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 .إٌٙنخ اٌؼشث١خ اٌّزغذدح : رؤ١٠ذ ٌٍؾك ٚ ٔقشح  ٌٍؼذي 

ّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش اٌؾغٓ ثٓ ىالي . -ٔ  وبرت إٌـ: فبؽت اٌغّ

 اٌفٓ األدثٟ: ِمبٌخ . -ٕ

 ِٛمٛػبد اٌّمبٌخ : -ٖ

 ٠غززوش أِغبد اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجشٜ اٌزٟ أىٍمٙب اٌؾش٠ف اٌؾغ١ٓ ثٓ ػٍٟ ِٚب ٚاوجٙب ِٓ ٔٙنخ. - أ

 اٌؾٛاس ٚاٌّزغبِؼ فٟ اٌّغزّؼبد اإلٔغب١ّٔخ ٚٔجز اٌّزؼّقت ثؤؽىبٌٗ.٠ذػٛ ٌزؼض٠ض صمبفخ  - ة

ّٛس فٟ ظً االعزمالي اٌضمبفٟ اٌزٞ ٠ئِٓ ثبٌزؾبسو١ّخ   -ط ّْ اٌزشاس اٌؾنبسٞ ػٕقش ُِٙ ِٓ ػٕبفش اٌّزي ٠شٜ أ

ّٛس.  ٚلجٛي ا٢خش ،٠ٚزخز ِٓ اٌّزبس٠خ عغشا ٔؾٛ اإلثذاع ٚاٌّزي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" فٟ ِؾبٌٚخ اعز١ؼبة سٚػ اٌؼقش ٚ رؾذ٠برٗ , ٔذسن ِب ٌذ٠ٕب ِٓ ١ِشاس ؽنبسٞ ٚ رشاس ع١بعٟ ٚ ٔٙنخ ػشث١خ         

إٌظشح  ْذػٍٝ  ِجبدة اٌم١ِٛخ ٚ اٌؾش٠خ ٚ اٌٛؽذح ٚ االعزمالي ٚ اٌّغبٚاح ٚ اٌزمذَ . وّب رغٍّرؤعغذ فٟ اٌمشْ اٌّبمٟ 

اٌجؼ١ذح ٔؾٛ اٌّغزمجً فٟ ٘زٖ إٌٙنخ اٌّجبسوخ ٟٚ٘ رؾك ىش٠ك اٌؼًّ ِٓ أعً اٌؾش٠خ ٚ ا٠ٌٛٙخ اٌم١ِٛخ فىبٔذ  ٘زٖ ِيبٌت 

ٔٛ ِغ أثٕبئٙب اٌٝ اٌّغزمجً ِؾشق ألِزٕب اٌؼشث١خ لبئال *"اْ ٚ٘ٛ ٠ش-ى١ت اهلل صشاٖ–أِخ ؽٍّٙب عذٞ اٌؾش٠ف اٌؾغ١ٓ ثٓ ػٍٟ 

 ٔٙنزٕب أّب لبِذ ٌزؤ١٠ذ اٌؾك ٚ ٔقشح اٌؼذي , ٚاػضاص وزبة اهلل ٚاؽ١بء عٕخ سعٌٛٗ".

 اروش ثالثح ِثادئ لاِد ػ١ٍٙا إٌٙضح اٌؼشت١ح .  -ٔ

 انقوييت و انحريت و انوحذة واالستقالل و انًسبواة و انتقذو.

 إٌٙضح ٚفك سؤ٠ح اٌّغفٛس ٌٗ اٌّشش٠ف اٌذس١ٓ تٓ ػٍٟ .دّذد أ٘ذاف  -ٕ

 تأييذ انحّق وَصرة انعذل,وإعساز كتبة هللا وإحيبء سُّت رسونّ.

 ٚضخ دالٌح ِا ذذرٗ خظ فٟ اٌؼثاساخ االذ١ح :  -ٖ

 ٚذذذ٠اذٗ , ... سٚح اٌؼصشفٟ ِذاٌٚح اسر١ؼاب   - أ

 يب يًيّس عصرَب انحبني عٍ غيرِ.            

ٚ٘ٛ ٠شٔٛ ِغ أتٕائٙا ئٌٝ  –ط١ة هللا ثشاٖ –فىأد ٘زٖ ِطاٌة أِح دٍّٙا جذٞ اٌشش٠ف اٌذس١ٓ تٓ ػٍٟ   - ب

 .ِسرمثً ِششق ألِرٕا اٌؼشت١ح

 وحدة الرؤية عند الشريف الحسين بن عمي وأبناء األمة العربّية بمستقبل زاىر.
 عمؿ: كصؼ سمٌك األمير الحسف النيضة بالمباركة . -ْ

 الخير في نفس كّل عربي صادق في انتمائو لوطنو يسعى إلى االستقالل ،وحققت انتصارات كبيرة في سبيمو.ألنيا زرعت بذور 

 :) يرنو إلى (:  يتطّمع إلى ،أو يديم النظر إلى .   اليوية : ما يمّيز شعب عن غيره .اذكر معنى كل كممة من الكممات اآلتية   -٘
 ورث. عزز ، تحديات: حدي ، تراث:ات اآلتية؟   إعزاز: كمممما الجذر المغوي ل -ٙ

 النقطتان الرأسيتان ):( ما عالمة الترقيـ المناسبة مكاف النجمة في النص الذم أمامؾ ؟  -ٚ

 ما مطالب األمة التي حمميا الشريؼ الحسيف بف عمي طٌيب اهلل ثراه ؟ -ٖ
٠ُٛٙخ اٌم١ِٛخ      اٌؾش٠خ ٚ اٌ
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 لمثكرة األساسييف  المنطمقيف اعتزاز بكؿ نستذكر زلنا ما , الدعكة ىذه عمى عاـ المئة يقارب ما مركر كبعد"       

 لمظاىر الثكرة ىذه تصدت لقد . السامية النبيمة اإلسالـ بقيـ التمسؾ ك العركبة كرامة حفظ : الكبرل العربية

 طالبت كما , يفترقاف ال صنكاف التقدـ ك إلسالـا أف , نفسو الكقت في مؤكدة * كافة الحنيؼ الديف استغالؿ

 اإلنساني الحضارم البعد أكلت ك , السياسي ك االجتماعي اإلصالح كسائؿ أىـ منى ككسيمة الشكرل نظاـ بتطبيؽ

 ؿٌ جي  باألمة  المحيقة األخطار مكاجية في الحضارية األصالة ك بالتراث التمسؾ ك بأكمميا العربية لممنظمة
 ".  نايتياع ك اىتماميا

 ِا إٌّطماْ اٌٍزاْ أثثمد ِّٕٙا اٌثّٛسج اٌؼشت١ح اٌىثشٜ ؟  -ٔ

 حفظ كرايت انعروبت و انتًسك بقيى اإلسالو انُبيهت انّسبييت. 

 اٌفبفٍخ إٌّمٛىخ)؛(. ما عالمة الترقيـ المناسبة مكاف النجمة في النص الذم أمامؾ ؟ -ٕ

 ػًٍ: اإلعالَ ٚاٌزمّذَ فٕٛاْ ال ٠فزشلبْ. -ٖ
 ّْ ٌٝ إٌٙنخ ‘اإلعالَ ٠ذػٛ اٌٝ ر٠ٕٛش األر٘بْ اٌجؾش٠ّخ ثشعبٌخ اإلعالَ اٌّغّؾخ اٌزٟ رذػٛ أل

ّٟ ِٚٛاعٙخ األخيبس اٌّؾ١مخ .  ٚاٌشلٟ اإلٔغبٔ

 ِب أ١ّ٘خ اٌضٛسح اٌؼشث١ّخ اٌىجشٜ وّب ٚسد فٟ إٌـ اٌزٞ أِبِه ؟ -ٗ
 .  رقذد ٘زٖ اٌضٛسح ٌّظب٘ش اعزغالي اٌذ٠ٓ اٌؾ١ٕف - أ

 اٌؾٛسٜ وٛع١ٍخ ِٕٝ أُ٘ ٚعبئً اإلفالػ االعزّبػٟ ٚ اٌغ١بعٟىبٌجذ ثزيج١ك ٔظبَ  - ة

أٌٚذ اٌجؼذ اٌؾنبسٞ اإلٔغبٟٔ ٌٍّٕظّخ اٌؼشث١خ ثؤوٍّٙب ٚ اٌزّغه ثبٌزشاس ٚ األفبٌخ اٌؾنبس٠خ  - ط

 .فٟ ِٛاعٙخ األخيبس اٌّؾ١مخ  ثبألِخ عً ا٘زّبِٙب ٚ ػٕب٠زٙب

 ٚمؼ ِؼٕٝ اٌىٍّبد ا٢ر١خ.  -٘

 رقّذد: ِٕؼذ                 ٚاإلدسان.  اعز١ؼبة: ىبلخ ٚلذسح ػٍٝ اٌفُٙ

 اٌم١ُ: اٌفنبئً .           فٕٛاْ : ِفشد٘ب ِفْٕٛ ٚ٘ٛ اٌّضً أٚ إٌظ١ش .

ِّخ ...  اٌؾٛسٜ: اٌّزؾبٚس فٟ األِٛس                         اٌّؾ١مخ : اٌّؾ١يخ اؽبىخ رب

 اٌّغزم١ُ  اٌؾ١ٕف:                       أٌٚذ : أػيذ اٌشػب٠خ ٚاال٘زّبَ .

َّ: ِؼظُ   ُع

 ثٌّٕيمز ثٌؼشد١ّز .ػالَ ٠ؼٛد اٌن١ّش )اٌٙبء( فٟ وٍّخ) ثؤوٍّٙب(؟ ٠ؼٛد ػٍٝ  -ٙ

 . ثٌغٛسر ثٌؼشد١ز ثٌىذشٜػالَ ٠ؼٛد اٌن١ّش )اٌٙبء( فٟ وٍّخ) ػٕب٠زٙب(؟   ػٍٝ  -7

 ِب اٌغزس اٌٍغٛٞ ٌٍىٍّبد ا٢ر١خ  -8

ٌْْٚذ :   -9 َٟأ ٌِ  .، ٔغززوش : روش ٚػخ اعز١ؼبة:  َد١ََك،اٌّؾ١مخ :،    َٚ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٚوبْ ِٓ أثٕبء األِخ اٌزٛال١ٓ اٌٝ اٌؾش٠خ ٚ اٌزغ١١ش ع١ٍّبْ اٌجغزبٟٔ , اٌزٞ وبْ ٠زيٍغ  

ِغزمجً ٠زؾمك ف١ٗ اإلفالػ إٌّؾٛد * ٚ ٠زُ ف١ٗ رفى١ه االعزجذاد وّب ث١ٓ فٟ وزبثٗ اٌٝ 

. ٕٚ٘ب ألٛي : ال ٠ؼذ  9ٓ8ٔ" روشٜ ٚػجشح أٚ اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ لجً اٌذعزٛس ٚثؼذٖ " , 

اٌزبس٠خ ع١شٚسح عشد٠خ , أّب ٘ٛ روشٜ ٚػجشح رؾفض اٌخ١بي ػٍٝ اٌزفى١ش فٟ اٌّّىٓ 

   د .ِٓ دْٚ ل١ٛد أٚ ؽذٚ

 جاءخ ذطٍؼاخ س١ٍّاْ اٌثسرأٟ ِٕسجّح ِغ ِثادئ إٌٙضح اٌؼشت١ّح , ٚضخ رٌه . -ٔ

 واْ ِٓ أتٕاء األِح اٌرٛال١ٓ ئٌٝ اٌذش٠ح, فمذ واْ ٠رطٍغ ئٌٝ ِسرمثً ٠رذمك ف١ٗ اإلصالح إٌّشٛد , ٚ ٠رُ       

 0ٓ1ٔ" ,  ح لثً اٌذسرٛس ٚ تؼذٖف١ٗ ذفى١ه االسرثذاد وّا ت١ٓ  فٟ وراتٗ " روشٜ ٚ ػثشج أٚ اٌذٌٚح اٌؼثّا١ٔ      

 ت١ّٓ اٌغشض ِٓ ذؼٍُ اٌراس٠خ . -ٕ

 ال يعذ انتبريخ  سيرورة سرديت , إًَب ْو ركرى و عبرة تحفيس انخيبل عهي انتفكير في انًًكٍ يٍ دوٌ قيود أو حذود . 

ًّ وٍّح -ٖ  ِٓ اٌىٍّاخ ا٢ذ١ح . ٚضخ ِؼٕٝ و

اق, ٚ ٘ٛ إٌزاع ئٌٝ اٌرغ١١ش ّٛ  .اٌرٛال١ٓ : ِفشد٘ا اٌر

 .اٌّس١شٚسج : االِرذاد ٚ االسرّشاس

 االسرثذاد: االٔفشاد تاٌشأٞ ِٓ غ١ش ِشٛسج .

 ذذف١ز :ذم٠ٛح ٚذٕش١ظ.

اٌزٞ واْ ٠رطٍغ ئٌٝ ِسرمثً ٠رذمك ف١ٗ اإلصالح إٌّشٛد ,٠ٚرُ ف١ٗ  ػثاسج)ٚضخ جّاي اٌرص٠ٛش فٟ  -ٗ

  ذفى١ه االسرثذاد(.

 صور االستبذاد شيئب يعقذا يتشببكب يتى تفكيكّ. 

 )،(. ثٌفجفٍز ما عالمة الترقيـ المناسبة مكاف النجمة في النص الذم أمامؾ ؟ -٘

 يستقبم .ػالَ ٠ؼٛد اٌض١ّش )اٌٙاء ( فٟ ) ٠رذمك ف١ٗ ( اٌٛاسدج فٟ إٌص اٌزٞ أِاِه ؟  ػٍٝ  -ٙ

 ِب اٌغزس اٌٍغٛٞ ٌٍىٍّبد ا٢ر١خ:  -7

ّٛال١ٓ: رٛق   ، اٌغ١شٚسح: عشس، االعزجذاد:ثذد ، ٠زيٍّغ: ىٍغ .  اٌز
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إف التمسؾ باستقاللنا الثقافي يعيد تجديد العقؿ العربي  المنفتح عمى االخر ؛ انطالقا مف  خصكصيتو التي "     
ال ننسى أف ك تحتـر التنكع بأشكالو ك التعددية الثقافية التي تقكدنا إلى الحديث عف مفيـك العيش المشترؾ . 

لمجميع " شعارا . كذلؾ كانت الحضارة اإلسالمية في  الحضارات العظيمة تفسح المجاؿ لمتنكع ك تتخذ مف"  التسامح
أكج ازدىارىا تتسع لديانات ك ثقافات متباينة ك تضـ أفرادا ينتمكف ألعراؽ ك أمـ مختمفة ,ل فكاف التنكع مف مكامف 

القكة , ك االختالؼ أحد السنف الككنية التي قاـ عمى أساسيا الكجكد . كحينما تعجز العقكؿ عف تفسير طبيعة 
ك استيعاب نظرتو في الحياة , ك يتفشى التعصب لمطائفة أك العقيدة سرعاف  ما  اآلخراالختالؼ , تأبى القمكب تقبؿ 

 .القة اإلنساف بأخيو اإلنسافتنشأ الحكاجز ك يزداد التباعد بيف شرائح المجتمع الكاحد , ك تختؿ التكازنات الطبيعية لع
  ."سك باستقاللنا الثقافي يعيد تجديد العقل العربي المنفتح عمى األخرإن التموضح داللة ما تحتو خط في عبارة " -1

 البعد عن التعّصب وتقبل اآلخر واالنفتاح عمى الثقافات المتعددة . 
 جعل سمّو األمير الحسن الحضارة اإلسالمية نموذًجا لمحضارات العظيمة , وضح ذلك .  -2

 ينتمون ألنيا تتخذ من " التسامح لمجميع " شعارا , و كانت الحضارة اإلسالمية في أوج ازدىارىا تتسع  لديانات و ثقافات متباينة و تضم أفرادا      

 ألعراق وأمم مختمفة .        

 التنّوع الثقافي من أىم مصادر قّوة الشعوب , وضح ذلك .  -3

إلى العيش المشترك انطالقا من الخصوصية و االستقالل الثقافي التي تحترم التنوع من مكامن القوة , ألنو يقود 
 . التنوع بأشكالو و التعددية الثقافية , فتقود إلى العقل المنفتح عمى اآلخر بخبراتو المختمفة

 كيؼ ييكفِّؽ اإلنساف العربٌي بيف االستقالؿ الثقافي ك االنفتاح عمى اآلخر في ضكء فيمؾ النٌص ؟ -ٗ
االستقالل الثّقافي ال يعني منع االنفتاح عمى ثقافات اآلخرين ،بل يعني ىوّية ثقافّية مستقّمة بذاتيا ، وفي الوقت 

 نفسو تتقّبل اآلخر وتنفتح عمى ثقافاتو ، وتحترم التنّوع والتعددّية الثّقافّية وتحتكم إلى العقل .
 وضح معنى كل كممة من الكممات اآلتية . -5

  اٌّسٕٓ : ِفشد٘ا سّٕح , ٟٚ٘ ِا أٚدػٗ هللا فٟ اٌىْٛ ِٓ أسثاب ٚ لٛا١ٔٓ،    األكج : العمكٌ 

 ٠رفّشٝ : ٠ٕرشش . 
 اٌفبفٍخ إٌّمٛىخ)؛(. ما عالمة الترقيـ المناسبة مكاف النجمة في النص الذم أمامؾ ؟ -6
 استقالل: قمل.،التوازنات: وزن ، وعب َفَشَو   ،  استيعاب:  تفٌشى:ات  اآلتية  :  ما الجذر المغكم لمكمم -7

 كما ورد في النص الذي أـمامك  ؟ التباعد بين شرائح المجتمع الواحد ازديادالحواجز و ما سبب نشوء   -8
و استيعاب نظرتو في الحياة , و يتفشى التعصب لمطائفة  اآلخرتعجز العقول عن تفسير طبيعة االختالف , تأبى القموب تقبل عندما 

 أو العقيدة
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  ؟  كما كرد في النص  ما النتائج السمبٌية لتفٌشي التعٌصب لمطائفة -0
 تنشأ الحواجز و يزداد التباعد بين شرائح المجتمع الواحد , و تختل التوازنات الطبيعية لعالقة اإلنسان بأخيو اإلنسان .  

 ما داللة عبارة " التسامح لمجميع"؟  -ٓٔ
 التساىل والتيسير في التعامل مع اآلخرين وتقبميم عمى اختالف أديانيم وأجناسيم وأصوليم . 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      

إف أخطار الحركب ك دعكات التٌقسيـ ك الخطاب الطائفٌي ك شركر الفرقة ك الٌتشرذـ ال تنبئ إال بالمزيد  مف       
ض . ك مف المفارقات المعاناة اإلنسانية ك االنتياؾ الٌسافر لحقكؽ اإلنساف الذم كٌرمو اهلل تعالى ك استخمفو في األر 
 التي يعاني منيا   كاقعنا العربٌي ك اإلسالمٌي الفجكة بيف ما ينبغي أف يككف ك ما ىك كائف .

" بناء عمى واقعنا العربّي و اإلسالمّي الفجوة بين ما ينبغي أن يكون و ما ىو كائن من المفارقات التي يعاني منيا "  ما المقصود بالعبارة اآلتية : -ٔ
 ؟فيمك النص 

, فاهلل ذؼاٌٝ اسرخٍف اإلٔساْ فٟ األسض ٚوشِٗ ٚ دػاٖ ئٌٝ اإلػّاس ٚ  ٠ٕثغٟ أْ ٔرذاٚس ٚ ٔرخاطة ال أْ ٔرذاسب

ِٚا ٘ٛ وائٓ ا١ٌَٛ  ِٓ أخطاس اٌذشٚب ٚ دػٛاخ اٌخ١ش , فٕٙان ِفاسلح ت١ٓ دٚس اإلٔساْ فٟ اإلػّاس ٚ اٌثٕاء , 

 االٔرٙان اٌسافش ٌذمٛق اإلٔساْ .  ششٚس اٌفشلح ٚ اٌرششرَ ٚٚاٌرمس١ُ ٚ اٌخطاب اٌطائفٟ 

 ما أسباب المعاناة اإلنسانٌية كما كرد في النص الذم أمامؾ؟ -ِ
 . أخطار الحروب و دعوات الّتقسيم و الخطاب الطائفّي و شرور الفرقة و الّتشرذم

 ما النتائج السمبية لمحركب كدعكات التقسيـ كالخطاب الطائفٌي؟   -ّ
 .اإلنسانية و االنتياك الّسافر لحقوق اإلنسان الذي كّرمو اهلل تعالى و استخمفو في األرضبالمزيد  من المعاناة 

 كضح معنى كٌؿ كممة مف الكممات اآلتية : -ْ
 المفارقات : التناقض                            التشرذـ: التفٌرؽ )شرذـ(

 الفجكة: المتسع بيف شيئيف .                 الٌسافر: المكشكؼ.
 ، التشرذـ: شرذـ  ، استخمفو: خمؼ .   نىيىؾى  : االنتياؾات؟  كمممما الجذر المغكم ل -ٓ
 . االنتياك .استخرج مف النص كممة تحمؿ معنى) التعٌدم بما ال يسمح بو القانكف كاآلداب كاألعراؼ (  -ٔ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

 تنسجـ مع القيىـ اإلنسانية التي إف اإلرادة العربية الحٌرة المسؤكلة ال تنفصؿ عف تغميب العقؿ ك الحكمة , كما        
قيقٌي يؤٌدم التمٌسؾ بيا إلى تحقيؽ األمف لمجميع . إف البحث في ىذه القيـ المشتركة يسيـ في كشؼ الكجو الح

لمٌتطٌرؼ , ك في إطار ىذا المسعى , نحف بحاجة إلى الٌتركيز عمى المشتركات العالمٌية ك اإلقميمٌية , ك تفعيؿ دكر 
تي تحمؿ أكلكياتنا بصكرة مستقٌمة . ك ال ريب في أف مستقبؿ العمؿ العربٌي يكمف يمٌية ك العربية , الالمؤسسات اإلقم



6 
 

 0776882770األستاذ : عاصم أبو شزار    

يف دكؿ اإلقميـ ك شعكبو , فما نعانيو اليكـ مف أعراض الكىٍىف عمى الٌصعيد في فضاء يدعـ التعاكف ك الٌتكامؿ ب
 الحضارٌم يؤكد الحاجة إلى التجٌدد في مختمؼ المياديف , ك تعزيز ثقافة العمؿ ك المشاركة ك اإلبداع ك اإلنجاز .

 ئْ اإلسادج اٌؼشت١ّح اٌذّشج اٌّسإٌٚح ال ذٕفصً ػٓ ذغ١ٍة اٌؼمً ٚاٌذىّح . -ٔ

تركف إلى العقؿ كتعتمد عميو كتنسجـ مع القيـ اإلنسانٌية المشتركة التي تؤدم إلى التمٌسؾ بيا إلى تحقيؽ ألٌنيا 
 األمف كاالستقرار كتقٌبؿ اآلخر .

فّا ٔؼا١ٔٗ ا١ٌَٛ ِٓ أػشاض اٌٛ٘ٓ ػال اٌصؼ١ذ اٌذضاسٞ ٠إوذ " ٚضخ  جّاي اٌرص٠ٛش فٟ ػثاسج  -ٕ

 ". اٌذاجح ئٌٝ اٌرجذد

ْ٘ٓ اٌزٞ ٠ص َٛ ح ا١ٌَٛ ِشضا ٌٗ أػشاض ذظٙش ػٍٝ صادثٗ.صٛس اٌ ِّ  ١ة أتٕاء األ

 ".فٟ وشف اٌٛجٗ اٌذم١مٟ ٌٍرطشف "ئْ اٌثذث فٟ اٌم١ُ اإلٔسا١ٔح اٌّشرشوح ٠سُٙ  كضح داللة ما تحتو خط في عبارة : -ٖ

 إظيار حقيقة الّتطّرف الذي يتسّتر وراء رداء آخر ال يمثمو .
 .ما معنى الّتطرف ؟ المغاالة السياسية أو الدينّية أو المذىبية أو الفكرية   -ٗ
ّٛ األ١ِش اٌذسٓ ئٌٝ ضشٚسج اٌرّّسه تاٌم١ُ اإلٔسا١ٔح اٌّشرشوح ٌٍثشش ػٍٝ اخرالف أجٕاسُٙ ٚ طٛائفُٙ ٚ  -٘ أشاس سّ

 أصٌُٛٙ , ت١ّٓ أ١ّ٘ح رٌه . 

ئْ اٌرّسه تاٌم١ُ اإلٔسا١ٔح اٌّشرشوح ٠إدٞ ئٌٝ ذذم١ك األِٓ ٌٍج١ّغ , ٚ اٌثذث فٟ ٘زٖ اٌم١ُ اٌّشرشوح ٠سُٙ فٟ وشف 

اٌٛجٗ اٌذم١مٟ ٌٍرطشف , فال تذ ِٓ اٌرشو١ز ػٍٝ اٌّشرشواخ اٌؼا١ٌّح ٚ اإلل١ّ١ٍح , ٚ ذفؼ١ً دٚس اٌّإسساخ اإلل١ّ١ٍح ٚ 

 ؼاٌّٙا تصٛسج ِسرمٍح .      اٌؼشت١ح , اٌرٟ ذذًّ أ٠ٌٛٚاذٕا ٚذذذد ِ

 ؟ ِب األِٛس اٌزٟ ٔؾزبعٙب ٌٍىؾف ػٓ اٌٛعٗ اٌؾم١مٟ ٌٍزيشف وّب ٚسد فٟ إٌـ اٌزٞ أِبِه  -ٙ
الّتركيز عمى المشتركات العالمّية و اإلقميمّية , و تفعيل دور المؤسسات اإلقميمّية و العربية , التي تحمل أولوياتنا بصورة 

 .مستقّمة

ٖ ٔظشج  -7 ّٛ ّٟ , ّٚضذٙا .ٌسّ  ِسرمث١ٍح فٟ ذذس١ٓ ٚالغ اٌؼاٌُ اٌؼشت

دعـ التعاكف ك الٌتكامؿ ك  التجٌدد في مختمؼ المياديف , ك تعزيز ثقافة العمؿ ك المشاركة ك اإلبداع ك اإلنجاز
 .بيف دكؿ اإلقميـ ك شعكبو

ْ٘ٓ( ؟ِب ِؼ -8 َٛ  ثٌنؼف . ٕٝ وٍّخ )اٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبناء وطني و  و إذ نحتفي بعد أيام قميمة بقدوم شير رمضان الفضيل , فإنني أزجي الّتينئة بيذه المناسبة المباركة إلى أىمي و
سائال المولى العمي القدير أن يعيده عمينا و قد حّل الّسالم و األمن و االستقرار في ربوع وطننا العربّي  *األمتين العربّية و اإلسالمية 

رين و الالجئ ين من أبنائو إخوتنا الكبير كافة , و ُرفعت أشكال المعاناة و االنتياكات الّصارخة لكرامة اإلنسان عن الُمقتَمعين و الُميجَّ
 في اإلنسانية.

سفؼد أشىاي اٌّؼأاج ٚاالٔرٙاواخ اٌصاسخح ٌىشاِح اإلٔساْ ػٓ "  ٚضخ  جّاي اٌرص٠ٛش فٟ ػثاسج  -ٔ

 اٌّمرٍؼ١ٓ ٚ اٌّٙجش٠ٓ ".

 صكر أشكاؿ المعاناة ثقال يرفع عف صاحبو .: رفعت أشكاؿ المعاناة      
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 إنسانا يصرخ.صكر االنتياكات : االنتياكات الصارخة     

 .شجرا مقتمعا مف األرض صكر الميجريف مف بالدىـ: ػٓ اٌّمرٍؼ١ٓ ٚ اٌّٙجش٠ٓ     

ًّ وٍّخ ِٓ اٌىٍّبد ا٢ر١خ:   -ٕ  ٚمؼ ِؼٕٝ و
ًّ: ٔضي ٚألبَ   ٔؾزفٟ: ٔؾزفً    ، أصعٟ : ألّذَ ،   ، سثٛع : أٔؾبء . ؽ

 اٌفبفٍخ إٌّمٛىخ)؛(. ما عالمة الترقيـ المناسبة مكاف النجمة في النص الذم أمامؾ ؟ -ٖ
ٗ-   . َٛ  ِب اٌغزس اٌٍغٛٞ ٌىٍّخ ) ٔؾزفٟ (؟ َؽَف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌٍّقالد ث١ٓ ١ٗ ٚ رٛص١ك ٌمذ أساد اهلل رؼبٌٝ ٌؾٙش سِنبْ اٌّجبسن أْ ٠ىْٛ ؽٙش ػجبدح ٚ رٛع"    

ٔمف ػٕذ ػظبرٗ ٚ ِػَجشٖ, ٚ ٔغزف١ذ ِٓ ِؼب١ٔٗ ٚ دسٚعٗ. ٚ ال ٠غؼٕٟ فٟ ٘زا اٌّمبَ اٌّب أْ  اٌّغ١ٍّٓ*

ّٟ ٌٍّضوبح ٚ اٌّزىبفً, فّٕز أْ أىٍمذ ٘زٖ اٌّذػٛح لجً صالصخ ػمٛد  أرّوش ثؤ١ّ٘خ رؤع١ظ فٕذٚق ػبٌّ

ًِب ػٓ اٌّززو١ش ثٙب ٚ ثؤ١ّ٘خ االعزفبدح ِٓ ٔظبَ اٌّضوبح فٟ عج١ً رؾم١ك األ٘ذاف  ١ّٔٚف, ٌُ أرٛلف ٠ٛ

ًّا, ٚ مّبْ اٌؾ١بح اٌىش٠ّخ ٌألفشاد فٟ اٌّغزّؼبد اإلعال١ِخ, ٚ  اٌز٠ّّٕٛخ ٌٍجٍذاْ اإلعال١ِخ األلً ّٔ

 "رؼض٠ض ل١َُ اٌغ١ش٠ّخ ٚ اٌّغٍيخ األخالل١ّخ ٚ اٌىشاِخ اإلٔغب١ّٔخ.

ّٟ ٌٍزواج ٚ اٌرّىافً االجرّاػٟ -ٔ  ؟ ِا أ١ّ٘ح ذأس١س صٕذٚق ػاٌّ

ًّا, ٚ مّبْ اٌؾ١بح اٌىش٠ّخ ٌألفشاد فٟ اٌّغزّؼبد اإلعال١ِخ, ٚ   رؾم١ك األ٘ذاف اٌز٠ّّٕٛخ ٌٍجٍذاْ اإلعال١ِخ األلً ّٔ

 رؼض٠ض ل١َُ اٌغ١ش٠ّخ ٚ اٌّغٍيخ األخالل١ّخ ٚ اٌىشاِخ اإلٔغب١ّٔخ.

