
 
ًالنحوًوالرصف:ًأ ولًا

ًالصفحةًاملوضوعًالوحدة

ّنً)ًكرسًمهزةًًال وىل 7ًً-1ًًًًوجوبًا(ًا 

11ًً-8ًًً(تقدميااًوتأ خرياًا)أ حوالًالفاعلًواملفعولًبهًًالثانية

02ًً-11ًًال بدالًالثالثة

33ًً-01ًًالتصغريًالرابعة

10ًً-33ًًال ضافةًاخلامسة

ًالقضاايًال دبية:ًاثنياًا
ًالصفحةًاملوضوعًالوحدة

ًقضاايًالشعرًيفًالعرصًالعبايسًال وىل

ًقضاايًالنثــــرًيفًالعرصًالعبايس

13ً-ً13ً

11ً-ً17ً

ًقضاايًالشعرًيفًالعرصينًال يويبًواململويكًالثانية

ًًقضاايًالنثـــرًيفًالعرصينًال يويبًواململويك

18ً-ً71ً

71ً-ً81ً

ًالبالغةًوالنقدًال ديب:ًاثلثاًا

ًالصفحةًاملوضوعًالوحدةً

11ًً-83ًًاملعاينًعملًالبالغةً(1ً)ًً

17ًً-13ًًًًالعبايسًالعرصًيفًال ديبًالنقدًالنقدًً(0ً)

120ًً-18ًًًاحلديثًالعرصًيفًال دبيةًاملذاهبًالنقدً(3ً)

ً
ً...أ عزايئًالطالب

ً...ًحرْصناًيفًهذاًالعملًأ نًيكونًاكمالا،ًماًأ مكن،ًوهوًماًعهدهًمناًالطالبًيفًالس نواتًالسابقة اًبرشايا ولكنهًيبقىًنتاجا

ً.هللًوحدهقدًيشوبهًنقص،ًواستيالءًالنقصًعىلًمجةلًالبرشًطبعًلزم،ًفالكاملً

نناًنس تقبلًمالحظاتمكًواس تفساراتمكًبصدرًرحب ً.ذلاًفا 

 

ًًًًةزًّـــــــأ وسًالعًًًًً

ًًًًًً2718212372ًًًًً

ً 

ًسلسةلًال بداعًيفًالعريبًالتخصص
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نًّ.................................. ً..................................كرسًمهزةًا 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................................................................................................ً.....................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................ً.........................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً.......................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً



 ...  دباا اإل سلسلة                         

 يف العردبي التخصص                                                                          

   أوس العزّة    
07 4 07 07/700 

 

 2 وغدااًجنم...ًاليومًحملًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفصلًال ولًًًال/ًالثاينًالثانويًًالصف |

 

ًالنحوًوالرصفً
نًّ)ًكرسًمهزةً ًوجوبًا(ًًا 

ًالعريبًالتخصص

ًالفصلًال ولًالوحدةًال وىل

 

ًسابقًًت ًدرسًْ ّنًوأ خواهتاً)ًيفًصّفٍّ ّنً،ً)ً:ً؛ًمعانهياًومعلها،ًوعرفتًأ نّـهاًس تةًأ حرفًيه(ا  ً،ًلعلًا   (أ ّنً،ًك ّنً،ًلكّنً،ًليت 
ً(.فنتصبًاملبتدأ ًويسمىًامسهاًوترفعًاخلربًويسمىًخربها)أ هناًتدخلًعىلًامجلةلًالامسيةً:ًوحمكها

ّنًوأ خواهتا)ًومنًأ مهًالقضاايًاملتعلّقةًبـً ّنً)ًبنيًالفرقً(ًا  ً.فللكًمهناًمواضع.ًيفًالاس تعامل،ًجتنّبااًللَّبس(ًأ نًّ)وً(ًا 

ّنًوجوبًالآنًتعّرفوماًحننًبصددهً  .حالتًك رسًمهزةًا 

ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

ً

ّنً)ًتُكرسًمهزةً ذاًوجوبًاً(ا   :ا 

نًًًًّ.(الالكمًبداية)أ ولًالالكمًجاءتًيفًً- ١ نًْ اكدّلواِء؛ الالكمً  ا  نًْ ، نفعً  منه أ قللت ً ا  ً.ضًّ منه أ كرثت ً وا 

ك تًَّ قالواًًً.كيةًبلقولامًلةلًامجلًيفًأ ولجاءتًً- ٢ نًًًًًَّ هلمًْ قلُتً خومْصت ً وقدًْ س  ًمفتاحًُ الرّشًِّ باِبًـًِلً اجلواب ً ا 

ً اخملّدراُتً تسبُبًًًً.جاءتًيفًأ ولًمجةلًجوابًالقسمً- ٣ ًّ وهللا، ونفس يّة، جسديّة مشالكتٍّ ن ــًا  آفةًخطريةً ًهاــ ً.أ

اً)ًًالاس تفتاحًجاءتًبعدًحريفً- ٤ نًّ أ لًً(أ لً،ًأ م  باًا تُْمِطرًُ ل الّسامءً  ا  ه  ًً.وامعلوا فاعِقلوا ِفّضة، ول ذ 

نًّأ ماًًًًًًًً ًيعودًعىلًال نساِنًبلصربًا  ً.الصوم 

ذً)ًجاءتًبعدًالظرفنيً- ٥ نًّ حيث الاس تْعجاِل، عدمًُ ال فضلًِ منًًً(حيثً،ًا  ً.قيقةاحًل لً  يكشفً الّّتيّثً  ا 

ذًًًًًًًً ًالنحِو،ًا  ًّأ حببُتًعمل  ن ً.وجدتُُهًسهالًاًينـــــا 

ًُ"ًًًًًاقّتنًخربهاًبلالمًاملزحلقةً- ٦ اّللَّ َّكً  ي ْعمل ًُ و  ن
ِ
ُسوُلًُـل ً ًا ًًُر  اّللَّ نًَّ ي ْشه دًُ و 

ِ
ـــ الُْمن اِفِقنيً  ا ـ  ًـــل ِذبُون   "اك 

ً

ً

ً

 :هامةًوُملزمةًمالحظات

ً معنًا وتؤّدي الالكمًُ هباًئًُيبتدًًِ مجةلًٍّ كًًًًّ:امجلةلًال بتدائية.١ً ً(يفًأ ثنائه،ًمنقطعةًمّعاًقبلهايفًأ ولًالالكم،ًأ وً).مس تقالا

ً...ًحىك،ًصاح،ًهتفًقلُت،ًقال،ً)ً:ًاليتًس بقهاًقول،ًأ وًلكمةًتدلًعىلًقولامجلةلًيهًًًً:مجلةلًاملكيةًبلقولا.٢ً

ً...ريمًْعً ـاتهلِل،ًل ًبهلِلً،ًوهللِاً،ًًًً:ًأ لفاظًالقسمً.٣

ذً)ًالظرفنيً تيل اليّتً امجلةلًِ موقعً.٤ ً جرًّ حملًّ يف (حيثً،ًا  ليه مضافٍّ ً.ا 

ينًِ الالكم ابتداء راهيةً ؛ًكخربها ا ىل امجلةلًِ صدرًِ عن ُزحلقْتًًل هنا مزحلقة؛ ومسيْتًأ صلهاًلمًالابتداء،ًًً:الالمًاملزحلقة.٥ً  مبؤكد 

   مفتاحًاحلفظ
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نًّ)10/13ًًًصًالكتابًأ س ئةل ً(كرسًمهزةًا 

ّنً)ًمهزةً كرسًِ سببً  اذكر١ًًًْ تدريب  :يأ يت ما يف(ًا 

هّنمًمُهً:ً"تعاىل قالً -١ً مناًحنُنًمصلحونًأ لًا  ًهلْمًلتُفِسدواًيفًال رضًقالواًا  ذاًِقيل  ً"ولكنًلًًيشعرونًاملُفِسدونوا 

نًًّ -٢ً  ًًًًً.مامنكل قمیة ندركً  أ ن بل منكل، ل ما عىل احلصولًِ يف لیسْتً الّسعادةً  ا 

ً٣- ًً يّنِ نًْ وا  ت ِطْعه لًْ ِبام لآتًًًًٍّ زمانُه اَلخريً  ُكنُتً وًا   ًًًًًًال وائلًُ ت س ْ

يّنً وهللِا، -٤ً ًًًً.طموحايت أ حقِّق ً حىت هجدي قصارى سأ بذلًُ ا 

ً

ّنً)ًمهزةً اضبط(٢ً)تدريب  :يأ يت ما يف(ًا 

ً وأ فطر، أ صومًُ لكينًل وأ تقامك هلل، ل خشامك (ايّنًً) وهللا أ ما"ًً :وسمل عليه هللا صىل هللا رسول قالً-١ً

 ."مينًفلیس سنيّت عن رغب مفن .النّساء وأ تزوجًُ ، وأ رقدًُ وأ صيّلًًًًًً

ا (اّنًً)ً-٢ً  ال صدقاء ،ًلً جتلُبً ال نصاِتًًعىل القدرةً  (اّنًً) حيث ، ال صغاءًِ سوءًِ عن ينتجًُ الفهم سوءًِ من كثريا

ذ للجميع؛ صديقاا يكونًُ اجلّيدًُ فاملصغيًًًًًً  والنفُسً الانتباه، عىل والقدرةً  النفِسً مقاومة يتطلبًُ ال صغاءً ً(اّنًً) ا 

تقاهناًالّّضورة من همارةً  الاس امتع (اّنًً) فوهللا، .طال لكاّم متّلً ال صغاِء،وتاكدًُ ا ىل مهناًأ كرث التّحدِثً ا ىل متيلًًًًًًًُ  .ا 

ً أ نًْ أ حبً ً -٣ً  . عليلً  الهواءً  (اّنًً) حيثًُ البحرًِ شاطئًِ عىل أ جلس 

ذً ، الّسموحًُ الّصادُقً الفىت يعجبينً -٤ً سنًٍّ ُخلُق ذو (انّهًً)ا  ً. ح 

ً

ّنً)ًبس تخداِمً الآتيةًِ املعاين عن عرّب٣ًًًً تدريب  : مطلوبً  هو ما حسبً  مهزهتا املكسورة(ًا 

ياتنا يف العملًِ أ مهّيةًُ -١ً  ًً(املزحلقةًِ بلالم اخلرب اقّتان)ًًً.ح 

 ًًً(القسم جواب مجةل أ ول)ًً .الوطنًِ حبً  -٢ً

ًًًًً(الالكم بداية)ًً .والفرجًُ الّصربًُ -٣ً

ً

ً اقرأ ٤ًًًً تدريب  :تليه اليّتً ال س ئةلًِ عن أ جْبً ثًّ الآيت النص 

ا أ نورشوان املكلًُ أ ظهرً ً ً أ نّه ال ايمًِ من يوما ه ثقات ه وأ نفذ مريض  ًوليتِه بالِده، أ قطارً ًيطوفوا أ ن وأ مناء   وأ ن وأ كناف 

ذ هبا؛ ليتداوى خربةًٍّ قريةًٍّ يف عتيقة ل ِبن ة ل يطلبوا نًًّا  ليهًِ وليتهًوعادوا مجيعً  فطافوا ذل، ل وصفوا ال طباء ا   ما : ل فقالوا ا 

 هل ل عملً  مملكيت؛ واختبارً ًولييت، جتريبً  أ ردُتً ما :وقال هللا وشكرً  أ نورشوان ففرح . عتيقة لبنة ول خرابًاًماكانًا وجدان

ً موضع الوليةًِ يف بقيً  نه وحيث ل مّعِره، خرابٍّ  ، ال حوالًُ وانتظمْتً ، اململكةًِ أ مورًُ متت فقد عامر هو ا ل ماكنً  فهياًيبق ل ا 

ًً.الكامل درجةًِ ا ىلًالعامرةًُ ووصلْتً

ّنً)ًمهزةً ُكرسْتً مجلتان النِّصً وردتًيف ً.ماًعةلًكرسها وجوب، فهيام(ًا 

ً
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دارةًاملناجهًوالكتبًاملدرس ية(كرسًمهزةًا نً)ل س ئةلًال جابتًالمنوذجيةً ًكامًوردتًمنًا 

ّنً)ًمهزةً كرسًِ سببً  اذكر١ًًًْ تدريب  :يأ يت ما يف(ًا 

ًًًجاءتًأ ولًامجلةلًاملكيةًبلقولًً(أ ًً-١ً

 (أ ل)جاءتًبعدًحرفًالاس تفتاحً(بًًً

 .جاءتًيفًبدايةًالالكمً-٢ً

آتًٍّــل)ًخربهاًاقّتنًبلالمًاملزحلقةً-٣ً  (أ

ً.القسمجوابًجاءتًأ ولًمجةلًً-٤ً
ً

ّنً)ًمهزةً اضبط(٢ً)تدريب  :يأ يت ما يف(ًا 

 .جاءتًأ ولًمجةلًجوابًالقسمًًًًًًل خشامكًهللًً (يّنًا ًً)وهللاًً-١ً

ًً.جاءتًيفًبدايةًالالكمًًًًًً.كثريااًمنًسوءًالفهمً (ّنًا ًً)ً-٢ً

ًً.جاءتًبعدًالظرفًحيثًًًًً...القدرةًعىلًال نصاتً(ّنًا ًً)حيثًًًًًً

ذًًًًًً ذًًًً...ال صغاءًيتطلبًمقاومةًالنفِسًً(ّنًا ًً)ا  ًًً.جاءتًبعدًالظرفًا 

تقاهناًالاس امتعً ً(ّنًا ًً)فوهللاًًًًًً ً.مجةلًجوابًالقسمجاءتًأ ولًًًً.همارة ًمنًالّضورةًا 

 ً.جاءتًبعدًالظرفًحيثًًًًًً. عليلً  الهواءً  (ّنًا ًً) حيثًًُ -٣ً

ذًً -٤ً سنًٍّ ُخلُق ذو (انّهًً)ا  ذًًًًًً. ح  ًًً.جاءتًبعدًالظرفًا 
ً

ّنً)ًبس تخداِمً الآتيةًِ املعاين عن عرّب٣ًًًً تدريب  : مطلوبً  هو ما حسبً  مهزهتا املكسورة(ًا 

ياتنا يف العملًِ أ مهّيةًُ -١ً ًيفًحياتناًً(املزحلقةًِ بلالم اخلرب اقّتان)ًًً.ح  مهم  ًلـ  ّنًالعمل   .ا 

ًعليناًًً(القسم جواب مجةل أ ول)ًً .الوطنًِ حبً  -٢ً ًالوطِنًواجب  ّنًحبَّ  وهللاًا 

ًمفتاُحًالفرجًًًًًِ(الالكم بداية)ًً .والفرجًُ الّصربًُ -٣ً ّنًالّصرب  ً.ا 
ً

ً اقرأ ٤ًًًً تدريب  :تليه اليّتً ال س ئةلًِ عن أ جْبً ثًّ الآيت النص 

ا أ نورشوان املكلًُ أ ظهرً ً ً أ نّه ال ايمًِ من يوما ه ثقات ه وأ نفذ مريض  ًوليتِه بالِده، أ قطارً ًيطوفوا أ ن وأ مناء   وأ ن وأ كناف 

ذ هبا؛ ليتداوى خربةًٍّ قريةًٍّ يف عتيقة ل ِبن ة ل يطلبوا نًًّا  ليهًِ وليتهًوعادوا مجيعً  فطافوا ذل، ل وصفوا ال طباء ا   ما : ل فقالوا ا 

 هل ل عملً  مملكيت؛ واختبارً ًولييت، جتريبً  أ ردُتً ما :وقال هللا وشكرً  أ نورشوان ففرح . عتيقة لبنة ول خرابًاًماكانًا وجدان

ً موضع الوليةًِ يف بقيً  نه وحيث ل مّعِره، خرابٍّ  ، ال حوالًُ وانتظمْتً ، اململكةًِ أ مورًُ متت فقد عامر هو ا ل ماكنً  فهياًيبق ل ا 

ّنً)ًمهزةً ُكرسْتً مجلتان النِّصً وردتًيفً.الكامل درجةًِ ا ىلًالعامرةًُ ووصلْتً ً.ماًعةلًكرسها وجوب، فهيام(ًا 

ّنًال طباء(1ً)ً ذًا  ذً)ًل هناًجاءتًبعدًالظرفًًًا  ً(ا 

نّهًلًيبق ً(0ً)ً ً(.حيث)ل هناًجاءتًبعدًالظرفًًًحيثًا 

ًانهتتًالوحدةًال وىل
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نًّ)ًاملتعلّقةًبـً الثانويةًالعامةامتحانًشهادةًادلراسةًس ئةلًأً  ً(ًكرسًمهزةًا 

ً:سببًكرسًمهزةًا نًوجوباًًاذكر/ًبنيً-

ّنًالفضلًيعودًلًًًًِ(:0228ش تويً)ً ً...............................................................................................ًًًصانعيًاملعرفةـا 

نّكًلنًتس تطيعًمعيًصرباً:"تعاىلقالًً(0211ش)(0210ص)(0228ش) ً...............................................................................................ًً"قالًأ لًأ قلًلًا 

هناًهموىًأ فئدةًالساحئنيًًً(:0228صيفيً) ذًا  ً...............................................................................................ًًجرشًمدينةًأ ثريةًا 

هّناًلـــكبريةً:"قالًتعاىلًًً(:0228صيفيً) ً...............................................................................................ً"واس تعينواًبلصربًوالصالةًوا 

ّنًال نسانًلفيًُخرسوال:ً"ًقالًتعاىلًًً(:0228صيفيً) ً...............................................................................................ًً"عرصًا 

ناّمًالعملًعبادةًًً(:0221ش تويً) ً...............................................................................................ًًًًًا 

ّنًتقّدمًاجملمتعًًً(:0221ش تويً) ً...............................................................................................ًًًًًأ لًا 

ّنًيفًحياتناًاملزنليةًنقصاًاًًً(:0221صيفيً) ً...............................................................................................ًًًًا 

ّنًلال هاملًعاقبةًًً(:0221صيفيً) ً...............................................................................................ًًًًأ لًا 

يّنًأً ًًً(:0212ش تويً) ً...............................................................................................ًًًًًحذرمكًادلنياا 

ًمنًالظنًًً(:0212ش تويً) ّنًالتثبّتًخري  ً...............................................................................................ًًًلعمريًا 

ّنًمحمودًالطباعًهوًال حّبًدامئاًًً(:0212صيفيً) ً...............................................................................................ًًًا 

ىلًالفطرةًًً(:0211ش تويً) نّهًلوحةًترّدانًا  ً...............................................................................................ًًًوهللاًا 

آيةًًً(:0211ش تويً) نّهًالفجرًأ ً...............................................................................................ًًًًًأ لًا 

قدًًً(:0211صيفيً) ّنًمنًتطأً  ً...............................................................................................ًًًًًاهما 

نّهًهموىًأ فئدةًالس ّياحًًً(:0211صيفيً) ذًا  ً...............................................................................................ًًًًا 

ّنًالصحراءًموطنًاملتناقضاتًًً(:0210ش تويً) ً...............................................................................................ًًًا 

ّنًالقناعةًوالرضاًًًً(:0210صيفيً) ً...............................................................................................ًًًًأ لًا 

هّنمًجيدونًفهياًاملتعةًًً(:0210صيفيً) ياحًشواطئًالعقبة،ًحيثًا  ً...............................................................................................ًيؤمًالس ّ

ّنًماكنةًادلولًلًتُقّّيًبملساحةًًً(:0213ش تويً) ً...............................................................................................ًًلعمريًا 

ًعظّيً:"قالًتعاىلًًً(:0213ش تويً) نّكًلعىلًخلقٍّ ً...............................................................................................ًًً"وا 

ّنًالطالبًيعملًًً(:0213صيفيً) ذًا  ً...............................................................................................ًًًمنًحّسهًا 

ّنًالنفسًال نسانيةًمتقلبةًًً(:0213ش تويً) ً...............................................................................................ًًًًا 

ّنًالتعاملًمعهاًًً(:0213صيفيً) ً...............................................................................................ًًًًفوهللاًا 

ّنًأ مجلًاملشاهداتًًً(:0211ش تويً) يّلًمناسكًاحلجًا  ً...............................................................................................ًًوأ حّّباًا 

ّنًاذلببةًالواحدةًحتملًمالينيًاجلراثّي:ًقالًًً(:0211صيفيً) ً...............................................................................................ًًا 

ّنًأ قوامكًعنديًالضعيفًًً(:0211صيفيً) ً...............................................................................................ًًًًأ لًا 

ّنًالً ًًً(:0211صيفيً)ً ىلًال نىثا  ً...............................................................................................ًًًمومةًهبةًهللاًا 

ّنًنرصًهللاًقريبًًً(:0211صيفيً) ً...............................................................................................ًًًًأ لًا 

ّنًال صًًً(:0218ش توي) ً...............................................................................................ًبنيًاملتلكمًواخملاطبًغاءًاجلّيدًوس يةلًتواصليةا 
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ً:التعليلًًًًًًًصّوبًاخلطأ ً

ً...................................................................................................................................................ً.السعادةًيفًالتقوىأ ّنًًوهللاًً(0228ش تويً)

ّنًًاتهللًعنديًً(0212صيفيً) ً...................................................................................................................................................ً.منًصدقًأ فلحا 

ًالوطِنًواجبً أ ّنًًوهللاًً(0210ش تويً) ً...................................................................................................................................................ًحبَّ

ياحًشواطئًالعقبة،ًحيثًً(0213صيفيً) ً..........................................................................................................جيدونًفهياًاملتعةهّنمًأ ًًيؤمًالس ّ

ًغالبً ًً(0211ش تويً) ً...................................................................................................................................................ًًأ لًأ ّنًاحلقَّ

ً...................................................................................................................................................ًً.احلّقًجيلًّأ ّنًًلعمريًً(0211صيفيً)

ميانهأ ّنًًأ لًً(0217ش تويً) ً...................................................................................................................................................ًالقوّيًمنًقويًا 

ًً

ّنًيفًامجللًالآتية ً:حّددًخربًا 

آايتًالفنًاملعامريًً(0213ش تويً) آيةًمنًأ ّنًقرصًامحلراءًأ ً.......................................................................................................................أ لًا 

ّنًالنفسًال نسانيةًمتقلبةًً(0213ش تويً) ً...................................................................................................................................................ً.ا 

يّلًمناسُكًاحلجًًًِّ(0211ش تويً) ًاملشاهداِتًوأ حّّباًا  ّنًأ مجل  ً.......................................................................................................................ا 

ًً

ًاضبطًماًحتتهًخط

ّنًًً- ً...................................................................................................................................................ًًًيومًالقيامةًظلامتًالظملا 

هّناًلــًً- ً...................................................................................................................................................ًًًًً.مهانةا 

ً...................................................................................................................................................ًًًًجيلًًّاحلّقًّنًلعمريًاً ًً-

ّنًيفًالقلبًًً- ً...................................................................................................................................................ًًًًحرسةا 

ًً

ً:اقرأ ًالنصًالآيت،ًثًأ جبًعامًيليه

ًأ مامًزمالئِِهًمبناس بةًيومًالاس تقاللًفقال اثا ًأ حُدًالطلبِةًُمتحّدِ مباًادّلولًلًتقوُمًمبساحهتاًوعددًساكهنا،ًبلًًماكنةّنًاً :ًوقف 

ًفتذلّلهاًوماًتصبوً ًفتحقًّتواجهًمنًحتّدايتٍّ ليهًمنًا جنازاتٍّ ّنًال ردنًّقها،ا  ّنًخريًًولعمريًا  ًعىلًذل؛ًأ لًا  منًًالاس تقاللمثالٍّ

نّه ذًا  ً.عنًال رادةًاحلرةًلل ردنينيتعبريًًأ مّهًهذهًال جنازات؛ًا 

ً.يفًالنصاضبطًماًحتتهًخطً.1ً

ّنً)ًبنيًسببًكرسًكًمهزةً.0ً ً.يفًالنّصًالسابق،ًمعًالتعليلًالواردة(ًا 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً
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نًّ)املتعلّقةًبـًً امتحانًشهادةًادلراسةًالثانويةًالعامةحّلًأ س ئةلً ً(ًًكرسًمهزةًا 

نًوجوباً/ًبني ً:اذكرًسببًكرسًمهزةًا 
ً.ل هناًجاءتًيفًبدايةًالالكم(0228ً1ًشً

ً.ل هناًجاءتًيفًأ ولًمجةلًجوابًالقسم(0ً

ذ)ل هناًجاءتًبعدًالظرفً(0228ً1ًصً ً(.ا 

ً.ل نهًاقّتنًخربهاًبلالمًاملزحلقة(0ً

ً.ل هناًجاءتًيفًأ ولًمجةلًجوابًالقسم(3ً

ً.ل هناًجاءتًيفًبدايةًالالكم(0221ً1ًشً

ً(أ ل)ل هناًجاءتًبعدًحرفًالاس تفتاحًً(0

ً.الالكمل هناًجاءتًيفًبدايةً(0221ً1ًص

ً(أ ل)ل هناًجاءتًبعدًحرفًالاس تفتاحً(0ً

ً.ل هناًجاءتًيفًبدايةًالالكم(0212ً1ًش

ً.ل هناًجاءتًيفًأ ولًمجةلًجوابًالقسم(0ً

ً.ل هناًجاءتًيفًبدايةًالالكم0212ًص

ً.ًل هناًجاءتًيفًأ ولًمجةلًجوابًالقسم(0211ً1ًش

ً(ًأ ل)ل هناًجاءتًبعدًحرفًالاس تفتاحً(0ً

ً.جاءتًيفًبدايةًالالكمل هناً(0211ً1ًص

ذ)ل هناًجاءتًبعدًالظرفً(0ً ً(ا 

ً.ل هناًجاءتًيفًأ ولًمجةلًجوابًالقسم(0210ً1ًصً.ل هناًجاءتًيفًبدايةًالالكم0210ًش

ً.(أ ل)ل هناًجاءتًبعدًحرفًالاس تفتاحً(0ً

ً(حيث)ل هناًجاءتًبعدًالظرفً(3ً

ً.ل هناًجاءتًيفًأ ولًمجةلًجوابًالقسم(0213ً1ًش

ً.اقّتنًخربهاًبلالمًاملزحلقةل نهً(0ً

ذ)ل هناًجاءتًبعدًالظرف0213ًًص ً(ا 

ً.ل هناًجاءتًيفًأ ولًمجةلًجوابًالقسم0213ًصً.ل هناًجاءتًيفًبدايةًالالكم0213ًش

ً.ل هناًجاءتًأ ولًامجلةلًاملكيةًبلقول(0211ً1ًصً.ل هناًجاءتًيفًبدايةًالالكم0211ًش

ً(أ ل)ل هناًجاءتًبعدًحرفًالاس تفتاحً(0ً

ً.ل هناًجاءتًيفًبدايةًالالكم(0211ً1ًصً.ل هناًجاءتًيفًأ ولًمجةلًجوابًالقسم0211ًش

ً(أ ل)ل هناًجاءتًبعدًحرفًالاس تفتاحً(0ً

0218ًًصً.ل هناًجاءتًيفًبدايةًالالكم0218ًش

ً:التعليلالصوابًمعًًًًًًًًًصّوبًاخلطأً 

نًًًًًّ.السعادةًيفًالتقوىأ ّنًًوهللاًً(0228ش تويً) ً.جاءتًأ ولًمجةلًجوابًالقسمل هناً:ًا 

