز ؼ   ئٌٝ اٌج و 

ّ ورفؼخ   اٌؾواهح   ٚك هعبد   ّ َج جبد   ِٓ ٚغ١و ٘ب اٌ  . األفوٜ اٌ

 
 / أ { 1الفقرة األولى: } الفهم والّتحلٌل س

ةُ  ٌّ ما وّل الّشابعةِ  رِ صْ العَ  راِض أم نمِ  مرضٌ  الحساس ٌّ  ،نةٍ عٌّ مُ  مواسمَ  فً طُ شَ نْ وتَ  ّتى،شَ  أسبابٌ  هالَ  ،األطفالِ  لدى س
 . عِ لْ الطَّ  بارُ غُ  فٌه رُ ٌكثُ  ذيالّ  الّربٌعِ  وسمِ مَ  وفً ،ردِ البَ  سمِ وْ مَ  هاٌةِ نِ  فً ةً وخاصّ 

ٌِّة. الفكرة الّربٌسة: -  تعرٌُؾ الحساس
 .المختلفة( شتت/ َشّتى: ) الُمنتشرة( شٌعالّشابعة: ) -
ٌِّة.كلُّ الفقرِة تعرٌؾ   -  للحساس
ُة ؟  - ٌّ  الّربٌعِ  وسمِ مَ  وفً. 2    ردِ البَ  سمِ وْ مَ  هاٌةِ نِ  فً. 1اذكِر الموسمٌن الّلذٌن َتنشُط فٌهما الحساس
ُة فً موسِم الّربٌع ؟  - ٌّ ْلِع.علّلْ: َتنشُط الحساس  لكثرِة ُؼباِر الط 
ِة؟  - ٌّ ُة األكثُر إصابًة بالحساس ٌّ  األطفالما هً الفبُة الُعُمر
 

 { 6/ ب + ج + س 1/  الفهم والّتحلٌل س 3+2+1الفقرة الّثانٌة: } الُمعجم والّدّللة س
ةُ  ٌّ ًّ  غٌرُ  لٌ تفاعُ  والحساس  موادّ  أو ،عِ لْ طَّ ال بارغُ  :مثل ،غرٌبةٍ  ماّدةٍ  نتٌجةَ  ختلفةِ المُ  سمِ الجِ  أنسجةِ  فً دثُ حْ ٌَ  طبٌع

 انِ خّ الدّ  عن ضًل فَ  البِنسلٌن، الحٌويّ  ضادّ المُ  مثل األدوٌةِ  بعض أو ة،الّسامّ  الموادّ  أو ،الحٌواناتِ  رَشعْ  أو ،الّتجمٌلِ 
 تّظةِ كْ المُ  فِ رَ الغُ  داخلَ  راشِ الفِ  فً تعٌشُ  صغٌرةٍ  كابناتٍ  وعن ،الّسجابرِ  انِ خّ ودُ  ،راتِ االّسٌّ  وادمِ عَ  عن اتجِ النّ 
 ،نِ قْ الحَ  أو سِ مْ اللّ  أو األنفِ  أو مِ الفَ  طرٌقِ  عن الجسمِ  داخلِ  إلى لُ صِ تَ  وهً ،لبسِ والمَ  ادِ والّسجّ  والّستابرِ  بِ تُ بالكُ 
ٌّجُ فتُ  ةٍ  ضاّدةٍ مُ  أجسامٍ  ل دِ وَ تَ  إلى ذلك فٌإّدي إلٌها، تْ لَ صَ وَ  تًالّ  األماكنَ  ه ٌّ  صابِ المُ  الّنسٌجِ  فً رُ تإثّ  دفاع

ةِ  راتِ ٌْ والّشعَ  ٌّ ةِ  راِض ألع سّببةِ المُ  حٌطةِ المُ  الّدمو ٌّ  . الحساس
ٌِّة، وطرٌقِة اإلصابِة بها. الفكرة الّربٌسة: -  توضٌُح أسباِب الحساس
ُج: ) -/  الُمزدحمة( كظظالُمكتّظة: ) - ٌّ  الّتؤّثر ِحّدةُ ( هٌجُته
ٌّاتالفُ ما المقصود بقوِل الكاتِب بـِ " كابنات صغٌرة "؟  -  طر
ٌ ُج األماكُن التً َوَصلَْت إلٌها.دخوُل البكتٌرٌا إلى الجسِم، فتَ ما الّسبُب الُمباشر لتول ِد األجساِم الُمضاّدِة؟  -  َتَه
ة:  - ٌّ /  ضدد/ الُمضاّد:  سمم/ الّساّمة:  َمَدد/ مواّد:  نسج/ أنسجة:  حسسالجذُر اللّغوّي للكلماِت: الحساس

 .وصل/ اّتصل:  حًٌالحٌوّي: 
 
 
 
 

َرَك ي ْ ْح غَ نَ ضيٍق أو َحَزٍن، فامْ َت بِ رْ عَ إذا شَ 
 ! ُِ رْ إلى الفَ  رْ ظُ .. وانْ اروفً عْ مَ 
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 { 3الفقرة الّثالثة: } المعجم والّدّللة س
ةِ  ٌّ ةُ  نهامِ  ؛عّدةٌ  أنواعٌ  وللحساس ٌّ ةُ  ،دِ لْ الجِ  حساس ٌّ ، الجهازِ  وحساس ًّ ةَ  شملُ تَ  تًالّ  الّتنفس ٌّ  الّربو ( رِ الّصدْ  حساس

ًّ صَ القَ  ٌّةَ   )ب  بشكلٍ  هاأبواغُ  تّتجهُ  مِ وْ النَّ  فِ رَ غُ  وسابدِ  فً طرٌاتِ الفُ  من دٍ دَ عَ  وجودُ  المًٌّ عِ  تَ بَ ثَ  وقد ،األنفِ  وحساس
ٌّةِ  الجٌوبِ  إلى ربٌسٍ   ناعةِ مَ  ِص قْ نَ  حالةِ  فً خطورةً  األمرُ  دُ وٌزدا ،العٌونِ  فً التهاباتٍ  سّببُ تُ  وقد والّربتٌن، األنف
 . المرٌِض  جسمِ 

ِة. الفكرة الّربٌسة: - ٌّ  بٌاُن أنواِع الحساس
ٌّجاتالتهابات: )لهب(  -  وجه، وزُنها تفتعل جذر كلمة ) تّتجه (:/  احمرار  وَته
ِة.  - ٌّ ُة الِجْلِد 1اذكْر أنواَع الحساس ٌّ ٌّة األنؾِ 2. حساس ْدِر ب. حساس ٌّة الص  : أ. حساس ًّ ُة الجهاِز الّتنّفس ٌّ  . حساس
َة؟  - ٌّ اِت أْن ُتسّبَب الحساس ٌّ  الجٌوبِ  إلى رئٌسٍ  بشكلٍ  هاأبواؼُ  تّتجهُ  مِ وْ الن   ؾِ رَ ؼُ  وسائدِ  فً طرٌاتِ الفُ  منكٌف للفطر

ٌّةِ   المرٌِض  جسمِ  ناعةِ مَ  ِص قْ نَ  حالةِ  فً خطورةً  األمرُ  دُ وٌزدا ،العٌونِ  فً التهاباتٍ  سّببُ تُ  وقد والّرئتٌن، األنف
ِة ؟ - ٌّ  المرٌِض  جسمِ  ناعةِ مَ  ِص قْ نَ  حالةِ  فً متى تزداُد نسبُة اإلصابِة بالحساس
 

 { 2الفقرة الّرابعة: } الفهم والّتحلٌل س
دةِ  ّهراتِ والُمط الّتنظٌفِ  موادّ  واستعمالِ  ،تقاربةٍ مُ  َراتٍ تَ فَ  على الوسابدِ  تغٌٌرِ بِ  طرٌاتِ فُ ال تلك من الوقاٌةُ  وٌمكنُ  ٌّ  الج
ًّ  نِ طْ القُ  واستعمالِ  ا،أسبوعًٌّ  ًّ  من دًّل بَ  الّطبٌع  ،نازلِ للمَ  ستمّرةِ المُ  ابمةِ الدّ  الّتهوٌةِ  وضرورةِ  ،الوسابدِ  فً الّصناع

 كدٌسِ تَ  بِ جن  تَ  إلى إضافةً  ،الجراثٌمِ  من هالتعقٌمِ  ؛آخرَ  إلى قتٍ وَ  نْ مِ  الّشمسِ  ةِ ألشعّ  فِ رَ الغُ  محتوٌاتِ  وتعرٌِض 
 هاستنشقُ ٌَ  التً لّوثِ التّ  صادرِ مَ  مِّ أهَ  من ألّنها فٌها؛ األحذٌةِ  كِ رْ تَ  بِ وتجن   ها،أماكنِ  خارجَ  لبسِ بالمَ  مِ وْ النَّ  جرةِ حُ 
 . هِ سِ ف  نَ تَ  أثناءِ  فً مُ ابِ النَّ 
ٌّاتِ ُطُرُق الوقاٌِة من الفُ  رةُ الّربٌسُة:الفك -  طر
 تراُكم( كدستكدٌس:) -/تطهٌرها(عقمتعقٌمها:) -/تجدٌُد الهواِء فً المكانِ  (هويالّتهوٌة:)-/الِحماٌة(وقًالِوقاٌة:)-
ِجُب علٌنا تعرٌُض الُغرفِة ألشّعِة الّشمس؟  - ٌَ  الجراثٌِم.لتعقٌِمها من لَِم 
 هِ سِ فُّ نَ تَ  أثناءِ  فً مُ ائِ الن   هاستنشقُ ٌَ  التً لّوثِ التّ  صادرِ مَ  مِّ أهَ  من ألّنهاعلّل: ضرورَة إخراِج األحذٌِة من الُغرفِة؟  -
 

ًّ س 3الفقرة الخامسة: } الفهم والّتحلٌل س  { 1+ الّتذّوق الجمال
ةِ الحَ  أنواعِ  ومن ٌّ ٌّنٍ مُ  نوعٍ  حونَ  اإلنسانِ  ةُ حساسٌّ  أًٌضا ساس ةِ  البروتٌناتِ  من نوعٍ  فؤي   ؛الغذاءِ  من ع ٌّ  التً الغذاب
. هضومةِ المَ  غٌرِ  البروتٌناتِ  امتصاصُ  َصُعبَ  واّّل  ،األمعاءِ  إلى هوصولِ  قبلَ   ٌُهَضمَ  أن نمِ  دَّ بُ  ّل اإلنسانُ  هاٌتناولُ 

 لِ تعامُ  فً نُ مُ كْ تَ  الحالةِ  هذه فً الخطورةَ  فإنّ  ،بصعوبةٍ  البروتٌناتِ  هذه امتصاصَ  أحٌاًنا األمعاءُ  تطاعتِ اسْ  إذا اأمّ 
ةٌ  تفاعلتٌ  ذلك عن فٌنتجُ  ا،هل تتصّدى مضاّدةٌ  أجسامٌ  تتكّونُ  وعندها ،غرٌبةٌ  أجسامٌ  أّنها على هامعَ  الجسمِ  ٌّ  كٌمٌاب

ةِ راِض بؤم فُ رَ عْ تُ  ٌّ ةِ  من وعَ النّ  هذا إنّ  القولُ  وٌمكنُ  ،الحساس ٌّ ٌّةٌ  معاركُ  هو الحساس  بروتٌنٍ  أيّ  بٌن تحدثُ  كٌمٌاب
 ًّ  من تتكّونُ  التً ضاّدةِ المُ  األجسامِ  وبٌنَ  ،مٍ ضْ هَ  غٌرِ  من هأنسجتِ  أو الجسمِ  خلٌا إلى الوصولِ  فً نجحُ ٌَ  غذاب
 . له الّتصّدي بُ جِ ٌَ  ذيالّ  الغرٌبِ  البروتٌنِ  هذا من هالحماٌتِ  ؛الجسمِ  أنسجةِ 

ٌُّة حدوِثه. الفكرةُ الّربٌسُة: - ، وكٌف ًّ  تعرٌُؾ الّتحّسِس الؽذائ
 ِمعىاألمعاء: ُمفرُدها  -
ِة. - ٌّ  وّضْح طرٌقِة حدوِث أمراِض الحساس

َتَعاَمُل مَعها على أّنها أجسام  ُمضاّدة ، فتكّوُن  ٌَ ِت األمعاُء البروتٌناِت ؼٌَر المهضومِة بصعوبٍة؛ فإّن الجسَم  إذا امتص 
ٌّة.األجساَم الُمضاّدَة  ٌّة  ُتعرُؾ بؤمراِض الحساس  لها، فَتتنتُج تفاعالت  كٌمٌائ

 
 
 
 
 
 

َٔ ظْ ٢٘ حُل٤خسُ:  ػِّ 

 ِٚ ٍِ  ػوْ ِِ  َ   ٝحكيٍ  ػ٠ِ هيْ  ًُ   ٌَ ْٕ  آهُ   أ
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 / أ { 4الفقرة الّسادسة: } الفهم والّتحلٌل س
ةَ  األغذٌةِ  بعضُ  سّببُ تُ  وقد ٌّ  حدوثِ  عن سإوًّل مَ  بنِ اللّ  فً البروتٌنِ  ءُ يْ زَ جُ  د  عَ ٌُ فَ  ،اللّبنِ  مثلِ  نمِ  لإلنسانِ  الحساس

ةِ  ٌّ  صٌ غْ مَ  اّلنتفاخَ  بُ صاحِ وٌُ  ،ةِ دَ عِ المَ  فً اتفاخً انْ  بُ سبّ ٌُ  ذيالّ  ) اللكتوز ( بنِ اللّ  رِ كَّ سُ  من ثُ حدُ تَ  وقد منه، الحساس
ةَ  سّببُ تُ  تًالّ  األخرى األغذٌةِ  نومِ  ،هِ لِ تناوُ  من جٌزةٍ وَ  فترةٍ  بعدَ  سهالٌ إو ٌّ  ضُ ٌْ البَ  األشخاِص  بعِض  لدى الحساس

 . كُ والّسمَ 
ِة اللّبنِ  الفكرةُ الّربٌسُة: - ٌّ  أعراُض َمَرِض حساس
م( نفخَ انتفاخ: ) -  َمِعد  ُتْجَمُع كلمُة ) الَمِعَدة ( على  -/ . قلٌلة( وجزَوجٌزة: ) -/  َتَورُّ
َتَسّبُب به ُسّكُر اللّبِن ؟  - ٌَ   .الَمِعَدةِ ٌُسّبُب انتفاًخا فً ما الّذي 
ٌُسّببُه اّلنتفاُخ فً الَمِعدة؟ - ِة اللّبِن؟ُسّكر اللّبن)الاّلكتوز(ما الّذي  ٌّ ٌَّة لحساس   َمْؽص  وإسهال  /اذكِر األعراَض الَمرض
 

 { 7/ ب + س 4+  الفهم والّتحلٌل س 3الفقرة الّسابعة: } الُمعجم والّدّللة س
ةٌ  عواملُ  وثّمةَ  ٌّ ةَ  بُ سبّ تُ  قد طبٌع ٌّ  ،سِ مْ الشَّ  ةِ أشعّ  عن ًل ضْ فَ  نخفضةِ المُ  أو العالٌةِ  رارةِ الح رجاتِ دَ  مثلُ  ،الحساس
ةِ  راضُ أع ظهرُ وتَ  ٌّ  األزماتِ  أو الّرشحِ  أو طسِ العَ  أو نِ طْ البَ  فً ّررِ تكالمُ  ِص غْ والمَ  هالِ واإلسْ  ءِ ًْ بالقَ  ناهُ  الحساس

ةِ  ٌّ  فً وانتفاخاتٌ  رامٌ أو ظهرُ تَ  وقد ،األطفالِ  بٌنَ  هاانتشارُ  كثرُ ٌَ  تًالّ  باألكزٌما المعروفِ  ديّ لْ الجِ  حِ الّطفْ  أو الّربو
ةِ  لإلصابةِ  ًضاتعر   الجسمِ  أنسجةِ  أكثرُ  اأمّ . الجسمِ  من مختلفةٍ  مناطقَ  ٌّ  واألغشٌةُ  لدِ الجِ  أنسجةُ  فهً بالحساس

ةالمُ  ٌّ ، الجهازِ : للجهازٌن خاط ًّ ًّ  والجهازِ  الهضم  . الّتنفس
ٌِّة، وبٌاُن أعراِضها الفكرةُ الّربٌسُة: - ٌُّة لحدوِث الحساس  .األسباُب الّطبٌع
َة:  -  .إشارٍة للمكاِن البعٌِد بمعنى ُهناكاسُم َثمَّ
َة.  - ٌّ َة الّتً ُتسّبُب الحساس ٌّ  سِ مْ الش   ةأشعّ  . 2 نخفضةِ المُ  أو العالٌةِ  رارةِ الح رجاتدَ . 1اذكر العواملَ الّطبٌع
 

 { 8+ س ج: أ +  5الفهم والّتحلٌل س+   3الُمعجم والّدّللة سالفقرة الّثامنة: } 
ةُ  وتصٌبُ  ٌّ رأِة للم نّ أ إلى راساتِ الدّ  بعضُ  تْ أشارَ  وقد ،عمورةِ المَ  أرجاءِ  جمٌعِ  فً رِ شَ البَ  من الملٌٌن الحساس

ا ًراوْ دَ  ًٌّ ةِ  ،عامّ  وٍ حْ نَ  على الّداءِ  هذا من الوقاٌةِ  فً أساس ٌّ ًّ نفّ التّ  الجهازِ  وحساس  الّتركٌبَ  ألنّ  ؛خاصّ  وٍ حْ نَ  على س
 ًّ ًّ  الّتركٌبِ  من ًراتؤثٌ أشد   لألمّ  الجٌن ًّ الو اّلستعدادُ  حٌثُ  من لألبِ  الجٌن راِض بؤم لإلصابةِ  ولودِ للمَ  راث

ةِ  ٌّ  امِ مَ األعْ  من أكثرَ  به صابونالمُ  والخاّلتُ  األخوالُ  كان كلّما رِض المَ  بهذا اإلصابةِ  سبةُ نِ  زدادُ وتَ . الحساس
ٌّةِ  من الّشدٌدةِ  باإلنواعِ  اإلصابةِ  نسبةَ  أنّ  راساتِ الدّ  بعضُ  تْ وأّكدَ  ،والعّماتِ   من أكثرَ  الفتٌاتِ  صٌبُ تُ  رِ الّصدْ  حساس

 . تٌانالفِ 
ٌّةِ الفكرةُ الّربٌسُة:  -  َدْوُر المرأِة فً الوقاٌِة من الحساس
   / الِحماٌة( وقًالِوقاٌة: ) -/  َرجا، ُمفرُدها: الّنواحً( رجوأرجاء: )  -/  األرُض المسكونةُ  (عمرالَمعمورة: ) -
- ( : ًّ ًّ من جٌٍل إلى آخرَ ( ورثالِوراث  .الَمرض، جمُعها أدواء( دويالّداء: ) -/  انتقاُل صفاِت الكائِن الح
دِر ؟  - ِة الصَّ ٌّ  .الفتٌاتأّي الِجنسٌِن أكثُر ُعرضًة لإلصابِة بحساس
 

ًّ  ضمعوّ  نصر .د (  ) بتصّرف ،راضاألم من والوقاٌة الغذاء ،حنف
 

ِم حُـٔخ٢ُّ ٍهْ  هظخثُض حُٔوخُِش حُؼ٤ِّٔشِ  ّٝ  كلع {: 2} ٖٓ ٓئحٍ حُظٌّ

ّ ٖطٍؾبد  اٌؼ١ٍّ خ . .1 َ  اٌ  اٍزقلا

 االٍزٕبك  ئٌٝ اٌؾمبئك . .2

3. .  ً م   ِ قبٛجخ  اٌؼ 

 .باشرةٍ مُ  عممّيةٍ  غةٍ لُ  استخداـُ  .4

 .ّيةِ الفنّ  ورِ الصّ  درةُ نُ  .5
 

ا دً ا.. غَ ورٌّ سُ 

ٌُْزِهُر  َس



 

 
45 

 أٓجِشُ حٌُظخدِ 

ِٔ ُٓ  ا٠ُ قْ ػِ أَ  1-  : حُِّـ١ّٞ  يؼـ

-  ُّ ٤ّ  ػٞحى ّٔ فوك ٘ب،: خٍحصحُ  ِ ،َ زظ   ِب ٚ٘ٛ ػبك  ١ بهح   فٟ اٌٛلٛك   اؽزواق   ػٓ ٠ٕ   َ  . اٌ

-  ُٔ ّخ: ٌظظّشحُ ّ يكؽ  ُْ   -/   اٌ ً  : حُظٌّي٣ ؼ  ٙب األ١ّبء   ع   ٚ ٘   فٛق   ثؼ ب: ُٜخ ظّيٟظَ طَ   -/  . ثؼ  ٙٙ اع   . رٛ 

 

َٔ  يِ أكَ  ا٠ُ ُػيْ  2- ِْ حُ ْٓ  ،شِ حُِّـ٣ّٞ  ؼخؿ َِ ٝح  : ح٥ط٤شِ  حٌُِٔخصِ  ٓؼخ٢َٗ  ؽْ ظو

-  َٞ ح  ؽ  : ٤ّٜؾحُظّ  -/    اٌم١ٖوح: ؿ٤ِسحُ َٔ   -/   وأص  اٌز   ل  ٗ  : ؼٍٔٞسحُ ّ   األه ّ   أٚ ج١ٕ خ  اٌ  .ىٛٔخ  َ  اٌ

 

ِْ َٓ  أكيِ  ك٢ لغْ حرْ  -3 ُٔ  ؼخؿ  :٣ؤط٢ خّٔ ِٓ  َ  ًُ  ؼ٠َ٘ٓ  ػٖ شِ ٤ّ زّ حُطّ  ظطِلخصِ حُ

 سيجِ كالنّ  ،دةً حدّ مُ  وظيفةً  مؿُ حْ تَ  تيوالّ  شأ،نْ المَ  سِ فْ نَ  مف ماثمةٍ مُ  خاليا مف تكاممةٌ مُ  مجموعةٌ : سـًَالجًَ أنسجةَي -
 .الجسـِ  أنسجةِ  مف ىايرِ وغَ  ،بيّ صَ العَ  سيجِ والنّ  ،الئيّ الطّْ 
 ةِ ذائيّ الغِ  لمموادّْ  حَ مَ سْ تَ لِ  ،واحدةٍ  ةٍ مويّ خَ  طبقةٍ  مف ىاجدارُ  فُ تكوّ ويَ  ،رَ عَ الشَّ  شبوُ تُ  اجدِّ  دقيقةٌ  قنواتٌ  :الٌدمكٌيةَي تَياَرالٌشعيٍَ -

 .ياحولَ  الخاليا بتغذيةِ  غيرةِ الصّ 
 جمةِ مْ الجُ  عظاـِ  فَ مْ ضِ  عُ قَ تَ  ،ةٍ خاصّ  اتٍ حَ تَ فَ  رَ بْ عَ  فيّ األنْ  جويؼِ بالتّ  ؿُ تّتصِ  ،باليواءِ  ميئةٌ مَ  راغاتٌ فَ : األنفٌيةَي الجيكبَي -

 .وِ جْ والوَ 
َـي -  الغريبةِ  األجساـِ  إلضعاؼِ  سـُ الجِ  ىافرزُ يَ  رىاألخْ  سمّيةِ الجِ  وائؿِ والسّ  ـِ الدَّ  في دُ اجَ وَ تَ تَ  بروتيناتٌ : ضاٌدةَيالمَي األجسا
 .ىايرِ وغَ  يروساتوفَ  بكتيريا مف
 ـِ ضْ اليَ  في ستخدـُ تُ  ،واألنؼِ  نيفذَ واألُ  ـِ كالفَ  سـِ الجِ  في ختمفةٍ مُ  أماكفَ  في دُ واجَ تَ تَ  بطيناتٌ تَ :َخاطٌيةَيالمَي األغشيةَي -

 راِز.واإلف
 .ختمفةٍ مُ  راتٍ ثيمُ  عَ مَ  ًباجاوُ تَ  ،ةِ اليوائيّ  باتِ صَ القَ  في ارً تغيّ مُ  اقً يُّ ضَ تَ  بُ سبّ يُ  ُض رَ مَ :َبيٌَصَىالقَى الرٍَّبكَ-
 ياولَ  ،كسِ العَ  أو شاطِ النّ  حالةِ  إلى كودِ الرّ  حالةِ  مف باتَ النّ  نقؿُ تَ  ،سيّ نْ الجِ  رٍ كاثُ تَ  ةُ خميّ  وىي َبْوغ، ىامفردُ :َاألبكاغَيَ-

 .ىايرِ وغَ  راثيـِ والجَ  البِ حَ والطَّ  اتِ طريّ الفُ  في ختمفةٌ ومُ  كثيرةٌ  أشكاؿٌ 
 .حيّ  كائفٍ  ؿُّ كُ  ياحممُ يَ  تيالّ  راثّيةِ الو  عموماتِ المَ  جموعةُ مَ :َنيٌَيٍَالجًَ ركيبَيالتٌََ-
 

ٍُ  ٓخ  4-  :ح٥ط٤شِ  حٌُِٔخصِ  ٖٓ ًِٔشٍ  َّ ٌُ ُِ  ـ١ُّٞ حُِّ  حُـٌ

 : عدَّد، َعَددَ االستعداد/   كَظظَ  ،كظّ : كتظٌَمَي/   . َلِيبَ : التيابات
 
َٔ  يِ أكَ  ا٠ُ ُػيْ  -5 ِْ حُ  .ُجْرثـوَحػ٤ْ (: ؿ(  ًِٔشِ  لَىَ ُٓ  ٝحٓظوَؽْ  ؼخؿ

ِٔ  ٢كَ َْ كَ  َِ ٌْ رخُش   زؾِ حػْ  6- ِْ حُ َّ   )ٓؼيس(  ًِٔشِ  ك٢ ِٖ ٤ْ ٝحُؼَ  ٤ َٔ  يِ أكَ  ا٠ُ ؿٞعِ رخُ ِْ حُ  .حٌُِٔشِ  ؾِ زْ ػَ  أٝؿَٚ  خً٘ ز٤ّ ُٓ  ،ؼخؿ

 .وِمْعدة َمِعدة
حَء ٝحُ ،) خصحُلط٣َّ (  ًِٔش ك٢ خءِ حُلَ  َفَ كَ  َِ ٌْ رخُش   زؾْ حػْ  7- َّ (  ًِٔشِ  ك٢َّ ْبوّية الُفطريات،(.  شْر٣ّٞ حُ  .الرَّ
-8  َْ  .بِ األدَ  تبَ كُ  سّيما وال بَ تُ الكُ  أحبُّ  .ياٗشخثِ  ٖٓ ل٤يسٍ ُٓ  ؿِٔشٍ  ك٢  )ٔخ٤ّٓ  ٝال(  ط٤ًَذَ  حٓظؼٔ

 َّ َٖ أؿْ  ٣ّشُ حُل ٓ ٠ِ  ِِ ُُْوْز  ح
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 ُْ ْٜ َُ  حُلَ حُظ ْل٤ِ َٝ: 

 :٣ؤط٢ ٓخ ػٖ ذْ ؿِ أَ  ،ض  حُّ٘  ئِ ْٜ كَ  ءِ ْٞ ػَ  ك٢ 1-

 ساسٌية؟بالحَى قصكدَيالمَى ما -أ
 ،نةٍ عيّ مُ  واسـَ مَ  في نشطُ وتَ  شّتى، أسبابٌ  ياولَ  ،األطفاؿِ  دىلَ  سّيما وال ائعةِ الشّ  رِ صْ العَ راِض أم ِمف ٌض رَ مَ  الحساسّيةُ 

 .عِ الّطمْ  بارُ غُ  فيو كثرُ يَ  ذيالّ  الّربيعِ  وسـِ مَ  وفي ،دِ رْ البَ  سـِ وْ مَ  نيايةِ  في ةً وخاصّ 
 .لمحساسٌية أسبابَو أربعةَى اذكرٍَ - ب
 أو ،جميؿِ التّ  موادّ  أو ،عِ الّطمْ  بارِ غُ : مثؿ ،ريبةٍ غَ  ةٍ مادّ  تيجةَ نَ  ختمفةِ المُ  سـِ الجِ  أنسجةِ  في ثُ حدُ يَ  طبيعيّ  غيرُ  ؿٌ فاعُ تَ 
 .الِبْنسميف الحيويّ  ضادّ المُ : مثؿ األدويةِ  بعض أو ة،الّسامّ  وادّ المَ  أو ،الحيواناتِ  رِ عْ شَ 
 ؟الجسـًَ داخؿًَ في الحساسٌيةَي ثَيدَيحٍَتَى كيؼَى -ج
 تيالّ  األماكفَ  يّيجُ فتُ  ،فِ قْ حَ الْ  أو سِ مْ المّ  أو األنؼِ  أو ـِ الفَ  طريؽِ  عف الجسـِ  داخؿِ  إلى الحساسّيةِ  باتُ سبّ مُ  ؿُ صِ تَ 
 حيطةِ المُ  ةِ مويّ الدّ  راتِ يْ عَ والشُّ  صابِ المُ  سيجِ النّ  في رُ تؤثّ  دفاعّيةٍ  ضاّدةٍ مُ  أجساـٍ  ولُّدِ تَ  إلى يؤدّ يُ  ما إلييا، تْ مَ صَ وَ 

