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 العالمة الكاملة 
  ًــــــــــــــــــــــف

ة/دورة   م.  9102اللُّغة العربيَـّ

 . كاحىرَّ قلباهي : الثػَّػانيةالوحدة 
 . (الشَّرط، الصِّفة المشبَّهة، صيغة المبالغةالقضايا اللُّغويَّة: )

 ، (الرسالة الشخصيةالكتابة: )
 . ـ(َُِٖ)صيفية  أسئلة السَّنوات السَّابقة

 

عدإ  د إلأس تاذ: فتحي أأبو قديري.إ 

 766 695 11 66ْبرف: 
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 من القصيدة(.  ةتارى خٍ مي )حفظ ثمانية أبيات    كاحىرَّ قػىٍلباهي                                           

  مي قى سى  هي دى نٍ حالي عً ي كى مً سٍ بجً  نٍ مى كى     مي بً شى  وي بي لٍ قػى  نٍ مَّ مً  كاحىرَّ قػىٍلباهي ( ُ)
كاحٌر قلبي كاحتراقو، بمن قلبو عني بارد ال اعتناء لو بي، كال إقباؿ لو علٌي، فقلبي )ندبة(  كاحىرَّ  شرح البيت:

 حاٌر من حبِّو، كقلبو بارد من حبِّي، كأنا عنده معتلُّ الجسم. 
مرض . سقم:   . البارد الشًَّبمي: المفردات:

 . دعوتدَّعي: جذور المفردات: 
 . جمعها أسقاـسقم: في اللغة: 

 . تابالعً الغرض الشعرم لهذه القصيدة؟   ما  -ُ
 . عاتبو على سماع كالـ الواشين فيوظهر عتاب الشاعر لسيف الدكلة جليان، عالـى عاتبو؟    -ِ
 ممَّ يشكو الشاعر في البيت األكؿ؟    -ّ

 من جفاء سيف الدكلة كبركد قلبو، كمن سقم ألمَّ بو كأحىرَّ قلبو نتيجة ىذا الجفاء. 
ًبمي(:  كضِّح ال -ْ  . كناية عن قلة اىتماـ سيف الدكلة بالمتنبي، كصده عنوكناية في: )قػىٍلبيوي شى
 ما داللة استخداـ األساليب اإلنشائية؟  -ٓ

 جاءت منسجمة مع حالة الشاعر كغرض القصيدة، فاستطاع بها أٍف ينفث آالمو، كيبث عتابو. 
 ة بى دٍ نُّ ػػالما المعنى الذم أفاده النداء في ىذا البيت؟     -ٔ
 . عاطفة األلم كالتحسُّرما العاطفة البارزة في ىذا البيت؟    -ٕ
   شبم/حٌر. استخرج الطباؽ الوارد في البيت.    -ٖ
شبَّو الحزف في قلبو بالنار التي تحرؽ.  كضِّح الصورة الفنية:  -ٗ

  مي مى األي  لةً كٍ الدَّ  فً يسى  بَّ عي حي دَّ تى م    كى دً سى ل جى رى بػى  دٍ ان قى ػػَّػبحي  مي ػػِّ تمالي أيكى ( ِ)
حبِّي لسيف الدكلة قد أٍنحىلى جسمي كأنا كاتم لو، ألتجنَّبى التػػَّملُّق بحبِّو، كغيرم يتملَّقوف إليو  شرح البيت:

 بحبِّهم، كيتكلَّفونو. 
. في إخفاء حبِّي المبالغة .   برل: : أيكىتػػِّمي  المفردات: ، كأىزؿى أضعفى

 : دىعىوى تىدَّعي :الجذور
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 كازف الشاعر بين حبو لسيف الدكلة كحب اآلخرين لو، بيِّن ذلك.  -ُ
حب الشاعر لسيف الدكلة صادؽ ليس فيو تملُّق أك تكلُّف كقد أنحلو كأبرل جسده، كحب اآلخرين لسيف 

 الدكلة ظاىره صادؽ كباطنو متكلَّف. 
 في ضوء ىذا البيت.  بدا الشاعر لبقان مؤدبان في عتابو )عاتبو بلباقة كتأدُّب(، كضِّح ذلك -ِ

عاتبو بإظهار مدل حبِّو لو، ىذا الحب الذم أبرل جسده كأٍنحىلىو كىو كاتم لو، ليتجنَّبى التػػَّملُّق في حبِّو كما 
 يدَّعيو غيره، بقلوب غير خالصة، كنيَّات غير صادقة. 

 التعجب ما المعنى الذم أفاده االستفهاـ في ىذا البيت؟     -ّ
 . تدَّعي/أكتػػِّمالوارد في البيت.    استخرج الطباؽ -ْ
.الحٌب بشيء أضعف جسدهشبَّو   كضِّح الصورة الفنية:  -ٓ

  مي سً تى قٍ نػى  بِّ الحي  رً دٍ قى ا بً ػػَّػنأى  تى يٍ لى فػى     وً تً رَّ ػػػغي لً  ب  نا حي عي مى جٍ يى  كافى   فٍ إً ( ّ)
عنده بقدر ما نحن عليو من محبتنا ا نقتسم المنازؿ ػأنَّ  تو، فليتى و كمودٌ يجمعنا حبٌ  كافى   إفٍ  شرح البيت:

 ه. ع برٌ ؿ للمتصنِّ ذى بٍ ، كال يػي وس المخلص حقٌ خى بٍ تنا الصادقة، فال يػي الخالصة، كما نعتقده من مودٌ 
ه كعطاياه كما نقتسم ا نقتسم برَّ ػأنَّ  ، فليتى لسيف الدكلة يجمعنا من آفاؽ البالد المتباعدة حب   كافى   أم: إفٍ 

 تكوف عطاياه.  نا لوو، كعلى قدر حبِّ حبٌ 
   غرة الرجل كجهو. الغرَّة:  المفردات:
 جمعها غيرىر. غرَّة: في اللغة: 

  .التحسُّرما المعنى الذم أفاده التمني في ىذا البيت؟     -ُ
.الحٌب باإلنساف شبَّو   كضِّح الصورة الفنية:  -ِ

ـي الخً  ي    فيكى تً لى امى عى  في مي إالَّ  اسً ػػَّ الن ؿى دى عٍ يا أى ( ْ)   مي كى الحى كى  مي صٍ الخى  تى نٍ أى كى  صا
يقوؿ لسيف الدكلة: أنت أعدؿ الناس إالَّ إذا عاملتني فإفَّ عدلكى ال يشملني؛ كفيك خصامي  شرح البيت:

