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العالمة الكاملة
فــــــــــــــــــــــً
اللُّغة العربيَّـة/دورة  9102م.

كاح َّر قلباهي.
:
ػانية
ػ
ث
ال
الوحدة
َّ
ى

القضايا اللُّغويَّةَّ ( :
الصفة المشبَّهة ،صيغة المبالغة).
الشرطِّ ،
الكتابة( :الرسالة الشخصية)،
السابقة (صيفية َُِٖـ).
السنوات َّ
أسئلة َّ

إعدإد إ ألس تاذ :فتحي أأبو قديري.
ْبرف766 695 11 66 :
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كاح َّر قىػلٍباهي
ى

تارة من القصيدة).
(حفظ ثمانية أبيات يم ٍخ ى

(ُ) كاح َّر قىػلٍباهي ًم َّمن قىػ ٍلبوي ىشبًم كمن ً
بج ٍس ًمي ىكحالي ًعٍن ىدهي ىس ىق يم
ٍ ي ي ىى ٍ
ى

علي ،فقلبي
شرح البيت :ك ى
اح َّر (ندبة) ك ٌ
احر قلبي كاحتراقو ،بمن قلبو عني بارد ال اعتناء لو بي ،كال إقباؿ لو ٌ

معتل الجسم.
حار من حبِّو ،كقلبو بارد من حبِّي ،كأنا عنده ُّ
ٌ

المفرداتَّ :
الشبً يم :البارد .سقم :مرض.
جذور المفرداتَّ :
تدعي :دعو.

في اللغة :سقم :جمعها أسقاـ.

ُ -ما الغرض الشعرم لهذه القصيدة؟ ً
العتاب.
عالـ عاتبو؟ عاتبو على سماع كالـ الواشين فيو.
ِ -ظهر عتاب الشاعر لسيف الدكلة جليان ،ى
مم يشكو الشاعر في البيت األكؿ؟
َّّ -
كأح َّر قلبو نتيجة ىذا الجفاء.
من جفاء سيف الدكلة كبركد قلبو ،كمن سقم َّ
ألم بو ى

ْ -كضِّح الكناية في( :قىػلٍبيوي ىشبً يم) :كناية عن قلة اىتماـ سيف الدكلة بالمتنبي ،كصده عنو.
ٓ -ما داللة استخداـ األساليب اإلنشائية؟

جاءت منسجمة مع حالة الشاعر كغرض القصيدة ،فاستطاع بها أ ٍف ينفث آالمو ،كيبث عتابو.
ٔ -ما المعنى الذم أفاده النداء في ىذا البيت؟ ال ػنُّ ٍدبىة
التحسر.
ٕ -ما العاطفة البارزة في ىذا البيت؟ عاطفة األلم ك ُّ
شبم/حر.
ٖ -استخرج الطباؽ الوارد في البيت.
ٌ

ٗ -كضِّح الصورة الفنية :شبَّو الحزف في قلبو بالنار التي تحرؽ.

(ِ) مالي أي ىكتػِّم حبػ ػَّان قى ٍد بػرل ج ً
ب سي ً
ف َّ
الد ٍك ًلة األيىم يم
سدم ىكتى َّدعي يح َّ ى
ي ي
ىى ى ى

َّب الت ػَّملُّق بحبِّو ،كغيرم يتملَّقوف إليو
شرح البيت :حبِّي لسيف الدكلة قد أنٍ ىح ىل جسمي كأنا كاتم لو ،ألتجن ى

بحبِّهم ،كيتكلَّفونو.

أىزؿ.
المفردات :أي ىكتػِّ يم :المبالغة في إخفاء حبِّي .برل:
أضعف ،ك ى
ى

الجذور :تى َّدعي :ىد ىع ىو
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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.
ِ -بدا الشاعر لبقان مؤدبان في عتابو (عاتبو بلباقة كتأدُّب) ،كضِّح ذلك في ضوء ىذا البيت.

َّب الت ػَّملُّق في حبِّو كما
عاتبو بإظهار مدل حبِّو لو ،ىذا الحب الذم أبرل جسده كأنٍ ىحلىو كىو كاتم لو ،ليتجن ى

َّ
يدعيو غيره ،بقلوب غير خالصة ،كنيَّات غير صادقة.

ّ -ما المعنى الذم أفاده االستفهاـ في ىذا البيت؟ التعجب
ْ -استخرج الطباؽ الوارد في البيتَّ .
تدعي/أكتػِّم.
الحب بشيء أضعف جسده.
ٓ -كضِّح الصورة الفنية :شبَّو
ٌ

ً
ب نىػ ٍقتى ًس يم
الح ِّ
(ّ) إً ٍف كا ىف يى ٍج ىم يعنا يحب لًغيػ ػ َّرت ًو فىػلىٍي ى
ت أىنػ ػَّا بًىق ٍد ًر ي

فليت أنػَّا نقتسم المنازؿ عنده بقدر ما نحن عليو من محبتنا
كمودتو ،ى
شرح البيت :إ ٍف كا ىف يجمعنا حبٌو ٌ
مودتنا الصادقة ،فال ييػ ٍب ىخس المخلص ح ٌقو ،كال ييػ ٍب ىذؿ للمتصنِّع ٌبره.
الخالصة ،كما نعتقده من ٌ

فليت أنَّػا نقتسم َّبره كعطاياه كما نقتسم
أم :إ ٍف كا ىف يجمعنا من آفاؽ البالد المتباعدة حب لسيف الدكلة ،ى
حبٌو ،كعلى قدر حبِّنا لو تكوف عطاياه.