 ح ػٓ سّادح اإلسالَ ".ٔظاَ اٌزواج ٠مّذَ صٛسج دم١م١ّ اششح ػثاسج "  -ٕ

التركيز عمى القيم االنسانّية مثل الرحمة واإلحسان إلى المحتاج وابن السبيل وتفويض اإلنسان من حيث  ىو إنسان           
،وتعزيز التكافل االجتماعي سيسيم في إشاعة رسالة اإلسالم الحّقة المبنّية عمى العدل والسالم ،وينأى بيا عن مسميات اإلرىاب 

 والّرىاب .

 اٌفبفٍخ إٌّمٛىخ)؛(. رقيـ المناسبة مكاف النجمة في النص الذم أمامؾ ؟ما عالمة الت -ٖ
ًّ وٍّخ ِٓ اٌىٍّبد ا٢ر١خ: -ٗ  ٚمؼ ِؼٕٝ و

 اٌّقالد : اٌؼاللبد ، ١ّٔف : اٌضائذ ػٍٝ اٌؼمذ ٚرذي ػٍٝ ػذد ِٓ ٚاؽذ اٌٝ اٌضالصخ .

 كىعىظى .ما الجذر المغكم لكممة) عظاتو(؟  -ٓ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ال تزاؿ الٌصكرة الحقيقية الٌسمحة لمديف اإلسالمي تتعٌرض إلى أقسى أشكاؿ الٌتشكيو مف ًقبىؿ أكلئؾ " 

نٌية مثؿ الٌرحمة  الذيف يمارسكف اإلرىاب ك العدكاف ك الٌتطٌرؼ باسـ الديف. إٌف الٌتركيز مف خالؿ الٌزكاة عمى القيـ اإلنسا      
ك اإلحساف إلى المحتاج ك ابف السبيؿ ك تفكيض اإلنساف مف حيث ىك إنساف, ك تعزيز الٌتكافؿ االجتماعٌي سييسيـ في   

 ".إشاعة رسالة اإلسالـ الحٌقة المبنٌية عمى العدؿ ك الٌسالـ, ك ينأل بيا عف مسٌميات اإلرىاب ك الرُّىاب
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 ِا أ١ّ٘ح   اٌرشو١ز ِٓ خالي اٌزواج ػٍٝ اٌم١ُ اإلٔسا١ّٔح وّا ٚسد فٟ إٌص؟  -ٔ

١ّّجس ثإلس٘جح ٚ ثٌشُّ٘جح.  إؽجػز سعجٌز ثإلعالَ ثٌذّمز ثٌّذ١ّٕز ػٍٝ ثٌؼذي ٚ ثٌّغالَ, ٚ ٠ٕأٜ دٙج ػٓ ِغ

ًّ وٍّخ ِٓ اٌىٍّبد ا٢ر١خ: -ٕ  ٚمؼ ِؼٕٝ و

٘اب: اٌخٛف اٌّشضٟ ، ٠ٕؤٜ: ٠جؼذ ، رف٠ٛل: عؼً ٌٗ ؽش٠خ  رخ٠ٛف إٌبط: اإلس٘بة،   اٌشُّ

 .اٌزقشف ف١ٗ 

 ِا اٌجزس اٌٍغٛٞ ٌىٍّح) ئشاػح(؟ َش١ََغ . -ٖ
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 الكممة الحموة
 مقالة. ما الفف األدبي الذم ينتمي إليو النص ؟ -ٔ
 محمد النقاش . ما اسـ كاتب النص؟  -ٕ
 مواليد األرق . ما اسـ الكتاب الذم أخذ منو النص ؟ -ٖ
ٍمكىة(؟ما  -ْ  المكضكعات التي تناكلتيا مقالة)الكممة الحي

حسن الّتعامل في إشاعة المحّبة واأللفة بين الّناس.  -أثر الكممة الّطيبة           ب - أ

 ما يجب أن تكون عميو العالقات بين أفراد المجتمع اإلنساني .-ج
تقوية أواصر األلفة بين الناس واألىل واألصدقاء ،وبين العامل أىمية الكالم الحسن والمباقة في الحديث وأثره في القموب وفي  -د

 وصاحب العمل .

ما النيج الذم اتبعو الكاتب في مقالة )الكممة الحمكة (؟  -ٓ

، ودفعيم نحو سبل الحّق والخير  بمغة تبعث عمى األمل والتفاؤل في التعامل بين الّناسنيج الكاتب نيجا خاصا في التفكير والتعبير 
 ا الكاتب ممتزما نحو مجتمعو ومحيطو ،وشعر شعورا قوّيا بما يعوزه لينيض ويسمو ،ويصبح أجمل المجتمعات وأفضميا.  ؛إذ بد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

سمعتيا تقكؿ ك صكتيا يختنؽ بالبكاء :"ىذه حياة ال تطاؽ ! نعمؿ سحابة النيار ك بعض الميؿ , كال نكافأ إال        
بالتأنيب ك االنتيار , ال نسمع مف أحد كممة حمكة , إنيا حياة ال تطاؽ!" كانت المتكممة عاممة أمية , تخاطب فتاة 

الكاجب . كيظير أف ربة البيت كانت قد أمطرتيا  أداءصرت في ألنيا ق *البيت التي انتيرتيا ,كصبت عمييا المكـ 
بمثؿ ىذا الكابؿ في الصباح الباكر , كأف رب البيت لـ يكفر صكتو في المساء الذم سبؽ , فتفجر البركاف , بركاف 

 اإلنسانية في أبسط مطالبيا , كتكممت الخادمة األمية بمغة فيمسكؼ . 
 . المعاممة  ىذه من صور ىاتِ  قاسية. معاممة الخادمة البيت فتاة عاممت -ٔ

 . الحموة الكممة وغياب والموم واالنتيار التأنيب       
  ؟ الخادمة البيت فتاة  بيا عاممت التي القاسية المعاممة سبب ما -ٕ

 . الواجب أداء في الخادمة تقصير
 . الحموة الكممة   عمميا؟ مقابل البيت أىل من العاممة تتوقعو كانت الذي ما -ٖ
 : اآلتية العبارات داللة ضحو  -ٗ
 . اليوم طوال العمل الميل: بعض و النيار سحابة نعمل - أ
 . والحزن الّضيق شّدة بالبكاء: يختنق صوتيا و سمعتيا - ب

  واضطربت فثارت المعاممة ىذه تحتمل تعد لم الخادمة أنّ  عمى داللة اإلنسانية: بركان , البركان فتفجر-ج       
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 احتماليا. وضعف قيرىا عمى ،داللة أمّيتيا رغم كالحكماء تتكمم جعمتيا تجربتيا فيمسوف: بمغة األمية الخادمة تكممت-د       

 . الحدّ  تجاوزت وقد تحتمل تعد لم المعاممة ىذه أنّ  تأكيد  تطاق(؟ ال حياة ) تكرار داللة ما-٘

 المنقوطة)؛(. الفاصمة ؟ أمامك الذي النص في النجمة مكان المناسبة الترقيم عالمة ما -ٙ

 اآلتية. الكممات من كممة كلّ  معنى وضح-ٚ

  ، الشديد المطر : الوابل ،  ما طأخ عمى الشديد الموم : التأنيب ،   الزجر االنتيار:

". صٌكر كالـ كيظير أف ربة البيت كانت قد أمطرتيا بمثؿ ىذا الكابؿ في الصباح الباكركضح الصكرة الفنٌية في عبارة" -ٖ 
النتيار الذم صبتو رٌبة البيت عمى العاممة مطرا شديدا .التأنيب كا

. عاممة أمّيةعالـ يعكد الضمير )الياء( في كممة ) أمطرتيا(؟  عمى -ٗ 

 عالم يعود الضمير )الياء( في كممة ) مطالبيا(؟  عمى اإلنسانّية .-ٓٔ 

 ما الجذر المغوي لكممة ) انتيرتيا(؟ نَيرَ  -ٔ
 كممة )انتيرتيا(؟ انتيَرْتيا ) فتح الراء وسكون التاء(.اضبط حرفي الراء والتاء في  -ٕ
ـّ ؟ -ٖ  و١ف اعزيبع اٌىبرت اٌزؤص١ش فٟ ِزٍمٟ إٌ

ثعضيجع ثٌىجصخ ثٌضأع١ش فٟ ِضٍمٟ ثٌٕـ إٌٝ دّذ وذ١ش دغٛلٗ أِغٍز ِٓ ثٌٛثلغ ثٌّؼجػ ،ٚعشدٖ لّقز ٚلؼش ػٍٝ 

ـّ ،ٚثفضضخ دٙج ِمجٌضٗ صؾ٠ٛمج ٌٍمجسا ٚصأع  .١شًث ف١ِٗغجِؼٗ دٕٝ ػ١ٍٙج ثٌٕ
 ػًٍ: افززؼ اٌىبرت ِمبٌزٗ ثغشدٖ لّقخ ٚلؼذ ػٍٝ ِغبِؼٗ ثٕٝ ػ١ٍٙب إٌـ. -ٗ

 صؾ٠ٛمج ٌٍمجسا ٚصأع١شًث ف١ٗ .                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

١ٙب , ثً ِب أؽٛط لٍٛثٕب * اْ اٌىٍّخ ؽىش ٚصٕبء , وٍّخ اٌىٍّخ اٌؾٍٛح , اٌىٍّخ اٌٍي١فخ , ِب أؽٛط أعّبػٕب اٌ    

رٍيف أٚ دػبء , رمبي فٟ ؽ١ٕٙب ,رفؼً فؼً اٌغؾش , فزفشط اٌمٍت اٌؾض٠ٓ , ٚرّغؼ ػشق اٌّزؼت ,ٚ رؾشن 

وبْ  أٚاٌّٙخ ٚ اٌّشٚءح .أٙب ِفبر١ؼ اٌمٍٛة ,فؤٔذ ؽ١ٓ رمٛي ٌّٓ ٌه ػٕذٖ ؽبعخ , ٌٚٛ وبْ دٚٔه ِمبِب 

ألٔٗ ع١ئد٠ٗ ثّؾجخ ,  ؛ فنٍه أٚ اػًّ ِؼشٚفب , وٓ ٚاصمب أٔٗ ع١ئدٞ اٌؼًّ ػٍٝ خ١ش ٚعٗأع١شا ٌه , ِٓ 

 صُ ِزٝ وبفؤرٗ ثىٍّخ اٌؾىش أٚ اٌضٕبء أٚ اٌذػبء , صدرٗ رؼٍمب ثه , ٚؽشفب ػٍٝ اسمبئه . 

 ؟ وّب ٚسد فٟ إٌـ اٌزٞ أِبِه  ِب أصش اٌّؼبٍِخ اٌٍي١فخ فٟ ٔفٛط إٌّبط  -ٔ
 .فضفشػ ثٌمٍخ ثٌذض٠ٓ , ٚصّغخ ػشق ثٌّضؼخ ,ٚ صذشن ثٌّٙز ٚ ثٌّشٚءرصفؼً فؼً ثٌغذش , 

 اروش ثؼل فٛس اٌضٕبء ٚاٌزؼض٠ض وّب ٚسد فٟ إٌـ. -ٕ

فأٔش د١ٓ صمٛي ٌّٓ ٌه ػٕذٖ دججز , ٌٚٛ وجْ دٚٔه ِمجِج ثٚ وجْ أج١شث ٌه , ِٓ فنٍه أٚ ثػًّ ِؼشٚفج , وٓ 

ّذذز , عُ ِضٝ وجفأصٗ دىٍّز ثٌؾىش أٚ ثٌغٕجء أٚ ثٌذػجء , ٚثعمج أٔٗ ع١ؤدٞ ثٌؼًّ ػٍٝ خ١ش ٚجٗ ؛ ألٔٗ ع١ؤد٠ٗ د

 صدصٗ صؼٍمج ده , ٚدشفج ػٍٝ إسمجةه.
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 ػالِز ثٌضؼجخ)!(. ما عالمة الترقيـ المناسبة مكاف النجمة في النص الذم أمامؾ ؟ -ٖ

 ! ِب أؽٛط أعّبػٕب ا١ٌٙباعزخشط ِٓ إٌـ أعٍٛة رؼغت .  -ٗ

 ثٌىٍّز ثٌٍي١فز . (؟ ِب أؽٛط أعّبػٕب ا١ٌٙبوٍّخ)ا١ٌٙب( اٌٛاسدح فٟ عٍّخ )ػالَ ٠ؼٛد اٌن١ّش )اٌٙبء( فٟ   -٘

 ِب اٌفىشح اٌؼبِخ  ٌٍٕـ اٌزٞ أِبِه ؟ -ٙ

 ٌٍىٍّز ثٌذٍٛر أعش فٟ ثٌمٍٛح فٟٙ صمٛٞ أٚثفش ثألٌفز ٚثٌّذّذز د١ٓ ثٌٕجط ... 

 ػٍٝ وٍّز)ثٌؼًّ ( . ع١ئد٠ٗ (؟) ػالَ ٠ؼٛد اٌن١ّش )اٌٙبء( فٟ  وٍّخ -7

 غبْ فٟ رؼبٍِٗ ِغ ا٢خش٠ٓ دُٚس فٟ وغت لٍٛثُٙ أٚ وغش٘ب ،ٚمؼ رٌه.ألعٍٛة اإلٔ -8

الكممة الّطيبة ىي مفتاح لقموب اآلخرين ،وىي عنوان المتكّمم ودليمو ، فعمى المرء أن ينتقَي ألفاظو في خطابو مع اآلخرين ، ويتجّنب 
 ا أو أظممتيا.كسر خواطرىم ،فال يستيين أحد بالكممة ميما كانت ،فرّب كممة أضاءت الدني

 وضح معنى كل كممة من الكممات اآلتية . -ٜ
 المروءة: كمال الرجولة.ثناء: مدح ،  اليّمة: العزم ، مقام : منزلة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الْ األعش  *مـ ِٕٗ أٚ رمزقذ ٚ اٌىٍّخ اٌؾٍٛح ال رغٕٟ ػٓ األعش اٌّبدٞ , ٚال رىْٛ ػٍٝ ؽغبثٗ, فزؾبٚي أْ رٕ       

عٍّذ ٠ذان ,ِٚزٝ :فؾ١ٓ ٠ذفغ فبؽت اٌؼًّ األعش ٚ٘ٛ ٠مٛي  ؛ٚاعت , وّب أْ اٌخذِخ ٚاعجخ , ٌىٓ اٌىٍّخ اٌؾٍٛح ػيبء 

ػٛك اهلل ػ١ٍه , أٚ ٠ٛعض االصٕبْ ف١زجبدالْ وٍّخ أؽىشن , ٠ؾؼش والّ٘ب  : ٠مجل اٌؼبًِ أعشح ٚ٘ٛ ٠مٛي ٌقبؽت اٌؼًّ

فخ , ٚ أْ اٌمٍج١ٓ ؽال ِؾً اٌغ١ج١ٓ , ٚ ارا ْشأٔٗ فؼً أوضش ِٓ اٌٛاعت , ٚاْ ػاللزٗ ثب٢خش ٌُ رؼذ ػاللخ ِٕفؼخ ِبد٠خ ِف

ألٔٗ ٠ؾ١غ اٌيّؤ١ٕٔخ ؛ اٌؼاللبد ث١ٓ إٌبط  اٌخذِخ ِبد٠خ رشرذٞ ىبثؼب أغب١ٔب سٚؽب١ٔب ٘ٛ اٌيبثغ اٌٛؽ١ذ اٌزٞ ٠غت أْ ٠غٛد

 ٠ٕٚؾش إٌٙبء . 

 اروش ثؼل فٛس اٌضٕبء ٚاٌزؼض٠ض وّب ٚسد فٟ إٌـ. -ٔ

فؾ١ٓ ٠ذفغ فبؽت اٌؼًّ األعش ٚ٘ٛ ٠مٛي :عٍّذ ٠ذان ,ِٚزٝ ٠مجل اٌؼبًِ أعشح ٚ٘ٛ ٠مٛي ٌقبؽت اٌؼًّ : 

 . ػٛك اهلل ػ١ٍه , أٚ ٠ٛعض االصٕبْ ف١زجبدالْ وٍّخ أؽىشن

ّْ دفغ فبؽت اٌؼًّ األعش ٌٍؼبًِ ٚاعت ،ٚاٌىٍّخ اٌُؾٍْٛح ػيبء،ِب اٌزٞ ٠نف١ٗ ٘زا اٌؼيبء ػٍٝ  أؽبس -ٕ اٌىبرت اٌٝ أ

 اٌؼاللخ ث١ّٕٙب ؟

. ّٟ ّٟ سٚؽبٔ ًّ ع١ْج١ّْٙب ،ثيبثغ أغبٔ ّْ لٍج١ّٙب ؽٍّب ِؾ ّٞ!ح ِفْشَفخ ،ٚأ ّْ اٌؼاللخ ث١ّٕٙب ٌُ رؼذ ػاللخ ِبد  أ

 ثٌفجفٍز ثٌّٕمٛىز) ؛( النجمة في النص الذم أمامؾ ؟ما عالمة الترقيـ المناسبة مكاف  -ٖ

ّٟ وّب ٚسد فٟ إٌـ اٌزٞ أِبِه .   -ٗ  اٌىٍّخ اٌؾٍٛح ػيبء ث١ٓ أصش ٘زا  اٌؼيبء فٟ اٌّغزّغ اإلٔغبٔ

. ّٟ  ٠ؾ١غ ثٌيّأ١ٕٔز ٠ٕٚؾش ثٌٕٙجء  فٟ ثٌّجضّغ ثإلٔغجٔ

 ٚ أْ اٌمٍج١ٓ ؽال ِؾً اٌغ١ج١ٓ (؟  (ِب اٌّمقٛد ثمٛي اٌىبرت -٘

 ثٌؼاللز ثإلٔغج١ّٔز صيغٝ ػٍٝ ثٌؼاللز ثٌّجد٠ّز.           

 . ثٌخجٌـ ٌُ ٠خضٍو دغ١شٖ .  ؽغت ٚسٚد٘ب فٟ إٌـ اٌزٞ أِبِه ٚمؼ ِؼٕٝ وٍّخ) اٌقِّْشف(  -ٙ

َْ    ِب اٌغزس اٌٍغٛٞ ٌىٍّخ) اٌيّؤ١ٕٔخ(؟ -7 َّْأ  َى

 . ٠مِذل ) ثٌىغشر( . امجو ثبٌّؾىً ػ١ٓ اٌفؼً )٠مجل ( -8

 و١ف ٠ؾشؿ فبؽت اٌؼًّ ػٍٝ رٛى١ذ ػاللزٗ ثبٌؼّبي ،ٚرؾف١ضُ٘ ػٍٝ اٌؼًّ ؟  -9

 دجٌذفجً ػٍٝ وشثِضُٙ ٚصجّٕخ إ٘جٔضُٙ ِٚؼجٍِضُٙ دجٌىالَ ثٌي١ّخ ٚثٌّؾىش .

ّٛك اهلل ػ١ٍه "؟ -ٓٔ  صف١ذ ثٌّذػجء.   ِب اٌّؼٕٝ اٌزٞ رف١ذٖ عٍّخ :" ػ
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اٌىٍّخ اٌؾٍٛح ِٓ ِضا٠ب اإلٔغبْ , فب٢ٌخ رٛفش ٌٙب اٌٛلٛد ٚ اٌض٠ذ فزقذع ثؤِشن , ١ٌٚغذ ؽبعخ اٌٝ أْ      

ٌىٓ إٌفٛط  *رمٛي ٌٙب : ِٓ فنٍه أٚ أؽىشن , ٟٚ٘ رئدٞ اٌؼًّ ثذلخ ٚأِبٔخ لذ ٠ؼغض ػٕٙب اإلٔغبْ 

ٌخ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اإلٔغبْ , فزقجؼ اٌقّبء فُّ ا٢ٌخ , إٌفٛط اٌّزٕىشح إلٔغب١ٔزٙب رفنً اٌزؼبًِ ِغ ا٢

–فٍغفخ اٌزؼبًِ ث١ٓ إٌبط ػٍٝ أعبط ػًّ ٠ٕغض ٚاعش ٠ذفغ ال ٔق١ت ٌٍمٍت ٚال ٌٍغبْ ف١ٗ , ٚرقجؼ اٌؾ١بح 

 ؽ١ئب ال ٠يبق .   -وّب لبٌذ اٌؼبٍِخ األ١ِخ 

  اروش ثؼل فٛس اٌضٕبء ٚاٌزؼض٠ض وّب ٚسد فٟ إٌـ. -ٔ

 ِٓ فنٍه أٚ أؽىشن         

 : صٕفّزٖ .    رقذع ثؤِشن" "  ٚمؼ ِؼٕٝ -ٕ

 امجو ثبٌّؾىً ػ١ٓ اٌفؼً ) ٠ؼغض( . ٠ؼَغض ) اٌفزؾخ (. -ٖ

ّٞ ، ٚأغبْ ٌٍؼبىفخ ل١ّخ وج١شح فٟ ؽ١برٗ ،ّٚمؼ رٌه. -ٗ  فّشق اٌىبرت ث١ٓ أغبْ ِبد

 ثإلٔغجْ ثٌّجدٞ ٠ضؼجًِ ِغ ث٢خش٠ٓ فٟ أِٛسٖ ػٍٝ أعجط ػًّ ٠ُٕجض ٚأجش ٠ُذفغ ال ٔق١خ ٌٍمٍخ ٚال ٌٍغجْ ف١ٗ 

 ثإلٔغجْ ثٌزٞ ٠مّذس ثٌىالَ ثٌي١ّخ ،فجٌىٍّز ثٌذٍٛر ِٓ ِضث٠جٖ ،ٟٚ٘ ىذغ ف١ٗ.

ٌىٓ إٌفٛط اٌقّبء فُّ ا٢ٌخ , إٌفٛط اٌّزٕىشح إلٔغب١ٔزٙب رفنً اٌزؼبًِ  ٚمؼ اٌقٛسح اٌف١ّٕخ فٟ ػجبسح " -٘

  ". ِغ ا٢ٌخ

ّّجء ال صؾؼشاٌزٟ رفّنً اٌزؼبًِ ِغ ا٢ٌخ  ثٌٕفٛط ثٌججّفزفٛس   . آًٌز ف

ـّ ؟ -ٙ  و١ف اعزيبع اٌىبرت اٌزؤص١ش فٟ ِزٍمٟ إٌ

ثعضيجع ثٌىجصخ ثٌضأع١ش فٟ ِضٍمٟ ثٌٕـ إٌٝ دّذ وذ١ش دغٛلٗ أِغٍز ِٓ ثٌٛثلغ ثٌّؼجػ ،ٚعشدٖ لّقز ٚلؼش ػٍٝ 

ـّ ،ٚثفضضخ دٙج ِمجٌضٗ صؾ٠ٛمج ٌٍمجسا ٚصأع١شًث ف١ٗ .  ِغجِؼٗ دٕٝ ػ١ٍٙج ثٌٕ

 )،( ثٌفجفٍز نص الذم أمامؾ ؟ما عالمة الترقيـ المناسبة مكاف النجمة في ال -7

 ِب ِق١ش ِغزّغ ريغٝ ف١ٗ اٌؼاللبد اٌّبد٠ّخ ػٍٝ اٌم١ُ اإلٔغب١ّٔخ؟ -8
عزيغٝ ف١ٗ اٌّقبٌؼ اٌّبد٠ّخ ػٍٝ اٌّشٚاثو اإلٔغب١ّٔخ، ٚعزنؼف ف١ٗ اال٘زّبِبد اٌّؼ٠ّٕٛخ ٚاألخالل١ّخ ١ٌغذٚ ِغزّؼب 

 ع ث١ٓ ل١ُّٙ األخالل١خ ِٚقبٌؾُٙ اٌّبد٠ّخ. عبّفًب فٟ ػاللبرٗ ،٠ٚؾؼش أفشادٖ ثبٌغشثخ ٚاٌن١بع ، ٚاٌقشا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ػٓ اخالؿ ٚا٠ّبْ ال ٠ؾٛثٙب ص٠ف أٚ ٔفبق . ٔؾٓ ال ٠ٕٚجغٟ ٌٍىٍّخ اٌؾٍٛح أْ رىْٛ فبدلخ ، فبدسح      

ألْ ػٍّٙب ػٕذ ػٍّبَ اٌغ١ٛة ، ٚاٌىٍّخ اٌؾٍٛح ار رمبي أٚ رىزت ، رقً ا١ٌٕب ِجبؽشح  *ٔؼٍُ ِب فٟ اٌمٍٛة 

ًّ ِّشح أْ ٔؾّذد ِذٜ اخالفٙب ،  ،فزٕمش ػٍٝ أٚربس لٍٛثٕب ، ٠ٚىْٛ ٌٙب فذا٘ب اٌّغزؾت . لذ ال ٠زبػ ٌٕب فٟ و

 ٚلذ ٔفىش فٟ رٌه، ٚلذ ال ٔؾبٚي اٌّزفى١ش فٟ رٌه، ٚؽغًٕب ٔفؼً .

 . دالٌز ػٍٝ ثألعش ثإل٠ججدٟ ٌٍىٍّز ثٌّي١ذز فٟ ثٌٕفٛط". فزٕمش ػٍٝ أٚربس لٍٛثٕبٚمؼ دالٌخ ػجبسح "  -ٔ

 ٚمؼ ِؼٕٝ  وٍّخ )فذا٘ب ( ؽغت ٚسٚد٘ب فٟ إٌـ اٌزٞ أِبِه .  -ٕ

 ثٌّقذٜ : سجغ ثٌقٛس ٚثٌّمقٛد أعشٖ.    

 أِبِه . ( ؽغت ٚسٚد٘ب فٟ إٌـ اٌزٞ   ٚرٕمش  ٠ؾٛدٙج ٚ ص٠ف)  بدىٍّاٌٚمؼ ِؼٕٝ  -ٖ

 ، صٕمش: صنشح. ٠ؾٛدٙج : ٠خجٌيٙج   ، ثٌّض٠ف: ثٌذجىً ثٌشدٞء ِٓ ثٌؾٟء 

 ثٌّٕمٛىز )؛( . ثٌفجفٍز ما عالمة الترقيـ المناسبة مكاف النجمة في النص الذم أمامؾ ؟ -ٗ
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 ٠ؼٛد ػٍٝ )ثٌىٍّز ثٌذٍٛر(. ػالَ ٠ؼٛد م١ّش )اٌٙبء ( فٟ وٍّخ ) فذا٘ب(؟ -٘

 أْ ٔذّذد ِذٜ إخالفٙج.ِب اٌّمقٛد ثبعُ اإلؽبسح )رٌه( اٌٛاسد فٟ إٌـ اٌزٞ أِبِه ؟  -ٙ

ََٛي  -7  ِب اٌغزس اٌٍغٛٞ ٌىٍّخ)رمبي(؟  َل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّٛدد ٌغبٔه اسعبي ٘زٖ اٌؼجبساد "أؽىشن،ِٓ       ٠مٛي اٌّضً :" ثّضاٌٚخ اٌؾذادح رقجؼ ؽّذادًا "، وزٌه ارا ػ

ّٛك اٌٍّٗ ػ١ٍه، ثبسن اٌٍّٗ ف١ه "، فال ثّذ ِٓ أْ  فنٍه ،اعّؼ ٌٟ ،أعؤٌه اٌؼفٛ أٚ اٌّؼزسح ،عٍّذ  ٠ذان،ػ

 ٚرقمٍٙب فٟ اٌٛلذ رارٗ. *ّٕفظ رفؼً فٟ ٔفغه فؼً اإل٠ؾبء ،فبٌىٍّبد اٌي١ّجخ رقذس ػٓ اٌ

 ثّضاٌٚخ اٌؾذادح رقجؼ ؽّذادًا "؟ِب اٌّمقٛد ثمٛي اٌىبرت "  -ٔ

ّٛد ثٌّشء ٔفغٗ ِّجسعز فؼً ِج فئّٔٗ ٠ؼضجدٖ .  إرث ػ

َٛح رقذس ػٓ إٌّفظ ، ٚرقمٍٙب فٟ اٌٛلذ رارٗ" ِب اٌّمقٛد ثمٛي اٌىبرت -ٕ ّْ اٌىٍّبد اٌُؾٍْ  "؟ا

 فئّٔٗ ال ٠ذّظ ثٌّغشٚس فٟ ِضٍم١ٗ فمو ٚإّّٔج فٟ ٔفغٗ أ٠نًج.ػٕذِج ٠قذس ثٌّشء ثٌىالَ ثٌي١ّخ 

 صف١ذ ثٌّذػجء .   اٌّؼٕٝ اٌزٞ رف١ذٖ عٍّخ ) ثبسن اهلل ف١ه(؟ِب  -ٖ

ّٛك اهلل ػ١ٍهاٌّؼٕٝ اٌزٞ رف١ذٖ عٍّخ ) ِب  -ٗ  صف١ذ ثٌّذػجء .   (؟ػ
  اروش ثؼل فٛس اٌضٕبء ٚاٌزؼض٠ض وّب ٚسد فٟ إٌـ. -٘

ّٛك ثٌٍّٗ ػ١ٍه، دجسن ثٌٍّٗ أؽىشن،ِٓ فنٍه ،ثعّخ ٌٟ  ،أعأٌه ثٌؼفٛ أٚ ثٌّؼزسر ،عٍّش  ٠ذثن،ػ

 ف١ه

َٟ.  ؟  (ىٍّخ )اإل٠ؾبءِب اٌغزس اٌٍغٛٞ ٌ -ٙ  َٚد

 ثٌفجفٍز )،(  ما عالمة الترقيـ المناسبة مكاف النجمة في النص الذم أمامؾ ؟ -7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ًّ ث١ٓ األٔذاد :ث١ٓ  ٌضًِٚب  ٌٚئٓ وبٔذ اٌىٍّخ اٌؾٍٛح الصِخ ث١ٓ اٌّشئ١ظ ٚاٌّشإٚط ،ٚاٌخبدَ ٚاٌّخذَٚ ، فٟٙ ١ٌغذ أل

ّْ سفغ  اٌىٍفخ ٠ٕفٟ وٍّخ اٌّؾّجخ ،ثً اٌؼىظ ٘ٛ اٌّقؾ١ؼ  ّٓ أؽذ أ اٌضٚط ٚصٚعزٗ ،ٚاألة ٚاثٕٗ ،ٚاٌّقذ٠ك ٚفذ٠مٗ ،ٚال ٠ؾغج

،فؼجبساد اٌزؼبىف رؾّذ سثبه األٌفخ ٚرشّؿ ث١ٕبْ اٌّقذالبد . ٚارا وبْ اٌّشء ٠ُغّش ثغّبع وٍّبد اٌّضٕبء ِٓ اٌغشثبء ، فٙٛ 

ّٓ اٌٝ  *سًا ثغّبػٙب ِٓ أفٛاٖ اٌّمّشث١ٓ ا١ٌٗ أٌٚئه اٌز٠ٓ ٠ؼ١ؾْٛ ِؼٗ أوضش عبػبد ؽ١برٗ أوضش عشٚ ٚاٌز٠ٓ ٠ئِٓ ثُٙ ٠ٚيّئ

ّٚاًل ٠ٚغّؼٙب دائًّب رضٕٟ ػ١ٍٗ.  ًّ أعؼذ إٌّبط ِٓ ٠فٛص ثبػغبة صٚعٗ أ  ألٛاٌُٙ ،ٌٚؼ

 ّغ ،ٚمؼ رٌه.٠مزقش اٌزؼبًِ ثبٌىالَ اٌّي١ّت ػٍٝ عّبػخ ِؾّذدح دْٚ غ١ش٘ب فٟ اٌّغزال   -ٔ

ًّ فتجس ثٌّجضّغ ،د١ٓ  ّْ ثٌضؼجًِ دجٌىٍّز ثٌي١ّذز ٚثعضخذثِٙج ،أٚ صٍّم١ٙج ١ٌظ دىشث ػٍٝ أدذ ، إر ٠ؾًّ و دّؼٕٝ أ

 ثٌخجدَ ٚثٌّغؤٚي أٚ فجدخ ثٌؼًّ ٚغ١شُ٘ . ٚثٌؼًّ أ أفشثد  أفشثد ثٌؼجةٍز أٚ

 . فؼجبساد اٌزؼبىف ث١ٕبْ اٌّقذالبد "ّٚمؼ اٌقٛسح اٌف١ّٕخ فٟ ػجبسح  -ٕ
ّٛس ث       صم٠ٛٗ ػذجسثس ثٌّضؼجىف. دٕجًء ٌّقذثلجسف

 ٚمؼ ِؼٕٝ وٍّخ ) األٔذاد ( ؽغت ٚسٚد٘ب فٟ إٌـ اٌزٞ أِبِه .  -ٖ

 ثألٔذثد: ِفشد٘ج ّٔذ ٚ٘ٛ ثٌّغً ٚثٌٕظ١ش .     