 كأنت خصمي كحكمي، ألنَّػك ملك ال أحاكمك إلى غيرؾ، فأنا أيخاصمكى إلى نفسك. 
ـي  المفردات: القاضيالنزاع . جمعها: خصـوخىٍصمي: لغة: في ال   . .   الحىكىم: : الًخصا
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  اللـو كالعتاب ما المعنى الذم أفاده النداء في ىذا البيت؟     -ُ
 الخصم/الحكم. استخرج الطباؽ الوارد في البيت.    -ِ
صوَّر سيف الدكلة بالخصم كالقاضي في آف.   كضِّح الصورة الفنية:  -ّ

  ـي رى كى  وي مي حٍ فيمن شى  مى حٍ الشَّ  بى تحسى  فٍ أى     ةن قى صادً  كى نٍ مً  اتو رى ظى ىا نى عيذي أي ( ٓ)
أيعيذ نظراتك الصادقة أٍف ترل الشيء بخالؼ ما ىو عليو، كأٍف تحسب الوـر شحمان، فتكوف   شرح البيت:

ة.   كمن يحسب السَّقىم صحَّة، كالوـر سمنان كقوَّ
 : انتفاخ الجسم. : تظن.   كـرتحسىبى  المفردات:

".    أفَّ ىذا البيت يتًَّفق مع ىل ترل -ُ ٍنتى ذىا كىرىـو ثىل: "اٍستىٍسمى  . نعم يتَّفقمضموف المى
 . كـر/شحماستخرج الطباؽ الوارد في البيت.    -ِ

  مي لى الظُّ كى  واري األنٍ  هي دى نٍ عً  تٍ وى تػى إذا اسٍ     هً رً ناظً يا بً نٍ دُّ ػأخي ال فاعي تً ا انٍ مى كى ( ٔ)
لمة، فأمُّ نفع لو في بصره، أم يجب أٍف تميِّز بيني إذا لم يميِّز اإلنساف البصير بين النُّور كالظُّ  شرح البيت:

 كبين غيرم ممَّن لم يبلغ درجتي بما تميِّز بين النُّور كالظُّلمة. 
نٍيا المفردات:  ناظره: عينو.   استوت: تساكت.   : اإلنساف.   أخي الػدُّ

 : نفع.   انًٍتفاعي  :الجذور
 مفردىا الظلمة. األٍنواري: مفردىا نور.   الظُّلىمي:  :اللغة

 برزت الحكمة في أشعار المتنبي، كضِّح الحكمة المتضمنة في ىذا البيت.  -ُ
 إذا لم يميِّز اإلنساف البصير بين النُّور كالظُّلمة، فأمُّ نفع لو في بصره. 

 ككم من كفيف بصير الفؤاد   ككم من فؤاد كفيف البصر أ ( ىذا البيت ينسجم مع قوؿ أبو العتاىية:  -ِ
 كضِّح رأيك في ذلك في ضوء البيتين. ( البصر ييرم اإلنساف ظاىر األشياء، كالبصيرة تيريو حقائقها، ب

ال فائدة لإلنساف في بصره، إٍف لم تكتشف لو بصيرتو حقائق األمور. بمعنى يجب أٍف يكوفى اإلنسافي 
  متعقِّالن فطنان مدركان ذا بصيرة كبػيٍعد نظر. 

 النفي  االستفهاـ في ىذا البيت؟    ما المعنى الذم أفاده  -ّ
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 كظف المتنبي بعضان من مظاىر الطبيعة في ىذا البيت. أشر إليها، كما القيمة الفنية لتوظيفها؟  -ْ
األٍنواري كىالظُّلىمي: توظيف عناصر الطبيعة جاء خدمة للتجربة الشعورية عند الشاعر، كمنسجمان معها، فاألٍنواري 

في استلهاـ  لفكرة التي أراد الشاعر إيصالها في مضموف البيت، بما يديؿُّ على قدرتوكىالظُّلىمي تنسجم مع ا
 عناصر الطبيعة في صور شعرية. 

 األنوار/الظُّلىم. استخرج الطباؽ الوارد في البيت.    -ٓ

  مي مى صى  وً بً  نٍ ي مى ماتً لً كى   تٍ عى مى سٍ أى ي    كى بً دى ى إلى أى مى األعٍ  رى ظى م نى ذً أنا الَّ ( ٕ)
إفَّ األعمى أبصر أدبي، ككذلك األصٌم سمع شعرم، يعني: أفَّ شعره سار في آفاؽ البالد  لبيت:شرح ا

: أنا الذم ينظر األعمى إلى كاشتهر حتى تحقَّق عند األعمى كاألصم أدبو. ككأنَّػو يريد أٍف يقوؿ لسيف الدكلة
 فال تفهم ما أقوؿ؟ أدبي، أفال تنظر إليو كأنت مبصر؟ كأسمعت كلماتي األصٌم، كأنت سميع، أ

 كلماتي: قصائدم.   صىمىم: من يفقد حلسة السمع يقاؿ لو: أصٌم.   المفردات:
 األٍعمىى: عمي.   أىدىًبي: أدب.   أىٍسمىعىٍت: سمع.  الجذور:

 األٍعمىى: جمعها عيمياف.   أىدىًبي: جمعها آداب.     اللغة:
 اعتداد الشاعر بشعره. ؟   ىل يمثل ىذا البيت اعتداد الشاعر بنفسو أـ بشعره -ُ
 لبياف تحقق معناىما كثبوتو. البيت؟    ىذا لماذا عبَّر الشاعر بالفعل الماضي )نظر، أسمعت( في -ِ
 عاطفة الفخر. ما العاطفة البارزة في ىذا البيت؟    -ّ
مي. /أسمعتٍ استخرج الطباؽ الوارد في البيت.    -ْ  نظر/أعمى.   صىمى

ـي ( ٖ)   مي صً تى خٍ يى اىا كى رَّ جى  اسي ػػَّ الن ري هى سٍ يى ىا    كى دً ارً وى شى  نٍ ني عى فو جي  ءى لٍ مً  أنا
مرتاح الفكر عن قصائد الشعر ألني أدركها متى شئت بسهولة من  أناـ ملء جفوني؛ أم مطمئنان  شرح البيت:

دة غير إتعاب فكر، أما غيرم من الشعراء فإنهم يسهركف ألجلها كيتعبوف كيتنازعوف في دقيق معانيها، كجو 
 مبانيها. 