ّنًًاتهللًعنديًً(0212صيفيً) ً.أ ولًمجةلًجوابًالقسمًلًتأ تل هناً:ًنًّأً ًًًً.منًصدقًأ فلحا 

ًالوطِنًواجبً أ ّنًًوهللاًً(0210ش تويً)ً نًًًًًّ.حبَّ ً.ل هناًجاءتًأ ولًمجةلًجوابًالقسم:ًا 

ياحًشواطئًالعقبة،ًحيثًً(0213صيفيً) نًًّ.املتعةجيدونًفهياًأ هّنمًًيؤمًالس ّ ً(.حيث)ل هناًجاءتًبعدًالظرفً:ًا 

ًغالبً ًً(0211ش تويً) نًًًًً.أ لًأ ّنًاحلقَّ ًً(.أ ل)ل هناًجاءتًبعدًحرفًالاس تفتاحً:ًا 

نًًًًًًّ.احلّقًجيلًّأ ّنًًلعمريًً(0211صيفيً) ً.ل هناًجاءتًأ ولًمجةلًجوابًالقسم:ًا 

ميانهأ ّنًًأ لًً(0217ش تويً) نًًًً.القوّيًمنًقويًا  ًً(.أ ل)جاءتًبعدًحرفًالاس تفتاحًل هناً:ًا 

ّنًيفًامجللًالآتية ً:اخلربًًًًًًً:حّددًخربًا 

آيةًمنًأآايتًالفنًاملعامريًً(0213ش تويً) ّنًقرصًامحلراءًأ آيةً ًًأ لًا  ًأ

ّنًالنفسًال نسانيةًمتقلبةًً(0213ش تويً) ً.متقلبةً ًًًً.ا 

يّلًمناسُكًاحلجًًًِّ(0211ش تويً) ًاملشاهداِتًوأ حّّباًا  ّنًأ مجل  ً.مناسكًًًُ.ا 
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ًأ حوالًالفاعلًواملفعولًبهًًالنحوًوالرصفً

ا ااًوتأ خريا ًتقدمي

ًالعريبًالتخصص

ًالفصلًال ولًالوحدةًالثانية

 

 .فاعل+ًالزمًالفعلًالــــً:ًأ راكُنًامجلةِلًالفعلّية

 ً.مفعول+ًفاعلً+ًالفعلًاملتعديًًًًًًً

ً.الودلًًُحضكً ًًً.املعنًل متامًبهًمفعولًا ىلًحيتاجًولًبفاعلًيكتفيًاذليًالفعلًهوً:الالزمًالفعل

 .خادلاًاًهللاًًُرحً ً.املعنًل متامًأ كرثًأ وًواحدًبهًمفعولًا ىلًالفاعلًيتعدىًاذليًالفعلًهوً:املتعديًالفعل

 

ًً:مالحظاتً

آخرهًا ىلًنضيفً،ً(متعدًأ مًهوًلزم)ًالفعلًملعرفةً-1 ذاً،ً(ًهً)ًالضمريًأ ذاًمتعدًًٍّفالفعلًاملعنًاس تقامًفا  ً.فالزمًيس تقمًلًوا 

ً.ًلعبً/ًقرأً ً/ًرشبً/ًأ كً:ًمثلً،ًجداًاًكثريةًويهً،ًواحدًبهًمفعولًا ىلًتتعدىًأ فعالًهناكً-0

ً.صرّيًً/ًوهبً/ًحسبً/ًظنًًّ/ًرأ ىً/ًمنحً/ًكساً/ًعملً/ًأ عطىً/ًسأ لً:ًمثلً،ًمفعولنيًا ىلًتتعدىًأ فعالًهناكً-3

ً...ًأ خربً/ًأ نبأ ًً/ًأ عملً/ًأ رىً:ًمثلً،ًمفاعيلًثالثةًا ىلًتتعدىًأ فعالًهناكً-3

ً

 :ييلًفاميًاملتعديًمنًالالزمًالفعلًمّيًً:ًتدريب

ًبلعًقتلًرحًاس تخرجًانمًأ كًحضك

ًمتعدًمتعدًمتعدًمتعدًلزمًمتعدًلزم

ًفتحًلبسًمحلًوجدًقفزًرغبًنرص

ًًًًًًً

ً

 دًًً(١)تدريب  به.مًًالفاعلًًالفعلًً:الآتية ال مثةلًِ يف الفعليةًِ امجلةلًِ عناصً  حّدِ

 النجاحً ًًالطالبًًًُيدركًًًًًًُ.بملثابرة النجاح الّطالب يدركًًُ-١ً

ها - اكلنبااتت – احلّية الاكئناِتً بعُضً تصنعً-٢ً هاًًبعُضًًًتصنعًًُ.بنفسها غذاء   غذاء 

 أ خاهًًال نسانًًًُيلقىًًًً.ببتسامة أ خاه ال نسانًُ يلقى أ نًْ مجيلً ً-٣ً

نا أ نًْ أ سأ لًُ هللاً ً-٤ً  هللاًمضريًمس تّتًًأ سأ لًًًًُ.والعملّية العلمّية مسريتنا يف يوفقِّ

ًاملالً ًًعفيُفًًًيرجعًًًًًُ.النّفس عفيُفً ا ل املفقودً  املالً  يُرِجع لً-٥ً

ًًًعييّنًيفًلغةًالهوىًعيناكًوتعّطلْتًلغُةًالالكِمًوخاطب ْتًً-٦ً

ً
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ًً..........................الضامئر..........................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................ً............................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................ً................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................ً..............................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً
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 :وجوبًاًبهًاملفعولًًِعىلًالفاعلًًِتقّدمًالتحً

هام زًُـــمتيًّ قرينةًٍّ وجودًِ لعدمًِ اللبِسً خش يةً-١ ً. الآخرًِ من أ حد 

ذاًاكنًالفاعلًًِ-٢ ً ا  اًمتصالا اً اسام به املفعولًو مضريا اأ وً ظاهرا ًًمضريا ً. متصالا

 

ًيفًال مثةلًالآتيةعلل؛ً:ًسؤال ً:تقّدمًالفاعلًعىلًاملفعولًبهًوجوبا

لمى هنأ ْتًً-١ً ًً.الّسفر من عودهِتا مبناس بةًِ هُنىى س 

هام متّيًُ قرينةًٍّ وجودًِ لعدمًِ اللبِسً خش يةًًًً:(هُنىى)عىلًاملفعولًبه(ًسلمى)تقّدمًالفاعلً ًً .الآخرًِ من أ حد 

 

ً سأ لوا فهلًًْاكمنً  ادّلرً  أ حشائِهًُ يف البحرًُ أ انً-٢ً دفايتً عن الغّواص  ًص 

ً ل نًالفاعلًًًِ:(الغواص)عىلًاملفعولًبه(ًواوًامجلاعة)تقّدمًالفاعلًالضمريً اًمتصالا ً.واملفعولًبهًامسًظاهرًمضريا

ً

ً.ـُتهقابلًًْ-٣ً

ً ل نًالفاعلًًًِ(الهاء)عىلًاملفعولًبهًالضمري(التّاء)مًالفاعلًالضمريًاملتصلتقدًًّ اًمتصالا ً.واملفعولًبهًمضريمتصلًمضريا

ً

مً  علّلًًْ(٢ً)تدريب  :يأ يت مّما ّكًٍّ يف خط حتته ما يف وجوبًا به املفعولًِ عىل الفاعلًِ تقد 

ّنًاحلس ناِتً:ً"ًقالًتعاىلً-١ً ً.الفاعلًمضريًمتصلًًواملفعولًبهًامسًظاهرًً"يُذهْْبًالسیّئاتا 

نًّ الظمل اتقوا"ً-٢ً  .الفاعلًمضريًمتصلًًواملفعولًبهًامسًظاهرًً  ."القيامة يومًظلامت الظمل فا 

 .الفاعلًمضريًمتصلًًواملفعولًبهًامسًظاهرًًأ كرثًْ ال رض يعشقونً...لكنًْ الورد يعشقونً-٣ً

 .خش يةًاللبسًلعدمًوجودًقرينةًلفظيةًأ وًمعنويةً.التّطوعية ال عامل يف ملشاركته عیىس موىس كّرمً-٤ً

ً تسأ يل لً-٥ً  .الفاعلًمضريًمتصلًًواملفعولًبهًامسًظاهرًًً...ًًًوكرثتِهً مايل عن الناس 

 خش يةًاللبسًلعدمًوجودًقرينةًلفظيةًأ وًمعنويةً .واحّتامًٍّ بلباقةًٍّ س ياس يةًٍّ أ مور يف ذاك هذا انقشً-٦ً

 ً.ل نًالفاعلًواملفعولًمضريينً. تركُتـــــــه أ ساء وم ن ، شكرتُـــــه يل أ حسنً  منً-٧ً

ً.الفاعلًمضريًمتصلًواملفعولًبهًامسًظاهرًًً.الراحةل حمبوبته ودادً  يتذكراًمعه أ نً-٨ً

ً

ً.اس تخرجًمنًالنصًمجةلًتقّدمًفهياًالفاعلًعىلًاملفعولًبهًوجوبا،ًمعلالًا:ًتدريبًصفي

ل وه ، أ خيمك ِشعر يف امجليل مكـــرأ ي فيه تعلنون ال هرام جريدة يف املنشور حديثمك قرأ ُتً فقدً   يؤّهل اذليًامللًّ وحُتِ

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

ًًًًًً(اس تقبلتًليىلًسلوىً)ًعلل؛ًتقّدمًالفاعلًعىلًاملفعولًبهًوجوباًيفًمجةلً

.................................................................................................................................................................................................................................................................ً............................ 
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ًًًً:واملعنويةًاللفظيةًالقرينةً

ًً(.النعتالضمةًعىلً)وً(ًاتءًالتأ نیثًالساكنة)ً:القرينةًاللفظية

ً(املعنً)ًً:القرينةًاملعنوية

اا نًُوجدتًالقرينةًفالّتتیبًلًيكونًواجبااًبلً:ًمالحظة ً:جائزا

ًً

ْتًًً- م  ً.لبن املؤنثًهو الفاعلً  أ نًّ عىل دليلً  الفعلًِ يفً(التأ نیثًاتء).القرينةًلفظيةًً.لُبن حيىی أ كر 

ًالفاعل(صديقي)أ ن صفةًلصديقيًدليلً  يه عىلًالعزيزًاليّتًً(الضمة).القرينةًلفظيةً.ًمّعي العزيزًُ صديقي اس تقبلً ًً-

ً. الرواية يقرأً  اذّلي هو ل نّه الفاعل؛ هوأ يخًً(املعن).قرينةًمعنويةالًً.رواييت قرأ ًأ خـــــــيًً-

ً

ً أ زالتًّ اليّتً القرينةًِ نوع ماًًً(٣) تدريب  :يأ يت ما يف به املفعولًِ من الفاعلًِ متيي يف الغموض 

 (نعت:ًالفاضلالضمةًعىلً:ً)قرينةًلفظيةًًً.املرىض زايرة عىل أ يخ الفاضلًُ وادّلي حثً-١ً

 (اتءًالتأ نیث):ًًقرينةًلفظيةً.أ عامِلً لتنظّيًِ خطةًٍّ معل ا ىل مصطفى عاُل أ رشدْتًً-٢ً

 (ًاملعنًل نًاملفظةًلًتس تعري:ًً)قرينةًمعنويةًًً.لها حلاجهِتا حمفظيت صديقيت اس تعارْتًً-٣ً

 (يصقلًلًالعكسهوًاذليًاملدربً:ً)قرينةًمعنويةًًًً.مدريب اخلط يف تدرييب صقلً ً-٤ً

ْتًً-٥ً ً(ًاتءًالتأ نیث:ًً)قرينةًلفظيةً. املطالعنيً  أ وائلًِ مسابقةًِ يف هدى عیىس انفس 

ً

ً

ً

ً:وحضًالقرينةًاليتًأ زالتًالغموضًيفًمتييًالفاعلًعنًاملفعولًبهًيفًماًييل:ًتدريبًصفي

ً:ّدمًالفاعلًعىلًاملفعولًبهًيفًماًييلماًنوعًالقرينةًاليتًأ ّدتًا ىلًجوازًتقً:تدريبًصفي

ً..............................................................................................................................................................................................................................ً.رّممًوادليًاملبنً-١ً

ً..............................................................................................................................................................................................................................ً.هنأ ْتًأ سامةًخوةلً-٢ً

ً..............................................................................................................................................................................................................................ًًقرأ ًأ يبًكتايبً-٣ً

ً.............................................................................................................................................................................................................................ً.مّزقًصوريتًأ يخً-٤ً

ًصديقيً-٥ً ًأ يخًالقوي  ً.........................................................................................................................................................................................................ًضب 

ً

ً

ً

ً



 ...  دباا اإل سلسلة                         

 يف العردبي التخصص                                                                          

   أوس العزّة    
07 4 07 07/700 

 

 12 وغدااًجنم...ًاليومًحملًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفصلًال ولًًًال/ًالثاينًالثانويًًالصف |

 

 :وجوبًاًالفاعلًعىلًبهًاملفعولًتقّدمًحالتً

ذاً-١ ًًً.به املفعولًِ عىل يعودًُ مضريً  بلفاعلًِ اتّصل ا 

ذاً-٢ ، به املفعولًُ اكن ا  اًمتصالا ا والفاعلًُ مضريا ا امسا ً.ًظاهرا

ً

ًعىلًالفاعلًيفًال مثةلًالآتيةعلل؛ً:ًسؤال ً:تقّدمًاملفعولًبهًوجوبا

 .ًبه املفعول عىل يعودًُ مضريً  بلفاعل اتصلً  ل نّهًًً.ُمحياه تعلو والابتسامةًُ مس تحق ها اجلائزةً  اس تملً ً-١ً

ذا قويم س يذكرينً-٢ً ً به املفعولًُ ل نًًًًًّ... جّدمهًُْ جدًّ ا  امتصالا ً.راًاظاه امساا والفاعلًُمضريا

ً

ًْ(٤ًً)تدريب  :يأ يت ممّا كًٍّ يف الفاعلًِ عىل به املفعولًِ تقّدمًِ سببً  بنّيِ

ًبه.يعودًعىلًمًمضريًبلفاعلل نهًاتّصلًًًً"ًينفُعًالّظاِلمنيًمعذرتُــــــهملً:ً"ًقالًتعاىلً-١ً

ْنً:ً"ًقالًتعاىلً-٢ً فتبیّنواًًجاءمكًفاسقً ا  ًمضريًوالفاعلًامسًظاهرل نًاملفعولًبهًًًً"بنبأً 

ً ويعشق ،أ هُلً الوطنً  حيميً-٣ً  به.مضريًيعودًعىلًمًل نهًاتّصلًبلفاعلًًً.أ حصاهبا ال رض 

 مضريًوالفاعلًامسًظاهرل نًاملفعولًبهًًًًً عيناكًِ أ وحْته ما القصائدًِ أ حىلً-٤ً

ــًت زيًن الليايلً-٥ً  والفاعلًامسًظاهرًل نًاملفعولًبهًمضريًًًًال مقار ــــــــــهاــــــــ

ً حرثً ً-٦ً  ًبه.يعودًعىلًمًل نهًاتّصلًبلفاعلًمضريًًًًًً. امالُكه ال رض 

ة املصلحة يقّدمون اذّلينً  املواطنون يعجبينً-٧ً  والفاعلًامسًظاهرًل نًاملفعولًبهًمضريًً.العام 

 ل نًاملفعولًبهًمضريًوالفاعلًامسًظاهرًًً.موتك عند تُودل صاحل ودل خیلُفك حنيً-٨ً

ًبه.مضريًيعودًعىلًمل نهًاتّصلًبلفاعلًًًًًً .احلسنًُ ُخلُقه ال نسانً  ينفعً-٩ً

ً

ً.اضبطًماًحتتهًخط:ًتدريبًصفي

ً.،ًفالغرورًصفةًسلبيةًجيبًالتخلصًمهناًاملرءًغرورهلًينفعًً-١ً

ً.الرساةلًصاحبــهاكتبًً-٢ً

ً.ادلراسةًسهةلأ ّنًًاحلياةعلمتينًً-٣ً

 

ً:.بنيًسببًتقدمًاملفعولًبهًعىلًالفاعلًوجوبًيفًماًييل:ًتدريبًصفي

ً..............................................................................................................................................................................................................................ً.أ لقىًالقصيدة ًقائلُهاً-١ً

ً..............................................................................................................................................................................................................................ً.يعجبينًاملتفائلًًُ-٢ً

ً..............................................................................................................................................................................................................................ًً.رمحكًهللاًًُ-٣ً
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 :وجوبًاًوالفاعلًالفعلًعىلًبهًاملفعولًتقّدمًحالتً

ذاً-١ ًًً.الاختصاص عىل يدلً  منفصال نصبًٍّ مضريً  به املفعولًُ اكن ا 

ذاً-٢ ًً.الرّشطًومكًالاس تفهاميةًواخلربيّة وأ سامء الاس تفهامًك سامء :الّصدارة حّقً لها اليّتً ال لفاِظً من به املفعولًُ اكن ا 

ً:يأ يت ممّا ك يف وجوبًا والفاعلًِ الفعلًِ عىل به املفعولًِ تقّدم سبب حّدد

ًنس تعنُيً:ً"ًقالًتعاىلً-١ًً اّيك  ًنعبُدًوا  اّيك   الاختصاِصً عىل يدلً  منفصلًٍّ نصبًٍّ مضريًُ ل نّهًً"ا 

ً.ةلًحّقًالصداًرل نّهًامسًاس تفهامًًًًالّصيفيِّةً؟ العطةلًِ يف قرأ ت كتابًا مك -٢ًً

ً؟ًًًً:صّوبًاخلطأ ً ً............................................................................................................................................................................................................................كتاباًمكًقرأ ت 

ً

ً)ً:ًضامئرًالنصبًاملنفصةلً-١ اّيك  اّيكًِا  اّيمكًًُ،ًا  اّيُكامً،ًا  ًًً...،ًا 

ً،ًأ سامءًالاس تفهام،ًوأ سامءًالرشط،ًومكًاخلربيةً-٢ ًل هناًلهاًحّقًالصدارةًيفًالالكمتتقدمًعىلًالفعلًوالفاعلًوجوبا

ً)ً:ًأ سامءًالاس تفهامً- ْنً،ًماذاً،ًأ يَّ ًًًً(ًم 

ْنً،ًًمــاًً،ًًًًً)ً:ًأ سامءًالّشــــــــرطً- ن)ً(ًم  ً(.ً وهِجهًِ يف فابتسمًْ تقابلًْ م 

،ًًوتنهتىيًمجلهتايُسأ لًهباًعنًعددًغريًحمدد،ًًو:ًةـــمكًالاس تفهاميً- ً(ً؟)بـًحتتاجًا ىلًجواب،ًومتييهاًيكونًمنصوبا

اً،ًًًوتنهتىيًمجلهتا(معلومة)ختربًعنًمعدودًكثري:ًةـــــــربيمكًاخلـــــً- ً.()بـً،ًولًحتتاجًجواب،ًومتييهاًيكونًجمرورا

 يأ يت ممّا ك يف وجوبًا والفاعلًِ الفعلًِ عىل به املفعولًِ تقّدم سبب حّدد٥ًًً تدريب

نفسمكًًماًتنفقواًو:ً"ًقالًتعاىلً-١ً ًفل  ً(امسًرشط)ل نهًمنًأ لفاظًالصدارةًًًً"منًخريٍّ

ً أ يًًَّو أ ضاُعوينً-٢ً  (امسًاس تفهام)ل نهًمنًأ لفاظًالصدارةًًًًًًأ ضاعوا ف ىتا

أ ْْع ُبهًُ ادّلني ا منً  ل قيُتً ماذاً-٣ً  (امسًاس تفهام)ل نهًمنًأ لفاظًالصدارةًًًًًً و 

اّيهاًو ، صدقة الطيبة اللكمةً-٤ً  ل نهًمضريًنصبًمنفصلًيدلًعىلًالاختصاصًًً. اخل لُْقً يرجتي ا 

 (ًامسًاس تفهام)ل نهًمنًأ لفاظًالصدارةًًًًًًاملساء؟ هذا يف زرت منً-٥ً

ًل نهًمضريًنصبًمنفصلًيدلًعىلًالاختصاصًًً(جارة اي وامسعي أ عين ايكًِاً )ًً :العرب أ مثالًِ منً-٦ً

ً

 :الآيت النص يف خط حتته ما اضبط٦ًًًً تدريب

 تبعرثها الّرحی هماب يف محياهتً ًينصبونً  واذّلين ،احلقائُقً هتدُمها بل وهامًِ مهقصورً  يبنونً  اذّلينً  أ نًّ احلياةًُ علّمتينً

 فتاكئف ، اثبتً  أ صلً  ل ملا ا ل ثبات ً ول ،الّرمالًُ تتحركًُ يوم هبمًمتيد الّرمال عىل مهقواعدً  يرسون واذّلين ،العواصُفًً

ً يعرفونً  ل اذّلين العالية اهلممًأ حصاب ً احلياةًًُ ً.طموحاهِتم حتقيقًِ عىل ويرصونً  اليأ س 
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 :قوسني بني مطلوب هو ما حبسب الآتية امجللًِ صياغة أَِعد٧ًًًًْ تدريب

ًطالبًًًُ(.الفاعل عىل وجوبًا مقّدمً  به املفعول)ً.ًالعملً  العملًِ طالب حيبً  -١ً ًالعمل   هحيب 

 .حفّزًمعلميًأ يخًً(.به املفعول عىل وجوبًا مقّدمً  الفاعل)ًً.أ يخ اخمللُصً معلمي حفّز -٢ً

ً.ا ايكًيقصدًالضيفً(.والفاعل الفعل عىل وجوبًا مقّدمً  به املفعول)ًً .الضيُفً يقصدك -٣ً

ا به مفعولاً يأ يت ممّا امسًٍّ كًّ اجعل٨ًًًًً تدريب ً(يّتكًللطالب)ًًً:مفيدة مجةلًٍّ يف وجوبًا الفاعلًِ عىل مقّدما

ـهامًاملديُرًوقابل ـــناًاملديُر،ًوكّرمًاملعلمنيًمديُرمهًًًً.املعلمني املفعولية، (ان)،(هام) املتصل الّضمريً ً.قابلـ 

ً يأ يت ممّا امسًٍّ كًّ اجعل٩ً تدريب ا فاعالا  (يّتكًللطالب)ًًًً:مفيدة مجةلًٍّ يف وجوبًا به املفعول عىل مقّدما

ًاملديرً ًًًًًً.اخملاطب اتء جنوى، ، الفاعلية (ان)ً ،ًوقابلْتًجنوىًليىل،ًقابلْت  ً.قابلْـــناًاملدير 

 (يّتكًللطالب)ًًًًًًًًً:يأ يت ملا مفيدة جبمةلًٍّ مثّل١١ًًً تدريب

 .اس تقبلًصديقيًمعيًًًً. قرينةًٍّ وجود لعدمًِ وجوبًا به املفعولًِ عىل تقّدمً  فاعل -١ً

ًصاحُّباً.به املفعولًعىل يعود بضمريًٍّ الفاعل لتصال وجوبًا الفاعل عىل تقّدمً  به مفعول -٢ً ًال رض   .حيب 

ًحتفظ؟ًًً.أ لفاظًالصدارة من ل نّه والفاعل؛ الفعل عىل تقّدمً  به مفعول -٣ً ًشعرٍّ ًمكًبیت 

 :تلهيا اليّتً ال س ئةلًِ عن أ جْبً ثًّ متام، أ يب للشاعر الآتية ال بياِتً اقرأ ١١ًًً تدريب

ذا يْت ًــــــــــــجً  ا  ِنیئاا ُخلُقًٍّ يف ار   سواءًُ جتاِريه ومنًْ فأ نت ًًً د 

ــًـًجيًت احلرًَّ ُتًـيأ ًًرً ِميهًًًِ اخملازي نُبًــــــ ْ فاء الغ ْدرًِ عنًِ وحي   الو 

بُْتً لقد رَّ ً رــــــه ادلًّ هذا ج  تيْنًً حىتَّ اِرب أ ف اد  ناءًُ التّج   والع 

ًيف.١ًًًًًً.وجوبًا به املفعولًِ عىل الفاعلًُ فهيام تقّدم مجلتنيًاس تخرج ًدنیئااًجاريْت   رأ يُتًاحلرًّ.٢ًً.خلقٍّ

 أ فادتينًالتجارُبً.٢ًحيميهًعنًالغدِرًالوفاءًُ.١ًًًًًً.وجوبًا الفاعلًِ عىل به املفعولًُ فهيام تقّدم مجلتنيًً

ً

ذً:ً"قالًتعاىل:ًًال عراِبً يف منوذجً ١٢ً تدريب ًوا  براهّي ًرب ـــهًبلكامتٍّ  "ابتىلًا 

ً فعلً  :ابتىلً  . التّعذرًُ ظهورها من منع ال لف، عىل املقدرة الفتحةًِ عىل مبينً  ماضٍّ

براهّيً  .الفتحة نصبه وعالمة منصوب وجوبًا مقّدم به مفعولً  :ا 

ليه مضاف جر حمل يف مبينً  متصلً ًمضريً  والهاء مضاف، وهو الّضّمة رفعه وعالمة مرفوع وجوبًا مؤخرً  فاعلً  :رب هً ً.ا 

ًً:ً"قالًتعاىلً-١ًً ًاملوُتًا ذًحّضًأ مًكنمتًشهداء  ً"ًيعقوب 

ً.فاعلًمؤخرًمرفوعًبلضمةًالظاهرةً:املوُتًًً.مفعولًبهًمنصوبًبلفتحةًالظاهرةً:يعقوب ًً