 .ساسّيةِ الحَ  راضِ ألع سبّْبةِ المُ 
 

ُْ طُ   2- ـِ  قِ ٝحألْٗ  ٍِ يْ حُظ   شِ كٔخ٤ّٓ  زخصِ ٔزّ ُٓ  رؼغُ  و٤ َؼ٘خ يِ ِْ ٝحُ ٘خ و٢َٗ  ٤ًق ،حُز٤ٞصِ  ك٢ َٓ َٔ  رٜخ؟ حإلطخرشِ  َِ طَ هَ  ٖٓ أٗل

 واستعماؿِ  ا،أسبوعيِّ  دةِ الجيّ راِت طيّ والمُ  نظيؼِ التّ  موادّْ  واستعماؿِ  ،تقاربةٍ مُ  راٍت تَ فَ  عمى الوسائدِ  بتغييرِ  منيا قايةُ الوِ  مكفُ يُ 
 حتوياتِ مَ  وتعريضِ  ،نازؿِ لممَ  ستمّرةِ والمُ  ائمةِ الدّ  يويةِ التّ  وضرورةِ  ،سائدِ الوَ  في ناعيّ الصّ  مف دالً بَ  الّطبيعيّ  فِ طْ القُ 
 بالمالبسِ  وـِ النَّ  جرةِ حُ  كديسِ تَ  بِ جنُّ تَ  عمى عالوةً  ،راثيـِ الج مف ياتعقيمِ لِ  ،آخرَ  إلى وقتٍ  مف الّشمسِ  ةِ ألشعّ  ؼِ رَ الغُ 

 .فييا األحذيةِ  ؾِ رْ تَ  بِ جنُّ وتَ  يا،أماكنِ  خارجَ 
 

َٔ  قِ ػّ َٝ  3- ـِ  ِْ ّٔ لَ رخُظّ  وظٞىَ حُ  .ٌحث٢ّ حُ

 .ـٍ ضْ ىَ  رِ يْ غَ  مف وأنسجتِ  أو الجسـِ  خاليا إلى غذائيّ  بروتيفٍ  أيّ  لوصوؿِ  ،الغذاءِ  مف عّيفٍ مُ  عٍ وْ نَ  نحوَ  اإلنسافِ  حساسّيةُ 
 

-4   َْ ػَ ػَ  حًً ََ ْ٤ ِٖ  ُِ ٌُ  َ ٖٓ: 

سياؿٌ  ٌص غْ مَ . 2 ،دةِ عِ المَ  في انتفاخٌ . 1  .بفًَالمٌَ ةًَحساسيٌََ-أ  .وا 
 .نخفضةًَالمَي أك رتفعةًَالمَي رارةًَالحَى رجاتًَدَى عف اتجةًَالنٌَ ساسٌيةًَالحَىَ-ب
رُ المُ  ُص غْ والمَ  واإلسياؿُ  ءُ يْ القَ   عروؼُ المَ  ديُّ مْ الجِ  حُ الّطفْ  أو ْبوّيةُ الرَّ  ماتُ األزَ  أو حُ الّرشْ  أو ُس طْ العَ  أو فِ طْ البَ  في تكرّْ

 .الجسـِ  مف مختمفةٍ  مناطؽَ  في وانتفاخاتٌ  راـٌ أو  ظيرُ تَ  وقد باألكزيما،
 

 :٣ؤط٢ ٓخ َْ ِّ ػَ  5-

 .عمورةِ المَ  جاءِ أرْ  جميعِ  في رِ شَ البَ  مف الييفالمَ  صيبُ تُ  ياألنّ َ.رًَصٍَالعَى راضًَأم مف ضهَمرَى الحساسٌيةَي-أ
 .بو صابُ يُ  فْ مَ  ؿّْ كُ  عمى هألخطارِ َ.ساسٌيةًَالحَى ضًَرَىمَىبًَ االستيانةَي يجكزَي ال -ب

لَْو أْمَطَرِت الّسماُء 

كرامًة..لَرَفَع العبٌُد 

 ِمَظلَّةً 
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ارٍَحًَ أكثرَى تككفَى أفٍَ رأةًَالم عمى بَيجًَيَىَ -ج  ًراتأثي أشدُّ  لألـّ  ينيّ الجِ  ركيبَ التّ  ألفَّ َ.الحساسٌيةًَ مف يانفسًَ قايةًَكًَ عمى صن
 .الحساسّيةِ راِض بأم لإلصابةِ  ولودِ لممَ  راثيّ الو  االستعدادُ  حيثُ  فمِ  لألبِ  ينيّ الجِ  ركيبِ التّ  مف
 

َٖ  الهشَ حُؼَ  قِ ػّ َٝ   6- ّٞ حُظّ  ر٤ َٓ  عِ ِ  يازِ الجِ  إلى راثيـِ الج مف عٍ وْ نَ  أيّ  وصوؿِ  ةَ إمكانيّ  عنييَ  ثُ موّ التّ  .شِ ٔخ٤ّٓ حُلَ  عِ ََ ٝ
 .ياسِ حسُّ وتَ  األنسجةِ  جِ ييُّ تَ  إلى ييؤدّ  امّ مِ  سيّ نفّ والتّ  ميّ ضْ اليَ 
 

َُ  ٓخ 7- ـِ  ٔـشِ أْٗ  أًؼ  الجيازِ : يازيفلمجِ  خاطّيةُ المُ  واألغشيةُ  دِ مْ الجِ  سجةُ أنْ  ؟شِ ٔخ٤ّٓ رخُلَ  ُإلطخرشِ  ػشً َْ ػُ  ِْ ْٔ حُ
 .سيّ التّنفّ  يازِ والجِ  ضمّي،اليَ 
 

َِ حُطّ  اطخرشِ  ٗٔزشُ  ِىحىُ طَ  ٓظ٠ 8- َٔ  ل  اـِ مَ األعْ  مف أكثرَ  بو صابوفَ المُ  االتُ والخَ  األخواؿُ  كافَ  كّمما ؟شِ حُلٔخ٤ّٓ  عِ ََ ر
 .اتِ مَّ والعَ 
 
، ىٍحٓظِي رؼيَ  -9 ََ  حهظَفْ  حُّ٘ض  ُٖ  طَيحر٤ عِ  حإلطخرشَ  طُـّ٘زَ٘خ إٔ ٣ٌُٔ ََ َٔ َ   ك٢ ح٤َٓٞ٤ُّشِ  ك٢ ك٤خطِ٘خ حُلٔخ٤ّٓشِ  رِ  ٖٓ كخُشٍ  ًُ

 :ح٥ط٤شِ  حُلخالصِ 

 .فاتًَظٌَنَىالمَي استخداـًَ سكءًَ -أ
 .زاتِ افّ والقُ  اماِت مَّ الكَ  تخداـِ كاسْ  فاتِ ظّ نَ المُ  استخداـِ  في حيحةِ الصّ  عميماتِ والتّ  اإلرشاداِت  باعُ اتّ 
 .فًَكَىالسََّ أماكفًَ مف ربًَبالقَي صانعًَالمَى افًَخٌَدَي بًَحَيسَي انتشارًَ -ب
 عِ نْ مَ لِ  حمّيةٍ ومَ  دولّيةٍ  قوانيفَ  فُّ سَ  .2،ةِ الّسامّ  زاِت الغا بعاثِ انْ  مف قميؿِ لمتّ  صانعِ المَ  داخفِ مَ  عمى الترِ الفَ  عُ ضْ وَ . 1
 أماكفَ  في فُ كَ السَّ . 4 ،واءِ اليَ  لتنقيةِ  األشجارِ راعُة ز  .3بو، سموحَ المَ  دَّ الحَ  جاوزُ تَ تَ  بنسبةٍ زاِت االغَ  الؽِ إطْ  مف صانعِ المَ 

 .طاعِ ستَ المُ  رَ دْ قَ  المصانعِ  عف بعيدةٍ 
 .ياخفاضًَانٍَ أك رارةًَالح جاتًَرَىدَى ارتفاعًَ -ج
 كييؼِ التّ  أجيزةِ  واستخداـُ . 2 ،رارةِ الح جاتِ رَ دَ  خفاضِ انْ  حالةِ  في اقيةِ الوَ  البسِ والمَ  ناسبةِ المُ  دفئةِ التّ  استخداـُ . 1
 .الِب لمطّ  أيًضا ترؾُ يُ و    .باشرةِ المُ  سِ مْ الشّ  ةِ ألشعّ  ضِ عرُّ التَّ  بُ جنُّ وتَ  .3،رارةِ الح ارتفاعِ  حالةِ  في ناسبةِ المُ 
 

ِؼَيسُ  -10 َٔ : حُ ٍُ ٤َشُ  حُّيحِء، ر٤ضُ  ٣ُوخ ْٔ أ١ ٌٛح ٗخهِشْ  حُّيٝحُء، ٢ٛ ٝحُِل َّ ءِ  ك٢ حُ ْٞ ي حُّّ٘ض. َػ ِٔ ْٜ  كَ

 .لمّطالِب  أيًضا ترؾُ ويُ   .دٍ رْ فَ  ؿّْ كُ  عف الحساسّيةَ  سّببُ تُ  تيالّ  األطعمةِ  بُ جنُّ تَ 
 

-11  َْ ْ   حًً َٛ َٔٞػٞػخصِ  أ ٛخ ٢ً ػٜ٘خ ًخك٤شً  ػوخكشً  َٗٔظِيَ  إٔ ٣َ٘زـ٢ حُّظ٢ حُّظّل٤ّشِ  حُ ٍَ ٘ َذ أػَح ـَ  .ك٢ ٍأ٣ي َٗظَ

 .البِ لمطّ  أيًضا ترؾُ يُ . و ىاوغيرِ  ،ةِ نَ مْ والسُّ  ،ـِ الدَّ  ضغطِ  وارتفاعِ  رطاف،والسّ  ،ريّ الّسكّ : ُض راأم
 

ٍِ  ال ؟  ٞحـَ ؽَ  ٔخًحُِ  سَ خـحُطُّ  طٔؤ

ٍِ  َِ رَ   ؟! ؼٞحًَ ٍَ  ٔخًحُِ  ز٤يَ حُؼَ  حٓؤ
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-12  َْ ُّ ٣َ  ًِٓٞخصٍ  حًً ُٕ  رٜخ وٞ ُٖ ٣ُ  حإلٗٔخ  .ِزًخَٓ َٝ  ا٣ـخرًخ ٚظِ لّ طِ  ك٢ ََ ئػّ طُ  إٔ ٌٔ

 .ريعةِ السّ  جباتِ الوَ  ؿُ تناوُ  ،دخيفُ التّ : مًباسَ 
 .لمّطالبِ  أيًضا ترؾُ ويُ     .ياضةِ الرّ  مارسةُ مُ  ،توازفِ المُ  ذاءِ الغِ  ؿُ تناوُ  الكافي، الماءِ  بُ رْ شُ : إيجاًبا

 
حأػْ  ٜخٓؼَ  ضْ زَ َِ ؿَ  ًؼ٤َسً  كٞحثيَ  شِ ُِزش٣َّ  شُ ٘خػ٤ّ حُظّ  ٍٞسُ حُؼّ  ضِ وَ وّ كَ   13- ًٍ  ،ِحطِٜخـْ٘ ُٓ  ٖٓ ل٤يُ َٗ  ٤ًقَ  ْٖ ٤ّ رَ  ،شً ٤ّ لّ طِ  َح

ٛخأػ ذَ ّ٘ ـَ ظَ َٝٗ  ٍَ  .ىَِ ظَ َٗ  ؿٜشِ ِٝ  ِٖٓ  َح

 .ىارُ ار وأضْ  عنيا اتجةُ النّ  ةُ الّسامّ  خرةُ واألبْ  ناعاتُ الصّ  ىا،رُ ار وأضْ  البالستيؾ أكياُس  ىا،رُ ار وأضْ  الحديثةُ  االّتصاؿِ  يزةُ أجْ 
 .الِب لمطّ  اأيضً  ترؾُ ويُ راِرىا.    أضْ  بُ جنُّ وتَ  منيا لالستفادةِ  منيا ؿ  كُ  عمَ  رٍ ذَ حَ بِ  ؿُ الّتعامُ 

 
مُ  ّٝ ٔخ٢ُّ  حُظٌّ ـَ  :حُ

ٍَ حُظّ  قِ ػّ َٝ   1-  :ح٥ط٤شِ  حُؼزخٍسِ  ك٢ شَ ٤ّ حُلّ٘  ٞ

 خاليا إلى الكصكؿًََفي نجحَييَى غذائيٌَ بركتيفَو أمٌَ بيفَى دثَيحٍَتىَ ةَهكيميائيٌَ عارؾَيمَى ىك الحساسٌيةًَ مف كعَىالنٌَ ىذا إفٌَ "
 ."لو ضاٌدةًَالمَي األجساـًَ كبيفَى ،َـوضٍَىَى غيرًَ مف وأنسجتًَ أكَالجسـًَ

 .المعركةَ  ىذه خوضافيَ  يشيفجَ  ةَ ضادّ المُ  واألجساـَ  ذائيَّ الغِ  البروتيفَ  رَ وَّ وصَ  ،معركةً  ةَ ساسيّ الحَ  الكاتبُ  رَ وَّ صَ 
 

َٔ  هظىخثضِ  ٖٓ 2- ُّ  شِ ٤ّ حُؼِٔ وخُشِ حُ ُٔ  حٓىظويح ُٓ  ،حُلوخثنِ  ا٠ُ ٝحالٓظ٘خىُ  ،شِ ٤ّ حُؼِٔ ظىطِلخصِ حُ  َ  ٌُ ُِ  َْ ؼ  َٓ  ،َِ وْ حُؼَ  زشِ وخؽَ ٝ

 .ضّ حُّ٘  َٖ ِٓ  حُوظخثضِ  ٌٛٙ ٖٓ ٝحكيسٍ 

 إلخ.. بفالمّ  ركّ سُ  ات،الُفطريّ  ،بيّ صَ القَ  الّرْبو: مثؿ ،العممٌيةَي صطمحاتَيالمَي
 .لإلنسافِ  الحساسّيةَ  األغذيةِ  بعُض  بُ سبّ تُ : مثؿ، قائؽالحَى إلى االستنادَي

 .ّيةِ الفنّ  ورِ الصّ  درةُ ونُ  ،باشرةٍ مُ  عممّيةٍ  غةٍ لُ  استخداـُ : ؿًَقٍَالعَى خاطبةَيمَي
 

3-  ْٖ كّنَ  َٓيٟ أ١ّ  ا٠ُ ر٤َّ عِ  ك٢ حٌُخطذُ  ُٝ َْ َٔٞػٞعِ  َػ ٍَ  حُ حػىقٍ  رِشٌ َٝ ، ٍّ لٜٞ َٓ ظِو٢ّ ٝك٢ ٝ ُٔ َِ  ِطّل٤ًّخ طؼو٤ِق حُ ٝحُظّؤػ٤

 .ك٤ٚ

 ،األفكارِ  سمسؿُ تَ  حيثُ  مف مميّ العِ  قاؿِ المَ  ماتِ سِ  تزـَ الْ  وألنّ  ؛كبيرٍ  حد   إلى وفكرتِ  إيصاؿِ  في وّفًقامُ  الكاتبُ  كافَ 
 قؿَ العَ  ًباخاطِ مُ  باشرةِ المُ  عانيوالمَ  راتِ العبا رِ صَ قِ  معَ  واضحةٍ  مةٍ يْ سَ  ةٍ غَ مُ بِ  ذلؾ ُض رْ وعَ  ،ةِ العمميّ  الحقائؽِ  عمى واالعتمادُ 

 .منيا الوقايةِ  ؽَ رُ وطُ  راَضياوأع ياوأنواعَ  ياباتِ سبّ مُ  رَ كَ ذَ وَ  ةَ الحساسيّ  ؼَ رّ عَ  إذْ  ؛العاطفةَ  ال
 

 شُـ٣ّٞ  هؼخ٣خ

 حُزََيٍ

. ٗ ً  ػٍٝ ئ٠ٚبؽ  ي  ِٕٗ، ٠ٚؼّ جل   ّ ّ ٝ اٌ ب ٍبثماب ٌٗ فٟ اإلػواة  ٠َ  ّا ُ  ٠ ز ج غ  اٍ ى   ربثغ  ِمٖٛك  ثبٌؾ 

: ٍِ  أٗٞحُع حُزََي

َّ، ٗلٞ هُِٞٚ طؼخ٠ُ:"  .1 ًُ  ٖٓ َّ ًُ ُٔطخرِن: أٝ ريٍ  ٍُ حُ ً  للا  اٌىؼجخ  ري ؼ  ً   حُز٤ضَ  ع  ب ٌٍٕ ب ِا َ  ل١ب ء  "، ٝهُِٞ٘خ:  اٌؾوا و   ّ  اٌ

غ و٠ٗ  ٕ ُٔطخرِن (، ٣ٝـُِذ حٕ  ٌَٚبٔٗ  هِزِٚ: ثأ ٍِ حُ ُٖ حُزي زَيٍ، ٝٛٞ ػٔ ُٔ ِْض رٚ حُ ٠ّٔ ريٍ طلظ٢ِّ٤؛ ألّٗي كَّظ ) ٌٛح ٣ُٔ

ِْ حإلشخٍِس رياًل  ُف رؤٍ حُظّؼ٣َِق حُٞحهغِ رؼَي حٓ َّ ؼ ُٔ ُْ حُ َٕ حالٓ طخروًخ، ٗلٞ هُِٞ٘خ: ٣ٌٞ ُٓ َُ  ٘نا  ؿ َّ ُ   حُ  .وو٠

 َٖ َُ شْ طَ  ك٤ ٍَ ِْ لُ رِ  ؼ .. ؿزٍش رزٌخءٍ ٍٕ أٝ 

َْ طَ ٣ٔؤُُ  َُ شْ ي أكُيْٛ: رِ ؟ ٓخ رِي ؟  ؼ

َُّ ك٤َ٘  ا٠ُ حُّظِٔض؛  ٜخ طُؼط

َُ كبؿخرظُ  ًٔ  ي أًؼ خ طَ  خأَُ ّٔ َُ شْ ِٓ ِٚ  ؼ  !! ر
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2 :َّ ًُ ََ ااّل ه٤ِاًل ".. ريٍ رؼغ ٖٓ  ِْ ح٤ُِ َّ، ٗلٞ هُِٞٚ طؼخ٠ُ:" هُ ًُ  أٝ ريٍ حُـِِء ٖٓ 

ِٛخ حُٜخىِة.3 ّٞ ُّٖ حُوخٍُة ا٠ُ حٌُٔظزِش ؿ  . ريٍ حشظٔخٍ، ٗلٞ: ٣طٔج

 

ً  ٚثلي  االّزّبي  فٟ اٌغبٌِٓلٞظش:  ً  ث ج لي  ثؼ٘ ِٓ و ي  ِٕٗ، ٠ٚوثطٗ  ٠ٚ طبثمٗ  فٟ ٠زٖ  جل   ّ ت  ١ّٙو  ٠ؼٛك  ػٍٝ اٌ

ك ٖ ل  ٗ ٚػ   َ ٕ  .ع 

 

 ٍٍ  :ٝرظٍٍٞس ٓوظِلٍش ػٖ حٌُظخِد ه٤ِاًل  رخهظظخ
  ُدلِ البَ  أنواع: 

 : طابقُ المُ  البدلُ  .4
 .سعدٌ ِة َِة العربيّ : أقبَل أستاُذ اللّ بدل الُكّل من الُكلّ  -أ 

 و ولسانِو. قلبِ بأصَريو:  رُُ المَ نا: قولِ نحو  ،يّ تفصيل -ب 
ْيِخ َشاَب في ُحّب اثنتين: عليو وسّلمَ  ى اللُ صلّ  وقولِ  ونحوَ   ". الحياة وكثَرِة المالِ  طولِ : " قَ ْلُب الشَّ

 ئيسةَ ها الرّ عناوينَ الجريدَة  (، نحو: أقرأُ  منو ) جُز ماّديّ  لِ بدَ من المُ  افيو جزًُ  بعض من الُكّل، وىو ما كان البدلُ بدل  .4
َُ  منو إجماًَّل  لِ بدَ المُ  قاتِ تعلّ فيو من مُ  وىو ما كان البدلُ ، بدل اَّلشتمالِ  .3  َها وبساطتَ َها .َعفويت َّ  عبّيةَ الشّ  ) جُز معنوّي (، نحو: ُأحبُّ اْلحيا

ش ؿيًّ   ّٔ  :حؿيًّ  حِٓلٞظخص ٜٓ

  َ( اجدِّ  ) مهمّ الوليِد قائٌد شجاٌع. بنُ بدَّلً ) بدل مطابق (، نحو: خالٌد  بين َعَلَمْيِن تُعربُ  تْ عَ ق َ كلمة ) ابن ( إذا و 
  مهم جداً ( يهدي للتي ىي أْقوم ". القرآنَ اَّلسم المعّرف ب ِ ) ال ( بعد اسم اْلشارة يُعرب بدَّلً )بدل مطابق(، نحو:" إّن ىذا( 
  { حسن، الّتابعّي عثمان، اْلخليفة بلقيس، اْلمعّلمة حفصةلقب + اسم فَلن =  بدل } السّيدة 
 

 حٌُظخِد:طي٣ٍزخُص 

ٍَ حُزَ  ِٖ ٤ّ ػَ  -1 َْ  ٣ؤط٢، ٓخ ك٢ ي  :ٚٗٞػَ  ٝحًً

 " ٍْ ظَو٤ِ ْٔ ُٓ حٍؽ  ََ ِْٜي١ ا٠َُِ ِط ِع ۗ أاََل  (52)  اِٗ َي َُظَ ٍْ خ ك٢ِ حأْلَ َٓ َٝ حِص  َٝ خ َٔ  ٔ خ ك٢ِ حُ َٓ  َُُٚ ١ٌِ ِ حُ  حِؽ هللا  ََ َُ  ِط ِ طَِظ٤ ا٠َُِ هللا 

 ٍُ ٞ ُٓ  .طابؽمُ  بدؿ(  انيةالثّ (  طاصر     " حأْلُ
َـى عميو اهللَي صٌمى اهللًَ رسكؿَي قاؿَى-ب ٍشيةًَ فمًَ تٍَكَىبَى يفَهعَى:َارَيالنٌَ مايَيمسََّتَى ال عينافًَ:َ"كسٌم  سيَرَيحٍَتَى تٍَباتَى يفَهكعَى ًو،المََّخى
 .تفصيؿ بدؿ: األولى عيفٌ  ًوَ".المٌَ سبيؿًََفي
 :الٌشاعرَي قاؿَى -ج

 .تفصيؿ بدؿ : قاسٍ َََََراحَـيَك قاسَو:َالقمبافًَ يستكم كالََََََََََ كالتُّقىى بالًبرَّْ مبًَالقَى جيحكدَى أداكم
 . كؿّ  مف بعض بدؿ: جُعياامر    .جعيياامَر كتبةَيالمَى نيتٍَأفادَى -د
 .اشتماؿ بدؿ: وُ صُ تقمُّ َََََ.سرحٌيةًَالمَى في ؿًَطَىالبَىَشخصٌيةَى وَيصَيتقمَُّ البَيالطٌَ نيىشَىأدٍَ -ق
 

ََ  َِ ٌْ رخُش   حػزؾْ  2-  :ؾّ هَ  طلظَٜخ ظ٢حُّ  حٌُِٔخصِ  أٝحه

ٍيؼَي استمذٌَ -أ َـىالطٌَ الضَّ  . َمذاَقوُ  :مذاقو عا
 . ُخّطَتوُ . خٌطتو حثَىالبَى البَيالطٌَ أعدٌَ - ب
 

للوَطِن طْعٌم لن يَفهموه.. قْل 
للفاسدين اْلحمقى أن يتركوه؛ فَل ُىْم 

 أىُلُو وَّل يوًما سيملكوه !!

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura42-aya53.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura42-aya53.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura42-aya53.html
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ًّٓ  َحرًخاػ ٣ؤط٢ ٓخ ك٢ ؾّ هَ  طلظَٚ ٓخ دْ َِ أػْ  3-  :خطخ

ذىاَ :"تعالى قاؿَى -أ َىىَٰ َأىٍجرناَكىًبيرناَاٍلقيٍرآفَىًإفَّ ـٍ َلىيي اًتَأىفَّ اًلحى َالصَّ َيىٍعمىميكفى َالًَّذيفى َاٍلميٍؤًمًنيفى ييبىشّْري ـيَكى َأىٍقكى  "َ يىٍيًدمًَلمًَّتيًَىيى
 .هآخرِ  عمى اىرةُ الظّ  الفتحةُ  ونصبِ  وعالمةُ  منصوبٌ  طابؽٌ مُ  بدؿٌ :َاٍلقيٍرآفَى

 . نصفىوَي الٌديكافَى تصٌفحتَي - ب
 مّتصؿٌ  ضميرٌ : والياءُ . ضاؼٌ مُ  وىو ه،آخرِ  عمى اىرةُ الظّ  الفتحةُ  ونصبِ  وعالمةُ  منصوبٌ  كؿّ  مف بعضٍ  بدؿُ : نصفىوَي

 .باإلضافةٍ  جرّ  محؿّ  في الّضـّ  عمى بنيّ مَ 
َـي:َالمرءَي بيا يسكدَي خصاؿَو أربعَي -ج  .كاألمانةَي كالعٌفة كاألدبَي العم

 .هآخرِ  عمى اىرةُ الظّ  ّمةُ الضّ  ورفعِ  وعالمةُ  مرفوعٌ  تفصيؿٍ  بدؿُ : العمـ
يا ردةَىالكَى شمىٍمتَي -د  .أريجى

يا  مبنيّ  مّتصؿٌ  ضميرٌ  :والياءُ  ،ضاؼٌ مُ  وىو ه،آخرِ  عمى اىرةُ الظّ  الفتحةُ  ونصبِ  وعالمةُ  منصوبٌ  اشتماؿٍ  بدؿُ :َأريجى
 .باإلضافةِ  جرّ  محؿّ  في
 
ّٔ  ،خ٤ٗشِ حُؼّ َحِص: وحُلِ  ا٠ُ ُػيْ  -4  .ٍِ يَ حُزَ  ػ٠ِ أٓؼِشً  ٜٓ٘خ ٝحٓظوَؽْ  ،ٝحأله٤َسِ  ،خرؼشِ ٝحُ

 .طابؽٌ مُ  بدؿٌ : البنسميف/   .الِبْنسميف الحيويّ  ضادّ المّ  مثؿ األدوية بعض: انيةالثّ  قرةالفِ 
 ) ُمطابؽ ( .تفصيؿ بدؿ: الجياز/   .التّنفسيّ  والجياز اليضمّي، الجياز :لمجيازيف: ابعةالسّ  قرةالفِ 
 .طابؽٌ مُ  بدؿٌ : اءالدّ /  .الّداء ىذا مف قايةِ الوِ  في اأساسيِّ  ًراوْ دَ  رأةِ لمم أفّ  إلى راساِت الدّ  بعُض  تأشارَ : األخيرة قرةالفِ 
 

َاسماَالمكافَكالٌزمافًَ
قيكًعو،َكييصاغاًفًَمٍف:َاسمافَميشتٌقاًفَيىدياٌلفَعمى قيكًعوَأكَمىكاًفَكي دىًثَكزماًفَكي َالحى

 الفعًؿَالٌثالثٌيَعمى: (1
 أو َمفتوَح العيِف أو ُمعتالِّ ناقًصا، نحو: َمكَتب، َمْسَبح، َمرمى. وزِف) َمْفَعؿ ( إذا كاَف ُمضارُع الفعِؿ َمضموـَ العيفِ أ. 