 : غطاء العين. جيفونيالناس. الخلق:   جمع شاردة، قصائد سائرة تػيٍركىل بكلِّ مكاف. الشَّوارد:  المفردات:
     : شرد. شىوىارًًدىا: الجذور  يختصم: يتنازع.   األصل جرَّاءىا، بمعنى من أجلها. جىرَّاىا: 
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 .   الخلق: مفردىا مخلوؽ. : جمع شاردةشىوىارًًدىا: جفوف: مفردىا جىفن.   اللغة
 اعتداد الشاعر بنفسو. ىل يمثل ىذا البيت اعتداد الشاعر بنفسو أـ بشعره؟    -ُ
 ثمة فرؽ بين االعتداد بالنفس الناشئ عن الثقة بها كالغركر، بيِّن رأيكى في ىذا.  -ِ

ي يدفع اإلنساف نحو الرقي الثقة بالنفس اعتزاز اإلنساف بنفسو، كبقدرتو على تحقيق أىدافو، كىو أمر إيجاب
 كالتقدـ. أما الغركر فهو توىم اإلنساف الشعور بالكماؿ كالعظمة، كىو أمر سلبي. 

 . كناية عن إراحة الفكر، كاالطمئنافكضِّح الكناية في )ملء جفوني(:   -ّ
 أناـ/يسهر. استخرج الطباؽ الوارد في البيت.    -ْ

  ـي دى عى  مٍ كي دى عٍ بػى  ءو يٍ شى  لَّ نا كي داني جٍ كً     مٍ هي قػى فارً ني  فٍ نا أى يٍ لى عى  زُّ عً يى  نٍ يا مى ( ٗ)
يا مىٍن يشتدُّ علينا فراقهم، كل شيء كجدناه بعدكم عدمان، يعني ال يخلفكم أحد كال يكوف لنا  شرح البيت:
 منكم بدؿ. 
:   المفردات:  كل شيء نجده أك ندركو. ًكٍجدانينا كيلَّ شىٍيءو

 و )عاتبو بلباقة كتأدُّب(، كضِّح ذلك في ضوء ىذا البيت. بدا الشاعر لبقان مؤدبان في عتاب -ُ
ال يستطيع االفتراؽ عن سيف الدكلة، كال أحد ممكن أٍف يخلف سيف الدكلة عند المتنبي، أك أٍف يكوف 

 للشاعر منو بدؿ. 
 االستعطاؼ  ما المعنى الذم أفاده النداء في ىذا البيت؟     -ِ
. يت؟   ما العاطفة البارزة في ىذا الب -ّ  عاطفة الحيبِّ
 كجداف/عدـ. استخرج الطباؽ الوارد في البيت.    -ْ

  مي مى نا أى رً مٍ أى  نٍ مً  مي كي رى مٍ أى  فَّ أى  وٍ لى     ةو مى رً كٍ تى بً  مٍ كي نٍ نا مً قى لى خٍ أى  ما كافى ( َُ)
ي االعتقاد ما أجدرنا ببركم، كتكرمتكم، كإيثاركم، لو أفَّ أمركم في االعتقاد لنا على نحو أمرنا ف شرح البيت:

 لكم، كما نحن عليو من الثقة بكم. بمعنى: لو كنتم تحبوننا، كما نحبكم، لكنتم تكرموننا. 
رىناأخلقنا:  المفردات:  . القريباألىمىمي:   . أٍجدى

 . تي يٍ لى بػٍ أى ًؿ.   زُّ ػػثػىٍوبى الػػتػَّغى  أىٍخلىٍقتي ما معنى الكلمة المخطوط تحتها في: لىعىٍمرم لىًئٍن 
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  مي لى أى  مي ضاكي رٍ إذا أى  حو رٍ جي ا لً مى نا    فى دي حاسً  ما قاؿى  مي كي رَّ سى  افى ك  فٍ إً ( ُُ)
إٍف سررتم بقوؿ حاسدنا كطعنو فينا فقد رضينا بذلك إف كاف لكم بو سركر، فإفَّ الجرح الذم  شرح البيت:

 يرضيكم ال نجد فيو ألمان. 
 : قبلتم بو.   أىٍرضاكيمي و.   : ىو من يتمنى زكاؿ النعمة عن غيره كتحولها إليحاًسدال المفردات:

 : رضو. أىٍرضاكيمي  :الجذور

  مي مى هى ذً ػػنُّ ػػال لً ىٍ في أى  ؼى ارً المعى  فَّ إً     ةه فى رً عٍ مى  ذاؾى  مٍ تي يٍ عى رى  وٍ نا لى نى يػٍ بػى كى ( ُِ)
إٍف لم يجمعنا الحٌب فقد جمعتنا المعرفة، كأىل العقل يراعوف حٌق المعرفة، فالمعارؼ عندىم  شرح البيت:

 كذمم ال يضيعونها. أم: كبيننا كصائل معرفة، إٍف أحسنتم مراعاتها فلن تضيع. عهود 
 رعيتم: حفظتم.   . مفردىا: النػٍُّهية، كىي العقلالنهى:   . مفردىا: الذمة، كىي العهدالذمم:  المفردات:

 رعيتم: رعي.  الجذور:
 المعارؼ: جمع معرفة.  اللغة:

 ح الحكمة المتضمنة في ىذا البيت. برزت الحكمة في أشعار المتنبي، كضِّ  -ُ
 المعارؼ عند أىل العقوؿ عهود كذمم ال يضيعونها. 

 . ماذا يمثل ىذا البيت؟ الػتَّذكير بالواجبلجأ الشاعر ألساليب شتَّى في الًعتاب، منها: الػتَّعريض بالػرَّحيل،  -ِ
 . منهم سيف الدكلةذكك العقوؿ الراجحة، ك أىٍىًل الػػنُّػػهى(: ما داللة التركيب ) -ّ

  ـي رى الكى كى  وفى تي أٍ ا تى مى  اللي  هي رى كٍ يى كى     مٍ كي زي جً عٍ يػي بان فػى يٍ ا عى نى لى  بوفى لي طٍ تى  مٍ كى ( ُّ)
تطلبوف أف تلحقوا بنا عيبان تعيبوننا بو فيعجزكم كجوده، كىذا الذم تفعلونو مكركه عند الل كعند  شرح البيت:

 الكراـ. 