الغرة :غرة الرجل كجهو.
المفرداتَّ :
غرة :جمعها غيىرر.
في اللغةَّ :

التحسر.
ُ -ما المعنى الذم أفاده التمني في ىذا البيت؟
ُّ
الحب باإلنساف .
ِ -كضِّح الصورة الفنية :شبَّو
ٌ

ى ً
(ْ) يا أى ٍع ىد ىؿ النػَّ ً
الح ىك يم
اس َّإال في يم ىع ىاملىتًي
ت ى
صاـ ىكأىنٍ ى
الخ ٍ
فيك الخ ي
ص يم ىك ى

شرح البيت :يقوؿ لسيف الدكلة :أنت أعدؿ الناس إالَّ إذا عاملتني َّ
عدلك ال يشملني؛ كفيك خصامي
فإف
ى
يخاصمك إلى نفسك.
كأنت خصمي كحكمي ،ألنَّػك ملك ال أحاكمك إلى غيرؾ ،فأنا أ
ى

ً
ص يم :جمعها :خصوـ.
الح ىكم :القاضي .في اللغة :ىخ ٍ
صاـ :النزاع .ى
المفردات :الخ ي
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ُ -ما المعنى الذم أفاده النداء في ىذا البيت؟ اللوـ كالعتاب
ِ -استخرج الطباؽ الوارد في البيت .الخصم/الحكم.
صور سيف الدكلة بالخصم كالقاضي في آف.
ّ -كضِّح الصورة الفنيةَّ :

ات ًمٍن ى ً
(ٓ) أيعي يذىا نىظىر و
ب َّ
الش ٍح ىم فيمن ىش ٍح يموي ىكىريـ
تحس ى
ى
ك صادقىةن أى ٍف ى

شرح البيت :أيعيذ نظراتك الصادقة أ ٍف ترل الشيء بخالؼ ما ىو عليو ،كأ ٍف تحسب الورـ شحمان ،فتكوف

كقوة.
الس ىقم َّ
صحة ،كالورـ سمنان َّ
كمن يحسب َّ
ب :تظن .كرـ :انتفاخ الجسم.
تحس ى
المفردات :ى
ً
ُ -ىل ترل َّ
ت ىذا ىكىروـ" .نعم يتَّفق.
"استى ٍس ىم ٍن ى
المثىلٍ :
أف ىذا البيت يتَّفق مع مضموف ى
ِ -استخرج الطباؽ الوارد في البيت .شحم/كرـ.

ناظ ًرهً إذا استػو ٍ ً
(ٔ) كما انٍتًفاع أخي الػ ُّدنٍيا بً ً
وار ىكالظُّلى يم
ي
ىى
ت عٍن ىدهي األنٍ ي
ٍىى

فأم نفع لو في بصره ،أم يجب أ ٍف تميِّز بيني
شرح البيت :إذا لم يميِّز اإلنساف البصير بين النُّور كالظُّلمةُّ ،

ممن لم يبلغ درجتي بما تميِّز بين النُّور كالظُّلمة.
كبين غيرم َّ

المفردات :أخي ال ُّػدنٍيا :اإلنساف .ناظره :عينو .استوت :تساكت.

الجذور :انٍتًفاعي :نفع.

وار :مفردىا نور .الظُّلى يم :مفردىا الظلمة.
اللغة :األنٍ ي

ُ -برزت الحكمة في أشعار المتنبي ،كضِّح الحكمة المتضمنة في ىذا البيت.
فأم نفع لو في بصره.
إذا لم يميِّز اإلنساف البصير بين النُّور كالظُّلمةُّ ،
ِ -أ ) ىذا البيت ينسجم مع قوؿ أبو العتاىية :ككم من كفيف بصير الفؤاد ككم من فؤاد كفيف البصر
ب) البصر ييرم اإلنساف ظاىر األشياء ،كالبصيرة تيريو حقائقها ،كضِّح رأيك في ذلك في ضوء البيتين.

ال فائدة لإلنساف في بصره ،إ ٍف لم تكتشف لو بصيرتو حقائق األمور .بمعنى يجب أ ٍف يكو ىف اإلنسا يف

ِّ
متعقالن فطنان مدركان ذا بصيرة كبيػ ٍعد نظر.

ّ -ما المعنى الذم أفاده االستفهاـ في ىذا البيت؟ النفي
4
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ْ -كظف المتنبي بعضان من مظاىر الطبيعة في ىذا البيت .أشر إليها ،كما القيمة الفنية لتوظيفها؟

األنٍو يار ىكالظُّلى يم :توظيف عناصر الطبيعة جاء خدمة للتجربة الشعورية عند الشاعر ،كمنسجمان معها ،فاألنٍو يار
ىكالظُّلى يم تنسجم مع الفكرة التي أراد الشاعر إيصالها في مضموف البيت ،بما ي يد ُّؿ على قدرتو في استلهاـ

عناصر الطبيعة في صور شعرية.

ٓ -استخرج الطباؽ الوارد في البيت .األنوار/الظُّلىم.

ً
(ٕ) أنا الَّ ًذم نىظىر األ ٍعمى إلى أى ىدبًي كأى ٍسمع ٍ ً ً
ص ىم يم
ت ىكلماتي ىم ٍن بًو ى
ى ىى
ى
ى

األصم سمع شعرم ،يعنيَّ :
شرح البيتَّ :
أف شعره سار في آفاؽ البالد
إف األعمى أبصر أدبي ،ككذلك
ٌ
كاشتهر حتى َّ
تحقق عند األعمى كاألصم أدبو .ككأنَّػو يريد أ ٍف يقوؿ لسيف الدكلة :أنا الذم ينظر األعمى إلى

األصم ،كأنت سميع ،أفال تفهم ما أقوؿ؟
أدبي ،أفال تنظر إليو كأنت مبصر؟ كأسمعت كلماتي
ٌ

أصم.
المفردات :كلماتي :قصائدم .ى
ص ىمم :من يفقد حلسة السمع يقاؿ لوٌ :

ت :سمع.
ىس ىم ىع ٍ
الجذور :األ ٍع ىمى :عمي .أ ىىدبًي :أدب .أ ٍ
اللغة :األ ٍع ىمى :جمعها يعمياف .أ ىىدبًي :جمعها آداب.

ُ -ىل يمثل ىذا البيت اعتداد الشاعر بنفسو أـ بشعره؟ اعتداد الشاعر بشعره.
ِ -لماذا عبَّر الشاعر بالفعل الماضي (نظر ،أسمعت) في ىذا البيت؟ لبياف تحقق معناىما كثبوتو.
ّ -ما العاطفة البارزة في ىذا البيت؟ عاطفة الفخر.
ص ىم يم .نظر/أعمى.
ْ -استخرج الطباؽ الوارد في البيت.
ٍ
أسمعت /ى

(ٖ) أناـ ًملء جفوني ىعن ىشوا ًرًدىا كيس ىهر النػَّاس ج َّراىا كي ٍختى ً
ص يم
ي ى ىى
ي ٍى ي
ٍ ى
ىى ٍ ي

شرح البيت :أناـ ملء جفوني؛ أم مطمئنان مرتاح الفكر عن قصائد الشعر ألني أدركها متى شئت بسهولة من
غير إتعاب فكر ،أما غيرم من الشعراء فإنهم يسهركف ألجلها كيتعبوف كيتنازعوف في دقيق معانيها ،كجودة