حدًًْ-٢ً ًأ ل ذي غ ريًُ عندي ال حبَّةًِ جرحًًًُ ك بدي يف الّسهمً  وك متُتً هُتاج 

حدهُتاً ً.به.يفًحملًنصبًموالهاءًفعلًماضًمبينًعىلًالسكون،ًوالتاءًمضريًمتصلًمبينًيفًحملًرفعًفاعل،ً:ًج 

ً.وقتًٍّ أ قرِبًًيف يزوره أ ن فقرر املرشقة، ال ايمًِ أ حدًِ صباحًِ يف موىس مصطفى تذكرً - ٣ً

آخرهًللتعذر:ًمصطفىً آخرهًللتعذرًمفعولًبهًمنصوبًبلفتحةًاملقرة:ًموىسًً.فاعلًمرفوعًبلضمةًاملقدرةًعىلًأ ً.عىلًأ



 ...  دباا اإل سلسلة                         

 يف العردبي التخصص                                                                          

   أوس العزّة    
07 4 07 07/700 

 

 15 وغدااًجنم...ًاليومًحملًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفصلًال ولًًًال/ًالثاينًالثانويًًالصف |

 

ً(ًأ حوالًالفاعلًواملفعولًبه)املتعلّقةًبـًً امتحانًشهادةًادلراسةًالثانويةًالعامةأ س ئةلً

ً

ً:اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(8021ًش توي)

ًال صغاءًاتّضحتًُوهجاتًًً ذاًتوافر  ًوس يةل ًتواصلّيةًبنيًاملتلكمًواخملاطبًيفًأ ثناءًاحلوار،ًفا  ّنًال صغاءًاجلّيد  ا 

ً.ًالنظرًً ْيدًّكًخطابًال صغاءمفاًأ روع  ًبنّاءًحنيًيسودهًاحّتاُمًالّرأ يًوالرأ يًالآخر!ًبُع  ً!وايًلًمنًحوارٍّ
ً

3ًًًًًًًًًمنًالنصًمفعولاًبهًتقّدمًعىلًالفاعلًوجوبًاًاس تخرج(1ً

3ًًًً:امجلةلًاليتًتقّدمًفهياًاملفعولًبهًعىلًالفعلًوالفاعلًوجوباًيفًماًيأ يت:ًاخّتًال جابةًالصحيحة(0ً

اّيكًأ حّتم(ًأً ً ًأ انًأ قّدرًمعلّمي(ًدًًأ حببُتًحمكًالعرب(ًجًًقابلُتهًمبتساماً(بًًا 

0ًًًًًً(اس تقبل ْتًليىلًسلوىً)ًاملفعولًبهًوجوباًيفًمجةلًتقّدمًالفاعلًعىلً؛ًعلل(3ً

3ًًًًً؟(قرأ ًأ يبًكتايبً)ًاليتًأ ّدتًا ىلًجوازًتقّدمًالفاعلًعىلًاملفعولًبهًيفًمجةلًًماًنوعًالقرينة(3ً

1ًًًًًًًًًًكتاباًمكًقرأ تً؟ًً:يفًمجةل؛ًصّوبًاخلطأ ً(1ً

ً:ًماًحتتهًخطًأ عرب(1ً ًاجلائزة  3ًًًًًًًًًً.ُمس تحقّهااس تمل 

ً

ً(ًأ حوالًالفاعلًواملفعولًبه)املتعلّقةًبـًً امتحانًشهادةًادلراسةًالثانويةًالعامةحّلًأ س ئةلً

اّيكًأ حّتمً-أً (0ًً.الضمريًالهاءًيفًيسوده(1ً ًخش يةًاللبس/ًلعدمًوجودًقرينةًلفظيةًأ وًمعنويةً(3ًًًا 

ًوهوًمضافمرفوعًوعالمةًرفعهًالضمة،ً/مؤخرفاعلً(1ًًمكًكتاباًقرأ تً؟(1ًًًً.قرينةًمعنوية(3ً

ليه(:ًها)ًًًًًًًًًًً ً.مضريًمتصلًمبينًيفًحملًجرًمضافًا 

ً

ً

ً:اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(8021ًيصيف)

ً

ًًً

ً
ً

1)ً

ً

ً

ً

ً
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ً..........................ال بدال..........................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................................................ً.......................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................ً.....................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................ً.........................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً
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ًالنحوًوالرصفً
ًال بدال

ًالعريبًالتخصص

ًالفصلًال ولًالوحدةًالثالثة

ً

ً:ًًًًًًًًال بدالًًًًًًًً-

بدالًًُ-١ آخر، حرف ماكن حرف جعلًً:ًال  ً صيغة املعتةلًيف ويفًاحلروف الّصحيحة، احلروف يف ويكون أ

ذا ومش تقاهتاًومصدرها(ًافتعلً)ًًًً ً :احلروف هذه أ حد فاؤها اكنت ا 

ً(ًضاد صاد،ًًطاء،ً ذال،ًً دال، زاي،ً  واو،)ًًًً

ًً الّصويت الثّقل واجتناب هبا، النطق وتسهيلًاحلروف، بني الّصويت والتّجانس الانسجام حتقيقًً :ًغايتهً-٢

ًً.خمرهجا يف متباعدة أ و متقاربةًأ صوات جتاور عن النامجًًً
ذاً-١ًً:حالتهً-٣ ًً.الافتعال اتء يف تدمغ ثً(ت وًتُبدل)(:افتعل)ًفاءً اكنت ا 

ذاً-٢ًًً ً(ذًيفًد)وً(ًدًيفًد)ًتدمغ ث ،(دً)ًاتءًالافتعالً تبدلً(ً ذ .د.ًز(:)ًافتعل)ًفاءً اكنت ا 

ذاً-٣ًًً ً.فقط (ط يف ط)ً تدمغًث ،(ط)ً الافتعال اتء تبدلً (ض.ص.ط(:)ًافتعل)ًفاءً اكنت ا 

ً)ًال بدالًحيدثًيفًصيغةًً ً(افتعالً ُمفتع ل، ُمفتِعل، ، افتعلًْ ، يفتعلًُ)ًً:ومش تقاهتا ومصدرها(ًافتعل 

اا اثلثّا حرفاا وتأ يت(:ًالافتعالً اتء:ً)ًنسّمـهيا زائـدةًفهيا التّــــــــاءً ً.ًدامئ

ً

ً

ً:ًًًًًًًًًًال وىلًالقاعدةًًًًًًًًً-

ذاًاكنتًً فتعال(ً{ًت}ًتُبدلً{ًوًً}ًفاءًًافتعل)ًا  ً.،ًّثًتدمغًيفًاتءًال 

 :ًال بدالًيفًاللكامتًالآتيةوحّضً:ًسؤال

ًالواوًاتءًوأ دمغتًمعًاتءًالافتعالًفأ بدلتًًًًًً(واوافتعلً)فاءًجاءتًًجمردهاًوىقًًبدليلًاوتقىًًأ صلهاً:قىاتًّ

ًالواوًاتءًوأ دمغتًمعًاتءًالافتعالًفأ بدلتًًًًً(واوافتعلً)فاءًجاءتًًجمردهاًوفقًًبدليلًاوتفقًًأ صلهاً:ًاتّفق

ًالواوًاتءًوأ دمغتًمعًاتءًالافتعالًفأ بدلتًًًًً(واوافتعلً)فاءًجاءتًًجمردهاًوصلًًبدليلًاوتصلًًأ صلهاً:اتّصل

ً:وحّضًال بدالًيفًاللكامتًالآتية:ًصفّيتدريبً

ً.......................................................................................فأ بدلتًًًًًًً......................................جاءتًًً............................................بدليلًً........................أ صلهاًً:اتلّك

ً.......................................................................................فأ بدلتًًًًًًً......................................جاءتًًً............................................بدليلًً........................أ صلهاًً:اتّعظ

ً.......................................................................................فأ بدلتًًًًًًً......................................جاءتًًً............................................بدليلًً........................أ صلهاً:ًيتّصف

ً.......................................................................................فأ بدلتًًًًًًً......................................جاءتًًً............................................بدليلًً........................أ صلهاًً:متّصف

ً.......................................................................................فأ بدلتًًًًًًً......................................جاءتًًً............................................بدليلًً........................أ صلهاًًً:زانــاتًّ
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ً:ًًًًًًًًًًالثانيةًالقاعدةًًًًًًًًً-

ذا ً(ذًيفًدً)ًوً(ًدًيفًدً)ًتدمغً ث ،(دً)ًاتءًالافتعالً تبدل(ًً ذ .ًد.ًز(:ً)ًافتعلً)ًفاءً اكنت ا 

ً

 :ًالآتيةوحّضًال بدالًيفًاللكامتً:ًسؤال

ًًً.اتءًالافتعالًدالًفأ بدلتًفاءًافتعلًزايًجاءتًجمردهاًزهرًًبدليلًازهترًًأ صلهاً:ازدهر

ًادلالًبدلالًاتءًالافتعالًدالًوأ دمغتًفأ بدلتًدالًفاءًافتعلجاءتًًجمردهاًدعىًًبدليلًادتعىًًأ صلهاً:ىـاّدع

ًاتءًالافتعالًدالًوأ دمغتًاذلالًبدلالًفأ بدلتًًذالًفاءًافتعلجاءتًًجمردهاًذكرًًبدليلًمذتكرًًأ صلهاًًً:ُمّدكر
ً

ً:وحّضًال بدالًيفًاللكامتًالآتية:ًيتدريبًصفًّ

ً.......................................................................................فأ بدلتًًًًًًً......................................جاءتًًً............................................بدليلًً........................أ صلهاًً:ازدان

ً.......................................................................................فأ بدلتًًًًًًً......................................جاءتًًً............................................بدليلًً........................أ صلهاًً:ازدح

ً.......................................................................................فأ بدلتًًًًًًً......................................جاءتًًً............................................بدليلًً........................أ صلهاًً:يزديه

ً.......................................................................................فأ بدلتًًًًًًً......................................جاءتًًً............................................بدليلًً........................أ صلهاًً:يّدعي

ً.......................................................................................فأ بدلتًًًًًًً......................................جاءتًًً............................................بدليلًً........................أ صلهاًًً:اّدهن

ً

ًً:ًًًًًًًًًًالثالثةًالقاعدةًًًًًًًًً-

ذا ًً. فقطً(طً يف ط)ً تدمغًث ،(طً)ً الافتعال اتء تبدل (ضً.ص.ط(:ً)ًافتعلً)ًفاءً اكنت ا 

ً

 :ًوحّضًال بدالًيفًاللكامتًاليتًحتهتاًخط

ًالطاءًيفًالطاءاتءًالافتعالًطاءًثًادمغتًًفأ بدلتً(ًط)فاءًافتعلًًجاءتًجمردهاًطرحًًبدليلًاطّتحًًأ صلهاً:اّطرح

ًاتءًالافتعالًطاءًًفأ بدلتًً(ض)فاءًافتعلًًجاءتًجمردهاًجضعًًبدليلًمضتجعًًأ صلها:ُمضطجع

ًاتءًالافتعالًطاءًًفأ بدلتً(ص)فاءًافتعلًًجاءتًجمردهاًصادًًبدليلًأ صتادًًأ صلهاً:أ صطاد

ً

ً:وحضًال بدالًيفًاللكامتًالآتية:ًتدريبًصفي

ً.......................................................................................فأ بدلتًًًًًًً......................................جاءتًًً............................................بدليلًً........................أ صلهاًً:اصطرخ

ً.......................................................................................فأ بدلتًًًًًًً......................................جاءتًًً............................................بدليلًً........................أ صلهاًً:مصطفى

ً.......................................................................................فأ بدلتًًًًًًً......................................جاءتًًً............................................بدليلًً........................أ صلهاًً:اصطرب

ً.......................................................................................فأ بدلتًًًًًًً......................................جاءتًًً............................................بدليلًً........................أ صلهاًً:مضطهد
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 19 وغدااًجنم...ًاليومًحملًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفصلًال ولًًًال/ًالثاينًالثانويًًالصف |

 

ًضمًاضطرام/ًًزهاًاملْزديه/ًًزادًازداد/ًًًصلحًاصطالح/ًًوفقًاتّفاق:يأ يت مّما اجملّرد الثاّليث هات١ًًً تدريب

ً

ً الآتية ال فعال من صغ٢ًًً تدريب ًاضطرًًّ:ضًّ/ًًًاّدخرً:ذخر/ًًازدحً:زح/ًًًاتّزنً:وزنً(:افتعل)وزنً عىل فعالا

 :الآتية اللكامت يف ال بدال وحض٣ًً تدريب

ًفأ بدلتًاتءًالافتعالًطاءًًًًً(ًص)ًفاءًافتعلًجاءتًًًصخًًبدليلًجمردهاًيصّتخونًأ صلهاًًً:يصطرخونً -١

ًفأ بدلتًاتءًالافتعالًطاءًًًً(ص)جاءتًفاءًافتعلًًًصفاًًبدليلًجمردهاًًًأ صلهاًاصتفاكًًًً:اصطفاكًًِ -٢

 فأ بدلتًاتءًالافتعالًدالًوادمغتًًًً(د)جاءتًفاءًافتعلًًًًًًدهنًًبدليلًجمردهاًًًًأ صلهاًادهتنواًًً :ااّدهنًوً -٣

ًفأ بدلتًاتءًالافتعالًطاءًًًً(ض)جاءتًفاءًافتعلًًًًًًجضعًًبدليلًجمردهاًًًأ صلهاًيضتجعًًً:يضطجعً-٤

 ًفأ بدلتًالواوًاتءًثًادمغتًًًً(وً)جاءتًفاءًافتعلًًًًوهـمًًبدليلًجمردهاًًًًأ صلهاًاوهتمًًً:اهّتمُتًً -٥

 فأ بدلتًالواوًاتءًثًادمغتًًًًً(وً)جاءتًفاءًافتعلًًًًًًوصلًًبدليلًجمردهاًأ صلهاًاوتصالتًً:التّصالتً -٦

 ثًادمغتًفأ بدلتًاتءًالافتعالًطاء(ًًًًًًط)جاءتًفاءًافتعلًًًًطلعًًبدليلًجمردهاًًًًأ صلهاًيطتــلعًًً:يّطلعً -٧

 فأ بدلتًاتءًالافتعالًطاء(ًًًًًًص)جاءتًفاءًافتعلًًبدليلًجمردهاًصادًًًًًًأ صلهاًتصتادًًً:تصطادًًُ -٨

 فأ بدلتًاتءًالافتعالًطاء(ًًًًًًض)جاءتًفاءًافتعلًًبدليلًجمردهاًضبًًًأ صلهاًاضّتبًًًًًً:اْضطربً-٩ً

 فأ بدلتًالواوًاتءًثًادمغتًًًً(وً)جاءتًفاءًافتعلًًبدليلًجمردهاًوسعًًًًًًًأ صلهاًيوتسعًً:يتّسع – ١١

 فأ بدلتًاتءًالافتعالًطاء(ًًًًًًص)جاءتًفاءًافتعلًًبدليلًجمردهاًصربًًًًًًأ صلهاًاصتربًً: اصطربًْ - ١١

 فأ بدلتًالواوًاتءًثًادمغتًًًً(وً)جاءتًفاءًافتعلًًبدليلًجمردهاًوسعًًًًًًأ صلهاًموتسعًً:ُمتّسع - ١١

ًفأ بدلتًاتءًالافتعالًطاء(ًًًًًًص)جاءتًفاءًافتعلًًأ صلهاًاصتبارًًًًبدليلًجمردهاًصربًًًًً اصطبارً  - ١٢

ً

بدالًيفًالنصًالآيتًحّدد٤ًًً تدريب  ً:اللكامتًاليتًحصلًفهياًا 

ًفهوًلًًاصطحب ًاجللیُسًل،ًيساندك،ًبهًًيزديهولًًيّدعيالكتاب  ً.لسانكًوقلبكًا ىلًُحسنًالرأ يًيتّفقونعم 

 

ًالواوً:ُمتّصفااً -٣ًًاتءًً:يّدعيً -٢ً.اذلالً:تّدخرونً -١ًً:خط حتته ما يف أ بدل اذّلي احلرف ما٥ًًً تدريب

ً

ً:الابدالًيفًاللكامتًالآتيةًأ جر٦ًًًِتدريبً

ًاتءًالافتعالًدالًفأ بدلتًًًً(ز)فاءًافتعالًجاءتًًًجمردهاًزحًًًًبدليلًازحتامًًًًًأ صلهاًً:ًًازدحامً

ًاتءًالافتعالًطاءًفأ بدلتًًًً(ًًًص)فاءًافتعلًجاءتًًًجمردهاًصىلًًًبدليلًاصتىلًًًًأ صلهاًً:ًاصطىلً

ًًادمغتًبلتاءالواوًاتءًثًفأ بدلتًًًًً(ًًًو)فاءًمفتعلًجاءتًًجمردهاًوزنًًًًبدليلًموتزنًًًأ صلهاًًًً:ًزنــــمتًًّ

ًاتءًالافتعالًطاءفأ بدلتًًًًً(ًض)ًفاءًيفتعلجاءتًًجمردهاًضبًًًبدليلًيضّتبًأ صلهاًًً:ًبيضطًرً

ًاتءًالافتعالًطاءفأ بدلتًًًًً(ًض)فاءًافتعالًجاءتًًجمردهاًضهدًًًًبدليلًاضهتادًًأ صلهاًًًً:اضطهادً
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ً(ًال بدال)املتعلّقةًبـًً امتحانًشهادةًادلراسةًالثانويةًالعامةأ س ئةلً

ً

ً:أ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهاقرأ ًالنصًالآيتًثًًً(8021ًش توي)

ًال صغاءًاتّضحتًُوهجاتًًً ذاًتوافر  ًوس يةل ًتواصلّيةًبنيًاملتلكمًواخملاطبًيفًأ ثناءًاحلوار،ًفا  ّنًال صغاءًاجلّيد  ا 

ً.ًالنظرًً ْيدًّكًخطابًال صغاءمفاًأ روع  ًبنّاءًحنيًيسودهًاحّتاُمًالّرأ يًوالرأ يًالآخر!ًبُع  ً!وايًلًمنًحوارٍّ
ً

بدالًاس تخرج(1ً 3ًًًًًًًًًًمنًالنصًلكمةًحصلًفهياًا 

3ًًًًًًًًًًً(ازدهر)ال بدالًيفًلكمةًًوحض(0ً

3ًًًًًًًً(اضطرامً)ًالثاليثًاجملردًللكمةًً:اخّتًال جابةًالصحيحة(3ً

م(ًأً ً ر  ً (ًبًًًط  ّي  مً (ًجًًض  و  مً (ًدًًض  ًض  

ً

ً(ًال بدالً)ًقةًبـًاملتعلًًّ امتحانًشهادةًادلراسةًالثانويةًالعامةحّلًأ س ئةلً

ً(اتّضح)ًاتّضحتً(1ً

ًًًً.اتءًالافتعالًدالًفأ بدلتًفاءًافتعلًزايًجاءتًجمردهاًزهرًًبدليلًازهترًًأ صلهاً:ازدهر(0ً

ًً-د(3ً م  ًض  

ً

ً

ً:اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(8021ًش توي)

ًًً

ً

ً
ً

ًمنًالنصًاس تخرج(1ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ًالنحوًوالرصفً
ًالتصغري

ًالعريبًالتخصص

ًالفصلًال ولًرابعةالوحدةًال

ً

ً:ًًًًًًالتصغريًًًًًًً-

ياق ًتُفهمًمنًالس ّ ًتطرأ ًعىلًبنيةًال سامءًاملعربة؛ًلدللةلًعىلًمعانٍّ ًخمصوصة  ً.هوًصيغة 

ً

ً:ًالتصغريًدللتً:أ ولًاً

يْعرًُ اي تعملًًَّْ:ًًتقليلًالشأ نالتحقريًًو.1ًً ً ُشو  ْعكًًًً هتجو كيف  ًشاب فالرأ ُسً اخلنا ِمنً  ود 

بً  أ قراًًُ:ًًًتقليلًاحلجمً.0ًً ً.صيانهتا أ و تركيِّبا قبل الغّساةل مع املرف ق الكتّيِ

ْْیامت ولو ، نفُعهاًعظّيً  الّصدقةًً:ًًًتقليلًالعددًًًًً ً.بُدر 

ْيدً  املتفرجون غادرً:ًًًتقريبًالزمان.3ًً ًً.بنتظام املباراة بُع 

ْينً  حناايه عطفْتًً:ًًتقريبًاملاكنًًًًً ًً سامئِهًِ ُدو  ًًوالِقسًْ واحلواِجِبً ال هةّلًِ عطف 

ْيرةأ حدًالصحابةًبأ يبً(ًصىلًهللاًعليهًوسمل)النيبًًقّبً ل ًً:ًًًالتحبب.3ًً ً.ُهر 

ً(.مُح رْياءايً)ً–ريضًهللاًعهناًً–واكنًيناديًأ مًاملؤمننيًعائشةًًً:ًًًً

ً

 يأ يت؟ مما كًّ يف خط حتته ما يف التّصغري أ فاده اذّلي املعن ما(١ً)تدريبً

ُهُوًي ِعْظُهًايً"ً:تعاىل قال-١ً اُنًلبِْنِهًو  ًلُْقم  ْذًق ال 
ِ
ًْوا ً(التحبب)ًًًً"ًلًترُْشِْكًبهللًًِبيُن 

ا ": (ص) قال -٢ً ًَ م  ل  يً  م  م  آد  اً ِوع اءًا أ ا ًرش  آدم  ًأ ًايًاْبن  ُبك  س ْ ًح  اتً ِمنًبطنٍّ ًُصلْب كً  لُق ْيم   (تقليلًالعدد)ً" يُِقْمن 

طفاء من املدينًّ ادّلفاع رجالًُ متكّن- ٣ً  (تقريبًاملاكن)ًًً.الغابة يف انتشاره قُبيل احلريق ا 

 (تقليلًاحلجم)ًًًًً.راءوامحل البيضاء ادّلم ُكراّيت من املناعة هجاز يتأ لّف -٤ً

يمْلًُ أ ما ، ُمتواِضعً  أ نّه العاِلمًِ سامت من -٥ً ًالتحقري)ًً. اجلاهلًِ اس تكبارًِ مسة عليه فتطغى الُعو 
ً

 ًًًيأ يت؟ً مما كًّ يف خط حتته ما يف التّصغري أ فاده اذّلي املعن ما:ًتدريبًصفي

ْيمقً-١ً نًيصّدقًال شاعاتًال ح  ......................................................................ًًًًًً.هوًم 

 .....................................................................ًًًًًًً.ُدب یْباًاأ حّضًال بًا ىلًابنهًً-٢ً

 .....................................................................ًًًًً.رشوقًالشمسًقُب ْيليبدأ ًالفالُحًمعلًً-٣ً

يْقحلّقتًالطائرةًً-٤ً  .....................................................................ًًًًًًً.منازلناًفُو 

ْْیامتيعملًاملعملًللحصولًعىلًً-٥ً ً.....................................................................ًًًًًً.ُدر 
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ً.التصغريًقواعدً.