 أٌَِف .  ) األٌفخ(؟ٌىٍّخ ِب اٌغزس اٌٍغٛٞ  -ٗ
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ـَ . ٌىٍّخ )رشّؿ (؟ِب اٌغزس اٌٍغٛٞ  -٘  َسَف

 صُؾّذ ) ثٌنّز(.  اٌفؼً  )رؾّذ(.امجو ثبٌّؾىً فبء  -ٙ

 صٚػ ٠غضٛٞ ف١ٙج ثٌّزوش ٚثٌّؤٔظ  ػالَ رذي وٍّخ )صٚط(؟  -7

 صٚػ ثٌّشأر دؼٍٙج ٚصػ ثٌشجً :ثِشأصٗ.                             

 ف١مجي ٌالع١ٕٓ: صٚججْ .                            

ّٟ وّب ٚسد فٟ  -8  إٌـ اٌزٞ أِبِه .ث١ٓ أصش اٌىٍّخ اٌؾٍٛح  فٟ اٌّغزّغ اإلٔغبٔ

 .صؾّذ سدجه ثألٌفز ٚصشّؿ د١ٕجْ ثٌّقذثلجس    

 ثٌفجفٍز)،(  ما عالمة الترقيـ المناسبة مكاف النجمة في النص الذم أمامؾ ؟ -9
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 رسالة من باب العامود
 حيدر محمود : عرف بقصائده الوطنّية ،وبحسو العذب وأسموبو الّرشيق.الشاعر:  -ُ
 عدد ثالثة  دكاكيف لمشاعر حيدر محمكد  -ِ

 )عباءات الفرح األخضر(  -ٖ   )من أقوال الّشاىد األخير(  -ٕ )شجر الّدفمى عمى الّنير يغني(  

 عباءات الفرح األخضر ما اسـ الديكاف الٌشعرم الذم أخذت منو القصيدة ؟   -ّ

 ما مناسبة القصيدة؟  -ْ
ألقى الشاعر قصيدتو بين يدي جاللة المغفور لو الممك بن طالل في احتفال الجيش العربي بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج 

 م ٜٓٚٔعام 
 ما المكضكعات العامة التي عرضيا الشاعر في قصيدة )رسالة مف باب العامكد(؟ -ٓ

 نّية عناية واىتمام .مكانة القدس في وجدان الياشميين الذين أولوا القدس والمقدسات الدي -ٔ
 ظيرت في القصيدة مشاعر الفخر واالعتزاز بالعالقة التي تربط الياشميين بالقدس . -ٕ
 القدس بوابة المحبة والسالم ضحى الشيداء من أجميا ،وقّدم الجيش العربّي تضحياتو عمى أسوارىا . -ٖ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ثٌغؤثي ثألٚي :  

 أجخ ػٓ ثألعتٍز ثٌضٟ ص١ٍٙج:ثلشأ ثٌٕـ ث٢صٟ ِٓ لق١ذر )سعجٌز ِٓ دجح ثٌؼجِٛد (،عُ 

  ٠ب ؽج١َت اٌُمذِط ٔبدْرَه اٌِمجبُة       ٚ اٌّؾبس٠ُت َفَمْذ ىبَي اٌغ١بُة -ٔ

ُُ ٚ ٌٍَىفِّ اٌِخنبُة -ٕ َْٛؽ ِْٔذَن اٌ  أٙب ُلشَُّح َػ١َْٕ١َْه ٚفٟ                َص

ِْٙذ اٌزٞ         َلَيؼِٖٛ ٚ اٌٜٙٛ _ ثْؼُذ _ ؽجبٚ -ٖ  ُةاألؽّجبُء ػٍٝ اٌَؼ

ٗ- ُْ ِٙ َُّه اٌغبٌٟ ػٍٝ أ٘ذاِث َُّه ع١ٌْف ٚ وزبُة              َسْع  سا٠ٌخ ٚاْع

٘-ُْ ُٙ ًُ َف١ب فبِسَع ْ٘ ُُ اأَل ُ٘ ِْٚػَه اٌشِّوبُة             ٚ َْٙش ٠ُيب ُّ  َأْعِشِط اٌ

 ٠َْفَزذٞ األلقٝ ٚ أِٛاٌط ِغنبُة          ٚ ٠َِغْش َخٍَْفَه َثْؾٌش ٘بئٌظ-ٙ 

 اؽشػ اٌج١ذ األٚي ؽشؽب أدث١ب ٚاف١ب    -٘

 ٠خبىت اٌؾبػش عالٌخ اٌّغفٛس ٌٗ اٌؾغ١ٓ ثٓ ىالي ،٠ٚمٛي ٌٗ: ٠ب ؽج١ت اٌمذط،    

  فمذ ٔبدره اٌمذط ثّؾبس٠جٙب ٚلجبثٙب ،ِغزغ١ضخ ثه .    

ًّ وٍّخ ِٓ اٌىٍّبد ا٢ر١خ . -ٙ  ٚمؼ ِؼٕٝ و

ّْٛ ثٗ ِٓ ؽّٕبء ٚٔؾٖٛ .  اٌِخنبة: ِب ٠ُخنت ٠ٚزٍ
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 ذ رؼٍّك فٟ اٌّغشط ، ٠نغ ف١ٙب اٌفبسط لذِٗ.٠ؽٍمخ ِٓ ؽذ اٌّشوبة :

 اٌّضٔذ: ِٛفً ىشف اٌزساع فٟ اٌىف .

 سعّه: فٛسٔه 

 اٌىف: اٌشاؽخ ِغ األفبثغ .

 اٌؼٙذ: اٌٛػذ .

 ِب دالٌخ اٌِمجبة ٚاٌّؾبس٠ت وّب ٚسدد فٟ اٌمق١ذح؟ -7

 . دالٌخ د١ٕ٠خ ِب رّضٍٗ اٌّمذعبد ِٓ سِض د٠ٕٟ أٚال٘ب اٌٙبؽ١ّْٛ سػب٠زُٙ

 ِب ػبىفخ اٌؾبػش فٟ األث١بد ا٢ر١خ ؟ -8

 اٌج١ذ األٚي : ػبىفخ د١ّٕ٠خ . -ٔ

 اٌج١ذ اٌخبِظ: اٌؼبىفخ اٌٛى١ّٕخ  -ٕ

 لبي اٌؾبػش:  -9

ِْٙذ اٌزٞ         َلَيؼِٖٛ ٚ اٌٜٙٛ _ ثْؼُذ _ ؽجبُةٚ  األؽّجبُء ػٍٝ اٌَؼ

 ِٓ ُ٘ األؽجبء ؟ أً٘ اٌمذط اٌز٠ٓ ٠ؾجْٛ عالٌزٗ ٠ٕٚزّْٛ ٌّذ٠ٕزُٙ . ( أ

٠ّضٍُٙ اٌٍّه اٌؾغ١ٓ ثٓ ىالي فٟ اٌذفبع  اٌٛفبء ٚاالٔزّبء ٌجٕٟ ٘بؽُِب اٌؼٙذ اٌزٞ ليؼٖٛ؟  ( ة

     . ٚسفل اٌخٕٛع ٌٍؼذٚ اٌغبفتػٓ اٌمذط 
 .اشرح البيت الثاني شرحا أدبيا كافيا  -َُ

في كٌفؾ يخاطب الٌشاعر جاللتو: القدس مبعث الٌسركر كاالطمئناف في قمبؾ، فقد ارتسـ في زندؾ كشميا ،كتخٌضب 
 لكنيا ،داللة عمى ثبات العالقة بيف جاللتو كالقدس .

 قال الشاعر: وُىُم اأَلْىُل َفيا فاِرَسُيْم             َأْسِرِج الُمْيَر ُيطاِوْعَك الرِّكابُ   -ٔٔ
 من الفارس الذي يتحدث عنو الّشاعر؟ الممك الحسين بن طالل . - أ
 من األىل؟ أىل القدس . - ب

 الفروسية والقيادة .ما داللة :" أسرج المير" ؟   - ج

 ما داللة :" يطاوعك الّركاب "؟  داللة تأييد أىل القدس لجاللتو وسيرىم معو لمدفاع عنيا .  -د

 كضح الصكرة الفنٌية في ما تحتو خط في قكؿ الشاعر : -ٕٔ

 َفَمْذ ىجَي ثٌغ١جُح ٔجدْصَه ثٌِمذجُح       ٚ ثٌّذجس٠ُخ٠ج دذ١َخ ثٌُمذِط   -ٔ
 تنادم جاللة الممؾ كتستغيث بو . محبوبة القدسصكر 

ِْٙذ اٌزٞ         َلَيؼِٖٛ ٚ اٌٜٙٛ _ ثْؼُذ _ ؽجبُةٚ -ِ  األؽّجبُء ػٍٝ اٌَؼ
 .بالّشباب القوي في عنفوانو واندفاعو حّب أىل القدس لمممكصكر 

ّ- ُْ ِٙ َُّه اٌغبٌٟ ػٍٝ أ٘ذاِث َُّه             َسْع  ع١ٌْف ٚ وزبُة سا٠ٌخ ٚاْع
 . عمى أىداب أىؿ القدسراية  صورة الممكصكر 
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 اؽشػ اٌج١ذ اٌضبٌش ؽشؽب أدث١ب ٚاف١ب .   -ٖٔ

أً٘ اٌمذط ٠ؾجْٛ عالٌزٗ ثبلْٛ ػٍٜٝ ػٙذُ٘ ِؼٗ فٟ اٌّذفبع ػٕٙب ،ٚ٘ٛاُ٘ ِب صاي فز١ّب ،ف١ُٙ ػٕفٛاْ اٌّؾجبة 

 ٚأذفبػٗ.

 ِب دالٌخ ِب رؾزٗ خو فٟ األث١بد ا٢ر١خ؟ -ٗٔ

١ََْٕهأٙب  -ٔ ُُ ٚ  ُلشَُّح َػ١ْ َْٛؽ ِْٔذَن اٌ  ٌٍَىفِّ اٌِخنبُةٚفٟ                َص

  ِذؼظ عشٚسن ٚسمجنلشح ػ١ٕ١ه: 

 عذجس ثٌؼاللز د١ٓ ثٌٍّه ٚثٌمذط .ٌٍٚىّف اٌخنبة: 

ٕ- ُْ ِٙ َُّه اٌغبٌٟ ػٍٝ أ٘ذاِث َُّه ع١ٌْف ٚ وزبُةسا٠ٌخ              َسْع  ٚاْع

 .ثٌمٛر ٚثٌذٕىز                    

 ٠َْفَزذٞ األلقٝ ٚ أِٛاٌط ِغنبُة          َثْؾٌش ٘بئٌظٚ ٠َِغْش َخٍَْفَه  -ٖ
 . جّغ وذ١ش عجةش          

 اؽشػ اٌج١ذ اٌشاثغ ؽشؽب أدث١ب ٚاف١ب .-ٓٔ

  ٚفٛسره اٌغب١ٌخ سا٠خ ِشفٛػخ فٛق أعفبُٔٙ دالٌخ ػٍٝ ِٕضٌه ػٕذ أً٘ اٌمذط ٚأؽجبئٙب ،ٚاعّه 

ًّ ِب   ّٛح ع١ف   ثى  ٠ذافؼْٛ ثُٙ ،ٚؽىّزه ٚؽٕىزه وزبة ٠زؼٍّّْٛ ِٕٗ.ف١ٗ ِٕخ ل

 ػاللخ اٌّؾجخ اٌزٟ رشثو عالٌزٗ ثبٌمذط. صأو١ذِب دالٌخ رىشاس )٠ب ؽج١ت اٌمذط(؟ دالٌخ ػٍٝ  -ٔٔ

  اؽشػ اٌج١ذ اٌخبِظ  ؽشؽب أدث١ب ٚاف١ب . -ٕٔ

ّٛس اٌّؾبػش عالٌزٗ فبسعب ِزٝ ٠غشط خ١ٍٗ ٌٍذفبع ػٓ اٌمذط ،ع١يبٚػٗ أً٘ اٌٚ  ،مذطف

  ِٚؾّجٛ٘ب ٠ٚغ١شْٚ ِؼٗ ِئ٠ذ٠ٓ ٌٗ .  

 اؽشػ اٌج١ذ اٌغبدط  ؽشؽب أدث١ب ٚاف١ب . -ٖٔ

ّٛس أً٘ اٌمذط ِٚؾّج١ٙب ِٓ اٌؼشة ثؾشا ٘بئغب ٠غ١ش خٍف عالٌزٗ ٌفذاء األلقٝ ،  ف

ّٛسُ٘    أِٛاعب ؽذ٠ذح رزالىُ غبمجخ ِٕخ ػذٚ٘ب .وّب ف

 .ِب ِفشد )اٌِمجبة(؟ ُلجَّخ -ٗٔ

 ِب اٌفىشح اٌؼبِخ فٟ األث١بد اٌزٟ أِبِه ؟   -٘ٔ

 ٠ؼجش ػٓ ِىبٔخ اٌمذط اٌشف١ؼخ ػٕذ اٌٍّه ِٚىبٔخ اٌؾغ١ٓ ػٕذ أٍ٘ٙب .

بٌث الشاعر الحياة في المكاف ،فظيرت القدس في القصيدة صامدة تستغيث بمحبييا ،حدد البيت الذم يدؿ -ُٔ    
 عمى ذلؾ. 

 ك المحاريبي فىقىٍد طاؿى الغيابي    يا حبيبى القيدًس نادٍتؾى الًقبابي      
 بٌث الشاعر الحياة في المكاف ،فظيرت القدس في القصيدة صامدة تستغيث بمحبييا:-ُٕ
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 ما داللة بعث الٌشاعر الحياة في القدس ؟ - أ
 صمكدىا كثباتيا عمى أرضيا. تأكيد عمى استمرار

يمانيـ بقضيتيـ . - ب  أيف تكمف قٌكة صمكدىا ؟  تكمف في أىميا كا 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  غجٟٔثٌغؤثي ثٌ  

 ثلشأ ثٌٕـ ث٢صٟ ِٓ لق١ذر )سعجٌز ِٓ دجح ثٌؼجِٛد (،عُ أجخ ػٓ ثألعتٍز ثٌضٟ ص١ٍٙج:

ٔ-  ُْ ِٙ ْٓ أٔفبِع ِِ ُْ ػٍٝ اٌّغبؽبِد  ُْ عبَد َعؾبُة و   ٚسدٌح فبؽْذ ٚ و

ُْ ؽغَّ ِؽٙبُة  -ٕ ْٓ ٠ٍذ       ُؽشٍَّح َدلَّْذ ٚ و ِِ  ُْ  ٚػٍٝ ثبِة اٌُؼٍٝ َو

ُْ َرْض٘ٛ اٌشَّٚاثٟ ٚ اٌؾِّؼبُة  -ٖ ِٙ ُُ األثيبُي ٚ األلقٝ ٌُٙ        ٚ ِث ٘ٚ 

ُّْش أػشاُط ِفًذٜ  -ٗ ُٖ اٌغُّ ْٓ َعٕب اٌّغِذ ا٘بُة  ٚاٌغجب ِِ  ٚ ػ١ٍٙب 

ًِب  -٘ ْٓ ثبُة اٌُجيٛالِد َد ْْ ٠َى ُّْش ٌٍغََِّّخ ثبُة  ا ُٖ اٌغُّ  فبٌغجب

 اشرح البيت األكؿ شرحا أدبيا كافيا . -ُ
يتحٌدث عف تضحيات الٌشيداء في سبيؿ فمسطيف ،كصٌكر الشيداء كركدا فاح أرجيا ، كصٌكر دماءىـ التي بذلت 

 . غيكما ماطرة تسقي األرض
 ٚمؼ ِؼٕٝ وً وٍّخ ِٓ اٌىٍّبد ا٢ر١خ . -ٕ

 ؼت ٚ٘ٛ أفشاط ث١ٓ عج١ٍٓ .اٌِؾؼبة :ِفشد٘ب ِؽ

 اٌّغٕب: اٌنٛء اٌغبىغ .

 اإل٘بة: اٌغٍذ .
 ِب ػبىفخ اٌؾبػش فٟ األث١بد ا٢ر١خ ؟ -ٖ

 اٌج١ذ اٌضبٌش : اٌؼبىفخ اٌٛى١ّٕخ . -ٔ

 اٌج١ذ اٌشاثغ : اٌؼبىفخ اٌم١ِّٛخ. -ٕ

 اٌم١ِّٛخ.اٌج١ذ اٌخبِظ: اٌؼبىفخ  -ٖ

 ما مفرد)الٌركابي( ؟ رابية . -ْ
 اؽشػ اٌج١ذ اٌضبٟٔ  ؽشؽب أدث١ب ٚاف١ب . -٘

 وُ ِٓ اٌّؾٙذاء ثزٌٛا أٔفغُٙ وشاِخ ٌٍمذط ،فىبٔٛا وبٌّٕغَٛ اٌّن١ئخ اٌالِؼخ فٟ عّبء اٌؼال .
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 :لٛي اٌؾبػش ٚمؼ اٌقٛسح اٌف١ّٕخ فٟ ِب رؾزٗ خو فٟ   -ٙ

ُْ ؽغَّ ِؽٙبُة  ْٓ ٠ٍذ       ُؽشٍَّح َدلَّْذ ٚ و ِِ  ُْ  ٚػٍٝ ثبِة اٌُؼٍٝ َو

 ٚأ٠بدٞ اٌؾٙذاء رذّق ػ١ٍٗ فٟ عج١ً ؽش٠خ اٌمذط . دجدج ثٌؼٍٝ فٛس   

  :  األث١بد ا٢ر١خِب دالٌخ ِب رؾزٗ خو فٟ  -7

ُّْشٚ - أ ُٖ اٌغُّ ْٓ َعٕب اٌّغِذ ا٘بُة  أػشاُط ِفًذٜ  اٌغجب ِِ  ٚػ١ٍٙب 

 ثٌج١ؼ ثٌؼشدٟ 

ُْ  - ة ِٙ ْٓ أٔفبِع ِِ ُْ ػٍٝ اٌّغبؽبِد  ُْ عبَد َعؾبُة  ٚسدٌح فبؽْذ و  ٚ و

 ثٌؾ١ٙذ                                                       

 اؽشػ اٌج١ذ اٌضبٌش ؽشؽب أدث١ب ٚاف١ب . -8

 اٌمذط فٟ عجبٌٙب ٚؽؼبثٙب رفزخش ٚرض٘ٛ ثؤثيبٌٙب اٌز٠ٓ ٠ذافؼْٛ ػٕٙب .

 أدث١ب ٚاف١ب .اؽشػ اٌج١ذ اٌشاثغ ؽشؽب  -9

ّٟ ػٍٝ أسك اٌمذط ،ٚاٌزنؾ١بد اٌزٟ عّيش٘ب   ٠ؾ١ذ اٌؾبػش ثبٌّٛالف اٌجي١ٌّٛخ اٌزٟ لّذِٙب اٌغ١ؼ اٌؼشث

ّٛس٘ب أػشاعب أثيبٌٙب اٌّؾٙذاء اٌز٠ٓ ُص٠ّٕذ عجبُ٘ٙ ثٕٛس اٌّغذ ٚاٌّؾشف .   ػٍٝ صشا٘ب، ٚف

 اؽشػ اٌج١ذ اٌخبِظ ؽشؽب أدث١ب ٚاف١ب . -ٓٔ

 البطكلة ال تتحٌقؽ إاٌل بذرؼ دماء األبطاؿ مف الجيش العربٌي ،فجباىيـ السمراء التي أضاءتإذا كانت الٌطريؽ إلى 

 بنكر الٌرفعة كالٌشرؼ كالشيادة ىي طريقيـ إلى الجٌنة.  

 تحٌدث الشاعر عف تضحيات الجيش العربٌي مف أجؿ القدس ،حدد مكطف ذلؾ في القصيدة . -ُُ
 ك عمييا ًمٍف سىنا المجًد إىابي   كالجباهي السٍُّمري أعراسي ًفدنل 
نًَّة بابي   إٍف يىكٍف بابي البيطكالًت دىمنا   فالجباهي السٍُّمري لمجَّ

 اذكر صكر مف تضحيات الجيش العربي كردت في القصيدة .-ُُ
 ـ.ُْٖٗقٌدـ الجيش العربي تضحياتو في معارؾ القدس كمعركة المطركف كباب الكاد عاـ 

 ىي أرض البطكلة كالشيادة ،كضح كيؼ عٌبر الشاعر عف ذلؾ . أشار الشاعر إلى أف القدس -ُِ
تحٌدث عف تضحيات الشيداء في سبيؿ فمسطيف فيؤالء الشيداء ىـ األبطاؿ كالقدس بمدىـ كاألقصى رمزىـ 

 الديني كتفتخر بيـ القدس بجباليا كشعابيا .
 . حدد األبيات التي تعبر عف ذلؾ أشار الشاعر إلى أف القدس ىي أرض البطكلة كالشيادة ، -ُّ

ـٍ   كردةه فاحٍت ك كـٍ جادى سىحابي  كـٍ عمى الٌساحاًت ًمٍف أنفاًسًي
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رَّةو دىقٍَّت ك كـٍ شعَّ ًشيابي  ـٍ ًمٍف يدو       حي  كعمى باًب العيمى كى
كابي ك الشِّعابي  ـٍ تىٍزىك الرَّ  كىـي األبطاؿي ك األقصى ليـ        ك ًبًي

 العامة لألبيات األكؿ كالثاني كالثالث  ؟ما الفكرة -ُّ
 يتحٌدث الٌشاعر عف أف القدس أرض البطكلة كالٌشيادة .

 الرابع كالخامس؟ يتحٌدث عف تضحيات الجيش العربي . ما الفكرة العامة لألبيات-ُْ

 دكر الجيش العربي كتضحياتو عمى أرض فمسطيف . تأكيد ما داللة التكرار في )كالجباه الٌسمر (؟   -ُٔ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :  غجٌظثٌغؤثي ثٌ

ثٌضٟ  ثلشأ ثٌٕـ ث٢صٟ ِٓ لق١ذر )سعجٌز ِٓ دجح ثٌؼجِٛد (،عُ أجخ ػٓ ثألعتٍز

 ص١ٍٙج:

ْٓ       ٠ب ؽج١َت  -ٔ ِِ ِْٕمٍز اٌّبَن فبٌّغبُػ ٠َجبُة          اٌُمْذِط ِب ٌٍُمْذِط  ُِ    

ٕ- ِِ ُٓ اٌزٟ   ِب ٌٙب فٟ ََٔظِش اٌغبصٞ ِؽغبُة              ُء اٌّذٜ ًاٌّال١٠

َّ اٌمذَط فٟ ِؾِٕزٙب  -ٖ ًُ غبثٛا              غ١َش أ  ٚؽَذ٘ب فبثشٌح ٚ األ٘

ْٓ ال َفًذٜ          -ٗ ُْ ٔبد٠َْذ ٌى ْٓ ال عٛاُة  ٌَٚى ُْ أعّْؼَذ ٌى  ٌَٚى

ٍْمبٔب ٚ ٍْٔمب٘ب اٌشِّؽبُة -٘   ٠ب ؽج١َت اٌمذِط ٠ب ث١َشَلٙب           عٛف َر

ٌِّغ         ٚ غًذا ٌٍّغغِذ األلقٝ ِآُة -ٙ ُِْغز ًُ اٌِؾّٝ  ّْ  ٚغًذا َؽ
 اؽشػ اٌج١ذ األٚي ؽشؽب أدث١ب ٚاف١ب  -ٔ

 ٙب رٕزظش ِٓ ٠ؾ١ّٙب ٠ٚذافغ ػٕٙبثغالٌزٗ إلٔمبر اٌمذط ، فّب ٌٙب ِٓ ِٕمز عٛاٖ، ٚعبؽبر٠غزٕغذ اٌّؾبػش 

 ٚمؼ ِؼٕٝ وً وٍّخ ِٓ اٌىٍّبد ا٢ر١خ . -ٕ

 اٌّشؽبة: ِفشد٘ب اٌّشؽجخ ،ٟٚ٘ األسك اٌٛاعؼخ .

 اٌّآة: اٌّشعغ.

 ِب ػبىفخ اٌؾبػش فٟ األث١بد ا٢ر١خ ؟ -ٖ

 اٌج١ذ األٚي : اٌؼبىفخ اٌٛى١ّٕخ. -ٔ

 اٌم١ِّٛخ.اٌؼبىفخ اٌج١ذ اٌضبٟٔ:  -ٕ

 اٌم١ِّٛخ.اٌؼبىفخ اٌج١ذ اٌضبٌش:  -ٖ

ٌِّغ   -ٗ ُِْغز ًُ اٌِؾّٝ  ّْ  اٌم١ِّٛخ.اٌؼبىفخ  : ٚغًذا َؽ

 : اٌؼبىفخ اٌذ١ٕ٠خ .غًذا ٌٍّغغِذ األلقٝ ِآُة -٘
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 : اٌؼبىفخ اٌذ١ّٕ٠خ.عٛف َرٍْمبٔب ٚ ٍْٔمب٘ب اٌشِّؽبُة -ٙ

 يدؿ عمى ذلؾ . بدا الشاعر متفائال بالمستقبؿ، حدد البيت الذم -ْ
 كغدنا شىٍمؿي الًحمى ميٍجتًمعه         ك غدنا لممسجًد األقصى مآبي   

 بدا الشاعر متفائال بالمستقبؿ ، عالـ يعتمد الشاعر في ذلؾ؟ -ٓ
 راية كاحدة.يعتمد عمى ىٌمة الياشمييف كعمى كحدة العرب لنصرة القدس كجمع شمميـ تحت    

 . اؽشػ اٌج١ذ اٌضبٟٔ ؽشؽب أدث١ب ٚاف١ب -ٙ

 ّٚ ِّخ اٌؼشث١ّخ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ػذد٘ب اٌىج١ش اٌزٞ ال ٠خ١ف اٌؼذ  ٠ؤعف اٌّؾبػش ٌؾبي األ

 اؽشػ اٌج١ذ اٌضبٌش ؽشؽب أدث١ب ٚاف١ب .      -7

ّٛس اٌمذط فزبح فبثشح ػٍٝ ِؾٕزٙب ٚلذ غبة ػٕٙب أٍ٘ٙب  اٌمذط عزجمٝ فبثشح أِبَ أػذائٙب ، ٚف

. 

 البيت الذي يدل عمى ذلك .أشار الشاعر إلى غياب الوحدة العربية ، حدد  -ٛ
 ما ليا في َنَظِر الغازي ِحساُب              المالييُن التي ِمْاُء المدى      
 ؟ ما الطريؽ إلى تحقيقيا،  أشار الشاعر إلى غياب الوحدة العربية -ٜ

بكحدة التجسيد العممي لمشركع الكحدة العربية كتكحيد كممة العرب الذيف عددىـ المالييف كجمع شمميـ 
 العناصر المشتركة بينيـ جميعا.

 .ؽشؽب أدث١ب ٚاف١ب  شاثغاؽشػ اٌج١ذ اٌ -ٓٔ

 ثّٛلفه اٌضبثزخ ػٍٝ أْ رشّد و١ذ األػذاء، ٚرغزٕٙل ُّ٘ اٌؼشة .٠خبىت اٌّؾبػش عالٌزٗ: ٚوُ ؽشفذَ  

 ثراه استخدـ الٌشاعر كممات كعبارات مف مثؿ )منقذ ، ناديتى ، أسمعت ( في خطاب الممؾ الحسيف طٌيب اهلل -ُُ
 ،ماذا تستنتج مف ذلؾ؟

مكانة القدس عند الممؾ الحسيف بف طالؿ كسعيو الدائـ إلى الٌدفاع عنيا كحرصو عمى تكحيد العرب مف 
 أجميا.

 اؽشػ اٌج١ذ اٌخبِظ ؽشؽب أدث١ب ٚاف١ب . -ٕٔ

 ٠خبىت عالٌزٗ اٌزٞ أؽّت اٌمذط ، ٚدافغ ػٕٙب فىبْ وبٌؼٍُ ثّٛالفٗ اٌضبثزخ آِال سعٛع اٌمذط اٌؾج١جخ ،ٚرؾّمك     

 إٌّقش ثّاللبح عبؽبد األلقٝ.     