 العيِف أو ُمعتالِّ مثااًل واويِّا، نحو: َمْجِمس، َمْوِقؼ، َمْوِلد.وزِف ) َمْفِعؿ ( إذا كاف ُمضارُعو َمكسوَر ب. 
 :عمى طريقِة صياغِة اسـِ الَمفعوِؿ ) ضُـّ حرِؼ الُمضاَرَعِة وفتُح ما قبَؿ اآلخِر (، نحوَالفعًؿَغيًرَالٌثالثٌي: (2

 ُمستوَدع، ُمْرتَقب، َمنتَيى.
ٌِظخدِ   طي٣ٍزخُص حُ

َْ  ُطؾِ   1- ِٕ  حٓ ِّ  أٝ حٌُٔخ ِٕ حُ ٍِ  ٖٓ ٓخ  :حٌُِٔشِ  ِٖ ٤ْ ػَ  ػزؾِ  ٓغَ  ح٥ط٤شِ  حألكؼخ

 .ُممَتقى: قىتَىالٍَ/  َمْمَعب: بَىعًَلَىد / َمْوعِ : دَىعَىكَىؼ / ُمستْوصَ : ؼَىصَىكٍَتَىاسٍَ/  َمْأَوى: لأكَى
ِّ حُّ٘  رؼغُ  وطتُ ٣ُ   2- صُ :" ْٜهُِٞ  ك٢ ًٔخ  )ٓؼَع(  ًِٔشِ  عِ لْ َُ  ك٢ خ ٍْ ََع ُُ ؼ َِ  ،" حألُزٔشِ  َٓ  ،ل٤قَ حُظّ  ِلعَ حُّ  حًً

ّٔ  حُوٞحػيِ  ك٢ ىَ ٍَ َٝ  ٓخ ػ٠ِ حػظٔخًىح  .خروشِ حُ

 .يعِرض :عرَض  ضارعَ مُ  ألفّ   )َمفِعؿ(  زفِ وَ  عمى أيْ  ،َمعِرض(  الكممة عيف( ّراِء ال رُ سْ كَ  الّصوابُ 

ْض ك٤ًّ  ٤ْظًخ ! ٢َ .. ٝال طَلْ خُٓ َٓ 
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َ:يأتي ما في مافًَالزٌَ اسـًَ مف المكافًَ اسَـى زًَيٌَمَىَ 3-
َتعالى:"َ-أ  .زماف اسـ: عطمَ مَ   "َالفجرًَ مىٍطمىع حٌتى ىي سالَـه قاؿى
َتعالى:"ََ-ب ٍكفَى أيكلىًئؾَىقاؿى كا ًبمىا اٍلغيٍرفىةَى ييٍجزى بىري ييمىقٍَّكفَى صى َـن تىًحيَّةَن ًفييىا كى سىالى اًلًديفَى ،كى سينىتٍَ ًفييىا خى ميقىامنا اميٍستىقىرِّ حى  "َكى

 .مكاف اسـا: ُمقامً /  مكاف اسـا: ُمْسَتَقرِّ 
 :الشٍَّنفرل قاؿَى -ج

ًفييىا ََََََاألىذل عىفًَ ًلٍمكىريـًَ مىٍنأل األىٍرضًَ كفي ؿَي الًقمىى خاؼَى ًلمىفٍَ كى  .مكاف اسـ: أىنْ مَ ََََميتىعىزَّ
 .مكاف اسـ: ُممتقى  .بابًَالشٌَ ميمتقى قافيٌَالثٌَ ادمالنٌَ -د
ٍكًردَي -ق  .مكاف اسـ: الَمْوِرد    .الزّْحاـًَ كثيرَي العىٍذبَي المى
ٍكًعدَي -ك  .زماف اسـ: َمْوِعد     .اليكـًَ صباحَى اسعةًَالتٌَ اعةًَالسٌَ عندَى االجتماعًَ مى
 
حرؼِش ٓٝحُ حأل٠ُٝ وَط٤ٖحُلِ  ا٠ُ ُػيْ  -4 ْٓ  ،ضّ حُّ٘  َّٖ َْ  ٜٓ٘ٔخ ظوَؽْ ٝح ٍٕ  حٓ َْ  ُٓخ ٍٕ  ٝحٓ  .ٌٓخ

 .َموِسـ ىافردُ مُ : ـواسِ ومَ  ـ،سِ وْ مَ : زمافٍ  اسـُ 
 .َمنِزؿ ىافردُ ومُ : ؿنازِ مَ : مكافٍ  اسـُ 
 

َالكتابة
ّٕ  ٓخروًخ ضَ ْٓ ٍَ ىَ  ٖ   حُظِّو٤ضَ  أ ُّ ٣َ  ٗؼ١َّ، ك ّْ  ،حُّ٘ضّ  هَحءسِ  ػ٠ِ وٞ  شِ حُوخطّ  حٌُخطذِ  ـشِ ُِ رِ  ؿي٣يٍ  ٖٓ ٚؿِ ْٞ طَ  اػخىسِ  ػ

 ٍُ َِ  ٖٓ ٝطٌؼ٤قٍ  رب٣ـخ ٍٍ  ؿ٤ ٍِ  اهال َٓ  ٙرؤكٌخ ِٓ  حألط٢ِّ، حُّ٘ض   طخكذُ  ٍحَىٛخأ ظ٢حُّ  ؼخ٤ٗٚٝ ٝ ْٖ  َٛ  حألٓخٗشُ  َٚٝؽِ شُ  ْ  أ

ٍِ  َِ وْ َٗ  ك٢ َٔ  ك٢ ضٍ وْ َٗ  أٝ ٣ُخىسٍ  رال شٍ هّ ري ٜخٝطي٣ُٝ٘  ،حألكٌخ ٍِ  ؼخ٢ٗ،حُ ـَ  حُّ٘ض   ٝاظٜخ ُٔ  ِْ ـْ حُلَ  يٝىِ كُ  ك٢ ي٣يِ حُ  .لّيىِ حُ

 ِٓ ٝ ْٖ  ّْ ّٕ  ػ ٍَ  ٗض   ػٖ ػزخٍسٌ  حُظِّو٤ضَ  كب ٍَ  ٗض   سَ ٓخىّ  ل٣١َٞ  هظ٤  : ح٥ط٤شِ  طٞحصِ حُوُ  رخطّزخعِ  ٓ٘ٚ أؽٞ

َٔ  ِْ ْٜ ٝكَ  حألط٢ِّ، حُّ٘ضّ  هَحءسِ   1-  . ٞػٞعِ حُ

ٍِ  حٓظوَحؽِ   2- َّ  حألكٌخ ٍِ  ىِ َْ ٝطَ  ،ث٤ٔشِ حُ  . حُؼّخ٣ّٞٗشِ  حألكٌخ

  .شِ حُوخطّ  ٘خـظِ ُِ رِ  حُّ٘ضّ  ط٤خؿشِ  اػخىسِ   3-

-4   ُٔ ٍِ  ػ٠ِ لخكظشِ حُ َِ  ٖٓ حألكٌخ ٍِ  أٝ ٍَ طيهُّ  ؿ٤ ٍّ  اطيح   أكٌخ

 

ٍِ  ػ٠ِ لخكظًخُٓ  ًِٔشٍ  جشِ ِٓ  يٝىِ كُ  ك٢ ُٚ ُّٝوظْ  ،( حُلٔخ٤ّٓشِ  ( ضّ َٗ  ا٠ُ يْ ػُ  ُٓ  ٙ،أكٌخ  .حُظِّو٤ضِ  ٖٓ ِّٚٔظَ ؼَ طَ  ٓخ َحػ٤ًخٝ

 

حط٢ّ: ٌّ ُْ حُ  حُظّو٣ٞ

ٔ   رٍق١ٖٟ ثؼل   ٟ ِٓل  أرأو  "  اٌؾَب١ٍ خ  "  ٔ  : إٔٔ 

ٔ   لوأد    1- ٟ   إٌ  اع   ٗ  ز  ّ  ٙ  ف   ٚ األٍٕ  . ١ لا

-2    ٍ  . اٌض ب٠ٛٔ خ   األفىبه   ذ  و  و  ر   ٚ ،ئ١َخ  اٌو   األفىبه   ذ  زقوع  ا

ِّٔ  ١ٕبغخ   د  ل  ػ  أ    3- ٕ   زٟغ  ٍ  ث   إٌ   . خ  اٌقب

َ   ئٕلاه   أٚ ً  رلف   غ١و   ِٓ األفىبه   ػٍٝ ذ  ظ  ؽبف    4-  . أؽىب

 . وٍّخ   ِئخ   لٚك  ؽ   فٟ ٗ  ز  ج  ز  و    5-
 

 

أنَت ّل تتحّملل ُبقعلًة سلوداَء فلً 

ثوبِللَك األبللٌِض، لكّنللك قللد َتحِملللُ 

فً قلبِك الّصغٌِر أْرطاًّل وأْرَتلاًّل 

ِمللَن الِحْقللِد والَعللداوِة والَبغضللاِء 

  !!واْلَحَسدِ 
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ؽ٢٘ { َٝ ُّٕ } هظ٤يسُ: ٓؤًظُذ ػ٘ي ٣خ  كيسُ حُوخٓٔش / ٝأَٗض حُُلذُّ ٣خ أٍى َٞ ظظخ٤ُشٍ  حُ ُٓ  ٍَ  كلع ػشَس أٓط

َُ  يَ ُِ ُٝ  َّ  اٍريَ  ك٢ َّ حُظّ  كؼ٤َ ٓلٔٞى حُّشخػ ٌٍ ُٓ  ٜٓ٘خ ،٘خطذَ َٓ  ػّيسَ  ط٠ُّٞ ، ّ 1940 ػخ ّٔلخٍسِ  ك٢ ٔظشخ  ك٢ شِ حألٍى٤ّٗ  حُ

ُٖ  ،ح٣ٌُٞضِ  ٍّ  ٝأ٤ٓ ُٞ ػُ  ٝٛٞ ،وخكشِ حُؼّ  ُحٍسِ َٝ  ك٢ ػخ ٌُ ٍحرطِش  ؼ  . ٤ٖحألٍى٤ّٗ  ظّخدِ حُ

ْٔ  أؿ٤٘خصُ : ٚىٝح٣ِٝ٘  ٖٓ ـَ  ٝٗيحءٌ  ،دِ حٝحالؿظَ ضِ حُّظ ٍُ  ح٥ط٢، يَ ُِ ٍِ  ٝؿيح َِ  شَحعُ ٝ ،حُط٣َّنِ  ٝٛخٓشُ  ، حالٗظظخ ح٤ُِّ

  ضُّ حُّ٘  ٓ٘ٚ ٌَ هِ أُ  ١ٌحُّ  ،ٝحُطّٞكخٕ

 

  ّٞ  حُ٘ضّ  ؿ

َُ حُشّ  ؼشنُ ٣َ   - ٕ   خػ َُ ٣َٝ  ،حألٍى ُِّ ٣َٝ  ُٚ ٚظِ ٔلزّ رِ  لو  :رٚ ٚؼِّوِ ٝطَ  ا٤ُٚ ٚرخٗظٔخثِ  ؼظ

ْ   ّبٌ   ٟ  ك   ؽٚٛه   ِٓ ٌألهك ٗزاؽ   ٠إو ل   ،ز١ّ ي  ِ   ٌٚ  ِ ْ   وا ِ   ِٚب ،ٌإلَٔب ّ   ٗلل  ٟ   غزّغ  ٌٍ  قزٍف  ِ   فٟ ىاد  ئٔغب ِٓ اإلَٔبٔ

  ّ  . غبالداٌ

َُ ك٢ حُوظ٤يِس ا٠ُ ٍَ حُّشخػ ٓ   :ٝأشخ  ٛ  ٛ زواثٗ  ػٓ اٌ َ  اغ  َ  ٜٓ٘ٔخ أ٠ ب ً ُٖ ٕ  ٣َؼ٤ُش ك٢ ىحهِِٚ، ٣ٌُٝٔ ّٕ حألٍى ًيح أ ًّ ئ ُٓ  ،

َُ رخُـَرِش؛  ََ ال ٣َشؼ ّٕ حُّشخػ َّ ًٌُي كب ، ٝٓخ ىح ََ ً  ح٥ه ر ؾ  ً  ٚاه  ب ؽ  ٗ اٌ زٟ ال ر فبهلٗ  أ٠ ّٕ  ٚؽ  ٗ و و  ؼ   ِ   ْ ْ  األهك ، ٝٛٞ أل

 ِٖ ُي ك٢ ؽز٤ؼِش حُٞؽ ـِ ٓ  ئ١ٌٗ :٣َ  .إٌّيي  اٌن ٞ ٠ طّئ

 

 1حُلْٜ ٝحُظّل٤َِ ّ :{1المقطع}

 ؽ٢َ٘ٝ  ٣خ يَ ػ٘ ٓؤًظذُ . 1

2 . ٍْ مِ شً كْٞ َُ  ُْٓ ٝأ ْٞ ُٖ ْٔ طَ  ُِّش َٓ  كِشَ ٍِ  ٌ ِّ م حُـٔخ٢ُّ ّ   ِٖ حُ ّٝ  /أ1حُظٌّ

م حُـٔخ٢ُّ ّ   ٢ُِ٘ ِٔ لْ ٝطَ  ُِٜخِٔ أكْ  ُُِلذ   شً ٍح٣ ٝأٍكغُ . 3 ّٝ  / ٛـ 2حُظٌّ

َ   ٓؤًظذُ . 4  أٟٛٞ ٓخ ً

ِٖ حُ ا٠ُ ْل٣َِٞ  ٝٓخ. 5 ؽَ َٞ 

6 . َُ  َٟشْ حُزُ  يأّٗ  ٓؤًً

7 . َُّ ًٝ  َِ َِ ُِزَ  حُو٤  َش

م حُـٔخ٢ُّ 9ّ+8      ضْ لَ ظَ َٛ  ٔخًِّ  آط٢. ك8 ّٝ  / د 1: حُظٌّ

9 . ٍُ مِ حُشّ  ِظال  ٢ِ٘زُ طْ طَ  ْٞ

م حُـٔخ٢ُّ ّ   ٢٘ؼخٗوَ طُ  ٢ً يًٍحػُ  حٓظّيصْ  ًِّٔخ ٝآط٢. 10 ّٝ  : ؽ 1حُظٌّ

ّْ  رشٞمٍ . 11  ٢٘طلُؼَ٘  ػ

م حُـٔخ٢ُّ ّ: 13+12     ضْ ٜؼَ َٗ  ٔخِّ ًُ  ٓآط٢. 12 ّٝ  / ى 1حُظٌّ

رخى. 13 َُ حُطُّ  ٍُ  ٢٘طٔؤُُ  ْٜ

ِْ  ؼخعِ شُ  ك٢ ٓآط٢. 14 م حُـٔخ٢ُّ ّ  َِ َٔ ٝحُوَ  ٔخءِ ِْ ٝحُظ   حُّشٔ ّٝ  / ؽ 2حُظٌّ

ر٠ ٓؤٍِؿغُ . 15 َُّ ًػخؽَ  ُِ ْٞ 

16 . َُ  خشٞهً  ُؿَرظ٢ ٝأكٔ

ِّ  ٍكِشَ  ٝأؽ١ٞ. 17 ْٝ  حأل٣ّخ لَ  ؿخعِ ٝحأل ِٔ م/ د +  5حُلْٜ ّ   ِٖ ٝحُ ّٝ  / أ 2ّ حُـٔخ٢ُّ  حُظٌّ

 طيػٞ ٔخكخَُ  ٓآط٢. 18

ٍَ  رال. 19 م حُـٔخ٢ُّ 21ّ+20+19       ه٤ ّٝ  / أ 3: حُظٌّ

ٍَ ؽَ  ٝال. 20 ٤ 

ِٖ  ٝال. 21 ل ُٓ 

ح. 22 ًِ  ْزنَ ظَ ُْٝ  ضَ ْ٘ ًُ  ػ٣ِ

ِّ حأل٣ّ  ٟيَٓ . 23  ٝؽ٢٘ ٣خ خ
رَشٌ كَْوُي حألكزِّش ؿُ  َْ ! 
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بٍح٣ش:  ّا  ٍ ْٟٛٞ: ) ػ  ت  ( ٘ٛٞ/ أ ؼ١ل اٌقجو( ثْو/ حُزُشَٟ: ) أ ؽ   َ ْ و، ؿٔؼُٜخ اٌ َٛظَلَْض:  ث  ب/  ذ ٚػال ٕٛرٙ  بؽ   ٕ  /

ر٠: ) َُّ ر ف غ   ِب( هثٛحُ ٗ   ِٓ اه  ُٓلَُىٛخ األه ث ٛح،  َلٖ:  أرغبٚى  (: ٛٛٞ/ أْؽ١ٞ ) ه  ِٔ ُْ ُٓلَُىٛخ اٌّٖبئت/ ح ؾٕخ،   ِ  /

ح: ) ًِ  .اٌغبٌ ت  اٌٟ  ال ٠ م ٙو   (ػيىػ٣ِ

  َِ َذ حألٓط ْٔ ِْ  :حُّشؼ٣َّشِ حُّشَف ك َِ حُٔؼِّ ِػَغ طلظَٚ هؾّ ٤ُْ ٓٞؿًٞىح ك٢ ى٤ُ ُٝ  ٓخ 

1 . ُ٣ َُ َُ  ؼزّ َٖ  ِٚ٘ ؽَ َٝ  ا٠ُ ٚهِ ْٞ شَ  ػٖ حُّشخػ َٕ  ك٤  ٚ،ِ٘ ؽَ َٝ  ك٢ هظ٤يسٍ  ًظخرشِ  ا٠ُ ٚهُ ْٞ شَ  ٚك٤يكؼُ  ػ٘ٚ، رؼ٤ًيح ًخ

ٍَ ٝطَ . 2 َٞ  ا٠ُ ٜخزؼؼُ ٣َ ٍحٍص زخػِ  ِٖٓ  ك٤ٜخ ٔخرِ  ؿ٤ِٔشً  كشً ْٞ َُ  حُوظ٤يسَ  ٌٛٙ ّٞ َ   ٔخَ٘ أ٣ْ  ٚؿيحَٗ ِٝ  ُٖ ٌُ ْٔ ٣ُ  ١ٌحُّ  ِٖ ؽَ حُ  .ك

ّٕ  ِٚ ز  كُ ٍح٣شَ  ٣َٝكغُ . 3 ح ػؼز٤طَ  ُألٍى  ا٤ُٚ، ِٚ ٝحٗظٔخثِ  ٤ِ٘ٚ٘ كَ  ًَٖ

َ   ٣ٌٝظذُ . 4+5  ،ؿ٤ِٔشٍ ٍحٍص زخػِ  ْٖ ِٓ  ٙرزِيِ  ٤ِ٣نُ  ٓخ ً

6+7 . َُ ًٌ٣ٝ  َُ ٕ   حُّشخػ ٕ   أ َ  ُِ  طخءِ ٝحُؼَ  َِ ٤ْ حُوَ  يُ َِ رَ  حألٍى َٓ  حُزُشَٟ كٜٞ ٚ،لظخؿُ ٣َ  ْٖ َٓ  ٌ  ،َُ ٝحأل

َُ حُشّ  ِز٣ٝ٢ُّ . 8+9 َ   ك٢ ٘خى٣ٚ،٣ُ  ػ٘يٓخ ِٚ ِ٘ ؽَ َٝ  ىػٞسَ  خػ حٜٗخ أٝ ٤ُاًل  حألٝهخصِ  ً خْٔ شَ  ،ًٍ ْٝ  ٢َ ِٜ ْ٘ ٤ُ ُِ  ،ظِٔشً  أٝ ًٔ  خعَ ؿَ أ

 ا٤ُٚ، ِٚ هِ ْٞ شَ َٝ  حُـخ٢ُ ِٚ ِ٘ ؽَ َٝ  ا٠ُ ِٙ و٤خىِ رخْٗ  يكًٞػخَٓ  ك٤ؤط٢ ٚ،َرظِ ؿُ 

َٖ ٓي  ًٍحَػٚ ٢ً ٣ُؼخٗوَٚ ٣َٝلظَِؼَ٘٘ٚ،. 10+11 ّٕ حُٞؽ َُ رشٍٞم أل  ٤ٓؤط٢ حُّشخػ

ر٠ حُطّخَٛسُ حُّ٘و٤ّشُ . 12+13 َّ َٓض حُ ، ٤ٓؤط٢ ًِّٔخ هخ ِٖ ؿَٞع ُِٞؽ َّ  طٔؤُُٚ حُ

َ  ك٤ٖ (.. 14 َِ ٤ُاًل ) ك٢ ً ِْ طزخًكخ َٝٓغ حُؤ  ٤ٓؤط٢ َٓغ أشّؼش حُّشٔ

ًٛخ، ٤َٓؿُغ ٓشظخهًخ ُٜخ،. 15 ٌَ ُٓ ر٠ حُطّخَِٛس حُّ٘و٤ِّش ؽخثًؼخ ال  َّ  ٤َٓؿُغ ُِ

16 .. ِٖ َُ ُؿَرظَٚ ٝٓشظخهًخ ُِٞؽ  ٣لٔ

ِٞؿَؼش ٣ٝظَُى ٓظخثزَٜخ،ٓ. 17 ُٔ ـَُرشَ حُ ُُ حُ  ٤ظـخٝ

ٍَ ىػٞطِٚ ٖٓ ٝؽِ٘ٚ، . 18+19+20+21 ْٞ ّْ ٤ْ ال هَ ر٤ٓؤط٢ كَ ٍٖ ) رؤ١ّ ٤ٍِٓٝش حُٜٔ لُ ُٓ ٍَ ٝال   إٔ ٣َؿَغ (ٍَ ٝال ؽ٤َْ

َـى ؼَيقًَتَى ال العكائؽَى أفٌَ فٍَ ىحتٌَ دعكه،يَى ماحالَىَوكطنًَ نداءًَ مبيةًَتَى في الٌشاعرًََأما  أك رناحبَى ؿًَقٍَلمنََّ كسيمةَه لديو كافرٍَتىَتَى لـ كا 
 .وأمامَىزناَحاج ؼَيقًَيَى ال ؽَيالعائًَ فيذا و،نًَطَىكَى إلى وَيمَُّقًَتَى اكَِّجَىَأك رِّابَى

ًُ ظخـْ ُٓ . 22+23 ح  ح لْ رَ  ٣ّشِ حُٔخىّ  حُؼٞحثنِ  َ  ًُ ح ٝرَ ًَ َٔ  ٜٗخ٣شِ  ٝك٢ ح،ًّٞ ٝؿَ ًَّ َُ  يػ٣َٞ  وطغِ حُ سِ ٝحُؼِ  رخُزوخءِ  ِٚ ِ٘ ؽَ َٞ ُِ  حُّشخػ ِّ. 
 

 :ُحُل٤ّّ٘ش ٍُ  حُّظٞ

ّٔطَ . 1 ٍْ " : 2حُ ْٞ  كشً ْٞ َُ  ُْٓ ٝأ ُٖ طَ  مِ ُِّش ِّ  ٍكِشَ  ٌٔ ِٖ حُ ه  ":  ٓ  ٛ ٕ   ِ  ؽخا ٛ  ٌ  (  ٙبج  ز  و   زٟاٌ   اٌم١ٖلح  ( ٕٗ  ٛ  ٚ   فٟ ٗوال

 .ٙبوزبثز   ئٌٝ ٗ  ل  ٛ  ّ   ٗ  ؼ  ف  ك   ،ع١ٍّخا 

ّٔطَ . 2 ب، ٟٚ٘ ر ؾٍّٗ ":  ٢ُِ٘ ِٔ لْ ٝطَ  ُِٜخِٔ أكْ  ُُِلذ   شً ٍح٣ ٝأٍكغُ : " 3حُ ٞ  ٌٗ ها٠خ  ٠ ؾٍّٙ  ت  ثْٟء  ِبك   .ّجٗ   اٌؾ 

ّٔطَ . 3 ٍُ  ضْ لَ ظَ َٛ  ٔخًِّ  آط٢ك: " 9+8حُ مِ حُشّ  ِظال ه  ":  ٢ِ٘زُ طْ طَ  ْٞ  ٛ ْ بػو   ٕ ه   ٗ،ِ  الى  ر   ظالالا  ٌٕٗٛٛ   ٗل  ٛ  ّ   اٌ  ٛ ٕٚ 

ب الي  اٌظ   ٕا  "  ٗطٍج  ٚر   ٕبك٠ٗر   أّقب

ّٔطَ 4  .ويعانقَ لِ  راَعوذ مدُّ يَ  إنساًنا فَ طَ الوَ  الّشاعرُ  صّورَ : "  ٢٘ؼخٗوَ طُ  ٢ً يًٍحػُ  حٓظّيصْ  ًِّٔخ ٝآط٢ :"10. حُ
رخى ضْ ٜؼَ َٗ  ٔخِّ ًُ  ٓآط٢:"13َ+12.َالٌسطر5َ َُ حُطُّ  ٍُ  وتسألُ  أشخاًصا ونِ طَ وَ  في الجباؿَ  الّشاعرُ  صّورَ  ":٢َ٘طٔؤُُ  ْٜ

 .العودةَ 
ِْ  ؼخعِ شُ  ك٢ ٓآط٢:"14َ.َالٌسطر6َ شّبَو أشّعَة الّشمِس والّظمماَء والَقَمَر بأدواٍت ُتعيُده إلى  ":ََِ َٔ ٝحُوَ  ٔخءِ ِْ ٝحُظ   حُّشٔ

 وطِنو.
َُ َ:"16.َالٌسطر7َ  شّبو الُغربَة بشيٍء ُيحمُؿ.":ََخشٞهً  ُؿَرظ٢ ٝأكٔ
ِّ  ٍكِشَ  ٝأؽ١َٞ:"17.َالٌسطر8َ ْٝ  حأل٣ّخ لَ  ؿخعِ ٝحأل ِٔ  شّبَو الّزمَف في غربِتو بقطعِة قماٍش ُتطوى. ":َِٖ ٝحُ

 َ٣ ْٖ َٓ َٝ ظُ٘غ حُلَ ٛ٘خى  ك٢ ِٟٞ.. 