مبانيها.
المفرداتَّ :
بكل مكاف .الخلق :الناس .يجفوني :غطاء العين.
الشوارد :جمع شاردة ،قصائد سائرة تيػ ٍرىكل ِّ

جراءىا ،بمعنى من أجلها .يختصم :يتنازع .الجذور :ىش ىوا ًرًدىا :شرد.
ىج َّراىا :األصل َّ
5
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اللغة :جفوف :مفردىا ىجفن .ىش ىوا ًرًدىا :جمع شاردة .الخلق :مفردىا مخلوؽ.
ُ -ىل يمثل ىذا البيت اعتداد الشاعر بنفسو أـ بشعره؟ اعتداد الشاعر بنفسو.
أيك في ىذا.
ِ -ثمة فرؽ بين االعتداد بالنفس الناشئ عن الثقة بها كالغركر ،بيِّن ر ى

الثقة بالنفس اعتزاز اإلنساف بنفسو ،كبقدرتو على تحقيق أىدافو ،كىو أمر إيجابي يدفع اإلنساف نحو الرقي
كالتقدـ .أما الغركر فهو توىم اإلنساف الشعور بالكماؿ كالعظمة ،كىو أمر سلبي.
ّ -كضِّح الكناية في (ملء جفوني) :كناية عن إراحة الفكر ،كاالطمئناف.
ْ -استخرج الطباؽ الوارد في البيت .أناـ/يسهر.

(ٗ) يا ىم ٍن يىًع ُّز ىعلىٍينا أى ٍف نيفا ًرقىػ يه ٍم ًك ٍجدانينا يك َّل ىش ٍي وء بىػ ٍع ىد يك ٍم ىع ىد يـ

شرح البيت :يا ىم ٍن ُّ
يشتد علينا فراقهم ،كل شيء كجدناه بعدكم عدمان ،يعني ال يخلفكم أحد كال يكوف لنا

منكم بدؿ.

المفرداتً :ك ٍجدانينا يك َّل ىش ٍي وء :كل شيء نجده أك ندركو.

ُ -بدا الشاعر لبقان مؤدبان في عتابو (عاتبو بلباقة كتأدُّب) ،كضِّح ذلك في ضوء ىذا البيت.
ال يستطيع االفتراؽ عن سيف الدكلة ،كال أحد ممكن أ ٍف يخلف سيف الدكلة عند المتنبي ،أك أ ٍف يكوف
للشاعر منو بدؿ.
ِ -ما المعنى الذم أفاده النداء في ىذا البيت؟ االستعطاؼ
ب.
الح ِّ
ّ -ما العاطفة البارزة في ىذا البيت؟ عاطفة ي
ْ -استخرج الطباؽ الوارد في البيت .كجداف/عدـ.

(َُ) ما كا ىف أى ٍخلى ىقنا ًمٍن يك ٍم بًتى ٍك ًرىم وة لى ٍو أى َّف أى ٍم ىريك يم ًم ٍن أى ٍم ًرنا أى ىم يم

شرح البيت :ما أجدرنا ببركم ،كتكرمتكم ،كإيثاركم ،لو َّ
أف أمركم في االعتقاد لنا على نحو أمرنا في االعتقاد
لكم ،كما نحن عليو من الثقة بكم .بمعنى :لو كنتم تحبوننا ،كما نحبكم ،لكنتم تكرموننا.

أج ىد ىرنا .األ ىىم يم :القريب.
المفردات :أخلقناٍ :
ت.
ب ال ػتَّػغى ػ ُّزًؿ .أىبٍػلى ٍي ي
ما معنى الكلمة المخطوط تحتها في :لى ىع ٍمرم لىئً ٍن أى ٍخلى ٍق ي
ت ثىػ ٍو ى
6
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قاؿ ً
حاس يدنا فى ىما لً يج ٍر وح إذا أى ٍرضا يك يم أىلى يم
(ُُ) إً ٍف كا ىف ىس َّريك يم ما ى

شرح البيت :إ ٍف سررتم بقوؿ حاسدنا كطعنو فينا فقد رضينا بذلك إف كاف لكم بو سركرَّ ،
فإف الجرح الذم

يرضيكم ال نجد فيو ألمان.

المفردات :ال ً
حاسد :ىو من يتمنى زكاؿ النعمة عن غيره كتحولها إليو .أ ٍىرضا يك يم :قبلتم بو.

الجذور :أ ٍىرضا يك يم :رضو.

ؼ في أى ٍى ًل ال ػنُّ ػهى ًذ ىم يم
(ُِ) ىكبىػٍيػىننا لى ٍو ىر ىعٍيتي ٍم ى
المعا ًر ى
ذاؾ ىم ٍع ًرفىةه إً َّف ى

الحب فقد جمعتنا المعرفة ،كأىل العقل يراعوف ح ٌق المعرفة ،فالمعارؼ عندىم
شرح البيت :إ ٍف لم يجمعنا
ٌ

عهود كذمم ال يضيعونها .أم :كبيننا كصائل معرفة ،إ ٍف أحسنتم مراعاتها فلن تضيع.

ُّهية ،كىي العقل .رعيتم :حفظتم.
المفردات :الذمم :مفردىا :الذمة ،كىي العهد .النهى :مفردىا :النػ ٍ
الجذور :رعيتم :رعي.
اللغة :المعارؼ :جمع معرفة.
ُ -برزت الحكمة في أشعار المتنبيِّ ،
كضح الحكمة المتضمنة في ىذا البيت.
المعارؼ عند أىل العقوؿ عهود كذمم ال يضيعونها.

ِ -لجأ الشاعر ألساليب شتَّى في ً
العتاب ،منها :الػتَّعريض بال َّػرحيل ،الػتَّذكير بالواجب .ماذا يمثل ىذا البيت؟
ّ -ما داللة التركيب (أى ٍى ًل ال ػنُّػػهى) :ذكك العقوؿ الراجحة ،كمنهم سيف الدكلة.

(ُّ) ىك ٍم تىطٍليبو ىف لىنىا ىعٍيبان فىػييػ ٍع ًج يزيك ٍم ىكيى ٍك ىرهي اللي ىما تىأٍتيو ىف ىكال ىك ىريـ

شرح البيت :تطلبوف أف تلحقوا بنا عيبان تعيبوننا بو فيعجزكم كجوده ،كىذا الذم تفعلونو مكركه عند الل كعند

الكراـ.