 .ؽشؽب أدث١ب ٚاف١ب غبدط  اؽشػ اٌج١ذ اٌ    -ٖٔ

 ٠ٚؼٛد ف١ٗ األلقٝ ثبرْ اهلل .اٌؾبػش ِزفبئً ثبٌّغزمجً ،٠ٚزيٍّغ اٌٝ غذ رؼٛد ف١ٗ د٠بس اٌمذط اٌٝ أٍ٘ٙب ،     

 األمة  العربٌية تجاه القدس ؟ ما كاجب   -ُْ



22 
 

 0776882770األستاذ : عاصم أبو شزار    

براز القضية الفمسطينٌية  بتوحيد الصفوف العربية وتكاتفيابكٌؿ الكسائؿ كااللتزاـ نحكىا  الدفاع عنيا والحق كا 
 أماـ العالـ . الشرعي لمعرب في فمسطين

 المقدس؟ما األخطار التي تتعرض ليا المقٌدسات في بيت  -ُٓ
نشاء األنفاؽفيو  األقصى كالمصميف عمى المسجد االعتداء  . كاالعتداء عمى اآلثار اإلسالمٌية بالحفريات كا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثٌمٍخسعُ 

 ثٌىجصخ : جّجي ٔججٟ  :سٚثةٟ ٚلجؿ أسدٟٔ. -ٔ

 ػذد صالس سٚا٠بد ٌٍمبؿ عّبي ٔبعٟ. -ٕ

 ػٕذِب رؾ١خ اٌزئبة. -ِخٍفبد اٌضٚاثغ األخ١شح ط -اٌّيش٠ك اٌٝ ثٍؾبس    ة - أ

 ػذد صالس ِغّٛػبد لقق١ّخ ٌٍمبؿ  عّبي ٔبعٟ. -ٖ

 ِب عشٜ ٠َٛ اٌخ١ّظ . -سعً ثال رفبف١ً   ط -سعً خبٌٟ اٌّز٘ٓ ة - أ

 ٌّغّٛػخ اٌمقق١ّخ اٌزٟ أخزد ِٕٙب لقخ )سعُ اٌمٍت( ٌغّبي ٔبعٟ؟ ِب اعُ ا -ٗ

 ) ِج جشٜ ٠َٛ ثٌخ١ّظ (        
 ػٕبفش اٌمقخ اٌمق١شح  : -٘

 اس اٌٝ ؽٙش أ٠بس .ِٔٓ ؽٙش آ  ثٌّضِجْ : -ٔ

 : ِٕضي اٌمبّؿ.ثٌّىجْ -ٕ

 : إٌجزخ، اٌمبّؿ ، ؽغٕٟ فذ٠ك اٌمبّؿ.ثٌؾخٛؿ -ٖ

 . ثٌذذط -ٗ

 أىغبس ػٕك إٌجزخ ػٕذِب سفنذ اٌزّٛعٗ ٔؾٛ اٌجبة . رسٚر ثٌضأصَ: -٘

ٙ- :ًّ  ِٛد إٌجزخ ،ٚ اؽز١بق اٌمبّؿ اٌٝ سإ٠خ فذ٠مٗ ؽغٕٟ. ثٌذ

 ِب اٌمن١ّخ اٌزٟ رٕبٌٚٙب اٌىبرت فٟ لقزٗ؟ -ٙ
٠قٛس اٌمبؿ فٟ اٌمقخ اٌؼاللخ اٌزٟ ٔؾؤد ث١ٕٗ ٚث١ٓ ٔجزخ رؾجٗ سعُ اٌمٍت أ٘ذا٘ب ا١ٌٗ فذ٠مٗ ٌؾفبئٗ ِٓ اٌّشك ، 

فٟ اٌمقخ ػٕقش اٌّقشاع ث١ٓ اٌمبّؿ ٚإٌجزخ فٟ ؽجىخ لّذِٙب اٌمبؿ ثن١ّش اٌّزىٍُّ ٌزىؾف ِغئ١ٌّٚخ ٠ٚجشص 

أْ ٠زشن اإلٔغبْ ا٢خش٠ٓ ٠ّبسعْٛ  اإلٔغبْ فٟ رؾم١ك اٌّغؼبدح ٌٕفغٗ ٌّٚٓ ؽٌٛٗ ،رٍه اٌّغؼبدح اٌزٟ رزّّضً فٟ

 لشاسارٗ . ؽّش٠زُٙ ،ٚأْ ٠مجً ا٢خش٠ٓ ،٠ٚزى١ّف ِؼُٙ ،ٚال ٠زغّشع فٟ اّرخبر

 

 فّٕف ؽخق١بد اٌمقخ اٌٝ ؽخق١بد ٔب١ِخ ٚصبثزخ. -7

 اٌؾخق١بد إٌب١ِخ: اٌمبؿ ، ٚإٌجزخ.

 اٌؾخق١بد اٌضبثزخ: ؽغٕٟ فذ٠ك اٌمبّؿ .

 لّذَ اٌىبرت أفىبسٖ فٟ لبٌت لققٟ ،ً٘ ٔغؼ اٌمبؿ فٟ ػشك أفىبسٖ ثٙزا األعٍٛة؟ -8

ّْ اإلٔغبْ ِغئٚي ػٓ رؾم١ك اٌغؼبدح ال ٌٕفغٗ  لّذَ اٌمبّؿ أفىبسٖ فٟ لبٌت لققٟ ع١ًّ أساد ِٓ خالٌٗ أْ ٠مٛي: ا

ؽغت ثً ٌّٓ ؽٌٛٗ أ٠نب ،رٍه اٌغؼبدح اٌزٟ رزّّضً فٟ رشن ا٢خش٠ٓ ٠ّبسعْٛ ؽش٠زُٙ وّب ٠ؾبإْٚ ِب ِبدِذ ال 

 ّئٌُ ٌإلٔغبْ ثغجت عٍٛوٗ ، رئرٞ ا٢خش٠ٓ ، فبٔىغبس إٌجزخ ٚعمٛىٙب رّٛمؼ اٌٛالغ اٌ
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 ثٌغؤثي ثألٚي:   

ُّ أجخ ػٓ ثألعتٍز ثٌضٟ ص١ٍٗ:  ـّ ث٢صٟ ِٓ لقز)سعُ ثٌمٍخ (ٌجّجي ٔججٟ ،ع  ثلشأ ثٌٕ

أػشف ٌّبرا مبق فذسٞ ثزٍه إٌّجزخ اٌّزٟ رؾذَّد ٚؽذرٟ ٚ الزؾّذ ؽ١برٟ, ٚ أػشف ٌّبرا عبءد ػاللزٟ ثٙب اٌٝ رٌه       

ٌٟ ِٓ أْ أثشِّة فذ٠مٟ ) ؽغٕٟ (, اٌزٞ أؽنش٘ب ثّٕبعجخ ؽفبئٟ ِٓ ِشمٝ , فؤٔب ٌُ أوشّ٘ب ثغجت  اٌؾذ اٌّخغً. ال ثذ

                          رٌه اٌقذ٠ك اٌزٞ رؼبىف ِؼٟ , ٚصاسٟٔ فٟ ث١زٟ , ِقيؾًجب رٍه إٌجزخ ,ثٍفبفزٙب اٌؾفبفخ.                                           

فؾ١ؼ أٔٗ ٘ٛ اٌزٞ اخزبس ٌٙب رٌه اٌّىبْ أعفً عذاس اٌغشفخ ,ٚٚمؼٙب ف١ٗ ثؼذ أْ ٔضع ػٕٙب ٌفبفخ اٌٛسق ٚاٌؾجش       

,ٚفؾ١ؼ أٔٗ ؽشػ ٌٟ ثؾشفٗ اٌّؼٙٛد *ٚثّب ٠ؾجٗ اإلِالء,ِٙبَ سػب٠زٙب اٌزٟ أرؼجزٕٟ فٟ ِب ثؼذ ,اال أٔٗ ٌُ ٠ىٓ عجًجب فٟ 

 .ثؤٚسالٙب اٌزٟ رؾجٗ سعُ اٌمٍت اٌؼذاء اٌزٞ ّٔب ث١ٕٟ ٚث١ٓ رٍه إٌجزخ

ُّ اعزٛؽٝ اٌمبؿ ػٕٛاْ لّقزٗ؟  -ٔ ِ 

 ِٓ ؽىً ثٌٕذضز ثٌضٟ أ٘ذث٘ج إ١ٌٗ فذ٠مٗ ،ألّٔٙج صؾذٗ سعُ ثٌمٍخ .

 ِب اٌفٓ األدثٟ اٌزٞ ٠ٕزّٟ ا١ٌٗ إٌـ؟ لقخ لق١شح .  -ٕ

ّّخ سثبه ّٚد ِز١ٓ ٠شثو اٌمبّؿ ثقذ٠مٗ)ؽغٕٟ( ،دًٌّ ػٍٝ رٌه . -ٖ  ص
فز ٚلش ِشمٗ، ٚص٠جسصٗ، ٚإدنجس دغٕٟ ٘ذ٠ز )ٔذضز صؾذٗ سعُ ثٌمٍخ ( صؼجىف دغٕٟ ِغ ثٌمجؿ خج

 ٍِفٛفز دجٌٛسق ٚثٌّؾذش ٌقذ٠مٗ.

ًّ وٍّخ ِٓ  اٌىٍّبد ا٢ر١خ : -ٗ  ثإلِالء:  ثألِش   ،  ّٚمؼ ِؼٕٝ و

 ثٌفجفٍز )،(ِب ػالِخ اٌزشل١ُ إٌّبعجخ ِىبْ إٌغّخ فٟ إٌـ اٌزٞ أِبِه ؟   -٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌغؤثي ثٌغجٟٔ:   

ُّ أجخ ػٓ ثألعتٍز ثٌضٟ ص١ٍٗ:  ـّ ث٢صٟ ِٓ لقز)سعُ ثٌمٍخ (ٌجّجي ٔججٟ ،ع  ثلشأ ثٌٕ

ثنشٚسح ٚعٛد ػاللخ ؽت أٚ ثغل ث١ٕٟ ٚث١ٕٙب ,سأ٠ذ ف١ٙب  ِغشد ٚاؽذح ِٓ ِٛعٛداد "فٟ اٌجذا٠خ ٌُ أؽؼش 

 اٌغشفخ , ِضً اٌىشعٟ ,ٚ اٌيبٌٚخ ,ٚاٌّذفؤح,ٚاٌخضأخ, أٚ ؽزٝ اىبساد اٌقٛس ػٍٝ اٌغذاس .

ّّ شح ِضً غ١ش إّٟٔٔ ثؼذ أ٠بَ ,رّٕجٙذ اٌٝ ِب ٠ض١شٖ فّزٙب ِٓ اٌّغؤَ فٟ ٔفغٟ , ِب اٌزٞ ٠غزثٕٟ اٌٝ ِغشد ٔجزٗ ِغ

اٌّزّبص١ً إٌّؾبع١ّخ أٚ اٌجالعز١ى١خ , رؾٍّك فٟ عمف اٌغشفخ اٌمبرُ أٚ فٟ اٌغذساْ اٌّقفشح اٌّزمّؾشح ,أٚ سثّب فٟ رمبى١غ 

 ٚعٟٙ ,ٚال ع١ّب رٍه األخبد٠ذ اٌّزمبىؼخ فٟ عجٙزٟ ٚ فٟ خذٞ*".

 بـ اٌتسمت نظرة القاٌص األكلٌية إلى النبتة؟ -ُ
ات الغرفة , مثل الكرسي ,و الطاولة ,والمدفأة,والخزانة, أو حتى إطارات الصور عمى الجدار رأى  فييا  مجرد واحدة من موجود

 ،ولم يشعر بضرورة وجود عالقة حّب أو بغض بينو وبينيا .
 ػالِز ثالعضفٙجَ )؟(ِب ػالِخ اٌزشل١ُ إٌّبعجخ ِىبْ إٌغّخ فٟ إٌـ اٌزٞ أِبِه ؟   -ٕ

 (؟ عمف اٌغشفخ اٌمبرُ رؾٍّك فّٟٚمؼ اٌقٛسح اٌف١ّٕخ فٟ ػجبسح ) -ٖ

ّٛس   .ثٌٕذضز إٔغجٔز صٕظش دؾّذر إٌٝ عمف ثٌغشفز ثٌمجصُف

 (؟ِب دالٌخ ػجبسح )رؾٍّك فٟ عمف اٌغشفخ اٌمبرُ أٚ فٟ اٌغذساْ اٌّقفشح اٌّزمّؾشح -ٗ

 عٛء ثألٚمجع ثٌّجد٠ّز ٌٍمجّؿ
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 (؟ِب دالٌخ ػجبسح)األخبد٠ذ اٌّزمبىؼخ فٟ عجٙزٟ ٚ فٟ خذٞ -٘

 ٓ .ثٌّضمّذَ فٟ ثٌّغ      

ّّشح ِضً اٌّزّبص١ً إٌّؾبع١ّخ أٚ اٌجالعز١ى١خ , ِب ِؾبػش اٌؾبػش فٟ ػجبسح ) -ٙ ِب اٌزٞ ٠غزثٕٟ اٌٝ ِغشد ٔجزٗ ِغ

 . ِؾجػش ثٌّذ٘ؾز ثالعضغشثح رؾٍّك فٟ عمف اٌغشفخ اٌمبرُ أٚ فٟ اٌغذساْ اٌّقفشح اٌّزمّؾشح ....(؟ 

 صٕظش دؾّذر .  ّٚمؼ ِؼٕٝ وٍّخ )رؾٍّك ( ؽغت ٚسٚد٘ب فٟ إٌـ اٌزٞ أِبِه.  -7

ًّ وٍّخ ِٓ اٌىٍّبد ا٢ر١خ  -8  اعزخشط ِٓ إٌـ ِب ٠مبسة و

 ِالِخ : صمجى١غ 

 ثٌُذفش: ثألخجد٠ذ.

ّّشر .  عجدضز: ِغ

 ثًٌٍّ: ثٌغأَ 

9- . َُ  ِب اٌغزس اٌٍغٛٞ ٌىٍّخ) اٌغؤَ(؟ َعِئ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌغؤثي ثٌغجٌظ:       

ُّ أجخ ػٓ ثألعتٍز ثٌضٟ ص ـّ ث٢صٟ ِٓ لقز)سعُ ثٌمٍخ (ٌجّجي ٔججٟ ،ع  ١ٍٗ: ثلشأ ثٌٕ

إٌنيا نبتة متعبة ك مقمقة في آف معنا , ك ىي تحتاج إلى عناية يكمية كي تنمك ببطنيا السميؾ ,كما أنيا ترغمني كؿ       
صباح عمى إزاحة الستائر كي ترل النكر أك يراىا ,ك تجبرني عمى رٌييا ,كتنظيؼ أكراقيا مف الغبار,ثـ تسميدىا بيف مدة ك 

 أخرل,أجـز بأني كرىتيا.
ما أثار غيظي ,ىك ما قرأيتو في إحدل الصحؼ ,مف أف النباتات التي تعيش داخؿ البيكت تحتاج إلى مف يبتسـ ليا       

 أحياننا  * ألنيا مخمكقات حٌساسة,كائنات حٌية تتمقؼ االبتسامة , كما الضكء الذم يبعث الحياة في عركقيا.
 عدد ثالثة أمكر أثارت استياء القاص مف النبتة. -ُ

اج إلى عناية يومية كي تنمو ، فترغمو كّل صباح عمى إزاحة الستائر ، ورّييا ، وتنظيف أوراقيا ، وتسميدىا ، كما أّنيا تحت
 تحتاج إلى من يبتسم ليا.

 الفاصمة المنقوطة )؛(ما عالمة الترقيـ المناسبة مكاف النجمة في النص الذم أمامؾ ؟   -ٕ

 (.حٌية تتمقؼ االبتسامةكائنات ) ّٚمؼ اٌقٛسح اٌف١ّٕخ فٟ ػجبسح -ٖ

 . أؽخجفٌج ٠غضمذٍْٛ ثالدضغجِز ٌٕذجصجسفٛس ث       

ًّ وٍّخ ِٓ اٌىٍّبد ا٢ر١خ. -ٗ  ٚمؼ ِؼٕٝ و

 صشغّٕٟ: صجذشٟٔ)سغُ(    ، س٠ّٙج : عمج٠ضٙج   ، غ١ظٟ: غنذٟ .

 (؟ ػٍٝ وٍّز )ٔذضز(.ػالَ ٠ؼٛد م١ّش )اٌٙبء (  فٟ وٍّخ) وش٘زٙب -٘

 كي ترل النكر أك يراىا(.)ّٚمؼ اٌقٛسح اٌف١ّٕخ فٟ ػجبسح -ٙ

   إنسانة تنظر بعينييا إلى الّنور النبتةصّور 
 . شخصا ينظر إلى النبتة لّنوروصّور ا 

 تجبرني عمى رٌييا(.)ّٚمؼ اٌقٛسح اٌف١ّٕخ فٟ ػجبسح -7
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ّٛس ث  . إٔغجٔز صجذشٖ ػٍٝ عمج٠ضٙج ٌٕذضزف

 ،كضحيا.أشار الكاتب إلى جممة  مف الحقائؽ العممٌية المتعٌمقة بالنبات  -ٖ
ّٞ ، ٚثٌضغ١ّذ ، ٚصٕظ١ف ثألٚسثق.  صذضجػ إٌٝ ثٌنٛء ،ٚثٌش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌغؤثي ثٌشثدغ:       

ُّ أجخ ػٓ ثألعتٍز ثٌضٟ ص١ٍٗ:      ـّ ث٢صٟ ِٓ لقز)سعُ ثٌمٍخ (ٌجّجي ٔججٟ ،ع  ثلشأ ثٌٕ

ىذا ما ينقصني , ثـ إٌف االبتساـ ليس مف طبعي, فأنا ال أكاد أرخي شفتي أماـ أكثر األمكر طرافة .)حسني( الذم 
ٌؿ ىك أف أضعيا خارج الغرفة , عند زاكية أفضؿ ح ؟جاء بيا يعرؼ ىذه الحقيقة , فكيؼ يمكنني االبتساـ لمجرد نبتة بميدة

درج العمارة ,لكف )حسني(أكصاني بأال أنقميا مف مكانيا * ألف تغيير مكقعيا سيؤدم إلى اضطرارىا لمتكيؼ مع المكاف 
 الجديد , كقد ال يناسبيا , فتذبؿ كتمكت.

 التراجع في كٌؿ مٌرة؟حاكؿ القاص أف يتخٌمص  مف النبتة غير مٌرة ، ما السبب الذم دفعو إلى  -ُ
حسني(أوصاني بأال أنقميا من مكانيا ؛ألن تغيير موقعيا سيؤدي إلى اضطرارىا لمتكيف مع المكان الجديد , وقد ال يناسبيا 

 ,فتذبل وتموت.

 أشار الكاتب إلى جممة  مف الحقائؽ العممٌية المتعٌمقة بالنبات ،كضحيا. -ِ
 تجّنب نقميا من مكان آلخر .      

 الفاصمة المنقوطة )؛(ما عالمة الترقيـ المناسبة مكاف النجمة في النص الذم أمامؾ ؟   -ٖ

 المكان الجديد . عالـ يعكد الضمير)الياء( في كممة) يناسبيا(؟   يعكد عمى -ٗ
 العبوس والتجّيم. ما داللة عبارة)فأنا ال أكاد أرخي شفتي أماـ أكثر األمكر طرافة(؟   -٘
 ؟(؟ فكيؼ يمكنني االبتساـ لمجرد نبتة بميدة) ة الجممة االستفياميةما مشاعر الكاتب في عبار  -ٙ

 الّدىشة واالستغراب .      
 َمشَس .ِج ثٌجزس ثٌٍغٛٞ ٌىٍّز) ثميشسس(؟  -7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌغؤثي ثٌخجِظ:      

ُّ أجخ ػٓ ثألعتٍز ثٌضٟ ص١ٍٗ:      ـّ ث٢صٟ ِٓ لقز)سعُ ثٌمٍخ (ٌجّجي ٔججٟ ،ع  ثلشأ ثٌٕ

"خالؿ شير آذار, انتعشت تمؾ النبتة , كنمت بما يكحي برغبتيا في التخٌمص مف عيكب صمتيا , ك لكف ىذا لـ يكقؼ        
صراعي الٌصامت معيا, فيي عمى أية حاؿ كائف يدىـ حياتي, يخرؽ ك حدتي ,ك يتدخؿ  في يكمياتي , لماذا ال أتخمص منيا 

  ؟حياتي بكضعيا في غرفتي * أال يمكف أف يككف )حسني( قد تآمر عمى 
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لف يستغرؽ األمر أكثر مف ثانية كاحدة  :حيف اقتربت يدم مف ساقيا ,تحسست تمؾ الساؽ , إنيا خشنة مع طراكتيا ,فٌكرت 
 ,أدير يدم , فأقصؼ الٌساؽ,حركة كاحدة ك ارتاح منيا . 

ّٟ اٌٝ عٍغٍخ عشائُ لٍّجذ اٌفىشح فٟ سأعٟ , فزٛفٍذ ثغشػخ اٌٝ إّٟٔٔ ِمذَ ػٍٝ اسرىبة فؼٍخ رٕز

لزً إٌّفظ, رشاعؼذ,ٚ رٕٙذُد, ٚ عٍغذ ػٍٝ اٌّمؼذ ,ٚ ٚمؼذ وّفٟ أعفً فىٟ ِؾّذًلب ثؾ١شح ٚ لٍك. فٟ رٍه 

اٌٍؾظخ سأ٠زٙب رؾشئّت, ٚ رٌٛذد ألٚسالٙب ػ١ْٛ , ػ١ْٛ وض١شح أخزد رشالجٕٟ ثؾزس, فٛعئذ ثؾفزٟ رفزشاْ 

 . ػٓ اثزغبِخ غ١ش ِفِٙٛخ , ػٍٝ األلً ثبٌٕغجخ ٌٟ"

 خالؿ شير آذار فٌكر القاص أف يقصؼ ساؽ النبتة ليرتاح منيا ، بٌيف سبب تراجعو . -ُ
 أيقن أّنو مقدم عمى ارتكاب فعمة تنتمي إلى سمسمة جرائم قتل الّنفس،وشعر بأّن النبتة تراقبو بحذر.

  عالمة االستفيام )؟(ما عالمة الترقيـ المناسبة مكاف النجمة في النص الذم أمامؾ ؟   -ِ
 ح معنى كٌؿ كممة مف الكممات اآلتية  حسب كركدىا في النص الذم أمامؾ . كضٌ  -ّ

 يدىـ : يفاجئ   ، تنيدت: التنٌيد التأكه ، محدقا : منعـ الٌنظر  ، تشرئب : تمٌد عنقيا لتنظر ، 
 افتٌر: ابتسـ كبدت أسنانو التي في مقٌدـ الفـ.

 اٌمبّؿ ثٙزٖ اٌّمٌٛخ . رمجًُّ ا٢خش ؽٟء مشٚسٞ فٟ ؽ١برٕب ، ث١ّٓ ِذٜ اٌزضاَ -ٗ

منيا ؛ ألنيا تزعجو وتثير  لم يكن القاّص ممتزما مطمقًا في تقّبمو النبتة وفق أحداث القّصة ،ففي كّل مّرة كان يحاول التخّمص
 وعندما شعر بتأنيب ضميره كان ورفضت التوجو إلى الجية التي أرادىا نحو البابالّسأم في نفسو ، وقد اخترقت وحدتو وحياتو ،

يتراجع ،وأخذ أول مّرة يبتسم ليا ابتسامة غير مفيومة ،ثّم أخذ يتفّقد أوراقيا ، وُيسرُّ بسماع صوتيا وىي تتفّتح ، فوجد نفسو 
 يبتسم ليا.

 كٌظؼ القاٌص عناصر الحركة في القصة ،ىاًت مثاال لذلؾ. -ٓ
 قعد.الحركة: انتعشت تمؾ النبتة ،كنمت ،تحسست تمؾ الٌساؽ ، تشرئب ، جمست عمى الم

 كٌضح الصكرة الفنٌية في عبارة) تمؾ النبتة التي تحٌدت كحدتي كاقتحمت حياتي(.  -ٔ
 القاّص وتتدخل في شؤونو ،وتتحّدى وحدتو . إنسانة تقتحم  خصوصية لنبتةصّور ا

 ما المشاعر التي تستنتجيا مف عبارة ) قٌمبت الفكرة في رأسي ، تراجعت ،تنيدتي ، كجمستي عمى المقعد(؟  -ٕ
 شاعر الترّدد .م     

 )فٛعئذ ثؾفزٟ رفزشاْ ػٓ اثزغبِخ غ١ش ِفِٙٛخ ,ػٍٝ األلً ثبٌٕغجخ ٌٟ( ؟ ما المشاعر التي تستنتجيا مف عبارة  -8

 مشاعر الفرح .                       
 (؟ لٍّجذ اٌفىشح فٟ سأعٟما الفكرة التي يقصدىا القاٌص كما جاء في عبارة )  -ٗ

 أن يقصف الّساق في حركة واحدة ويرتاح منيا .       
 بدا عمى القاٌص تحٌكؿ إيجابي كاضح نحك النبتة مع تٌطكر أحداث القصة ، ما مالمح ىذا التحٌكؿ؟ -َُ
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 فٛجب دؾفض١ٗ صفضشثْ ػٓ ثدضغجِز غ١ش ِفِٙٛز , ػٍٝ ثأللً ػٓ ثدضغجِز غ١ش ِفِٙٛز
ّْ ثٌمجّؿ أخز ٠ؼضجد ػٍٝ ٚجٛد٘ج ،٠ٚشغخ فٟ دمجةٙج.  ؟ ما سبب التحٌكؿ اإليجابي الكاضح نحك النبتة  -ٔٔ  أ

 . َٔؼَؼ ِب اٌغزس اٌٍغٛٞ ٌىٍّخ)أزؼؾذ(؟ -ٕٔ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌغؤثي ثٌغجدط:     

ـّ ث٢صٟ ِٓ لقز)سعُ ثٌمٍخ (ٌجّجي     ُّ أجخ ػٓ ثألعتٍز ثٌضٟ ص١ٍٗ:  ثلشأ ثٌٕ  ٔججٟ ،ع

راقبت نمٌكىا الٌسريع كؿ يكـ, كٌؿ ساعة * حتى كٍدتي أرل بعيني المجٌردة كيؼ تتفٌتح أكراقيا الجديدة, ك كيؼ تتبٌسط       
ٌطقطقة مثؿ كؼٍّ آدمية, ك حيف أصحك في الصباح , أتفقد األكراؽ ك البراعـ الجديدة,ك كثيرنا ما سمعتي صكتيا, صكت ال

ا طفكليِّا ك ضبطتي نفسي  الخافتة لألكراؽ في أثناء تفٌتحيا في الٌصباحات الباكرة. ك لقد أيقظ ذلؾ الٌصكت في أعماقي فرحن
 ذات مرة ك أنا أبتسـ ليا .    

ؼ بيننا ك في األياـ الالحقة , نمت كتكالت ليا أكراؽ جديدة , أكراؽ خضراء يانعة , كحيف بمغت منتصؼ الجدار , دب الخال
 مف جديد , فأنا أردت تكجيييا نحك الباب كي تكسك يسار الجدار , أما ىي فتكجيت إلى غير ما أريد , نحك النافذة . 

 كٌظؼ القاٌص عناصر الحركة ،كالصكت ،كالمكف في القصة . -ُ
 ىاًت مثاال لكٌؿ منيا. - أ

 .توجيت إلى غير ما أريدالحركة: 
 . و كثيًرا ما سمعُت صوتيا, صوت الّطقطقة الخافتة لألوراق الّصوت:

 .أوراق خضراء يانعةالمون:     
 . بٌيف القيمة الفنٌية ليا في النٌص   - ب

 تقريب المعنى من نفس المتمقي والتأثير فيو ،ونقل أفكار القاّص بصورة أوضح وأصدق.

 داث القصة ، ما مالمح ىذا التحٌكؿ؟بدا عمى القاٌص تحٌكؿ إيجابي كاضح نحك النبتة مع تٌطكر أح -ِ

أخذ يراقب نمّوىا الّسريع كل يوم, كّل ساعة ؛ كيف تتفّتح أوراقيا الجديدة, و كيف تتبّسط مثل كفٍّ آدمية, و في الصباح ,كان يتفقد  -

 .الّصباحات الباكرة األوراق و البراعم الجديدة,و كثيًرا ما يسمع صوتيا, صوت الّطقطقة الخافتة لألوراق في أثناء تفّتحيا في
 .أيقظ ذلك الّصوت في أعماقي فرًحا طفوليِّا و ضبطت نفسو ذات مرة و ىو يبتسم ليا -

 أّن القاّص أخذ يعتاد عمى وجودىا ،ويرغب في بقائيا. ؟ ما سبب التحٌكؿ اإليجابي الكاضح نحك النبتة -ٖ

 سريعا بعد أن توافرت ليا أسباب العناية اليومّية.ما أثر التحّول اإليجابي نحو النبتة كما ورد في النص ؟  أخذت تنمو  -ٗ
 .الفاصمة )،(ما عالمة الترقيـ المناسبة مكاف النجمة في النص الذم أمامؾ ؟   -٘
 عمى األوراق . عالـ يعكد الضمير )الياء( في كممة ) تفتحيا(؟ -ٙ
 د(.وحين بمغت منتصف الجدار , دب الخالف بيننا من جديكضح الصكرة الفنٌية في عبارة )  -ٕ
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 . إنسانة عمى خالف مع القاّص  النبتة صّور        

ا طفكليِّا ك ضبطتي نفسي ذات مرة ك أنا أبتسـ  ما المشاعر التي تستنتجيا مف عبارة -ٖ  (؟ليا)كلقد أيقظ ذلؾ الٌصكت في أعماقي فرحن
 مشاعر الفرح             

 في طريؽ آخر :أراد القاٌص أف تسير النبتة في طريؽ ،كأرادت النبتة أف تسير  -ٗ
 لماذا أصٌر كٌؿ منيما عمى رأيو؟ - أ

 القاص: أراد توجيييا نحو الباب كي تكسو يسار الجدار .
 النبتة : فتوجيت نحو النافذة حيث الضوء واليواء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ثٌغؤثي ثٌغجدغ:          

ُّ أجخ ػٓ ثألعتٍز ثٌضٟ ص١ٍٗ:      ـّ ث٢صٟ ِٓ لقز)سعُ ثٌمٍخ (ٌجّجي ٔججٟ ،ع  ثلشأ ثٌٕ

ض٠ضح , ٠ٌٛٚذ ػٕمٙب ثشفك ٔبؽ١خ اٌجبة , "٘ذأد ٔفغٟ , أِغىذ سأعٙب , لٍذ وّٓ ٠خبىت اِشأح * ِٓ ٕ٘ب أ٠زٙب اٌؼ         

 صُ سثيزٗ ثخ١و ِزقً ثؾبفخ رٌه اٌجبة . ٚثؼذ أ٠بَ , ػبد سأعٙب ٠زٛعٗ ٔؾٛ إٌبفزح , فجذد وـؤّٔب رٕظش اٌٝ اٌٛساء . 

فؾ١ؼ أْ اٌّؾٙذ أصبس فٟ ٔفغٟ أعٝ ِجّٙب , ٚال ع١ّب ؽ١ٓ لذسد أٔٙب أسادد ؽشوزٙب رٍه ٌفذ أزجبٟ٘ ٚ رزو١شٞ       

بٌزفبُ٘ اٌزٞ ؽقً ث١ٕٕب , ٌىٓ , ٌّبرا ال رغزغ١ت ٌشغجزٟ ؟ ػٍٝ األلً اوشاِب ال٘زّبِٟ ثٙب , صُ اْ اٌّغبؽخ اٌّزجم١خ ِٓ ث

 اٌغذاس ؽزٝ إٌبفزح ال رغزٛػت ّٔٛ٘ب ٚ اِزذاد٘ب , فٟٙ ِألٜ ثبٌقٛس . 