ًالثاليثًالامسً

ً

ـْيـل)ًعىلًوزنً:ًيُصغّرًًً:املذكر(1ً ًً( الساكنةمضة،ًفتحة،ًايءًالتصغريً) (ًفُـع 

ْيد:ًسعدًًًً ْيط:ًقطًًًّهُن رْيً:ًهنرًًًُجب ْيل:ًجبلًًًُسع  ًقُط 

ً..................ً:نرْسًًً..........................................ً:قملًً..........................................ً:غصنًً..........................................:ذئبًًًً

ً

ـْيـلـــةً)ًًعىلًوزن:ًريُصغًًًّ(التأ نیثًبتاءًماخملتًوغرًي)املؤنثً(0ً ً(أ يًتلحقًبهًاتءًالتأ نیثًبعدًالتصغري)(ًفُـع 

يْنة:ًأ ذنًًُدع ْيدة:ًدعدًًنُف یْسة:ًنفسًًُهن ْيدة:ًهندًًًً  أ ذ 

 ً...............ً:مشسً.......................................:حربً..........................................ً:عنيً.....................................:ًأ رضًًًً

ً..................ً:مرحً..........................................ً:فرحًً..........................................ً:وعدً..........................................ً:ِسنًًًًًّ

ًً
ًًًُ(ان)(ى()ًاء()ـة)تومًاخمًل(3ً ـــْيـلً)ًرًاحلروفًالثالثةًال وىلًمنهًعىلًصغًّن ليهًالّزوائد(ًفـُـع  ً.ّثًتُرّدًا 

ً................ً:زهرةً..........................................ً:وردةً..........................................ً:بقرةًًجُشرْي ة:ًجشرةًًًً

رْياء:ًحصراءًًًً ً................:محراءً..........................................ً:محقاءً.....................................:خنساءًًحُص 

اّيً:ًفدوىًًًً ً..............:يرُسىً.....................................:ًسكرىًً.....................................ً:سلمىًًفُد 

..............:عداننً.....................................:ًمروانً....................................:ًسلامنًًُعث ْيامن:ًعامثنًًًً

ًًًًً

ً...........................................................................................................................................................................ال لفًا ىلًأ صلهاًنعيدًً:أ لفاذليًاثنيهً(3ً

يْب:ًببًًًً  ..............................(أ غوارًهاًعمًجًبدليلًواوًال لفًأ صل)غارًً(أ بوابًمجهاًبدليلًواوًال لفًأ صل).ًبُو 

ً...........................(النورًمصدرهاًبدليلًواوًال لفًأ صل)ًانرًًً(أ نيابًمجهاًبدليلًايءًال لفًأ صل).ًنُي یْب:ًانبًًًً
ً

ً(مشّددةًا ايء ضع)ويدمغًمعًايءًالتصغريًًًًًًًًًًًًً(ًالواوًأ وًالياء)نُرّدًاحلرفًالثالثًاملذوفً(الثنايئ)حمذوفًالالمً(1ً

يّةً:ًيدًًًًًيًّــُدمً :ًدمًًًً ًً..................ً:أ بً.....................................ً:أ خًًيُد 

ً...............:أ ختًً.....................................ً:كرةً.....................................ً:أ مً.....................................ً:ابنًًًً
ً

ًويدمغًمعًايءًالتصغريًحرفًالعةلًيُقلبً(اً،ًوً،ًيً)اذليًاثلثهً(1ً ً.ايءا

ّية:ًع صاًًًً  ...............ً:ندىً..................................ً:رىحً..................................ً:فىتًًُعص 

لوًًًً ً...............ً:رخوً..................................ً:وــهــًًبً..................................ً:حلوً..................................ً:د 

يْبً ًًًً ْديً ً................................ً:ظ  بْـً................................ً:ه  ً..................................ً:يً ــد 
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ًًالربعيًالامسً

ً

ـْيـِعـل)عىلًوزنًًًًًالربعيًّ(1ً ً(،ًكرسةًالساكنةًمضةً،ًفتحةً،ًايءًالتصغري)ً(فُـع 

ْيِفر:ًجعفرًًًً  ًًًًًًًً.................ً:دفّتً................................:هدهدً..................................:ًمربدًًُجع 

 .................ً:بلبلً................................:معرضً..................................:مشهدً..................................:ًمزنلًًًً

ً................ً:ا صبعً..................................ً:مقطعً..................................:ًبندقً..................................:ًأ محقًًًً

ً

ـْيـِعـلً)ًتُصغّرًاحلروفًال ربعةًال وىلًعىلًًً(ان(ً)اء(ً)ـة)تومًاخمًل(0ً ليهًالزوائد(ًًفُـع  ً.ثًتُردًا 

 .............:جوهرةً..................................:ًعنّتةً..................................ً:حنظةلًًقُن ْيِطرة:ًقنطرةًًًً

بء:ًعقربءًًًً  ...............ً:أ ربعاءً.............................ً:خنفساءً...................................:قرفصاءًًُعق رْيِ

ْيِفران:ًزعفرانًًًً ً..........:صوجلانً...............................:ًكهرمانً..................................:مشعدانًًُزع 
ً

ً

ًتُـقلبًال لفًواوًًاذليًاثنيهًأ لف(3ً

يِْعر:ًفاتنًًًً يْكًٍّ:ًبكًًٍّ..................................:ًاكتبً..................................:ًطالبًًُشـو   بُو 
ًً..................................:ًخادلً..................................:ًصاحلً..................................:ًماهرًًًً ً...............ً:ماشٍّ
ً
ً

ً.ويُدمغًمعًايءًالتصغري(ًايءً)ًحرفًالعةلًيُقلبًًً(ًاً،ًوً،ًي)ًاذليًاثلثهً(3ً
 ..............ً:رشادً..................................ً:قتالً..................................:ًصالحً ّيدـًمً ـًعًُ:ًعامدًًًً

ّيًـعًُ:ًْعوزًًًً  ...........ً:هنوفً..................................ً:حلوحً..................................:ًعبوسً ج 

ًُ:ًنبيلًًًً ً...........ً:خفيفً..................................ً:صغريً..................................:ًرـيـًثـًـًكً ّيلـًب ًـًن
 

 

ً.يصغرًالصدر،ًوتطبقًعليهًأ حاكمًالتصغريًًًاملركبًالامسً

 :ًادلينًعامدً..................................ً:عزًادلينً..................................:ًادلينًبدرًُعب ْيدالرمحن:ًعبدالرمحنًًًً

ًً..........................ً:ادلينًس يفً..................................ً:ادلينًاتجً..................................ً:ادلينًنرصًًًً

ًًً

ً
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ًامخلايسًالامسً
ً

ًً.بقلبًحرفًالعةلًايء(ًلًـيـًعًِـًْيًـًعً ـًفًُ:ً)ًيُصغّرًعىلًوزنًًًرابعهًحرفًعةلاذليً(1ً

ْيِمني:ًرّمانًًًً  .............ً:مزمارً..................................:ًمفتاحً..................................:ًمنشارًًُرم 

 ............ً:جمنونً................................:ًخمروطً................................:ًمعجونً..................................:ًعصفورًًًً

ً...........ً:بشكريً..................................:ًعفريتً..................................:ًمسكنيً.....................................:ًمنديلًًًً

ً

اًً(ي)أ وً(ًا)اذليًاثنيهً(0ً ًتُقلبًواوا

 ........ً:جاموسً..................................ً:قابوسً.....................................ً:انقوسً.....................................ً:حاسوبًًًً

 ........ً:رةـــــدائً....................................:قاطورً.....................................:ساطورً.....................................ً:ورــــانطًًًً

ً........ً:الدـــيــًـًمً.....................................:ًميانً.....................................:يقاتــًمً.....................................:ادــــعـــيــًـًمًًًً
ً

ً

ً.لفظهً،ًولًيُنظرًا ىلًمفردهصغّرًعىلًيًًًًًُالقةلًمجعً

 .........ً:فـأ سقً.....................................ً:ســـفـأ نً.....................................ً:أ رجلًًأ ن هْيِر:ًأ هنرًًًً

ال:ًأ حاملًًًً ْيم   .........ً:قالـــــأ ثً.....................................ً:أ حصابً.....................................ً:أ وزانًًأ ح 

يِْغف ة:ًأ رغفةًًًً  .........ً:نةـًأ حًصً.....................................ً:ةــــنــًـأ زًمً.....................................ً:دةـئـًأ ًفًًأ ر 

ة:ًلمةــغًًًًًِ ً.........ً:ةـــــقـِرفً.....................................ً:ةـــيـــًـًتـــًـفًًِ.....................................ً:يةــِصًبًًغُل ْيم 

ً

ً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًمُجعًمجعًمذكرًسال:ًمذكرًعاقل(1ًًً:يُصغرًمفرده،ًفا ذاًاكنًًًًكرثةالًمجعً

ً.مُجعًمجعًمؤنثًسال:ًمؤنثًأ وًغريًعاقل(0ًًًًًًًً

يِْعرون(:شاعر)شعراءًًً يّبون(:ًأ ديب)أ دبءًًينً-ُخب رّيون(خبري)ًخرباءًين–ُشو   ًينً–ًأ د 

 .....................................................ًدرامهًً................................................ًجبالًًاتـمـيـل ًـًقًُ(:ًمــلـق)ًأ قالمًًً

ً.....................................................ًفرـــحًًًُ.............................................هضابًًًًًًًْيالتـًل ًـًتًًُ(:ةـلًّــــت)ًتاللًًً

ً
ً

ليهًعالمةًامجلعًًالسالًًاملذكرًمجعً ً.يُصغرًمفرده،ًثًتُرّدًا 

ليهًعالمةًامجلعًًالسالًاملؤنثًمجعً ًً.يُصغرًمفرده،ًثًتُرّدًا 

يًْـالكًُ(:ًاكتب)ًالاكتبنيًًً ً.............................................الالعنيً.............................................املاهرونًنيــبـًِتـًًو 

يًْ(:ًساعة)ًساعاتًًً ً.............................................ًقُبالتً..............................................مهساتًاتــــعــــُسو 

ًً
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ً:صغّرًال سامءًالآتيةًمعًالضبطًالتامً(0ًً)تدريبً

هل ًوردةًمعرانًراحةًجنالءًفىتًجنوىًثوبًرغدًِقطًًّس 

ْيل يًًُْسهـ  يْبًُرغ ْيدةًطقُط  ـيَّاًثُـو  يًًّنُـج  ـْيـالءًفُـتـ  يْـحةًنُـج  ـرْيانًُرو  يْدةًُعـم  ًُور 
ً

ً

ًماًُمكرّبًال سامءًالآتية؟ً(3)تدريبً

ايًّ ْيامنًفُد  ْيرةًبُل ْيدةًنُع  ْيءًُدو  يّةًُجز  ْيـهةًُكر  يْـفةًالـُجـبـ  ًأ بوًذؤيبًُحذ 

ًذئبًحذفةًاجلّبةًكرةًجزءًدارًبدلةًنعامنًفدوى
ً

ً

ً:اس تخرجًال سامءًاملصغّرةًيفًكًممّاًييل،ًثًاذكرًمكرّبًّكًمهناً(3ً)تدريبً

ًعنًاملُنكرًواصربًعىلًماًأ صابكً:ً"ًقالًتعاىلً-1 ًأ مقًالصالةًوأ ُمرًبملعروِفًوانْه  ّ ً"ايًبيُن 

ًشامِخًالّرأ سًلًيكنًًًْ:قالًأ وسًبنًجحرً-0 يْقًُجب ْيلٍّ ًلــــيْبلغهًحىّتًيلّكًويعمالًًفُو 

مهًيفًأ مرًهللاًمعُر،ًوأ قرؤمهًلكتابً"ًًً(:ص)قالًرسولًهللاً-3 ّيًبنًكعبأ رُحًأ ّميتًبأ ميتًأ بوًبكر،ًوأ شد  ـ  ً.هللاًأ ب

ًأ بًُعبيدة ًفاصـــــــــــطِنعهًً:قالًاحسقًاملوصيلً-3 ّنًالِعملًعندًأ يبًُعبيدةًًًْعليك  ًفا 

ًال انِمًا ىلًذهـــــــاْبًًًأ بــُـن ــــيـــّـيتًلًتـــْجـــــــــــــــــزعيً:قالًأ بوًفراسًامحلداينً-1 ًك 

ّنًًًً:قالًال عىشً-1 ةًا  ْير  ْعًُهر  لً وّدِ ِ ًُمـــْرحت  ًوهلًتُطيقًوداعااًأ يّـهاًالرجلًًًُالــّركب 

رْيًًًٍّ:قالًالقحيفًالعقييلًًّ-7 ــــــيّلًبنوًقُش  ِضــي ــــْتًع  ذاًر  ــــــــعمُرًهللاًأ ْعبينًِرضاهاًًا  ـ  ًل

لهياً-8 ًللمجمتعاتًاليتًارحتلًا  رااًدقيقةا ًفقدًنقلًُصو  ً.منًالرحاةِلًاملشهورينًابُنًُجب رْيٍّ

يًًَّراملصغًّ يْقًبُـنـ  يًًُّجب يل/فُو  ـ  ْيرةًأ بُن یيّتًُعب ْيدةًأ ب رْيًًُهر  ًُجب رْيًًقُش 

ًجربًقرشًهّرةًابنهًعبدةًأ بًجبل/ًفوقًابنًمكرّبه
ً

ً

ً:صغّرًال سامءًالآتيةًمعًالضبطًالتامً(1ً)تدريبً

ـ ـْندقًجولع  ديرًخ  ةًغـ  ًِكتابًزعف رانًصاِحبً ًمــْحرب 

لعـًُ ــّيِ ْيـدقًـج  ِّـرًُخــنـ  ي ةًغُـد  ـْيـرب  ـْحـِـبًُمـح  ي ـْيـِفرانًُصــو  يِّـبًُزع  ًُكـتـ 

ً

ً:اس تخرجًالامسًاملصغرًممّاًييلً(1ً)تدريبً

ًولًتوّسع:ً"ًقالًأ بوًحيّانًالوحيديًيفًاكتبً-1 فضال  ًيرُدًمعًصاحبه،ًلًسّنًلًولًُشهرة،ًولًا  يْـِتــبٍّ ً"وماًقدُرًُكـو 

ــــيِّــــةل ًلًي ْغـــدرونًِبــــذّمــــــةًًًٍّ:قالًالنجاشًًّ-0 ًحبّةًخردلًًًًِقُـــبـ  ًولًيــــــــــــــظلمونًالنّاس 

ـْيـِطُلًمنًسفاهِةًرأ يهًً:قالًجريرً-3 جاًال خ  ًِلـُيـنالًًًوًر  ُ ًل  ًمــــــــــــــــــــــاًلًيكنًوًأ ب 

نوةًاًًًً يــْـمـــةًقــــدًعلممت،ًع  يْـُلًيُـــــمـــــــارُسًال غاللًًًقُْدانًُخــز  ًوش تاًالــهُـذ 
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ْيـِربءً-3 ًحتمُلًعىلًظهرهاًُعـقـ  ً.ْعبُتًمنًعقربٍّ

ِّـــلًًًًْيفًهـــــذهًالـــــــــــــــــّداِرًقليبً:قالًال صّباينًًّ-1 ي ًغُـــز  ًِبــــــــــُحــّبِ ًرهـــــــــــــــــــن 

لًًًًْــيًوًأ لويأ سأ ُلًدمعـــــــــــــــــًًًً ـــــّيِ ًأ س  ــّدٍّ ًعنّــــــــــــــيًبـــــــــــــــــخ 

ْحـــــــــــــــــــــــــُتهًفرمــــاينًًًً ــيِّــلًًًًْماز  ًُكــح  ــــرفٍّ ًِبـــــــــــــــــــــــسهِْمًط 
1ًًًًًًًًًًًًً0ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً3ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً3ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً1ً

يْـِتــبًٍّ ــــيِّــــةلً ًُكـو  ـْيـِطلًًُقُـــبـ  يــْـمـــةًال خ  يْـلًًُُخــز  ْيـِربءًالــهُـذ  ِّـــلًًُْعـقـ  ي لًًْغُـــز  ـــــّيِ ــلًًْأ س  ــيِّ ًُكــح 

ً

ً:ال سامءًالآتيةًمعًالضبطًالتامصغّرًً(7ً)تدريبً

ًجاملًادلينًخمروطًِمنشارًبدرًادّلينًمنديلًِمفتاحًانقوسًمرياث

ْيِرً يْـقًًِيثُمو  ْيـدًًِيحُمـف ـْيـتًًِیسـًنُـو  ْيرًادّلينًيلُمـنـ  ْيـِشـريًبُـد  ـْيـِرًًُمـنـ  لًادّلينًيطُمـخ  ـّيِ ًُجـم 

ً

ًماًُمكرّبًال سامءًالتية؟ً(8)تدريبً

يْـريب يْطًًُِمـز  ْيرةًال رمقًريـنُـو  ْيـفًادّلوةلًُدو  ًُسـيـ 

ًس يفًادّلوةلًدارًال رمقًانطورًمزراب

ً

ً:صغّرًامجلوعًالآتيةًمعًالضبطًالتامً(1)تدريبً

فناتًُركبانًأ سطر ًورقًأ غصانًِصبيةًُخرباءًأ ْطِعمةًج 

ـْيـِطـر ْيكبونًأ س  ـْيـِعـمةًُجـف ـْيـناتًين/ُرو  يًًّأ ط  يّـةًين/ـرونُخبـ  ْيـصانًُصـبـ  يْـقاتًأ غـ  ًُور 

ً

ً:هاتًُمصغّرًال سامءًالآتيةًبصيغةًامجلعًاملناس بةً(12ً)تدريبً

ًانقدًك سًظريفًرجلًخنةل

ـْيـالت ـْيـلونًنُـخ  يْفونًين/ُرج  يْساتًين/ًُظـر  يْـقدونًًُكـؤ  ًين/نُـو 

ً

ً:مكرّبهااس تخرجًال سامءًاملصغّرةًيفًماًييل،ًثًاذكرًً(11ً)تدريبً

يْنامكًفعاجلناًِقراكــمً:قالًمعروًبنًلكثومً-1 حوانًًق ر  ًقُب ْيلًالّصبِحًِمرداةاًط 

ًيعوُدًا ىلًالعصوِرًالقدميمةًًِ-0 ًخزيف  ً.ُعرضًيفًمتحفًمّعـانًأ ب ْيـريق 

ًمنًأ حياِءًعامنً ً-3 ًيح  يْـنة  ًأ ذ  ً.أ م 

ْيلًالامسًاملصغر ْيـريقًقُـبـ  ـ  يْـنةًأ ب ًأ ذ 

بريقًقبلًمكرّبه ًأ ذنًا 

ً
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ً:اقرأ ًالنصًالآيت،ًثًأ جبًمّعاًيليهً(10ً)تدريبً

ةًُـْيًـًل ًـًخًُ قالت ؤولًالّشؤونًِعىلً الّرقادًِ قْبلً ًًً تكنًْ ول ع راكً  ما د  ًس 

ّنً ْيدًا  هًًُأ بكًِأ ُخـلـ  ًوســاد  خيــــــــالًةًاـجنبباتًًهـّمـانًًًًِضــــاف  ًوًد 

ً نّــــــــيًحلفُتًعىلًمينيٍّ ًقيالًًًبــــــّرةا  ًاخلليفة  ًلًأ كذُبًاليـــــــوم 
ًوافـــــداًا ْيبٍّ ْنًأ تیتًأ بًُخـبـ  ْيعيتًًًًماًا  ًتبدياليـــــومااًأ ريــــــُدًِبـبـ 

يـــْـمرًٍّ ـــْيدةًبنًُعــــو  ًفييـــــدينًتضليـالًدياله أ بغيًًًًولًأ تـيُتًنُـج 

ً:اس تخرجًمثالاًعىلًّكًممّاًييلًً-1

ًُخبْيبًًًًًً.ًمصغّرًثاليثًمذكرامس(ًأً ًً

ًًًًًًُ.امسًمصغّرًثاليثًمؤنثًتأ نیثااًمعنوايًا(ًبً ًجيدةـًن

دلة( ليدةًُخًًًًًًُ.امسًمصغّرًثاليثًمؤنثًتأ نیثااًحقيقياًاً(جً ً)خ 

ًُعوميرًًًًًًً.امسًمصغّرًربعي(ًدً

 . التحببًًًًًً.بياتًالّسابقةبنّيًدلةلًالتصغريًيفًالً ً-0

ً.خطًمعًالضبطًالتامصغّرًماًحتتهًً-3

يْئلون ، ُشؤيْناتً: يه الّتتیب عىلً يْئلني أ و ُسو  ًُ ، بةيًْـًن ًـًجًُ ، ّيكـًأ ب ً ، ُسو  يًْـب ًُ ، رةـر  يًّ ، ْيديلـًب ًـًت ً. ُهد 

ًوسادُةًمهّانًِ:ًامجلةلًالآتيةًمنًالبیتًالثّاينًأ عربً-3 ً.ضاف 

آخره عىل الظاهر الفتح عىل مبين ماض فعل :ضافًً ً.أ

آخره، عىل الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب مقدم به مفعول :وسادهً  مضاف وهو أ

ليه مضاف جر حمل يف مبين متصل مضري والهاءً  .ا 

ً.مثن ل نه ال لف؛ رفعه وعالمة مرفوع مؤخر فاعل :مّهانًً

اًمعً(د خيال)لكمة تُعدًّ ل ملاذاً-1 ًً.حرفان قبلها ساكنة ايء اثلهثا أ ن تصغريا

ًً. مفتوح غري الثاين واحلرف ، مضموم غري ال ول احلرف ل نًً

ا)لكمة تصغري زمالئك أ حد أ رادً-1 ً.ُمعلالًتصغريهًغريًحصيح،ًثًاذكرًلًالّصواب أ نًل أ ثبت(.ًُوف يِّد) عىل النص يف (وافدا

يْفد (الصوابً  ويدمغ ليقلب عةلًحرف يأ ت ل الثالث واحلرف ، واوا يقلب التصغري عند أ لف الثاين احلرف ل ن )ُوو 

 ًً. التصغري ايء معً

 

ًً

ً

ً

ً
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ًالفراغًمباًهوًمناسبً:اجلدولًالآيتًيشملًكًتدريباتًالكتاب ًامل 

ًمكرّبهًاملصغرًمكرّبهًاملصغرًمكرّبهًاملصغر

هلً ًابنهًًفدوىًًس 

ًفوقًًنُعامنًًثوبً

ًهّرةًًبدلةًًقطًًّ

ًأ بًًدارًًجنوىً

ًِقرشًًُكرةًًرغدً

ًجربًًجزءًًفىتً

ولًًجّبةًًجنالءً ًْع 

نْدقًًحذفةًًراحةً ًخ 

ًغ ديرًًِذئبًًمعرانً

ْحربةًًابنًًوردةً ًم 

ًصاِحبًًكتابًًزعفرانً

ًمفتاحًًانقوسًًمرياثً

ًمنشارًًبدرًادلينًًمنديلً

ًمزرابًًجاملًادلينًًخمروطً

ًس يفًادلوةلًًدارًال رمقًًانطورً

ًُركبانًًشعراءًًأ سطرً

ًأ غصانًًجفناتًًصبيةً

ًخنةلًًورقًًأ طعمةً

ًك سًًرجلًًظريفً

ًأ مًأ ذنًًقبلًًانقدً

ًسؤولًًالشؤونًًبريقاً ً

 

ًً

ً

ً

ً

ً
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ًا جابتًاجلدول

ًمكرّبهًاملصغرًمكرّبهًاملصغرًمكرّبهًاملصغر

هلًُسه ْيل ايًًّس  ًابنهًبُن یيّتًفدوىًفُد 

يْب ْيامنًثوبًثُو  يْقًنُعامنًنُع  ًفوقًفُو 

ْيط ْيرةًبدلةًبُليدةًقطًًّقُط  ًهّرةًُهر 

ّيا ْيرةًجنوىًجُن  ًًّدارًُدو  ًأ بًأ يب 

رّيًًُكرةًُكريّةًرغدًُرغ ْيد ًِقرشًقُش 

ًّ ًجربًُجب رْيًًجزءًُجزيءًفىتًفيُت 

ولًُْع ّيلًجّبةًاجلُبهيةًجنالءًجُن ْيالء ًْع 

حْية نْدقًُخن ْيِدقًحذفةًُحذيفةًراحةًُرو  ًخ 

يّرًِذئبًذؤيب أ بوًمعرانًمُع رْيان ًغ ديرًغُد 

يْدة ْيرِبةًابنًبيُنًوردةًُور  ْحربةًُمح  ًم 

ْيفران بًكتابًُكت یّبًزعفرانًُزع  حْيِ ًصاِحبًُصو 

ْيريث يْقیسًمرياثًُمو  ًمفتاحًُمف ْيتيحًانقوسًنُو 

ًمنشارًُمن یْشريًبدرًادلينًبُدْيرًادلينًمنديلًُمن ْيديل

رْييط ْيريبًجاملًادلينًمُج ّيلًادلينًخمروطًُمخ  ًمزرابًُمز 

يْطري ْيرةًال رمقًانطورًنُو  ًس يفًادلوةلًُسی ْيفًادلوةلًدارًال رمقًُدو 

رْيات يِْعرونًأ سطرًًُسط  ْيكبونًشعراءًُشو  ًُركبانًُرو 

ًأ غصانًأ غ ْيصانًجفناتًُجف ْيناتًصبيةًُصب ّية

ْيِعمة يْقاتًأ طعمةًأ ط  ًخنةلًخُن ْيةلًورقًُور 

يّف يّلونًظريفًُظر  ًك سًيْساتًؤكًًُرجلًُرج 

يْقدونً يْنةًقبلًقُب ْيلًانقدًنُو  ًأ مًأ ذنًأ مًأ ذ 

يْناتًابريقًأ ب رْييق ياّلًالشؤونًُشؤ  ًسؤولًُسؤ 

 

ً

ً

ً

ً

ً
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ً(ًالتّصغري)ًس نواتًسابقةً امتحانًشهادةًادلراسةًالثانويةًالعامةأ س ئةلً

ً

ً(.ال رضً،ًدقيق)ًًً:الكاًمنًاللكمتنيًالآتيتنيًمعًالضبطًالتامًصغّر(1ًًً(2802ًش توي)

س)ًلكمةًتصغريً(0ًًً يْس(ًأ ًً(:ف ر  ِّـس(ًبًفُـر  ي يّسة(ًجًفُـر  يْسةً(دًفُـر  ًفُـر 

ً

 (.أ كربً،ًبیتً،ًصديق)ًًً:الكاًمنًاللكامتًالآتيةًمعًالضبطًالتامًصغّرًً(2802ًيصيف)

ً

ً

 (نفسً:)ًاللكمةًالآتيةًمعًالضبطًالتامًصغّرًً(2102ًش توي)

ً

ً

 (حاجةً:)ًاللكمةًالآتيةًمعًالضبطًالتامًصغّر(1ًًً(2102ًصيفي)

ْيـردً)ًلكمةً(0ًًً ًثاليثًمزيد(ًدًربعي(جًخاميس(بًثاليث(ًأً :ًًًتصغريًلمسً(الـُمـبـ 

ً

 (ُركنً،ًعاِملً،ًعظّيً:)ًالكاًمنًاللكامتًالآتيةًمعًالضبطًالتامًصغّر(1ًًً(1202ًش توي)

يفًادّلوةل)نُصغّرً(0ًًً ويةْل(ًأً ًًًً(:س   ويةْل(ًبًس ْيفًالـد  ًًُسی ْيفًالـد 

يْفًادّلوةل(ًدًُسی ْيفًالـّدوةلًًً(جًًًًًً ًُسو 

ً

قام:ً)الكاًمنًاللكمتنيًالآتيتنيًمعًالضبطًالتامًصغّر(1ًًً(1202ًصيفي) ً(وجهً،ًم 

ً

ً

ً:اقرأ ًالنصًالآيت،ًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(0211ًش توي)

ُهًهشامااًا ىلًالغداء،ًوقدًجلسًينتظرهًًً جاءينًنبيلًحزيناا،ًفسأ لُتهًعنًسببًحزنه،ًفأ خربينًأ نهًدعاًجار 

ِفًبلعدة،ًولًيعتذرًً ـ  يحاب...ًفملًي ً.ولس ّيامًاحلافظونًالعهد!ًمفاًأ مجلًال نسانًلبقااًيراعيًظروفًال ص 
ً

ُمصغّراًاًاس تخرجًمنًالنّصً(1ً ً..............................................................................................................................................................................................................................اسامًا

ً.................................................................................................................................................ً(نبيلً،ًعُذرً)ًالضبطًالتامًًالكًمنًالامسنيًالآتينيًمعًصغّر(0ً

ً

ً
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 31 وغدااًجنم...ًاليومًحملًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفصلًال ولًًًال/ًالثاينًالثانويًًالصف |

 

 (الّشمسً،ًُكربىً:)ًالكاًمنًاللكمتنيًالآتيتنيًمعًالضبطًالتامًصغّر(1ًًً(1102ًصيفي)

ـْيدًالغروب)ً:يفًقولناًيدّلًالتصغري(0ًًً ًقربًالزمان(ًبًًقربًاملاكن(ًأً ًًًً(وصلُتًبُـع 

ًِصغرًاحلجم(ًدًًالتّحببً(جًًًًًًًًً

ًًًًًًً

ةً)ًلكمةًًماًُمكرّبً(1ًًً(1002ًش توي) ْيز   ؟(ُعـز 

ـةً)ًاللكمةًالآتيةًمعًالضبطًالتامًًصغّر(0ًًً ً(أ مَّ

ً

ً:اقرأ ًالنصًالآيت،ًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(0210ًصيفي)

لًمنًخاللًانامتءًأ بناهئا،ًولقدًأ رستًرشيعتناًالّسمحةًكـــّلًماًمنًشأ نهًُريّقًًً ًتقّدهماًلًيتحقُّقًا  ّنًال مة  ا 

يثار؛ًلريىقًالوطنمفاًأ حوجناًا ىلًحليظِةًتأ ملًنلمتسً.ًال مةًً شدًوال  ً.فهياًالر 
ً

ُمصغّراًاًاس تخرجًمنًالنّصً(1ً ً..............................................................................................................................................................................................................................اسامًا

يعُةً)ًالكًمنًاللكمتنيًالآتينيًمعًالضبطًالتامًًصغّر(0ً ً....................................................................................................................................ً(الـّرشدً،ًرش 