(ُْ) لىيت الغىماـ الَّذم ًعٍن ًدم صو ً
اع يقوي يي ًزيلي يه َّن إلى ىم ٍن ًعٍن ىدهي الػ ِّديى يم
ٍ ى ىى
ىى

شرح البيت :ليت الممدكح الذم يشبو الغماـ  -كالذم تصيبني صواعقو (أذاه كسخطو) كيصيب غيرم مطره

(بره كرضاه)  -يزيل ذلك األذل إلى من عنده ذلك البر فينتصف الفريقاف.
السحابة.
المفردات :الغىماـ :مفردىا الغىما ىمة ،كىي َّ
6
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اعق :جمع ً
الصو ً
السماء في رعد شديد.
َّ
صاع ىقة ،كىي الػنَّار التي تسقط من َّ
الديم :مفردىا ال ٌديمة ،كىي المطر يدكـ في سكوف من غير برؽ أك رعد.

ُ -كضِّح الصورة الفنية في البيت الشعرم.
السحاب،
صور الشاعر سيف الدكلة سحابان ،ك َّ
َّ
صور إيذاء سيف الدكلة صواعق تنتج عن ىذا َّ
كصور عطايا سيف الدكلة إلى غيره غيومان ماطرة.
َّ

ِ -ما داللة استخداـ األساليب اإلنشائية؟
جاءت منسجمة مع حالة الشاعر كغرض القصيدة ،فاستطاع بها أ ٍف ينفث آالمو ،كيبث عتابو.

التحسر
ّ -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
المطر كمتعلقاتو يشي بحزف الشاعر ،كعتابو ،كتنسجم مع الفكرة التي أراد الشاعر إيصالها في مضموف البيت ،بما
ي يد ُّؿ على قدرتو في استلهاـ عناصر الطبيعة في صور شعرية.

مما يأتي:
كل َّ
بكل من ،أك ما داللة ٍّ
ٓ -ماذا قصد الشاعر ٍّ
أ -الغىماـ :سيف الدكلة .ب -الصواعق/صواعقو :ما يلحقو من األذية من سيف الدكلة.
ج -الديم :عطاء سيف الدكلة عند غيره.

و
ً
ً ً
الر يس يم
ادةي ُّ
الو َّخ ى
(ُٓ) أرل الػنَّول يىػ ٍقتىضيني يك َّل ىم ٍر ىحلىة ال تى ٍستىق ُّل بها ى

شرح البيت :يكلفني البعد عنكم قطع كل مرحلة ال تقوـ بقطعها اإلبل المسرعة ،لبعد منالها ،كال تطيقها

لشدة أىوالها.
المفردات :النول :البيػ ٍعد .يقتضيني :يطالبني كيكلفني.

الر يس يم :مفردىا ىرسوـ ،كىي الناقة التي تسير الرسيم ،كالرسيم ضرب من سير اإلبل سريع ،فتؤثِّر في األرض بأخفافها
ُّ
لسيرىا الشديد.

الو ٍخد ،كىو ضرب من السير سريع مع توسيع ال ىخطو.
الوخ ى
َّادةي :مفردىا :الواخدة ،كىي الناقة التي تسير ى
ى

ما معنى الكلمة المخطوط تحتها في :ت يد ُّؽ أسماء الن ػَّىول َّ
للدابة .جمع نواة ،كىي نواة التمر ،أم :بذرتها.

لجأ الشاعر ألساليب شتَّى في ً
العتاب ،منها :الػتَّعريض بال َّػرحيل ،الػتَّذكير بالواجب .ماذا يمثل ىذا البيت؟
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ضميران عن م ً
ً
يامنًنا لىيى ٍح يدثى َّن لً ىم ٍن ىك َّد ٍعتيػ يه ٍم نى ىد يـ
(ُٔ) لىئ ٍن تىػ ىرٍك ىن ي ى ٍ ى ٍ ى

ليحدثن لمن كدعتهم ندـ على مفارقتي لهم ،كأسف على رحيلي عنهم ،يشير
قصدت مصر
شرح البيت :إ ٍف
َّ
ي
بذلك إلى سيف الدكلة أنو يندـ على فراقو.

ض ىم ٍير :جبل على يمين قاصد مصر من الشاـ.
المفردات :ي

لجأ الشاعر ألساليب شتَّى في ً
العتاب ،منها :الػتَّعريض بال َّػرحيل ،الػتَّذكير بالواجب .ماذا يمثل ىذا البيت؟

(ُٕ) إذا تىػر َّح ٍلت عن قىػووـ كقى ٍد قى ىدركا أى ٍف ال تيفا ًرقىػهم فىالػ َّر ً
احلو ىف يى يم
يٍ
ى ى ىٍ ٍ ى

شرح البيت :إذا سرت عن قوـ كىم قادركف على إكرامك حتى ال تحتاج إلى مفارقتهم فهم الذين اختاركا
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.

لجأ الشاعر ألساليب شتَّى في ً
العتاب ،منها :الػتَّعريض بال َّػرحيل ،الػتَّذكير بالواجب .ماذا يمثل ىذا البيت؟

ً
ديق بً ًو ك ىش ُّر ما ي ٍك ًسب اإلنٍسا يف ما ي ً
ص يم
ص ى
(ُٖ) ىش ُّر البًالد ىم ىكا هف ال ى
ى ى
ى
ى ي

شرح البيتَّ :
المذمة.
كشر األعماؿ ما يجلب لصاحبو العيب ك َّ
إف َّ
شر البالد مكاف ال يوجد فيو صديقٌ ،

المفردات :ي ً
ص يم :يعيب.
ى

جذور المفردات :ي ً
ص يم :كصم.
ى

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

ض ِّم ىن ُّ
الد َّر َّإال أىنَّوي ىكلً يم
ك َّإال أىنَّوي ًم ىقةه قى ٍد ي
(ُٗ) ىذا ًعتىابي ى

شرح البيت :ىذا الذم أتاؾ من الشعر عتاب مني إليك إالَّ أنو محبة ككد؛ ألف العتاب يجرم بين المحبين،
ك فهي محبة خالصة كمودة صادقة.
عج ٍت ى
در بحسن لفظو كنظمو إالَّ أنو كلمات ،كإ ٍف أ ٍز ى
كىو ٌ

المفرداتً :
الم ىقةه :المحبَّة.
جذور المفرداتً :م ىقةه :كمق.