ػٍٝ اٌزٛعٗ ٔؾٛ إٌبفزح , ٚؽ١ٓ لغذ  ؽبٌٚذ ٌٟ ػٕمٙب ثشفك ٚ رق١ُّ , ٌىٕٙب ٘زٖ اٌّشح ثذد أوضش فالثخ ٚ افشاسا      

 أفبثؼٟ ػ١ٍٙب ل١ٍال , أؽغغذ ثؼٕمٙب رشرغف , أعً , ٌمذ اسرغفذ ِشر١ٓ . 

ِٓ اٌقؼت أْ أفُٙ أٚ أفذق ِب ؽذس , ٌىٓ رٍه اٌؼٕك اسرغفذ ث١ٓ أفبثؼٟ ِضً عّىخ ؽ١خ , اصددد افشاسا ػٍٝ      

 اس ,ار ثٙب رٕىغش" . رٕف١ز ِب ثذأرٗ , ٚث١ّٕب أؽبٚي ص١ٕٙب ٔؾٛ اٌجبة ثبفش

 ِب رسٚح اٌزؤصَ فٟ اٌمّقخ؟   -ٔ

 رسٚر ثٌضأصَ : ثٔىغجس ػٕك ثٌٕذضز ػٕذِج سفنش ثٌضّٛجٗ ٔذٛ ثٌذجح .

 )فجذد وـؤّٔب رٕظش اٌٝ اٌٛساء( .كضح الصكرة الفنٌية في عبارة  -ٕ

ّٛس ثٌٕذضز إٔغجٔز صٕظش إٌٝ ثٌٛسثء .           ف

 ذكريات القاّص الكثيرة.لجدار مألى بالّصور(؟  ما داللة عبارة) المساحة المتبّقية من ا -ٖ
 النقطتان الرأسيتان ):(ما عالمة الترقيـ المناسبة مكاف النجمة في النص الذم أمامؾ ؟   -ٗ
 أراد القاّص أن تسير النبتة في طريق ،وأرادت النبتة أن تسير في طريق آخر : -٘

 لماذا أصّر كّل منيما عمى رأيو؟ - أ
الباب ؛ ألن المساحة المتبقّية من الجدار حتى النافذة ال تستوعب نمّوىا وامتدادىا ،فيي مألى القاص: أراد توجيييا نحو 

 بالصور . وكأّنو ال يريدىا داخل بيتو ،ويريدىا أن تنمو خارجو ،أو ترحل عنو .
 النبتة : أرادت التوّجو نحو النافذة : حيث الضوء واليواء ،وكأّنو تريد البقاء والحياة.

ًّ ِّٕٙب ؟ ِب ٔز١غخ  - ة  ٘زا اٌزؼّٕذ ػٍٝ و
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اٌمبؿ: لغذ أفبثؼٗ ػ١ٍٙب ٚ٘ٛ ٠ؾبٚي ٌٟ ػٕمٙب ٔؾٛ اٌجبة ،فبٔىغشد ،ِّب أصبس فٟ ٔفغٗ خٛفب، ٚسأٜ فٟ 

 أٚساق إٌّجزخ ػ١ٛٔب رٍزّٙٗ.

ُّ عّفذ ٚعميذ .  إٌجزخ: أىغش ػٕمٙب أٚال ،ٌُٚ رِّل عٜٛ أ٠بَ ل١ٍٍخ ؽزٝ رثٍذ أٚسالٙب ٚاففّشد ،ص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌغؤثي ثٌغجِٓ :          

ُّ أجخ ػٓ ثألعتٍز ثٌضٟ ص١ٍٗ:      ـّ ث٢صٟ ِٓ لقز)سعُ ثٌمٍخ (ٌجّجي ٔججٟ ،ع  ثلشأ ثٌٕ

"وبْ اٌقٛد اٌزٞ عّؼزٗ ٌؾظزئز أؽجٗ ثقٛد وغش ػظّخ ثؾش٠خ , ٚ دّٕٟ٘ ؽؼٛس ِٓ اسرىت عشِب فٟ غفٍخ           

ِٓ إٌبط , ٚاٌغبئً اٌزٞ ّٔض ِٓ ِىبْ اٌىغش ٌيخ ٠ذٞ , أِب سأعٙب فظً ث١ٓ أفبثؼٟ , ٌُ أدس ِبرا أفؼً ثٗ , رٍفذ ؽٌٟٛ 

ٚساق ػ١ٛٔب رزّٕٟٙ , ٚ ار عمو اٌشأط ِٓ ٠ذٞ , فزؾذ اٌجبة , ٚغبدسد ثزػش , رشاعؼذ لذِبٞ ٔؾٛ اٌٛساء , سأ٠ذ فٟ األ

 اٌج١ذ 

ٌُ رّل عٜٛ أ٠بَ ل١ٍٍخ ؽزٝ رثٍذ أٚسالٙب , ؽبٌٚذ أمبر٘ب , ٔظفذ ِغبِبرٙب ثميؼخ ِٓ اٌمّبػ اٌّجٍٛي , س٠ٚزٙب      

 قّذ ِٛعغ . ثؾشؿ , فزؾذ اٌغزبئش ٚ إٌٛافز , ٌىٓ وبٔذ أؽجٗ ثؼض٠ض ٠ش٠ذ االٔغؾبة ِٓ ؽ١برٟ ث

س٠ٚذا س٠ٚذا اففشد أٚسالٙب , وً ٠َٛ رقفش أٚساق عذ٠ذح , صُ رغف ٚرغمو , ٌُ ٠جك عٜٛ أغقبٔٙب اٌزٟ اعّٛدد ,      

ٚثذد ِضً أرسع عٛداء ٌؼٕىجٛد خشافٟ ٠زؾجش ثغذاس , صُ ٠غمو ػٍٝ األسك فغؤح فٟ اؽذٜ ١ٌبٌٟ أ٠بس , ف١ؼٛد اٌغذاس 

ب , أِب أٔب فمذ دّ٘زٕٟ سغجخ عبِؾخ , غ١ش ِفِٙٛخ ثشإ٠خ رٌه اٌقذ٠ك ) ؽغٕٟ ( , ٌّبرا ِضٍّب وبْ , ِزمؾشا ِقفشا , ٚػبس٠

 اؽزمذ ا١ٌٗ ؽ١ٓ عمو اٌؼٕىجٛد فٟ عىْٛ رٍه ا١ٌٍٍخ ِٓ أ٠بس ؟" .

 كٌظؼ القاٌص عناصر الحركة ،كالصكت ،كالمكف في القصة . -ُ
 ىاًت مثاال لكٌؿ منيا. - أ

 تسقط.،  عمو اٌشأط ِٓ ٠ذٞالحركة: 
 .وبْ اٌقٛد اٌزٞ عّؼزٗ أؽجٗ ثقٛد وغش ػظّخ ثؾش٠خ  الّصوت:

 يعكد الجدار مصفٌرا .  ، أغقبٔٙب اٌزٟ اعٛدد ، اففشد أٚسالٙبالمون:     
 . بٌيف القيمة الفنٌية ليا في النٌص   - ب

 تقريب المعنى من نفس المتمقي والتأثير فيو ،ونقل أفكار القاّص بصورة أوضح وأصدق.

 مشاعر الّندم .( ؟ ؽبٌٚذ أمبر٘ب .وبٔذ أؽجٗ ثؼض٠ض ٠ش٠ذ االٔغؾبة ِٓ ؽ١برٟ  ما المشاعر في قول القاص )  -ٕ
                      (؟     دّٕٟ٘ ؽؼٛس ِٓ ثسصىخ جشِج فٟ غفٍز ِٓ ثٌٕجط , ٚثٌغجةً ثٌزٞ ٔض ِٓ ِىجْ ثٌىغش ٌيخ ٠ذٞ)ما المشاعر في قول القاص  -ٖ

 مشاعر الّندم .
 عنى كّل كممة من الكممات اآلتية:وّضح م -ٗ

 نّز: قطَر وسال   ،   تشّبث: تمّسك بقّوة ،دىمتني: فاجأتني ، جامحة: رغبة ال يمكن ردىا . 

 َسِوَد.ما الجذر المغوي لكممة)اسوّدت(؟  -٘
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 َسَحَب.ما الجذر المغوي لكممة )االنسحاب(؟  -ٙ

 ي رٌه ؟اؽزبق اٌمبّؿ فٟ ٔٙب٠خ اٌمقخ اٌٝ سإ٠خ فذ٠مٗ ؽغٕٟ ،ػالَ ٠ذ -7
 أعفٗ ٚٔذِٗ ػٍٝ ِٛس ثٌٕذضز  . - أ

ًّ دجٌٕذضز ،ٚخجٍٗ ِٓ فذ٠مٗ ثٌزٞ أٚفجٖ دجٌؼٕج٠ز دٙج.     - ح  ؽؼٛسٖ دجٌزٔخ ٌّج د

ربما يكون قد عاوده المرض بعد سقوط النبتة ،فاشتاق لرؤية صديقو ليعوده ويطمئن عميو حامال بيده نبتة تشبو تمك التي  -ج
 سقطت.    

 لفظة) عنكبكت( في نياية القصة ؟بـ يكحي استخداـ القاص  -ٖ
 التشّبث بالحياة ،فقد ماتت النبتة مقاومة ،متشبثة بالحياة كعنكبوت يتشّبث بالجدار،ثّم ىوى وسقط.

 (؟   موت النبتة.ؽ١ٓ عمو اٌؼٕىجٛد فٟ عىْٛ رٍه ا١ٌٍٍخ ِٓ أ٠بس)ما داللة عبارة -9

 يدّل عمى ذلك من القّصة.قيل :"  في العجمة الّندامة وفي التأّني الّسالمة" اذكر ما  -ٓٔ
م ظير العجمة واضحة في موقف القاص من النبتة ،فقد أراد الّتخّمص منيا غير مّرة وفي المّرة األخيرة قست أصابعو عمى عنقيا فانكسرت ، والند

بقطعة من القماش المبمول واضحا عندما دىمو شعور من ارتكب جرما في غفمة من الّناس بعد أن كسرىا ،ثّم حاول إنقاذىا بتنظيف مساماتيا 
 ،ورّييا ،وتعريضيا لمضوء.

 ما الحٌؿ في قصة )رسـ القمب (؟  -ُُ

 الحّل : موت النبتة ، واشتياق القاّص إلى رؤية صديقو حسني.
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 اٌؼشث١ّخ فٟ ِبم١ٙب ٚؽبمش٘ب

 :رمَٛ فىشح اٌمق١ذح ػٍٝ اٌّمبسٔخ ث١ٓ ؽبٌز١ٓ ػبؽزّٙب اٌٍغخ اٌؼشث١ّخ        

( روش ففبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟٙ األؽغٓ فٛرب ٚاألوضش ػيبء ٚأؽبس اٌٝ ٔٔ-ِٔٓ )األث١بد  -ٔ

 فقبؽزٙب ٚأفبٌزٙب ِٕٚبعجزٙب ٌىً ؽبي ٔظّب ٚٔضشا ٚرغٕٝ اٌؾؼشاء ثٙب .

( ٚفف ؽبي اٌؼشة ا١ٌَٛ ٚلذ اعزؼبسٚا ٌىالُِٙ أٌفبظب غش٠جخ دخ١ٍخ ،ٚأٍّ٘ٛا ٕٔ-ٕٔاألث١بد ِٓ )  -ٕ

 لْٛ ث١ٓ اٌفق١ؼ ٚاٌؼبِٟ ،أٚ ث١ٓ أٌفبظٗ ػبِخ ٌغزُٙ األف١ٍخ ،فّب ػبدٚا ٠فّش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ػٍٟ ثٌججسَاألد٠ت : 

 اعجب١ٔب (ِزشعّخ ػٓ اإلٔغ١ٍض٠ّخ .)لقخ اٌؼشة فٟ  -ٕد٠ٛاْ ؽؼش  -ٔأػّبٌٗ : 

 أٌف وزجب أدث١خ : ) اٌّغًّ ( ٚ)اٌّفّقً ( ٚ) إٌّؾٛ اٌٛامؼ (ٚ) اٌجالغخ اٌٛامؾخ (    -ٖ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِب ِٕبعجخ اٌمق١ذح ؟ 

 9ٖٗٔأٌمب٘ب اٌؾبػش ػٍٟ اٌغبسَ فٟ ؽفً افززبػ اٌذٚسح اٌضبٌضخ ٌّغّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّقشٞ ػبَ 

 ،٠ؾ١ٟ ف١ٙب أػنبء اٌّغّغ ،٠ٚضٕٟ ػٍٝ دٚسُ٘ فٟ اؽ١بء اٌٍغخ اٌؼشث١خ ،ٚثؼضٙب فٟ األع١بي ...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِب اٌّٛمٛػبد اٌؼبِخ فٟ اٌمق١ذح ؟

 اٌزغٕٟ ثغّبي اٌٍغخ اٌؼشث١خ  -ٔ

 ٠زؾذس ػٓ ِٛىٓ اٌنبد اٌمذ٠ُ . -ٕ

 ٠غزؼشك ريٛس اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ اٌؼقش اٌغبٍٟ٘ ؽزٝ اٌؼقش اٌؾذ٠ش . -ٖ

 ٔٙب ٌغخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ؟اٌزٟ ؽفظٙب االعالَ .٠فخش ثؤ -ٗ

 ٠زؾّذس ػٓ فقبؽخ اٌشعٛي فٍّٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُّ ٚث١بٔٗ . -٘

 ٠ؾ١ش ٌٍزؾذ٠بد اٌزٟ رزؼّشك ٌٙب اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌٛلذ اٌؾبمش . -ٙ
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ُّ أعت ػٓ األعئٍخ اٌزٟ ر١ٍٙب :   اٌغئاي األٚي : الشأ األث١بد ا٢ر١خ ، ص

  ؟العربً  ابنةً  داحً مٍ أى ب تى كٍ دى  شى اٌل ىى             األدبً  اجةٌ نٌ ماذا طحا بؾ يا صى  -ُ
  بً صى ك الكى  بيف اليِـّ  خي تنفي  تَّ ليا           فبً  تى مٍ جى كى  ؾ احداثه نكمى  أطارى   -ِ
 ًب رى الطَّ  كا مفى دٍ شى  أك فً زٍ كا مف الحي جٍ بو         شى  تى ثٍ ما بعى  أندل ةي بيَّ ري عٍ ك اليى  -ّ
  بً مى طَّ مي  كؿَّ  تتٍ آك  البيافً  مفى          نازعةو  كؿَّ   أٍحيىتٍ  اهللً  مفى  ركحه   -ْ
  بً رى الضى  مفى  أحمى ياألفاظً  سي رٍ يا       ك جى عي قً كٍ مى  اـً سَّ البى  األمؿً مف  أزىى -ٓ
  بً يي الشُّ  مفى  سه مٍ ىى  أك مسً الشَّ  مفى  يه حٍ يا    كى ظي كقً يي  حراءً الصَّ  نى بأخبيةً سٍ كى  -ٔ
 اشرح البيت األكؿ شرحا أدبيا كافيا. -ُ

ب الٌشاعر نفسو متسائال عف تقصيره مع العربٌية بانصرافو عنيا كىك خير مف تغٌنى بيا، طيخا
بانتزاعو ؛  الّتجريدفيحٌث نفسو عمى التغٌني بجماليا ،كمدحيا، كعمد الٌشاعر في ىذا البيت إلى 

بصناجة ، مشبيا نفسو باألعشى ميمكف بف قيس الٌشاعر ، الذم لٌقب شخصا آخر مف نفسو يناجيو
 العرب لحسف رنيف شعره.

 المغة العربٌية .(؟ ابنة العرب ماذا يقصد الٌشاعر ب) -ِ
 مف المخاطب في البيت األكؿ ؟ كعالـ يحثو الٌشاعر؟ -ّ

 يخاطب الشاعر نفسو كيحثو عمى التغٌني بالمغة العربية كمدحيا .
 صناجة األدب؟لماذا كصؼ الشاعر نفسو ب -ْ

لحسف رنيف شعره ، ككصؼ الشاعر نفسو)صٌناجة األدب( صناجة العرب لقب لألعشى الشاعر 
 ليدٌؿ عمى مكانة شعره كحسنو ،كمنزلة المغة العربٌية في كجدانو .

 اشرح البيت الثاني  شرحا أدبيا كافيا.   -ٓ

 ما يقمؽ الٌشاعر ىك ما آلت إليو حاؿ العربٌية اليكـ حٌتى كأٌنو راح يتقٌمب بيف الحزف كالمرض . 

 رٌية  في البيت السادس .كضح الصكرة الشع -ٔ
  صٌكر العربية فتاة نائمة في خيمتيا في الصحراء يكقظيا ضكء الٌشمس في الٌصباح أك الٌشياب الٌساطع.

 اشرح البيت الثالث  شرحا أدبيا كافيا. -ٕ
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يفتخر الٌشاعر بالمغة العربٌية كما تتمٌيز بو مف قدرة عمى التأثير ؛ بثراء معجميا المغكم ، فيي    
 صكتا بألفاظيا كأكثر مالءمة لمتعبير عف الفرح كالحزف في معانييا كأصكاتيا .أحسف 

 ما داللة عبارة )أزىى مف األمؿ البساـ مكقعيا(؟ -ٖ
 مكانة المغة العربية كأثرىا الجميؿ في النفكس .

 اشرح البيت الرابع  شرحا أدبيا كافيا. -ٗ

المغة العربية لغة البياف كالفصاحة ،كلغة القرآف الكريـ ،كمف عظمة المغة العر بٌية أٌنيا أطمقت كٌؿ ميؿ إلى البياف عند الناطؽ 
 ،فأصبحت العربٌية بالنسبة لمنٌص كالركح لمجسد لبالغتيا كفصاحتيا.بيا كأحيتو 

 ٚمؼ ِؼٕٝ وً وٍّخ ِٓ اٌىٍّبد ا٢ر١خ .  -ٓٔ
 

 ِؼٕب٘ب  اٌىٍّخ   ِؼٕب٘ب  اٌىٍّخ 

اٌالػت ثبٌقٕظ ،ٚ٘ٛ آٌخ ِٛع١م١ّخ.ٚوبْ األػؾٝ  اٌّقٕبعخ  فشفه ػٓ  ىؾب ثه
 ٠غّٝ ثقٕبعخ اٌؼشة ٌؾغٓ س١ٔٓ ؽؼشٖ 

 اٌٍغخ اٌؼشث١ّخ ،ٔغجخ اٌٝ ٠ؼشة ثٓ لؾيبْ ا١ٌؼشث١ّخ  عىذ ؽضٔب     ٚعُ
 اٌزٞ ٠ٕزغت ا١ٌٗ اٌؼشة اٌمؾيب١ْٔٛ 

 أؽغٓ فٛرب ٚأوضش ػيبء أٔذٜ       رشعً ٔفغب ى٠ٛال رٕفخ

ُّ  اٌؾضْ اٌّؾغٛ  اٌؾضْ اٌٙ

ٔبصػخ ِٓ   اٌّشك اٌٛفت
 اٌج١بْ

 ١ًِ ا١ٌٗ .   

ُِْزَيٍَت ِّيٍت  أػيذ آرذ  ِيٍٛة ،أفٍٗ :

 اٌَؼغً اٌّنَشة  فٛد عشط

ٔبئّخ،ِٓ اٌّغٕخ،ٟٚ٘  ٚعٕٝ
 إٌَٛ

 جبءخ١بَ ،ِفشد٘ب ِخ أخج١خ 

عّغ ؽٙبة ٚ٘ٛ  اٌّؾٙت
 اٌالِغ.إٌّغُ اٌّنٟء 

   

 اؽشػ اٌج١ذ اٌخبِظ  ؽشؽب أدث١ب ٚاف١ب.  -ٔٔ
 ٌىٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١ّخ رؤص١ش ػٍٝ عبِؼٙب ،ٚأٌفبظٙب راد ا٠مبع ِٛع١مٟ ؽٍٛ سّٔبْ أؽٍٝ ِٓ اٌؼغً .    

 اؽشػ اٌج١ذ اٌغبدط  ؽشؽب أدث١ب ٚاف١ب. -ٕٔ

رؾزبط اٌٝ ِٓ ٠ٛلظٙب ِٓ  ٠ؾ١ش اٌّؾبػش اٌٝ ِٛىٓ اٌٍغخ اٌؼشث١ّخ األف١ً فٟ اٌقؾشاء ،٠ٚمٛي أّٙب ا١ٌَٛ

لٍت اٌقؾشاء ،٠ٚؾ١١ٙب ثٛؽٟ ٚاٌٙبَ ِٓ اٌّؾّظ أٚ اٌّؾٙت ،ٚ٘زا اٌٛؽٟ اٌزٞ ٠ٍُٙ األدثبء ٚاٌّؾؼشاء ٌٍزغّٕٟ 

 ثغّبي اٌؼشث١خ ،٠ٚيٍك لشائؾُٙ ٌٍمٛي ثٙب.

 اعزخشط ِٓ األث١بد اٌزٟ أِبِه وٕب٠بد وّٕٝ ثٙب اٌؾبػش ػٓ اٌٍغخ اٌؼشث١ّخ . -ٖٔ

 ١ّز .ثدٕز ثٌؼشح ، ث١ٌؼشد
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 ِب اٌغشك اٌجالغٟ اٌزٞ خشط ا١ٌٗ االعزفٙبَ فٟ اٌج١ذ األٚي ؟ -ٗٔ

 ثٌضؼجخ    

 ؽذٚث( –)ؽجٛث ٠ٛلظٙج ( –)ٚعٕٝ  اعزخشط ِٓ األث١بد ِضبال ػٍٝ اٌّيجبق .    -٘ٔ

 تغٌنى الشاعر بسمات العربية كمزاياىا ،اذكرىا  -ُٔ
حركفيا أحمى مف  سعة معجميا المغكم ، صكتلغة القرآف الكريـ محمٌية في ظٌؿ اإلسالـ ، 

 العسؿ، تفكقت عمى المغات في فصاحتيا كبالغتيا كقكة ألفاظيا كبيانيا

 )ما داللة التكرار؟(حسب كركدىا في النص الذم أمامؾ ؟ (الصحراء) ما داللة كممة  -ُٕ
 داللة عمى أصالة المغة العربية كمكطف الضاد القديـ .

 )ما داللة التكرار؟(أمامؾ ؟ ( حسب كركدىا في النص الذم الّشمس ما داللة كممة)  -ُٖ
 إيقاظ العربية مف جديد .مع المعنى الذم أراد الشاعر التعبير عنو في  ـتدؿ عمى الكضكح كتنسج

 ثّؼٕٝ أْ اٌؾبػش ٚظف اٌؾّظ سِضا إلؽ١بء اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ عذ٠ذ .

 رّضً ٘زا اٌّؼٕٝ .عّبي اٌٍغخ اٌؼشث١ّخ ٔبثغ ِٓ ثالغزٙب ٚث١بٔٙب ،ٚعّبي أعٍٛثٙب . ؽذد األث١بد اٌزٟ  -9ٔ

  بً مى طَّ مي  كؿَّ  تتٍ آك  البيافً  مفى          نازعةو  كؿَّ   أٍحيىتٍ  اهللً  مفى  ركحه 
 استخرج كممات تمثؿ العكدة إلى الشعر العربي القديـ في معانيو كألفاظو. -َِ

 أخبية ،صناجة األدب .
 برزت الطبيعة بمظاىرىا المختمفة كاضحة في القصيدة ،دٌلؿ عمى ذلؾ بأبيات . -ُِ

  بً يي الشُّ  مفى  سه مٍ ىى  أك مسً الشَّ  مفى  يه حٍ يا    كى ظي كقً يي  حراءً الصَّ  نى بأخبيةً سٍ كى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ُّ أجخ ػٓ ثألعتٍز ثٌضٟ ص١ٍٙج :  غجٟٔثٌغؤثي ثٌ  : ثلشأ ثألد١جس ث٢ص١ز ، ع

 بضي القي  ك ماحرٍ األ بى خى صى  فأسكتتٍ          ةن حى صً فٍ مي  فً آالقر  ري كى سي  تٍ مى مَّ كى تى  -ُ
ـى   -ِ  بً أى كفي دى  ـو زٍ اهلل في عى  إلىيا        يدعك تً سادى  ك ابفي  قريشو  خيري  كقا
 بً غً تى  كلـٍ  ؿٍ صي نٍ تى  لـٍ  ؿي منو األصائً      تٍ جى سً لك ني  يً شٍ الكى  ميٌ ىاشً  طؽو نٍ بمى   -ّ
ًدعو   -ْ ٍيًر ميٍنصى  بً رً طى ضٍ مي  رً غيٍ  ؿو بٍ ك حى  البيافً  مفى        فازٍت بريكفو شىديدو غى
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 بً صً خى  في منزؿو  ةو زَّ عً  كمفٍ  ؿو يٍ سى     ؼو نى في كى  مى اإلسالـً حً  مفٍ  ؿٍ زى تى  كلـٍ   -ٓ
 اشرح البيت األكؿ شرحا أدبيا كافيا. -ُ

استطاعت المغة العربٌية التي نزؿ بيا القرآف الكريـ بفصاحتيا كبيانيا أف تحٌقؽ ما عجزت الٌسيكؼ كالٌرماح عف 
 خالفاتيا كقتاليا .تحقيقو ،فنشرت تعاليـ الٌديف الحنيؼ في كٌؿ األرجاء ، كنبذ القرآف الكريـ عصبٌية الجاىمٌية ك 

 ِؼٕٝ وً وٍّخ ِٓ اٌىٍّبد ا٢ر١خ . ٚمؼ  -ٕ
 

 ِؼٕب٘ب  اٌىٍّخ   ِؼٕب٘ب  اٌىٍّخ 

جمع رمح ،وىو قناة في رأسيا  األرماح
 سنان ُيطعن بو

 اٌّغ١ٛف  اٌُمُنت 

جمع أصيؿ ،الكقت حيف  األصائؿ
 تصفر الٌشمس لمغربيا

   

 اختالط األصكات الٌصخب
 يتغٌير لكنيا تنصؿ 

 نقش الٌثكب الكشي  الرسول صّمى اهلل عميو وسّمم       خير قريش:

       َجدّ         دأب

 تغٌنى الشاعر بسمات العربية كمزاياىا ،اذكرىا  -ّ
 لغة القرآف الكريـ محمٌية في ظٌؿ اإلسالـ ، دعا بيا رسكؿ اهلل عميو الٌسالـ 

 تفكقت عمى المغات في فصاحتيا كبالغتيا كقكة ألفاظيا كبيانيا .
 اشرح البيت الثاني شرحا أدبيا كافيا. -ْ

لقد كانت العربٌية معجزة القرآف الكريـ كسيمة عظيمة استطاع بيا رسكلنا الكريـ عميو الٌصالة 
 كالٌسالـ أف يؤدم بيا رسالتو بالٌدعكة إلى اإلسالـ بعزيمة كىٌمة عالية.

 اشرح البيت الثالث شرحا أدبيا كافيا. -ٓ
غة العربٌية خير حجة في دعكتو ،فعربيتو تمٌيزت بحبكة منطقيا كاف حديث الرسكؿ الكريـ بالم

كقٌكتيا في مخاطبة العقؿ كاإلقناع ،فيي كالٌثكب المنسكج مف خيكط ال تفسد كال يتغٌير لكنيا عبر 
 الٌزمف .

 في البيت الثالث . فنّية وضح الصورة ال -ٙ
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 الكريم بنقِش ثوٍب منسوٍج من خيوط قوّية ال تفسد وال يتغّير لونيا عبر الّزمن .صّور منطق المغة العربّية الذي تكّمم بو الرسول الياشمّي 

  لكنو عبر الٌزمف .كصٌكر األصائؿ خيكطا يصنع منيا نقشه لثكب ال يتغٌير       
 اشرح البيت الرابع شرحا أدبيا كافيا. -ٕ

أف تتخممو التشققات كتفٌكقت ىذه المغة عمى غيرىا بالبياف كالبالغة ،فيي جدار قكٌم ال يمكف 
 عبر الٌسنيف ،كىي حبؿ مستقيـ مكيف ال يحيد عف طريقو أبدا.

 كضح داللة عبارة)فازت بركف شديد غير منصدع(. -ٖ
 بالغة المغة العربية كقٌكتيا .

 اشرح البيت الخامس شرحا أدبيا كافيا. -ٗ
كريـ ،كانساف نزؿ بديار المغة العربٌية محمية في ظٌؿ اإلسالـ ؛ألٌنيا المغة التي نزؿ بيا القرآف ال

  .خصبة تحميو كترعاه كتعٌزه
 اضبط حرؼ الصاد في كممة )تنصؿ(. الضمة)تنصيؿ( -َُ
عّبي اٌٍغخ اٌؼشث١ّخ ٔبثغ ِٓ ثالغزٙب ٚث١بٔٙب ،ٚعّبي أعٍٛثٙب . ؽذد األث١بد اٌزٟ رّضً ٘زا  -ُُ

 اٌّؼٕٝ .
 بالقيضي  ماح كاألرٍ  بى خى صى  فأسكتتٍ     ةن حى صً فٍ مي  فً آالقر  ري كى سي  تٍ مى مَّ كى تى 
ـٍ تىًغًب  لـٍ  ؿي منو األصائً  تٍ جى سً لك ني  يً شٍ الكى  ميٌ ىاشً  طؽو نٍ بمى  ٍؿ كل  تىٍنصي

 استخرج كممات تمثؿ العكدة إلى الشعر العربي القديـ في معانيو كألفاظو. -ُِ
 قريش              

 برزت الطبيعة بمظاىرىا المختمفة كاضحة في القصيدة ،دٌلؿ عمى ذلؾ بأبيات . -ُّ
ـٍ تىًغًب  لـٍ  ؿي منو األصائً      تٍ جى سً لك ني  يً شٍ الكى  ميٌ ىاشً  طؽو نٍ بمى  ٍؿ كل  تىٍنصي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ُّ أجخ ػٓ ثألعتٍز ثٌضٟ ص١ٍٙج : ثلشأ: السؤال الثالث  ثألد١جس ث٢ص١ز ، ع
 كخر سمطانيا ينيار مف صبب ا الميالي في فرائدىا      حتى رمتي -ُ
 كأف عدناف لـ تمأل بدائعو            مسامع الككف مف ناء ك مقترب  -ِ
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 نطير لمفظ نستجديو مف بمد                 ناء ك أمثالو منا عمى كثب  -ّ
 كميرؽ الماء في الصحراء حيف بدا         لعينو بارؽ مف عارض كذب  -ْ
 أزرل ببنت قريش ثـ حاربيا             مف ال يفرؽ بيف النبع ك الغرب -ٓ

 اشرح البيت األكؿ شرحا أدبيا كافيا. -ُ
بعد أف بٌيف الٌشاعر مكانة المغة قديما راح يقارنيا بالحاؿ المؤسؼ الذم آلت إليو اليـك ،فانيار 

 عرشيا كسقطت فرائدىا بعد أمجاد عريقة ، مف إىماؿ أىميا ليا .
 في نفكس أبنائيا،كضح ذلؾ. مظاىر تراجع المغة العربّيةذكر الٌشاعر بعض  -ِ

ييممكف العربية الفصيحة ،كيبتعدكف عف معاجميا ،كيفضمكف األلفاظ الدخيمة مف الثقافات األخرل 
 ،ال يمٌيزكف بيف ألفاظ  العربٌية .