ً

ً:اقرأ ًالنصًالآيت،ًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(3021ًيش تًو)

تعالًايًنُعاميُنً:ًمفاًأ مجلًال خًُخلقهًحنيًيناديًبعدًأ نًيدخلًُمنيل.ًمنًأ فضلًال خالقًمالطفتكًا خوتكًً

،ًوهللًدّرهًً ليكًايًدعاُء،ًهذهًاحلاس بة!ًفقدًأ حّضُتًلًالكرةًاليتًطلبت  ذًخیاطبًأ ختهًلبقااًا  ً.ًا 

ُمصغّراًانّصًاس تخرجًمنًاًل(1ً ً.....................................................................................................................................................................................تصغريًالثاليثًاسامًا

عدً)ًمةًلكًصغّر(0ً ـ  ً.................................................................................................................................................................................................................معًالضبطًالتّام(ًب

ً...............................................................................................................................................................................(ًفاضل)عىلًفُـويضل؛ًل ّنً(ًفاضل)نُصغّرًلكمةً(3ً

ً

ً

ً...........................................................................................ً(نفسً،ًالنّبيلً)ًالكًمنًاللكمتنيًالآتينيًمعًالضبطًالتامًًصغّر(1ًًً(1302ًصيفي)

ً......................................................................................................................................(ًُسل ْيامنً)ًعىلً(ًسلامنً)ًنُصغّرًالامسًًعلل؛ً(0ًًً

ً

ً

يْدمً)ًعىلً(ًاندم)نُصغّرًالامسًًعلل؛(1ًًً(1302ًش توي) ً.....................................................................................................................................................(ًنُو 

يِْعر)ًيفًماًحتتهًخطًًًماًدلةلًالتصغري(0ًًً .....................................قرأ تًقصيدةاًضعيفةًاملس توى،ًفعرفُتًأ نّهًُشو 

ًً....................................................................................................................................................معًالضبطًالتام(ًعبدًاملكلً)ًالامسًًصغّر(3ًًً
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ً:الآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهاقرأ ًالنصًًً(1302ًصيفي)

يعة،ًفهىيًمنًاملدنًالساحرًجاملها،ًهللًدّرًمنًبنوهاًً وحنهتمًالصخرًدليلً!ًميّرًبكًاليومًيفًالبّتاءًمثلًُسو 

ً.جعلتًمنًالصخورًمدينةًورديّة!ًعىلًعزميهتم،ًأ عظْمًهباًمنًعزميةًً

ُمصغّراًاس تخرج(1ً ً..................................................................................................................................................................................ًًمنًالنصًاسامًا

يِّل)ًعىلً(ًدليلً)ًنُصغّرًالامسًًعلل؛(0ً ـ  ً..................................................................................................................................................................................ً(ُدل

ْيِدبً)ًلكمةًهاتًُمصغّرً(3ً ً..................................................................................................................................................................................ًًً(أ ح 
ً

ً:اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(1021ًش توي)

ًعظّي ًدورهًيفًاحلفاظًعىلًالوطنًممتلاكته،ًوذلًعنًطريقًضبطهًسلوكًال فرادًيفًًً الانامتءًالوطيّنًأ مر 

آمناًاًً ً!اجملمتع،ًفللًدّرًاملبنيًللوطنًالباذلنيًنفوسهمًمنًأ جلًبقائهًأ

ً.الواردةًيفًالنصًمعًالضبطًالتام(ًأ مرً)ًلكمةًصغّرً(1ً

آمنً)ًنُصغّرًالامسًًعلل؛(0ً يْـِمنأً )ًعىلً(ًأ ً..................................................................................................................................................................................ً(و 

ّيةً)لكمةًًماًُمكرّبً(3ً ً..................................................................................................................................................................................ًًً؟(ًُحص 
ً

ً:اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(1021ًصيفي)

ًتعجبينًالعبارةًبالغهتا،ًفال ردنً!ًارفعًرأ سكًفأ نتًأ ردين،ًماًأ مجلهاًمنًعبارةًقالهاًاملكلًعبدهللاًالثاينًً

لًدليلًالوطنًالباهرًجاملًالعظّيًشأ نه،ًموهوبًمنًهللاًالقوةًوالعزميةً؛ًًً كرامًأ هِلًال ردنًالزائرًا  ًوماًا 

ً.شهامةًوأ صاةل،ًقامئاًعىلًأ منهًواس تقرارهًً
ً

ً............................................................................................................................................................ً.الواردةًيفًالنصًمعًالضبطًالتام(ًقامئً)لكمةًًغّرص(1ً

يِّل)ًعىلً(ًدليلً)ًنُصغّرًالامسًًعلل؛(0ً ـ  ً...............................ً.............................................................................................................................ًً(ُدل

يْرًادلينً)ًًماًُمكرّبً(3ً ً............................................................................................................................................................ًًًً؟(ًبُد 

ً

ً:اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(0211ًش توي)

ًحباِتًاملطرًً يّقًال مل،ًماً!ًهللًدر  ًمهوهما،ًقطراتهًالفاتنةًأ رواحناًحُتييًبدفهئاًالش تايّئًبُر  هناًتغسُلًالنفس  ا 

ًعليهًأ ْنًحيمدًهللاًعلهيا!ًويهًتذكّرانًبنعمًهللاًأ روعهاًً ً.وال نسانًاملوهوبًنعمةا

ً..................................................................................................................................................................................ًً.اسامًُمصغّراًامنًالنصًًاس تخرج(1ً

ً............................................................................................................................................................ً.الواردةًيفًالنصًمعًالضبطًالتام(ًًالفاتنةً)لكمةًصغّرً(0ً

ةً)ًنُصغّرًلكمةًًعلل؛(3ً ْهر  ة)ًعىلً(ًز  رْي  ً............................................................................................................................................................ًً(ُزه 

ً

ً
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ً:اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(0211ًصيفي)

ريًالتارخيًاكنًالناُسًمالحظنيًالنجومًتشكيالهتا،ًًً هًاكنتًحمطًّانظارًالناِس،ًمفنُذًفُج  ًجنوم  ّنًالكون  ًا 

هاًخبريطةًسطحًال رضًاملرسومةًتفاصيلهاًبعنايةًً ً!ورمسواًاخلرائطًالسامويّةًملواقعًالنجوم،ًوماًأ شبـهـ 
ً

ُمصغّراًامنًالنصًًاس تخرج(1ً ً..................................................................................................................................................................................ًً.اسامًا

ً............................................................................................................................................................ً.الواردةًيفًالنصًمعًالضبطًالتام(ًًخريطةً)لكمةًصغّرً(0ً

ينةً)ًلكمةًماًُمكرّبً(3ً ً............................................................................................................................................................ًًًً(أ ذ 

ً

ً:اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(0217ًش توي)

ًالغذايّئًعنواُنًالصحةًاجًلًً ّنًالتوازن  ًجسمهًا  ْيـمةًمتد  ّيدة،ًفهوًيقيًمنًال مراضًمعظمها،ًوحسُبًاملرءًلُـقـ 

ً!عندًاملرضًطعمهوماًأ سوأ ً!ًبلطاقة،ًفياًللطعاِمًمنًذّلةًيفًالصحةًً
ً

ً..................................................................................................................................................................................ًً.منًالنصًاسامًُمصغّراًاًاس تخرج(1ً

ً............................................................................................................................................................ً.الواردةًيفًالنصًمعًالضبطًالتام(ًًقمیةً)لكمةًصغّرً(0ً

ْيـرِد)ًعىلً(ًِمـْبـردً)ًنُصغّرًلكمةًًعلل؛(3ً ً............................................................................................................................................................ًً(ُمـبـ 
ً

ً

ً:اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(0218ًش توي)

ًال صغاءًاتّضحتًُوهجاتًًً ذاًتوافر  ًوس يةل ًتواصلّيةًبنيًاملتلكمًواخملاطبًيفًأ ثناءًاحلوار،ًفا  ّنًال صغاءًاجلّيد  ا 

ً.ًالنظرًً ْيدًّكًخطابًال صغاءمفاًأ روع  ًبنّاءًحنيًيسودهًاحّتاُمًالّرأ يًوالرأ يًالآخر!ًبُع  ً!وايًلًمنًحوارٍّ
ً

ً.............................................................................................................................................................ًًً.منًالنصًاسامًُمصغّراًاًاس تخرج(1ً

ً............................................................................................................................................................ًً.معًالضبطًالتام(ًًحسابً)لكمةًصغّرً(0ً

اّيً)ًلكمةًًماًُمكرّبً(3ً ً............................................................................................................................................................ًًًً؟(فُد 

ً............................................................................................................................................................ًًً.معًالضبطًالتام(ًًفىتً)لكمةًصغّرً(3ً

ً
ً

ً:اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(0218ًصيفي)

ًًً

ً

ً

ً

ً
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ً(ًالتصغري)ًاملتعلّقةًبـً امتحانًشهادةًادلراسةًالثانويةًالعامةحّلًأ س ئةلً

يْضة(0228ً1ًشً ـــقًال ر   ،ًُدق ــيِّ

يْسةً-د(0ً ًفُر 

ًًً

 أ ك ـْيـرِبًً(0228ً1صً

ْيـت(0ً ًبُـيـ 

3ً)ًِّ ي ًقـُصـد 

ة(0221ً1ًشً ًنُـف ـْيـس 

ً

جْية(0221ً1ًص  ُحــو 

ًربعيً-جً(0

يْمل:ًعاِمل(ً)ُركـنْيً:ًُركن)ًً(0212ً1ش ـمً:ًعظّي(ً)ُعـو  ـيِّ ًً(ُعـظ 

ْيفًادلوةلً-جً(0 ًُسيـ 

ـْيـهً:ًوجه)0212ًًص ـمً:ًمقامً)ًًً(ُوج  ًً(ُمـق ـيِّ

ًال صيحاب(0211ً1ًش

يْر:ًعُذر(ً)نُـب ـيّل:ًنبيل)(0ً ً(عُذ 

ـةً:ًالشمس)ًً(0211ً1ص ـْيـس  ً(الـُكـب ـْيـرىً:ًالكربى(ً)ًًالـُشـم 

ًقربًاملاكنً-بً(0

ً(ع زيزةً:ً)ًاملكرّبًً(0210ً1ش

ـةً:ً)ًتصغريها(ًأ مة(ً)0 ـْيـم  ًً(أ م 

ًلُحيظة(0210ً1ًص

ْشد)ً(0ً ْيدً:ًالـر  ش   يْعة:ًرشيعة(ً)ًالـر  ً(رُش 

ـْيـامنً(0213ً1ش ًنُـع 

ـْيـد(0ً ًبُـع 

ًاثنيهًأ لفًزائدةًً-ج(3ً

ـل:ًف ـْيـسةنـًًُ(0213ً1ص ب ـيِّ ًالـنـ 

ًفيصغرًتصغريًالثاليث(ًان)امسًثاليثًمزيدًبـً(ًسلامن(ً)0

ًالتصغريل نهًامسًاثنيهًأ لفًزائدًفتقلبًال لفًواوًعندً(0213ً1ًش

ً(تقليلًالشأ ن)التحقريً(0ً

ًُعـب ـْيـدًاملكل(3ً

يْعةً(0213ً1ص  ُسو 

ًل نهًامسًاثلثهًايءًفتدمغًبياءًالتصغري(0ً

ًأ حدب(3ً

ـْيـر(0211ً1ًش ًأ م 

 ل نهًامسًاثنيهًأ لفًزائدةًفتقلبًواو(0ً

ة(3ً ـْصـو  ًح 

يْـِئـمً(0211ً1ص  قُـو 

ًل نهًامسًاثلثهًايءًفتدمغًمعًايءًالتصغري(0ً

ْيرًادلين(3ً ًبُـد 

يقً(0211ً1ش ًبُـر 

يْـِتـنة(0ً ًالـُفـو 

ًفتصغرًتصغريًالثاليث(ًة)ل هناًامسًثاليثًمزيدًبـً(3ً

ـْيـر(0211ً1ًص ًفُـج 

ـة(0ً يّـط   ُخـر 

ًأ ُذن(3ً

ًلُـق ـْيمة(0217ً1ًش

ـة(0ً يْـم  ًقُـو 

0217ًًص

ـْيدً(0218ً1ش ًبُـع 

ْدوى(0ً ًفـ 

ـيِّبًًً(3ً ً(ً×ًدونًالتشديدً)ُحـس 

 (عىلًالفتح0/1ًعىلًالضم0/1ًً)ًًًًًًًًًًًًًًًً

ّيً(3ً يّـااً(ًأ لفًمقصورة)فُـتـ  ًأ وًفُـتـ 

ًعالمةًرمسًوًعالمةًحراكتًًًً

0128ًًص

ً

ً

ً
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ًالنحوًوالرصفً
ًال ضافة

ًالعريبًالتخصص

ًالفصلًال ولًامسةالوحدةًاخل

ً

ً:ًًًًًًًًًًال ضافةًًًًًًًًًًًًً

ليهً- ً.يهًنس بةًبنيًامسني،ًيُسّمىًال ولًُمضافااًوالثاينًمضافااًا 

ً:ًتتكونًال ضافةًمنًركننيً-

ً.ويُعربًحبسبًموقعهًمنًامجلةلاملُضاف،ًً-١ًًً

ليه،ًً-٢ًًً ً.وحمكُهًاجلرًّاملُضافًا 

ً.أ لًالتّعريف،ًوالتّنوين،ًوًنونًاملثّنًومجعًاملذكرًالسالً:حُيذفًمنًاملُضافً-

ً

ليهًيفًكًممّاًيأ يتعنّيً ليهًًاملضافًًًًًً:املُضافًواملُضافًا   املضافًا 

اّنًم:ً"ًقالًتعاىل.1ً ًهلما  ًالناقةًًًِمرسلواًًًًًً"رِسلواًالنّاقِةًفتنةا

ن أ ذنْبًًً فملًْ الوشاةًِ بأ قوالًِ تأ خذيّنً ل.0ً ًالوشاةًًًِأ قوالًًال قاويلًُ يفًَّ كرثْتً وا 

ً بواجباِتهًِ املواطنًُ يقومً  أ نًْ احلقّة املواطنةًُ تعنيهًِ ِمّما.3ًً خالصٍّ ً(هـــ)الضمريًًًواجباتًًًًًً. ب 

ً

ًهلم:ً"ًيفًًقولًتعاىل(ًمرسلوا)حذفًالنونًيفًلكمةًًعلل؛ اّنًمرِسلواًالنّاقِةًفتنةا  .ل ّنًاملضافًمجعًمذكرًسالًً"ًا 

ً

ًو:ً"ًيفًقولًتعاىل(ًيداً)ًحذفًالنونًيفًلكمةًًعلل؛ اًأ يبًلهبٍّ ً.ل ّنًاملضافًمثنًً"ت ْبًًت بّْتًي د 

ً

ليهًاملضافًصورً-ًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًًًًًًًًا 

اً)ًً-١ًًً اً(:مفردا ا،ًأ وًمضريا ًًًً.امسااًظاهرا

ًً.امسّية،ًأ وًفعلّيةً(:ًمجةل)ًً-٢ًًً

 

ليه ليه،ًثًبنّيًصورًاملضافًا  ًً:عنّيًاملضافًواملُضافًا 

ا س يؤوُبً مسافرًٍّ وكً ً-١ً ذاًً يوما ً ا  ًًوال ايب الّسالمة رزق 

ًً.ال ديبانًمؤنسًالرّزازًوهامشًغرايبةًالكهامًمنًأ دبءًال ردنً-٢ً

ًًًً"هللُاًأ عمُلًحيُثًجيعُلًِرسالت هً:ً"ًقالًتعاىلً-٣ً

ً

ليهًاملُضاف ًصورته املُضافًا 

ًمفرد مسافرًًٍّكًّ

ًمضريًهامًالك

ًمجةلًجيعلًرسالتهًحيثًُ
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ً...............................................................................................................................................................................................................ًًًً:ًال ضافةًتـلزمًاليتًال سامءً-ًًً

ىلًاملفردً:ًً(معً.ًأ يً.ًبعدً.ًقبلً.ًلكتاًً.الكً)ًً-١ً ً.........................................................................ً.تالزمًال ضافةًا 

ذً.ًحيثًُ)ًً-٢ً ىلًامجلةلًً:ً(ًًًًًًًًًًًًًًًًأ ذاً.ًا  ً.........................................................................ً.تالزمًال ضافةًا 

ًًً 

ً:ًًًًًًًًًًًًًلكتاًوًالكًًًًًًًًً-

ً.ل ضافةًللمفردتّصًبخًت(ًالكًولكتاً)ً

عرابًالامس)ًًمضري(ً+ًالكًولكتاً)ًً-١ ً(امللحقًبملثنًتعربًا 
ً(يفًحملًجرًبل ضافةمضريًمتصلًمبينً)ً:الضمريًو(ًًًتوكيدًمعنويًمرفوعًبل لف،ًمنصوبًوجمرورًبلياء)ًً

عرابًالامسًاملفردًاملنقوص)ًًماســــ(ً+ًالكًولكتاًً)ً-٢ ً(تعربًا 
ليهًجمرورً)ً:الامسًو(.ًًًراكتًالثالثًعلهياًللتعذرتُقّدرًاحلحسبًموقعهاًوً)ً ً(بلياءًل نهًمثنًمضافًا 

ً

ًمضريًمتصلًمبينًيفًحملًجرًبل ضافةً(هام)ملحقًبملثنل نهًعنويًمرفوعًبل لفًتوكيدًًمًًًالكهامًرجالنجاءًالً-١ً

ًمضريًمتصلًمبينًيفًحملًجرًبل ضافة(هام)ملحقًبملثنل نهًلياءًتوكيدًمعنويًمنصوبًبًًلكهياماس تقبلُتًالرجلنيًًً-

ًمضريًمتصلًمبينًيفًحملًجرًبل ضافةً(هام)ًًبملثنل نًعنويًجمرورًبلياءًملحقًتوكيدًًمًًلكهيامالتقيُتًبلرجلنيًًً-

ً

ليهًجمرورًبلياءًل نهًمثن(:ًالرجلني)ًًلًمرفوعًبلضمةًاملقدرةًللتعذرًفاع(:ًالك)ًًالكًالرجلنيجاءًً-٢ً ً.مضافًا 

ليهًجمرورًبلياءًل نهًمثن(:ًالرجلني)هًمنصوبًبلفتحةًاملقدرةًللتعذرب.ًم(:ًالك)ًًالكًالرجلنياس تقبلُتًًً- ً.مضافًا 

ليهًجمرورًبلياءًل نهًمثن(:ًالرجلني)ًً.رورًبلكرسةًاملقدرةًللتعذرجمامسً(:ًالك)ًًالكًالرجلنيالتقيُتًبًً- ً.ًمضافًا 

ً

س
1
ا:ً ًاتما ًً:أ عربًماًُخطًّحتتهًا عرابا

آتتًأ لكًًُلكتا:ً"ًقالًتعاىلً-١ً ً.........................................................................................................................................................................................."هاًاجلنتنيًأ

ً................................................................................................................................................................................................الرجلنيًراغباًيفًقولًاحلّقًًالكًبداً-٢ً

ً................................................................................................................................................................................................مبدع ًيفًال نشاءًالكهاماملهندسانًً-٣ً

ً

س
0
يفًمجةل:ً ً...........................................................................................امًمنًأ دبءًال ردنهيانًمؤنسًالرّزازًوهامشًغرايبةًلكال ديب:ًصّوبًاخلطأً 

ً

س
3
ً:ًماًييل؛ًعلل:ً

عرابًامللحقًبملثنًيفًًتُعربًلكهيام ً.............................................................................................................................(ًقدًوقعْتًيفًأ حدًال ثرينًأ وًلكهيام)ا 

ًهللاًِ)يفًتُعربًالك عرابًالامسًاملفردًاملقصور(ًاملؤمنونًيكرثونًمنًالتلبيةًوادّلعاء،ًوالكًال مرينًُمحّببًعند  ًً................................ا 
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ً.تالزمًال ضافةًللمفردًًً:ًًًًًًًًًبعدًوًقبلًًًًًًًً-

ليه(ً+ًبعدًقبلًو)ً-١ ًًً(ظرفًزمانًأ وًماكنًمنصوبًبلفتحةً)ً.مضافًا 

ً(مقطوعانًعنًال ضافة)ً(ظرفًمبينًعىلًالضمًيفًحملًنصـب)ًًً(.ًقبلًوًبعد)ً-٢

ً(مقطوعانًعنًال ضافة)ً(رـــــــظرفًمبينًعىلًالضمًيفًحملًج)ًً(.قبلًوًبعد(ً+ً)نًمًِ)ًً-٣

ًأ عربًماًحتتهًخطًا عراباًاتماًا

ً:ً"ًقالًتعاىلً-١ً ً.ظرفًزمانًمنصوبًبلفتحةًوهوًمضاف:ًبعدً ًًً"موِتـهاًًبعدً فأ حياًبهًال رض 

ًظرفًزمانًمنصوبًبلفتحةًوهوًمضاف:ًقبلً ًً"ًاحلس نةًًِقبلً ويس تعجلونكًبلسیئِةً:ً"ًقالًتعاىلً-ًً

يّنًأ عّذبهًبعدًُمفنًيكفرً:ً"ًقالًتعاىلً-٢ً ً.يفًحملًنصبظرفًمبينًعىلًالضمً:ًبعدًًًًُ"منمكًفا 

نًاكنواًمنً:ً"ًقالًتعاىلً-٣ً ً.ظرفًمبينًعىلًالضمًيفًحملًجرً:قبلًًًُ"ًلفيًضاللًمبنيقبُلًوا 

ً

ا ًاتما عرابا ًً:أ عربًماًُخطًّحتتهًا 

ً.......................................................................................................:بعدً ًً"موِتـهاًًبعدً ًهذهًهللُاًقالًأ ّّنًحُييي:ً"ًقالًتعاىلً-١ً

ً.......................................................................................................ً:بعدًًًًًًًًُ.بعدًُأ ّماًً-٢ً

ً...........................................................................................ً:بعدًُقبُل،ًًً"ًبعدًُومنًًقبلًُهللًال مُرًمنً:ً"ًقالًتعاىلً-٣ً

ً

ً:ًًًًًًًًًأ يًًًًًًًًًًّ-

ىلًاملفرد(ًأ ّيً)ًً ًامسًياُلزمًال ضافةًا 

١-ًً(ً ًًًالرشطية(ًأ يَّ نسانًٍّأ يَّ نسانًٍّ)ًً.تكرْمًيكرْمكًا  ليهًجمرورًبلكرسة(:ًا  ً.ُمضافًا 

٢-ًً(ً ًًالاس تفهامية(ًأ ي  ليهًجمرورًبلكرسة(:ًالرجالًِ)ًًاملُهّذُبً؟ًالرجالًِأ ي  ً.ًُمضافًا 

ليهًيفحدًّ ..................................................................................................................ًًحتّتمهًيكرمكًًرجلًأ يًَّ:ًًًدًاملضافًواملضافًا 
ً

ًًًًًًًً..................................................................................................................ً

ً

ً:ًًًًًًًًًمعً ًًًًًًًًً-

ىلًا(ًًمعً )ًًًًً ليهًنيةًأ وًاملاكنيةوحتّددًدللتهًالزما.ملفرد،ياُلزمًال ضافةًا  ً.منًاملُضافًا 

ليهًجمرورً(ظرفًزمانًمنصوبًبلفتحة)ًًزمان(ً+ًًمعً )ًً-١ ً...وماًبعدهًُمضافًا 

ليهًجمرورً(ظرفًماكنًمنصوبًبلفتحة)ًًماكن(ً+ًًمعً )ًً-٢ ً...وماًبعدهًُمضافًا 

ًالفجِرًً-١ آِنًمع  ًتالوة ًالقرأ ليهًجمرورًبلكرسة(:ًالفجرًِ)ًظرفًزمانًمنصوبًبلفتحة(:ًمعً )ً!ماًأ مجل  ًُمضافًا 

ليهًجمرورً(:الشارع)ًفتحةظرفًماكنًمنصوبًبًل(:ًمعً )ًًً.رْسُتًمعًالشارعًًِ-٢ ًةبلكرًسُمضافًا 

ّنً:ً"ًقالًتعاىلً-٣ ًالُعرْسًِا  اًمع  ًً................................................................................................................................................................................................ً"يرُْسا
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ذًًْ.ًحيثًًُ)ًًً- ذاً.ًا  ً.تاُلزمًال ضافةًا ىلًامجللًً:ًًًًًًًًً(ًا 

ًًً.ًظرفًماكنًمبينًعىلًالضمًيفًحملًنصب(:ًحيثًُ)ًًًً.مجةل(+حيُثًً)ً-١

ًامجلةلًيفًحملًجرًوًًًًًًًً

ًًً.ًًًًظرفًماكنًمبينًعىلًالضمًيفًحملًجر(:ًحيثًُ)ًً.مجةل(+ًحيُثً(+)ًِمــنً)ًً-٢ً

ًامجلةلًيفًحملًجرًوًًًًًًً

عراباًاتماًاًأ عربًماًحتتهًخط ًً:يفًّكًمماًيأ يتًا 

اً:ً"ًقالًتعاىلًً- ً"ً"شئُْتامًًحيثًُوالُكًمهناًرغ دا

ً.ًوامجلةلًالفعليةًيفًحملًجرًبل ضافةًً.ًظرفًماكنًمبينًعىلًالضمًيفًحملًنصب(:ًحيُثً)ًً

ً"شئامتًولًتقربًهذهًالشجرةًًحيثًُفالُكًمنً:ً"ًقالًتعاىلًً-ً

ً.الفعليةًيفًحملًجرًبل ضافةوامجلةلًًً.ًظرفًماكنًمبينًعىلًالضمًيفًحملًجر(:ًحيُثً)ًًًً

ً"رسالتهًًحيُثًجيعلًُهللاًأ عملً:ً"ًقالًتعاىلً-ً

ً.وامجلةلًالفعليةًيفًحملًجرًبل ضافةًًًًفًماكنًمبينًعىلًالضمًيفًحملًنصبظًر(:ًحيُثً)ًًًًً

ًال هلًًُحيثًُسكنُتًًً- ًًًًًًًًًًً.سكن 

ً.الفعليةًيفًحملًجرًبل ضافةوامجلةلًًًفًماكنًمبينًعىلًالضمًيفًحملًنصبظًر(:ًحيُثً)ًً

ً

س
1
ً.............................................................................................ً(اجلْسًحيُثًالهواءًعليلًًً)يفًمجةلً(ًالهواءً)ًالضبطًالصحيحًلآخرًلكمةً:ً

س
0
ً...........................................................................................ً(حيُثًالعملًترىقًالشعوبًًً)يفًمجةلً(ًالعملًً)ًلكمةًالضبطًالصحيحًلآخرً:ً