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

أكد الشاعر َّ
در بحسن لفظو كنظمو إالَّ أنو
أف عتابو ما ىو إالَّ محبة  ،ألف العتاب يجرم بين المحبين ،كىو ٌ

ت سيف الدكلة فهي محبة خالصة كمودة صادقة.
عج ٍ
كلمات ،كإ ٍف أ ٍز ى
9
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ِ -يتضمن ىذا البيت مقولة" :العتاب ىدية األحباب" ،بيِّن إلى أم مدل التزـ الشاعر ىذه المقولة.
أرل الشاعر ملتزمان ذلك ،فما عتابو إالَّ محبة لسيف الدكلة.
ّ -كضِّح الصورة الفنية في البيت الشعرم.
صور الشاعر ما نظمو من كالـ في قصيدتو بالدر لحسن لفظو كنظمو.
َّ
أسئلة عامة على القصيدة:

ُ -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؟
يتجنب اإلنساف كثيران من الخالفات كالخصومات التي قد تقع إذا لم يتحقق من صدؽ ما يسمع.

ْ -قيل" :إذا رأيت من أخيك زلَّة فاطٍلب لو سبعين عذران ،فإ ٍف ً
ك":
سى
ٍ
ٍ
لم تج ٍد فىػلي ٍم نىػ ٍف ى
أ – إلى أم مدل تجد أف الشاعر كصديقو تمثال ىذا المعنى من كجهة نظرؾ؟
سيف الدكلة استمع لكالـ الواشين كصدقو ،كأعرض عن المتنبي.
المتنبي كاف حريصان على صلتو بسيف الدكلة ،فعاتبو عتاب المحب.
ب -ما القيم اإليجابية التي تركها ىذا القوؿ في نفسك؟
التماس العذر للصديق ،مراجعة النفس ،ترقب الخير.
ٓ -كيف تنظر إلى من يكثر في ذكر محاسنو؟ قدـ لو نصحان مقنعان لتثنيو عن ىذا.

تغتر بما لديك.
إ َّف الل تعالى كاىب المحاسن في النفس اإلنسانية ،كىي ليست من عند البشر ،فال ٌ

التعريف بالشاعر:

اسمه :أبو الطيب المتنبي (َّّّْٓ-ق) ىو أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي الكندم.
مميزات شعره -ُ :الشاعر الحكيم (شاعر الحكمة) -ِ .كأحد مفاخر األدب العربي.
ّ -كاف من أعظم شعراء العرب ،كأكثرىم تمكنان من اللغة العربية كأعلمهم بقواعدىا كمفرداتها.
ْ -كلو مكانة سامية لم تتح مثلها لغيره من شعراء العربية.
مولده :كلد في الكوفة في محلة تسمى (كندة) كإليها نسبتو.
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قربه من سيف الدولة :عاش أفضل أياـ حياتو كأكثرىا عطاء في بالط سيف الدكلة الحمداني في حلب.
عالقة المتنبي بسيف الدولة :اتصل المتنبي بسيف الدكلة الحمداني ،ككجد فيو طموحو في القائد العربي ،فناؿ
عنده الحظوة كالرعاية ،كخصو بالعطف كقربو ،فمدحو المتنبي في قصائد من عيوف الشعر العربي.
مناسبة القصيدة :ىذه القصيدة ف قد عاتب فيها المتنبي سيف الدكلة على سماعو أقواؿ الواشين فيو ،كخاطبو
بحديث المحب المعاتب ،ال حديث المستجدم المستعطف ،كطلب إلى سيف الدكلة أف يكوف عادالن في معاملتو،
كدعاه إلى الوفاء بعهوده لو ،كأكد في نهايتها أف عتابو لسيف الدكلة ما ىو إال محبة ككد ،كأظهر المتنبي في ىذه
القصيدة براعة فائقة في نظم الشعر.

القضايا اللُّغىويَّػة ( :ال َّ
ػشرط).
(ُ) أيسلوب َّ
يتم معنى أكالىما إالٌ بالثانية.
الشػػرط :جملة مركبة من جملتين متالزمتين مسبوقتين بأداة شرط ،ال ٌ
الشػػرط الجازمة :إ ٍف (حرؼ) ،كالباقي أسماء ،كتجزـ ىذه األدكات فعل َّ
(ِ) ًم ٍن أدكات َّ
الشرط كجوابو ،نحو:
بي ال َّػرصينً ً
ُ -إ ٍف تو ً
ك.
يستق ٍم لًساني ى
اص ٍل قراءةى الشع ًر العر ِّ
تتأم ٍل أيسلوبىوي تي ٍد ًر ٍؾ بالغى ىة لغتًنا العربيَّػ ًػة.
ِ -متى َّ

دكف ً
ّ -قاؿ تعالى " :من يعمل سوءان ي ٍجز بو كال يج ٍد لو ًمن ً
الل كلػيَّػان كال نىصيران ".
ي ى
ٍ
ىٍ ٍ
ً
ك.
ْ -ما تىػتىعلَّ ٍمو في
المدرسة طىبِّػ ٍقو في حياتً ى
ٓ -أغى َّر ًؾ منِّي َّ ً ً
القلب يىػ ٍف ىع ًل
تأم ًرم
أف يحبَّك قاتلي كأنَّػك مهما ي
ى
ب.
ب نىذ ى
ب -ٕ .حيثيما تىػ ٍق ىرأٍ أىقػ ىٍرأٍ -ٖ .أيٍ ىن تىذ ى
ٔ -أيَّػػا ىف تىذ ى
ٍى ٍ
ٍى ٍ
ب أ ٍذ ىى ٍ
ٍى ٍ
و
إنساف يى ٍجتى ًه ٍد يىػتىػ ىق َّد ٍـ.
أم
َُُّ -