 َٞ ًَ حُ ِٚ ٣َ هِض   ٍٞسَ ظُ٘غ حُؼ  حطِ
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 2حُلْٜ ٝحُظّل٤َِ ّ: { 2 حُٔوطغ }

 / ؽ 5حُلْٜ ٝحُظّل٤َِ ّ     ًٓيٟ ٓٞحى أٟٛٞ ال ك٤ي ٓؤرو٠. 1

 ٍِ يَ حُوَ  ُْلظشِ  كظ٠ّ ك٤ي ٝأك٤خ. 2

3 . َُ ْٖ  ٓؤؿؼ ٍِ حُظ   ْلوشَ هَ  ٔخ٠ٓطَ ًْ ا طَحريِ  ِٓ  / ى 5: حُلْٜ 5ّ+4+3    ْي

4ٝ . َُ ِٛي ك٢ أؿٔ ىُ زَ ٣ُ  ٓخ ٤ٓخ ٞسَ هَ  ي  َِ حُي   ْٔ ْٛ 

ؾُ . 5 ِٔ ْٖ  ٝأٗ ْٜـشَ  وِ يُ ٣ُ  ٓخ ٍر٤ِؼي ِٓ َِ  ر ْٔ  حُُؼ

ْٔضُ . 6 ُٝ  ُٕ رًخ أًٞ َِ ظ ـْ  / أ 5حُلْٜ ّ      ُٓ

 حُّي٤ٗخ ك٢ ضُ كْ ٞ  ؽَ  اًح. 7

 مٍ ْٞ شَ  ك٢ ا٤ُي ْيصُ ٝػُ . 8

 ُٚ يٝىَ كَ  ال ذ  ٝكُ . 9

َِ  ٣ٍخفِ  ٢ك ٓآط٢. 10 ح ح٤ُِّ ًٍ  اػظخ

ِْ  ك٢ ٝآط٢. 11 ٤ٔٗ  َِ خ حُلـ ًٓ  أكال

 ًحط٢ ك٢ حٍُِٔٝعُ  ُْ حُؼخَُ  كؤٗض. 12

 أٗخ ٝأٗض. 13

َِ  رِشخٍسُ  ٝأٗض. 14  حُوز

ُّٕ  ٣خ ذُّ حُلُ  ٝأٗض. 15  أٍى

ٍِ  ك٢ كالًكجدافَي قُ حُط٤ّْ  أٗضَ . 16 ٍِ  حألكٌخ ٞ م حُـٔخ٢ُّ ّ   ٝحُظُّ ّٝ   / ى 2حُظٌّ

 
ت  ( ٘ٛٞأٟٛٞ: ) ٠َٓ: ) اٌؾ١بح   ٛٛي/ ٓيٟ:  أ ؽ  خ َٔ  / ٚاالٙطواة اٌؾووخ  / َهْلوَش:  اهرفغ  ( ٍّٛ/ طَ

ل  ( ثلك٣ُزّيى: )  ؽخ( ثٙظ/ رٜـش: ) ٠ ج ؼ  كض: ) ف و  ّٞ ٌ ذ  ( ٛٛف/ ؽ  ٛ ذ  ( ػٛك/ ُػْيُص: ) ر غ  ؼ  ع  /  اٌق١بي/ حُط٤ّق:  ه 

ِٞؿيحٕ: ) ْ ؼٛه ٚاإلؽَبً. (ٚعلحُ ٚ  اٌّىَٛهح   اٌ  أزجٗ ٌٍٛا

 

 :حُّشؼ٣َِّش َِ َذ حألٓط ْٔ  حُّشَف ك

فٍَ ،)ًَتوكٍَمَىَ(َهًَقىدىرًَ حظةًَلىَ ىحتٌَ وطنًَكَى في ياحٍَتَى الٌشاعرًَ اتَيفذَى ،فًَطَىكالكَى وذاتًَ بيفَى كٌحدًَالتٌَ عف الٌشاعرَي عٌبرَييَي:1+2َ  كا 
َـى طفَيفالكَى ،فًَطَىالكَى كذاتًَ اعرًَالشٌَ ذاتًَ بيفَى زاجَوتًَكامٍَ اَـوحَىتًَالٍَ حالةَي كىي نو،عَى عيدنابَى كاف  ال ،دائمنا اعرًَالشٌَ رألمَىَأما

َ.هرىَيٍَغَى لكَىيٍَيَى
َ؛فًَطَىلمكَىَوًَتمائًَانٍَ عف بيا عٌبرَييَي رناَكصَي وبيعَىكرَى وياىَىكمًَ ونًَطَىكَى رابَىتَي ؿَىعَىجَىكَى:3َ
َ و،قمبَي ضيَنبًَيَى طفًَالكَى رابًَتَي مكَّْعَيبًَفَى :4َ
َ.وَيامَيأيٌَ جَيبيَىتَى وكبربيعًَ و،ربتًَغَي كةَىسٍَقَىَزيؿَييَي ومياىًَكبًَ:5َ
َو،طنًَكَى عف سيٌَفٍَالنٌَ راًبوتًَاغٍَ كرةَىفًَ اعرَيالشٌََرفضيَكيَى :6َ
َعنو،َعيدنابَى تَيٌحمٍَرَىكتَى تَيٍمَقٌَنىَتَى إذاَطنيكَى عف اغتربَنمَي أككفَي ال:َقكؿَيكيَى :7
َ.لو حدكدَى ال ذمالٌَ ٌبيكحَي كاقيأشٍَ النَامًَحَى إليو تَيدٍَعَي ََـّثَي :8+9

َ ،كاإلعصارَو قتَوكَى أمٌَ كفي جرًَالفَىَأك الميؿًََفي كدةًَلمعَى فنايًَمىَتَىمَي اعرَيالشٌَ بدككيَىَ:10+11
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َ،الٌشاعرًَ ذاتًَ في زركعَهمَى فاألردفَُّ:12َ
َ،الٌشاعرَي ىك فالكطفَيَ "أنا أنتَى" َيمابينَى كٌحدًَالتٌَ كعف وبكطنًَ وتباطًَارٍَ ؽًَمٍَعَي دلمَى عف عٌبرَيكيَيَ:13
َ.ونفسًََفي كالخيرَي ةَيالٌسارٌَ شارةَيالبًَ كىك :14
 ودانًَجٍَكًََفي رَهحاضًَ كىك ،الٌشاعرًَ مةًَخيٌَمَي في كرًَكالصٌَ األفكارًَ ؿَُّكَي ككىَي ،َـييًَمٍَكالمَيَعكرًَالشٌَ عَيبىَنٍَمَى ىك طفَيكالكَىَ:15+16
فٍَ  .عنو عيدنابَى كافَى كا 
 

 :حُّظٍٞ حُل٤ّّ٘ش 

ّٔطَ 1 َُ : " 3. حُ ْٖ  ٓؤؿؼ ٍِ حُظ   ْلوشَ هَ  ٔخ٠ٓطَ ًْ ا طَحريِ  ِٓ ٓ  ثبٙطواة  ٚؽووخ  "  ْي اٌمٍت ؛ ّجٗ  ر واة  اٌٛٛ

.  ٕٗ ٛ  ٚ تِّ  ٗ ث ؾ   ِ ٌ ز ؾب  كالٌخ ا

ّٔطَ 2 َُ ٝ : "4. حُ ِٛي ك٢ أؿٔ ىُ زَ ٣ُ  ٓخ ٤ٓخ ٞسَ هَ  ي  َِ حُي   ْٔ ْٛ  "  ٖ ه  ٠ ؾزبط  غ١َالا ث١ّب ٓ  ثْٟء  ل ن  ِ ح  اٌي   ٛ  َ ّجٗ  ل 

.  ٓ ٛ  ٛ  اٌ

ّٔطَ 3 ؾُ  : "5. حُ ِٔ ْٖ  ٝأٗ ْٜـشَ  وِ يُ ٣ُ  ٓخ ٍر٤ِؼي ِٓ َِ  ر ْٔ ٓ  "  حُُؼ ٛف  أٚ اٌؾو٠و  ّجٗ  هث١غ  اٌٛٛ  ٖ ٛ  اٌ ثق١ٛ

ؽخ   ، ّٚجٗ   ف و  َ ظ   ٕ . ر  ظ   َ ٔ  لل ٔ   اٌؾ١بح  ثم١ّ

ّٔطَ 4 َِ  ٣ٍخفِ  ٢ك ٓآط٢ : "10. حُ ح ح٤ُِّ ًٍ َ ٗ ثبإلػٖبه ."  اػظخ  ّجٗ   ٔف

ّٔطَ 5 ٗ ثبٌز واة  "  ًحط٢ ك٢ حٍُِٔٝعُ  ُْ حُؼخَُ  كؤٗض : "12. حُ  َ ٗ، ّٚجٗ   ٔف  َ ّجٗ  ٕٚٛٗ  ثْغوح  ِغوٍٚخ  ثٕف

.  ٓ ه ع  ف١ٗ اٌٛٛ نٞ ى 
ٗ  اٌ   ٚاأله

 

 3حُلْٜ ٝحُظّل٤َِ ّ { 3 حُٔوطغ }
 

ُّٕ  ٣خ هللاُ  كٔخىَ . 1 م حُـٔخ٢ُّ ّ      خٝؽً٘  ٣خ أٍى ّٝ  9حُظٌّ

 ٓلزّظِ٘خ ك٢ ٘خ٠ٓطَ . 2

ِٕ ٘ٝحُزُ  حُظّخ٣ٍنِ  غَ َٓ . 3 ٤َ  ٤خ  ٔ  َِ ٝحُ

ح٣خصُ  ُيَ .  4 َّ  ُْٗؼ٤ِٜخ حُ

ٍِ  ٢ك لتٍخًفؽَى. 5 َٔ  ى٣خ  ميٍمًيمةَن ـيِ حُ

ُٔؼـْ ٝحُّيالُش ّ        لُِٜٔخطَ  أٗضَ  رَإ٣خ. 6  6حُ

7 . َٓ  طخُِٗؼٚ أٗضَ  يٍ ـٝ

 حُؼَدِ  ٍح٣شِ  ٍٝحكغُ . 8

 ىِ يَ ػَ  رال ظ٠طُلْ  ال حألٓٔخءَ  ُيَ  ِْ٘خـ  َٔ كَ . 9

10 . ٍَ ََ  ال رلو  ُٜخ ٗظ٤

ُٕ  قك٤ٌ. 11 رًخ أًٞ َِ ظ ـْ  ؟ ُٓ

َ   ُ٘خ ٝأٗض. 12 ِْ  رٌ  ٘خٝطلُؼُ٘  حُّي٤ٗخ ٓؼخُ

ُ٘ طَ  حُوِذ ٘خ٣خكَ  ك٢ ٝأّٗي. 13 ٌُ م حُـٔخ٢ُّ ّ      ٢٘ٔ ّٝ  / د 2حُظٌّ

ٗخ ك٢ أُكزُّي. 14  ٝطلَحءَ  ٜاًل َٓ  حُيُّ

 حُؼَدِ  ٝحى١َ  ٝهْلوشَ . 15

 

، لكْن حٌَن ٌتعلُّق األمُر ا قوًٌّ ًل جُ أبً..أكوُن رَ 

 امً اباْلحنٌِن فاألمُر ُمختلٌف تم
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( :٠َٓ ا٠ ل  ( ّٔٛطََ٘خ ج و   ر ي  ٤ََ: ) ٚو   ٔ لَُىٛخ ١ٍو/ حُ ُٓ ١ وح  (   ٍ ،  ٔ ّ ق ٤خِم: اٌى زبثخ  ػٓ ؽ١بح   ّٔ ْ  ، ٝك٢ حُ ـ  األهك /  ربه٠

ٙب( ػ٣ٍُْٛؼ٤ِٜخ: ) ف و ف   (ففك)طَْولُِن: /  ػب١ٌاب ر وفؼ  ُِٜٓٔش: ) ر و  ُ  فٟ ( هأٍٜإ٣خ: )/  ِ ٛؽ١خ( ُ  ٙ  ٌ  /  ِب ٠واٖ  إٌ بئ

ٗ ) األؽالَ (،  ِ ٕب ٚ   ِض١ً( ٔظو/ ٗظ٤َ: ) هؤَٜؿُٔؼٜخ:  ِ  ُٓلَُىٛخ: أػّبق(ؽٕٛ/ َك٘خ٣خ: ) ِ َب ٕ ١ خ،   / ؽ 

 .ٚاٙطواة ؽووخَهْلوش:  

  :حُّشؼ٣َِّش َِ َذ حألٓط ْٔ ِْ حُّشَف ك َِ حُٔؼِّ ِػَغ طلظَٚ هؾّ ٤ُْ ٓٞؿًٞىح ك٢ ى٤ُ ُٝ  ٓخ 

َ ،األردفََّ حميَىيَى أفٍَ عالىتَى اهللَى الٌشاعرَي دعكيَى.1َ
َكه،حبَُّكأَىَيـبََّفأحَى و،أبنائًَ بَّْحَيبًَ رَىبَيكَى ذمالٌَ الكطفَى ىذا.2َ
 و،أبنائًَ طكالتًَكبَي ومكاقفًًَبََشٌرفةَهمَي تاريخٌيةَه رةَهيٍَسًَ فمألردفَّْ ه،اضرًَكحَى اضيومَى في زازًَتكاالعٍََرًَخٍَلمفَى عثَهبٍَمَى كىك .3َ
َ.ظماءًَالعَي وأبطالًَ رًَيَىكسًَ
4َ  كأردفٌَ و،ببطكالتًَ تٍَطَىبىَتَىارٍَ تيالٌَ وكأسمائًَ ،اريخًَالتٌَ في وكمكانتًََو،تًَعَىفٍَكرًَ هدًَجٍَكمَى األردفَّْ رايةًَب الٌشاعرَيَفخرَيكيَى.
َ.ةًَزٌَالعًََكأردفَّْ ،رامةًَالك
َاٌلتيَتيحٌقؽيَلناَالمىٍجدىَكتيٍمًيميناَتحقيؽىَأحالًمناَبالمىٍجًدَكالكرامًة.َ.5+6 َكالمكانةيَكالبطكالتي َىذهَالرٌاياتي
َ.المجديَالذمَيصنعيوَاألردفَُّ.7َ
َالذمَرفىعىَمكانةىَالعىرىًبَ.8َ َ.كمّْيـاألردفُّ
َبأسماًءَأبطاًؿَتاريًخناَالميشرًؽ،َىيَأسماءهَكثيرةهَالَتيٍحصىَكالَتيعىدُّ.َ.9

َلو،َكالَشبيوىَبو..10َ َلو،َكالَمثيؿى َكقدَحٌققكاَلناَالمجدىَالذمَالَنظيرى
َ،غتربنامَي يككفَي كيؼَى الٌشاعرَيَؿَيساءَىتَىكيَىَ.11
َفي12َ َمكافو َفيَكيؿّْ َيرلَكطنىوَاألردفَّ َأبناءىهَجميعنا،.َكالميغتًربي َاألردفُّ ،َكيحضيفي َالعالىـً
َ(َ)َالكطفَي.ََك13 َ،بقمًبووَداخمًَ في سكفَييَى األردفُّ
َكبكادمَالعربًََه،رًَضَىكحَى ًهَكًَدٍَبىَبًَ و،يكلًَكسَي راًئوحٍَصَىبًَ.14َ
فقةيَالقمًبََ.15َ َ.بًَرَىالعَىَبكادمىكَخى
 

 :حُّظٍٞ حُل٤ّّ٘ش 

ّٔطَ 1 ."  ٓلزّظِ٘خ ك٢ ٘خ٠ٓطَ  :"2. حُ ٓ  ثْغوح  ر ىج و   ّجٗ   اٌٛٛ

ّٔطَ 2 ٍِ  ٢ك لتٍخًفؽَى: " 5. حُ َٔ  ى٣خ ."  ميٍمًيمةَن ـيِ حُ ل  غ   ّ ً  ٌزؾم١ك  اٌ ُ  إٌ ب  ٙ  ٍ  ٠  ْ ا٠بد  ثأَب  ّجٗ  اٌو 

ّٔطَ . 3 ْ  "  لُِٜٔخطَ  أٗضَ  رَإ٣خ : "6حُ ٓ  ثأَب ، ّٚجٗ   اٌٛٛ  ٓ ؤ٠ب ثْٟء  ٠ ؾٍّٗ  اٌٛٛ ّٗجٗ   اٌو   ِ ً  أؽال  .٠ ؾّ

ّٔطَ 4 َ   ُ٘خ ٝأٗض : "12. حُ ِْ  رٌ ٘ب. ّجٗ   "  ٘خٝطلُؼُ٘  حُّي٤ٗخ ٓؼخُ ٓ  أثٕبء   ٚ ز  َ  اٌ زٟ ر ؾ  ٓ  ثبأل  اٌٛٛ

ّٔط5َ ُ٘ طَ  حُوِذ ٘خ٣خكَ  ك٢ ٝأّٗي:"13.حُ ٌُ ٔ٢٘".  ٓ ى  َ  ٠  ْ ٓ  ثأَب ،ّٚجٗ  اٌٛٛ  ٓ ىٕٗ  اٌٛٛ  َ  ّجٗ  لٍجٗ  ثبٌج١ذ  اٌ نٞ ٠ 

ّٔطَ 6 ٟ  "حُؼَدِ  ٝحى١َ  ٝهْلوشَ :"15. حُ ٓ  اٌؼوث ْ  لٍت  اٌٛٛ ْ  األهك ؛كالٌخ  أ ٞ  اٌؼوة  ثبٌمٍت  اٌ نٞ ٠ قفك   .ّجٗ  ٚاك

 

 

 

 

َْ رش٢ٍء أَٗض حكظوِ 

ُٚ طظ٘ؼُ   
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 4حُلْٜ ٝحُظّل٤َِ ّ { 4} 

ُم حُـٔخ٢ُّ ّ 2+1      رٚ ٍُْػضَ  هيْ  طَحرُيَ . 1 ّٝ  / ٛـ 1حُظٌّ

2 . ٍَ  حألريِ  ا٠ُ هخُيسً  حُُلذ   رٌٝ

3 . َٞ َُ  ٓٔخثِيَ  ك٢ ُظؼِ ح٣خصِ  أؿٔ َّ  حُ

4 . ُِ ٍٓ  َِ ِٕ  حُلو  َِ لَ ٝحُظ   ٝحإل٣ٔخ

ضُ  كٔخ. 5 ْٔ ٍّ  ك٢ أكٔ  / أ 5حُلْٜ ٝحُظّل٤َِ ّ 5+6      ٣ٞ

ْ٘ضُ  رؤ٢ّٗ. 6 رًخ ً َِ ظ ـْ ُٓ 

ْْ  ألّٗيَ . 7  لخٍْه٢٘طُ  ُ

٢ُ٘ٓ ٍٝك٢ ًٔخ. 8  ط٘خى

َُ  ظ٢ِّ ًٔخ. 9  ٓؼ٢ ط٤ٔ

ٍُ  كؤٗضَ . 10 ُّٕ  ٣خ حُّيح ُ٘  أٌُٜٓ٘خ أٍى ٌُ  ٢٘ٝطٔ

11 . َُ  خً٘ ٌَ َٓ  ٍأصْ  ٓخ ٝك٢ك

ٞحى. 12 ٞحىَ   ...ِٓ  ٝؽ٢٘ ٣خ ِٓ

 

و/ حُظّلََ:  األث ل   ئٌٝ ثبل١خ( فٍلهخُيس: ) ٢ُ٘ٓ: ) إٌٖ  ٟٔ (ٔلَ/ طُ٘خِى بِو  َ ٕٟٝ رَ  ٞحى: ) ر غبٌ ِٓ ن( ٍٛٞ/   .غ١و 

 

 :حُّشؼ٣َِّش َِ َذ حألٓط ْٔ  حُّشَف ك

َ،يرًَكالخَى بَّْبالحَي زركعَهمَى طفًَالكَى رابَيتَي.1َ
َعنوَي دافعكفكيَي األردفََّ شقكفعٍَيَى أبناءَه بَّْالحَي ىذا مرةَيكثَى .2
َ،رًَخٍَكالفَى كاإليمافًََرًَصٍَلمنََّ زنامٍَرَى رايتيو كَىميَعٍَتىًَلََ.3+4
فٍَ وأنٌَ رلخٍَأيَ مرٌةَن ؤٌكدَيكيَي .5+6+7 َ كمنا،يَى وقٍَفارًَيَي ـٍَلىَ فاألردفََُّو،كطنًَ فعَى بعيدنا كافَى كا 
َو،مَيالزًَكتَي وسَيجالًَتَي وركحًَككَىَ.8
َو،معَى رَيسيٍَيَى وظمّْكًَ فيك.9َ

ايَى رأتَما تيالٌَ وكركحَى الٌشاعرًَ جدافَىكًَ فَيكَيسٍَيَى فالكطفَي ،طفًَالكَى معَى كٌحدًَالتٌََفكٌرةًَ إلى عكدَيكيَىَ.10+11+12  نناكَىسَىَكمن
َ.ومثمَى
 

 

 :حُّظٍٞ حُل٤ّّ٘ش 

ّٔطَ . 1 ْْ  ألّٗيَ  : "7حُ ."  لخٍْه٢٘طُ  ُ لٗ  نٞ ال ٠ فبه 
ل٠ك  اٌ   ٖ ْ  ثبٌ  ّجٗ  األهك

ّٔطَ 2 ٢ُ٘ٓ ٍٝك٢ ًٔخ : "8. حُ ."  ط٘خى ٌ  اٌ نٞ ال ٠ فبهلٗ  ١ٍ َ  ٌٗ ٚاٌغ  ّ الى ل٠ك  اٌ  ٖ ٗ ثبٌ  ّجٗ  هٚؽ 

ّٔطَ 3 َُ  ظ٢ِّ ًٔخ : "9. حُ ٗ."  ٓؼ٢ ط٤ٔ ١و  ِؼ  ْ  اٌ نٞ ٠َ  ٍٗ  ثبإلَٔب  ّجٗ  ظ 

ّٔطَ . 4 ٍُ  كؤٗضَ  : "10حُ ُّٕ  ٣خ حُّيح ُ٘  أٌُٜٓ٘خ أٍى ٌُ ٓ  لٍت  "  ٢٘ٝطٔ ى ْ  اٌ نٞ ٠َ  ْ  ثبإلَٔب بػو ،ّجٗ  األهك  ْ  اٌ

.  ٓ ى   َ بػو  لٍجٗ  ثبٌج١ذ  اٌ نٞ ٠   ْ  ّٚجٗ   اٌ

ّٔطَ 5 َُ : " 11. حُ ٗ ."  خً٘ ٌَ َٓ  ٍأصْ  ٓخ ٝك٢ك ْ  اٌ نٞ ٠وٜ ثؼ١ٕ١ ٗ ثبإلَٔب  ّجٗ  هٚؽ 

َِ ٝحُطّٞكخٕ ، شَحع ح٤ُِِّ َّ  ٓلٔٞى كؼ٤َ حُظّ
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 ُْ ـَ ْؼ ُٔ حُي الَُشُ  حُ َٝ 

ي حُِّـ١ّٞ:  -1 ِٔ ؼـ ُٓ بع١ّغ  اٌىٍّبد  أِػْق ا٠ُ  ً  فٟ ِىبٔٙ  ْ ؼو٠ خ ؛ و فوكاد  فٟ اٌّمبٛغ  اٌ  ّ ك د  فٟ ِؼبٟٔ اٌ ه   ٚ 

َٔ  يِ أكَ  ا٠ُ ُػيْ  2- ِْ حُ ْٓ  ،ؼخؿ َِ ٝح  :ح٥ط٤شِ  حٌُِٔخصِ  ؼخ٢َٗٓ  ؽْ ظو

 .وزالفَ : الظَّفىر/  .عورِ الشّ  بعُ نْ مَ : الًكجداف/  .أطياؼ معَيكالجَى. ائـُ النّ  راهُ ي وما ائؼ،الطّ  الخياؿُ : الٌطٍيؼ
 

ـَ  ٓخ 3- ٍُ حُ  :ِٖٓ  َ  ٌُ ُِ  ـ١ّٞ حُِّ  ٌ

 . مَددَ   ، مدّ : امتٌدتٍَ/  . َلِيـَ : ميميمة/ . شَععَ  ، شعّ : شعاع
 

ُٔ  ا٠ُ يْ ػُ  4- ِْ حُ  .ٝحُزِشخٍس حُزُشَٟ،: ٖٓ َ  ًُ  ٔغَ ؿَ  ْٖ ٤ّ زَ ٝطَ  ،ح٤ُٓٞؾِ  ؼـ

 .الَبشائر: الًبشارة / .الُبَشر: البيٍشرل
 

 :٣ؤط٢ خّٔ ِٓ  َ  ًُ  لَىُ ُٓ  ٓخ 5-

ْبوة: الرُّبى  . الّحدّ : الحدكد/  .الّسيرة: السّْيىر/  .الِمْحنة: الًمحىف/  .الرَّ
 

ِّ حُّ٘  رؼغُ  ؾُ ِِ وْ ٣َ  6- َٖ  خ ْٓ  ر٤ ِّ ح  (: ٍإ٣ش ( ٝ ،) ٍإ٣خ(  ظويح

 .منيما ؿَ كَي معنى كبٌيفٍَ ،عجـًَالمَي إلى عيدٍَ -أ
 ) الَمْرئيّ  راؾُ إد(  ةِ ظَ قَ اليَ  في ُيرى ما: رؤية. / الّنوـِ  في ُيرى ما: رؤيا
 .ذلؾ ٌضحٍَكَى ؟رادىهأ ذمالٌَ عنىالمَى ؽًَحقُّتىًَلََ )ؤيارَي( َاستخداـًَ في الٌشاعرَي ؽَىفَّْكَي ىؿ-ب

 .راَدهأ ذيالّ  عنىالمَ  حّقؽِ يُ  ـْ لَ  ورةِ الصّ  بيذه ياتعمالُ فاسْ  ذالِ  ما، أمرٍ  وَ حْ نَ  عَ طمُّ التّ  يابِ  رادَ وأ  )ؤيارُ ( الّشاعرُ  استخدـَ 
 

َٔ  ك٢ مْ َ  كَ   7- َٖ  ؼ٠٘حُ  :٣ؤط٢ ٓخ ك٢ ؾّ هَ  طلظَٜٔخ ظ٤ْٖحُِّ  حٌُِٔظ٤ْٖ ر٤

 سىكىننا تٍَأىَرَ ما كحيفرَي -أ
 .كطني يا سكاؾَى ... سكاؾَى

 )غيرؾَ (
 :اعرَيالشٌَ قاؿَى -ب
 سكاؾًَ األناـًَ دكفًَ مف تَيرٍَتَىاخٍَ ماَََََََََََََ ًسكاؾًَ شىبيوَى سىقىمي فٍَمًَ تَيًصرٍَ كلَى
 ( بو تاؾُ ُيسْ  هوَ حْ ونَ  راؾِ األ رِ جَ شَ  فْ مِ  ذُ خَ تّ يُ  دٌ وْ عُ  (
 
 
 
 

ُه فً أموٍر نا، تناقْشنا.. طلبْ الٌوُم.. ُزْرُت أبً.. َتحاَدثْ هذا  ٌَ ُت رأ

َكِن،  وعْن فكرِة بناِء بٌٍت للعابلِة، وعْن أكثٌرٍة: عن شراِء ُشّقٍة للسَّ

تغٌٌِر مكاِن عملً، سؤلُته عْن حالِِه وعن أصدقابِه وجٌرانِِه.. أَطْلنا 

 أنتبِْه أنَّ اْلَحاِرَس ٌرٌُد إغلَق اْلمقبرِة !! لَمْ و، افً اْلحدٌِث كثٌرً 
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 ل٤َِٝحُظّ  ْٜحُلَ 

 

َٔ  َأحه  -1 ّٝ  ؼ١َّ حُشّ  وطغَ حُ  :ح٥ط٤شِ  حألٓجِشِ  ػٖ ذْ أؿِ  ّْ ػُ  ،ٍَ حأل

 .كؽًَالشٌَ ليذا ظيريفمَى اذكرٍَ و،طنًَلكَى وكقًَشَى عف الٌشاعرَي عٌبرَى -أ
 ". نيحضنُ تَ  ثـّ  شوؽٍ بِ "  و  "نيطمبُ تَ  وؽِ الشّ  ظالؿ"  و  "وؽِ لمشّ  رحمةً  وأرسـُ   "

 .اداهنَ  كّمما وطنِ وَ  إلى والعودةُ  و،طنِ وَ  إلى ووقِ شَ  في لوحةً  ومُ سْ ورَ  و،طنِ وَ  في ًراعْ شِ  وكتابتُ 
 ؟قطعًَالمَى في ذلؾ دَيجًَتَى أيفَى و،كطنًًَلَ وبَّْحَي عف يابًَ عٌبرَىييًَلَ الكمماتًَ مف جميؿَه ىك ما ؿََّكَي الٌشاعرَي قىتَىانٍَ - ب

 ". الوطفِ  إلى حمويَ  وما أىوى، ما كؿَّ  سأكتبُ : " قولو
 :هكاردًَمَى ةًٌَمَقًَ معَى الخيرًَ دَيمىَبَى األردفَُّ -ج

َىذا؟ عمى يديؿَُّ ما قطعًَالمَى مف جٍَاستخرًَ 1-
 ". لمَبَشرِ  الخيرِ  وكؿّ  شرى،البُ  أّنؾ سأذكرُ  " :وقولِ  في

 .إليو جأُ مْ ويَ  وحتاجُ يَ  فْ مَ  كؿّْ لِ  ساعدةِ والمُ  طاءِ والعَ  يرِ الخَ  بمدُ  األردفُّ 
 .الحاضرًَ ناقتًَكَى في يرًَالخَى ىذا فمًَ رناَكصَي اذكرٍَ 2-َ

 .لمّطالبِ  أيًضا ترؾُ ويُ . ـَ والّدعْ  فَ وْ العَ  ليـ قّدـُ ويُ  ،العربيّ  طفِ الوَ  ناطؽِ مَ  ختمؼِ مُ  مف الالجئيف األردفُّ  يستقبؿُ 
َـى كائؽَيالعَى ؼَيقًَتَى ال -د  :طفًَالكَى داءًَنًَ بيةًٍَمَتَى في اعرًَالشٌَ أما

 المعنى؟ ىذا عف الٌشاعرَي رَىبََّعَى كيؼَى 1-
 ووطنِ  نداءِ  مبيةِ تَ  في الّشاعرِ  أماـَ  ؼُ قِ تَ  ال العوائؽَ  أفّ  معنىبِ   "فٍ فُ سُ  وال يرٍ طَ  وال يؿٍ خَ  البِ  دعوتَ  ماالَ حَ  تيآس: وقولِ  في
فْ  ىحتّ  دعوه،يَ  ماحالَ  ًزا حاج ؼُ قِ يَ  ال ؽُ العائِ  فيذا و،نِ طَ وَ  إلى وُ مُّ قِ تَ  اوِّ جَ  أو رِّابَ  أو ًراحبَ  ؿِ قْ لمنَّ  وسيمةٌ  لديو وافرْ تَ تَ  لـ وا 
 .وأمامَ 
  ذلؾ؟ دؿَُّيَى الَـىعَى 2-
 .بو وقِ مُّ عَ وتَ  و،طنِ وَ لِ  وقِ وْ شَ  ّدةِ شِ  عمى ذلؾ يُدؿُّ 
 

َٔ  ك٢ ََ ظَ حُ٘   ِْ ؼِ أْٗ  2-  :ح٥ط٤شِ  حألٓجِشِ  ػٖ ذْ أؿِ  ّْ ػُ  خ٢ٗ،حُؼّ  ؼ١َّ حُشّ  وطغِ حُ