س
3
ً......................................................................ً(بعدًاذليًحصلًعدًمنًحيثًأ تیتً)اس تخرجًظرفااًيالزمًال ضافةًا ىلًامجلةلًيفًمجةل:ً

ً

ذاً)ًًًًًًً- ذًًْ.ًا  ً.ًتاُلزمًال ضافةًا ىلًامجللًًًًً:ًًًًًًًًً(ًا 

ذاً)ًً ً(للمس تقبلً.ً)ًامًيُس تقبلًمنًالزمانلًًًًًًًِ.ًعىلًالسكونمبينًظرفً(ًا 

ْذً)ًً ًً(للاميضً.ًً)ًًِلامًمىضًًمنًالزمانًًًًًً.ًًكونظرفًمبينًعىلًالس(ًا 

ذاً)ًً-١ ً.وامجلةلًيفًحملًجرًبل ضافة(ًرفًمبينًعىلًالسكونًيفًحملًنصبظ)ًًمجةل(ً+ًا 

ْذً)ًً-٢ ً.ًوامجلةلًيفًحملًجرًبل ضافةً(مبينًعىلًالسكونًيفًحملًنصبًظرف)ًًمجةل(ًً+ًا 

ً

س
1
ذاًجاءًنرْصًُ:ً"ًقالًتعاىلأ عربً:ً ً.........................................................................................................................................................................ً."هللِاًوالفتحًا 

س
0
ذاًموقعًامجلةلًاخملطوطًحتهتاً:ً ًاملاءا  ًًّحّض  ً...............................................................................................................................................................مبطلًالتمّی

س
3
ً:ً
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ً:ًًًًًًًًًاملتلكّمًايءًا ىلًاملضافًأ حاكمًًًًًًً-

آخرًًبًكرسجيً)ًًً(ايءًاملتلكم)ً(+حصيحًالآخرً)ًً-١ ً(تسكنيًالياءًوأً الامسًوجيوزًفتحًأ

آخرًالامسًوفتحًالياءً)ًًًً(ايءًاملتلكم)ً+(اسـمًمقصورً)ًً-٢ ً(جيبًتسكنيًأ

آخرًالامسًوفتحًالياءً)ًًًً(ايءًاملتلكم)ً+(اسـمًمنقوصً)ًً-٣ ً(جيبًتسكنيًأ

آخرًالامسًوفتحًالياءً)ًًً(ًًايءًاملتلكم)ً+ً(اســمًًمثنــىً)ًً-٤ ً(جيبًتسكنيًأ

آخرًالامسًوفتحًالياءً)ًًًً(ًايءًاملتلكم)ً+(مجعًمذكرًسال)ً-٥ ً(جيبًتسكنيًأ

ً،ًصديِقــــْيً)ًً(يً+ً)ًً(صديقً)ًً-١ً ً(صديِقــــي 

ً)ًً(ًيً+ً)ًً(عصاً)ًً-٢ً ً(عصاي 

ً)ًً(ًيً+ً)ًً(هاديًْ)ًً-٣ً ً=)ًيً+ًهادْيً:ًتُدمغًالياءًال صليةًمعًايءًاملتلكمً(ًهــاديَّ ً(هاديَّ

نْيً)ًً-٤ً ً)ًً(ًيً+ً)ًً(ًمعلم  يَّ ْيً:ًحتذفًالنونًلال ضافةًوتُدمغًالياءً(معلم  ً=)ًيً+ًمعلم  يَّ ً(معلم 

ً)ًً(ًيً+ً)ًً(ًمعلِمنْيً)ًً-٥ً ً=)ًيً+ًمعلِمْيً:ًحتذفًالنونًلال ضافةًوتُدمغًالياءً(معلِميَّ ً(ًمعلِميَّ

ً:ًًًًًًًًًمالحظاتًًًًًًً-

ً(قاِضـْي،ًساِعـيًْ:ًاذليًينهتىيًبياءًساكنةًأ صلية)ًً:الامسًاملنقوصً(عصا،ًهدى:ًاذليًينهتىيًبأ لف)ًً:الامسًاملقصور

ً(حتذفًعندًال ضافةًً):ًسً.م.جونًـــنًً(حتذفًعندًال ضافةًً):ًمثنـًونًاًلـــــن

ً

 آخر ًعيلًّ)ًيفًمجةلً(ًمعملً)ًاملضافًًعلل؛ًُكرسًأ ًكبري  ً..................................................................................................................ً(ًمعلِّمـيًلًفضل 

 ًآخرًاملضاف  ............................................................................................................(ايصديِقــي،ًأ قبلًعىلًاحلياةً)ًيفًمجةلً(ًصديق)علل؛ًُكرسًأ

 علل؛ًوجوبًفتحًايءًاملتلكمًيفًماًُخطًحتته: 

ً.....................................................................ًً".ًًوادليًَّرّبًأ وزعينًأ نًأ شكرًنعمتكًاليتًأ نعمتًعيّلًوعىلً:ً"ًقالًتعاىلً-١

ً.....................................................................ًًًًًً.ًمنًالضيقًمنقِذيًَّأ صدقايئًاخمللصونًً-٢

ً.....................................................................ًًًًًًًً.هلمًفضلًعيلًًّعدايً ً-٣

 ًيفًما  :ييلصّوبًاخلطأً 

ً.....................................................................ًًًًًً.ا ىلًطريقًالّرشاد(ًًًهاديًِّ)ًهللُاًً-١ً

ً.....................................................................ًًًًًًً.يفًهللا(ًًيً ـأ خوان)ًهذانًً-٢ً

ً)ًأ حّتُمًً-٣ً ً.....................................................................ًًًًًً.ا ىلًطريقًالعملًِ(ًُمرِشدّيِ

 ماًحمكًايءًاملتلكمًيفًماًحتتهًخط:ًً 

ً.....................................................................ًًًًًً.بأ بنائِِهًاملُخلصنيًوطنـــييسموًً-١ً

ً.....................................................................ًًًًًً.منًالضيقًُمنقذيًّأ صدقايئًاملُخلصونًً-٢ً

ً.....................................................................ًًًًًًً.بعدًاحلبیِبًكئیبةً ًيًّـــليالً-٣ً
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ً عني(٢ً) تدريب ًًو املضاف  ليه املضاف  ليهًًمضافًًًًًً:يأ يت ما يف ا   مضافًا 

ً"ً:تعاىل قالً-١ً ًُك  ًًاملْوِتًذائِق ُةًًنْفسٍّ فّون  ناّمًتُو  ًًمكأ ُجورً وا  ًًً"ًالقيامةًِيوم 

 .هـــلسانًو هــــقلب :ــهـــــــبأ صغري املرءً-٢ً

 املاكرمًًُرامًِالك قدرًِ عىل وتأ يتًًًً العزامئًُ تأ يت العزمًِ أ هلًِ قدرًِ عىلً- ٣ً

 .هدفكً  حنوً  وامِضً كـــحباسديتباِلً لً -٤ًً

ذاًًًًً ذخرًٍّ أ جلً  فهْو كً أ خا كً أ خاً- ٥ً  الّزمانًِ انئبة انبتكً  ا 

لًِ عن يُغين ما البحرًِ لُّجةًِ يفً- ٦ً ش  ً.الو 

ً

ً عنّيًًِ(٣)ًتدريب ًًو املضاف  ليه املضاف  ليه املضاِفً نوع بنّيًْ ثًَّ ،ا    :ا 

ًًقلوبناربّناًلًتُزِغً:ً"ًقالًتعاىلً-١ً ْذًبْعد  يْتناا   مفردً/ًمجةلً/ًمفردًًًً"رمحةًكدلنوهْبًلناًمنًًهد 

 مجةلً/ًمفردً/ًمفردًًً.ةاخلادل املعركةًِ رايحًُ هتبً  حيثًُ الريموك هنرًِ عىل للجلوِسً يــنفس تش تاُقًً- ٢ً

 مفردً/ًمفردًًًأ فُُقً هبعدً  لُصبحًٍّ يكونًُ وهلًًًْ أ فُقًٍّ عن الليلًِ حدادًُ يزولًُ فهلًًْ- ٣ً

 مفردًًًًًًًً.رالهنًّ ضفيّت عىل اينعة ال جشارًًُ- ٤ً

 مفردً/ًمفردًًًًًًً.التّفوق جائزة اس تحقتا هاملكتا وأ مل فاطمةً- ٥ً

ذاً- ٦ً  مفردًًًًيبتسمًُ اللّيثً  أ نًَّ تظّنًَّ فالًً برزةًا الليِثً نيوب ً يت ًرأً  ا 

 مجةل/ًمفردًًًًًً.حلّوا حيثًُ مةًُراوالك العّزةًُ هممًع تسريًُ الهامشيونً- ٧ً

 /ًمفردً/ًمفردًًًًفرقدًْ أ نت ً ول حفمة أ ان ماًً عيّنً كً ــــبوهج تُِملًْ ل يــأ خ ايً -٨ً

ًمجةل/ًمجةلً/ًمفردًً "النُجبًُ اس تقلَِّتً حيثًُ وي ْصحُبينًً  سافرُتً حيثًُ يــــعلم يسافرًًُ- ٩ً

 

آخرِه حاةل مبّيناا يأ يت مّما كًّ يف املتلكّم ايء ا ىل املضاف اس تخرجًًً(٤)تدريب  :أ

ً"ًً:تعاىل قالً -١ً نّهًريّبًأ حسن  ًهللِاًا  عاذ  ً.امسًمقصورًجيبًتسكنيًأآخرهًوجيبًفتحًالياءًً"ًمثوايً م 

 .جيبًتسكنيًأآخرهًوجيبًفتحًالياء.ًس.م.جًً"ًمبرُصيِخًَّماًأ انًمبرُصخمكًوماًانمتً"ًً:تعاىل قالً -٢ً

آلفً- ٤ً  الآخرحصيحةًحضيك،ًباكيئ،ًزهوي،ًضياعي،ًًًًوجواب رًٍّراق مثلًٍّ باكيئًو حضيك يتأ

ً أ جّدلًًًًًًًًًًًًًُ آخًرًًًً.ياعيضً ًو ويهًْزً  من حبالا  .هًمعًجوازًتسكنيًأ وًفتحًالياءجيبًكرسًأ

 .امسًمثنًجيبًتسكنيًأآخرهًوجيبًفتحًالياءًًًًً.هممجيعً  معلميًًَّو وادّليًَّ أ حّتمً-٥ًً

نًْ بالديً -٦ً آخرهًمعًجوازًتسكنيًأ وًًًًً عزيزةً  عيلًّ جارْتً وا   .فتحًالياءحصيحًالآخرًجيبًكرسًأ

آخرهًمعًجوازًتسكنيًأ وًفتحًالياءًًً.العالية اهلممًِ ذوي من رفايق خترّيُتً ً-٧ً  .حصيحًالآخرًجيبًكرسًأ

 .ًجيبًتسكنيًأآخرهًوجيبًفتحًالياء.ًس.م.جًً.القانونّية الّشؤون يفلكهمً حمايمًّ أ ستشريًُ :الرّشكة مدير قالً-٨ً

ً.امسًمقصورًجيبًتسكنيًأآخرهًوجيبًفتحًالياءًً.سيول الفجر بنور الليلًِ فظالم حتزن؛ ل فتاي ايً-٩ً
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ليه واملضاف املضاف عنّيًً(٥)تدريب  :يأ يت مما ك يف ا 

ً"قويليفقهواًًلسايِنًواحللًعقدةاًمنًًأ مريويرّسًيلًًصدريقالًرّبًارْشْحًيلً"ًً:تعاىل قالًً-١ً

نسانًٍّ كً  ً-٢ً ا جممتعه يكون أ نًْ يودًّ ا  ً.متقّدما

نًًَّ- ٣ً ذا الغصونً  ا  ذا يلنيًُ ولًً اعتدلْتً مهتاقوًّ ا  ْتهقوًّ ما ا   اخلُُشْبً م 

ًالّسحرًْ ساعة خنيلًٍّ غابتا عيناكًًِ-٤ً

نيًُ نرشْتًً-٥ً ــًصفحًت عىل لُج   .املتوازن الغذاء أ مهية عن مقاةل ال لكّتونيّة هاـ

ليه انزعتينًً هعنًْ بخلدلًِ شغلُتً لو وطينً-٦ً  يــنفس اخلدلًِ يف ا 

ً الثّلوجًِ منظرً  أ مجلً  ماً-٧ً  !العالية اجلبال مقم فوق 

  .جممتعيً  واجبً  عًِاًرالشًّ عبورًِ عىل فلًِالطًّ تدريبًًُ-٨ً

ً.أ جلُسً حيثًُ اجمللس ُسًرأً ً- ٩ً

ً

 :براال ع يف منوذج - أ ّولًاًًً(٦)تدريب

 .ونعشقه يعشقنا وطنًٍّ يف أ هلُنا أ قام حيث ق ْمنا أ ًً

ً فعل : أ مقًًْ  .وجوبًا مقّدم فاعل رفع حمل يف مبين متصل مضري :انًبلّضمري لتصال الّسكون عىل مبينًّ ماضٍّ

ً.مضاف وهو نصب، حملًّ يف الّضمًّ عىل مبينً  ماكن ظرف :حيثً

ً فعل :أ قامً آخرهًالفتح عىل مبين ماضٍّ  .مضاف وهو الّضّمة، رفعه وعالمة مرفوع فاعل :أ هلً..الظاهرًعىلًأ

ليه مضاف جر حمل يف(ًأ هلناًأ قام)الفعلية وامجلةل بل ضافة، جر حمل يف مبين متصل مضري :انً ً.ا 

ا ما أ عرب - اثنياا ًاتما عرابا  :يأ يتًا 

ً.ال ّمةًِ ُريقًِّ دلئلًِ من الفتيات تعلّي ا نً -١

نًًّ ّنًمنوبًبلفتحةًالظاهرةًوهوًمضافً:تعلّيً ًًًً.حرفًتوكيدًونصب:ًا  ً.امسًا 

ليهًجمرورًبلكرسةًالظاهرة:ًالفتياِتًً ًجمرورًبلكرسةًالظاهرةًوهوًمضافامسً:دلئلًِجرحرفً:منًمضافًا 

ليهًجمرورًبلكرسةًالظاهرة:ًُريقًًِّ ليهًجمرورًبلكرسةًالظاهرةً:ال مةًًًِ.ًمضافًا   .ًمضافًا 

ً

ًأ دري ول أ دري حيثًُ من الهوى جلْْبً ًًً واجلرسًِ صافةًِالرًّ بني املها عيونًًُ-٢

ليهًجمرورًبلكرسةًاملقدرةًللتعذرً:املهاًً.وهوًمضاف.ًمبتدأ ًمرفوعًبلضمةًالظاهرة:ًعيون ً.مضافًا 

ليهًجمرورًبلكرسةًالظاهرةمضً:الرصافةًًِ.ظرفًماكنًمنصوبًبلفتحةًالظاهرةًوهوًمضافً:بني ً.عطف:وً.ًًافًا 

ًفعلًماضًمبينًعىلًالسكونً:ًجلْْبً ًً.امسًمعطوفًجمرورًبلكرسةًالظاهرةً:اجلرسًِ

ًجرًحرفً:منًً.مفعولًبهًمنصوبًبلفتحةًالظاهرة:ًالهوىًً.عًفاعلمضريًمتصلًمبينًيفًحملًرفً:نونًالنسوة

ًعطف:وً.ملقدرةًللثقلفعلًمضارعًمرفوعًبلضمةًاً:أ دريً.امسًمبينًعىلًالضمًيفًحملًجرًحبرفًاجلر:ًحيثًُ
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تاء، فصل عن يتحدث اذّلي الآيت النّصً رأ ًاقًً(٦)تدريب  :يليه مّعا أ جب ثًّ الش ّ

ذ عًِّراالزًّ أ غنياُتًًً غّصْتً لولكً  احلياة فصلًُ أ نت ً  تس يلًُ ما ا 

ًالرًّ جعلت ،اخلري طوفانًُ أ نتً  وصول، قبل البشائر تنفخًايحالرًّ هماّبً ، أ ندلّسًٍّ ديوانًٍّ يف احلواش من أ حىل يف 

ـهاقًل ال رض وتفتحً ا، خفيفاا،ًالغصن أ صبح سقوطك، يهتاوى حيث بـ   .مزمار من أ طرب فهو ،الورق قصرا لمعا

ً

 :اس تخرجً -أ ً

 (قبل)ًً.مفرد ا ىل ال ضافة يالزم امسااً -

ذ)ً.مجةل ا ىل ال ضافة يالزمان امسنيً -  (حيثًُ)،ً(ًا 

 (وصول)ًًً.مضري ا ىل مضافااً -

ً

ليهًجمرورًبلكرسة:ًاخلري.ًخربًمرفوعًبلضمةًالظاهرةًوهوًمضاف:طوفانًًًًًُ(:طوفانًاخلريًِ)ً.خط حتته ما أ عربً-ب  مضافًا 

ً

ليه مضافاا (ًأ ندلسًّ)ًًلكمة تعرب أ ن جيوز ل ملاذا ً-ج ً.ل نًاللكمةًقبلهاًلًجيوزًأ نًتأ يتًمضافًل هناًمنونةً.جمرورة أ هّنا مع ا 

ً

 :هيلي عام أ جب ث ، الآيت النص اقرأ ًًً(٨)تدريب

، أ يً ّ  فرمبا ،حتبً  نمً  مع اجلسور كًأ بداًا تكرس ل :قول ال دبية شكس بري أ عامل يف جاء ما أ مجل من(ًًانًّ)ًبيُن 

آخر لقاءًا يوماًا لكام ال قدار شاءتً ذا انقطع ما ويوصلًمىض ما يعيد أ  فرمبا يدري مفن رحل، قد امجليل العمر اكن فا 

ذاً.أ مجلًمُعر ينتظركً ا، ل تّتك فال صديقاا أ و احبيبًا تّتك أ ن قررت وا   أ ن امنًًّيس تحق ل اقلبًا أ عطاان مفن جرحا

ًً  قتفرًّ فا ن ! امجليلًّ الزمن حلظات دامئاًاًروحيكام يف يس تقرًَّ أ ن أ مجل ما .تشقيه حلظة ل نّتك أ و سهاماً فيه نغرس 

ذا.ًصادق ا حساسًك غري حتب ملن تتذكر فال ال ايم بینكامً ا سأ لوك وا  نسانًٍّ عن يوما  تشويه حتاول فال أ حببته ا 

 لیس الّصادقًفاحلبً  واحلاكاي؛ رًُاال رًس حيثًُ خمبأ ً قلبك من فاجعلًْ به ارتبطت اذّلي ال نسانًِ لهذاًاحللوة الّصورةً

ً.عظمیة وقّي نبيةل بأ خالق ُمزدانً  حبً  بل فقط وأ حاسیس مشاعرً

ً من اس تخرج - أ ولاً  :يأ يت ما الّسابق النّصِ

 (سأ لوك)ًًًً. متصلني مضريين به واملفعول الفاعل فهيا جاء مجةل -١

ذا)ًًًًًًً.مجةل ا ىل ال ضافة يالزم امسً -٢ ً(ا 

ً، (ًان)ًقوسني بني ملا املناسب ماكهنا يف اهلمزة ضع - اثنياا لِّالا جابت ك ُمع  نًّ)ً.ا   جاءتًيفًابتداءًالالكم(ًا 

ً -اثلثّا ً.قلبتًاتءًافتعلًدالًل نًفاءًاللكمةًزايًبدليلًاجلذرًزانً(.ًُمزدان)ًًاللكمة عىل حصل اذّلي ال بدال بنّيِ
رً )ًًًًً:اضبطًماحتتهًخط:ًرابعاًا ًمُعْ ً(الصورةًِ)(ًينتظُرك 

ً
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ً:يليه عام أ جب ث ، الآيت النص اقرأ ًًً(1)تدريب

اًبعدًً ًأ س باهب  جيابيااًُمتأ مالا ًاملشالكِتًلًحيتاُجًمنكًا ىلًاصطراخٍّ،ًبلًأ نًتكونًا  ّنًمعاجلة  حييب،ًا  حتديِدها،ًوًًايًُصو 

ًً ًاملاُلمئ ًلها،ًحفينئذٍّ ضِعكًالعالج  اًًجتاوزهاماًأ روعًو  ًنفسا ً!وقدًِطبت 

ً

ً:اس تخرجًمنًالنصًمثالًعىلًّكًمماًييلً-1

ًًًًً(ًللتحببً:صوحييب)ًًً.امسًمصغّرًواذكرًدللتهً-أ ً

ً(صوحييب)ًًًمضافًا ىلًايءًاملتلكمً-ب

ًمضريًمتصلًمبينًيفًحملًجرًبل ضافة:ًها.ًًًًمفعولًبهًمنصوبًبلفتحةًالظاهرةًوهوًمضافً.أ عربًماًحتتهًخطًًّ-0

ّنً)ًعلّلًوجوبًكرسًمهزةًً-3 ً.ل هناًوقعتًيفًابتداءًالالكمًً.يفًالنصً(ا 

ًفأ بدلتًاتءًالافتعالًطاءًً(ًص)أ صلهاًيصّتخونًبدليلًجمردهاًصخًًًجاءتًفاءًافتعلًً(.اصطراخً)ًوحّضًال بدالًيفًلكمةًً-3

ْيد)ًً(.بعدً،ًعالجً)ًصغّرًالامسنيًً-1 ً(عُلّّيج(.ً)بُع 

ً

ً

ًالفراغًمباًيناس به(11ًً)ًتدريبً ً:امل 

اّنًجعلناًماًعىلًال رضًزينة:ً"ًيفًالآية(ًا ن)سببًكرسًمهزةًً-1ً ً.جاءتًيفًابتداءًالالكمً"ًا 

ًعىلًالفاعلًيفً-0ً ًولكنًيسرُيًاجلوُدًحيُثًيسريًًًُمفاًجازُهًجود ًولًحّلًدونهً:سببًتقّدمًاملفعولًبهًوجوبا

ً.ل نًاملفعولًبهًمضريًوالفاعلًامسًظاهرً

ْيباتً:ًولنق(ًهضابً)ًعندًتصغريًً-3ً ً.ُهض 

ً

ً

ً:اضبطًماًحتتهًخطًيفًماًييل(10ًً)ًتدريبً

،ًفقالً-1ً ً؟ًقال:ًُحيكًأ ّنًرجالاًتلكّمًبنيًيديًاملأ مون،ًفأ حسن  نًأ نت  ً:ًاملؤمنني،ًقالًأ مريً ايًًال دِبًابنً:ًابُنًم  ِنْعم 

ليهً ًا  ً.النّسُبًانتسبت 

ً.النافُعًوالعملًاجلاد ،ًيبدأ ًالهّنوضًبلوطنًمًُـالعلًْحيُثًً-0ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً(ًضافةالً )ًس نواتًسابقةً امتحانًشهادةًادلراسةًالثانويةًالعامةأ س ئةلً

ً

 :اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(2802ًش توي)

تًال عوامًال خريةًتساُرعااًهائالاًيفًجمالًالتصالت،ًفمكًمشلكةًحلّهاًً التّطورًالتكنولويّجًمتحّداياًاملعيقاتًشهد 

ًيعوُدًلصانعيًاملعرفة،ًوماًقامواًبهً.ًاليتًيفرضهاًالزمانًواملاكن،ًواكنًهذاًالتّحديًمنًقبلًضباًمنًاملس تحيل ّنًالفضل  ا 

ِعدتًالبرشيّةًأ كرثًبل جنازاتًالرائعة،ًمفاًأ عظمًماًحققهًالعمل ً!منًتطبيقاتًحديثة،ًورمباًس 

ً..................................................................................................................................................................................ًً.رفًزمانًمبينمنًالنصًظًاس تخرج(1ً

ليهً(0ً ً..................................................................................................................................................(دعينًُرّبًلكمةًسوءًتقولً)ًيفًبنّيًاملضافًواملضافًا 

يفً(3ً ً....................................................................................................................................................ًًًًًًًً(اس متعُتًبهامتمًا ىلًُمصّممنيًاملرشوعً)بنّيًاخلطأً 

ًيهحتركتًفهياًايءًاملتلكمًبلفتحًوجوباًامجلةلًاليتً(3ً

ًمنًجتاريبًماًلًأ تعلمهًمنًالكتبً-أً ً ً.حقّهأ حفظًلصديقيًً-جًالعقُلًهادّيًا ىلًالرشادً-بًً.أ تعمّلُ
ً

 :اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(2802ًيصيف)

ولكيّنًوددُتًلوًتسمعً.ًمكًانحصًٍّل:ًال،ًوقلكتهيامشكوُتًلرشحیًبعضًماًمّغين،ًفأ خذًبيدّيً:ًقالًالشیباينًًّ

ليهًقدًيكونًصديقااًفتحزنهًعىلًشكواك،ًأ وً:ًنصيحيت ذاًشكوتًفتوّجهًا ىلًهللاً،ًفاذليًتشكوًا  عدوااًغريًمأ مونًاجلانبًا 

ًبك منّاًأ شكوًبيثًوحزينًا ىلًهللا:ًانظرًا ىلًعيينًماًأ برصتًهباًمنًكذاًس نة،ًولًأ خربًعهناًأ حداا،ًثًقال.ًفیشمت  ً.ا 

ً.....................................................................................................................................ًً.رفًزمانًمالزمااًلال ضافةمنًالنصًظًاس تخرج(1ً

عرابًاتماًاًأ عربً(0ً ً........................................................................................................................................................................................................................ً.ماًحتتهًخطًا 

ً..........................................................................................................................................................................................ً؟(يديًّ)ًيفًلكمةًفتحًايءًاملتلكمًًجيبملاذاً(3ً

ّنًمعًالعرسًيرُسااً:ً)ًيفًقولًتعاىلً(ًمعً)ًنوعً(3ً ً(ا 

ً.ظرفًمنقطعًعنًال ضافةً-دًًحرفًجر-جًًظرفًماكنً-بًًزمانظرفًً-أً ً
ً

 :اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(2102ش توي)

ناّمًالعمُلًعبادة،ًوال مةًالقويةًتأ خذًبيدًأ بناهئاًا ىلًالعملًاملمثرًمنًبدايةًحياهتم،ًوحتملًعىلًعاتقهاًتكرميهمً ّنً.ًا  أ لًا 

ذاًلًيكنًمستمثرًطاقاتًأ بنائه،ًمفاًأ مجلًخدمةًالوطنًاجملمتعتقّدمً ً!ًلنًيس متّرًا 

ً.....................................................................................................................................ًً.رفًزمانًمالزمااًلال ضافةمنًالنصًظًاس تخرج(1ً