ٗ -كي ىفما تى يك ٍن يى يك ٍن قرينيك.
ِّ
لألردف احترامان كمكان نة مرموق نة.
ُُ -أينما تيسافً ٍر تى ًج ٍد
الشرط الجازمة تجزـ فعل َّ
(ّ) أدكات َّ
الشرط كجوابو إذا كانا مضارعينَّ ،أما عالمات الجزـ ،فهي:
المعركؼ في غي ًر أىلً ًو ي يكن حم يدهي ىذ َّمان ً
عليو ىكيىػ ٍن ىدًـ
الس ػػكوف إذا كاف صحيح اآلخر :كىم ٍن يى ٍج ىع ًل
ى
( أ ) ُّ
ى ٍ ىٍ
َّ
بين النَّػ ً
ػاس.
قام ى
تسم بأخالقً ى
ك يىػ ٍع يل ىم ي
ك ى
معتل اآلخر :إ ٍف ي
(ب) حذؼ حرؼ العلة إذا كاف ٌ
العلماء تىفيدكا منهم.
(ج) حذؼ الػنُّػوف ألنَّػػهما من األفعاؿ الخمسة :إ ٍف تيجالًسوا
ى
ت.
نجح ى
درس ى
ت ٍ
محل جزـ ،نحو :إ ٍف ٍ
إذا كاف الفعالف ماضيي ًن ،فهما مبنياف في ٌ
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(ْ) ًم ٍن أدكات َّ
الشػػرط الجازمة :إذا ،كلَّما (اسما شرط) ،لو ،لوال ،لوما (حركؼ شرط) ،نحو:
أىمية القر ً
اءة كج ٍدتىها تيػنى ِّمي ً
ت عن ً
الفك ىٍر.
ُ -إذا فىػتَّ ٍش ى
بين ً
األمن كاألما يف في المجتم ًع.
الناس انت ى
ِ -كلَّما ى
ش ىر ي
ساد القانو يف ى
الفوز.
لح َّق ىق ى
ب الفر ي
ّ -لو تى ىد َّر ى
يق جيِّدان ى

ار (يعرب االسم بعدىا مبتدأ خبره محذكؼ).
ت قىػ ٍبػ ىر ًؾ ك
ىكلى ػ يػزٍر ي
الحبيب ييز ي
ي

ْ -لوال الحياء لهاجني ٍ ً
بار
ي ى
است ٍع ي
لساد التػ ػَّػكبُّػ ير( .يعرب االسم بعدىا مبتدأ خبره محذكؼ).
اضع ى
ٓ -لوما الت ػَّو ي
(ٓ) اإلعراب:
ع تىػ ٍن ىد ٍـ.
ُ -إ ٍف تي ٍس ًر ٍ

محل لو من اإلعراب.
إ ٍف :حرؼ شرط جازـ يجزـ فعلين ،مبني على السكوف ،ال َّ
ع :فعل مضارع مجزكـ كعالمة جزمو السكوف ،كىو فعل الشرط ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
تي ٍس ًر ٍ

تىػ ٍن ىد ٍـ  :فعل مضارع مجزكـ كعالمة جزمو السكوف ،كىو جواب الشرط ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.

اضع ً
ِّركؾ.
للناس يقد ى
ِ -إ ٍف تتو ٍ

تتواضع  :فعل مضارع مجزكـ كعالمة جزمو السكوف ،كىو فعل الشرط ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
ٍ

بين النَّػ ً
ػاس.
قام ى
تسم بأخالقً ى
ك يىػ ٍع يل ىم ي
ك ى
ِ -إ ٍف ي

تسم  :فعل مضارع مجزكـ كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة من آخره ،كىو فعل الشرط ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
ي

يىػ ٍع يل  :فعل مضارع مجزكـ كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة من آخره ،كىو جواب الشرط ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.

العلماء تىفيدكا منهم.
ّ -إ ٍف تيجالًسوا
ى

تيجالًسوا :فعل مضارع مجزكـ كعالمة جزمو حذؼ النوف ألنو من األفعاؿ الخمسة ،كىو فعل الشرط ،كالواك ضمير متصل
محل رفع فاعل.
مبني في ِّ

ت.
نجح ى
درس ى
ت ٍ
ْ -إ ٍف ٍ

محل جزـ ،كىو فعل الشرط ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
ت :فعل ماض مبني على السكوف في ِّ
درس ى
ٍ

ٓ -لوال الحياء لهاجني ٍ ً
الحبيب ييز يار
ت قىػ ٍبػ ىر ًؾ ك
بار ىكلى ػ يػزٍر ي
ي ى
است ٍع ي
ي

الحياءي :مبتدأ لخبر محذكؼ تقديره (موجود) مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره.
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الشرط الجازمة كغير الجازمة ،مبينان فعل َّ
مما يأتي أدكات َّ
الشرط كجوابو:
(ٔ) استخرج َّ

ً
شأٍ يذ ً
ٍت بً ىخل وٍق ج و
ٍى ٍب يكم كيأ ً
الشرط /يى ىش ٍأ جواب َّ
ديد" إ ٍف /جازمة فعل َّ
ب
الشرط /يي ٍذى ٍ
ى
ىى
قاؿ تعالى ":إ ٍف يى ى ي

ببعض ل ىفس ىد ً
ً
كلكن اللى ذك و
العالمين"
فضل على
ت
األرض َّ
الناس بع ى
ي
ى
ض يهم و ى
قاؿ تعالى ":كلوال ىدفٍ يع الل ى

لوال/غير جازمة

ً
الناس بعضهم موجود
فعل َّ
الشرط/جملة اسمية :من المبتدأ ى
ٍع) كخبره محذكؼ تقديره موجود :أم لوال ي
(دف ي
دفع الل ى
الشرط/جملة فعلية :فس ىد ً
جواب َّ
األرض
ت
ي
ى

ً
المنافق ثالث :إذا َّ
اؤتمن خا ىف".
كذب ،كإذا كع ىد
قاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو كسلم ":آيةي
حد ى
ى
ث ى
أخلف ،كإذا ى

َّث جواب َّ
رط/كذب
الش
الشرط/حد ى
إذا/غير جازمة فعل َّ
ى
الشرط /كعد جواب َّ
الشرط /أخلف
إذا/غير جازمة فعل َّ
الشرط /اؤتمن جواب َّ
الشرط /خاف
إذا/غير جازمة فعل َّ

ؼ بين ً
الل ك ً
ىم ٍن ً
الناس
يعدـ جوا ًزيىوي ال
الخير ال ٍ
يذىب ي
الع ٍر ي ى
ي
يفعل ى

الشرط/يفعل جواب َّ
الشرط/ال يعدـ
ىم ٍن /جازمة فعل َّ
الشرط/يى ٍكثيػ ٍر جواب َّ
ك .متى /جازمة فعل َّ
الشرط/يى ٍكثػي ٍر
ك يى ٍكثيػ ٍر ىس ىقطي ى
كالم ى
متى يى ٍكثيػ ٍر ي

ب نىػ ٍقتى ًس يم
لغرتًًو
الح ِّ
يجمعنا حب َّ
ى
إ ٍف كا ىف ي
فليت أنَّا بق ٍد ًر ي
إ ٍف /جازمة

جملة (فعل َّ
الشرط)/كا ىف يجمعينا حب

جملة (جواب َّ
ليت أنَّا نىػ ٍقتى ًس يم
الشرط) /ى

ترحلت عن و
قوـ ىكقى ٍد قى ىدركا أ ٍف ال تيفارقىػ يهم فالػ َّػراحلو ىف يى يم
إذا َّ ى