ـى مى الغى  تى يٍ لى ( ُْ)   مي يى دِّ ػال هي دى نٍ عً  نٍ إلى مى  نَّ هي يلي زً يي     وي قي اعً وى م صى دً نٍ ذم عً الَّ  ا
كالذم تصيبني صواعقو )أذاه كسخطو( كيصيب غيرم مطره  -ليت الممدكح الذم يشبو الغماـ  شرح البيت:
 يزيل ذلك األذل إلى من عنده ذلك البر فينتصف الفريقاف.  -)بره كرضاه( 
 . حابةة، كىي السَّ مى مامفردىا الغى الغىماـ:  المفردات:
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 جمع صاًعقىة، كىي الػنَّار التي تسقط من السَّماء في رعد شديد. الصَّواًعق: 
 مفردىا الٌديمة، كىي المطر يدـك في سكوف من غير برؽ أك رعد. الديم: 

 كضِّح الصورة الفنية في البيت الشعرم.  -ُ
 لة صواعق تنتج عن ىذا السَّحاب، صوَّر الشاعر سيف الدكلة سحابان، ك صوَّر إيذاء سيف الدك 

 كصوَّر عطايا سيف الدكلة إلى غيره غيومان ماطرة. 
 ما داللة استخداـ األساليب اإلنشائية؟  -ِ

 جاءت منسجمة مع حالة الشاعر كغرض القصيدة، فاستطاع بها أٍف ينفث آالمو، كيبث عتابو. 
 ر التحسُّ ما المعنى الذم أفاده التمني في ىذا البيت؟     -ّ
 كظف المتنبي بعضان من مظاىر الطبيعة في ىذا البيت. أشر إليها، كما القيمة الفنية لتوظيفها؟  -ْ

الغماـ، الديم، الصواعق: توظيف عناصر الطبيعة جاء خدمة للتجربة الشعورية عند الشاعر، كمنسجمان معها، فوصف 
التي أراد الشاعر إيصالها في مضموف البيت، بما  المطر كمتعلقاتو يشي بحزف الشاعر، كعتابو، كتنسجم مع الفكرة

 يديؿُّ على قدرتو في استلهاـ عناصر الطبيعة في صور شعرية. 
 ماذا قصد الشاعر بكلٍّ من، أك ما داللة كلٍّ ممَّا يأتي:  -ٓ
 سيف الدكلة.   ما يلحقو من األذية من: /صواعقوالصواعق -ب.  سيف الدكلةالغىماـ:  -أ

 سيف الدكلة عند غيره.  عطاء: الديم -ج

  مي سي الرُّ  ةي ادى خَّ ها الوى بً  لُّ قً تى سٍ ال تى     ةو لى حى رٍ مى  لَّ يني كي ضً تى قٍ ول يػى نَّ ػأرل ال( ُٓ)
يكلفني البعد عنكم قطع كل مرحلة ال تقـو بقطعها اإلبل المسرعة، لبعد منالها، كال تطيقها  شرح البيت:

 لشدة أىوالها. 
 يطالبني كيكلفني. يقتضيني:   . دعٍ البػي النول:  المفردات:

، كىي الناقة التي تسير الرسيم، كالرسيم ضرب من سير اإلبل سريع، فتؤثِّر في األرض بأخفافها الرُّسيمي:  مفردىا رىسـو
 لسيرىا الشديد. 

 مع توسيع الخىطو.  التي تسير الوىٍخد، كىو ضرب من السير سريع الناقةمفردىا: الواخدة، كىي الوىخَّادىةي: 
 جمع نواة، كىي نواة التمر، أم: بذرتها. للدَّابة.    النػػَّوىلا معنى الكلمة المخطوط تحتها في: تديؽُّ أسماء م

 ، الػتَّذكير بالواجب. ماذا يمثل ىذا البيت؟ الػتَّعريض بالػرَّحيللجأ الشاعر ألساليب شتَّى في الًعتاب، منها: 
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  ـي دى نى  مٍ هي تػي عٍ دَّ كى  نٍ مى لً  نَّ ثى دي حٍ يى نا    لى نً يامً مى  نٍ ران عى يٍ مى ضي  نى كٍ رى تػى  نٍ ئً لى ( ُٔ)
إٍف قصدتي مصر ليحدثنَّ لمن كدعتهم ندـ على مفارقتي لهم، كأسف على رحيلي عنهم، يشير  شرح البيت:

 بذلك إلى سيف الدكلة أنو يندـ على فراقو. 
ٍير:  المفردات:  جبل على يمين قاصد مصر من الشاـ. ضيمى

 . ماذا يمثل ىذا البيت؟ الػتَّذكير بالواجب، الػتَّعريض بالػرَّحيلشتَّى في الًعتاب، منها: لجأ الشاعر ألساليب 

  مي ىي  لوفى احً رَّ ػالفى  مٍ هي قػى فارً ال تي  فٍ ركا    أى دى قى  دٍ قى كى  ـو وٍ قػى  نٍ عى  تى لٍ حَّ رى إذا تػى ( ُٕ)
فهم الذين اختاركا  إذا سرت عن قـو كىم قادركف على إكرامك حتى ال تحتاج إلى مفارقتهم شرح البيت:

االرتحاؿ. يريد بهذا: أنتم تختاركف الفراؽ الذم ألجأتموني إليو. كالمعنى: أنو يخاطب نفسو، كيشير إلى 
 سيف الدكلة، حتى ال يذمو في رحيلو، قائمان ذلك على نفسو بحجتو. 

 . ماذا يمثل ىذا البيت؟ الواجبالػتَّذكير ب، الػتَّعريض بالػرَّحيللجأ الشاعر ألساليب شتَّى في الًعتاب، منها: 

  مي صً ا يى مى  سافي اإلنٍ  بي سً كٍ ما يى  رُّ شى كى     وً بً  ديقى ال صى  افه كى مى  الدً البً  رُّ شى ( ُٖ)
 إفَّ شرَّ البالد مكاف ال يوجد فيو صديق، كشٌر األعماؿ ما يجلب لصاحبو العيب كالمذمَّة.  شرح البيت:
 . كصميىًصمي: : جذور المفردات    . يعيبيىًصمي:  المفردات:

 برزت الحكمة في أشعار المتنبي، كضِّح الحكمة المتضمنة في ىذا البيت. 
 أسوأ البالد مكاف ال صديق فيو، كأقبح األعماؿ تلك التي تجلب العيب كالمذمَّة لصاحبها. 