 شارًَالمَي المقطعًََفي ةَىالٌشعريٌَ األسطرَى ؾمًَيٍَفَى ءًَكٍَضَى في ذلؾ ٌضحٍَكَى ،طفًَكالكَى الٌذاتًَ بيفَى كٌحدًَالتٌَ عف الٌشاعرَي عٌبرَى -أ
َ.إليو
فْ  َقَدره، حظةِ لَ  ىحتّ  وطنِ وَ  في ياحْ تَ  الّشاعرِ  ذاتُ   وذاتِ  اعرِ الشّ  ذاتِ  بيفَ  زاجٍ تِ وامْ  حاـٍ تِ الْ  حالةُ  وىي عنو، بعيًدا كاف وا 
 ". أنا أنتَ : " فيو وىو الّشاعرِ  في ّتحدٌ مُ  والوطفُ  ه،غيرَ  يوىيَ  ال دائًما اعرِ الشّ  رأىم أماـَ  فالوطفُ  ،طفِ الوَ 
 ذلؾ؟ دَيجًَتَى أيفَى و،نًَطَىكَى إلى كدةًَالعَى إلى وكقًَكشَى ،اعرًَالشٌَ ةًَفَىيٍَلىَ عمى ديؿَُّيَى ما قطعَيالمَى فَىمََّضَىتَى - ب
 ". أحالًما جرِ الفَ  سيـِ نَ  في وآتي ،ًراإعصا يؿِ المّ  رياحِ  في تيآس: " وولِ قَ  في
 

 َٖ ْيمَ ك٤ ٍُ حُظ   .. ٣ٌَٛٞٗي.طوٞ

 ٍُ ٌَ  ٝك٤ٖ طوٞ  َد.. ٣لزّٞٗي.ٌِ حُ

 خ ُظلخٛظْٜ !!٣
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 .وبكطنًَ اعرًَالشٌَ ارتباطًَ ؽًَمٍَعَي دلمَى عمى يديؿَُّ ما تنتجٍَاسٍَ -ج
 و،بوطنِ  وتباطِ ارْ  ؽِ مْ عُ  دىمَ  عف يعّبرُ   "والّصورِ  واألفكارِ  جدافِ الوِ  في الّطيؼُ  أنتَ  " ، "أردفّ  يا بُّ الحُ  وأنتَ : " وقولُ 

 جدافِ وِ  في حاضرٌ  وىو ،الّشاعرِ  مةِ خيّ مُ  في ورِ والصّ  األفكارِ  ؿُّ كُ  وىو ،اعرِ لمشّ  ـُ يِ مْ والمُ  عورِ الشّ  نبعُ مَ  ىو فالوطفُ 
فْ  الّشاعرِ   .عنو بعيًدا كاف وا 

 
 :ح٥ط٤شِ  حألٓجِشِ  ػٖ أؿذْ  ّْ ػُ  ،خُغَ حُؼّ  ؼ١َّ حُشّ  حُٔوطغَ َأ حه  3-

 .ذلؾ بٌيفٍَ ه،اضرًَكحَى اضيومَى في زازًَتًَكاالعًَ رًَخٍَلمفَى بعثَهمَى بأٌنو األردفََّ الٌشاعرَي ؼَىصَىكَىَ -أ
 و،عتِ فْ ورِ  هجدِ ومَ  األردفّ  رايةِ ب الّشاعرُ  فخرُ ويَ  و،أبنائِ  طوالتِ وبُ  وواقفِ بمِ  شّرفةً مُ  تاريخّيةً  يرةً سِ  لألردفّ  أفّ  اعرُ الشّ  ّيفَ بَ 

 عمى ُدؿّ تَ  تيالّ  طوالتِ البُ  مف ىاوغيرِ  ،رامةِ الك طوالتِ بُ  إلى برىالكُ  ةِ العربيّ  ورةِ الثّ  عارؾِ مَ  إلى ؤتةَ مُ  معركةِ  مف وماضيو
 فمسطيفَ  أرضِ  عمى أردنيّ  شييدٍ  ؿِ أوّ  عبيدات فمحمِ  كايد مثؿِ  مف ظماءِ العُ  وأبطالِ  رِ يَ وسِ  ،اريخِ التّ  في األردفّْ  مكانةِ 
 .ـ 1920 عاـَ 
َ بياَمتازَييَى تيالٌَ كالفضائؿًَ فاتًَالصٌَ مف ددَوعَى إلى"ََتيحصى ال األسماءَى لؾَى فسٌجمنا:َ"َوبقكلًَ الٌشاعرَي أشارَى - ب
 .يااللتَىدَى اٌينَنبَىمَيَباألردفٌَ تٍَطَىتبَىارٍَ ياعرفَيتَى لرىَخٍَأيَ صفاتَو اذكرٍَ ،رامةًَالك أردفَُّ:َناقكلًَ مثؿ بيا، يَىمَّْكسَي ،ألردفَُّا

 .ىـزّْ وعِ  يارجالِ  يامةِ شَ  عمى داللةً  ،ةِ وَ خْ والنَّ  ّزةِ العِ  أردفُّ  -
 .البِ لمطّ  أيًضا ترؾُ ويُ                   .     القوّيةِ  وأىمِ  رادةِ إ عمى داللةً : ـِ زْ العَ  أرُض  أردفُّ  -

 
َّ  ؼ١َّ حُشّ  حُٔوطغِ  ءِ ْٞ ػَ  ك٢  4-  :ح٥ط٤شِ  حألٓجِشِ  ػٖ ذْ أؿِ  ،رغِ ححُ

 .االستقالؿِ  زِ مْ رَ  ةِ األردنيّ  ّرايةِ ال عُ فْ رَ  ؟عًَالٌزرٍَ ىذا مرةَيثَى ما ،بَّْبالحَي زركعَهمَى الكطفَي -أ
 .ىذا حٍَضَّْكَى و،نفسًَ قتًَالكَى في وطنًَكَى مف ريبَهكقَى عيدَهبَى أٌنو الٌشاعرَي رليَى - ب

 .اسيِّ فْ نَ  منو قريبٌ  لكّنو و،طنِ وَ  عف رافيِّاغجُ  بعيدٌ  فيو و،كروحِ  وجالسُ ويُ  و،فارقُ يُ  ال وكظمّْ  الّشاعرِ  معَ  سيرُ يَ  الوطفُ 
 اسىكىنَن رأتٍَ ما كحيفرَي:"َوبقكلًََالٌشاعرَي دَىصَىقَى ماذا -ج

 ؟"كطني يا سكاؾَى ... سكاؾ
 دِ سَ لمجَ  حياةَ  ال وألنّ  - يعيَش لِ  هدَ سَ جَ  سكفُ تَ  الّشاعرِ  وحُ رُ  كانت فإذا و،طنِ وَ  فمِ  أفضؿَ  إليو أوييَ  ًناكَ سَ  الّشاعرُ  دِ جِ يَ  ـْ لَ 

 .طفِ الوَ  أرضِ  في إالّ  الحياةَ  رىتَ  ال الّروحَ  ىذه فإفّ   -وحٍ رُ  غيرِ  مف
 

-5   ْٓ ٍُّ ٣َ  ٓخ حُوظ٤يسِ  ٖٓ ظوَؽْ ح  :ػ٠ِ ُي

 .الٌنفسيٌَ رابًَتًَاالغٍَ فكرةَى الٌشاعرًَ رٍفضًَ -أ
 ". غترًبامُ  أكوفُ  فكيؼَ   "".  /  اغتربً مُ  نتُ كُ  يبأنّ  يوـٍ  في تُ سْ سَ أحَ  فما  "
 .وًَمًَلىَأىَ ةًَأىَطٍَكَى خٌفؼَيكمَي ،الٌشاعرًَ فسًَنَى في الٌسركرًَ ثَيباعًَ الكطفَى أفٌَ - ب
 ". والِمَحف جاعِ األوْ  رحمةَ  ويوأطْ   "

: حُلُٔي هلل َْ ْ٘  ال ط
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 .واتًَمَىمَى ٌتىحَى الٌشاعرًَ فسًَنَى في ىامَىنىَتىَيَى طفًَالكَى بََّحَي أفٌَ -ج
 ". الَقَدر ظةِ حْ لَ  حّتى فيؾ ياوأحْ  دى،مَ  واؾسِ  ياحْ أَ  ال فيؾ سأبقى "
َالتٌَ ؿَىعَىجَى الٌشاعرَى أفٌَ -د  .وطنًَكَى إلى وتمائًَانٍَ عف ياًبَ عٌبرَييَي رناَكصَي كالٌربيعَى اءَىكالمَىرابى
 الّصدرِ  ةَ قَ فْ خَ  سامىتَ  إذْ  راِبؾت مف سأجعؿُ   "

 مرِ العُ  وةَ سْ قَ  بّددُ يُ  ما ؾمياىِ  في وأغسؿُ 
 ". مرالعُ  يجةَ بَ  خّمدُ يُ  ما ؾربيعِ  مف سجُ وأنْ 
 

ٍِ ٌحُظّ  ػ٠ِ حُوظ٤يسِ  ٖٓ ٓؼخاًل  أػؾِ  6- َٔ  ك٢ َح ٍِ  ؼخ٢ٗحُ  .ِاًل ؼَ ُٓ  ،ٝحألكٌخ

 أفّ  عمى داللةً  ، "كًناسَ  َرأتْ  ما فروحي " ، "نيسكنُ وتَ  ياأسكنً  أردفّ  يا ارُ الدّ  وأنتَ "  ، "نينُ سكُ تَ  القمِب  حنايا في وأّنؾ -
 . الّشاعرِ  ذاِت  في سكفُ يَ  الوطفَ 

 .طفِ الوَ  ذاتِ  مع وّحدِ التّ  تأكيدِ  عمى داللةً   "أنا أنت " و  "فيؾ سأبقى " و  "فيؾ أحيا" -
 

ح٣خصِ حُ(  لظشُ َُ  صْ ىَ ٍَ َٝ   7- َّ(   ََ َّ  ؿ٤ َٞ  َْ ٤َ حُوِ  ِٖ ٤ّ رَ  ،حُوظ٤يسِ  ك٢ سٍ ٓ ّٔ  شَ ؽ٤ّ٘ حُ  .رٜخ َطزؾُ طَ  ظ٢حُّ  خ٤ٓشَ حُ

 .طنّيةالوَ  والُيوّيةِ  رِ والّنصْ  رامةِ والك رؼِ والشّ  عةِ والّرفْ  لالستقالؿِ  رمزٌ  ّراياتُ ال
 

-8   ْٖ ٍْ  َػ ِػ٢َ - أََٗ ٍَ  ُ ْ٘ٚ هللا  ٕ   - َػ ُ  َطِ ٠- حُ٘ ز٢ِ   أَ ِٚ هللا  َْ  َػ٤َِْ  ِ َٓ َٝ -  َٕ خ ح ًَ ًَ َّ  اِ ْٖ  هَِي ِٓ  ٍَ لَ َٓ  ََ ِي٣َ٘شِ  ٍحصِ ُؿيُ  ا٠َُِ كََ٘ظَ َٔ ُْ  ح

َػغَ  ْٝ ْٕ ، ٍحكَِظَُٚ  أَ حِ َٝ  َٕ خ َٜخ َىحر شٍ  َػ٠َِ ًَ ًَ  َ ْٖ  َك ب  .َٜخز  كُ  ِٓ  ٍٙ ؼ  ٙب: ع  ؼ   ٙ  ٚ و ع  {} أ   َ  ر 

ِٕ رِ  ضّ حُّ٘  ػالهشَ  ْٖ ٤ّ رَ   .٣َقِ حُشّ  حُلي٣غِ  ٔؼٔٞ

 .ًراإعصا الّميؿِ  رياحِ  في تيآس: الّشاعرِ  كقوؿِ . إليو ودةِ العَ  ؿُ جُّ عَ وتَ  إليو، والحنيفُ  ،طفِ الوَ  بُّ حُ  العالقةُ 
 

ْٖ  ُحىَ   ح١ٌُّ ٓخ  9- َِ  طََؼُِّنِ  ِٓ َِى؟ ِٝؿٜشِ  ِٖٓ رٞؽِ٘ٚ، حُّشخػ  َٗظَ

 .البِ لمطّ  أيًضا ترؾُ ويُ .          إليو وتياقُ واشْ  عنو، دِ عْ البُ  في اعرِ الشّ  عاناةُ ومُ  ،طفِ الوَ  عف واالبتعادِ  ربةِ الغُ  بةُ تجرِ 
 

 .البِ لمطّ  ترؾُ يُ      ُٝٔخًح؟ ا٤ُي، ٜخأكزُّ  حُوظ٤يسِ  ٓوخؽغِ  أ١ّ   -10
 

-11   َْ حطٞ حًً ًٍ  َٓ ُٖ ٣ُ  يك٤خطِ  ٖٓ ٞحهقَ ٝ  البِ لمطّ  ترؾُ يُ    .يَ ؽِ٘ َٝ  ا٠ُ يحٗظٔخثِ  ػٖ رٜخ ََ ؼزّ طُ  إٔ ٌٔ

َِ  ػالهشُ  رََيصْ   12- ٍَ  ػالهشُ  ًؤّٜٗخ رٞؽِ٘ٚ حُّشخػ ِٚ  ِؽْل  ٓ ِلذ   أٝ رؤ َُ  َٛ رَِلز٤زِٚ، ُٓ ُٖ  ٣ُٔخػِ ّ   حُٞؽ  ٌٛح؟ ك٢ أٝ حُلز٤ذَ  حأل

 ْٖ  .ٍأ٣َي ر٤َّ

 الخيرَ  حمؿُ يَ  ذيالّ  الحبيبُ  وىو ،واحدٍ  بيتٍ  في ياأطفالَ  األُـّ  فُ حتضِ تَ  كما ،واحدةٍ  أرضٍ  في هأبناءَ  فُ حتضِ يَ  الوطفُ 
 .البِ لمطّ  أيًضا ترؾُ ويُ .            كرياتِ الذّ  بعُ نْ ومَ  ؿُ واألصْ  رُ ذْ الجَ  وىو ،واألمافَ 
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َُ  أََكذ    13- ؽٍ  ٝؽَ٘ٚ حُّشخػ ّٞ َٔ َِ  ٖٝٓ رِٔ ؽٍ، ؿ٤ ّٞ َٔ ُٖ  ٣َلظخؽُ  كَٜ ُٓ ؿخصٍ  ا٠ُ حُٞؽ ّٞ َٔ ْٖ  ٌُٜح ُٓ َِى ِٝؿٜشَ  حُُلّذ؟ ر٤َّ  .َٗظَ

. يابوعِ رُ  في بواعِ ولَ  يا،مائِ  مف بوارِ وشَ  أبناؤىا، عمييا أَ شَ نَ  تيالّ  األرُض  فيو أبناؤه، وحبُّ يُ  ىحتّ  سّوغٍ مُ لِ  طفُ الوَ  حتاجُ يَ  ال
 .لمّطالبِ  أيًضا ترؾُ ويُ 

ص  14- ََ َٜ يِ  كخُشُ  ظَ َٖ  حُظّٞكُّ َِ  ر٤ ؽِ٘ٚ حُّشخػ َٝ  :حُوظ٤يسِ  ك٢ ٝحػلشً  ٝ

 .خالفنامَي أك كافقنامَي ؾإجابتَى عٌمؿٍَ ؟عرٌيةًَالشٌَ بالغاتًَالمَي مف الحالةَي ىذه دَُّعَىتَي ىؿ -أ
 أفْ  بيعيّ الطّ  ومف إليو، وقِ وْ وشَ  عنو هالبتعادِ  تيجةً نَ  تجاءَ  طفِ الوَ  مع هوّحدِ تَ  في الّشاعرِ  بالغةُ فمُ  ،قبولةً مَ  بالغةً مُ  ىادُ أجِ 
 .عنيا ؿُ نفصِ يَ  ال ازءً جُ  صبحَ ويُ  عمييا، أَ شَ نَ  تيالّ  األرَض  اإلنسافُ  بَّ حِ يُ 
 لمّطالبِ  أيًضا ترؾُ يُ        ؟الحالةَى ىذه الٌشاعرَى شارؾَيتَي حدٌَ أمٌَ إلى - ب
 

مُ  ّٝ ٔخ٢ُّ  حُظٌّ ـَ  حُ

 :ح٥ط٤شِ ٍحِص حُؼزخ ٖٓ ػزخٍسٍ  َ  ًُ  ك٢ شَ ٤ّ حُلّ٘  ٍٞسَ حُظّ  قِ ػّ َٝ   1-

 .مفالزٌَ رحمةَى سكفَيتَى كؽًَلمشٌَ لكحةَن كأرسَـيَ -أ
 .ياكتابتِ  إلى وقُ وْ شَ  وفعَ دَ  ،جميمةً  وحةً لَ   )يابَ تَ كَ  تيالّ  القصيدةَ (  وطنِ وَ  في وكالمَ  صّورَ 

َ.طمبينيتَى الشُّكؽًَ ًظالؿَي ىتفىتٍَ ٌمماكَي تيآف -ب
 .وطمبُ وتَ  ناديوتُ  خاًصاأشْ  الؿَ الظّ  وصّورَ  و،مُ الزِ تُ  الالً ظِ  ووطنِ لِ  وقَ وْ شَ  الّشاعرُ  صّورَ 

 .قىنيعانًَتَي كي راعيؾذ امتٌدت كٌمما كآتي -ج
 .وقَ عانِ يُ لِ  راَعوذ مدُّ يَ  إنساًنا طفَ الوَ  الّشاعرُ  صّورَ 

 .سألينيتَى الطٍُّيرَي ريباؾ تٍَضَىيَىنَى ٌمماكَي تيآس -د
 .دةَ وْ العَ  وسألُ تَ  خاًصاأشْ  وطنِ وَ  في باؿَ الجِ  الّشاعرُ  صّورَ 

 .خالدةَن بَّْالحَي بذكرَى بو ٍعتَىرىَزَى قد رابيؾتَي -ق
 .عُ رَ ُتزْ ًرا ذو بُ  بَّ الحُ  وصّورَ  ،األرَض  زرعُ يَ  إنساًنا طفَ الوَ  الّشاعرُ  صّورَ 

 
َ   ىالُشُ  ٓخ  2- ًُ ٖٓ: 

فًَ جاعًَكاألكٍَ اـًَاأليٌَ رحمةَى كمكأطٍَ -أ  .ربةُ الغُ  وأتعبتَ  أف بعدَ  فِ طَ الوَ  إلى ودةِ العَ  رارُ قَََََََََََََ.كالًمحى
 .وبوطنِ  الّشاعرِ  عّمؽِ تَ  دىمَ ََََََََََََََََََ.نيسكنَيتَى القمبًَ ناياحَى في أٌنؾَى - ب
 .روؼِ الظّ  ؿّ كُ  في وطنِ وَ  إلى الّشاعرِ  ودةُ عَ ََََ.رًَمَىكالقَى كالظٍَّمماءًَ الٌشمسًَ عاعًَشَي في تيآسَ -ج
 .وقمِ وعَ  ومتِ خيّ مُ  وفي الّشاعرِ  فسِ نَ  في طفِ الوَ  حضورُ ََََََََكالٌصكر األفكارًَ في كالًكجدافَي الٌطيؼَي أنتَى -د
بَّْ رأيةَنَعَيفَىكأرٍََ -ق  .ونِ طَ ووَ  الّشاعرِ  بيف ؿٌ تبادَ مُ  طفِ الوَ  حبُّ ََََََََََََ.مينيمًَحٍَكتَى مييامًَحٍَأىَ لمحي
 
 

اشى حَ تَ ت َ  أنْ  إذا أردتَ 
  ..دَ قْ الن َّ 

، و َّل اشيئً  عملْ فَل تَ 
 نْ كُ و َّل تَ  ،اشيئً  لْ قُ ت َ 

 ا !!شيئً 
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ـَ  ٓخ  3-  : ْٖ ِٓ  عُ ََ حُ

 ".َفًَفَيسَي كال ،يرَوطَى كال ،خيؿَو البًََ ":وًلَكٍَقَى في افيةًَالنٌَ ال رارًَتك -أ
 .وُ مُّ قِ تَ  وسيمةٍ  جودِ وُ  يفْ نَ  معَ  قةٌ قّْ حَ تَ مُ  ونِ طَ وَ  إلى الّشاعرِ  ودةِ عَ  معنىبِ  ي،فْ النَّ  تأكيدُ 
ـًَ - ب  .سأبقى ،سأجعؿَي تي،آس ،سأذكرَي:ََوًلَكٍَقَى في فًَيٍَالسٌَ استخدا
 .شالقريب في األفعاؿِ  ىذه إنجازِ  ؽِ قُّ حَ تَ  بمعنى ،القريبِ  ستقبؿِ المُ  عمى تُدؿُّ  يفُ السّ 
 

َِ حُشّ  ٞظ٤قِ طَ  ه٤ٔشُ  ٓخ 4- َِ  ِٖٓ  أكؼخاًل  خػ َٓ طَ : " ٓؼ  ؟"  خ٠َٓ٘ طَ  ِٞ،ؼْ طَ  ٠،ٔخ

 الحبيبُ  ووطنُ  ؛الّشاعرُ  إليو تاؽَ اشْ  ذيالّ  طفِ الوَ  صفاتُ  وىي مّو،والنّ  فعةِ والرّْ  موّ السّ  عنىمَ  فييا األفعاؿِ  ىذه كؿُّ 
 .األردفُّ 

 
َِ  ػ٠ِ حالطٌّخءُ  5- ّػقْ  حُوظ٤يِس، ك٢ َؿ٢ِ   حُطّز٤ؼشِ  ػ٘خط  .ًُي ىالُشَ  َٝ

 بةِ جرِ التّ  معَ  نسجمةً مُ  تْ جاءَ  بيعةِ الطّ  عناصرُ  ،"راء صح سيال، الميؿ، ربيعؾ، الّربى، القمر، الّشمس، رباؾ، "
 عف تْ فَ شَ وكَ  ،الوطفِ  حدودِ  خارجَ  وغربتِ  في يكوفُ  ما أشدّ  ذيوالّ  ،الّشاعرِ  ؽَ وْ شَ  تيرَ فأظْ  ،الّشاعرِ  لدى ةِ عوريّ الشّ 
 .اقريبً  أـ كاف ابعيدً  ولوطنِ  وحبّْ  عف بيا فعّبرَ  و،وطنِ  مف جزءٌ  العناصرَ  ىذه ألفّ  بو وعّمقِ تَ 
 

ِٖ  طٍٞسُ  صْ َُ ََ رَ   6- ِٚ زُ رِ  حُٞؽ ِٞ  ؼي٣  :ٝحُل٢ًَّ  ؿيح٢ّٗ حُ

 .ٌصَالنٌَ مف ذلؾ عمى دٌلؿٍَ -أ
 كما"  ، "أردفُّ  يا بُّ الحُ  أنت"  ، " والّصورِ  األفكارِ  في جدافُ والوِ  ؼُ الّطيْ  أنت"  ، "نيتفارقْ  ـلَ : " منيا: جدانيٌَالكًَ

 ". ذاتي في زروعُ المَ  ـُ العالَ  فأنت " ، " نينادمُ تُ  روحي
 قةُ فْ وخَ "  ، " نياالدّ  في تُ طّوفْ  إذا"  ، "ًرا إعصا يؿِ المّ  رياحِ  في تيآس"  ، " مسِ الشّ  عاعِ شُ  في تيآس: " منيا:َالحركيٌَ
 ". دِ جْ المَ  ديارِ  في ؽَ خفِ تَ لِ "  ، " ربِ العَ  وادي
 ٌص؟النٌَ في ةًَجدانيٌَكالكًَ ةًَالحركيٌَ لألبعادًَ يٌَالفنٌَ األثرَي ما - ب
 بإخالصٍ  إليو نتمييَ  ذيالّ  ونِ طَ وَ  تجاهَ  ـٌ تزِ مْ مُ  فيو ةٍ جماليّ  ورٍ صُ  في اعرِ الشّ  عواطؼُ  بو تْ جَ تزَ امْ  جدانيّ الوِ  دُ عْ البُ 

 .ؽٍ دْ وصِ 
 .ةِ عريّ الشّ  ورةِ الصّ  في ةِ الحيويّ  ثّْ بَ لِ  لو، مبّيامُ  جدانيّ الوِ  دِ عْ البُ  معَ  ًمانسجِ مُ  جاءَ  ركيّ الحَ  دُ عْ والبُ 
 

َُ حُشّ  قَ ـَ َٗ  َٛ 7- ُٔ  ك٢ خػ َٖ  ٝكشِ حَحُ  .ًُي ْٖ ٤ّ رَ  ؟ٍأ٣ي ك٢ ٝحالٗظٔخءِ  ،َِ وْ ٝحُلَ  ،ٞمِ حُشّ  ػٞحؽقِ  ر٤

 .البِ لمطّ  أيًضا ترؾُ ويُ .    إليو وتمائِ انْ  في اقً صادِ  و،بطوالتِ بِ  ًراخو فَ  و،طنِ وَ لِ  اشتاقً مُ  اعرُ الشّ  رَ يَ ظَ  فقد نعـ،
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ّٔ  ؿٞىِ ُٝ  ىالُشُ  ٓخ  8- َِ حُ ٍٖ َٝ  ك٢ ًٓؼخ َحءِ لٝحُظّ  ٜ ٍِ  ك٢ ٝحكيٍ  ؽ َِ حُشّ  هٞ  ؟"َحَء لٝطَ  ٜاًل َٓ  ٗخحُيُّ  ك٢ يَ زّ كِ أُ : " خػ

 .وفئاتِ  ؿّْ وكُ  هرِ ضَ وحَ  هِ وِ دْ بَ بِ  ء،احر وصَ  ياًل سَ  ؛عةَ تنوّ المُ  هدِ مَ بَ  رافّيةَ غجُ  بُّ حِ يُ  اعرَ الشّ  أفّ  بمعنى
 

َِ حُشّ  ٍُ ْٞ هَ  ٙأكخىَ  ١ٌحُّ  حُٔؼ٠٘ ٓخ 9- ُّٕ  ٣خ هللاُ  ٔخىكَ : " ِٔشِ ؿُ  ك٢ خػ  .مايةِ بالحِ  وطنِ وَ لِ  الّدعاءُ  ؟" أٍى
 

َُ حُشّ  ذَ خؽَ هَ   -10 ِٕ  شَ وخؽزَ ُٓ  َٚ٘ ؽَ َٝ  خػ ِٕ  حإلٗٔخ  ؟ىَِ ظَ َٗ  ؿٜشِ ِٝ  ٖٓ حُوظ٤يسِ  ػ٠ِ حألِٓٞدُ  ٌٛح ؼل٣ٚ٤ُ  ١ٌحُّ  ٓخ ،ُإلٗٔخ

حساسِ  كافِ بالمَ  ميؽِ العَ  الّشاعرِ  يعْ وَ  عف كشؼُ يَ  طابُ الخِ  ىذا  سِ فْ نَ  في طفِ الوَ  حضورِ  دىمَ  وعف و،تباطِ وارْ  بو، ووا 
 جاًىااتّ  وغتِ مُ بِ  وَ جِ تّ يَ  أفْ  إلى اعرَ الشّ  عَ فَ دَ  امّ مِ  و،مُ كمّ يُ  خٌص شَ  كأّنو ىحتّ  وطنِ ووَ  اعرِ الشّ  بيفَ  االّتصاؿِ  ؽِ مْ وعُ  ،الّشاعرِ 

 ياجعمُ ويَ  ،القصيدةِ  في ةِ عريّ الشّ  الّصورةِ  عمى ةً جماليّ  ضفييُ  وىذا .طفِ لموَ  ذاتّيةٍ  خاطبةٍ مُ  أو ناجاةٍ مُ  ؿِ كْ شَ  في اشخيصيِّ تَ 
 .اخمّيةِ الدّ  شاعرِ المَ  عف عبيرِ التّ  عمى درةً قُ  أكثرَ 

 شُـ٣ّٞ  هؼخ٣خ

 

َِ حُلِ  دُ حاػَ ُٔ  ؼ ُٔ  ؼخٍعِ حُ  ح٥هَ َّ ظَ ؼْ حُ

َُّ ح٥هَ:  - َُ حُٔؼخٍُع حُٔؼظ ١ب، ٠وٙٝ / ٠لػٛ / ٠وِٟاٌ نٞ حُلؼ  .٠ٕزٟٙ ثؾوف  ػٍ خ  ) ا، ٜ / ٚ / ٞ (، ِضً: ٠ ؾ 

ً   أكَُف حُّ٘ظذ: - ، ) ي ( اٌز ؼ١ٍ ، ؽزٝ   ٟ ، و   ٓ  ٌ ،  ْ ً   } أ َ  اٌز ؼ١ٍ وح  { ـ  ت  ثٖ  ٕ  ر   ال  ّ ٚ ِ   ْ  أ

، ) ال ( إٌ ب١٘خ، ) ي ( األِو  أكَُف حُـِّ -  ُ ٛ  اٌغبىِخ . : ٌ  ْ و  + أكٚاد  اٌ

 