الشرط/ترحلت جواب َّ
الشرط/الراحلوف يى يم
إذا/غير جازمة فعل َّ

(ٕ) أدخل إحدل أدكات َّ
الشرط الجازمة على األفعاؿ اآلتية ،ثم كظفها في جملة مفيدة من إنشائك مع إجراء
التغيير الالزـ :يحترـ ،تجتهدكف ،يلقى.
ً
ٍق في كًبى ًر ىؾ.
تفعل في صغى ًر ىؾ تىػل ى
الناس يحترموه ،إ ٍف تجتهدكا تىنالوا ىم ٍبػلىغىكم ،مهما ٍ
ىم ٍن يى ٍحترـ ى
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المشبهة كصيغة المبالغة).
(الصفة
َّ
القضايا اللُّغىويَّػة ِّ :

الصفة المشبَّهة :اسم مشتق ي يد ُّؿ على من يتَّصف بالفعل اتِّصافان دائمان أك غالبان ،كىي ت يد ُّؿ على المزايا
(ُ) ِّ
كالطَّبائع أك العيوب أك األلواف .كتيصاغ في الغالب من الفعل الثالثي الالزـ ،كأشهر أكزانها:
ُ -أفٍػ ىعل الذم مؤنثو فىعالء :أحمر ،حمراء  -أزرؽ ،زرقاء  -أرعن ،رعناء
ِ -فعالف الذم مؤنثو فىػ ٍعلىى :حيراف ،حيرل  -عطشاف ،عطشى

ٓ -فىعيل :ىكسيم ،ىجميل

ّ -فيعاؿ :يشجاع ،يمهاب ْ -فىعاؿ :ىرزاف
ٕ -فىػ ىعل :بىطىل ٖ -فىػ ٍعل :ىش ٍهم ،ىس ٍهل
ٔ -فى ًعل :لىبًق
(ِ) صيغة المبالغة :اسم مشتق ي يد ُّؿ على الحدث كمن أك ما يقوـ بو على كجو الكثرة كالمبالغة ،كتشتق في
األغلب من الفعل الثالثي المتعدم ،كأشهر أكزانها:
ُ -فىػعَّاؿ :ك َّػذاب ،ق َّػراء ،ق َّػواؿ ،ص َّواـ ِ -فً ِّػعيلً :
صدِّيقً ،ح ِّريف
ى
ضياؼ
ًّ -م ٍفعاؿً :م ٍهذارً ،مكٍثارً ،م ٍدرارً ،م ٍ
ْ -فىعوؿ :غىفور ،ىسؤكؿ ،ىشكور ٓ -فىعيل :ىرحيم ،ىسميع ،ىعليم
ٕ -فى ًعل :فى ًهم ،ىح ًذر
ٔ -فاعوؿ :فاركؽ

(ّ) ميز صيغة المبالغة من الصفة المشبهة في ما يأتي:

الكذاب :صيغة مبالغة .األ ً
الكذاب األ ً
أ – قاؿ تعالى " :سيعلمو ىف غدان من َّ
َّ
ىش ير :صفة مشبهة.
ىش ير ".
ً
ً
ً
(خصم) :صفة مشبهة.
صموا في ربِّػ ًه ٍم ".
خصماف ٍ
ب -قاؿ تعالى " :ىذاف خصماف ا ٍختى ى

ً ً
ً
بخيل :صفة مشبهة.
ج -جوا هد على الع َّالت بالماؿ كلِّو كلكنَّو بالدا ًر ى
بخيل جوا هد ،ي
عين ي
ت َّ
الحل سهل .سهل :صفة مشبهة.
أف َّ
د -ظن ٍن ي
(ْ) عد إلى األبيات األربعة من القصيدة ،كاستخرج منها صفتين مشبهتين مبينان كزنهما.
ىشبًم :فى ًعل.

صم :فىػ ٍعل.
ال ىخ ٍ
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الرسالة َّ
الشخصيَّة).
الكتابة ( ِّ

كالو يكزٕة ٌزجبدنّ شخصبٌ ثًٍُٓب صذالخ أٔ لشاثخ أٔ َذًْٕبٌ ،كشف انكبرت فٍٓب عٍ يشبعشِ ٔاَفعبالرّ.
رخزهف يٕضٕعبرٓب ٔفك انًٕالف انذٍبرٍخ :سسبئم انعزبة ،انزُٓئخ ،االعززاس ،انعضاء ،اإلْذاء ،انشكش.
أْ ّى سًبرٓب انفٍُخ (خصبئصٓب انفٍُخ):
 -1انٕضٕح -2 .انجسبطخ -3 .اإلٌجبص يٍ غٍش اإلخالل ثبنًعُى -4 .غهجخ انعبطفخ يٍ غٍش غًٕض.
سسبنخ يٍ انشبعش انمشٔي إنى عجبط يذًٕد انعمبد:
أخً ،أدٌت انعشثٍخ ،األسزبر انجهٍم ،انسٍذ عجبط يذًٕد انعمبد ،أعضِ هللا ،أيـب ثعذُ:
فمذ لشأد دذٌثكى انًُشٕس فً جشٌذح األْشاو رعهٌُٕ فٍّ سأٌكى انجًٍم فً شعش أخٍكىٔ ،رذهَّّٕ انًذ ّم
انزي ٌؤْهّ نجبئضح َٕثم ،فزجٍٍ نً أٌ يب أسذٌزى إنً األٌبدي األدثٍخ فً سسبئهكى نى ٌكٍ إال ٔشالً يٍ ثذش
رمذٌشكىٔ ،أَكى لذ عٍُزى ثًطبنعخ دٌٕاًَ عُبٌخ ج ّذٌخ خشجزى يُٓب ثًب أكسجًُ ْزا انششف ،نٕ أًَ ظفشد
دمب ً ثجبئضح َٕثمٔ ،نى رصذلْٕب ثظُكىٔ ،رمشْٔب ثًٕافمزكى ،نًب اغزجطذُ ثٓب اغزجبطً ثشأٌكىٔ .أكبد أٔلٍ
أَكى نٕال إخالصكى نهغخ انزً ٔسعذ سسبنخ انشدًٍ نًب فضد يُكى ثٓزا انزصشٌخٔ ،نٕ أًَ أشعش انُبط .فهمذ
َشضً جهّخ أعالو األدة فً انششق ٔانغشةٔ ،نكُُب نٍ َشضً عشثٍب ً يزشطُبًٌ ،هفع انضبد دادأً ،انعٍٍ أٌُبً.
دفظكى هللا ٔإٌبَب نمٕل يب َشاِ دمب ًٔ ،نٕ نى ٌذع نُب صذٌمبً.
أخٕكى انشبعش انمشٔي :سشٍذ سهٍى انخٕسي

 -1يب يضًٌٕ ْزِ انشسبنخ؟
سعبنخ شكش ٔرمذٚش يٍ انشبعش انمشٔ٘ إنٗ عجبط يذًٕد انعمبد انز٘ أعهٍ سأ ّٚانجًٛم ف ٙشعش انمشٔ٘.