  مي لً كى   وي نَّ  أى إالَّ  رَّ الدُّ  نى مِّ ضي  دٍ قى     ةه قى مً  وي نَّ  أى إالَّ  كى ابي تى ىذا عً ( ُٗ)
ىذا الذم أتاؾ من الشعر عتاب مني إليك إالَّ أنو محبة ككد؛ ألف العتاب يجرم بين المحبين،  ح البيت:شر

ٍتكى   فهي محبة خالصة كمودة صادقة. كىو دٌر بحسن لفظو كنظمو إالَّ أنو كلمات، كإٍف أٍزعجى
 . المحبَّةالًمقىةه:  المفردات:

 .   كمقًمقىةه: جذور المفردات: 
 لبقان مؤدبان في عتابو )عاتبو بلباقة كتأدُّب(، كضِّح ذلك في ضوء ىذا البيت.  بدا الشاعر -ُ

أكد الشاعر أفَّ عتابو ما ىو إالَّ محبة ، ألف العتاب يجرم بين المحبين، كىو دٌر بحسن لفظو كنظمو إالَّ أنو  
 كلمات، كإٍف أٍزعجىٍت سيف الدكلة فهي محبة خالصة كمودة صادقة. 
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 بيت مقولة: "العتاب ىدية األحباب"، بيِّن إلى أم مدل التـز الشاعر ىذه المقولة. يتضمن ىذا ال -ِ
 أرل الشاعر ملتزمان ذلك، فما عتابو إالَّ محبة لسيف الدكلة. 

 كضِّح الصورة الفنية في البيت الشعرم.  -ّ
 صوَّر الشاعر ما نظمو من كالـ في قصيدتو بالدر لحسن لفظو كنظمو. 

 القصيدة: أسئلة عامة على 

 استخلص ثالثان من القيم اإليجابية التي حملتها القصيدة.  -ُ
 احتراـ الصديق، العدؿ في المعاملة، االلتزاـ بالعهود، عدـ االنخداع بالمظاىر. 

 ما أىمية أف يتحقق اإلنساف من صدؽ ما يسمع في بناء عالقات إنسانية مستقرة في تصورؾ؟  -ِ
 الفات كالخصومات التي قد تقع إذا لم يتحقق من صدؽ ما يسمع. يتجنب اإلنساف كثيران من الخ

ْ-  :"  قيل: "إذا رأيت من أخيك زلَّة فاٍطلٍب لو سبعين عذران، فإٍف لٍم تًجٍد فػىليٍم نػىٍفسىكى
 إلى أم مدل تجد أف الشاعر كصديقو تمثال ىذا المعنى من كجهة نظرؾ؟  –أ  

 أعرض عن المتنبي. سيف الدكلة استمع لكالـ الواشين كصدقو، ك 
 المتنبي كاف حريصان على صلتو بسيف الدكلة، فعاتبو عتاب المحب. 

 ما القيم اإليجابية التي تركها ىذا القوؿ في نفسك؟  -ب
 التماس العذر للصديق، مراجعة النفس، ترقب الخير. 

 كيف تنظر إلى من يكثر في ذكر محاسنو؟ قدـ لو نصحان مقنعان لتثنيو عن ىذا.   -ٓ
 فَّ الل تعالى كاىب المحاسن في النفس اإلنسانية، كىي ليست من عند البشر، فال تغتٌر بما لديك. إ

 التعريف بالشاعر: 

 . ق( ىو أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي الكندمّْٓ-َّّأبو الطيب المتنبي ): اسمه
 . يكأحد مفاخر األدب العرب -ِ)شاعر الحكمة(.  الشاعر الحكيم -ُ: مميزات شعره

 كاف من أعظم شعراء العرب، كأكثرىم تمكنان من اللغة العربية كأعلمهم بقواعدىا كمفرداتها.   -ّ
 كلو مكانة سامية لم تتح مثلها لغيره من شعراء العربية.  -ْ

 كلد في الكوفة في محلة تسمى )كندة( كإليها نسبتو.  :مولده
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 . اء في بالط سيف الدكلة الحمداني في حلبعاش أفضل أياـ حياتو كأكثرىا عط :قربه من سيف الدولة

اتصل المتنبي بسيف الدكلة الحمداني، ككجد فيو طموحو في القائد العربي، فناؿ : عالقة المتنبي بسيف الدولة
 . عنده الحظوة كالرعاية، كخصو بالعطف كقربو، فمدحو المتنبي في قصائد من عيوف الشعر العربي

قد عاتب فيها المتنبي سيف الدكلة على سماعو أقواؿ الواشين فيو، كخاطبو ىذه القصيدة ف :مناسبة القصيدة
بحديث المحب المعاتب، ال حديث المستجدم المستعطف، كطلب إلى سيف الدكلة أف يكوف عادالن في معاملتو، 

ككد، كأظهر المتنبي في ىذه كدعاه إلى الوفاء بعهوده لو، كأكد في نهايتها أف عتابو لسيف الدكلة ما ىو إال محبة 
 القصيدة براعة فائقة في نظم الشعر. 

  (.: )الػشَّرط ويَّػةغى اللُّ قضايا ال

 جملة مركبة من جملتين متالزمتين مسبوقتين بأداة شرط، ال يتٌم معنى أكالىما إالٌ بالثانية. ( أيسلوب الشَّػػرط: ُ)
 باقي أسماء، كتجـز ىذه األدكات فعل الشَّرط كجوابو، نحو: إٍف )حرؼ(، كال( ًمٍن أدكات الشَّػػرط الجازمة: ِ)

.  يستًقمٍ قراءةى الشعًر العربيِّ الػرَّصين ً  تواًصلٍ إٍف  -ُ  ًلسانيكى
 تتأمٍَّل أيسلوبىوي تيٍدًرٍؾ بالغىةى لغًتنا العربيَّػػًة. متى  -ِ
  كلػيَّػان كال نىصيران ". بو كال يجٍد لو ًمٍن دكًف اللً  ييٍجزى سوءان  يعملٍ مىٍن قاؿ تعالى: "  -ّ
.    طىبػٍِّقوفي المدرسًة  تػىتىعلٍَّموما  -ْ  في حياًتكى
  يػىٍفعىلً القلبى  تأميًرممهما أغىرًَّؾ منِّي أفَّ حيبًَّك قاتًلي    كأنَّػك  -ٓ
 . تىٍذىىٍب نىٍذىىبٍ أٍينى  -ٖ.     أىقٍػرىأٍ  تػىٍقرىأٍ  حيثيما -ٕ.     أٍذىىبٍ  تىٍذىىبٍ  أيَّػػافى  -ٔ
ـٍ  يىٍجتىًهدٍ إنسافو  أمُّ  -َُقرينيك.      يىكينٍ  تىكينٍ كيفىما  -ٗ  .   يػىتػىقىدَّ