 ٝ وً وٍّخ ِٓ اٌىٍّبد ا٢ر١خ . ٚمؼ ِؼٕ -ٖ

 ِؼٕب٘ب  اٌىٍّخ   ِؼٕب٘ب  اٌىٍّخ 

 ما انحدر مف األرض    صبب  سقط خرٌ 

 قاص أك بعيد    ناء  جمع فريدة، كىي الجكىرة الثمينة  فرائد
 

:جد العرب ،كناية عف المغة  عدناف
 العربية .

 قرب كثب 

    الماءكمف يصٌب  كميرؽ الماء  سحاب ذك برؽ    بارؽ

    سحاب مطؿٌ  عارض
 المغة العربٌية بنت قريش  أىاف كعاب أزرل
شجر صمب ينمك عمى  الٌنبع

 رؤكس الجباؿ   
ضرب مف شجر تسٌكل منو الٌسياـ    الغىرىب 

كيطمؽ في بالد الٌشاـ عمى شجر الحكر ،ينمك 
بة.  حكؿ األنيار كالمياه،كاحدتو: غىرى

 شرحا أدبيا كافيا. ثاني اشرح البيت ال -ْ

فبدت المغة العربية مجيكلة ،ككأف )العربٌية( لـ يمأل جماليا كبديع أسمكبيا أقصى األرض 
 كأدناىا.
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 ما الجذر المغكم لكممة)ميرؽ(؟ ىىرىؽى  .  -ٓ
 شرحا أدبيا كافيا. ثالث كالرابع ال فاشرح البيت -ٔ

يستعيرون في كالميم ألفاظا أخرى غيرىا ،من الدخيل والمترجم في يتألم الّشاعر لما آل إليو حال العربّية اليوم ،فصار أىميا 
المغات األخرى ،وىم ال يعممون أّن العربّية غنّية في اشتقاقيا وتصريفيا .وحاليم ىذا كحال من صّب الماء في الّصحراء ،حين 

ا عندما وجدوا بديال في كالميم حتى ظير سحاب ذو برق مطّل في األفق بل مطر فيو . قصد أّن أىل المغة العربّية تخّموا عني
ن كان ال يؤدي المعنى كما تؤتيو المغة العربّية .  وا 

 سٌجؿ الشاعر عتبا عمى أبناء المغة العربية الذيف خذلكىا ،حدد األبيات التي تمثؿ ذلؾ . -ٕ
 نطير لمفظ نستجديو مف بمد                 ناء ك أمثالو منا عمى كثب 
 كميرؽ الماء في الصحراء حيف بدا         لعينو بارؽ مف عارض كذب 
 أزرل ببنت قريش ثـ حاربيا             مف ال يفرؽ بيف النبع ك الغرب

ٌنما في أبنائيا ،كضح ذلؾ . -ٖ  العيب ليس في المغة ،كا 
ـٌ المغات كأكمميا ، أما المغة العربية لغة البالغة كالبياف ،نزؿ بيا القرآف الكريـ بإعجازه كبيانو  كبالغتو ،فيي أت

 أبناء العربٌية فيـ مقصركف في حٌقيا ،بابتعادىـ عنيا ، كاستارتيـ ألفاظا مف لغات أخرل كتكٌممكا بيا .
 شرحا أدبيا كافيا. ت الخامساشرح البي -ٗ

 ظيا.مف يحارب المغة العربٌية اليكـ كيعيبيا الجاىؿ الضعيؼ بعربٌيتو الذم ال يفٌرؽ بيف ألفا
 كضح الٌصكرة الٌشعرٌية في قكؿ الشاعر : -َُ

 حتى رمتيا الميالي في فرائدىا       كخر سمطانيا ينيار مف صبب
سقط بطكؿ الميالي مف التعب  ،كلكٌف ممكيا قد ممكة تجمس عمى عرشيا المغة العربّيةصور 

 كالمرض .
 كضح الٌصكرة الٌشعرٌية في قكؿ الشاعر : -ُُ

 نطير لمفظ نستجديو مف بمد                 ناء ك أمثالو منا عمى كثب 
 كميرؽ الماء في الصحراء حيف بدا         لعينو بارؽ مف عارض كذب

 أٌف لدينا مثمو، كىك قريب في متناكؿ األيدم . ،رغـ  شيئا نستعيره من بمد بعيد المفظصكر الٌشاعر  -ُ
بحال من صّب الماء  في كالمو من لغات أخرى ، ويبتعد عن العربّية حال من يستخدم ىذا المفظ الدخيلصكر  -ٕ

 في الصحراء واستغنى عنو ،حين ظير لو سحاب ذو برق مطّل في األفق ال مطر فيو .
 ما داللة ما تحتو خط في البيت اآلتي: -ُِ
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 مف ال يفرؽ بيف النبع ك الغربأزرل ببنت قريش ثـ حاربيا             
نما في الذيف ال يتقنيا مف العرب كال يمٌيز بيف ألفاظيا . العيب ليس في المغة  العربية كا 

 اعزخشط ِٓ األث١بد اٌزٟ أِبِه وٕب٠بد وّٕٝ ثٙب اٌؾبػش ػٓ اٌٍغخ اٌؼشث١ّخ . -ٖٔ

 بنت قريش 
 مقترب (. –استخرج مف األبيات مثاال عمى الٌطباؽ . )  ناءو  -ُْ

 ،دٌلؿ عمى ذلؾ بأبيات .برزت الطبيعة بمظاىرىا المختمفة كاضحة في القصيدة  -ُٓ
 كميرؽ الماء في الصحراء حيف بدا         لعينو بارؽ مف عارض كذب 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ُّ أجخ ػٓ ثألعتٍز ثٌضٟ ص١ٍٙج :: رابعالسؤال ال    ثلشأ ثألد١جس ث٢ص١ز ، ع
 إلى دخيؿ مف األلفاظ مغترب        أنترؾ العربي السمح منطقو            -ُ
  كفي المعاجـ كنز ال نفاذ لو                 لمف يميز بيف الدر ك السخب  -ِ
 كـ لفظة جيدت مما نكررىا              حتى لقد ليثت مف شدة التعب   -ّ

       ك لفظة سجنت في جكؼ مظممة      لـ تنظر الشمس منيا عيف مرتقب -ْ
 فمـ يؤكبا الى الدنيا كلـ تؤب                  ى القارظاف بيا كأنما قد تكلٌ   -ٓ
 ىنا يؤسس ما تبنكف لمعقب       يا شيخة الضاد ك الذكرل مخمدة    -ٔ

 ىنا تخطكف مجمدا ما جرل قمـ      بمثمو في مدل األدىار ك الحقب  -ٕ
 اشرح البيتيف األكؿ كالثاني شرحا أدبيا كافيا . -ُ

كفي المعاجـ يتساءؿ الٌشاعر: ىؿ نترؾ المفظ العربٌي اليكـ كنجرم كراء الٌدخيؿ كالغريب مف لغات أخرل لنتكٌمـ بو ، 
أٌف الذم يمٌيز بيف  بمعنى العربٌية كنز ثميف مف المفردات باشتقاقيا كتصريفيا كأصالتيا ،لمف يمٌيز بيف ألفاظ المغة .

مٌي التي تخمك مف المؤلؤ أك الجكاىر يستطيع أف يمٌيز بيف مفردات المغة العربٌية     كألفاظيا في  الؤلؤ كغيره مف الحي
المعاجـ ،كلمثمو كيضعت المعاجـ ،كىذه الصكرة تقابؿ صكرة مف ال يمٌيز بيف شجر النبع كشجر الغرب فحارب 

 العربٌية  لضعؼ قدرتو عمى التمييز بيف ألفاظيا .

 كضح الصكرة الٌشعرٌية في البيت اآلتي:  -ِ
 ك لفظة سجنت في جكؼ مظممة      لـ تنظر الشمس منيا عيف مرتقب    

 صّور األلفاظ العربّية األصيمة وقد أىمميا أصحابيا مسجونة في حفرة عميقة مظممة ال يقربيا ضوء الّشمس .
 



41 
 

 0776882770األستاذ : عاصم أبو شزار    

 كضح معنى كؿ كممة مف الكممات اآلتية:  -ّ

 ِؼٕب٘ب  اٌىٍّخ   ِؼٕب٘ب  اٌىٍّخ 

 الٌسيؿ الٌسمح
 كاحدتو ديٌرة،كىي الؤلؤة الكبيرة الٌدرٌ  

 الٌسخيب
خاب ،وىو العقد من الخرز مفردىا سِ 

ونحوه ،ليس فيو من الؤلؤ والجوىر 
 شيء

 أخرج لسانو تعبا       ليث 

 األع١بي اٌالؽمخ اٌؼبلجخ اٌزٟ رؤرٟ ثؼذوُ  اٌَؼِمت  حفرة عميقة مظممة مظممة

 ًشيخة
مفردىا شيخ وىو ذو المكانة من عمم 

 أو فضل أو رئاسة

 عمماء المغة العربٌية شيخة الٌضاد 

 مفردىا ًحٍقبة ،كىي المٌدة ال كقت ليا أك الٌسنة ،كالمقصكد:العصكر الًحقىب
كاحدتو قىرىظة ،كىك كرؽ مف  رجالف مف بني عنزة خرجا في طمب القرظ فمـ يرجعا كالقىرىظ: القارظاف

 شجر ييدبغ بو 
 

 اؽشػ اٌج١ز١ٓ اٌضبٌش ٚاٌشاثغ ؽشؽب أدث١ب ٚاف١ب . -ٗ

المغة العربية يركزكف عمى األلفاظ الشائعة ،كيترككف الركائع مف األلفاظ الكامنة في معاجـ كثير ممف يستخدمكف    
حتى  باتت ىذه األلفاظ تشكك مف كثرة استعماليا كفي المقابؿ ىناؾ كثير مف األلفاظ العربية األصيمة     العربية

 .ظٌمت حبيسة المعاجـ لـ ينظر إلييا أحد ،إذ حكـ عمييا بالبقاء مسجكنة في حفرة مظممة ال يقربيا ضكء الٌشمس 

 اشرح البيت الخامس شرحا أدبيا كافيا . -ٓ
عند العرب، كىما راث القديـ ،إذ ذكر القارظيف المذيف أصبحت حكايتيما مضرب المثؿ تأٌثر الٌشاعر بالتٌ 

رجالف مف بني عذرة خرجا يبحثاف عف كرؽ شجر يستخدـ لمدباغة كىك القىرىظ ،كلـ يعكدا بطائؿ ،كىذا حاؿ 
حالو كحاؿ ىذيف مف يٌدعي أٌنو تكٌصؿ إلى المفظ الصحيح في لغتنا العربٌية كلـ يصؿ إليو ،كفي الحقيقة 

 القارظيف المذيف لـ يعكدا بشيء بعد عناء بحثيما .

 اشرح البيتيف السادس كالسابع شرحا أدبيا كافيا .  -ٔ
ب الشاعر شيكخ المغة العربية كعمماءىا في مجمع المغة العربية ،كيعقد األمؿ عمييـ بتجديد مكانة العربية طيخا      

 في
 في حفظ أمجاد المغة العربية في معاجميا كمكاكبة تطكر المغة عبر العصكر . ألجياؿ ،مشيرا إلى أثرىـنفكس ا    
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سٌجؿ الشاعر عتبا عمى أبناء المغة العربية الذيف خذلكىا ،حدد األبيات التي تمثؿ  -ٕ
 ذلؾ .

 ؟أنترؾ العربي السمح منطقو                  إلى دخيؿ مف األلفاظ مغترب 
 كـ لفظة جيدت مما نكررىا              حتى لقد ليثت مف شدة التعب 
       ك لفظة سجنت في جكؼ مظممة      لـ تنظر الشمس منيا عيف مرتقب

 استخرج كممات تمثؿ العكدة إلى الشعر العربي القديـ في معانيو كألفاظو. -ٖ
 اٌمبسظبْ .

 ِب دالٌخ ِب رؾزٗ خو فٟ لٛي اٌؾبػش: -9

       لـ تنظر الشمس منيا عيف مرتقب      في جكؼ مظممةلفظة سجنت ك 
 رشن األٌفبً اٌفق١ؾخ ٚاّ٘بٌٙب .

 .اعزخشط ِٓ األث١بد اٌزٟ أِبِه وٕب٠بد وّٕٝ ثٙب اٌؾبػش ػٓ اٌٍغخ اٌؼشث١ّخ -ٓٔ

 ثٌّنجد .                    

 ِب اٌغشك اٌجالغٟ اٌزٞ خشط ا١ٌٗ االعزفٙبَ فٟ اٌج١ذ األٚي ؟  -ٔٔ

 ثٌٕفٟ 

 الطبيعة بمظاىرىا المختمفة كاضحة في القصيدة ،دٌلؿ عمى ذلؾ بأبيات .برزت  -ٕٔ

       ك لفظة سجنت في جكؼ مظممة      لـ تنظر الشمس منيا عيف مرتقب     
ًليى ما الجذر المغكم لكممة )  -ُّ  .تكٌلى(؟ كى
بى ما الجذر المغكم لكممة )  -ُْ  يؤكب (؟  أىكى
 لحفظيا كما في البيتيف اآلخيريف ؟ما الدكر الذم يضطمع بو عمماء العربية  -ُٓ

كضع معاجـ لمصطمحات اآلداب كالعمـك كالفنكف الحديثة ،كالسعي لتكحيد المصطمحات ،كالترجمة 
 كالتأليؼ كالنشر في مكضكعات المغة العربية كقضاياىا .

 ما داللة تفاؤؿ الشاعر في البيتيف اآلخيريف؟ -ُٔ
 إحيائيا بما يبذلون من جيود في مجامع المغة العربية لوجود عمماء يغارون عمى العربية ويعممون عمى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مذّكزة يف النحو والصزف

 العدد

( يطابقان المعدود تذكيرا وتأنيثًا : ٕ،ٔالعددان ) -ٔ  

*جاء رجل واحد و امرأة واحدة     *قرأت قصة واحدة،وكتابًا واحدًا     *أكمت رغيفًا واحدًا وتفاحة واحدة    

أت قصتين اثنتين،وكتابين اثنين   * أكمت قطعتين اثنتين من الجبن     * شربت كوبين اثنين من الماء * جمس رجالن اثنان ،و امرأتان اثنتان  *قر  
 .    * " إليكم إلو واحد "    * " إن ىذه أمتكم أمة واحدة" . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيرا وتأنيثا ويأتي معدودىا جمعا مجرورا باإلضافة : ( تخالف المعدود تذ ٓٔ - ٖاألعداد المفردة من) -ٕ  

 * حضر ثالثُة طالٍب  وحفظوا ثالَث قصائَد *  حضرت أربعَة دروٍس وتخمفت عن أربِع محاضرات 

 * لممنزل ستُة أبواٍب      *مدة العمل سبُع ساعاٍت * في الكتاب ثمانيُة دروس 

ويطابق إذا كان  مركبا ( يخالف المعدود إذا كان مفردا ٓٔالعدد )   -ٖ  
 * في المسجد عشرُة أعمدة * قال تعالى" فكفارتو إطعام عشرة مساكين" *"إّني رأيت أحد عشر كوكباً"  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

الجزأين ،يتطابق الجزآن مع المعدود.(  عدد مركب مبنّي عمى فتح ٔٔالعدد )  

      * اشتريُت أحَد عشَر كتابا          * قرأُت إحدى عشرَة مجّمًة . 

 عدد مركب مبنّي عمى فتح الجزأين في محل نصب مفعول بو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

األول ممحق بالمثنى )يرفع باأللف وينصب ويجر بالياء( -ٔ( يتكون من جزأينٕٔالعدد )  

مبنّي عمى الفتح. -ٕ                               

طالبًة.               * شيوُر الّسنِة اثنا عشَر شيرًا. *جاء اثنا عشَر طالبًا واثنتا عشرةَ   

 * حفظُت اثنتي عشرَة  قصيدًة واثني عشَر سطرًا.      * "فانفجرت منو اثنتا عشرَة عيناً"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( عدد مركب مبنّي عمى فتح الجزأين )األول يخالف والثاني يطابق(ٜٔ -ٖٔاألعداد من )  

 * شارك في المسابقة خمسَة عشَر طالبًا.      * مررت بخمَس عشرَة قريًة.



44 
 

 0776882770األستاذ : عاصم أبو شزار    

 خمسَة عشَر :عدد مركب مبنّي عمى فتح الجزأين في محل رفع فاعل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
( تأتي بصيغة واحدة مع المذكر والمؤنث وتعرب إعراب جمع المذكر الّسالم  ٜٓ -  ٕٓألفاظ العقود : من )   -ٗ  

 * تقدم لالمتحان ثالثون طالبًا وثالثون طالبة       *رأيت ثالثين نائبًا      *مررت بثالثين بيتًا.

 ثالثين : مفعول بو منصوب وعالمة نصبو الياء ألنو ممحق بجمع المذكر السالم .     
ذا كان ىناك عدد مفرد مع العقود فإنو يمتزم بقاعدتو السابق ذكرىا :  وا 
سًا ، وثالث وأربعون قصيدًة. * حفظت خمسة وعشرين بيتًا       * في الكتاب ثالثة وأربعون در   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
: األعداد مئة ،ألف ،مميون  ، بصيغة واحدة مع المذكر والمؤنث :  ٘  

 قرأُت مئةَ  كتاٍب ، كتبُت فقرة من مئِة كممٍة .

     

 *األعداد الترتيبّية عمى وزن فاعل .

العدد الترتيبي يوافق المعدود من حيث التذكير والتأنيث في جميع حاالتو ،مثل:   

 * قرأت الجزء الثامن عشر من القرآن الكريم             * قرأت الصفحة الثالثة عشرة من ىذا الكتاب 

* قرأُت الفصَل الرابَع من الّرواية.                        * سأزورك في الساعة الثامنة.    

      

 رذي ػٍٝ ػذد ِجُٙ  ال ٠مً ػٓ صالصخ ٚال ٠ض٠ذ ػٓ رغؼخ . دنؼز(: –) دنغ    

ٍَ ، ِىضُذ فٟ ِىَخ ثنَغ عٕٛاد .9-ٖرغزؼًّ اعزؼّبي األػذاد اٌّفشدح ِٓ )     (: ألُّذ فٟ اٌمذِط ثنؼَخ أػٛا

 ٚلذ رشوت ِغ اٌؼؾشح رشو١جب ِضع١ب : ؽب٘ذُد ثنؼَخ ػؾَش سعال ، وٍُّّذ ثنَغ ػؾشح اِشأح .   

 ٚلذ ٠ىْٛ ِؼيٛفب ػ١ٍٙب أؽذ أٌفبً اٌؼمٛد : فبفؾُذ ثنؼًخ ٚػؾش٠ٓ سعال .   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الزائد عمى العقد ،كتدٌؿ عمى عدد مف الكاحد إلى الثالثة، كال تستعمؿ إال بعد العقكد كبعد المئة كاأللؼ .كممة)نّيف(: 

 ريف قصيدة كنٌيفان.جاء ثالثكف رجال كنٌيؼه  ، أنفقتي عشريف دينارا كنٌيفا ، حفظتي عش

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :ُِِالتدريبات ص

 اإلجابات النمكذجٌية:

 حٌكؿ األرقاـ إلى كممات .-ُ

 أسست الجامعة األردنٌية سنة ألؼو كتسًعمئةو كاثنتيف كستيف .-أ

 مكث ىاركف الرشيد في الخالفة ثالثان كعشريف سنةن كشيراف كثمانية عشر يكمان.-ب

 كستةو كخمسيف.كلد سميماف البستاني عاـ ألؼو كثمانمئةو  -ج

 يقع الٌدرسي في إحدل عشرةى صفحةن مف المعجـ الكسيط. -د

 عيمري جٌدم سبعةه كثمانكف عاما. -ق

 في مكتبة بيتنا مئتا كتابو . -ك

 أعرب ما تحتو خط: -ِ

 عدد مركب مبني عمى فتح الجزأيف في محؿ نصب مفعكؿ بو .-أ

 لمذكر السالـ .خبر كاف منصكب كعالمة نصبو الياء ألنو ممحؽ بجمع ا-ب

 اسـ مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره كىك مضاؼ . -ج

 اسـ مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره كىك مضاؼ .-د

 اضبط أكاخر العدد كالمعدكد : -ّ

 مئةه كعشركف سنةن .-أ

.-ب  ألؼى دينارو

 أربعى عشرةى شجرةن. -ج

 سبعةى أياـو . -د
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 المصدر الصريح

  ما دؿ عمى حدث غير مقترف بزمف .ىك 

 مصدر لفعؿ غير ثالثٌي)مزيد( -ِمصدر لفعؿ ثالثٌي    -ُكىك قسماف

 صناعة، جرياف ، سييكلة، مىرىض ، قدكـ، عىٍرض، دبيب ، سيعاؿ . مصادر الفعؿ الثالثي:

 أٌما مصادر الفعؿ غير الثالثي : 

 : أنتاج ،إعادة ، تشديد ، تيًدئة، جداؿ كمجادلة، كسكاس ،طمأنة. مصدر الفعؿ الرباعي  -ُ

 :اجتياد ، اندماج، تبتييف، تعمُّـ ، اسكداد. مصدر الفعؿ الخماسي  -ِ
 :  استغفار، استجابة، اخشيشاف. مصدر الفعؿ السداسي  -ّ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ٕٗٔتدريبات ص 

 ىاًت المصدر الصريح لكٌؿ فعؿ مٌما يأتي: -ُ
: استيطاف   ، طالع: مطالعة   ، عٌمـ: تعم يـ  ،   أخرج: إخراج ، أشرؼ: إشراؼ ، اخضٌر: فىًيـ: فىٍيـ   ، استكطفى

: انيزاـ .  اخضرار، انيـز

 حٌكؿ المصادر المؤكلة إلى مصادر صريحة في ما يأتي: -ِ
 يعجبني أف تستثمرى طاقاتؾ في أعماؿ مفيدة.      استثمار  - أ

 أحٌب أف أطالعى الكتبى العممٌية.                    مطالعة  - ب

 عيف المصادر الصريحة : -ّ

 تجٌنب، االشمئزاز، االبتعاد، التقٌرب، احتراـ، االستماع، الٌتشاكر، االستفادة، االعتناء .

 يترؾ لمطالب .-ْ
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 أسموب التعجب

 اٌزؼغت لغّبْ :     

 : ٌٚٗ ف١غزبْ:                                                  صؼجخ ل١جعٟ-ٔ

 : ِب أعًّ اٌغّبَء!  ِج أفؼً 

ًْ ح  ًْ ثبٌغّبء! أفؼ  : أعّ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ؽًٍ أعٍٛة اٌزؼغت اٌٝ ػٕبفشٖ           

 ِب أسَٚع اٌّقذَق!      

 اٌّزؼغت ِٕٗ)اٌقذَق( . -ٖفؼً اٌزؼغت)أسَٚع(     -ِٕب اٌزؼغج١خ  -ٔ

ُْ ثمبٍك ٠ؼذي ث١ٓ إٌّبط!            أػظ

ٔ-    )ُْ  .اٌّزؼغت ِٕٗ)لبٍك(  -ٖؽشف اٌغش اٌضائذ اٌجبء     -ٕفؼً اٌزؼغت)أػظ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ِّب.أػشة عٍّخ ) ِب أ  سَٚع اٌقذَق!( اػشاثب رب

 ما: ما التعجبية اسـ مبني عمى السككف في محؿ رفع مبتدأ.

: فعؿ ماض جامد مبني عمى الفتح إلنشاء التعجب ، كفاعمو ضمير مستتر كجكباي تقديره )ىك( يعكد عمى )ما(.  أجمىؿى
 الصدؽ:  مفعكؿ بو منصكب، كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره 

 أركعى الٌصدؽى ( في محؿ رفع خبر المبتدأ )ما(.. كجممة )

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اضبط ما تحتو خط ضبطا تاما:

)الفتحة(  ،االبتسامةى)الفتحة(           ما أجمؿى االبتسامةى المرسكمة عمى محٌياؾ!-أ  أجمؿى

)تنكيف كسر( أكرـٍ بزيدو !-ب )السككف(  زيدو  أكرـٍ

 ،نحك: هلل دٌرؾ! ،ما شاء اهلل! ، سبحاف اهلل! ، تبارؾ الرحمف ! تعجب سماعي-ِ
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 :ُّٔتدريبات ص 

 استخرج أسمكب التعجب : -ُ
 أسمكب التعجب: ما أكفرىه. -أسمكب التعجب: أبصر بو.   ب-أ

!. ما أعظـى الصدؽ!   ، ما أحسفى االبسامةى! ، ما أجمؿى السماءى! -ِ  ،  ما أكـر الرجؿى
 أعرب جممة) ما أنضرى خضرةى الزرًع!( -ّ

 ما: ما التعجبية اسـ مبني عمى السككف في محؿ رفع مبتدأ.

: فعؿ ماض جامد مبني عمى الفتح إلنشاء التعجب ، كفاعمو ضمير مستتر كجكباي تقديره )ىك( يعكد عمى )ما(. خضرةى:  مفعكؿ بو  أنضرى
 الظاىرة عمى آخره منصكب، كعالمة نصبو الفتحة 

 . كجممة )أنضر خضرةى ( في محؿ رفع خبر المبتدأ )ما(.

 يترك لمطالب. -ٗ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : المصدر الميمي
 ىك مصدر يبدأ  بميـ زائدة  كيدؿ عمى ما يدؿ عميو المصدر  نحك :

 .منغعةمطمب ،مسعى،محٌبة، مجاعة، مسمؾ، مسٌرة، مكسب ، 

 مف الشباؾ رعكنةه : أم خركجؾ. مخرجيؾ 

 : أي الجوع.لمجاعةيعاني سكان إفريقيا من ا          

 الطالب  في الصف ممتاز  : أي سموك. مسمك        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٖٚٔتدريبات ص 

 في ما تحتو خط في اآليات الكريمة : مكانوالمي الزمان من اس اسم المفعولمن  المصدر الميميمّيز  -ٔ
 ماناسم ز  اسم مكان  اسم مفعول  المصدر الميمي 

 موعد -د المأوى  -ز ُمفّتَحة -ه محياي  ومماتي  - أ

   ُمؤَلفة -و متابا - ب

    مآبا  -ه     مفازا  -ج
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 ضع مصدرا ميميا مكاف المصدر الصريح في ما تحنو خط في الجمؿ اآلتية: -ِ
 كفقؾ اهلل في نجاح سعيؾ :  مسعاؾ. - أ

 اقرأ القرآف ليككف لؾ منو عظة: مكعظة. - ب

 .في الصدؽ نجاة: منجاة  -ج

 أٍغًف نفسؾ عف سؤاؿ الٌناس بالعمًؿ: مسألة. -د

 يترؾ لمطالب . -ّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كـ االستفيامية ككـ الخبرية.

 كـ االستفيامية :  تدخؿ عمى االسـ كالفعؿ ،كيطمب بيا التعييف ،فيي تحتاج إلى جكاب كيككف تمييزىا مفردا منصكبا إذا كاف اسمان 

 نجح في االمتحاف؟   طالبان حضر ىذا المؤتمر؟      ،    كـ  عالمان كـ 

 عالمان: تمييز منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.

 تفيد التكثير كيأتي تمييزىا)سكاء أكاف اسما مفردا أـ جمعا (  كـ الخبرية :

: مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره.عالـو مجركرا باإلضافة :   كـ  - أ  خدـ الكطف.  عالـو

: اسـ مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره . مريضو أك مجركر بحرؼ الجر: كـ مف -ب  شفاهي اهلل.   مريضو

  :يجكز حذؼ تمييز كـ إف دٌؿ عميو الٌسياؽ 
 كـ مٌر بي فيو عيشه لستي أذكره         كمٌر بي فيو عيشه لستي أنساهي.

 أم : كـ مٌرةو مٌر بي عيشه .         

 الستفياـ )؟(.عالمة الترقيـ بعد كـ االستفيامية : عالمة ا 
 كتككف النقطة عالمة الترقيـ بعد كـ الخبرٌية).(

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 

 ُْٖتدريبات ص
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 مٌيز كـ االستفيامية  مف كـ الخبرٌية ، كاضعا عالمة السؤاؿ بعد جممة كـ االستفيامٌية في ما يأتي:  -ُ
  كـ الخبريةقميمة(   فئةو  قاؿ تعالى) كـ مف - أ

 كـ الخبرٌيةكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو كسٌمـ:" كـ مف أشعثى أغبرى ذم طمريف ،ال يؤبو لو، لك أقسـ عمى اهلل ألبٌره" قاؿ رس - ب
 كـ كيمك متران تبعيد العقبة عف عٌماف؟  كـ االستفيامية )؟( -ج

 قاؿ البحترم: -د

 ككـ لؾ مف يدو بيضاء عندم       ليا فضؿ كفضمؾ كاأليادم.    كـ الخبرية 

 كـ دكلةو عربٌية تيطؿُّ عمى البحر األبيض المتكسط؟ كـ االستفيامٌية )؟( -ق

 أعرب ما تحتو خط في ما يأتي:  -ِ
 في محافظة إربد؟  مدرسةو كـ  - أ

 : تمييز منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.مدرسةو 

 قاؿ الشاعر: - ب
ـي        فألقى لو األسباب فارتقيا صاحبو ككـ   معان. لؾ لـ يمٍدؾ أبكىي

 : مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره. صاحبو  

 اضبط آخر ما تحتو خٌط في قكؿ العباس بف يعيش: -ّ
لىدككا .     كـ إخكة لؾ لـ يمدؾ أبكىـ        ككأٌنما آباؤىـ كى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 كتابة األلؼ المقصكرة

 تكتب األلؼ المقصكرة قائمة بصكرة)ا(  -
 رجا ، دعا ، كاالسـ الثالثي: عصا .إذا كانت منقمبة عف كاك في الفعؿ الثالثي :  - أ

 إذا كقعت في االسـ كالفعؿ الزائد عمى ثالثة أحرؼ كسبقت بياء: ىدايا، يحيا. - ب
  تمييزا لو مف الفعؿ )يحيا(.اسـ العمـ )يحيى( يشٌذ عف القاعدة 
 ؼ المقصكرة بصكرة)ل( : -

 الثالثي: الفتى، ىدل .إذا كانت منقمبة عف ياء في الفعؿ الثالثي : سعى، قضى ،رمى،رثى. كاالسـ  - أ
 إذا كقعت في االسـ كالفعؿ الزائد عمى ثالثة أحرؼ ،كغير مسبكقة بياء : مصطفى، مرتضى، استسقى ،ارتقى. - ب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نعرؼ أصؿ األلؼ في األسماء إذا كاف ياء أك كاكا  -
 الرجكع إلى المثنى: عصا: عصكاف ،فتى: فتياف ، أذل: أذياف ، رضا: ًرضكاف  -ُ
با: رٍبكة . -ِ  رٌد الجمع إلى مفرده: قنرل: قرية ، ذيرا: ذركة ، ًرشا: رشكة ، ري
كات .جمع الكممة جمع مذكر سالمان: ىدل: ىيديات ، ميا: مى  -ّ  يكات ، عصا: عصى
 الرجكع إلى المصدر: غزا : غٍزكنا، سعى: سعينا. -ْ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  َُٓتدريبات ص 

 بٌيف سبب كتابة األلؼ المقصكرة بالٌصكرة التي رسمت عمييا في الكممات اآلتية: -ُ
 استكل: فعؿ زائد عمى ثالثة أحرؼ كاأللؼ فيو غير مسبكقة بياء. - أ

 كدعا: فعؿ ثالثي األلؼ فيو منقمبو عف كا - ب
 العميا: اسـ زائد عمى ثالثة أحرؼ كاأللؼ فيو مسبكقة بياء. -ج

 السفمى: اسـ زائد عمى ثالثة أحرؼ كاأللؼ فيو غير مسبكقة بياء.   