ْ -2بد ثالس خصبئص نهشسبنخ ظٓشد فً يب لشأد.
 -1انٕظٕح -2 .اإلٚجبص -3 .غهجخ انعبطفخ.

 -3ثٍٍ يعُى كهًخ (ٔشالً) كًب دل عهٍٓب انسٍبق.
َٔ َشالً :يب ًء لهٛالً.
اكزت سسبنخ شخصٍخ ثًب ال ٌمم عٍ يئخ كهًخ فً ٔادذ يٍ انًٕضٕعبد اَرٍخ:
شكش عهٗ يعشٔف ،عزبة ،رُٓئخ.
انزمٌٕى انزارً (ثعذ كزبثزً انشسبنخ انشخصٍخ أرأكذ يٍ أًَُ):
 -1دذدد انغشض انشئٛظ يٍ انشعبنخ.
 -2ثذأد انشعبنخ ثبنجغًهخ ٔرٕج ّٛانزذٛخ إنٗ ان ًُش َعم إنٔ ّٛانغؤال عٍ أدٕانّ.
 -3ساعٛذ انجغبطخ ٔانزعجٛش ثأعهٕة شبئك.
 -4ساعٛذ انٕظٕح ف ٙانًعبَٔ ٙانجعذ عٍ انغًٕض ٔاإلثٓبو.
 -5خزًذ انشعبنخ ثًشبعش رفٛط شٕلبً ٔيذجخ ٔأَٓٛزٓب ثبنغالو.
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امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  / 9102الدورة الشتوية
أ ) الشأ األثٍبد انشعشٌخ اَرٍخ يٍ لصٍذح (ٔادشلهجبِ) ،ثى أجت عٍ األسئهخ انزً رهٍٓب:

كاح َّر قىػلٍباهي ًم َّم ٍن قىػلٍبيوي ىشبًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يم
(ُ ) ى
س ًدم
(ِ) مالي أي ىكتػِّ يم يحبػ ػَّان قى ٍد بىػ ىرل ىج ى
ناظػ ػ ػ ػ ػ ػ ًرهً
(ّ) كما انٍتًفاع أخي ال ُّػدنٍيا بً ً
ي
ىى
أناـ ًم ٍل ىء يجفوني ىع ٍن ىش ىوا ًرًدىػ ػ ػ ػ ػا
(ْ ) ي

(ٓ) يا ىم ٍن يىًع ُّز ىعلىٍينا أى ٍف نيفا ًرقىػ يهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍم
(ٔ) لىيت الغىماـ الَّذم ًعٍن ًدم ً
ص ىواع يقوي
ى
ٍ ى ىى

كمن ً
بج ٍس ًمي ىكحالي ًعٍن ىدهي ىس ىقػ ػ ػ يم
ىى ٍ
بس ً
يف َّ
الد ٍك ًلة األ ىيم يم
ىكتى َّدعي يح َّ ى
إذا استػو ٍ ً
وار ىكالظُّلى ػ ػ يم
ت عٍن ىدهي األنٍ ي
ٍىى
كيس ىهر النػَّاس ج َّراىا كي ٍختى ً
صػ ػ ػ ػ يم
ي ى ىى
ىى ٍ ي
ًك ٍجدانينا يك َّل ىش ٍي وء بىػ ٍع ىد يك ٍم ىع ػ ػ ػ ػ ىد يـ
يي ًزيلي يه َّن إلى ىم ٍن ًعٍن ىدهي الػدِّيىػ ػ ػ ػ ػ ػ يم

 -1اركش انغشض انشعش٘ نهمصٛذح انز ٙأُخزد يُٓب األثٛبد انغبثمخ؟ ان ِعزبة.

 -2ي َّى ٚشكٕ انشبعش ف ٙانجٛذ األٔل؟
يٍ جفبء عٛف انذٔنخ ٔثشٔد لهجّٔ ،يٍ عمى أن َّى ثّ ٔأ َد َّش لهجّ َزٛجخ ْزا انجفبء.
 -3يب يعُٗ كهًخ ( َجشَّاْب) انًخطٕط رذزٓب ف ٙاألثٛبد؟ األصم جشَّاءْب ،ثًعُٗ يٍ أجهٓب.
 -4يب انز٘ ٚفٛذِ االعزفٓبو ف ٙانجٛذ انثبَٙ؟

انزعجت

ٔ -5ظِّ خ انًٕاصَخ انز ٙألبيٓب انشبعش ف ٙانجٛذ انثبَ.ٙ
دت انشبعش نغٛف انذٔنخ صبدق نٛظ ف ّٛرًهُّك أٔ ركهُّف ٔلذ أَذهّ ٔأثشٖ جغذِٔ ،دت اٜخشٍٚ
نغٛف انذٔنخ ظبْشِ صبدق ٔثبطُّ يزكهَّف.
 -6اششح انذكًخ انٕاسدح ف ٙانجٛذ انثبنث.
إرا نى ًِّٛٚض اإلَغبٌ انجصٛش ث ٍٛانُُّٕس ٔانظُّهًخ ،فأُّ٘ َفع نّ ف ٙثصشِ.
 -7يب انعبطفخ انجبسصح ف ٙانجٛذ انخبيظ؟ عبطفخ انذُتِّ .
 -8دذِّد انجٛذ انز٘ ٚذل عهٗ كمٍّ ي ًَّب ٚأر:ٙ
أ -اعزهٓبو انشبعش عُبصش انطجٛعخ ف ٙشعشِ :انجٛزبٌ انثبنث ٔانغبدط.
ة -اعزذاد انشبعش ثُفغّ :انجٛذ انشاثع.
ة) اكزت أسثعخ أسطش شعشٌخ يززبنٍخ يٍ لصٍذح (سأكزت عُك ٌب ٔطًُ) نهشبعش يذًٕد فضٍم انزم.
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