 لألردفِّ احترامان كمكانةن مرموقةن.  تىًجدٍ  تيساًفرٍ أينما  -ُُ
، فهي: ّ)  ( أدكات الشَّرط الجازمة تجـز فعل الشَّرط كجوابو إذا كانا مضارعين، أمَّا عالمات الجـز

 حىٍمديهي ذىمَّان عليًو كىيػىٍندىـً  يىكينٍ المعركؼى في غيًر أىًلًو     يىٍجعىلً  مىنٍ : ك إذا كاف صحيح اآلخر السُّػػػكوف) أ ( 
 مىقاميكى بينى النَّػػاًس.  يػىٍعلي بأخالًقكى  تسمي إٍف : إذا كاف معتٌل اآلخر حذؼ حرؼ العلَّة)ب( 
 منهم.  تىفيدكاالعلماءى  سواتيجالً إٍف : حذؼ الػنُّػوف ألنَّػػهما من األفعاؿ الخمسة)ج( 

 . نجٍحتى  درٍستى إٍف ، نحو: مبنياف في محٌل جـز، فهما ماضيينً إذا كاف الفعالف 
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 إذا، كلَّما )اسما شرط(، لو، لوال، لوما )حركؼ شرط(، نحو: ( ًمٍن أدكات الشَّػػرط الجازمة: ْ)
 . فػىتٍَّشتى عن أىميًة القراءًة كجٍدتىها تػينىمِّي الًفٍكرى إذا  -ُ
 سادى القانوفي بينى الناًس انتشىرى األمني كاألمافي في المجتمًع. كلَّما  -ِ
 تىدىرَّبى الفريقي جيِّدان لحىقَّقى الفوزى. لو  -ّ
رىًؾ كالحبيبي ييزاري   لوال  -ْ ني اٍسًتٍعباري    كىلىػػػزيٍرتي قػىبػٍ  )يعرب االسم بعدىا مبتدأ خبره محذكؼ(. الحياءي لهاجى

.   اللوما  -ٓ   )يعرب االسم بعدىا مبتدأ خبره محذكؼ(.تػػَّواضعي لسادى التػػَّػػكبػُّري

 ( اإلعراب: ٓ)
ـٍ  -ُ  . إٍف تيٍسرًٍع تػىٍندى

 : حرؼ شرط جاـز يجـز فعلين، مبني على السكوف، ال محلَّ لو من اإلعراب. إفٍ 
 ضمير مستتر تقديره أنت. : فعل مضارع مجزـك كعالمة جزمو السكوف، كىو فعل الشرط، كالفاعل تيٍسرًعٍ 
ـٍ   : فعل مضارع مجزـك كعالمة جزمو السكوف، كىو جواب الشرط، كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. تػىٍندى

.  تتواضعٍ إٍف  -ِ   للناًس يقدِّركؾى
 : فعل مضارع مجزـك كعالمة جزمو السكوف، كىو فعل الشرط، كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. تتواضعٍ 

 مىقاميكى بينى النَّػػاًس.  يػىٍعلي بأخالًقكى  تسمي إٍف  -ِ
 : فعل مضارع مجزـك كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة من آخره، كىو فعل الشرط، كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. تسمي 
 : فعل مضارع مجزـك كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة من آخره، كىو جواب الشرط، كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. يػىٍعلي 

 العلماءى تىفيدكا منهم.  تيجاًلسواإٍف  -ّ
 فعل مضارع مجزـك كعالمة جزمو حذؼ النوف ألنو من األفعاؿ الخمسة، كىو فعل الشرط، كالواك ضمير متصل : تيجاًلسوا

      مبني في محلِّ رفع فاعل.           
.  درٍستى إٍف  -ْ  نجٍحتى

، : درٍستى   . كىو فعل الشرط، كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنتفعل ماض مبني على السكوف في محلِّ جـز
رىًؾ كالحبيبي ييزاري  الحياءي لوال  -ٓ ني اٍسًتٍعباري    كىلىػػػزيٍرتي قػىبػٍ  لهاجى

 : مبتدأ لخبر محذكؼ تقديره )موجود( مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره. الحياءي 
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 غير الجازمة، مبينان فعل الشَّرط كجوابو: ( استخرج ممَّا يأتي أدكات الشَّرط الجازمة ك ٔ)
ٍلقو جىديدو"    ٍأ ييٍذًىٍبكيم كىيىٍأًت ًبخى ٍأ   جواب الشَّرط/ ييٍذًىٍب قاؿ تعالى:" إٍف يىشى  إٍف /جازمة   فعل الشَّرط/ يىشى

"  قاؿ تعالى:" كلوال دىٍفعي الًل الناسى بعضىهيم ببعضو لفىسىدىًت األرضي كلكنَّ اللى ذك فضلو عل  ى العالمينى
 لوال/غير جازمة   

 فعل الشرَّط/جملة اسمية: من المبتدأ )دىٍفعي( كخبره محذكؼ تقديره موجود: أم لوال دفعي الًل الناسى بعضهم موجود 
 جواب الشَّرط/جملة فعلية: فسىدىًت األرضي 

 ، ، كإذا اؤتمنى خافى". قاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو كسلم:" آيةي المنافًق ثالث: إذا حدَّثى كذبى  كإذا كعدى أخلفى
 إذا/غير جازمة   فعل الشرَّط/حدَّثى   جواب الشَّرط/كذبى   
 إذا/غير جازمة   فعل الشرَّط/ كعد   جواب الشَّرط/ أخلف  
 إذا/غير جازمة   فعل الشرَّط/ اؤتمن   جواب الشَّرط/ خاف  

ـٍ جوازًيىوي   ال يذىبي   العيٍرؼي بينى الًل كالناًس  مىٍن يفعًل الخيرى ال يعد
 مىٍن/ جازمة   فعل الشرَّط/يفعل   جواب الشَّرط/ال يعدـ 

   .  متى/ جازمة   فعل الشَّرط/يىٍكثػيٍر   جواب الشَّرط/يىٍكثػيٍر متى يىٍكثػيٍر كالميكى يىٍكثػيٍر سىقىطيكى
 ًسمي إٍف كافى يجمعينا حب  لغرًَّتًو    فليتى أنَّا بقٍدًر الحيبِّ نػىٍقتى 