 القرل: األلؼ فييا منقمبة عف ياء)قرية( -د

 رثى: فعؿ ثالثي األلؼ فيو منقمبة عف ياء. -ق

 زائد عمى ثالثة أحرؼ كاأللؼ فيو مسبكقة بياء.يحيى: اسـ لتمييزه عف الفعؿ .       يحيا: فعؿ  -ك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 امأل الفراغ بألؼ مقصكرة ) ا، ل( معٌمال : -ِ
مى,  ىدايا     ،   ييمنى   ، امتطى    ، حى

 صحيحة عند الجمع: اجمع الكممات اآلتية مراعيا كتابة األلؼ المقصكرة فييا كتابة -ّ
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.  قضٌية: قضايا    ،   شككل: شكاكل     ، ًبنية: ًبنىىن

 يترؾ لمطالب . -ْ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  التمييػػػز

 اسـ نكرة منصكب يزيؿ اإلبياـ عف ما قبمو ، كىك نكعاف:  

 ( كتككف اسم مفردلفظة أك كممة تسبقو)  يزيؿ الغمكض عفتمييز الذات )المفرد( : ىك الذم  -ُ
 كككبا". أحد عشرعددا: قاؿ تعالى" إٌني رأيت  - أ

 .حديدنا طٌنامقدارا: اشتريت  - ب

 قمحا. حفنةن شبو مقدار: قٌدمتي لمعصافير  -ج

افرعا لمتمييز: لبستي  -د  .قطننا قميصن

 الجممة.عالقة تربط بيف عناصر  يزيؿ الغمكض عفتمييز النسبة) الجممة(: ما  -ِ
 كأعٌز نفرا" ماالمنؾ  أنا أكثر: قاؿ تعالى:" ككاف لو ثمره فقاؿ لصاحبو كىك يحاكره المبتدأ بالخبرفي عالقة  - أ

: خبر المبتدأ    ، ماال       : تمييز منصكب أنا: مبتدأ ، أكثري

 ) أي ازداد إقباُل الطمبِة(   : ازداد الٌطمبة إقباال عمى تعٌمـ الًميىف. الفعل بالفاعلأك عالقة   - ب

 : كفٌيت العٌماؿى أجكرنا ) أم كفٌيتي أجكرى العٌماًؿ( .الفعل بالمفعول بوأك عالقة  -ج

 ( .التمييز المحّولكيعرؼ التمييز في جممة ) أ ، ب ، ج (  ب )

! جممة التعجبأك يزيؿ اإلبياـ عف  -د  : هلل دٌره رجالن

ميقنا. جممتي المدح أو الّذمأك  -ق  : نعـ الٌصدؽي خي

 ( .التمييز غير المحّولكيعرؼ التمييز في جممة )  د  ، ق  (  ب ) -ّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مٌيز تمييز الذات مف تمييز النسبة في ما يأتي:  -ُ
 "                      تمييز الذات.شيرا قاؿ تعالى: "إف عدة الشيكر عند اهلل اثنا عشر  - أ

 قاؿ تعالى" كال تمًش في األرًض مرحا إٌنؾ لف تخرؽ األرض كلف تبمغ الجباؿ طكال" .  تمييز النسبة  - ب

 تمييز الذات.            شعبةن"كسٌمـ" اإليماف بضعه كسبعكف قاؿ رسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو  -ج

 !   تمييز النسبة.بناءن ما أدؽَّ البيت  -د

 تمييز الذات.    زيتنا.اشترل كالدم ًرطالن  -ق

 . تمييز الذات. طالبةن تشترؾ في جماعة صديقات المكتبة اثنتاف كعشركف  -ك
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 ز النسبة.تميي             صديقنا!أكرـٍ بالميذًب  -ز

 تمييز النسبة.               شجرناغرستي األرضى  -ح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أعرب ما تحتو خّط إعرابا تامِّا: -ٕ
 تمييز منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.!     عالًما:  عالًما درُُّه هلل - أ

: خبر المبتدأ مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة كىك مضاؼ   أكثريىـ إحسانناأغنى الٌناًس  - ب  :  أكثري

 ىـ : ضمير متصؿ مبني في محؿ جر باإلضافة .

 تمييز منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.إحساننا: 

 منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره. مفعكؿ بو . خاتمنا:  خاتمنا فٌضةن لبستي  -ج                

 كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.منصكب  تمييزفٌضةن:                                          

 امأل الفراغ بتمييز مناسب في ما يمي: -ّ
 ىكاءن .الٌريؼ أنقى مف المدينة   - أ

 أسمكبناالبحترٌم أسيؿي مف أبي تماـ   - ب

 حميبنا.با شربتي كك  -ج

ااشترٍيتي فٌدانا  -د  . أرضن

 يترؾ لمطالب  -ْ
 يترؾ لمطالب . -ٓ
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 المنقكص كالمقصكر كالممدكد

 االسـ المقصكر: اسـ معرب ينتيي بياء الزمة ،مكسكر ما قبميا : الياًدم،القاًضي، الٌداًعي. -ُ
عمى ما قبؿ الياء المحذكفة في حالتي  بتنكيف كسرإذا كاف مجٌردا مف أؿ التعريؼ كيعٌكض عنيا  تحذف ياؤه - أ

 الٌرفع كالجر ،كيعرب بالحركتيف المقٌدرتيف عمى الياء المحذكفة :

 : فاعؿ مرفكع كعالمة رفعو الضمة المقٌدرة عمى الياء المحذكفة ألنو اسـ منقكص .قاضو جاء 

 و اسـ منقكص .: اسـ مجركر كعالمة جٌره الكسرة المقٌدرة عمى الياء المحذكفة  ألنبقاضو مررتي 

 إذا كاف االسـ معٌرؼ بأؿ التعريؼ أك مضاؼ ، أك كاف في حالة نصب: تثبت الياء - ب
 إلى الخير كفاعمو: مبتدأ مرفكع كعالمة رفعو الضمة المقدرة عمى الياء منع مف ظيكرىا الثقؿ.الٌداعي 

 .المدينة:  فاعؿ مرفكع كعالمة رفعو الضمة المقدرة عمى الياء كىك مضاؼ قاضيجاء 

 : مفعكؿ بو منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.قاضينارأيتي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 السـ المقصكر: اسـ معرب ينتيي بألؼ الزمة مقصكرة : الدنيا، الكبرل.ا -ِ
 كيعرب بالحركات المقٌدرة عمى آخره ،في جميع حاالتو : رفعا كنصبا كجٌرا.

 : فاعؿ مرفكع  كعالمة رفعو الضمة المقٌدرة عمى األلؼ  منع  مف ظيكرىا التعٌذر.ىدلجاءٍت 

 الفتحة المقٌدرة عمى األلؼ منع مف ظيكرىا التعٌذر. : مفعكؿ بو منصكب كعالمة نصبوىدلرأيتي 

 : اسـ مجركر كعالمة جٌره الكسرة المقٌدرة عمى األلؼ  منع  مف ظيكرىا التعٌذر.بيدلمررتي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 االسـ الممدكد: اسـ معرب ينتيي بألؼ ممدكدة )ألؼ زائدة كىمزة ( سكاءن أكانت ىذه اليمزة: -ّ
 أصمية : إنشاء ، ابتداء. - أ

 منقمبة عف ياء: بناء ، قضاء . - ب
 منقمبة عف كاك: رجاء، سماء ، الكساء . -ج
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االسـ الممدكد نكرة غير مضافة كاليمزة فيو زائدة فإٌنو يجر بالفتحة عكضا عف الكسرة ألنو ممنكع مف  إال إذا كاف
 الٌصرؼ :

 حمراء ، غبراء،  العمماء ، أدباء، 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ُْٕتدريبات ص 

 عمؿ: حذؼ ياء االسـ المنقكص )راضي( في قكؿ أبي الفتح البستي: -ُ
 مف معيشتو      كصاحبي الًحٍرًص إٍف أثرل فىغىضبافي  راضو كذك القناعًة 

 ألنو غير معٌرؼ)نكرة( كغير مضاؼ كىك في حالة رفع ألنو خبر ذك.  

 اضبط ما تحتو خٌط : -ِ
 غبراءى ) الفتحة(. - أ

 اإلخاءي  - ب
 ىاًت اسمنا مقصكرا ،كاسما منقكصا ، كاسما ممدكدا مف األفعاؿ اآلتية: -ّ

 اسـ ممدكد اسـ منقكص  اسـ مقصكر الفعؿ 
مصطؼو  ميصطفى اصطفى

 )المصطفى(
 اصطفاء

 افتداء ميفتدو )المفتًدم( ميفتدل افتدل
) الميرتضي( ميرتىضى ارتضى   ارتضاء ميرتضو

 أعرب مت تحتو خٌط في ما يأتي:  -ْ
 ككٌمكـ مسؤكؿ عف رعيتو".راعو قاؿ رسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو كسٌمـ :" كمُّكـ  - أ

: خبر المبتدأ   .اسـ منقكصمرفكع كعالمة رفعو الضمة المقٌدرة عمى الياء المحذكفة ألنو راعو

 ما ستر الجسد ككقى مف الحٌر كالبرد. لكساءً خيري ا - ب
 الكساًء: مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره.

 أساس الحكـ الٌصالح. لٌشكرلا -ج                 
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 الٌشكرل : مبتدأ مرفكع كعالمة رفعو الضمة المقٌدرة عمى األلؼ منع  مف ظيكرىا التعٌذر.      

 كعمماءي كشعراءي.أدباءي تخٌرج مف الجامعة  -د                  

 أدباءي: فاعؿ مرفكع كعالمة رفعو الضمة عكضا عف التنكيف ألٌنو ممنكع مف الٌصرؼ                   

 كاحتراميـ ظاىرة حضارٌية اجتماعٌية. لعمماءً تقديري ا -ق                 

 العمماءي: مضاؼ إليو مجركر كعالمة جٌره الكسرة الظاىرة عمى آخره .                     

 إلى الخيًر كفاعمو. الٌداعي -ك                 

 الٌداعي:  مبتدأ مرفكع كعالمة رفعو الضمة المقدرة عمى الياء منع مف ظيكرىا الثقؿ.             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 يما يمي: ضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة ف

 شيكر السنًة....................شيرا  -ُ
 اثنتي عشر . -اثنا عشر    د -اثنتا عشر    ج -اثني عشرة   ب - أ

 الجممة الصحيحة مما يمي: -ِ
 شاىدتي بضعة عشر رجال        -شاىدتي بضع عشرة رجال       ب - أ
 شاىدتي بضع عشر رجال        -شاىدتي بضعة عشرة رجال       د -ج         

 (ُِٔٗيكتب العدد كتابة صحيحة في جممة ) أيٌسسٍت الجامعة األردنٌية سنة   -ّ
 ألفان كتسعمئة كاثنتيف كستيف  -ألؼه ك تسعمئة كاثناف  كستكف       ب - أ

 ألؼو كتسعمئة كاثنيف كستيف . -ألؼو كتسعمئة كاثنتيف كستيف     د -ج

 المصدر الٌصريح لمفعؿ) عٌمـ( : -ْ
 تعمُّما . -إعالمان       د -ج         تعميما  -عمما          ب - أ
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 مصدر لفعؿ خماسي ىك: -ٓ
 إخراج .  -اخضرار     د -مطالعة     ج  -استيطاف       ب - أ

 في المكعد المحٌدد(، نقكؿ:  أف أصؿعند تحكيؿ المصدر المؤكؿ لمصدر صريح في جممة ) كنت أريد  -ٔ
 . االٌتصاؿ -الكصكؿ    د -المكاصمة      ج -التكاصؿ     ب - أ

 كممة )االبتعاد ( في جممة ) يجب االبتعاد عف جمساء السكء( :  -ٕ
 مصدرا لفعؿ رباعي  -مصدرا لفعؿ ثالثي      ب - أ
 مصدر لفعؿ سداسٌي . -مصدرا لفعؿ خماسي     د -ج       

 تعرب ما في جممة ) ما أجمؿ المنظر !( : اسـ مبني عمى السككف في محؿ :  -ٖ
 رفع نعت .   -نصب مفعكؿ بو   د -رفع مبتدأ   ج -رفع فاعؿ     ب - أ

 تعرب الكممة التي تحتيا خط في جممة ) ما أجمؿ السماءى! (: -ٗ
 منادل  -مفعكال بو       د -مبتدأ      ج -فاعال     ب - أ
 كقع المصدر الميمي في جممة: -َُ

 يكـ الزينة كأف يحشرى الٌناس ضحى" مكعدكـقاؿ تعالى " قاؿ  -ب     مفازا"قاؿ تعالى" إٌف لممتقيف  - أ
ةقاؿ تعالى" جنات عدف  -(       دالمأكلقاؿ تعالى " فإٌف الجٌنة ىي   - ج   ليـ األبكاب". ن مفتحى

 في محافظة إربد؟( مدرسةتعرب كممة )مدرسة ( في جممة ) كـ  -ُُ
 خبرا مرفكعا .   -مضافا إليو      د -تمييزا منصكبا    ج -مفعكال بو    ب - أ
 لتي كتبت كتابةن غير صحيح ىي:الكممة ا -ُِ

 مصطفى .    -يحيا       د -السفال     ج   -العميا      ب - أ
 كقع تمييز النسبة في جممة : -ُّ

   حديدااشتريت طٌنان  -ب          رجال رأيت أحد عشر  - أ
 عمى تعٌمـ الميف . إقباالازداد الطمبة  -د     قمحان قٌدمت لمعصافير حفنةن  -ج

 في جممة :جاء تمييز الذات  -ُْ
 كفٌيت العيٌماؿى أجكرا  -أنا أكثر منؾ ماال          ب - أ
 لبستي قميصان قطنان . -هلل دٌرهي رجال               د -ج
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 جاء تمييز النسبة غير محٌكؿ  في جممة : -ُٓ
 كفٌيت العيٌماؿى أجكرا  -أنا أكثر منؾ ماال          ب - أ
ميقان .        د  -ج  قميصان قطنان .لبستي  -نعـى الٌصدؽي خي

 نكع  اليمزة في كممة) إنشاء( : -ُٔ
 زائدة . -أصمية     د -منقمبة عف كاك    ج -منقمبة عف ياء    ب - أ
 كعمماء كشعراء(: أدباءتعرب الكممة التي تحتيا خط في جممة ) تخٌرج مف الجامعة  -ُٕ
 نعتا مرفكعا .  -فاعال مرفكعا    د -خبرا مرفكعا   ج -مفعكال بو      ب - أ
 الكممة التي تحتيا خط في جممة ) تقدير العمماء كاحتراميـ ظاىرة حضارٌية سامية  (:تعرب  -ُٖ

 خبرا  مرفكعا .  -فاعال مرفكعا    د -مضافا أليو .   ج -مفعكال بو      ب - ب
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 العروض 

 بحر الخفيف

 ِٓ عش صفؼ١الس : خف١فٚصْ ثٌذذش ثٌخف١ف ٠ضىْٛ ثٌذذش ثٌ - 

 فجػـــالصٓ                   فجػالصٓ ِغضفؼٍٓ فجػـــالصٓفجػالصٓ ِغضفؼٍٓ 

 - -ح  -/  -ح  - -/  - -ح  -                    - -ح  -/  -ح  - -/  - -ح  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ِفضجح ثٌذذش ثٌخف١ف 

 فجػالصٓ ِغضفؼٍٓ فجػالُس         ٠ج خف١فج خفش دٗ ثٌذشوجس             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.- - -ٚ)فجالصٓ  (- -ْٓ) ح ح ( ٌٚٙج فٛسر فشػ١ز ٟ٘: َفِؼالُص - -ح  –)ثٌضفؼ١ٍز ثٌشة١غز فجػالصٓ  -

ْٓ) ح  -ح  - -ِٚغضفؼٍٓ )  َُِضْفِؼٍُ  (. -ح  –(  ٌٚٙج فٛسر فشػ١ز ٟ٘ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ٌَِٛذ      سّددٞ ثٌٍذٓ سثةؼج ػذمش٠ّج                        ٠ضٙجدٜ ِغ ثٌّقذجح ثٌ

 - -ح  -/  -ح  –/ ح  - -ح  ح                     - -ح  -/  -ح  - ح/  - -ح  -

ْٓجضفؼٍٓ   َفِ    فجػالصٓ   ْٓ     فؼالصٓ                         ِػالُص ْٓ     َُِضْفِؼٍُ  َفجِػالُص

ًّ ؽٟء ٌذ٠ِه - ّٞ ؽٟء فٟ ثٌؼ١ذ ُأ٘ذٞ إ١ٌِه                          ٠ج ِالوٟ ٚو  أ

  - -ح  -/  -ح  –/ ح  - -ح  -                    - -ح  -/  -ح  - -/  - -ح  -  

ُِجَف       ْٓ ْٓ    غِػالُص ْٓ       فجػـــالصٓ فجػـــالصٓ                 َضْفِؼٍُ َُِضْفِؼٍُ  فجػالصٓ     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صفؼ١الس ، صفؼ١ٍضجْ فٟ وً ؽيش. ِجضٚء ثٌخف١ف  : ٠ضىْٛ ِٓ أسدغ

-  ُْ ُْ                        ِٓ خ١جٍي دٕج أٌ ُْ أٔ  ٔجَ فذذٟ ٌٚ

 –ح  –/ ح  - -ح  -                      -ح  –/ ح  - -ح  - 

ْٓجَف   َُِضْفِؼٍُ    ْٓ ْٓجَف                          ِػالُص َُِضْفِؼٍُ     ْٓ  ِػالُص

ًْ ٌّٓ الَ فٟ ثٌٜٙٛ - َِْش                   ل ُٓ لْذ أ  ٘ىزث ثٌُذغ

 –ح  –/ ح  - -ح  -                        -ح  –/ ح  - -ح  - 

َُِضْفِؼٍُجَف    ْٓ ْٓجَف ْٓ                            ِػالُص َُِضْفِؼٍُ     ْٓ  .ِػالُص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ٜٔٗالتدريبات ص            

 قّطع األبيات اآلتية ، واكتب تفعيالتيا واذكر بحرىا : -ٔ
 رّددي المحن رائعا عبقرّيا                        يتيادى مع الّصباح الَوليدِ     -ٔ
 - -ب  -/  -ب  –/ ب  - -ب ب                      - -ب  -/  -ب  -/ ب  - -ب  -
 بحر الخفيف التام     فاعالتن    متفعمن   َفاِعالُتْن                      فعالتن      ُمَتْفِعُمْن       َفاِعالُتنْ   

 وطني لو ُشغْمُت بالخمد عنو                        نازعتني إليو في الخمِد نفسي  -ٕ
  - -ب  -/ -ب  –/ب  - -ب  -                     - -ب  -/ -ب  –/ب  - -ب ب 

 بحر الخفيف التام          فعالتن    متفعمن   فاعالتن                        فاعالتن   متفعمن  فاعالتن 
ذا كانت الّنفوس ِكبارًا                            تعبت في ُمرادىا األجسام و  -ٖ  ا 

  - -ب  -/ - ب –/ب  - -ب ب                      - -/ب ب  -ب  –/ب  - -ب ب 
 بحر الخفيف التام       فعالتن    متفعمن   فعالتن                          فعالتن   متفعمن  فاعالتن 

 لم يمْت مْن لُو أثْر                                    وحياٌة من السَِّيِر  -ٗ
  -ب  –/ ب  - -ب ب                                  -ب  -/ ب  - -ب  -

 مجزوء الخفيف     فاعالتن متفعمن                                     فعالتن   متفعمن 
 أّي شيء في العيد ُأىدي إليِك                          يا مالكي وكّل شيء لديكِ  - -٘

  - -ب  -/  -ب  –/ ب  - -ب  -             - -ب  -/  -ب  - -/  - -ب  -  
 بحر الخفيف التام      فاعـــالتنفاعالتن     ُمَتْفِعُمْن     َفاِعالُتْن     ُمسَتْفِعُمْن       فاعـــالتن               

 وِنظاُم األموِر عقٌل وعْدٌل                        فإذا وّليا  توّلى الّنظامُ  -ٙ
  - -ب  -/  -ب  –/ ب  - -ب ب              - -ب  -/  -ب  -/ ب - -ب ب 

 بحر الخفيف التام         فاعـــالتن فعالتن     ُمَتْفِعُمْن       َفِعالُتْن     ُمَتْفِعُمْن       فاعـــالتن             

 افصؿ بيف شطرم البيت الشعرم:-ِ  

 .اليكل كالٌشباب كاألمؿي المنش      كدي تكحي فتبعثي الٌشعرى حٌيا  - أ
 الحياةي بعد ذبكؿو         كيميفي الٌزماف بعدى جفاءً قد تىًرؼُّ  - ب

 رحـ اهلل مف أعا          ف عمى الٌصمًح كاحتسٍب. -ج
 ُٓٗامأل الفراغ بالكممة المناسبة ؛ليستقيـ الكزف العركضٌي في األبيات اآلتية:ص  -ّ

 القمًب. -ج( ّصٌحةه         -ب (ِفحمةه       -أ (ُ
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 البحر البسيط
 تفعيالت: يوزن البحر البسيط يتكّون من ثمان  -ٔ

 فاعمن. مستفعمن فاعمن مستفعمن          فاعمن مستفعمن فاعمن مستفعمن        
  البسيط: البحر مفتاح -ٕ

 فِعُمن مستفعمن فاعمن مستفعمن       األملُ  ُيبسط لديو البسيط أنّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : البسيط البحر تفعيالت              

  ( - ب ب - ) ومستِعمن ( - ب – ب ) ُمتفِعمن  ىما: ، فرعيتان صورتان وليا ( - ب - -) مستفعمن -ٔ
 . ( - -) َفْعُمنْ  و ( - ب )ب  َفِعُمن ،ىما: فرعيتان صورتان ةليا ( - ب - ) فاِعمن -ٕ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معناكا. بعَض  أىدتْ  الُخمد وجّنةُ           مرآكا الِوجدانِ  في أشرقَ  نُّ أردُ       

  - - / - ح - - / - ح - / - ح – ح          - - / - ح - - / - ح /ح- ب - -  

ٍُٓ ِغضفؼٍٓ  َفِؼٍٓ ِغضفؼٍٓ       ٍُٓ ِغضفؼٍٓ  ٓفجػٍِ ِغضفؼٍٓ            فْؼ     فْؼ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : رفؼ١الد عذ ِٓ ٠زىْٛ  اٌجغ١و: ِغضٚء      

ُِ داسٍط ُِخٌٍٍَٛك       ػفب سْثٍغ ػٍٝ ٚلٛفٟ ِبرا         ِغزؼِغ

  – ة - - / - ة - / - ة - -        - ة - - / - ة - /- ب - -  

ـّ ( - - - ِغزفؼً ٟ٘) فشػ١خ فٛسح  ِغزفؼٍٓ ٌزفؼ١ٍخ  . فمو اٌجغ١و ثّغضٚء رخز

ًّ ًٍ رٞ ٚو ُّ               ِٛسٌٚس اث  ِغٍُٛة عٍتٍّ رٞ ٚو

 - - - / - ة ة / - ة – ة      - - - / - ة /ة – ة – ة

  ِغزفؼً   َفِؼٍٓ    ِزفؼٍٓ            ِغزفؼً َفِؼٍٓ   ِزفؼٍٓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :قٌطع األبيات اآلتية ، كاكتب تفعيالتيا كاذكر بحرىا  -ُ   99ٔ ؿ اٌزذس٠جبد

ّْ ٘ش٠شَح ّٚدع ًُ اٌّشوت ا ًُ أ٠ّٙب ٚداػب ري١ك ًٚ٘        ِشرؾ   اٌّشع

  – ح ح / - ح - - / - ح ح / - ح – ح          - ح ح / - ح - - / - ح /ح- ب - -

  اٌزبَ اٌجغ١و اٌجؾش                     َفِؼٍٓ ِغزفؼٍٓ   فؼٍٓ   ِزفؼٍٓ            َفِؼٍٓ ِغزفؼٍٓ َفِؼٍٓ ِغزفؼٍٓ

ٌَٚي ؽب٘ذَرٙب وّب األُِٛس ٟ٘ ٌٓ عّشٖ ِٓ        ُد ُْ عبءرٗ صِ   أصِب

  – - / - ح - - / - ح ح / - ح –  -          - ح ح / - ح - - / - ح /ح- ب -ب

 اٌزبَ اٌجغ١و اٌجؾش                   َفْؼٍٓ ِغزفؼٍٓ   فِؼٍٓ   زفؼٍٓغِ            َفِؼٍٓ ِغزفؼٍٓ َفِؼٍٓ ِزفؼٍٓ

ُٓ أٔذ ٚؽِذَن ٔغ١ُظ   ربعبَن اٌّغؾُش ٚ٘زا اٌغّبي ٘زا     ٚىٕٟ ٠ب اٌُؾْغ

  – - / - ح - - / - ح ح / - ح –  -          - ح ح / - ح - - / - ح /ح- ب -ب

 اٌزبَ اٌجغ١و اٌجؾش               َفْؼٍٓ ِغزفؼٍٓ   فِؼٍٓ   ِغزفؼٍٓ            َفِؼٍٓ ِغزفؼٍٓ َفِؼٍٓ ِزفؼٍٓ

ّْ ََ ا ِٓ إٌّضي فٟ ٠ؤٌفُٙ وبْ ِٓ       روشٚا أ٠غشٚا ِب ارا اٌىشا   اٌَخِؾ

  – ح ح / - ح - - / - ح ح / - ح – ح          - ح ح / - ح - - / - ح /ح- ب - -

 اٌزبَ اٌجغ١و اٌجؾش                 َفِؼٍٓ ِغزفؼٍٓ   فؼٍٓ   ِزفؼٍٓ            َفِؼٍٓ ِغزفؼٍٓ َفِؼٍٓ ِغزفؼٍٓ

ّٕٔب أال لبٌذ ِْ ا ِٓ فٟ             ِع١ّب ٍََخ ٠ب  اٌؾغ ِْ ُؽْؼ   األوٛا

  – - - / - ة - / - ة - -       - - - / - ة - /- ب - -  

  اٌجغ١و ِغضٚء                          ِغزفؼً فبػٍٓ   ِغزفؼٍٓ         ِغزفؼً فبػٍٓ ِغزفؼٍٓ

ّٕفظ ًِ ٚاٌ ْْ وبٌّّيف ْْ اٌشَّمبِع ُؽتُّ     ػٍٝ ؽّت رٍّٙٗ ا ُِ رفيّٗ ٚا  ٠ٕفِي

  – ح ح / - ح - - / - ح ح / - ح – ح          - ح ح / - ح - - / - ح - /- ب - -

 اٌزبَ اٌجغ١و اٌجؾش                َفِؼٍٓ ِغزفؼٍٓ   فؼٍٓ   ِزفؼٍٓ            َفِؼٍٓ ِغزفؼٍٓ َفبِػٍٓ ِغزفؼٍٓ

ًّ ؽيشٞ ث١ٓ افقً -ٔ   ا٢ر١خ: األث١بد ِٓ ث١ذ و

ًّ ٚاٌّضٛاس ٚاٌّق١ذ أؽشاس   اي ىٍغ لذ اٌخنشاء اٌّذٚؽخ ٘زٖ  ٚاٌّشع

 اؽشالب اٌؼ١ٓ فٟ اٌنُّؾٝ ِٕٗ فبصداد      ِٕبثزٗ مبؽٟ فٟ رؤٌَّك ٚسٌد

ُٖ غش٠جب رزوشْٚ ً٘ ُٓ ػبَد ُٓ أعفبٔٗ ٚعفب روشوُ ِٓ    َؽَغ ََٛع  . اٌ

 ُٗٗامأل الفراغ بالكممة المناسبة ؛ليستقيـ الكزف العركضٌي في األبيات اآلتية:ص  -ِ
 شكرو  -( دّبدمكعي       -( بِيٌدعي   –( ج ُ
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 يؿالٌطك  بحر
 : تفعيالت مانيث مف الطكيؿ البحر يتككف 
   مفاعيمف فعكلف مفاعيمف فعكلف             مفاعيمف فعكلف مفاعيمف فعكلف  

  كيؿ: الطٌ  البحر تفعيالت
 . ( ب – ب فعكؿي  ىي:  كاحدة فرعٌية صكرة كليا ( - - ب ) فعكلف -ُ
فاًعميفٍ  : ىما فرعيتاف صكرتاف كليا ( - - - ب) مفاعيمف -ِ  ( - - ب فاعيم)ى  ك ( - ب – ب )مى

 أكضربو. عركضو في إال البحر ىذا في ترد ال : ( - - مفاعي)ب 
ػػػػ ػػػػ ػػػػػػػ ػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػػػ ػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػ ػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػػػ ػ ػػػػػ ػػػ ػػػػ ػػ ػػػػػ          ػػػػ

  الٌدىري  سكف بيننا ما انقضى فمٌما                       كبينيا بيني الٌدىر لسعي عجبتى 
  - - - ب ب/ – ب / - - - ب / - - ب        - ب – ب / - - ب / - - - ب ب/ – ب

فاًعميفٍ  فعكلف مفاعمف فعكؿي    مفاعيمف     فعكؿي     مفاعيمف  فعكلف                          مى
ػػػػ ػػػػ ػػػػػػػ ػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػػػ ػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػػػ ػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػ ػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػػػ ػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ  ػ

 :قٌطع األبيات اآلتية ، كاكتب تفعيالتيا كاذكر بحرىا  -ُ   ٕٔٓ ؿ اٌزذس٠جبد

 فمي ليا كيدعك قمبي يمٌجدىا         دمي كفي لساني في ىكاىا بالدم
  – ب – ب /- - ب / - - - /ب ب – ب    - ب – ب /- - /ب- - - /ب - - ب

فاًعمي   فعكلف  مفاعيمف  فعكؿي                 مفاًعميف فعكلف مفاعيمف فعكلف   فٍ مى
ؿً  الٌدخكؿً  بيف اٌلمكل بسٍقطً        كمنزؿً  حبيبو  ذكرل مف نبؾً  قفا  فحٍكمى
  – ب – ب /ب - ب / - - - /ب - – ب    - ب – ب /- - /ب- - - /ب - - ب