عراباًاتماًاًأ عربً(0ً ً........................................................................................................................................................................................................................ً.ماًحتتهًخطًا 

ليهحّددً(3ً ً"أ ِحّلًلمكًصيدًالبحر:ً"ًقالًتعاىلًً-يفًاملضافًواملضافًا 

اّنًمرسلوًالناقةًقتنةًهلم:ً"ًقالًتعاىلًًًًً- ً"ا 

ً.قرأ تًديوانًاملتنيبًفأ ْعبتًبهًًًًً-
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 :اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(2102صيفي)

ّنًيفًحياتناًاليوميةًنقصاا،ًًسببهًقضاءًالآبءًوقتااًبعيدينًعنًمنازهلمًً لًقليالاًولًيوفرًلًماً.ًا  ذاًلًيرًالطفلًأ بهًا  فا 

ّنًلال هاملًعاقبةًوللهتاونًسوءًمغبتهاليتّييسّدًحاجاته،ًمفاًالفرقًبینهًوبنيً ً"؟ًأ لًا 

ً.....................................................................................................................................ًً.رفًزمانًمالزمااًلال ضافةمنًالنصًظًاس تخرج(1ً

عراباًاتماًاًأ عربً(0ً ً........................................................................................................................................................................................................................ً.ماًحتتهًخطًا 

ليهًيفًكًمماًيًبنّيًاملضافًواملضاف(3ً ًً:يلا 

نًتصربواًوتتقواًفا نًذلًمنًعزمًال مور:ً"ًقالًتعاىلًً- ً....................................................................................................................................."وا 

ً............................................................................................................................................................................................."ذائقةًاملوتًّكًنفس:ً"ًقالًتعاىلًً-

ً:بلفتحًوجوبًا(ًايءًاملتلكمً)ًحُتّركًفهياًامجلةلًاليتً(3ً

ني-جًخلدمةًالوطنوهبتًنفسًً-بًأ تعملًمنًجتاريبً-أً  ًأ حفظًلصديقيًوّدهً-دًأ قدرًصديقايًاخملِلص 
ً

 :اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(1202ش توي)

آخرًيسمعًمنه،ًفقالًللمس متعً ً:ًرأ ىًمعروًبنًعتبةًرجالاًيش متًرجالا،ًوأ نّزهًمسعكًعنًاس امتعًالفحشًكامًنّزهت 

ّنًالّسامعًرشيكً هناًحلوةًخّضة،ُحفّتًبلشهوات:ًالفجاءةًبعدًرؤيةًحالًادّلنياًوقالًابن.القائللسانك؛فا  يّنًأ حّذرمكًادلنيا؛ًفا  ًا 

ً.....................................................................................................................................ًً.رفااًمنصوباًمالزمااًلال ضافةمنًالنصًظًاس تخرج(1ً

آخرًاللكمةًاخملطوطًحتهتاًيفًالنصاضبطً(0ً ً......................................................................................................................................................................ً.بلشلكًأ

ً............................................................................................................................................................................................ً؟(نُصحي)ًيفًلكمةًًماًُحمكًفتحًايءًاملتلكم(3ً

ً:اللغويًالواردًيفًماًحتتهًخطًصّوبًاخلطأ ً(3ً

ً..............................................................................................................أ سهمتاًيفًنرشًال سالمًلكتهيامصفيّةًبنتًعبدًاملطلبًونسیبةًاملازنّيةًً

ليه(1ً ً:يفًّكًمماًييلًبنّيًاملضافًواملضافًا 

ً................................................................................................................................................................"ًأ حسنًتقوملقدًخلقناًال نسانًيف:ً"قالًتعاىلًً-

...........................................................................................................................................................ًً.مقّدمواًاخلريًينالونًال جرًيفًادلارينًً-

ًً

 :اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(1202صيفي)

ًنفسهًيفًّكًً ذً،ًوقتلًيكونًأ حُدانًانجضااًحىتًحياسب  ّنًمحمودًالطباعًهوًال حّبًا  دامئااًا ىلًأ صدقائهًوالناسًا 

نًلًيفعلًفهوًاندم ،ًوماًيقّدمًجيد ذاًعادىًالكذبًاكنًسلوكهًخاليااًمنًالنّفاقًوماًاكنًاكذبا،ًوا  ً.أ مجعني؛ًفا 

ً...............................................................................................................................................................ًً.منًالنصًظرفااًمضافااًا ىلًامجلةلًاس تخرج(1ً

ً.اخملطوطًحتهتا(ًوقت)لكمةًًاضبط(0ً

ليه(3ً ً...........................................................................................................ً"أ ِحّلًلمكًصيدًالبحر:ً"ًقالًتعاىلً-:يفًًبنيًاملضافًواملضافًا 

اّنًمرسلوًالناقةًقتنةًهلم:ً"ًقالًتعاىلًًًًً- ً...........................................................................................................ً"ا 
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 :اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(1102ش توي)

ًأ نًنلوهثاًبلهفوات،ًأ لً!ًمنظرًولدةًالفجرًمنًالظالمماًأ هبىىًً ًترّدانًا ىلًالفطرةًاليتًُجبلناًعلهياًقبل  نّـهًلوحة  وهللاًا 

ًفيناًاحلننيًخلالقًالكون آيةًتبث  آيةًمكًكذاًأ نّـهًالفجرًأ ً.ا 

ً...............................................................................................................................................................ًًً.منًالنصًظرفااًمضافاًاًاس تخرج(1ً

آخرًماحتتهًخطًيفًًاضبط(0ً ً...............................................................................................................................................................ً(ًالوشاةلًتأ خذينًبأ قوالًً)أ

ًمنً)ًيفًمجةلًًصّوبًاخلطأ ً(3ً ً...............................................................................................................................................................ً.تعّودت هًحيِثًلًتأ منًالغدر 

ليه(3ً ً........................................................................................ً"وهللًغيبًالسامواتًوال رض:ً"قالًتعاىلًً-يفًعنّيًاملضافًواملضافًا 

ً........................................................................................ًًً.عظّيًالقومًمنًْیوىًالّصعاب ًً-ًًًً

ً:حُتركًفهياًايءًاملتلكمًبلفتحًوجوبًاامجلةلًاليتً(1ً

ًً-بًًًرواييتًاملفضةلًيهًزقاقًاملدقً-أً ً ًالاكمل،ًوطوقًامحلامة:ًال ثريانًهامكتابي 

ًبلقائدًالناجًًِ-جً ْعابـي  ًاكنتًممثرةً-دًًً!ماًأ شّدًا  ً.أ عاملـي 

 :اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(1102صيفي)

ياح،ًومكًزائرًيأ خذهًجاملًً نهًهموىًأ فئدةًالس ّ ذًا  ًامحلراء؛ًا  ًأ نًيزورًقرص  قدماُهًأ رضًال ندلسًلًبدَّ ّنًمنًتطأً  ا 

ناّمًقرُصًامحلراءًحتفةًفنّية.ًال سودالباحاتًاليتًتزيهّناًمتاثيلً ًفاعلًا نًزرتًأ رضًال ندلسً؟.ًا  ًمفاًأ نت 

عراباًاتماًاًأ عرب(1ً ً...............................................................................................................................................................ًً.ماًحتتهًخطًيفًالنصًا 

ليهعنّيً(0ً ً..........................................................................ًوكيفًيطرُيًمقصوصًاجلناحًًًً-:يفًماًييلًاملضافًواملضافًا 

ًكبريًًًًًًًً- ً..........................................................................ً.هنُرًالنيلًمورد ًمايئ 

ً...............................................................................................................................................................ً(العرضًبملالًبعدلًبركًهللاً)ماًحتتهًخطًيفًًأ عرب(3ً

مالزمااًلال ضافةامجلةلًاليتًتتضمنً(3ً ً:اسامًا

ً.رجالنًيفًالعملًالتّطوعياشّتكًالً-بًً.بداًالكًالرجلنيًراغباًيفًقولًاحلّقًً-أً ً

ً.الرجالنًيدعوانًا ىلًال صالحً-جًًً.قّدرتًالرجلنيًلسمّوًأ خالقهامً-جً

 :اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(1002ش توي)

ًالصحراءً ًيفًالليل،ًوحرارة ًلحفةًيفًالهّنار!ًماًأ غرب  ّنًالصحراءًموطنًاملتناقضات؛ًبرد ًقارس  خالقااًفكفىًبهللً.ًا 

منًقبُلًومنًبعدًُ ً.عظاميًا

ً...............................................................................................................................................................ًًًظرفاًمقطوعااًعنًال ضافةًاس تخرج(1ً

ليهًيفًًاملضافًواملضافعنّيً(0ً آخر)ًا  ًاحلياةًيفًأ ً...............................................................................................................................................ً(ّثًبثّتًمعانـي 

ً................................................................................................................."ًيً رّبًاغفرًيلًولوادل:ً"ًيفًقولًتعاىلًسببًحتريكًايءًاملتلكمًبلفتحماً(3ً

ًكتاب)ًماًحتتهًخطًًأ عرب(3ً ً........................................................................................................................................."(ًالاكملًيفًاللغةًوال دب"املفضُلًــي 

ً

ً
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 47 وغدااًجنم...ًاليومًحملًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفصلًال ولًًًال/ًالثاينًالثانويًًالصف |

 

 :اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(1002صيفي)

ذ.ًامتالكًاملالًأ وًتقدّلًاملنصبًالّسعادةًأ س بابقدًيكونًمنًً السعادةًاحلقيقيّةًفكرةًتنبعًيفًداخلًالنّفس،ًيُمثّلهاًًا 

ّنًالقناعةًوالرضاًمعًالزتّودًمباًيعينناًأ مسىًمنًالغن.ًالرضاًبملايض،ًوالاقتناُعًبحلاض،ًوالاطمئنانًللمس تقبل ً.أ لًا 

ً...............................................................................................................................................................ًًًًظرفاًيالزمًال ضافةًاس تخرج(1ً

آخرًماحتتهًخطًيفًالنصاضبطً(0ً ً...............................................................................................................................................................ًًً.أ

ً:أ عربًماًحتتهًخطًيفًماًييل(3ً

آتتًأ لكهاًًلكتاً:ً"قالًتعاىلًً- ً.............................................................................................................................................................................................."اجلنتنيًأ

ً

 :اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(1302ش توي)

ليهًمنًا جنازاتًفتحقّقهالعمريًً ّنًماكنةًادّلولًلًتُقّّيًبملساحةًوعددًالّساكن،ًبلًمباًتصبواًا  ًحمدودةً.ًا  فمكًمنًدوةلٍّ

ذًأ جنزتًكذاًهممةًعظمیةًقامتًعىلًعواتقًأ بناهئا ً.املساحةًقليةلًالّساكنًيفًنظريًأ نّـهاًوصلتًا ىلًمزنةلًعالية؛ًا 

ً...............................................................................................................................................................ًًًًظرفاًيالزمًال ضافةًاس تخرج(1ً

ً...............................................................................................................................................................ً.الواردًيفًالنص(ًنظريً)ًالياءًيفًالّتكيبًأ عربً(0ً

ليهًيفًقولًالشاعر(3ً ًالفرزدُقًأ ْنًس يقُتلًمربعاًاًً:حّددًاملضافًواملضافًا  ًأ برِشًبطوِلًسالمةًايًمربعًزمع 

ً:ً)ًأ عربًماًحتتهًخطًيفًماًيأ يت(3ً ًاملساءةلافعلًاخلري  ً...............................................................................................................................................................ً(ًقبل 

ً

ً

 :اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(1302صيفي)

قبالًطلبةًاجلامعاتًعىلًالعملًيفًميادينًً انهتاءًًبعدً؛ًفيتوّجهًكذاًطالبااًا ىلًالعملاحلياةنالحظًيفًالآونةًال خريةًا 

ّنًالطالبًيعمُلًمنًحّسهًبملسؤولية،ًًوماًميليهًعقلًاملتفتّح؛ًفهوًأ كرثًالنّاسًطموحاًا.ًاليومًادلرايسًّ ذًا  ً.ا 

مضافااًا ىلًايءًاملتلكمًاس تخرج(1ً ً...............................................................................................................................................................ًًًاسامًا

آخرًماًحتتهًخطًيفًالنصًاضبط(0ً ً...............................................................................................................................................................ً.بحلركةًاملناس بةًأ

ً...............................................................................................................................................................ً(.سأ قفًحيُثًوقفناًأ مس)ًماًحتتهًخطًأ عربً(3ً

ًبعدًسفرًطويل)ًيفًًحمكًفتحًايءًاملتلكمماً(3ً ً...........................................................................................................................................(.ًُعـْدُتًا ىلًحمبّـيَّ

ليهحّددً(1ً ً..........................................................................................................................................ً(.ممدوحًالصفاتًحمسود ًأ حياانًا)ًًاملضافًواملضافًا 

ً

ً

ً

ً
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 48 وغدااًجنم...ًاليومًحملًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفصلًال ولًًًال/ًالثاينًالثانويًًالصف |

 

 :اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(1302ش توي)

حلظةًحزنًأ وًفرحًيعیشهاًبعُضناًًفمك.ًعُرهًمباًقدًيُصیبًنفسًاملرءيعیُشًال نساُنًكذاًمناس بةًجتیشًفهياًمشاً
ّنًالنفسًال نسانّيةًمتقلّبة؛ًتتغرّيًمعًتغرّيًال حداث،ًعىلًأ ّنًالعاقلًيتعّودًضبطًالنّفس.ًيومياًا ً...ا 

ً...............................................................................................................................................................ًًًًظرفاًيالزمًال ضافةًاس تخرج(1ً

ً.......................................................................................................................................................(ًعىلًأ ّنًالعاقلًيتعّودًضبطًالنّفس)يفًعبارةًًاملضافعنّيً(0ً

ليهًيفًعبارةًًاملضافعنّيً(3ً ًحتّتمهًأ كرثً؟)ا  ًخشصٍّ ً...............................................................................................................................................................ً(أ ي 

ً...............................................................................................................................................................ً(أ طلعينًصديقاْيًعىلًنتاجئًاختبارهام)ًًصّوبًاخلطأ ً(3ً

ً:ماًُخطًحتتهًيفًكًمماًيأ يتًأ عربً(1ً

آتتًأ لكهاً:ً"قالًتعاىلًً- ً.............................................................................................................................................................................................."ًلكتاًاجلنتنيًأ

ً..............................................................................................................................................................................................ًًًًًًًــيأ اثرًال مُرًاهامتمـًً-

ً

 :اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(1302صيفي)

آخرًسليّب،ًفوهللاًأ كرثًماًيس توقفينًيفًظّلًانتشارًوسائلًً ًوأ جيايّبٍّ ًا  التّصالًهوًكيفيّةًتعاميلًمعها،ًفهىيًذاتًأ ثرٍّ

ّنًالتعاملًمعهاًيمكنًيفًسلوكًالفرد،ًفمكًخشصّيةًقدًوقعْتًيفًأ حدًال ثرينًأ وًلكهيامً ليكًاخليار،ًفلّكًحُياسُبًبختياره!ًا  ًوا 

ليهًًعنّيً(1ً ً..........................................................................................................................................ً(فهىيًذاتًأ ثرًا جيايبً)ًيفًعبارةًاملضافًواملضافًا 

ً.........................................................................................................(ًمعهاًــيًهوًكيفيّةًتعامل)ًيفًعبارةً(ًتعاملـي)يفًًاملتلكمًايء(ًحركةً)حمكًماً(0ً

عرابًامللحقًبملثنًيفًًتُعربًلكهيام؛ًعلل(3ً ً...................................................................................................(ًقدًوقعْتًيفًأ حدًال ثرينًأ وًلكهيام)ا 

ًشكًو)ًماًحتتهًخطًيفًًأ عرب(3ً ً..................................................................................................................................................................................(ًا ىلًهللاًًايً أ بث 

ً

 :أ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهاقرأ ًالنصًالآيتًثًًً(1102ش توي)

،ًماًأ روع ًحلظاهتاًً يّلًمناسُكًاحلّجِ ًاملشاهداِتًوأ حّّباًا  ّنًأ مجل  ذًاحلجاُجًمشّتكونًيفًكذاًشعريةًعىلًاختالفً!ًا  ا 

ًهللِاًواملؤّدوًشعائرمهًيكرهممًهللاًعىلًطاعاهتم ً.ال لوانًواللغات،ًيكرثونًمنًالتلبيةًوادّلعاء،ًوالكًال مرينًُمحّببًعند 

ً..........................................................................................................................................ًًًً.ظرفااًمضافاًا ىلًمجةلًامسيةًاس تخرج(1ً

ليهًعنّيً(0ً ً.............................................................................................................................(ًعىلًاختالفًال لوانًواللغات)يفًعبارةًًاملضافًواملضافًا 

عرابًالامسًاملفردًاملقصورً(ًالواردةًيفًالنصً)ًًتُعربًالك؛ًعلل(3ً ً.....................................................................................................................................ا 

ً.....................................................................................................................................ًًً(ًجمّربً ُخْذًالنّصيحةًمنًدلْنً)ًيفًماًحتتهًخطًًصّوبًاخلطأ ً(3ً

ًأ توك ًعلهيا:ً"ًيفًقولًتعاىل(ًعصاي)يفًتركيبًًعلل؛ًوجوبًفتحًايءًاملتلكم(1ً ً..........................................................................."ًيهًعصاي 

ً

ً



 ...  دباا اإل سلسلة                         

 يف العردبي التخصص                                                                          

   أوس العزّة    
07 4 07 07/700 

 

 49 وغدااًجنم...ًاليومًحملًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفصلًال ولًًًال/ًالثاينًالثانويًًالصف |

 

 :النصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهاقرأ ًًً(1102صيفي)

مكًعددًماً:ًمفاًحتملًاذّلببةًمنًجراثّيًيسبّبًكذاًمرضااًلال نسان،ًفقلتًل!ًماًأ خطرًاذّلبب:ًقالًمعلّميًيلًيوماًاً

ذاًاس تحمكتًفيه:ًينقلًاذلببًمنًجراثّي؟ًفقال ّنًاذلببةًالواحدةًحتملًمالينيًاجلراثّيًا ىلًجسمًال نسان،ًوا  ً.قتلتهًا 

ً..........................................................................................................................................ًًًً.ظرفااًمالزمااًلال ضافةًاس تخرج(1ً

آخرًلكمةًًاضبطً(0ً ً.................................................................................................................(ًحتملًمالينيًاجلراثّيًا ىلًجسمًال نسان)يفً(ًال نسان)أ

ً..........................................................................................................................................ً.الواردةًيفًالنص(ًمعلّميً)ًيفًلكمةًًحمكًايءًاملتلكمبنيً(3ً

ً............................................................................................."ًهللًال مرًمنًقبُلًومنًبعدًُ:ً"ًعىلًالضمًيفًقولًتعاىل(ًقبل)يُبنًالظرفًعلل؛ً(3ً

ً

 :الآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهاقرأ ًالنصًًً(1102ش توي)

احلواُرًخرُيًالوسائلًلتحقيقًالتقاربًبنيًالناسًماًعاشوًعىلًهذهًال رض،ًوحواُرًالثقافاتًوجه ًمنًأ وجهًالتواصلًً

ًنبيلًمليبًالسالم:ًوهوًماًتسعىًا ىلًحتقيقهًالشعوُب،ًويهًحتقّقًبحلوارًأ مرين ًسعادةًال نسانًوالطمأ نینة،ًوالكهامًهدف 

يلزمًال ضافةًأ ضيفًا ىلًمضريًاس تخرج(1ً ً....................................................................................................................ًًًً.اسامًا

ليهحّددً(0ً ً.......................................................................(.ًسعادةًال نسانًوالطمأ نینة:ًويهًحتقّقًبحلوارًأ مرين)يفًمجةلًًاملضافًواملضافًا 

ً.....................................................................................................................ًًً(.يدخُلًكبارًالزوارًًحيثً دخلُتًمنً)ًًًصّوبًاخلطأ ً(3ً

ًُمـحبًِّ)ًيفًلكمةًًايءًاملتلكمعلل؛ًفتحً(3ً ــيًًَّعدُتًا ىل)يفًمجةلً(ًــيَّ ً..................................................................................................(.ًيفًعامنًُمـحبِّ

عراباًاتماًاًأ عرب(1ً ً:ماًحتتهًخطًا 

ً...................................................................................................................................................................................ً.اجلائزتنيًمنًراعيًاحلفلالكًًتسلّمُتًًً-

ربدًًً- ً....................................................................................................................................................................................ًًبدأ ًفصُلًالش تاءًدلنًْوصلُتًا ىلًا 

ً

ً

 :اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(1102صيفي)

ًهباًً ّنًال مومةًهبُةًهللِاًا ىلًال نىثًلتعُمر  احلياُةًمادامتًالسامواُتًوال رُض،ًويهًمنًأ رىقًعواطِفًالبرِشًوأ نقاها،ًا 

،ًوتدمعًمسريتناًحنوًماًنسعى ً.فمكًا رشاقةًيفًحياتناًيفًكذاًجتربةًاكنتًال مومةًفهياًمنًقبُلًمشسااًتُنرُيًلناًالطريق 

ً...................................................................................................................ًًًًً.ظرفااًانقطعًعنًال ضافةًاس تخرج(1ً

ليهحّددً(0ً ً...................................................................................................................ًًً(وتدمعًمسريتنا)يفًمجةلًًاملضافًواملضافًا 

ً...................................................................................................................ًً(أ نًأ دخلًاجلنةًُمـناْيً)ًماًخطًحتتهًيفًمجةلًًيفًصّوبًاخلطأً (3ً

عراباًاتمااًيفًمجةلًًأ عرب(3ً ً...................................................................................................................ً(الكًالرجلنيًصامتااًًبدا)ًماًحتتهًخطًا 

ً

ً

ً

ً

ً
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 50 وغدااًجنم...ًاليومًحملًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفصلًال ولًًًال/ًالثاينًالثانويًًالصف |

 

 :اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(1702ش توي)

ُهًبشويقًاكنتًمميةًقامئةًعىلًالتقديرًوال ْعاب،ًوقدًاكنًً براهّيًكذاًشاعراا،ًمهنمًلمعون،ًلكنًصلتـ  عاصًحافظًا 

ًيفًبّثًشعِرِهًيفًقلوبً آذاهنم،ًًالناسلالكًالشاعرينًفضل  ًأ ذًتلقّاهًحمبوًالشعرقبل  ً.وماًأ عظمهًشعراا،ًا 

ً...................................................................................................................ًًًًًً.ظرفااًيلزمًال ضافةًاس تخرج(1ً

ً...................................................................................................................ًًًًً.ظرفااًأ ضيفًا ىلًمجةلًاس تخرج(0ً

ً...................................................................................................................ًًًً.اخملطوطًحتهتاًيفًالنص(ًالناسً)ًًلكمةًاضبط(3ً

ً)ًيفًمجةلًًفتحًايءًاملتلكموجوبًعلل؛ً(3ً ًمعنًيتحّرونًالصدق  ًكبري  ً...............................................................................................................(ًرضاي 

ً

ً

 :اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًً(1802ش توي)ً

ًالتعمّلًُمتعّددةًاجلوانب،ًحيُثًيدخلًفهياًكذاًمعليةًللوصولًا ىلًتعلّيًً ّنًمعلية  ناّمًيمكُنً.ًانجًٍّوفّعالا  وأ مه ًالعملياتًا 

ًواجّتاهاتًيفًالتعلّيًاملبينًّ ًمنًميولًالطلبةًومواهّبم.ًعىلًأ داءًالطالِب،ًوماًيكتس بهًمنًمعارف  ًكشفًالكثري  ًومكًمنًمعملٍّ

يلزمًال ضافةًاس تخرج(1ً ً...................................................................................................................ًًًًًًاسامًا

ليهحّددً(0ً ًمنًميولًالطلبة)يفًمجةلًًاملضافًواملضافًا  ً...................................................................................................................ً(كشفًالكثري 

ً..............................................................................................................ً(الكًالشجرتنيًممثراتن)يفًًا عرابًالامسًاملفردًاملقصور(ًالك)علل؛ًتعربً(3ً

ًعرفُتًالليايلًًًماًحتتهًخطًيفًقولًالشاعرأ عربً(3ً ًفلّماًدهتينًلًتزدينًهباًعلاماًًًماًصتعْتًبناقبل 

ً

 :اقرأ ًالنصًالآيتًثًأ جبًعنًال س ئةلًاليتًتليهًًًجديد(1802ش توي)

ذاًتوافرًال صغاءًاتّضحتًُوهجاتًالنظرً ًوس يةل ًتفاعليةًبنيًاملتلكمًواخملاطبًيفًأ ثناءًاحلوار،ًفا  ّنًال صغاءًاجلّيد  .ًا 

ًمفاًأ روعً ًخطابٍّ ْيدًّكِ ًحنيًيسودهًاحّتاُمًالّرأ يًوالرأ يًالآخر!ًال صغاءًبُع  ًبنّاءٍّ ً!وايلًمنًحوارٍّ

ً...................................................................................................................ًًًًظرفااًخمتصااًبل ضافةًا ىلًامجلةلًاس تخرج(1ً

ًالفتحةً-الكرسةًًًًدً-الضمةًًًًًجً-بًًًًًالسكونً-أً ً(.حيثًالعملًترىقًالشعوب)ًالضبطًالصحيحًلآخرًلكمةًالعملًيفًمجةلً(0ً

آخرًاملضافً(3ً ً...................................................................................................................ً(.ايًصديقي،ًأ قبلًعىلًاحلياة)يفًمجةلً(ًصديق)ُكرسًأ

عراباًاتماًا(3ً ً...................................................................................................................ًً.ضورةًال بناءتعلُّيًًًً-:أ عربًماًحتتهًخطًا 

ً...................................................................................................................ً.سكنًال هلًًُحيثًُسكنُتًًًًًًً-

ًً

ً

ً

ً

ً
ً



 ...  دباا اإل سلسلة                         

 يف العردبي التخصص                                                                          

   أوس العزّة    
07 4 07 07/700 

 

 51 وغدااًجنم...ًاليومًحملًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفصلًال ولًًًال/ًالثاينًالثانويًًالصف |

 