اًل:  ّٝ كغِ أ َّ ٍّ ( ك٢ كخُِش حُ زَْن رلَِف ٗظٍذ أٝ ؿِ ْٔ ُ٣ ْْ َُ ( 

.: / ٢َٓ٣ ٣يػٞ  ً ٓ ظٙٛه ٘ب اٌض م  ِ ٕ غ    ِ مل هح  ػٍٝ آفو ٖ،   ّ خ  اٌ  ّ  ٚ ٗ اٌ ً  ِٚبهع  ِوفٛع  ٚػالِخ  هفؼ   فؼ

ٓ ظٙٛه ٘ب : ٣َػ٠  ِ ٕ غ    ِ مل هح  ػٍٝ آفو ٖ،   ّ خ  اٌ  ّ  ٚ ٗ اٌ ً  ِٚبهع  ِوفٛع  ٚػالِخ  هفؼ  .فؼ  اٌز ؼن ه 

 

زِ  ػخ٤ًٗخ: ُٓ  َن حُٔؼخٍُع رلَِف ٗظٍذ (ك٢ كخُِش حُ٘ ْظِذ ) اًح 

َٞ / إٔ ٢ََٓ٣:  ْٕ ٣يػ ً  ِٚبهع  ِٕٖٛة  ٚػالِخ  ٖٔجٗ  اٌفزؾخ  اٌظ ب٘وح  ػٍٝ آفو ٖ.أ  فؼ

ْٕ ٣َػ٠: ٓ ظٙٛه ٘ب أ  ِ ٕ غ    ِ مل هح  ػٍٝ آفو ٖ،   ّ ً  ِٚبهع  ِٕٖٛة  ٚػالِخ  ٖٔجٗ  اٌفزؾخ  اٌ  .اٌز ؼن ه   فؼ

 

) ٍّ زَِن رلَِف ؿِ ُٓ ِّ ) اًح   ػخُؼًخ: ك٢ كخُِش حُـِ

 : ِّ َ٣ ْْ ْْ ٣ََع / َُ ْْ ٣يُع / َُ ٗ ؽنف  ؽوف  اٌؼٍ خ  ِٓ  آفو ٖ.َُ  ِ ي  َ  ٚػالِخ  ع  ً  ِٚبهع  ِغيٚ  فؼ

 

 :٢ِ٣ ٓخ ك٢ ؾّ هَ  طلظَُٚ  ٓخ دْ َِ أػْ  1-

ٍَ طؼخ٠ُ:"  اَل أ. هخ شِ َٝ ْٔ ٍَ ؽُٞاًل  طَ زَخ ـِ ُْ َُٖ طَْزَُِؾ ح َٝ َع  ٍْ ََِم حأْلَ ًكخ ۖ اِٗ َي َُٖ طَْو ََ َٓ ِع  ٍْ  " ك٢ِ حأْلَ

ٗ ؽنف  ؽوف  اٌؼٍ خ  طَِٔش:   ِ ي  َ  ٚػالِخ  ع  ً  ِٚبهع  ِغيٚ  .أنت هتقديرُ  ستترٌ مُ  ضميرٌ  كالفاعؿَيفو ٖ. ِٓ  آ ) ا١ٌبء( فؼ
خ إَٔ د. "   ٓ ٠ٰ اِ َٓ ٞ ُٓ ِْو٢َِ هَخُُٞح ٣َخ  ُْو٠َٰ  طُ ْٖ أَ َٓ  ٍَ  ٝ َٕ أَ ٞ ٌُ خ إَٔ ٗ   ٓ اِ َٝ " 
ً  ِٚبهع  ِٕٖٛة  ٚػالِخ  ٖٔجٗ  اٌفزؾخ  اٌظ ب٘وح  ػٍٝ آفو ٖ.طُِو٢َ:   أنتَ  هتقديرُ  ستترٌ مُ  ضميرٌ  كالفاعؿَي فؼ

خ ؽ. " ا َٔ ٌٍ  ٣َْوَش٠ٗ  ٌِ َؿلُٞ ٣ِِ َ َػ ٕ  هللا  خُء ۗ اِ َٔ ُؼَِ ُْ ِٙ ح ْٖ ِػزَخِى ِٓ  َ  " هللا 

ً  ٣َوش٠:  ٓ ظٙٛه ٘ب اٌز ؼن ه  فؼ  ِ ٕ غ    ِ مل هح  ػٍٝ آفو ٖ،   ّ خ  اٌ  ّ  ٚ ٗ اٌ  ِٚبهع  ِوفٛع  ٚػالِخ  هفؼ 
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َـى عميو اهللَي صٌمى اهللًَ رسكؿَي قاؿَىَ -د ََما:"َكسٌم َ".َوسييكٌرثَيَأٌنو تَيٍنَنَىظَى حٌتى بالجارًَ كصينييَي جبريؿَيزاؿى
خ  ييكصيني:َييكصي:َ  ّ  ٚ ٗ اٌ ً  ِٚبهع  ِوفٛع  ٚػالِخ  هفؼ  ٓ ظٙٛه ٘ب اٌز ؼن ه  فؼ  ِ ٕ غ    ِ مل هح  ػٍٝ آفو ٖ،   ّ ْ  اٌ ، ٚإٌٛ 

ٛ لب٠خ ،  ً  ٖٔت ِفؼٛي ثٗ، ٝح٤ُخءٌٍ ٟ  فٟ ِؾ ً  ِجٕ َُ : ١ّٙو ِزٖ  ٖ ٘ٛ.ٝحُلخػ  : ١ّٙو  َِززو  رمل٠و 

َأبكَالعتاىية: َىػ.َقاؿى
ٍدرَي ضاؽَى إذا َالميساًمحَي إالٌَ العىٍيشىَ يستًطيبَي كمىاََََََََََََ عىٍيشيوَي ٍصؼَييَى لـٍَ المرءًَ صى

ٗ ؽنف  ؽوف  اٌؼٍ خ  : يىٍصؼَي  ِ ي  َ  ٚػالِخ  ع  ً  ِٚبهع  ِغيٚ  فو ِٖٓ  آ ) اٌٛاٚ ( فؼ

 

َِ  أُقِ  فَ ٌْ كَ  َْ ِّ ػَ  -2 ٍِ هَ  ك٢ ؾّ هَ  طلظَٚ ١ٌحُّ  حُلؼ  :٢ُّ إَ حُيُّ  حألٓٞى أر٢ ٞ

ميؽَو عفٍَ تٍنوَى ال َـي فىعٍمتَى إذا عمٍيؾَىََََََََََ عارَه مثمىوَي كتٍأتيَى خي  عظي
 .هآخرِ  مف ةِ مّ العِ  ؼِ رْ حَ  ؼُ ذْ حَ  اآلخر عتؿّ المُ  ضارعِ المُ  الفعؿِ  ـِ زْ جَ  عالمةُ   /اىيةِ النّ   )ال( ػِ ب مجزوـٌ  وألنّ 
 

ََ  زؾْ حػْ   3- خَٓ  طًخزْ ػَ  هؾّ  طلظَٚ ٓخ آه ًٔ ٤ِ: 

 ) فتحة (. توّديَ ََََ.بانتظاـ كاجباتؾ تؤٌدم أفٍَ عمى ٍصَاحرًَ
 

َٔ  ا٠ُ ُػيْ  4- ّٝ  ؼ٤٣َٖحُشّ  وطؼ٤ٖحُ َّ  ٍِ حأل ْٓ  ،رغِ حٝحُ ََ  ٜٓ٘ٔخ ظوَؽْ ٝح ُٔ  حُلؼ ُٔ  ؼخٍعَ حُ َّ حُ ََ  ؼظ  .ُٚ رْ َِ ٝأػْ  ،ح٥ه

.:أىوى - ٓ ظٙٛه ٘ب اٌز ؼن ه   ِ ٕ غ    ِ مل هح  ػٍٝ آفو ٖ،   ّ خ  اٌ  ّ  ٚ ٗ اٌ ً  ِٚبهع  ِوفٛع  ٚػالِخ  هفؼ   ضميرٌ  والفاعؿُ  فؼ
 .أنا هتقديرُ  مستترٌ 

ٗ : يحمو - ً  ِٚبهع  ِوفٛع  ٚػالِخ  هفؼ  .فؼ  ً ٓ ظٙٛه ٘ب اٌض م  ِ ٕ غ    ِ مل هح  ػٍٝ آفو ٖ،   ّ خ  اٌ  ّ  ٚ  ضميرٌ  والفاعؿُ  اٌ
 .ىو هتقديرُ  مستترٌ 

مل هح  ػٍٝ آف: آتي -  ّ خ  اٌ  ّ  ٚ ٗ اٌ ً  ِٚبهع  ِوفٛع  ٚػالِخ  هفؼ  ً  فؼ ٓ ظٙٛه ٘ب اٌض م  ِ ٕ غ    ِ  ضميرٌ  والفاعؿُ  ،و ٖ، 
 .أنا هتقديرُ  مستترٌ 

ً  ِٚبهع  ِوفٛع  :أطوي - مل هح  ػٍٝ آففؼ  ّ خ  اٌ  ّ  ٚ ٗ اٌ ً  ٚػالِخ  هفؼ  ٓ ظٙٛه ٘ب اٌض م  ِ ٕ غ    ِ  ضميرٌ  والفاعؿُ  ،و ٖ، 
 .أنا هتقديرُ  مستترٌ 

مل هح  ػٍٝ آف: تدعو -  ّ خ  اٌ  ّ  ٚ ٗ اٌ ً  ِٚبهع  ِوفٛع  ٚػالِخ  هفؼ  ً  فؼ ٓ ظٙٛه ٘ب اٌض م  ِ ٕ غ    ِ  ضميرٌ  والفاعؿُ  ،و ٖ، 
 .أنت هتقديرُ  مستترٌ 

 .رابِ اإلع مف لو حؿّ مَ  ال ،رِ سْ الكَ  عمى بنيّ مَ  ـٍ زْ جَ  حرؼُ  ،األمرِ  الـُ : الـالّ : لتبؽَ  -
ٗ ؽنف  ؽوف  اٌؼٍ خ   :تبؽَ   ِ ي  َ  ٚػالِخ  ع  ً  ِٚبهع  ِغيٚ  .أنت هتقديرُ  مستترٌ  ضميرٌ  والفاعؿُ  ،ِٓ  آفو ٖ) األٌف (فؼ
 .رابِ اإلع مف لو حؿَّ مَ  ال ،رِ سْ الكَ  عمى مبنيّّ  حرؼٌ  ،عميؿِ التّ  الـُ : ـالاّل : موَ عْ تَ لِ  -
ً  ِٚبهع  ِٕٖٛة  ٚػالِخ  ٖٔجٗ  اٌفزؾخ  اٌظ ب٘وح  ػٍٝ آفو ٖ: تعموَ    .فؼ
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َاليىيئةًَ ٌرًةَكاسـي َالمى َاسـي
َ

 :ٌرة َالمى َاسـٌ يدؿُّ عمى وقوِع الَحَدِث َمّرًة واحدًة.َاسـي
ٍزًفَ)َفىٍعمةَ( -  / َجَمَس: َجْمَسة قاَؿ: َقْوَلة : َطَرَؽ: َطْرَقة /،َمثاؿييصاغيَمفَالفعًؿَالٌثالثٌيَعمىَكى
 أّما إذا كاف مصدُر الفعِؿ الّثالثّي في األصِؿ عمى َوْزِف ) َفْعمة(، فإّننا نأتي بكممِة ) واحدة (، مثاؿ: -

: َرْحمة: َرْحمة واحدة / َدعا: َدْعوة: َدْعوة واحدة ـَ  َرِح
َمىربكطةوَعمىَمىصدرًه،كمفَغيًرَالٌثالثيٌَ -  مثاؿ:َ،َييصاغيَبزيادًةَتاءو

: اىتزاز: اىتزازة  .انطمَؽ: انطالؽ: انطالقة / اْىتزَّ
َمىربكطةو؛فإٌنناَنىًصفيوَبكممًةَ)َكاحدةَ( - َالفعًؿَغيًرَالٌثالثٌيَفيَاألصًؿَيىنتييَبتاءو  ،َمثاؿ:أٌماَإذاَكافَمصدري
 اْستراَح: استراحة: استراحة واحدة / عاَمَؿ: ُمعاممة: ُمعاممة واحدة. -

 
 :َاليىيئًة َ.اسـٌ يدؿُّ عمى َىيئِة ُحدوِث الفعؿِ  اسـي
ٍزًفَ)ًَفٍعمةَ(،َمثاؿ -  َوَقَؼ: ِوْقفة / َلِبَس: ِلْبَسة. :ييصاغيَمفَالفعًؿَالٌثالثٌيَعمىَكى
 :كمفَغيًرَالٌثالثيٌَ -

 باإلتياِف بمصدِر الفعِؿ، ُيصاغُ  .1
ـّ إّما بزيادِة تاٍء مربوطٍة، أو بدوِنيا .2  ُث
ـّ إضافِتو إلى اسـٍ بعَده. .3  ُث

،َانطمؽَى َمثاؿ:َاستقبؿى
 استقَبْمنا الّضيوَؼ استقبالَة الحَفاوِة / أو: استقَبْمنا الّضيوَؼ استقباَؿ الحَفاوِة 

ْقرِ  ْقِر / أو: انطمَؽ الُمتساِبُؽ انطالَؽ الصَّ  انطمَؽ الُمتساِبُؽ انطالقَة الصَّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َالكتاًب: َتدريباتي
ْٓ  ُطؾِ  1- َٔ  َْ ح ٍِ  ٖٓ سِ َّ حُ  .ٓؼ٠ ،ُحٍ ٠،ؿطّ  رخع، أؿخد، ٍِٗ،: ح٥ط٤شِ  حألكؼخ

 .َسْعية َزْورة، واحدة، تغطية َبْيعة، واحدة، إجابة َنْزلة،
 

ْٓ  ُطؾِ  2- َٜ  َْ ح ٍِ  ٖٓ ٤جشِ حُ ِّ  ٓخَص،: ح٥ط٤شِ  حألكؼخ  .ِوْقَفة ِىزَّة، ِميتة،  .ٝهقَ  ،ٛ
 

ْٓ  ِٖ ٤ّ ػَ  3- َٜ  َْ ح ْٓ  ٤جشِ حُ َٔ  َْ ٝح  :٣ؤط٢ ٓخ ك٢ سِ َّ حُ

َتعالى:"ََ-أ ةَن ًإالََّ كىانىتٍَ إفٍَقاؿى ٍيحى ـٍَ فىًإذىا كىاًحدىةَن صى ًميعَه ىي كفَى لَّدىٍينىا جى ري  .مّرةاسـ   /واحدة َصْيحة   َََََ"َميٍحضى
َتعالى:"ََ-ب َ"ميعَى الَـوغَيبًَ ٌشركهَيكبَى ؼٍَخَىتَى ال قالكا ًخيفةَن يـنٍَمًَ سىَجَىفأكٍَقاؿى  .ىيئةاسـ   /ِخيفة          ـو
 .مّرةاسـ  / ّلةزَ                                             .زىٌلةَن منوَي بدتٍَ إفٍَ أخاؾَى اؼًَجَىتَي ال -ج
.َغير مف رىٍميةَو بٌَرَيَ -د  .مّرةاسـ   /َرْمية              راـو
شىفنا -ق  .ىيئةاسـ  /ِكيمةٍ ًََََََََكيمةو؟ كسكءَى أحى
 .ىيئةاسـ   /ِعيشةَََََََ.كريمةَن ًعيشةَن المؤمف يعيشيَ -ك
 
َٓ َ٘ ظَ ٣َ  ٔخرِ  ؾّ هَ  طلظَٜخ ًِٔشٍ  َ  ًُ   )كخءَ (  حػزؾْ  -4  :٣ؤط٢ ٓخ ك٢ حُٔوظٞىَ  ٝحُٔؼ٠٘ ذُ خ

 :تٌماـ أبك قاؿ -أ
 اليىًرـًَ مشية يمشي الٌدىرَي غدا حٌتى ََََفتى كىك الٌدىرًَ تىمىعات رىعى مىٍجدَه
 .ىيئة اسـ ياألنّ : ِمْشَيةَ 

ٍيـ بفَي عميَُّ قاؿ -ب  :الجى
ََـّ ًبيا أىنفي ََََََََََةَوميذاكىرَى في أىديبَو مىع لجمسة با استىجًمبَي أىكٍَ اليى  الطَّرى
 .ةمرّ  اسـ ياألنّ : َلَجْمَسةٍ 

 
-5  ٍَ َُ حُشّ  هخ  :خػ

َٖ  ٓخ ؼشِ  ر٤ ْٔ ْٗظزخٛظِٜخ ػ٤ٖ َؿ ٍٍ  ٖٓ هللاُ  ٍُ يّ زَ ٣ُ           ٝح ٍِ  ا٠ُ كخ  كخ

 .وفعمَى كاذكر منيما، كاٌلَ عٌيف مٌرة، اسما البيت ىذا في
 َغَمَض : َغْمَضة
 . اْنتََبوَ : انتباىة

 
ْٓ  ،خُغِ حُؼّ  ؼ١َّ حُشّ  حُٔوطغِ  ا٠ُ ُػيْ  6- َْ  ٓ٘ٚ ظوَؽْ ٝح  .سٍ َّ َٓ  حٓ

 .َخْفَقة
 

ُِِٞى  " ُٔ شُ حُ ّٔ ِٛ ظ٢ِ  ّٔ َٛ

 ُْ ٢ َْٗل ِٔ َْٗل َٝ   َ ٟ  ُك ََ طَ

ْلَ ًُ َُشَ  ٌَ َٔ ُْ  "  ح ح
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َٞ  حٌُظخرشُ   ظ٤ل٤ّشُ حُ

 

َٞ  حٌُظخرشُ  ُٔ  ا٠ُ ٌَسٍ كِ  َُ وْ َٗ  ٚيكُ َٛ  ،ًظخر٢ّ  ٌَ ٌْ شَ  ظ٤ل٤ّشُ حُ ّّ  ٞػٞفٍ رِ  ٢ظِوّ حُ  ك٢ حألشوخصُ  ٚلظخؿُ ٣َ  عٍ ََ ؿَ  ظلو٤نِ ُِ  طخ

ٍِ  خؽلشِ حُؼَ  نِ كُّ يَ طَ  ٖٓ حُوخ٢ُ حُـخىّ  حُظّو١َ٣َّ  حألِٓٞدِ  ػ٠ِ ؼظٔيُ ٣َٝ  ،حُل٤خط٤ّشِ  حُٔٞحهقِ   ِسٍ ٞؿِ ُٓ  ٍحصٍ ؼزخرِ  ٝحُو٤خ

َٔ  ىه٤وشِ  ّٔ  ٝال ك٤ٜخ، ٔٞعَ ؿُ  ال ؼ٠٘حُ ِٓ  ي٣ؼ٢ّ،حُزَ  أٝ حُز٤خ٢ّٗ  ُألِٓٞدِ  ك٤ٚ شَ ٤ّ أٛ  ،حُظّـخ٣ٍّشُ  حإلػالٗخصُ : ٚٓـخالطِ  ٖٝ

ٝحؽِ  وٞىُ ٝػُ  ِّ ٔ   ،حُ َُ ٝطَ  ،٤ِّٔشُ حُؼَ  َُ ٤َ ٝحُ ٍِ  ٜ٘جشِ ٝحُظّ  ٞسِ حُّيػْ  ٝرطخهخصُ  ،َِ َٔ حُؼَ  وخ٣ٍ  ،ٝحالٓظيػخءحصُ  ،ٝحالػظٌح

ُٔ  حُظّؼ٤ٔ٤ِّشُ  حإلٍشخىحصُ ٝ ُٔ  ك٢ ٓشُ ٔظويَ حُ ِٞ  وخصِ ظَ ِْ حُ  .ٛخٝٗل

 َُ ٍِ ٣ُ  حُٞظ٤ل٢ّ  كخُظّؼز٤ ُّ  ُٚٓ ٔخ ِٕ شُ  ك٢ حُّ٘خ ُٔ  ْٜك٤خطِ  ئٝ َُّ طَ  رؼيَ  حُطّخُذُ  ػ٘ٚ ٔظـ٣٢َ٘  ،ٝالوظِلشِ حُ َٔ  ٚؿِ و  يٍٓشِ ك٢ حُ

ُٔ  ك٢ ٚٝحٗيٓخؿِ  ُٕ حُِّ  ٌٛح ٣ُٝؼيُّ . ـظٔغِ حُ ٞ  ِٓ َٖ  َِ ِّ  حُّؼ٣ٍَّٝشِ  خؿخصِ رخُلَ  ٚالٍطزخؽِ  ػ٣ًٍَّٝخ؛ حُظّؼز٤  .ُِّ٘خ

ّٞ ُٓ  َر٢ّ حُؼَ  حُظّل٣ََ حُزخ١ٍ، ػزي شؼزخٕ ٓخَٛ ( ْٓ  ٚ،أٗٞحػُ  ٗخطٚ،ٌ َُّ  ٚ،خطُ ط٤ـ٤ّ حظَح  )  فرظظ

 

  ُحإلػالٗخصِ  ًظخرشِ  ٖٓ ٗٔخًؽ 

 شخؿَسٌ  ٝظخثقُ 

ٍٖ ُٓ  ىٍ يَ ػَ  َِ ٞحكُ طَ  ػٖ َِ َٔ حُؼَ  ٍسُ حُٝ ُٖ ؼِِ طُ  َِ  ٖٓ ؼ٤ّ ّٓ ُٓ  ك٢ َِ َٔ ُِؼَ  حُّشٞحؿ  ك٢ حٌُخث٘شِ  ،٤ٌُِٔخ٤ٗيِ  حُلي٣ؼشِ  حُّشًَشِ  ٔشِ ئ

ؿزشُ  ي٣َُٚ  ْٖ َٓ  كؼ٠ِ ٓلخد، ي٣٘شِ َٓ  ك٢ حُّظ٘خػ٤ّشِ  حُٔي٣٘شِ  َّ َِ  ٌٛٙ يِ أكَ  ءِ َْ ِٓ  ك٢ حُ ْٕ  حُّشٞحؿ  َِ َٔ حُؼَ  ٌظذَ َٓ  غَ ؿِ ح٣َُ  أ

 . زَسِ حُوِ  شٜخىحصِ  ٚٓؼَ  زًخطلِ ظْ ُٓ 

 

ٍِ  لَٝششٌ َٓ  شٌ وّ شُ   غِ ٤ْ حُزَ  أٝ ُإل٣ـخ

ّٝ  ؽخرنٍ  ك٢ وّشٌ شُ  ّٞ طَ  ٍٍ أ ٍٕ ٝ ،ٍّ ْٞ َٗ  فِ ََ ؿُ  ػالعِ  ٖٓ ُٕ ظٌ ُٓ  طخُٞ َّ  حُّشخٍعِ  ػ٠ِ غُ وَ طَ  كي٣وشٍ  ٓغَ  َسٍ لْ ٝ ِْ حُ ُٔ  ث٤ َِ حُ  وخر

 . حألٍى٤ّٗشِ  ُِـخٓؼشِ 

زخشَسً ػ٠ِ ٛخطق ) .................. ( ُٓ ٍُ رخُٔخُِِي  َُٔحؿؼِش ٣َُؿ٠ حالطّظخ ُِ 

 

 حٓظيػخءٍ  ًٗٔٞؽُ 

ْٓ  ذِ َِ ؽَ  ا٠ُ حُٔٞحؽٕ٘ٞ لظخؽُ ٣َ  ّٓ  اكيٟ ٖٓ ٍَ أ ِٓ  ،حُّيُٝشِ  ٔخصِ ٓئ ُٔ  مِ َُ حُطُّ  َٖ ٝ َِ  ٖٓ ظّزؼشِ حُ ْٕ  ذِ َِ حُط   ٌٛح لو٤نِ طَ  أؿ  أ

 َ٣ َّ َٔ  ٠ُا رخٓظيػخءٍ  ظوّي ٍِ حُ  :ح٥ط٢ ْلٞحُ٘   ػ٠ِ ،ٔئٝ

َُ ٣ُ  حٓظيػخءً  حُطِّزشِ  يُ أكَ  ذَ ظَ ًَ   ." حُّشزخدِ   "شِ ـِّ َٓ  ك٢ َحىِ ظحالشْ  ك٢ ٚؿزظِ ٍَ  ػٖ ؼزّ

 ِْ ْٔ ِٖ  هللاِ  رِ كٔ َّ ِْ  حُ ك٤ َّ  حُ

خٕ ّٔ  حُزَِيس: ػ

 ّ 2017/  8/  14حُظّخ٣ٍن: 

ُٔٞحكن:   ٛـ 1438/  7/  22حُ

٤يُ  ّٔ َْ  حُ َِ  ٍث٤ ـِّشِ  طَْل٣َ ُّ  حُّشزخدِ  َٓ ُٔلظَ  حُ

خٕ حُّشزخِد، ُٝحٍس ّٔ  ػ

 

ـِّشِ  ك٢ حالشظَحىِ  حُٔٞػٞع: ؽََِذُ   حُّشزخدِ  َٓ

 ُّ ّٔال كٔشُ  ػ٤ٌِْ حُ ٍَ  : ٝرؼيُ  رًَخطُٚ، ٝ هللاِ  ٝ

ُٔٞحكوشَ  كؤٍؿٞ ـِّظٌِْ ك٢ حْشظَح٢ً ػ٠ِ حُ حِء، َٓ َّ غَ  أ٣ًؼخ َُٓكوًخ حُـ ََ  ػالػشِ  رٔزِؾِ  ر٣َي٣ّشً  ٞحُشً كَ  ٍٓخُظ٢ َٓ  . ىٗخ٤ٗ

ِّ  كخثنَ  ٝحْهزِٞح  حالكظَح

ُٔٔظيػ٢: ٓخُي كخٍٝم  حُ

ُْ حُٜخطق: ...............  ٍه

خٕ /  ّٔ ّٕ ص . د ػ  حألٍى

 ُكْن عزًٌزا
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 :ح٥ط٤٤ٖ حُٔٞػٞػ٤ٖ ٖٓ ٝحكيٍ  ك٢ حًظذْ 

ٟ   ئػالْ 1- ٚط   ١ٍبؽ ْ   فٟ ١ٍبؽ١ خ   ِٕطمخ   ٌي٠بهح   ف١ٗ رو   .األهك

ٍ   إلؽلٜ اٍزلػبء 2-  . ١ٍ خ  اكه ؾخ  ٕ  ِ   ت  ٍ ٛ    فٟ َبد  اٌّإ

 

حط٢ّ: ٌّ ُْ حُ  حُظّو٣ٞ

َٕ  حالٓظيػخءَ  ًظخرظ٢ رؼيَ  ّٔ  ٝحإلػال ًّ  ٤خك٢ّ حُ  : أ٢ّ٘ٗ ٖٓ يُ أطؤ

ك    1- ٌ  اٌو   ٗ  و  اٌغ   د  ؽل  ْ   االٍزلػبء   ِٓ ئ١ َ   ٚاإلػال ٟ  اٌ  .١بؽ

ّ   ىوح  اٌف   ذ  ٍ  م  ٔ    2- َ   ٛٙٛػ  ث   ٟزٍم  ٌٍ  . رب

-3    ٍ ا برمو٠و٠ ا  أٍٍٛثاب ذ  ِ  زقل  ا  . اٌؼبٛفخ   ِٓ فب١ٌاب عبك ا

ٛه   ذ  ٕ ج  غ  ر    4-  ٖ  . خ  ١  ٚاٌفٕ   اٌق١ب١ٌ خ   اٌ

-5    ٌ  ُ   ٍ َ  ا ّ   زقل َ  اٌ ّ   أٚ فظ١ خ  اٌٍ   ٕبد  ؾ  . ؼ٠ٕٛ خ  اٌ

ٗ  غ   أٚ ف  ٍ  ى  ر   غ١و   ِٓ د  اجبهاٌؼ   فٟ د  ي  ع  ٚ  أ    6- ّٛ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َم واْختفى.. والَعْزُم فً قلبً َغَفا..  ُحلُمً َتحطَّ

ًّ ٌسقُط ُمْرهًفا..  والّدْمُع ِمْن عٌن

َم فً الّصخور.. والُحزُن أضحى بً ٌدور.. والٌؤُس ٌكتُب نفَسه من الّسطور..  أَملً تحطَّ

َد أْضلُعً.. لَْم ٌبَق لً شخٌص معً..  ٌَّ  الخوُف َق

 وَشَعْرُت َهمًسا خافًتا فً َمْسَمعً..

 َهمٌس ٌقولُ لً: إلى متى ؟! ستظل  َتغرُق فً الُبكا !

ْبِح ّل َغٌْ   ِم الّشتا..قُْم نحو شمِس الص 

ا تعالْ.. ٌّ نٌا َمعً.. ه ٌَدوُم فهذا ُمحال..فانظْر إلى الد  ٌُزال.. ّل ّل   ٌؤُس القلوِب َنَعْم 

ا َتحوم.. ًة ُحّبً  وانظْر إلى تلك الّنجوِم.. َمْهمها ُتغّطٌها الغٌوم.. ستظل  تلمُع ُحرَّ

 وانظْر إلى الَبْدِر الجمٌل.. بدلَ الُبكاِء أو العوٌل..