  إٍف /جازمة     جملة )فعل الشَّرط(/كافى يجمعينا حب      جملة )جواب الشَّرط(/ ليتى أنَّا نػىٍقتىًسمي 
 إذا ترحَّلتى عن قوـو كىقىٍد قىدىركا    أٍف ال تيفارقػىهيم فالػػرَّاحلوفى ىيمي 
 إذا/غير جازمة   فعل الشرَّط/ترحلت   جواب الشَّرط/الراحلوف ىيمي 

خل إحدل أدكات الشَّرط الجازمة على األفعاؿ اآلتية، ثم كظفها في جملة مفيدة من إنشائك مع إجراء ( أدٕ)
 : ، تجتهدكف، يلقى. التغيير الالـز  يحتـر

 . لىغىكم، مهما تفعٍل في صغىًرؾى تػىٍلقى في ًكبىًرؾى  مىٍن يىٍحترـً الناسى يحترموه، إٍف تجتهدكا تىنالوا مىبػٍ
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  (.: )الصِّفة المشبَّهة كصيغة المبالغة ويَّػةغى اللُّ قضايا ال

: اسم مشتق يديؿُّ على من يتَّصف بالفعل اتِّصافان دائمان أك غالبان، كىي تديؿُّ على المزايا ( الصِّفة المشبَّهةُ)
 ،  كأشهر أكزانها: كالطَّبائع أك العيوب أك األلواف. كتيصاغ في الغالب من الفعل الثالثي الالـز

 أرعن، رعناء  -أزرؽ، زرقاء  -ل الذم مؤنثو فىعالء: أحمر، حمراء أفٍػعى  -ُ
 عطشاف، عطشى -فعالف الذم مؤنثو فػىٍعلىى: حيراف، حيرل  -ِ
 فىعيل: كىسيم، جىميل  -ٓفىعاؿ: رىزاف       -ْفيعاؿ: شيجاع، ميهاب     -ّ
 ، سىٍهل فػىٍعل: شىٍهم -ٖفػىعىل: بىطىل       -ٕفىًعل: لىًبق                  -ٔ
: اسم مشتق يديؿُّ على الحدث كمن أك ما يقـو بو على كجو الكثرة كالمبالغة، كتشتق في ( صيغة المبالغةِ)

 كأشهر أكزانها: األغلب من الفعل الثالثي المتعدم، 
 ًفػعِّيل: ًصدِّيق، ًحرِّيف -ِفػىعَّاؿ: كػذَّاب، قػرَّاء، قػوَّاؿ، صىوَّاـ      -ُ
 ر، ًمٍكثار، ًمٍدرار، ًمٍضياؼ ًمٍفعاؿ: ًمٍهذا -ّ
 فىعيل: رىحيم، سىميع، عىليم  -ٓفىعوؿ: غىفور، سىؤكؿ، شىكور      -ْ
ًذر  -ٕفاعوؿ: فاركؽ                     -ٔ  فىًعل: فىًهم، حى

 ( ميز صيغة المبالغة من الصفة المشبهة في ما يأتي: ّ)
: صفة مشبهة. ري ".   قاؿ تعالى: " سيعلموفى غدان من الكذَّاب األىشً  –أ   الكذَّاب: صيغة مبالغة.  األىًشري

 خصماًف )خٍصم(: صفة مشبهة. قاؿ تعالى: " ىذاًف خصماًف اٍختىصىموا في ربِّػػًهٍم ".    -ب
ًت بالماًؿ كلِّو    كلكنَّو بالدارًعينى بخيلي    -ج  . صفة مشبهة جواده، بخيلي:جواده على الًعالَّ
 . صفة مشبهة سهل:سهل.    ظنٍنتي أفَّ الحلَّ  -د

 ( عد إلى األبيات األربعة من القصيدة، كاستخرج منها صفتين مشبهتين مبينان كزنهما. ْ)
    شىًبم: فىًعل.     الخىٍصم: فػىٍعل. 
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 (.ةخصيَّ سالة الشَّ الرِّ ) الكتابة
 عٍ يشبعشِ ٔاَفعبالرّ. ٌكشف انكبرت فٍٓبكالو يكزٕة ٌزجبدنّ شخصبٌ ثًٍُٓب صذالخ أٔ لشاثخ أٔ َذًْٕب، 

 زبة، انزُٓئخ، االعززاس، انعضاء، اإلْذاء، انشكش. سسبئم انع  ك انًٕالف انذٍبرٍخ: ف  ٔ   يٕضٕعبرٓب رخزهف

 أّْى سًبرٓب انفٍُخ )خصبئصٓب انفٍُخ(:

 انعبطفخ يٍ غٍش غًٕض. غهجخ  -4اإلٌجبص يٍ غٍش اإلخالل ثبنًعُى.  -3انجسبطخ.  -2انٕضٕح.  -1

 انشبعش انمشٔي إنى عجبط يذًٕد انعمبد: سسبنخ يٍ 

ـب ثعُذ: أخً، أدٌت انعشثٍخ، األسزبر انجهٍم، انسٍذ عجبط يذًٕد انعمبد، أعض    ِ هللا، أي 

 َّٕ انًذمّ فمذ لشأد دذٌثكى انًُشٕس فً جشٌذح األْشاو رعهٌُٕ فٍّ سأٌكى انجًٍم فً شعش أخٍكى، ٔرذهّ      

ً   ٍانزي ٌؤْهّ نجبئضح َٕثم، فزجٍ   ٔ   نً أٌ يب أسذٌزى إن الً يٍ ثذش ش  األٌبدي األدثٍخ فً سسبئهكى نى ٌكٍ إال 

شف، نٕ أًَ ظفشد ٌخ خشجزى يُٓب ثًب أكسجًُ ْزا انش  رمذٌشكى، ٔأَكى لذ عٍُزى ثًطبنعخ دٌٕاًَ عُبٌخ جذّ 

ثشأٌكى. ٔأكبد أٔلٍ كى، ٔرمشْٔب ثًٕافمزكى، نًب اغزجطُذ ثٓب اغزجبطً دمبً ثجبئضح َٕثم، ٔنى رصذلْٕب ثظُ  

انُبط. فهمذ صشٌخ، ٔنٕ أًَ أشعش أَكى نٕال إخالصكى نهغخ انزً ٔسعذ سسبنخ انشدًٍ نًب فضد يُكى ثٓزا انز  