فاًعميفٍ   فعكؿ  مفاعيمف  ففعكلي                 ميفيمفاعً  فعكلف مفاعيمف فعكلف   مى
ـٍ  أتى ما سخاءن  أكاف                 الفتى عمى تدؿٌ  أخالؽ كلمٌنفس   تساخيا أ

  – ب – ب /- - ب / - - - /ب ب – ب       - ب – ب /ب - /ب- - - /ب - - ب
فاًعميفٍ   فعكلف  مفاعيمف  فعكؿي                 مفاًعميف فعكؿ مفاعيمف فعكلف        مى
ٍيري  ييٍغًمو لـ الحسناءى  خطب كمف                     نفكسنا المعالي في عمينا تيكفي    المن

  – - – ب /- - ب / - - - /ب - – ب       - ب – ب /- - /ب- - - /ب ب - ب
فاعً   فعكلف  مفاعيمف  ففعكلي                        مفاًعميف فعكلف مفاعيمف   فعكؿ   ميفٍ يمى
ٌني   القىٍطري  بٌمموي  العيصفكري  انتفض كما                          ًىٌزةه  لذكراؾً  لتعركني كا 
  – – - ب/ب - ب / - - - /ب ب – ب       - ب – ب /- - /ب- - - /ب - - ب

فاعً   فعكؿي   مفاعيمف  فعكؿي                      مفاًعميف فعكلف مفاعيمف فعكلف   ميفٍ يمى
ـً  كباقي حي تمك                             ثىيمدً  ببرقةً  أطالؿه  لخكلىةى   اليدً  ظاىر في الكٍش

  – ب – ب /- - ب / - - - /ب ب – ب      - ب – ب /ب - /ب- - - /ب ب - ب
فاًعميفٍ   فعكلف  مفاعيمف  فعكؿي                    مفاًعميف فعكؿ مفاعيمف  فعكؿ     مى
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ًّ ؽيشٞ ث١ٓ افقً -ٖ  ا٢ر١خ: األث١بد ِٓ ث١ذ و

َِ أعؾُغ ار ثؤػغٍُٙ       أوٓ ٌُ اٌّضاِد اٌٝ األ٠ذٞ َِّذْد ٚاْ ًُ اٌمٛ   أػغ

 اٌّشائُش ثبٌّشعبي ٚاعزّّشْد ٜ٘ٛ     اي  ٚفبسلٛا اٌؼبؽمْٛ أفبَق لذ أِفك

ًّ ٌّٓ خٍفٟ اٌغُّشٜ رشوُذ ُٗ ل    ػغغذا ثٕؼّبَن أفشاعٟ ٚأٔؼٍُذ   ِبٌُ

 ُٗٗبالكممة المناسبة ؛ليستقيـ الكزف العركضٌي في األبيات اآلتية:ص امأل الفراغ  -ّ
  ييجٍرؾى . -د(ّ    فؤادم  -ب ( ِ    التٌقكل  -ج(ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القافية

  القافية. عٌرؼ -ُ

   الفراىيدم(: أحمد بف الخميؿ تعريؼ كفؽ )القافية

 الساكف. قبؿ الذم  متحرؾال مع يميو ساكف أكؿ إلى البيت في حرؼ آخر مف 

 : اآلتية األبيات في القافية عيف-ِ

  المكاـر الكراـ قدر عمى كتأتي          العزائـ تأتي العـز أىؿ قدر عمى -أ    

   البيػػت ىػػذا فػػي فالقافيػػة كعميػػو المػػيـ حػػرؼ السػػاكف قبػػؿ  الػػذم متحػػٌرؾال – األلػػؼ ىػػك سػػاكف حػػرؼ أكؿ  –  مػػيـال ىػػك البيػػت فػػي حػػرؼ آخػػر   

  كممة مف جزء القافية  (.كاـر)

   أمر كال عميؾ نيي لميكل أما        الٌصبر شيمتؾ الٌدمع عصي أراؾ -ب    

   كاحدة كممة في القافية               أٍمر( القافية)

 . تيًصبً  كلـ فأخطتني         حادثةو  كؿٌ  رمتني   -ج  

   كممتيف في القافية   (تيًصبً  لىـٍ القافية)         

     

     ____________________________________________________________ 
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 الركم

 أك داليػػة ، القصػػيدة بػػو ،كتسػػمى أبياتيػػا نيايػػة فػػي كيتكػػرر القصػػيدة عميػػو تبنػػى الػػذم الحػػرؼ ىػػكالركم: . الػػركم عػػرؼ -ُ

 أك... سينية

  الساكنة المدٌ  حركؼ عدا ما ،  ركٌيا تككف أف تصمح الحركؼ جميع -ِ

 ساكف،مثؿ: ياسبق إذا ركٌيا الياء تككف -ّ

  الكجكهي  فيو تبتذؿي                    لـ ما المعركؼ أفضؿ                     

 ( ساكف كقبمو الكممة أصؿ مف ،ألنو ركم الياء فحرؼ )          

 ركٌيا: تككف فال متحرؾ سبقيا إذا أما -ْ
  الئميو ينفؾي  ال كالبخؿي        حامده ينفؾٌ  ال الجكد

   ( الميـ حرؼ فالركم ؛  متحرؾ قبميا ما ألف ركيا ليست الياء )  
ػػػػػػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ  ػػػ

 األتي: البيت في الركم كحرؼ القافية عٌيف
 كدٍعو. ىكاؾى  عف القمب فازجر      كاٌتعاظا ًعبرة تك الم في إفٌ 
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 الكتابة

 كتابة المقالة :

 المقالة فٌف نثرم ، تتناكؿ فكرةن أك مكضكعا في الشؤكف الحياتٌية  -ُ
 .الفكرٌم بأسمكب شائؽ  اإلقناع المقالة:  الغاية مف  -ِ
 .تتضمف المقدمة كالعرض كالخاتمة  -ّ
 أف يككف كاضحا كمكجزا ك مثيرا لالىتماـ.لكٌؿ مقالة عنكاف كينبغي  -ْ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المقالة االجتماعٌية:

 يتناكؿ فييا الكاتب حقائؽ كأفكار متصمة بظكاىر اجتماعٌية . -ُ
 مد عمى البساطة تعت -ِ
 تتسـ غالبا باإليجاز كسيكلة األلفاظ ،كقربيا مف الحياة الكاقعٌية ككضكح معانييا كترابطيا. -ّ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اْ اٌزؼج١ش فٓ ِٚٙبسح رغزي١غ ر١ّٕزٙب ِٓ خالي اٌىزبثخ اٌّغزّشح ٚال ثذ ػٕذ وزبثخ ِٛمٛػه ِٓ ِشاػبح ثؼل األِٛس ِٕٚٙب:     

 ٛع اٌزٞ رش٠ذ اٌىزبثخ ؽٌٛٗ .ؽذد اٌّٛم -ٔ

 صُ اوزت األفىبس اٌفشػ١خ .،ٚسرجٙب ،اوزت األفىبس اٌشئ١غخ  -ٕ

 اعزخذَ اٌقٛس األدث١خ اٌغ١ٍّخ ٚاٌؼجبساد إٌّبعجخ ٌٍّٛمٛع. -ٖ

 مّٓ ِٛمٛػه ثؼل ا٠٢بد اٌىش٠ّخ أٚ أث١بد ؽؼش٠خ أٚ أِضبي ٚغ١ش٘ب. -ٗ

 اثزؼذ ػٓ األخيبء اإلِالئ١خ ٚإٌؾ٠ٛخ . -٘

 اإلٔؾبئٟ فٟ ثذا٠خ ِٛمٛػه وبالعزفٙبَ أٚ اٌزؼغت أٚ إٌذاء ٚغ١ش٘ب،  اعزخذاَ األعٍٛة -ٙ

 ٌزىٓ اٌّمذِخ ل٠ٛخ اٌؼجبسح ٚاألٌفبً ِٕٚبعجخ ٌٍّٛمٛع. -7

 اٌخبرّخ: ٚرىْٛ خبرّخ اٌّٛمٛع ثب٠غبص ، ٠ٚغت أْ رؼجش ػٓ سأ٠ه ف١ٙب . -8

 اعزخذَ ػالِبد اٌزشل١ُ إٌّبعجخ فٟ ِٛامؼٙب.  -9

فمشاد ٠ٚغت أْ رؼجش وً فمشح ػٓ فىشح أٚ أوضش، صُ رؼجش فٟ اٌفمشاد األخشٜ ػٓ أفىبس أخشٜ ٚ٘ىزا لغُ اٌّٛمٛع اٌٝ اٌزفم١ش:   -ٓٔ

 ؽزٝ ٔٙب٠خ ِٛمٛػه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رّٛصع اٌؼالِخ اٌى١ٍّخ ػٍٝ اٌّٛمٛع وّب ٠ؤرٟ: 

 ػالِبد  ٘: أٚال: األفىبس

 )ػالِخ( ،ٚرشاثيٙب )ػالِخ( ٚعّذرٙب)ػالِخ( ،ِٕٚبعجزٙب ٌٍّٛمٛع )ػالِخ(.  رغٍغٍٙب

 ػالِبد ٘صب١ٔب: األعٍٛة: 

 اٌخ١بي )ػالِخ( ، ِٚشاػبح اٌؾىً اٌفٕٟ ٌٍّٛمٛع )ػالِخ(. لٛح اٌزشاو١ت )ػالِخ(  ، ٚرٛظ١ف   

 ػالِبد   ٘صبٌضب: 

 عالِخ اٌٍغخ )ػالِخ ( ،ِٚشاػبح ػالِبد اٌزشل١ُ )ػالِخ( ،ٚٚمٛػ اٌخو )ػالِخ( .     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّٟ )اٌغٕظ( رخقُ صالس ػالِبد   ارا ٌُ ٠ٍزضَ اٌيبٌت ثبٌّؾىً األدث
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 فقرات حكؿ مكضكعات منٌكعة

 االقتصاد في النفقة نصؼ المعيشة.

بًِّو كىفيكرنا" "ًإفَّ اٍلميبىذًِّريفى قاؿ اهلل تعالى:            كىافى الشٍَّيطىافي ًلرى جكانب الحياة المادية كالمعنكية؛ لذا فيك اإلسراؼ كالتبذير مرتبطه بمختمؼ  كىانيكٍا ًإٍخكىافى الشَّيىاًطيًف كى
ي عمى األخالؽ، كتعبث عديدة كأشكاالن ميختمفة ، مما يؤدم لمكثير مف المفاسد الدينية كالدنيكية التي تيٌدمر المجتمعات، كتقض يتمٌيز بصكرو 

طئ، باالقتصاد، كتؤدم إلى الكثير مف المضار كاآلثار السيئة التي يأتي مف أعظميا أف اهلل تعالى ال ييحب المسرفيف، كأف اإلسراؼ سمكؾه خا
 كتصرؼ غير سكم. 

رؼ؟" فقاؿ: أفي ك يتكضأ فقاؿ:"ما ىذا السٌ كعف عبد اهلل بف عمرك رضي اهلل عنيما أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مرَّ بسعدو كى         
ف كنت عمى نير جار(.كقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:)كمكا كاشربكا كتصٌدقكا كالبسكا، ما لـ ييخالطو إ سراؼه أك الكضكء إسراؼ؟ قاؿ:)نعـ كا 

 ناس نصؼ العقؿ، كحسف السؤاؿ نصؼ العمـ" . مخيمةه( .كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ :"االقتصاد في النفقة نصؼ المعيشة، كالتكدد إلى ال

 مقدمة تعالج مشكمة ما 

،التي سادت في القرل كالمدف كالجامعات ........... لقد لكحظ  أخيران  انتشار ظاىرة خطيرة عمى مجتمعنا األردنٌي  ،إال كىي ظاىرة            
ككمات كالمسؤكليف كالمعمميف في المدارس كالجامعات لمكقكؼ عند ىذه المشكمة ح. كال شؾ أٌف تفشي ىذه الظاىرة، ليك أمر خطير،يحتاج مف ال

 لتكضيح أسبابيا ،كمف ثـٌ كضع الحمكؿ المناسبة لمقضاء عمييا مف جذكرىا.

 حي " قاؿ تعالى " كجعمنا مف الماء كؿ شيء

تستمر الحياة عمى كجو األرض كألنو نعمة عظيمة مف جعمو اهلل حياة كمعاشان،بو  كسر مف أسرار كجكدىا، الحياةالحياةشرياف  الماء          
اىتمامان خاصان كنٌبو إلى أىميتو "كجعمنا مف الماء  اهلل التي ال تعد كال تحصى عمى بني اإلنساف، فقد أكالىا ديننا اإلسالمي الحنيؼ نعـ

ؼ في أنفس كأغمى المكارد التي منحيا اهلل مازلنا نسر  كمع ذلؾ فإننا حي" كحضنا عمى عدـ اإلسراؼ أك التبذير في استخدامو كؿ شيء
  .مف خطكرة التعامؿ الجائر مع ىذا المكرد النفيس التحذيرات المستمرة لنا برغـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكطف

مف حؽ . الكطف ىك األرض التي عاش عمييا أجدادنا كآباؤنا .كنحف نعيش عمية اليـك كنحافظ  عمية ليبقى لنا كألبنائنا كأحفادنا مف بعدنا            
كمما نادل إلى الفداء كاف نعمره بسكاعدنا حتى يبقى كطنان عزيزان أبيا شامخ  الكطف عمينا أف نحميو كندافع عنة مف كيد األعداء كاف نجيب نداؤه

نترجـ ىذا الرأس قكم البنياف. أف اإلنساف ثركة حقيقية فيك األميف عمى مصالح بمده ، الكفي لمكتسباتو، كاالنتماء ىك الكجكد الحقيقي كعمينا أف 
اني كالحب . كبدكف ذلؾ كمو فاف المكاطف يصبح ناقصان كالكالء مجركحان كالكفاء غير االنتماء في كؿ صكر العطاء كالكفاء كاإلخالص كالتف

 مكتمؿ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ، التعاكف ،...( االجتماعيمقدمة لمكضكعات منٌكعة) األخالؽ ،التكافؿ 

إلييا ، لتصبح كاقعان مممكسان في  كممة تتردد عمي األلسنة ، كما أركعيا مف عبارات تتحرؾ بيا الشفاه لتعبر عف حاجتنا ما أجمميا مف           
 كلكف ما الحالكة ، لقد كثر الحديث عف ىذا المكضكع كشاع عمى ألسنة الكعاظ كالخطباء ، حياتنا ، كتككف نبراسان يضيء لنا الطريؽ في الظممة

فكمما تمسؾ الناس بدينيـ كتحمكا بالصفات الحميدة  نحتاجو اليـك ىك التطبيؽ العممي كالفعمي لكي نستطيع إصالح شأف المجتمع كأفراده ،
 كالسعي إلي تقدـ المجتمع كرقيو استطاعكا الكصكؿ إلى بر األماف ،

 تأثر اإلدماف عمى المخدرا                                     

لقد أثبت البحث العممي أٌف لإلدماف نتائج سمبية عمى أجيزة الجسـ مثؿ القمب كاألكعية الدمكٌية،كالجياز التنفسٌي ،كاليضمٌي             
لى ارتشاح في الرئتيف ؛ مما يسٌبب  لى ىبكط حاٌد في ضغط الٌدـ،كا  ،كالكبد؛حيث يؤدم المخٌدر إلى إبطاء كبير في سرعة ضربات القمب ، كا 

مطعاـ.كيمتد ىذا اختالال في التنفس ،كما تبٌيف أٌف لإلدماف أثرا في الناحية البدنٌية لمشخص المدمف ،إذ ينعدـ النشاط الجسمي نتيجة لفقداف الشيٌية ل
 السمبٌي إلى البنكرياس، كينتج عنو مرض السكرٌم البكلٌي ،كما يمتٌد إلى الكبد فيؤثر في خالياه،كيؤدم إلى تميفو". األثر

 المعمِّـ

ٍو مينيان  المعٌمـ أحد العناصر األساسية لمعممية التعميمية التعممية، فبدكف معمـ مؤٌىؿ تيجمع كؿ األنظمة التعميمية بأف             أكاديميان كمتدٌربو
 ي اليائؿ كدخكؿ العالـ عصرالكصكؿ إلى تحقيؽ أىدافو المنشكدة . كمع االنفجار المعرف يعي دكره الكبير كالشامؿ ال يستطيع أم نظاـ تعميمي

باستمرار متمشيان مع ركح العصر؛ معمـو يمبي حاجات الطالب  العكلمة كاالتصاالت كالتقنية العالية، أصبحت ىناؾ ضركرة ممحة إلى معمـ يتطكر
 .كالمجتمع

 أىمٌية العمؿ

العمؿ جكىر الحياة كىك أساس في تطٌكر األمـ المجتمعات ... كحب العمؿ مف طبيعة اإلنساف  ،فالعمؿ حياة كالحياة عمؿ ، فاإلنساف         
ة قيميعمؿ ليعيش كتستمر حياتو في مسارىا الصحيح  ...  فالعمؿ الذم  يقـك بو اإلنساف يسٌد عنو الجكع كالعكز ،أفضؿ مف غيره ...      إٌف 

 الفرد في المجتمع تزداد بازدياد قيمة عممو ، ككذلؾ األمـ العاممة المخمصة ألكطانيا، قيمتيا أفضؿ مف غيرىا...

اإلنسانٌية ...فيك عصب الحياة كًقكاميا األساسٌي ... فإذا  كاالجتماعيةفأىمية العمؿ ليس بقيمتو المادية فقط ، بؿ بقيمتو المعنكٌية كالكطنٌية       
 ؤاالن عمى شابو عاطؿو عف العمؿ ، ماذا تككف إجابتو ؟ طرحنا س
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 الحبيبالحبيب  كطنيكطني

  ترابوترابو  عمىعمى  ترعرعترعرع  مفمف  كؿٌ كؿٌ   عمىعمى  كاجبكاجب  الكطفالكطف  .فحبٌ .فحبٌ   غيرىاغيرىا  عندعند  نجدىانجدىا  الال  كعاطفةكعاطفة  حباحبا  فتعطينافتعطينا  عميناعمينا  حناناحنانا  تتدفؽتتدفؽ  التيالتي  الرؤـكالرؤـك  األـٌ األـٌ   ىكىك  الكطفالكطف  إفٌ إفٌ               

  كاصفاكاصفا  يقكؿيقكؿ  كقيكقيشش  أحمدأحمد  الشعراءالشعراء  أميرأمير  .فيذا.فيذا  تجاىوتجاىو  مشاعرمشاعر  مفمف  خكاطرىـخكاطرىـ  فيفي  يجكؿيجكؿ  ماما  كأظيركاكأظيركا  أكطانيـأكطانيـ  بحبٌ بحبٌ   كحديثاكحديثا  قديماقديما  الشعراءالشعراء  تغنىتغنى  ،فقد،فقد  العزيزالعزيز

  لكطنو:لكطنو:  عشقوعشقو  شٌدةشٌدة

  نفسينفسي  الخمدالخمد  فيفي  إليوإليو  نازعتنينازعتني              عنوعنو  بالخمدبالخمد  شغمتشغمت  لكلك  كطنيكطني

  ––  المياميفالمياميف  كصحابتوكصحابتو  ––  كسٌمـكسٌمـ  عميوعميو  اهللاهلل  صٌمىصٌمى  ––  األكـراألكـر  رسكلنارسكلنا  كأفعاؿكأفعاؿ  أقكاؿأقكاؿ  فيفي  ،نراه،نراه  الحنيؼالحنيؼ  دينناديننا  تعاليـتعاليـ  مفمف  نستمدهنستمده  دينيديني  كاجبكاجب  الكطفالكطف  حبحب  إفٌ إفٌ               
  أىمؾأىمؾ  أفٌ أفٌ   كلكالكلكال  اهللاهلل  إلىإلى  اهللاهلل  أرضأرض  ألحبٌ ألحبٌ   إٌنؾإٌنؾ  كاهللكاهلل  قائال:"قائال:"  إرادتوإرادتو  غيرغير  عمىعمى  منيامنيا  خارجخارج  كىككىك  مكةمكة  لبمدهلبمده  ناظراناظرا  الرسكؿالرسكؿ  كقؼكقؼ  فقدفقد  ––  عمييـعمييـ  اهللاهلل  رضكافرضكاف

  كحبو.كحبو.  بالكطفبالكطف  بالتمسؾبالتمسؾ  لألمةلألمة  إشارةإشارة  ىذاىذا  .كفي.كفي  خرجت"خرجت"  ماما  أخرجكنيأخرجكني

  ىذاىذا  فيفي  ماما  كؿٌ كؿٌ   عميوعميو  يقـكيقـك  الذمالذم  عمادهعماده  ىـىـ  الذيفالذيف  شبابوشبابو  ىؿىؿكاكا  عمىعمى  يقعيقع  الكاجبالكاجب  ،كىذا،كىذا  كتطكيرهكتطكيره  كتعميرهكتعميره  كاالجتيادكاالجتياد  بالجدبالجد  إالإال  يأتييأتي  الال    الكطفالكطف  كحبٌ كحبٌ                 

  بالشباب".بالشباب".  "نصرت"نصرت  ::  محمدمحمد  رسكلنارسكلنا  قاؿقاؿ  .كقد.كقد  عاليةعالية  خفاقةخفاقة  راياتوراياتو  كيرفعكفكيرفعكف  يسٌطركفيسٌطركف  الذيفالذيف  .فيـ.فيـ  الكطفالكطف

  الكمماتالكممات  آلالؼآلالؼ  كالكال  رنانةرنانة  شعاراتشعارات  إلىإلى  يحتاجيحتاج  الال  الكطفالكطف  حبٌ حبٌ   إفٌ إفٌ     كىناؾ؟كىناؾ؟  ىناىنا  ترفعترفع  كشعاراتكشعارات  تقاؿتقاؿ  كمماتكممات  الكطفالكطف  حبحب  :ىؿ:ىؿ  نتساءؿنتساءؿ  أفأف  لنالنا  بدٌ بدٌ   كالكال                

  حضاراتحضارات  ضاعتضاعت  كألجموكألجمو  كشعكبكشعكب  أمـأمـ  تشردتتشردت  كألجموكألجمو  الدماءالدماء  راقتراقت  الكطفالكطف  ،ألجؿ،ألجؿ  بوبو  تنطؽتنطؽ  كأصكاتناكأصكاتنا  عميوعميو  تدؿتدؿ  كحركاتناكحركاتنا  لولو  محبتنامحبتنا  إلىإلى  تشيرتشير  ،فأفعالنا،فأفعالنا

  عمموعممو  فيفي  يخمصيخمص  فالطبيبفالطبيب  ؛؛  تناتناحياحيا  كفيكفي  تصرفاتناتصرفاتنا  فيفي  يظيريظير  فعؿفعؿ  فحٌبؾفحٌبؾ  !!  كطنيكطني  يايا  أجممؾأجممؾ  كماكما  أحالؾأحالؾ  لو.فمالو.فما  كحباكحبا  كفاءكفاء  القمبالقمب  نبضنبض  استمرٌ استمرٌ   كألجموكألجمو

  يتحمؿيتحمؿ  الصالحالصالح  فالمكاطففالمكاطف  لطالبو...لطالبو...  مميـمميـ  لكطنولكطنو  المحبالمحب  تجارتو،كالمعٌمـتجارتو،كالمعٌمـ  فيفي  أميناأمينا  يككفيككف  لكطنولكطنو  المحبالمحب  ،كالتاجر،كالتاجر  لديولديو  ماما  يعطييعطي  لكطنولكطنو  المحبالمحب  ،كالميندس،كالميندس

  كجو.كجو.  أكمؿأكمؿ  عمىعمى  بيابيا  كيقـككيقـك  مسؤكلياتومسؤكلياتو

  أكؿأكؿ  كلنجعؿكلنجعؿ  الكالدةالكالدة  منذمنذ  ألطفالناألطفالنا  حبوحبو  نرضعنرضع  أفأف  ،كيجب،كيجب  الحسيفالحسيف  بفبف  الثانيالثاني  اهللاهلل  ددعبعب  الشابالشاب  الممؾالممؾ  األعمىاألعمى  القائدالقائد  حبحب  عميناعمينا  يحتـٌ يحتـٌ   الكطفالكطف  كحبكحب              

  ..  كتبيـكتبيـ  حقائبحقائب  تحمموتحممو  ماما  محتكلمحتكل  كباءكباء  ألؼألؼ  كلنجعموكلنجعمو  القائدالقائد  حبحب  أطفالناأطفالنا  بيابيا  ينطؽينطؽ  التيالتي  الكمماتالكممات

  مخمصػػةمخمصػػة  ركحركح  كػػؿٌ كػػؿٌ   ،ألجػػؿ،ألجػػؿ  فييػػافييػػا  ىػػكاءىػػكاء  نسػػمةنسػػمة  ؿٌ ؿٌ كػػكػػ  ،كألجػػؿ،كألجػػؿ  كبحرىػػاكبحرىػػا  كأرضػػياكأرضػػيا  سػػمائياسػػمائيا  ألجػػؿألجػػؿ  فييػػافييػػا  تػػرابتػػراب  ذرةذرة  كػػؿٌ كػػؿٌ   كألجػػؿكألجػػؿ  الحبيبػػةالحبيبػػة  األردنيػػةاألردنيػػة  مممكتنػػامممكتنػػا  ألجػػؿألجػػؿ                

  المفدل.المفدل.  كلمميكناكلمميكنا  لياليا  مخمصيفمخمصيف  نككفنككف  أفأف  العظيـالعظيـ  باهللباهلل  نقسـنقسـ  كصكنياكصكنيا  كحمايتياكحمايتيا  كرفعتياكرفعتيا  تقدمياتقدميا  ،ألجؿ،ألجؿ  أرضياأرضيا  عمىعمى  استشيدتاستشيدت

  سػػٌداسػػٌدا  جميعػػاجميعػػا  نقػػؼنقػػؼ  أفأف  جميعػػاجميعػػا  ،كعمينػػا،كعمينػػا  خيراتػػؾخيراتػػؾ  مػػفمػػف  كأكػػؿكأكػػؿ  ىكائػػؾىكائػػؾ  مػػفمػػف  كتػػنفسكتػػنفس  أرضػػؾأرضػػؾ  عمػػىعمػػى  عػػاشعػػاش  مػػفمػػف  كػػؿٌ كػػؿٌ   كعمػػىكعمػػى  عمينػػاعمينػػا  بحقػػؾبحقػػؾ  ،نعتػػرؼ،نعتػػرؼ  الحبيػػبالحبيػػب  كطننػػاكطننػػا                

  ––  طػػالؿطػػالؿ  بػفبػف  الحسػيفالحسػيف  الممػػؾالممػػؾ  اهللاهلل  بػإذفبػإذف  لػولػو  المغفػػكرالمغفػػكر  جاللػةجاللػة  قػكؿقػكؿ  مػػفمػػف  ،انطالقػا،انطالقػا  ككرامتػوككرامتػو  كأمانػػوكأمانػػو  بأمنػوبأمنػو  المسػاسالمسػاس  نفسػػونفسػػو  لػولػو  تسػكؿتسػكؿ  مػػفمػػف  كػؿٌ كػؿٌ   كجػوكجػو  فػػيفػػي  منيعػامنيعػا  شػامخاشػامخا
                        األمة.األمة.  ىذهىذه  ....كلنخدـ....كلنخدـ  البمدالبمد  ىذاىذا  "فمنبف"فمنبف      ::  --اهللاهلل  رحمورحمو
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 0776882770األستاذ : عاصم أبو شزار    

  األمةاألمة  نبضنبض  الشبابالشباب

! فالشباب ربيع الكطف كنبض   يا لركعة الشباب ! ما أجمميـ كما أحالىـ كىـ يمشكف عابريف طرقات الحياة بكؿ ثقة كحيكية كنشاط             
فال يخفى عمينا أٌنيـ يمثمكف   اب حياة كالحياة شباب ، كالشباب كاحة كارفة الظالؿ في صحراء الحياة .الحاضر المميء بالحركة ك الحياة، كالشب

لؽ كالعطاء العمكد الفقرم ألم تطكر في حياة الشعكب كاألمـ ، ألٌف مرحمة الشباب تعٌد أزىى كأقكل مراحؿ العمر في حياة اإلنساف ، إنيا فترة التأ
 ناء كاإلبداع.                                  كالصحة ، فترة العمؿ كالب

كىنا نتساءؿ :ما دكر الشباب في صالح األمة كالمجتمع ؟ إٌف صالح الشباب ىك صالح لألمة كالمجتمع |، كفسادىـ كانحرافيـ لو األثر           
المعٌكقات تحكؿ بيف تقدـ الشباب كمنيا الفراغ الذم يؤدم في الخطير في تراجع األمة . كفي ظؿ الكاقع الذم نعيشو اليـك فإٌف ىناؾ الكثير مف 

 كثير مف األحياف إلى االنحراؼ كالكقكع في أكحاؿ الباطؿ .

كالحياة أمامو فرصة لمنجاح ، كلذلؾ امتف اهلل عمى عباده بالميؿ كالنيار قاؿ   كبرل يحمد اهلل عمييا  إٌف العمر الذم يممكو اإلنساف نعمة         
ماؿ " اهلل الذم جعؿ لكـ الميؿ لتسكنكا فيو كالنيار مبصرا" فيا أييا الشباب ، استغمكا كؿ لحظة مف أعماركـ ، فما ىي إال أنفاس تتردد كآتعالى

 ضائعة إف لـ تتجدد ، كما ىي إال دقات قمب قد مرت . كقد قيؿ :الكقت كالسيؼ إف لـ تقطعو قطعؾ ، بؿ الكقت ىك الحياة، كلذا قاؿ الرسكؿ
شبابؾ قبؿ ىرمؾ ... كصحتؾ قبؿ سقمؾ ... كفراغؾ قبؿ   في الحديث) اغتنـ خمسا قبؿ خمس كمنيا -صمى اهلل عميو كسمـ  -ألعظـ ا

 شغمؾ...( .

الشباب مستقبؿ األمة كصانع حضارتيا كرصيدىا الدفيف لمنيكض بيا  كالكصكؿ بيا إلى الثريا بؿ  أعمى منيا . كلذا فعمى الشباب         
ت كثيرة تجاه كطنيـ كمجتمعاتيـ كدينيـ كأمتيـ كليـ الدكر الفاعؿ في نيضتيا كتحقيؽ االنتصارات كاألمجاد ليا ، كبدكف الشباب كجدىـ كاجبا

 كمثابرتيـ  يبقى المجتمع ضعيفا تنيش بو الغرباف مف كؿ مكاف  .

تثقفكا لتنيركا عقكلكـ بأنكار المعارؼ كالعمـك كليس بأنكار المعازؼ فيا أييا الشباب ، جدكا كاجتيدكا لتنيضكا كتنيض مجتمعاتكـ كتعممكا ك        
 كالفنكف !!!.                                                                      

 

   

 

 " تـ بحمد اهلل كفضمو "            

  

 