مٌل.. َمع نورِ  ٌَ  شمِس الّصبِح فً لُْطٍف 

ٌَدوم.. ًَ والُهموم.. واْمَسْح دموَعك والغموم.. واْعلَْم بؤّن الُحزَن شًٌء ّل   فاْنَس المآس

 فً قّوٍة قُْم للّطموِح.. ّل ّل ُتباِل بالجروح.. ُكْن مإمًنا أّن الّنجاَح على الّسفوح..

َغم.. ِسْر َخْلَف ُحلُِمك قُلْ نعم.. واْنَس الّتراُجعَ   واأللَم.. وبَِرْوعٍة َغنِّ الّتفاإلَ كالنَّ

ا َنحو الّسماِء.. ًٌ ًَ عال  َفَبدأُت أبكً فً رجاء.. والّشمُس ُتْشِرُق بالّضٌاء.. وَرَفْعُت رأس

 وَصَرْخُت أّنً أستطٌُع.. إكمالَ ُحلُمً لن أضٌع.. سؤسٌُر فً أَمٍل إلى َدْربً الوسٌع..

ْعُت َبؤْسً ها ُهنا..   وَتَرْكُت آّلمً أنا..َودَّ

ًَ للُمنى..  وَوَقْفُت فً َعْزٍم ألمش

ًَ الّزهور.. وبِِعْطِرها ُنِشَر الّسرور.. وبِراحٍة أْحَسْسُت ّلَمَسنً الّشعور.. َحْت َحول  َفَتَفتَّ

 

 ما أقول.. ما ُعْدُت أعرفُ 

 فالقلُب أْضناه الّذهول..

ٌَجول..  وبداخلً َفَرٌح وإصراٌر 

 فؤََعْدُت ُحلُمً لألمان..

ْسِر َنحو الّشمِس أْطلَْقُت الِعنان..  كالنَّ

 وبدأُت أْمحو ما مضى..

 بالُحبِّ ِطْرُت إلى الفضا..

 ِمن ُكلِّ شًٍء داخلً ..

 أنا فً رضى..

َم واْخَتفى..  ُحْزنً َتَحطَّ

 والخوُف فً َقلبً َغَفا..

فا..  وبَِفْرحٍة َقد ُعْدُت أْشُعُر بالصَّ
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 الَعروضُ 

 تمهٌٌد:

ْعرّي ُمَكّوٌن من َشْطَرٌن اثنٌن،  - ٌُسّمى َصْدَر البٌِت، والّشطرُ البٌُت الشِّ ٌُسّمى َعْجزَ  الشَّطُر األّول   البٌِت. الّثانً 

 آخُر تفعٌلٍة من الّشطِر األّوِل، ُتسّمى تفعٌلَة الَعروِض، أّما آخُر تفعٌلٍة من الّشطِر الّثانً، ُتسّمى: تفعٌلَة الَعْجِز. -

ٌُسّمى: الَحْشَو.  وما عدا ذلك، 

 مثال: -

 ِمّمْن َقْلُبُه َشبِمُ  واَحرَّ َقْلباهُ 
 

 الّشطر األّول / صدُر البٌت

 َوَمْن بِِجسمً َوحالً ِعنَده َسَقمُ  
 البٌت زُ الّشطر الّثانً / عجْ 

 –/ ب ب  -ب  - -/  -ب  -/  -ب  –ب          -/ ب ب  -ب  - -/  -ب  -/  -ب  - -
    1     /   2    /    3     /    4                                   5      /  6     /  7        /  8 
 
 ( هً تفعلٌُة الَعْجِز. 8( هً تفعٌلُة الَعروِض، والّتفعٌلُة )  4الّتفعٌلة )  -

 .( هً تفعٌلُت الَحْشوِ  7+  6+  5+  3+  2+  1الّتفعٌلُت: )  -

ًّ { كٌف ُنقّطُع البٌَت الّشعرّي: -  } أساساُت الّتقطٌِع الَعروض

ُكل  ما ، و( -مقطٌع طوٌلٌ ) ) متحّرٍك ثّم ساكٍن ( مقطٌع قصٌٌر ) ب (، وكل  حرفٌن (  ) ُمتّحركٍ  . كل  حرٍف واحدٍ 1

ٌُك ٌُْكَتُب.ٌُْنَطُق  ٌُْنَطُق ّل   تُب، وما ّل 

ْس: ال ُم َدْر ِرْس  -/ َعلى: َع لى ب  -ِمْن:   /  - -ب / ِهْنٌد: ِهْن ُدْن  -ِهْنُد: ِهْن ُد  / - -ب  -/ اْلُمَدرِّ

ًْ ِت ب  بب  - -ب َعِن اْلمدرسِة: َع نِلْ َمْد َر َس ِة   ب ب / - / آَدُم: آ َد مُ ب  - -/ فً البٌِت: فِلْ َب

ْك ُت بو   ٌَ ْكُتُبوا:   ب ب -/ َعلََّم: َعلْ لَ َم:  - -هذا: ها ذا ب ب ب /  - -واْسُم الَوَطِن: َوْس ُملْ َو َط ِن /  -ب  -ٌَ

ٌُْشَبُع، مثل: فً البٌِت الّسابِق ُنْشبُِع المٌمَ 2 ، فً كلمِة َشبِمُ  . آخُر حرٍف من الّشطِر األّوِل أو الّشطِر الّثانً فإّنه 

 -/ َس َق مو ب ب  -ونقول: َش ِب مو ب ب وكلمِة َسَقُم، 

لبٌِت ، انظْر فً اجاَءت بٌن حرفٌن ُمتحّركٌنإذا هاُء الّضمٌِر أٌَنما َوَقَعْت من البٌِت الّشعرّي؛ فإّننا ُنْشبُِعها . 3

ْعنا الهاَء فً كلمِة ) قلُبُه، تقْع بٌن متحّركٌن، بٌَنما أْشبَ  هُ ( ألّنها لماْ الهاَء فً كلمِة ) قلبَ  الّسابِق، فإّننا لم ُنْشبِعِ 

 ِعْنَده (.

 .. احَفِظ ِمفتاَح ُكلِّ َبْحٍر، واحفْظ تفعٌلتِه4

ْز كثًٌٌٌٌٌٌٌرا5  على أمثلِة الكتابِ  . ركِّ

 
 
 
 
 

 

ٍُ ش وأقبحُ  وُ نفسَ  مرُُ يرى الْ  أنْ  ي ضيعُ العالمين وَ  رفيعاً وعندَ     

ُِ  على صفحاتِ        رٍ لناظِ  َّلحَ  مِ جْ كالنَّ   نْ تكُ  عْ تواضَ  وىو رفيعُ  الما  

ضيعُ وىو وَ  الجوِّ  على طبقاتِ    وِ يعلو بنفسِ  خانِ كالدّ   نْ تكُ  وَّل    
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 بحُر الوافرِ 

َمفَتٍفعيمةوَكاحدةوَ( ِمفتاُحه: َمفَأكثرى َ/َمىٍمزكج:َأٍمَميكٌكفه َ/َميختمىطو َصاؼو َغيري  )َبىٍحره

ٍُ لُ رُ  َُ ؿَ  ٛخَُ حكِ َٝ  َِ ؼْ حُش   ٞ ٤ٔ 

 
// 
// 

لَ  لَ  ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ ُُٖ( ٍُ ْٞ ؼُ كَ  ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ ْٞ  )كَؼُ

   - -/ د  -د د  –/ د  -د د  –د 
 

 الّتفعيَلُت الّرئيسةُ    
 ج

 الّتفعيَلُت الفرعّيةُ 
 ج

لَ   –د د  –د  ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ

َ ِف زٛؽخ -  اٌال 

-   ٛ  ْ  رأرٟ فٟ اٌؾ 

لَ   - - -د  ْٖ ظُ ِْ خػَ ُٓ

َ ٍبوٕخ   -  اٌال 

-   ٛ  ْ  رأرٟ فٟ اٌؾ 

 - -ْٖ د ُُ ْٞ ؼُ كَ 

ة   رأرٟ - و   ٚ ٗ  ٚاٌ وٚ  فٟ اٌؼ 

 

 

َِ؛ ٣ؤط٢ د  - ُّّ ُِٞحك ُٕ حُظّخ  ( 3+  3طلؼ٤الٍص ك٢ حُز٤ِض ًخٓاًل. )  6ٌٛح حُُٞ

-  :٠ّٔ ُٔ٣ ٌٕ ُٝ  ّ َِ حُظّخ ّّ ُِٞحك َِٝء حُظّخ ـْ ط و   ،( 2+  2طلؼ٤الٍص ك٢ حُز٤ِض ًخٓاًل )  4؛ ٣ؤط٢ د َٓ  ّ   ً ٞ  ٔؾنف  آفو  رفؼ١ٍخ  ِٓ و  أ

لَ  لَ    ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ لَ //          ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ لَ    ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ  ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ

 

 مجزوُء الوافِر { 6+  5الوافر الّتاّم ،  4 – 1}  أمثلُة الكتاِب:
 
جضُ ( 1 ِٔ َظل٠ّ حألَىدُ  ك٢َٔ ٝك٢ ظَ ُٔ ِػؼْ    حُ ُٖ  ُِ حٌُْ٘  ٣ي١ ٝك٢ ضُ َٝ  حُؼ٤ّٔ

   - -/ د  - - –/ د  -د د  –د     - -/ د  -د د  –/ د  -د د  –د 

لَ    لَ /        ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ لَ   ْٖ ُُ ْٞ ؼُ كَ /     ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ لَ /         ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ  ْٖ ُُ ْٞ ؼُ كَ /  ْٖ ظُ ِْ خػَ ُٓ

 

َُّ  ػ٘ي١ َِ ْٛ حُي   أرِ٘ضَ ( 2 َٖ  أٗضِ  ضِ َٝطِْ  قَ ك٤ٌْ     ضٍ رْ٘  ً ٓ  ِّ كخ ِّ  حُ

   - -/ د  -د د  –/ د  -د د  –د                - -/ د  - - –/ د  - - –د    

لَ       لَ /      ْٖ ظُ ِْ خػَ ُٓ لَ     ْٖ ُُ ْٞ ؼُ كَ /  ْٖ ظُ ِْ خػَ ُٓ لَ /        ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ   ْٖ ُُ ْٞ ؼُ كَ /     ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ

 

ْٖ     رخُظ٢ّّ٘ٔ حُٔطخُِذِ  َُ ٤َْٗ  ٝٓخ( 3 ٌُٝ  ٌُ  خِؿالر ٤ٗخحُيُّ  طُئَه

   - -/ د  - - –/ د  - - –د        - -/ د  -د د  –/ د  - - –د    

لَ    لَ /     ْٖ ظُ ِْ خػَ ُٓ لَ      ْٖ ُُ ْٞ ؼُ كَ /      ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ لَ /     ْٖ ظُ ِْ خػَ ُٓ  ْٖ ُُ ْٞ ؼُ كَ /  ْٖ ظُ ِْ خػَ ُٓ

 

4 ) ُِ َ      ٝطخرخ َٓال يحسَ ؿَ  هِز٢ ٞحَٓ ٍِ  ػ٠ِ ُؼ ٔخ ـَ  ِػظخرخ ُٚ َُ  حُ

   - -/ د  -د د  –د /  -د د  –د     - -/ د  -د د  –/ د  - - –د   

لَ    لَ /      ْٖ ظُ ِْ خػَ ُٓ لَ   ْٖ ُُ ْٞ ؼُ كَ /     ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ لَ /         ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ  ْٖ ُُ ْٞ ؼُ كَ /  ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ
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ِٚ     ( أٌم ٢َُِ ِػَ٘يُٙ أَىدُ 5 ؼِِ ِٓ َٔذُ  َطيحهَشُ  َٗ 
 -د د  –/ د  -د د  –د   -د د  –/ د  -د د  –د 
لَ  لَ /        ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ لَ       ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ لَ /        ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ      ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ

 

ٍِهضُ ( 6 ًْ  أَ ٌِ ٖ     ٓٞهِِؼٜخ َِ ُ ًْ  كََل  ذُ حُوِْ  َِٛخٌُِ
 - - –/ د  -د د  –د   -د د  –/ د  -د د  –د 
لَ  لَ /        ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ لَ       ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ لَ /        ْٖ ظُ َِ خػَ ُٓ  ْٖ ظُ ِْ خػَ ُٓ

 
 

 حٌُظخدِ  طي٣ٍزخصُ 

 

َِ  َِ لْ رَ  ْٖ ِٓ  ح٥ط٤شَ  حألر٤خصَ  غِ طّ هَ   1- ًُ  ،حُٞحك ح٤ّ َٔ ُٓ  ٜخ،طلؼ٤الطِ  َْ ٝحً ًِ  ََ ّ  حُظّ  حُٞحك  :ٚـِٝثِ َٓ  ٖٓ خ

ٍبحَي كىذا.1َ  بٍَرَىقٍَيَى كال نكدٍَيَى كال َََيىأتي ال الصُّ
 - - –/ ة  - - –ة        - - –/ ة  - - –ة    
ف      ف  /      ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ  ف         ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ  ف  /      ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ   الوافر جزوءمَ    ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ 
 كلمفقيرًَ لمغنيَّْ فىأىٍحًسفٍَ َََاحظَِّديٍنياؾَى مفٍَ ًنٍمتَى ماَإذا.2َ
   - -/ ة  -ة ة  –/ ة  - - –ة         - -/ ة  - - –/ ة  - - –ة    
ف      ف  /      ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ  ف       ٓ  ٌ  ٛ  ؼ  ف  /  ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ  ف  /      ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ   اّـ التّ  لوافرا     ٓ  ٌ  ٛ  ؼ  ف  /      ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ 
 تستطيعَي ما إلى كجاًكٍزهَي َََفىدىٍعوَي شٍيئنا تٍستىًطعٍَ لـٍَ إذا(3َ
   - -/ ة  - - –/ ة  - - –ة         - -/ ة  - - –/ ة  - - –ة    
ف      ف  /      ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ  ف       ٓ  ٌ  ٛ  ؼ  ف  /  ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ  ف  /      ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ   اـّ التّ  لوافرٓ      اٌ  ٛ  ؼ  ف  /     ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ 
 المىٍكريماتًَ ًبماءًَ سيًقيىتٍَ إذا َََكىالنَّباتًَ تىٍنبيتَي األٍخالؽَي ىيَى(4َ
   - -/ ة  - - –/ ة  -ة ة  –ة        - -/ ة  -ة ة  –/ ة  - - –ة 
ف      ف  /      ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ  ف      ٓ  ٌ  ٛ  ؼ  ف  /      ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ  ف  /       ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ   اّـ التّ  لوافرٓ      اٌ  ٛ  ؼ  ف  /     ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ 
با يشتكي كتابَهََََ منو جاءني مىفٍَ أيا(5َ صى َالكى
 -ة ة  –ة /  - - –ة        - - –/ ة  - - –ة    
ف      ف  /      ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ  ف         ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ  ف  /      ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ   الوافر جزوءمَ        ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ 
 الٌتماـًَ عمى القادريفَى كنٍقصًَ ََشيئنا النَّاس عييكبًَ في أرَى كلىـٍَ(6َ
   - -/ ة   -د د  –د / - - –ة     - -/ ة - - –/ ة  -ة ة  –ة 

ف     ف  /        ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ  ف    ٓ  ٌ  ٛ  ؼ  ف  /     ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ  ف  /      ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ   اـّ التّ  الوافر   ٓ  ٌ  ٛ  ؼ  ف  /     ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ 
 
 
 
 

إنَّ بعَض الّظنِّ إْثٌم.. 

ولكّن أكثَرهُ ِمَن 

 ! اْلَحَذِر واْلفِْطَنةِ 
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َْ حكْ  2-  :ح٥ط٤شِ  حألر٤خصِ  ٖٓ ر٤ضٍ  َّ ًُ  ر٤ٖ ظ

سينتٍَ لقدٍَ.1َ َـيَالٌدٍىرًَ فـًَ في كأٌنؾَى حٌتى األكقاتَي بؾَى حى َاٍبتسا
 اْبتساـُ  الّدْىرِ  فـِ  في كأّنؾَ    حّتى األوقاتُ  بؾَ  َحُسنتْ  لقدْ 
 
َرازيىيَك ًمٍنكـٍَ أنبتتٍَ قدٍَ لنا رياضَو ًمفٍَ لممدارسًَ فىسيٍقينا.2َ

 راُزُىو  ِمْنكـْ  أنبتتْ  قدْ  لنا   رياضٍ  ِمفْ  لممدارسِ  َفُسْقًيا
 
َاسىديد انىظىرَن غدَو في ييردّْدَي ساعَو غيرَي المىقاًصدَى غَىمىَبَى فما.3َ
 َسديدا اَنَظرً  غدٍ  في ُيردّْدُ    ساعٍ  غيرُ  الَمقاِصدَ  غَ مَ بَ  فما
 

ُٔ  رخٌُِٔشِ  ؽَ ححُلَ حٓأل 3- َْ  ؛٘خٓزشِ حُ ُٕ  ٤ُٔظو٤  :ح٥ط٤شِ  حألر٤خصِ  ك٢ حُؼَٝػ٢ّ  حُُٞ

  صكابا لوَي الجماؿَي تىرىؾَى فىيؿٍَ ََصكابَو ذك ....... في كييٍسأىؿَي(1َ)
كادثًَ- ج   الَمْوضوعِ - ب  الُمْشِكَمةِ - أ  ّرأيِ ال- د   الحى
 
 .. ............في أٍميىرَي كباألٍشعارًَ َََكبالقىكافي بالقريضًَ لسانيَى(2َ)
 الَقْوؿِ - د   الِحْكَمةِ - ج  التّأثيرِ - ب  الغىكاصًَ-أ
 
 قىريبَي فرىجَه ........ يىككفَي ََفيوًَ أٍمسىٍيتَي الَّذم الكٍربَي عىسىى(3َ)
 تياهُ نْ مُ - د   فيوِ - ج   ءىهَيارَكَى- ب   َبْعَدهُ - أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْٖ ك٤خطِ٘خ ِٓ ٌّ أٝشَي ػ٠ِ حُوَِٝؽ  َٞ ػخ  ..ٛخ ُٛ

َٖ ٣ظٞهّقُ  ٞ  ك٤ ِٖ حُّ٘ٔ ََ ٣ظٞهُّق َػ ّٕ حُؼو ْكُض ك٤ٚ أ ََ ْْ  َػ ًَ َٔي: "  ٍْ ٗل ِٖ حُوَحءِس.. حٓؤ َػ

ى كِؼالً، ٝااّل  َُ ُٔ ََِف ًْ ُحَى ػ ُّ حُ كؤَٗض ًؤهَأُص ؟ "؛ ُظؼ ٍٖ ك٢  " ٣ٔخٍ  َؼ٤ْشَ ١ّ " ًخث

 ..ْل٤َخٛخٌُّٝ٘ٚ ال ٣َ 

 ََ َْ ك٤ٚ َه ْْ أشؼ َُ ْٖ ؽَ َٝ ْٖ ٝؽ٢٘.. ا٠ُ  ِٓ حُظ٢ حطٌّؤُص ػ٤ِٜخ، ٚ رخُـَُرِش؛ ٓؼ٢ ُٝؿظ٢ ك٤ْؿُض 

ٍم كظ٤ٍغ ُطاّل ًخ ُي١ّ أطيهخءُ  ْٞ َُّ ًحَى ٝأٗخ ك٢ َش ََ٘ي حُلو٤و٢ّ.. ً  ٔ ر٢ ٝأطيهخث٢ ٗٞح ٢ُ حُ

  .."ك٢ " ٝؽ٢٘

 ْٕ ٍْ أ َّ .. كوؾ ه ّْ َي ٝأ٤٘ٓخطَِي.. ال ط٤ؤ ِٓ ْٖ أكال ِٓ َُ ك٤ٚ رؼٌغ  َُ " ى٣ٔٔزَ " ٣َك َٖ ٣َك ك٤

ِّ حُـي٣يِ  ٠ّٔ د " حُؼخ  2014/  12/  13   "طظََ٘ؼٜخ ك٤ٔخ ٣ُٔ

ٍٍ ٍحه ْْ رؼوٞ ظُ ْٓ  .٤شٍ ُى
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 الُمَتَقاَرب

َميختمىطَو ِمفتاُحه: َ/َغيري َصاؼو َمىمزكجَوَ)َبىٍحره َمفَتٍفعيمةوَكاحدةوَ(/َغيري  :َأٍمَميكٌكفه

 َُ ٍَ حُو٤ِ ِد هخ ٍَ ِٖ حُٔظوخ  َػ

 

 

// 
// 

 ٍُ ْٖ كَؼٞ ْٖ كَؼُُٞ ْٖ كَؼُُٞ ُُٖ(كَؼُُٞ ْٞ  )كَؼُ

   - -د /   - -/ د   - -د /   - -د 

 الّتفعيَلُت الفرعّيةُ  الّرئيسةُ الّتفعيَلُت 

 - -د   ْٖ ُُ ْٞ ؼُ كَ 

  

 

ٍُ د  ْٞ ِٞ ٝحَُؼَِٝع.   د –* كَُؼ َٕ { طؤط٢ ك٢ حَُلْش  } حكٌِف حُّ٘ٞ

ْٞ د  ِد.        –* كَُؼ َْ َٕ { طؤط٢ ك٢ حَُؼَِٝع ٝحُؼ  َّ ٝحُّ٘ٞ  } حكٌِف حُاّل

 * ٍْ ْٞ ِد كوؾ.       ° -د كَُؼ َْ  طؤط٢ ك٢ حُؼ 

 

  :نتهً المقطُع بـِ   ° -تفعٌلُة ) َفُعْولْ ب ملحوظة ٌَ  أحرٍف: متحّرٍك وساكٍن وساكٍن. 3( حٌن 

 

-  ُّّ ُٕ حُظّخ دٌٛح حُُٞ ٍَ ظوخ ُٔ  ( 4+  4طلؼ٤الٍص ك٢ حُز٤ِض ًخٓاًل. )  8؛ ٣ؤط٢ د ُِ

-  :٠ّٔ ُٔ٣ ٌٕ ُٝ  ّ َِ حُظّخ َِٝء ُِٞحك ـْ دَٓ ٍَ ظوخ ُٔ  ( 3+  3طلؼ٤الٍص ك٢ حُز٤ِض ًخٓاًل )  6؛ ٣ؤط٢ د حُ
 ْٞ ْٖ    كَُؼ ْٖ   كَؼُُٞ ْٞ //     كَؼُُٞ ْٖ    كَُؼ ْٖ    كَؼُُٞ  كَؼُُٞ

 
 مجزوُء المتقاَرب { 6المتقاَرب الّتاّم ،  5 – 1}  أمثلُة الكتاِب:

ٖ   ك٢ ًُ٘ضَ  . َُج1ِٖ  ٔ ٍِ  طَِدَ  حُ ِٜال ِٖ  ك٢ كُْوضَ  َُوَيْ    حُ ْٔ ٍَ  حُُل ٍِ  رَْي ٔخ ٌَ  حُ

   - -/ د   - -/ د   - -/ د   - -د     - -/ د   - -/ د   - -/ د   - -د 

 ْٖ ْٖ    كَؼُُٞ ْٖ    كَؼُُٞ ْٖ   كَؼُُٞ ْٖ   كَؼُُٞ ْٖ   كَؼُُٞ ْٖ     كَؼُُٞ ْٖ    كَؼُُٞ  كَؼُُٞ

 

ِْ  شُ ٝهز  . 2 ٕ   يٍ ُٓ ْٓ  ا٤ُٜخ ؼ٢طُلْ  َّ     ـٞحُُّ٘  ًؤ  َحٍٛخرؤ

    -/ د   - -/ د   - -/ د   - -د     -/ د   - -/ د  - -د  / د  -د 

ْٖ    كَؼٞ ْٖ    كَؼُُٞ ٍُ   كَؼُُٞ ْٖ   كَُؼٞ   كَؼٞ ْٖ     كَؼُُٞ ْٖ    كَؼُُٞ  كَؼُُٞ

 

 

3 ٌٕ َُ  . ُطلٞ ُٕ  ك٤ٜخ طُٔخكِ َُ     حُُؼ٤ٞ َٔ طَل َٝ  ْٖ ٍِٛخ رُْؼيِ  ِٓ  أَْهطخ

    -/ د   - -/ د   - -د  / د  -د   د  -/ د   - -د / د  -/ د   - -د 

 ٍُ ْٖ    كَؼٞ ٍُ    كَؼُُٞ ْٖ   كَؼٞ ْٖ   كَُؼٞ   كَؼُُٞ ْٖ     كَؼُُٞ ٍُ    كَؼُُٞ  كَؼٞ

 

َٜ  أال. 4 َْ َٝ  غْ حٗ َِ زِ َٓ  ك٢ ِٓ َّ  ْٖ َٔ كَ    ٤خسِ حُلَ  ٤ ُٙ ْ٘ظَ طَ  ْْ َُ  ٗخ َْ ْٙ حُلَ  ِظ  ٤خ

   ° -/ د   - -/ د   - -/ د   - -د   د   -/ د   - -/ د   - -/ د   - -د 
 ٍُ ْٖ    كَؼٞ ْٖ    كَؼُُٞ ْٖ   كَؼُُٞ ْٖ   كَؼٞ   كَؼُُٞ ْٖ     كَؼُُٞ ْٖ    كَؼُُٞ  كَؼُُٞ

 

 

َتَداَرْك نفَسْك.. وُتْب 

ؤنَّ هللاَ بهللِ، وثِْق 

 ٌفَرُح بتوَبتِكَ 
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 َ(َ4َ+3ََممحكظةهَىاٌمةهَعمىَالمثاليف:)ًَََالقىٍبض َاحفٍظَتعريؼى
 ،فعيمةًَالتٌَ فَىمًََاكفًَالسٌَ الخامسًَ الحرؼًََقكطَيسَيَكىكَ: )ضيَبٍَالقَى (ياحقَيٍمَيَىَبًَتقارَىالمَيَركضًَعَىَفيَ )فعكلف (َتفعيمةَي
َ)َاكَنتحرٌَمَي اكاحدَن احرفَن( رناَقصي قطعنامَىَهآخرَي كاف إذا بًَتقارَىالمَي ركضًَعَىَفي عَيبَىشٍَتَي ال ياأنٌَ معنىبًَ ،)َفعكؿَيَ(َفتصبحَي

َفيَكاحدَو كبصكتَو انيالثٌَ طرًَالشٌَ في كمٌَالرٌَ حرؼَى ونفسَىَىك ؿًَاألكٌََرًَطٍَالشٌَ في رؼَوحَى آخرَي كافَىَإذا عَيبَىشٍَكتَي َكما ،
 (1َالمثاًؿَرقـَ)َ

 

ًٔ أَ . 5 ِْ  ٤يحػأُ ٢  كَ  ضِ وْ شَ  ك٢ ِْنُ حُوَ  ِّ أَ            ؿي٣ًيحخ ُٓخًٗ  ّْ أَ  ََٟٗ خ ُك

   - -/ د   - -/ د   - -/ د   - -د     - -/ د   - -/ د   - -/ د   - -د 

    ْٖ ْٖ   كَؼُُٞ ْٖ كَؼُُٞ ْٖ    كَؼُُٞ ْٖ   كَؼُُٞ ْٖ   كَؼُُٞ ْٖ     كَؼُُٞ ْٖ    كَؼُُٞ  كَؼُُٞ

 

ْْ  ذٌ طخكِ  َُ٘خ. 6 َُ  ٍْ َِ َْ  ُِ٘خ٣َُؼِ      ٣َ َٓ  رخأل

    -/ د   - -د  / د  -د      -/ د   - -/ د  - -د  

ْٖ    كَؼٞ ْٖ    كَؼُُٞ ْٖ    كَُؼٞ   كَؼُُٞ ٍُ     كَؼُُٞ  كَؼٞ

 
 تدرٌباُت الكتاِب: 

 

َْ  ح٥ط٤شَ، هَطِّغ حألر٤خصَ   1- ح طلؼ٤الطِٜخ، ٝحًً ًِ ّ٤ َٔ دَ  ُٓ ٍَ ظوخ ُٔ ّ   حُ  :َٓـِٝثِٚ ٖٓ حُظّخ

 اليمكذٍَ ىذا بًَمٍَالقَى عمى ٍعبَهصَىكَى َََالعىفاءَي ىذا الٌنٍفسًَ عمى كبيرَه.1َ
   ° -/ ة   - -/ ة   - -/ ة   - -ة   ة   -/ ة   - -/ ة   - -/ ة   - -ة 

ٓ     ف ؼٛي   ٓ     ف ؼٌٛ  ٓ    ف ؼٌٛ  ٓ    ف ؼٛ   ف ؼٌٛ  ٓ      ف ؼٌٛ  ٓ     ف ؼٌٛ   اـّ التّ  بُ تقارَ المُ   ف ؼٌٛ 
 