 خ أعالو األدة فً انششق ٔانغشة، ٔنكُُب نٍ َشضً عشثٍبً يزشطُبً، ٌهفع انضبد داداً، ٔانعٍٍ أٌُبً. َشضً جهّ 

 ، ٔنٕ نى ٌذع نُب صذٌمبً. دفظكى هللا ٔإٌبَب نمٕل يب َشاِ دمبً 

  أخٕكى انشبعش انمشٔي: سشٍذ سهٍى انخٕسي

 يب يضًٌٕ ْزِ انشسبنخ؟    -1

 . انمشٔ٘انز٘ أعهٍ سأّٚ انجًٛم فٙ شعش  إنٗ عجبط يذًٕد انعمبد انشبعش انمشٔ٘سعبنخ شكش ٔرمذٚش يٍ 

 ْبد ثالس خصبئص نهشسبنخ ظٓشد فً يب لشأد.    -2

 انعبطفخ. غهجخ  -3 اإلٚجبص. -2انٕظٕح.  -1

ش الً( كًب دل  عهٍٓب انس ٍبق.  -3  ٔ  ثٍٍ يعُى كهًخ )

َشالً: يبًء لهٛالً.  َٔ 

 اكزت سسبنخ شخصٍخ ثًب ال ٌمم عٍ يئخ كهًخ فً ٔادذ يٍ انًٕضٕعبد اَرٍخ: 

  شكش عهٗ يعشٔف، عزبة، رُٓئخ.

 أرأكذ يٍ أًَُ(:  شخصٍخانشسبنخ انزمٌٕى انزارً )ثعذ كزبثزً ان

 دذدد انغشض انشئٛظ يٍ انشعبنخ.  -1

ًُشَعم إنّٛ ٔانغؤال عٍ أدٕانّ.  -2  ثذأد انشعبنخ ثبنجغًهخ ٔرٕجّٛ انزذٛخ إنٗ ان

 ساعٛذ انجغبطخ ٔانزعجٛش ثأعهٕة شبئك.  -3

 ساعٛذ انٕظٕح فٙ انًعبَٙ ٔانجعذ عٍ انغًٕض ٔاإلثٓبو.  -4

 غالو. خزًذ انشعبنخ ثًشبعش رفٛط شٕلبً ٔيذجخ ٔأَٓٛزٓب ثبن -5
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  الشتوية/ الدورة  9102امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  

لهجبِ) األثٍبد انشعشٌخ اَرٍخ يٍ لصٍذحالشأ ( أ    (، ثى  أجت عٍ األسئهخ ان زً رهٍٓب:ٔادش 

بً  كاحىرَّ قػىٍلباهي ( ُ)  مي ػػػػػمي    كىمىٍن بًجٍسًمي كىحالي ًعٍندىهي سىقى ػػػػػػػػػػػػػػػػػًممٍَّن قػىٍلبيوي شى
ٍكلًة األيمىمي ( مالِ)  ي أيكىتػػِّمي حيبػػَّػان قىٍد بػىرىل جىسىًدم    كىتىدَّعي حيبَّ سىيًف الدَّ
نٍيا بًناظً ّ) هي األٍنواري كىالظُّلى ػػػػػػػػػػػ( كىمىا انًٍتفاعي أخي الػدُّ  مي ػػػػرًًه    إذا اٍستػىوىٍت ًعٍندى
ـي ًمٍلءى جيفوني عىٍن شىوىارًًدىْ)  مي ػػػػػػػكىيىٍختىصً  اىاجىرَّ ا    كىيىٍسهىري النػػَّاسي ػػػػػػػػػ( أنا
ـي ػػػػػػػػٍم    ًكٍجدانينا كيلَّ شىٍيءو بػىٍعدىكيٍم عى ػػػػػػػػػػػػػػػػػ( يا مىٍن يىًعزُّ عىلىٍينا أىٍف نيفارًقػىهي ٓ)  دى
يى ٔ) هي الػدِّ ـى الَّذم ًعٍنًدم صىوىاًعقيوي    ييزًيليهينَّ إلى مىٍن ًعٍندى ا  مي ػػػػػػػػػػػ( لىٍيتى الغىمى

  .انِعزبةد انغبثمخ؟   اركش انغشض انشعش٘ نهمصٛذح انزٙ أُخزد يُٓب األثٛب -1

 يىَّ ٚشكٕ انشبعش فٙ انجٛذ األٔل؟    -2

  يٍ جفبء عٛف انذٔنخ ٔثشٔد لهجّ، ٔيٍ عمى أنىَّ ثّ ٔأَدشَّ لهجّ َزٛجخ ْزا انجفبء.

اْبيب يعُٗ كهًخ ) -3 اءْب، ثًعُٗ يٍ أجهٓب( انًخطٕط رذزٓب فٙ األثٛبد؟   َجشَّ  . األصم جشَّ

 انزعجت؟    انثبَٙ انجٛذاالعزفٓبو فٙ انز٘ ٚفٛذِ يب  -4

خ انًٕاصَخ انزٙ ألبيٓب  -5  فٙ انجٛذ انثبَٙ. انشبعش ٔظِّ

دت انشبعش نغٛف انذٔنخ صبدق نٛظ فّٛ رًهُّك أٔ ركهُّف ٔلذ أَذهّ ٔأثشٖ جغذِ، ٔدت اٜخشٍٚ 

 نغٛف انذٔنخ ظبْشِ صبدق ٔثبطُّ يزكهَّف.

 انٕاسدح فٙ انجٛذ انثبنث. انذكًخ اششح  -6

ُّ٘ َفع نّ فٙ ثصشِ.   إرا نى ًِّٚٛض اإلَغبٌ انجصٛش ثٍٛ انُُّٕس ٔانظُّهًخ، فأ

 . عبطفخ انُذتِّ يب انعبطفخ انجبسصح فٙ انجٛذ انخبيظ؟   -7

ب ٚأرٙ:  -8 ًَّ  دذِّد انجٛذ انز٘ ٚذل عهٗ كمٍّ ي

  انجٛزبٌ انثبنث ٔانغبدط. : اعزهٓبو انشبعش عُبصش انطجٛعخ فٙ شعشِ -أ

  انشاثع. انجٛذ : شبعش ثُفغّاعزذاد ان -ة

 فضٍم انزم. اكزت أسثعخ أسطش شعشٌخ يززبنٍخ يٍ لصٍذح )سأكزت عُك ٌب ٔطًُ( نهشبعش يذًٕد ة( 

 