با عىٍيني تؾَي فإفٍَ.2َ ـٍََََ نيكريىا خى با عيفَو نكرَي قٍبمىيا فكى َخى
    -/ ة   - -/ ة   - -/ ة   - -ة     -/ ة   - -/ ة  - -ة  / ة  -ة 

ٓ     ف ؼٛ ٓ     ف ؼٌٛ  ٛ   ف ؼٛي    ف ؼٌٛ  ٓ    ف ؼ  ٓ      ف ؼٌٛ  ٓ     ف ؼٌٛ   اـّ التّ  بُ تقارَ المُ   ف ؼٌٛ 

 
ييٍمًطمينا.3َ َـى فنٍصًبرَي ََََاليكل في كى َالمىمىؿٍَ رىٍغ
    -/ ة   - -ة  / ة  -ة      -/ ة   - -/ ة  ة –ة 

ٓ     ف ؼٛ    ف ؼٛي     ٛ   ف ؼٛي          ف ؼٌٛ  ٓ     ف ؼ  ة   ف ؼٌٛ  زمبه   ّ  ِغيٚء  اٌ

 
كحي سىأىٍحًمؿَي.4َ تيارََعمى ري َالرَّدل مىياكم في ًبيا قيلٍَكأَي َََحى
    -/ ة   - -/ ة   - -/ ة   - -ة     -/ ة   - -/ ة  - -ة  / ة  -ة 

ٓ     ف ؼٛف ؼٛي     ٓ     ف ؼٌٛ  ٛ   ف ؼٌٛ  ٓ    ف ؼ  ٓ      ف ؼٌٛ  ٓ     ف ؼٌٛ   اـّ التّ  بُ تقارَ المُ   ف ؼٌٛ 

 

حٌَن ترسُم ُخطوَط الَفَرِح.. ّل 

تؤَبْه إلى الذٌَن ٌرُسموَن 

 ْبِح..قُ ُخطوَط الْ 
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بَّْ اهللَي قىضى.5َ ٍبرَنَََ ليَبالحي َقىضى ما عمى افىصى
    -/ ة   - -/ ة   - -ة       -/ ة   - -/ ة  - –ة 

ٓ     ف ؼٛ     ٓ  ف ؼٌٛ   ٛ      ٓف ؼٌٛ       ف ؼٌٛ  ٓ     ف ؼ  ة   ف ؼٌٛ  زمبه   ّ َِغيٚء  اٌ
 
فىرٍَ بٍيفَى الدٍَّىرًَ أبدَى يًعٍشََََ الجباؿًَ صعكدَى ييًحبٌَ ال كمفٍَ.6َ َالحي
    -/ ة   - -/ ة   - -ة  / ة  -ة   ة  -/ ة   - -ة / ة  -/ ة   - -ة 

  ٓ ٓ     ف ؼٛي    ف ؼٛي         ف ؼٌٛ  ٓ       ف ؼٛي      ف ؼٌٛ  ٓ      ف ؼٌٛ  ٛ  ف ؼٌٛ   اـّ التّ  بُ تقارَ المُ  ف ؼ 

 
2-  َْ  :ح٥ط٤شِ  حألر٤خصِ  ٖٓ ر٤ضٍ  َ  ًُ  ر٤ٖ حكظ

ـٍَ كرىبََّ المىكالي مىٍكلى مدىٍحتَي اآدميَِّ مىدىحكا إذا - َاأليمى
 اأُلَمـْ  وَربَّ  الَموالي َمْولى تُ   ػمَدحْ  اآدميِّ  َمَدحوا إذا -
 

كيمنا فأىٍرًسؿٍَ ميٍرًسالنَ حاجةَو في كيٍنتَى إذا - َتيكًصوًَ كال حى
 ُتوِصوِ  وال َحكيًما فَأْرِسؿْ    ُمْرِساًل  حاجةٍ  في ُكْنتَ  إذا -
 

شاًىدينا - ٍردَي كى ًَبقيٌصاًبيا كىالميٍسًمعاتَي كىالياسىميفَي الكى
 ِبُقّصاِبيا َوالُمْسِمعاتُ  فُ   ػَوالياَسمي الَوْردُ  َوشاِىُدنا -
َ

٘خٓزِش؛ رخٌُِٔشِ  حُلَحؽَ  حٓأل 3- ُٔ َْ  حُ ُٕ  ٤ُِٔظو٤ ُْ َٞ  :ح٥ط٤شِ  حألر٤خصِ  ك٢ حَُؼَٝػ٢ّ  حُ

ٍحبىةَي حبَّذا أال(1َ)َ  أٍحًببًَ بأٌياًموًَ كأٍحًببٍََََ .........صي
 المدّرسِ - د   الّشريؼِ - ج   المكتبًَ- ب  الكتابِ - أ
  ميقتىرىحٍَ بعدىىا لوَي فميسىَ َََآمالىوَي ......... بىمغَى إذا (2َ)َ
 المجتيدُ - د   الرَّجؿُ - ج   اإلنسافُ - ب  المرءَي- أ
ٍدرًَ ًمفٍَ ييؤمىفَي ليسىَ بمىفٍَََ كثقتَى ما إذا......... كعمميؾَى (3َ)َ   هًَغى
ٍيؿَه- د   معرفةٌ - ج   قميؿٌ - ب  ضائعٌ - أ  جى
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َالٌرجزَ)ًَحمارَالشعراءَ(بحرَ
َميختمىطَوَفتاحو:مًَ َ/َغيري َصاؼو َمىمزكجَوَ)َبىٍحره َمفَتٍفعيمةوَكاحدةوَ(/َغيري َ:َأٍمَميكٌكفه

َميٍستىٍفًعميٍفَ/َميٍستىٍفًعميٍفَ/َميٍستىٍفًعميٍفَََيسيؿَيَرَهحٍَبَىَاألرجازًََرًَحَيبٍَفيَأَى
َ:الٌرجزًََتفعيالتَي

َئيسةَيالرٌََفعيالتَيالتٌَ
َ

َةَيالفرعيٌََفعيالتَيالتٌَ
َ

َ(َ-بََ-َ-ميٍستىٍفًعميٍفَ)َ
َ

َيفَىالسٌََاٍحذؼًَ(َََ-بََ-(َميتىٍفًعميٍفَ)ََب1َ
َالفاءَىَاٍحذؼًَ(ََ-بَبََ-(َميٍستىًعميٍفَ)2َ
َكفَىكالنٌََيفَىالسٌََاٍحذؼًَ(ََ-َ-(َميتىٍفًعٍؿَ)َب3َ
َكفَىالنٌََاٍحذؼًَ(ََ-َ-َ-(َميٍستىٍفًعٍؿَ)4َ

-  ُّّ ُٕ حُظّخ ِِ ٌٛح حُُٞ َؿ َّ  ( 3+  3طلؼ٤الٍص ك٢ حُز٤ِض ًخٓاًل. )  6؛ ٣ؤط٢ د ُِ

-  ِِ ؿ َّ ُِ  :٠ّٔ ُٔ٣ ٌٕ ُٝ  ّ َِٝء حُظّخ ـْ َٓ ِِ َؿ َّ  ( 2+  2طلؼ٤الٍص ك٢ حُز٤ِض ًخٓاًل )  4؛ ٣ؤط٢ د حُ

 ميٍستىٍفًعميٍفََ//ََميٍستىٍفًعميٍفَ/َميٍستىٍفًعميفٍََميٍستىٍفًعميٍفَ/

 األرجكزةَ(:َييسٌمىَ)َالٌرجزًََمشطكرَيَ-
َنًَذٍَحَىىكَ َالٌرجزًََاطرَنشَىَشٌكؿَييَيَرَوطٍَأٌفَكٌؿَسَىَ،َأمٍَرَوطٍَفيَكٌؿَسَىَثالثَهَفعيالتًَالتٌََ،َفعددَيالبحرًََؼًَصٍَؼي ـٌ ٌميَذاَسَي،َلًَمفَتا

َ.اياَرٌجازَنبًََرَىيَىتًَشٍَذمَاَيالٌََاعرَيييسٌمىَالشٌََ،طكرَىشٍَالمَىَىذاَالكزفَي
َميٍستىٍفًعميٍفَ/َميٍستىٍفًعميٍفَ/َميٍستىٍفًعميفٍَ

جِز، مجزوُء  7 – 5الّتاّم ،  الَمجزوء 4 – 1} َأمثمةيَالكتاًب: جزِ  10 – 8الرَّ َ{ مشطوُر الرَّ
1-   ٞ َِ  َِ زْ حُظ   َػ٠ِ ٍْ َػ ٤ٔ ـَ ْٓ     ُٚ اٗ   حُ ًَ  ٓخ َ٘غُ أَ ِٚ  ال ْ٘طُن ()   حُِلـ٠ أُُٝٞ رِ  حُٞحٝ حأل٠ُٝ طٌُظَُذ ٝال طُ
  -ة  –/ ة  –ة ة  -/  -ة  ة -   -ة  –/ ة  –ة  - -/  -ة  - -

 الّرجُز التّاـّ   ُمتَْفِعُمفْ    ُمْسَتِعُمْف   ُمْسَتِعُمْف       ُمتَْفِعُمفْ   ُمْسَتْفِعُمْف  ُمْسَتْفِعُمْف  

 

2-   ٝ ٍَ ِْ  غِ رِزَؼْ  ذَ حُوَِْ  فُ أُ َٜ ُٛاًل     ٍِ حُ ٢ّ٘ طَـخ ـ٤َْ  ِٓ ْٜ  َِ رِ  َِ َؿ

  - –/ ة  –ة  - -/  -ة  - -   - –/ ة  –ة  ة -/  -ة  - ة

 الّرجُز التّاـّ   ُمْسَتْفِعُمْف   ُمْسَتْفِعُمْف   ُمتَْفِعؿْ    ُمْسَتِعُمْف   ُمَتْفِعؿْ  ُمْسَتِعُمْف   

 

فُ ْٓ أَ  -3 َِ  ِٚ ِْ  ك٤ ْٛ  فَ َٓ ِْ     َِ حُلَؼْ  َِ أَ َٔ حُ  َِ حَُؼوْ  ؿالءُ  خ٤خًٗ كْ أَ  فُ َٝ

  - – -/  –ة  - -/  -ة  - -   - – -/  –ة  - ة/  -ة  ة -

 الّرجُز التّاـّ   ُمْستَْفِعؿْ ُمْسَتْفِعُمْف   ُمْسَتْفِعُمْف      ُمْسَتْفِعؿْ    ُمَتْفِعُمفْ    ُمْسَتِعُمْف  

خ ػ٤شٞح -4 ًٓ َ   ضَ طَلْ  ًَِح ِْ  ِظ سٌ  ُ٘خ ٤خطَلْ     حَُؼَِ َِ ِْ حألُ  ك٢ َػ٣ِ َٓ 

 –ة  ة -/  –ة  - ة/  -ة  - -   -ة  ة -/  –ة  - -/  -ة  - -

 الّرجُز التّاـّ     ُمْسَتِعُمْف    ُمَتْفِعُمْف   ُمْسَتْفِعُمْف        ُمْسَتِعُمْف    ُمْسَتْفِعُمْف  ُمْسَتْفِعُمْف  

أنا ّل أرفُض 

صداقَتَك بسبِب 

اختلِف الّرأي 

بٌَننا.. لكْن 

للختلِف أَدٌب، 

 .فؤحِسْنهُ 
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سٌ  ٍَ شؼْ  هِطَؼشُ  -5 َٞ هَضَ  هَي     ُكِ  ُٜخ حُوَِذُ  ٍَ

 –ة ة  -/  -ة ة  -    -ة  - -/  -ة ة  -  

 مجزوُء الّرجزِ     ُمْسَتِعُمْف     ُمْسَتِعُمْف          ُمْسَتِعُمْف    ُمْسَتْفِعُمْف     
 

ْٕ  أ٣ٍُي -6 ْٖ  ََ ؼَ أؿْ  أ ْ٘  َكشخشظ٢     ِٓ  َُِِٜخَٓ

 –ة ة  -/  -ة  –ة    -ة ة  -/  -ة  –ة    

 مجزوُء الّرجزِ   ُمْسَتِعُمْف          ُمَتْفِعُمفْ      ُمْسَتِعُمْف        ُمَتْفِعُمفْ     
 

7-  ْٞ ضْ هُي   َُ َّ      ؽَزَنٍ  ك٢ َٓ ًْ  حُِّز٤ذُ  ٍح  َِٜخأ

 -ة  –/ ة  -ة  - -    -ة ة  -/  -ة  - -  

 مجزوُء الّرجزِ         ُمَتْفِعُمفْ ُمْسَتْفِعُمْف       ُمْسَتْفِعُمْف   ُمْسَتِعُمْف       
 
ِٕ َٔ حُِ   عُ لْ كِ  -8 ِٕ حإلْٗ  شُ ٍحكَ  خ  ٔخ

 - - -/  -ة  –/ ة  -ة  - -

 مشطوُر الّرجزِ   ُمْستَْفِعؿْ     ُمَتْفِعُمفْ ُمْسَتْفِعُمْف     

ِٕ ُإلكْ  َِ ٌْ حُشُّ  عَ لْ كِ  ُٚ ظْ لَ خكْ كَ  -9  ٔخ

 - - -/  -ة  – -/  -ة  - -

 مشطوُر الّرجزِ   ُمْسَتْفِعؿْ ُمْسَتْفِعُمْف   ُمْسَتْفِعُمْف     

ِٕ  كآكشُ  -10 ِٕ حُِ   ك٢ حإلٗٔخ  ٔخ
 - - -/  -ة  – -/  -ة  - ة

 مشطوُر الّرجزِ   ُمْستَْفِعؿْ ُمْسَتْفِعُمْف       ُمَتْفِعُمفْ   

 
َالكتاًب: َتدريباتي

َْ  ح٥ط٤شَ، حألر٤خصَ  هَط غِ  -1 ح طلؼ٤الطِٜخ، ٝحًً ًِ ّ٤ َٔ ُٓ  َِ ؿ َّ ّّ  حُ  :َٓـِٝثِٚ ِٖٓ حُظّخ
َمىٍكجكدَي لميىكل دكاءَى ال إذٍََََاليىكل داءًَ مفٍَ القمبَى ييداكم ذا مىفٍَ.1َ
 –  - -/  –ة  - ة/  -ة  - -    -ة  - -/  –ة  - -/  -ة  - -

 الّرجُز التّاـّ   ُمْستَْفِعؿْ   ُمَتْفِعُمْف   ُمْسَتْفِعُمْف       ُمْستَْفِعُمْف    ُمْسَتْفِعُمْف  ُمْسَتْفِعُمْف  

 
ٍرءًَ مىٍفسىدىةَهََََ كالًجدىهٍَ غَىاكالفىَر الشَّبابَى إفََّ.2َ َمىٍفسىدىهٍَ أمَُّ لممى
 – ة - ة/  –ة  - -/  -ة  ة -    -ة  - ة / –ة  - ة/  -ة  - -

 الّرجُز التّاـّ    ُمتَْفِعُمْف  ُمْسَتْفِعُمْف  ُمْسَتِعُمْف             ُمتَْفِعُمْف   ُمَتْفِعُمْف  ُمْسَتْفِعُمْف  

اتُ الذِّ  ٌَ  تًالّ  ْكر

 رَ َغٌْ  اَقاتً أوْ  َتْخَتارُ 

 .. الَقْهَوةِ  تِ َوقْ 

  َهاَتَجاَهلْ 
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َأىتَّقي عىظيَـو أىمََّ َََََأىٍرتىًقي مىكافَو أىمََّ.3َ
 –ة  - -/  -ة  ة -     –ة  - -/  -ة  ة -

 مجزوُء الّرجزِ    ُمْسَتْفِعُمْف  ُمْسَتِعُمْف           ُمْسَتْفِعُمْف  ُمْسَتِعُمْف     
َ
َنديما كٍشفوًَ في يىميـٍَ فال ََََكتكما هًَلسرّْ يكفٍَ لـٍَ مىفٍَ.4َ
 –  - ة/  –ة  - -/  –ة  - ة    -  - ة / –ة  - ة/  -ة  - -

 الّرجُز التّاـّ  ُمتَْفِعؿْ  ُمْسَتْفِعُمْف    ُمَتْفِعُمْف       ُمتَْفِعؿْ   ُمَتْفِعُمْف  ُمْسَتْفِعُمْف  

َ
َالٌردل إلى أٍسممىني ََََبىدا لٌما كشادفَو.5َ
 –ة  -ة /  –ة ة  -    –ة  - -/  –ة  - ة

 مجزوُء الّرجزِ       ُمتَْفِعُمْف ُمْسَتِعُمْف            ُمْسَتْفِعُمْف      ُمَتْفِعُمْف 
َ
بىفٍَ ال.6َ بىفٍَ بىؿٍَ َََىكل كىٍيؼَى ىاًلؾَو ًمفٍَ تىٍعجى  نىجا كىٍيؼ سالَـو ًمفٍَ فىاٍعجى

 -ة ة  -/  -ة  - -/  -ة  - -   -ة ة  -/  -ة  - -/  -ة  - -

  الّرجُز التّاـّ ُمْسَتِعُمْف     ُمْسَتْفِعُمْف   ُمْسَتْفِعُمْف     ُمْسَتِعُمْف      ُمْسَتْفِعُمْف   ُمْسَتْفِعُمْف  
 

-2   َْ َٖ  حكظ َّ  َشْط١َ ر٤  :ح٥ط٤شِ  حألر٤خصِ  ٖٓ ر٤ضٍ  ًُ

 ًمبرىدًَ فكؽَى تدبَُّ عقاربَه كأىنَّيا ليٌجةَو فكؽَى كالفيٍمؾَي.1َ
 ِمبَردِ  فوؽَ  تدبُّ  عقاربٌ     كَأنَّيا ُلّجةٍ  فوؽَ  والُفْمؾُ 

 بَياالٌسَر عينىؾَى يىغيرََّ كأفٍَ الٌشبابَي يٍفتنىؾَى أفٍَ إٌياؾَى.2َ
 بُ االّسر  عيَنؾَ  َيُغرَّ  وأفْ     الّشبابُ  يْفتَنؾَ  أفْ  إّياؾَ 
 آًفؿَي يكمنا بيدََّ ال كبٍدريهَي ئؿَيازًََظؿَّّ الٌشبابَي فإٌنما.3َ

 آِفؿُ  يوًما ُبدَّ  ال وبْدُرهُ     ئؿُ از  ِظؿّّ  الّشبابُ  فإّنما
 فىنىفٍَ عمى حمَّتا الًحجازًَ في عصفكرتافًَ.4َ

 َفَنفْ  عمى حمَّتا زِ    الِحجا في عصفورتافِ 
 
 
 
 

            ىذي دمشُق.. وىذي الكأُس والّراُح  
... وبع ُض الح بِّ ذبّاحُ   إّني أحبُّ

.. لو شرحتُم جسدي أنا              الدمشقيُّ
 لس اَل منُو عناقي ٌد.. وتف ّاحُ 

          ديتك م        مُ و لو فتح ُتم شراييني بِ 
 راحوا نْ معتُم في دمي أصواَت مَ سَ 

   زراعُة القلِب.. تشفي بعَض من عشقوا   
 ج ّراحُ  -إذا أحبب تُ –وما لقل بي 
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٘خٓزِش؛ رخٌُِٔشِ  حُلَحؽَ  حٓأل -3 ُٔ َْ  حُ ُٕ  ٤ُِٔظو٤ ُ َٞ  :ح٥ط٤شِ  حألر٤خصِ  ك٢ حَُؼَٝػ٢ّ  حُ

ٍرءًَ الٌصٍمتَي(1َ)َ ـًَ ......لممى ٍم ـًَ ًبفىٍضؿًَ لىوَي كشاىدَهَََ السّْ ٍك   الحي
 صاِحبُ - د   أمؿُ - ج   مساِندُ - ب   حميؼَي- أ
 
  نىجا فقىدٍَ عىقميوَي....... عمى َََعىال فمىفٍَ اٍليىكل العىٍقؿًَ كآفةَي(2ََ)َ
 عاطَفِتوِ - د   َجناِنوِ - ج   ىىكاهَي- ب    نْفِسوِ - أ
 
  غدا أكٍَ يٍكمنا الكاًعظَي ًبوًَ حَىارَََ ماَيىٍنفىٍعوَي لىـٍَ ......يىًعٍظوَي لىـٍَ مىفٍَ (3َ)َ
 أْصحاُبو- د   الٌدٍىرَي- ج   والداهُ - ب   مفُ الزّ - أ
 

-4   ْْ ّٜ ؼخ٢ٗ طَلَ ّْ  ح٥ط٤ِش، حألٍؿُٞسِ  َٓ َْ  َػَٝػ٤ًّخ، هَطّْؼٜخ ػُ  :طلؼ٤الطِٜخ ٝحًً

 

َنٍقضي في أٍسرىعىتٍَ الٌميالي إفٌَ.1َ
 -  - -/  –ة  - -/  -ة  - -

َُمْستَْفِعْؿ  ُمْسَتْفِعُمْف   ُمْسَتْفِعُمْف  
َ
 بىعضي كتىرىٍكفَى بىٍعضي أخٍذفَى.2َ
 -  - ة/  –ة  ة -/  -ة  - ة
َُمتَْفِعؿْ   ُمْسَتِعُمْف      ُمَتْفِعُمْف  
َ
نىٍيفَى.3َ ٍيف طكلي حى  عىٍرضي كطىكى

 -  - ة/  –ة  ة -/  -ة  - ة
 ُمَتْفِعؿْ ُمْسَتِعُمْف       ُمَتْفِعُمْف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َتَضِع القهوَة فً فنجاٍن أَْسوَد !ّل 

ِن اثنٌن  ٌْ فإّنك بهذا َتْخلُِط سواَد

ٌَجتمعان !  مًعا، واألَْسَوَداِن ّل 

ْم قهوَتك بفنجاٍن أبٌضَ   َكرِّ
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  ّ  طي٣ٌٍذ ػخ
َْ  ح٥ط٤شَ، حألر٤خصَ  هَطّغِ  َْ  طلؼ٤الطِٜخ، ٝحًً ْٓ َِ  ٝح َ   ك٢ حُزَل  :ٜٓ٘خ ًُ

ٍبحًَ الٌشٍيرًَ آخرًَفيَََََ ناًحالنَ ًىالالَن صارَى قىدٍَ كالبىٍدرَي.1َ َاختمىطٍَ كبالصُّ
  -ب  - -/  -ب ب  -/  -ب  - -    -ب  - -/  -ب ب  -/  -ب  - -

 الّرجُز التّاـّ     ُمْستَْفِعُمْف ُمْسَتِعُمْف     ُمْسَتْفِعُمْف      ُمْستَْفِعُمْف  ُمْسَتِعُمْف     ُمْسَتْفِعُمْف  
 
َـى فإفٌَ تأمَّؿٍَ.2َ َفريدٍَ بديعَه دقيؽَه نظاَـهََََ الحياةًَ ًنظا
   ° -/ ة   - -/ ة   - -/ ة   - -ة    ة   -/ ة   - -/ ة   ة -/ ة   - -ة 

    ٓ ٓ     ف ؼٛي      ف ؼٛي  ف ؼٌٛ  ٓ    ف ؼٛ    ف ؼٌٛ  ٓ      ف ؼٌٛ  ٓ     ف ؼٌٛ   اـّ التّ  بُ تقارَ المُ   ف ؼٌٛ 
َ
 أينسىبٍَ ًإذا بينىسَى كىىيـََََ فىرعي كىىيـ أىصمي كىىيـ.3َ
 - - –/ ة  -ة  ة –ة         - - –/ ة  - - –ة 
ف    ف  /      ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ  ف          ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ  ف  /      ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ   الوافر جزوءمَ    ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ 
َ
 يقيني يقيني فإفََّ كدىٍعني ََََالٌزمافًَ لصركؼًَ تىٍبتئٍسَ فال.4َ
  - -/ ة   - -/ ة   ة -/ ة   - -ة     ة   -/ ة   - -ة / ة  -/ ة   - -ة 

  ٓ ٓ     ف ؼٛي    ف ؼٛي         ف ؼٌٛ  ٓ        ف ؼٛي         ٓ  ف ؼٌٛ     ف ؼٌٛ  ٓ     ف ؼٌٛ   اـّ التّ  بُ تقارَ المُ    ف ؼٌٛ 

َ
ًفظَى مىفٍَ.5َ فى العىٍيدَى حى َفىًيـٍَ السٍَّمعَى أٍحسىفَى مىفٍَ َََََكى
 –ة  ة -/  -ة  - -     –ة  ة -/  -ة  ة -

 مجزوُء الّرجزِ   ُمْسَتِعُمْف      ُمْسَتْفِعُمْف      ُمْسَتِعُمْف     ُمْسَتِعُمْف     
َ
 بالعادؿًَ أٍنتَى فىما َََََعاذلي يا المٍَّكَـى دعًَ.6َ
    -/ ة   - -/ ة  - -ة        -/ ة   - -/ ة  - –ة 

ٓ     ف ؼٛ     ٓ  ف ؼٌٛ     ٛ      ٓ  ف ؼٌٛ        ف ؼٌٛ  ٓ     ف ؼ  ة  ف ؼٌٛ  زمبه   ّ  ِغيٚء  اٌ

َ
حيحَه كدَّّ.7َ َالقريبًَ بةًَاقَر مفٍَ أفضؿَي ََََلبيبًَ أخَو مفٍَ صى
  - - ب/  -ب  - / ب -ب  ب -    - - ب/  -ب  - -/  -ب  - -
 الّرجُز التّاـّ       ُمَتْفِعؿْ     فْ ُمتَْفِعمُ   ُمْسَتِعُمْف               ُمَتْفِعؿْ     ُمْسَتْفِعُمفْ     ُمْسَتْفِعُمْف   
َ

رِحَم هللاُ َمْن َوَجَد جداَر 

ٌُرٌُد  نقضَّ الوطِن  ٌَ أن 

 ..فؤقاَمه
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ميال ءَناعَز الفؤادَى فىعىزَّْ َََالٌسماءًَ في مىٍسكنييا الٌشمسيَ ىيَى.8َ  جى
  - -/ ة   - -/ ة   ة -/ ة   - -ة     ة   -/ ة   - -ة ة /  -/ ة   - -ة 

  ٓ ٓ     ف ؼٛي    ف ؼٛي         ف ؼٌٛ  ٓ        ف ؼٛي         ٓ  ف ؼٌٛ     ف ؼٌٛ  ٓ     ف ؼٌٛ   اـّ التّ  بُ تقارَ المُ    ف ؼٌٛ 

َ
 الميٍشًرؽَي القمرَي أـًَ َََََلنا تجمَّتٍَ أىشىٍمسهَ.9َ
    -/ ة   - -/ ة ة  -ة        -/ ة   - -/ ة  - –ة 

ٓ     ف ؼٛ     ٓ  ف ؼٌٛ     ٛ   ف ؼٛي          ف ؼٌٛ  ٓ     ف ؼ  ة  ف ؼٌٛ  زمبه   ّ  ِغيٚء  اٌ

َ
َالنُّجكـًَ دكفَى ًبما تىقنىعٍَ فىال ََََمىركَـو شىرىؼَو في غامىرتَى إذا.10َ
   - -/ ة  - - –/ ة  - - –ة         - -/ ة  -ة ة  –/ ة  - - –ة 
ف      ف  /      ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ  ف       ٓ  ٌ  ٛ  ؼ  ف  /      ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ  ف  /       ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ   اـّ التّ  لوافرٓ      اٌ  ٛ  ؼ  ف  /     ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ 
َ

ـٍَ.11َ كى رََّ كى َـى َََََأٍمرَه أَنامَر ضى َيٍنفىعٍَ أٌنو تكىَّ
 - - –/ ة  -ة  ة –ة      - - –/ ة  - - –ة 
ف    ف  /      ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ  ف          ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ  ف  /      ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ   الوافر جزوءمَ    ٓ  ز  ٍ  بػ  ِ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َ

 اْختِم.. الحمُد هللِ على بركِة هللاِ 

 

فنً  اُكْنُت سعٌدً  بُِكْم.. ُسِرْرُت بُِصْحَبتُِكْم، وشرَّ

َة، غِة العربٌّ تدرٌُس اللّ  ٌّ ِة لكم.. فؤنا أعشُق العرب

ُكْم.. لذا كْنُت مسرورً  ًّ وأحب  ا بالعاِم الّدراس

قصٌُر ِسَمُة الَبَشِر. برْفَقتُِكْم.. سامحونً فالتّ 

 ِة.وّفقكم هللاُ فً اختباراتِكم الوزارٌّ 

 وّل أنسى ِرفقَة " القهوِة " مَعُكمْ 

 هذه رسالٌة كنُت أختُِم فٌها حّصتً األخٌرةَ 

  إضاقًة إلى حدٌٍث خاّص مَع طّلبً