ً(ًال ضافة)ًاملتعلّقةًبـً امتحانًشهادةًادلراسةًالثانويةًالعامةحّلًأ س ئةلً

ًقبُلًًًًًًًً(0228ً1ًشً

ليهً:ًاملضاف(ً)0 ً(سوء:ًلكمة،ًواملضافًا 

ًمصّممي:ًالصواب/ًمصممني:ًاخلطأ ً(3ً

ىلًالرشادً-بً(3ً ً.العقُلًهادّيًا 

ذا(0228ً1ًصً ًا 

ً.توكيدًمعنويًجمرورًبلياءًل نهًملحقًبملثن(0ً

ً.مضريًمتصلًمبينًيفًحملًجرًبل ضافة:ًهامًًً

ً.ظرفًزمان(3ًل نًاملضافًمثنًًًًًًًًًًًًًًًً(3ً

ذا(0221ً1ًشً ًا 

ليهًجمرورًوعالمة(0ً ً.جرهًالكرسةًمضافًا 

ليهًصيدًًًًًًً:ًاملضاف(3ً ًالبحرًِ:ًاملضافًا 

ليه:ًاملضافًًًً ًالناقةًِ:ًمرسلوًًًًًًاملضافًا 

ليهًًًًًًًيواند:ًاملضافًًًً ًملتنيبا:ًاملضافًا 

ذا(0221ً1ًص ًا 

ليهًجمرورًوعالمةًجرهًالكرسةًالظاهرة(0ً ً.مضافًا 

ليه:ًاملضاف(3ً ًال مور:ًعزمًًًًًًًًًًًًًًاملضافًا 

ليه:ًاملضافًًًً ،ًاملوت:ًك،ًذائقةًًًًًًًاملضافًا  ًنفسٍّ

ني-ج(3ً ً.أ قدرًصديقايًاخملِلص 

ً(الكرسة)ًالقاتلً(0ًبعدًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(0212ً1ًش

ًلكتاهام(3ًجائزًًًًًًًًًًًًًًًًًً(3ً

ليه:ًاملضاف(1ً ًتقوم:ًأ حسنًًًًًًًاملضافًا 

ليه:ًاملضافًًًً ًاخلري:ًمقّدموًًًًًًًًاملضافًا 

ذا(0212ً1ًص ًا 

ًوقتًٍّ(0ً

ليه:ًاملضاف(3ً ًالبحرًِ:ًصيدًًًًًًًًاملضافًا 

ليه:ًاملضافًًًً ًالناقةًِ:ًمرسلوًًًًًًاملضافًا 

ًحيثًُ(3ًالوشاِةًًًًًًًًًًًً(0ًقبلًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(0211ً1ًش

ليه:ًاملضاف(3ً ًالساموات:ًغيبًًًًًًًاملضافًا 

ليه:ًاملضافًًًً ًالقوم:ًعظّيًًًًًًًاملضافًا 

ًال ثريانًهامً-ب(1ً ً.الاكمل،ًوطوقًامحلامة:ًكتابي 

ليهًجمرورًبلكرسةًالظاهرة:ًال سود(0211ً1ًص ً.مضافًا 

ليه:ًاملضاف(0ً ًاجلناح:ًمقصوصًًًًًًاملضافًا 

ليه:ًاملضافًًًً ًالنيل:ًهنرًًًًًًًًًًًًاملضافًا 

ً.ظرفًزمانًمنصوبًبلفتحةًالظاهرة:ًبعدً (3ً

ً.راغباًيفًقولًاحلّقًبداًالكًالرجلنيًً-أً (3ًًً

ًبعُد،ًقبلًُ(0210ً1ًش

ليه:ًاملضاف(0ً ًاحلياة:ًمعاينًًًًًًًًاملضافًا 

ً.ل نًاملضافًمثن(3ً

ً.مضريًمتصلًمبينًيفًحملًجرًبل ضافة(3ً

ًمع(0210ً1ًص

ًالسعادةًِ(0ً

ً.مبتداًمرفوعًبلضمةًاملقدرةًعىلًال لفًللتعذر:ًلكتا(3ً

ً

ذًًًًًًًًً(0213ً1ًش ًا 

ًمبينًيفًحملًجرًبل ضافةًمضريًمتصل(0ً

ليه:املضاف(3ً ًسالمة:ًطولًًًًًًاملضافًا 

ً.ظرفًزمانًمنصوبًبلفتحة:ًقبلً (3ً

ً

ًبعدً /ًًاحلياِةًً(0ًاعتقاديًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(0213ً1ًص

ًظرفًمبينًعىلًالضمًيفًحملًنصب:ًحيثًُ(3ً

ًوجوبًالفتح(3ً

ليه:ًاملضاف(1ً ًاخلصال:ًممدوحًًًًًًاملضافًا 

ً(3ًضبطًًًًًًًً(0ًًًًًًًًًًًًًمعً(0213ً1ش ًخشصٍّ

ًصديقايً (3ً

ً.مبتداًمرفوعًبلضمةًاملقدرةًعىلًال لفًللتعذر:ًلكتا(1ً

ً.مضريًمتصلًمبينًيفًحملًجرًبل ضافة:ًالياءًًًً

ليه:ًاملضاف(0213ً1ًص ًأ ثر:ًذاتًًًًًًًًاملضافًا 

ًالتسكنيًأ وًالفتح(0ً

ًل هناًأ ضيفتًا ىلًمضري(3ً

ً.مبينًيفًحملًجرًبل ضافةًمضريًمتصل:ًالياء(3ً

ذًًًًًًًًًً(0211ً1ًش ليه/ًاختالف:ًاملضاف(0ًا  ًال لوان:ًاملضافًا 

ً(3ًل هناًأ ضيفتًلمسًظاهرًًًًًًًً(3ً ًجمّربٍّ

ً.ل هناًامسًمقصورًأ ضيفًلياءًاملتلكم(1ً

ذاًًًًًًًًً(0211ً1ًص نسانًِ(0ًا  ًال 

ً.جوازًالتسكنيًأ وًالفتح(3ً

ً.ل نهًقطعًعنًال ضافة(3ً
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ًالكهام(0211ً1ًش

ليه:ًاملضاف(0ً ًال نسان:ًسعادةًًًًًًاملضافًا 

ًحيثًُ(3ً

ليهًمجعًمذكرًسال(3ً ً.ل نًاملضافًا 

ًمفعولًبهًمنصوبًبلفتحةًاملقدرةًعىلًال لفًللتعذر:الك(1ً

ً.ظرفًزمانًمبينًعىلًالسكونًيفًحملًنصب:ًدلنًًْ

ًمنًقبلًُ/ًقبلًُ(0211ً1ًص

ليهمسريةًًًًًاملضافً:ًاملضافك(0ً ًان:ًا 

ًُمـنايً (3ً

ًفاعلًمرفوعًبلضمةًاملقدرةًعىلًال لفًللتعذر:ًالك(3ً

ًقبل(0217ً1ًش

ذ(0ً ًا 

ً(الكرسة)الناِسً(3ً

ىلًامسًمقصور(3ً ًل هناًأ ضيفتًا 

0127ًًص

ًحيثًُ(0218ً1ًش

ليه:ًاملضاف(0ً ًالطلبة:ًميولًًًًًًاملضافًا 

ىلًامسًمثن(3ً ًل هناًمضافةًا 

ً.الظاهرةظرفًزمانًمنصوبًبلفتحةً(3ً

0218ًش

ًجديد

ذا(1ً ًا 

ًالضمةً-ب(0ً

ًل نهًامسًحصيحًالآخر(3ً

ليهًجمروًبلكرسةًالظاهرة:ًال بناء(3ً ًمضافًا 

ً.ظرفًمبينًعىلًالضمًيفًحملًنصب:ًحيثًُ

ً

ً
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ً

ً

 القضايا األددبية
 

 

 :الوحدةًالثانيةًًًًً:ًالوحدةًال وىلً

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

ًقضاايًالشعرً

ًيفًالعرصًال ندلسً

ًشعرًالطبيعةً.1ً

ًشعرًراثءًاملدنًواملامل.0ً

ًًشعرًاملرأ ة.3ً

ًال جامتعيشعرًاًلً.3

ً

ًقضاايًالنرث

ًيفًالعرصًال ندلس

ًالرسائلًال دبيةًالتأ ليفية.1ً

ًفنًالقصصًالفلسفية.0ً

ً

 

 

ًقضاايًالشعر

ًيفًالعرصينًال يويبًواململويكً

ً.ًشعرًاجلهاد.1ً

ًصدىًالغزوًالصلييبًيفًالشعرًًًً

ًصدىًالغزوًاملغويلًًيفًالشعرًًًً

ًاملداحئًالنبويّة.0ً

ً

ًقضاايًالنرث

ًيفًالعرصينًال يويبًواململويك

ًأ دبًالرحالت.1ً

ًالرسائل.0ً

ًاخلطابة.3ً

ًاملوسوعات.3ً

 

ًًًًً
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ًالقضاايًال دبيةً
ًسلال دبًيفًالعرصًال ند

ًالعريبًالتخصص

ًالفصلًال ولًال وىلالوحدةً

 
ً...موجزةًاترخیيةًمقدمةً

يبرياي جزيرة ش به عىل ال ندلس امس العرب أ طلقً س بانيا( ا   الغرب من وحيّدها قارةًأ وروب،ًغرب جنوب تقع اليتً )والربتغال ا 

 قرون مثانية املسلمون حمكها وقد.ً)فرنسا ( الفرجنة بالد الشامل ومنًاملتوسط، ال بيض البحر والرشق اجلنوب ومن ال طلس، امليط

ًه897عامً غرانطة هًحىتًسقوط10عام نصري بن وموىس زايد بنًطارق بقيادة فتحها منذ

ا، أ دبًا وأ بدعوا الفنون، معظم وأ جادوا العلوم، خمتلف يف ال ندلس يون قتفوًّ آاثرهاًشاهدة تزال ما عظمیةًحضارة وتركوا غزيرا  عظمهتم، عىل أ

ا جند ناكد فال ل أ و ِعلْما ندلس يني فنًّاًا  ً.فيه يدً  ولل 

 

 ؟ال ندلس يف ال ساليم احلمك مراحلماًً:سؤال

 .وحمكهاًولةًتُعّيهنمًادلوةلًال مويةًويتبعونًلهااس ُتمكلًفتحًال ندلس،ًًًً)ه138-92)والولية الفتح.1ًً

 .أ موية دوةل وتأ سیس ال ندلس (قريش صقر)ًمعاوية بن الرمحن عبد بدخول تبدأً ًًً)ه 422-131)واخلالفة ال مارة.0ًً

 .ال موية ادلوةلًأ نقاض عىل ودول ممال عدة احلقبة هذه يف قامتً (ه483ً-422 )الطوائف ملوك عهد.3ًً

 .الطوائف ملوك عىل والقضاءًال ندلس اتشفني بن يوسف دخولًًً)ه 540-ه484)املرابطني عهد.3ًً

 .العريبًللمغرب اتبعة ولية احلقبة هذه يف ال ندلس أ صبحتًًً)ه 633-ه540)املوحدين عهد.1ًً

ً.ال ندلسًيف ال ساليم العريب احلمك هناية احلقبة هذه واكنتًًً)ه 897-ه633)ال محر بين عهد.1ًً

ً

ًًًًمّمًتكّونًاجملمتعًال ندلّس؟ًوماًادلايانتًالسامويّةًاليتًسادتهً؟ً:سؤال

ً.جنب جنبااًا ىل الثالثًالساموية ادلايانت وسادت.ًوالصقالبة وال س بان والرببر العرب منً

ً

ا ال ندلس علل؛ًاكنًاجملمتعً:سؤال ً.ادليين والتسامح الاجامتعي التعايش يف ومثالًا احلضاري، بنائهًيف ممتيا

ً( الثالثًالساموية وجودًادلايانت)وً(ًوالصقالبة وال س بان العربًوالرببر)بسببًتفاعلًاجملمتعًال ندلسً

ً

ً.ال ندلس ال دب يف البالغ أ ثرهام ال ندلس اجملمتع وطبيعة للبیئة علل؛ًاكنً:سؤال

ً.ادلامئ وخضارها أ رضها، وخصوبةًمياهها، وغزارة مناخها، واعتدال تضاريسها، وتنوع طبيعهتا مجلالً

ً

نّة.1ًًماًالتّسمياتًاليتًأ طلقتًعىلًال ندلسً؟ً:سؤال ً.املفقود الفردوس.0ًً.عىلًأ رضه هللا ج 

 .ال ندلس العرص يف الشعر قضااياذكرًً:سؤال

ًًً.شعرًاملرأ ة(3ً)ًً.راثءًاملدنًواملامل(0ً)ًً.وصفًالطبيعة(1ً)

ًالاجامتعيًشعراًل(1ً)ًًً.املوحشات(3ً)ً
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 الطبيعة وصف شعرً:أ ولاً

 .ال ندلس العرص يف وأ ساليبه الشعر مضامني تطورتعلل؛ًً:سؤال

ً.بلثقافاتًال خرى والاندماج والانفتاح احلرية تضاريسها،ًوحياةًوتنوع ال ندلس ية البیئة وجامل الس ياس ية، ال حداث لكرثةًً

 ً.ال ندلس يني الشعراء بهامتم الطبيعة اس تأ ثرتعلل؛ًً:سؤال

 .ال ندلس يف الطبيعة وصف شعر ازدهار أ س باب بني :سؤال

ً.ادلامئة وخّضهتا أ رضها، وخصوبة مياهها، وغزارة مناخها،ًواعتدال تضاريسها، تنوع يف املمتثل مجلالهاًً

 :ال ندلسًيفًالطبيعةًوصفًشعرًمظاهرًأ برزً

ً:امل رييِنًًّسف ر ابن يقول جباملها، والتغين حماس هنا وبيان عام، حنو عىل ال ندلس ية البیئة وْصف1ً-

ً:يقولًابنًسفرًاملّريينًُمتغنّياًبل ندلسًوجاملها

ًـــَأنًْ ًأ ْرِضًيفًً لُسٍّ ذً  د  لًًً ــــمـــاءًُـــــــــن عًْ ت ــلْـتـ  ًسً  فيـــــها يــُـفاِرُقً و   ــّراءًُــــالق لْب 

ًًً ك ْيف  ــًيُبًْ ل و  كًًًًُ ُرْؤي هُتا ارً ـــال بْص ً هِجًُــــــــــــ ً لً ـو  ْوضٍّ ًصْنع يف هِبا ر  ِ ش   اءًُــــالو 

اُرهـــــاًً امِلـْسـ ةً ــــِفضًّ أ هن  ــً ـــكًُـــو  اخل زً ًً ــهاـًتُْرب ُت ْوضهُتاً و  رً ً ر  ادل  ْصبـــــــ و   اءًُـح 

ْتً ق دًًًْ ِضً هِجاِتً ِمنًْ ُمّيِ  ْتً حنيً  ال ر  لّــــــــىً ف رِيدةًاًً ب د  ْي ها وًت و   ـاءًُـــــــامل م 

ْهرًُ فهيا ي بُْسمًُ ذِلاكً ًً ًـــــــــــطً  ِمنًْ الزَّ بٍّ ًًً ر  رْيُ صغ ي شدو والطَّ
ِ
ًِلل غ صاِنًا  اءًُـو 

 .والّبارًواليامسني والّسوسن وال حقوان اكلرنجس والزهور والرايض احلدائق وصفً-0

ً:يقولًابنًالنّظامًال ندلسًواصفُاًالّبار

ق ـــًًًً ْتً دًْو  ـــ ب د  ـ  ــاِرًَألِْوي ـــ ُطلوُعها ِمْساكًا ت ْعب ُقًًً ةً ـِللّْب   ـــُبًــْع  

ــًًًًً ق ةً ًًً ِفــّضةً  هاًُرؤوُس ّرِ ا ترُِشُقًًً ُمو  ـــــــــُبً ُعيوهُنا نورا ه   ذ 

ريًًًًًُ ًأ م  ايِضً ف هْو  ً الّرِ فَّ ْسك رً  النَّورًِ ِمْنًسائرًًًِ ِبهًِ ح  ًُبًـــل جًِ ع 

ًً:ويقولًجعفرًاملُصحفيًيفًوصفًسوس نة

ًأ لثُمــــهاًًً ًقدًِبـت  ًوماًلهاًغرُيًطْعِمًاملسِكًمنًريقًًًِايًُرّبًسوسـنةٍّ

ًجوانّباًًً ًيفًِحـْجـِرًًمعشوقًًًًُِمْصف ــّرُةًالوْسطًُِمـْبـي ض  ًك هّناًعاشق 

ْديس ابن يقول .والربك والسوايق والبحار اكل هنار املائيات وصف3ً-  :امحلراء قرص يفًساحة ال ُسود انفورة واصفاا مح 

ك ن ْتًًًً امِغًٍّس  ض  ك ْتًًً ةًٍّــــِرئاسً  ع رينً  و  ريرً  ت ر  ئي فــــيهًِ املاءًِ خ   راـــز 

َّامًًً ــًُجسومً  الن ضارًُ غ ىّشً ف ك  ن اب ًًً هاــ أ ذ   وراـالب لًّ ـيًأ ف واِهــــهاف و 

ا أ ْســــدً ًًً ًسكـوهن  ّرِكً  ك  نَّ ْتً ل وًْ النَّْفِسًًً يف ُمت ح  د  ج   ُمثريا ُهناكً  و 

ــــالُهاًًً خت  الّشْمُسً و  لو و  ْ اًً اـــل ْوهنً  جت  اـوأ لْسًًُ انرا ًاللَّواِحـــ هن   نُورا س 

لهيا واملشاعر اهلموم وبثًّ الطبيعة مناجاة 4- ة ابنًيقول أ تراهحم، و أ فراهحم الناس تشارك وجْعلها ا  فاج   اجلبل خماطباا خ 

ًًً ــــــــــن  ع  أ ر  ّمـــــــــاحًِ و  ؤاب ةًِ ط   اِرِبًـِبغ امِءًـالسًًًَّ انً ــــأ ْعن ًًيُطاِولًًًُ بـاِذخًٍّ اذل 

ه بًَّ ي ُسدً ًً ةًٍّ ُكًِّ ْنًِمـ الّرحیًِ م  ي ْزُحُمًً ِوهْج   ناِكـــــــــــــِبًـــًـِبلْمً  هْبُهًـًل ْيالاًًًشًًًُ و 

قـــــــــورًًًٍّ هْرًِ ـىع لــــــــــ و  َّهًُ الف الةًِ ظ  ن والً ًً ك   ًِبًالع واِقـ يفً ُمفِكرً  اللَّيايل ط 

ليِهًًً ُتًا  ْ ًصــــــــــامتً أ َص  ـــــرىًبلعجائِبًًًًوهوًأ خرس  ًحفّدثينًلْيُلًالس 

 (مفتاحًاحلفظ)

(مفتاحًاحلفظ)  

(مفتاحًاحلفظ)  

(مفتاحًاحلفظ)  
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ً:اخلصائصًالفنيةًلشعرًوصفًالطبيعة

برازًالطبيعةًيفًصورًخشوصًحيّةًوبثًاحلياةًفهيا،ًفابنًزهرًجعلًالزهرًيبسم،ًوال غصانًًً:ًالتشخيص اس تخدامً-1 وذلًب 

نسانا ىلًشدوًالطيور،ًوخاطبًابنًخفاجةًاجلبلًتصغيًًًًً ًًً.ك نهًا 

ىلًًً:يبتعدًعنًال لفاظًالغريبةً-0 ًًُمس متّدةًمنًالبیئةًال ندلس يةالسهةلًالواحضةًالـًاملعاينًوينحوًا 

 .كامًيفًوصفًالّبارًلبنًالنّّظامًوًوصفًانفورةًال سودًلبنًمحديسًالصقيّلًًً:ًوجامل التصوير ِدقّةً-3

ً

ً:ُمالحظاتًهامةًوُملزمة

ًً(لًيُشّتطًالّتتیبًولًيُشّتطًالتشكيلً)ًًً.أ بياتًشعريةًلشعرًوصفًالطبيعةحيفظًالطالبًمخسةً.1ً

ً(بلس تعانةًمبفاتيحًاحلفظً)ًً.ًحيفظًالطالبًاملظهرًاذليًميثّلًالبیتًمنًمظاهرًشعرًوصفًالطبيعة.0ً

ً

جابتًأ س ئةلً  الطبيعة وصف شعرا 

ً.ال ندلس يف الطبيعة وصف شعر ازدهار أ س باب بني1ً-

 .ًادلامئة وخّضهتا أ رضها، وخصوبة مياهها، وغزارة مناخها،ًواعتدال تضاريسها، تنوع يف املمتثل مجلالها

 :الطبيعة وصف مظاهرًشعر من يأ يت مما بیت ك ميثل اذلي املظهر اس تنتج2ً-

مًًُ(ًً أً  بًُ ِمّماًأ نْت ً الب ْحُرًأ ْعظ  ْس  نًًًْ هًُــحت  ا الب ْحرً  ي رً  ل مًْ م  أ ى ما ي ْوما با ر   (البحار) املائيات وصف)ًْع  

ً ً(ب لُسٍّ ًأ نْد  ل  ُكـمًًُ هللًِ يـــــــاًأ ه  ر  ِظلً  ماءً ًً د  أ ْشــــجارً  و  أ هنًْ و   (وصفًالبیئةًال ندلس يةًعامة)ًــــــــارًُـو 

ً ع ىلً(ًج اننريًِ ِمثْلً  ن ْرِجسٍّ ْتً ادلَّ د  الب ًًً بُُسطًًٍّ ع ىلًً بُّدِ ًًو  ّزٍّ رامِهًُ هارًُـًخ  ً(والرايضًوالزهوروصفًاحلدائقً)ًد 

ر ابن يقولًتليه اليت ال س ئةل عن أ جب ث الآيت، النص اقرأ ًً-3  :هنر وصف يف  الُقضاِعيًّ ال بَّ

ن ـًً ــًو  بائِكًُ ك ام هْرًٍّـــ ــــىك ًًِفّضةًٍّ ذاب ْتًس   ً ـحانيهًِـِبمً  ح  اِقمًِ انِعطاف   ال ر 

ذاً
ِ
ت ْوىل الّشف ُقً ا راُرهًُ ع ل ْيهًِ اس ْ ضيباا ت ب ّدىًً امْحِ  الصواِرمًِ دايم ِمثْلً  خ 

تُْطِلُعــــهًًُ  ن وامِعًِ ع ل ْيهًِ ِل ْدواحًٍّ اللً ــــــــــــِظـًً ُزْرق ةًٍّ دً ــــب عًْ ًُدْكن ةًٍّ يـف و 

ًًًًالطبيعة؟ وصف شعر مظاهر من السابقة ال بيات متثل اذلي املظهر ماً -أً 

 (ال هنارً)ًوصفًاملائياتً

 :الآتيتني الفنيتني اخلصيصتني عىل السابقة ال بيات من مثّلً-ب

ًً.والتشبيه التشخيص.1ً

بهًماءًالهنرًبلفضةًالسائةلً،ًوش ّبهًتعّرجاتًالهنرًبل فاعي  بدلماءًامحلراءوش ّبهًالهنرًحنيًينعكسًعليهًالشفقًال محرً.ًش ّ

ً.ال ندلس ية البیئة من املس متّدة املعاين.0ً

ً.كامًأ شارًا ىلًجاملًالبیئةًال ندلس يةًحنيًحتدثًعنًاملياهًوال جشار.ًوصفًالهنر،ًفال ندلسًتكرثًفهياًال هنار

 .ذل وحض وجامل، التصوير دقة يف اللون عنرص الشاعر وّظفً -ج

ً.ش ّبهًالهنرًاذليًًينعكسًعليهًالشفقًال محرًبدلماءًامحلراءًاليتًتقطرًمنًالس يفوظفًالشاعرًاللونًال محرًحنيً

ىلًاملياهًالزرقاءً  .اليتًتتحولًا ىلًسوداءًداكنةًحنيًتظلهاًال جشاروأ شارًا 

ً



 ...  دباا اإل سلسلة                         

 يف العردبي التخصص                                                                          

   أوس العزّة    
07 4 07 07/700 

 

 57 وغدااًجنم...ًاليومًحملًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفصلًال ولًًًال/ًالثاينًالثانويًًالصف |

 

ًراثءًاملدنًواملامل:ًنياااث

ً .واملامل املدن راثء توّسعًشعراءًال ندلسًيفًعلل؛ًً:سؤال

 ًمىتًاش هترًشعرًراثءًاملدنً؟ً:سؤال

بنًاحلمك شهدها اليت والانقسام الضعف حاةلبعدً الس ياس ية،ًواش تدادًاملواهجةًبنيً والتقلبات الطوائف، ملوك عرص ال ساليمًا 

ً.املسلمنيًوأ عداهئم،ًوماًتبعًذلًمنًسقوطًاحلواضًوال سالميةًمدينةًتلوًأ خرى

اًواملاملًاملدنًراثءشعرًًغداًعلل؛ً:سؤال ااًشعرايًًًّغرضا ً .بذاتهًقامئ

ً.زائةلحبرسةًوأ لًشديدينًعىلًمدنًذاهبةًوممالًالشعرًل نًالشعرًواكبًال حوالًالسابقةًفعرّبًً

ً.العاطفة حبرارة واملامل املدن راثء شعر يتصفً:سؤال

ااًً اًمؤمل ً.ل نًالشاعرًصادقًيقًماًيقول،ًفالًيتصنعًولًيتكّسب،ًبلًيُصّورًواقعا

 :واملاملًاملدنًراثءًشعرًمظاهر

 .وضيق كرب من بأ هلها نزل وما ودمار، خراب من بملدن حلًَّ ما تصويرً-1

تـِكًِ عاث ْتًًًًًًًًً:ابنًخفاجةكقولً حــاًًًًًًًًً دارًُ ايــــــــــ الِعدا ِبســــــاح  م  حاسًِ و  النًّ الِبىل ن كًِــم   ارًُــــو 

ذا
ِ
ًا دً  و  دَّ ن فــــــــــــي ت ر  ِتْعبارًُ فيكًِ اْعِتبارً  طـــــالً ًً اِظرً نـــــ اِبكًِـج  اس ْ ًو 

ًتقاذفْتًالـُخطوُبً راهباًال قـدارًًًًُبأ هــــــــــــلهاأ رض  ْتًبـــخ  ًوًمتّخـــض 

اثنًِ ي دًُ ك ت ب ْتً ص يف احل د  ل ل أ نِْتًأ نْتًًًِ  اهِتاـــــــــــــع ر  يـــــارًُ و  ًارـِدي ادّلِ

 ،ًوحاضها املدن مايض بني املوازنةً-0

َّّبان ةًيفًراثءً ْشبيلْي ة)كقولًابنًالل
ِ
ً:وبعدًسقوطها حالهاًأ ايمًاملُْعت ِمد بني مقارانًا(ًا

امءًُ ت ْبيك اليلًِ ع ىلًً غـــــــــادًِ رائِـــحًٍّ ِبُمْزنًٍّ السَّ بَّادًِ اءًِِمـــــــْنًأ ب نـــ الّب   ع 

َّتــــ اجِلبالًِ ع ىل ْتً ـيال اكن تًًًِ ق واِعُدها ُهدَّ  أ ْوتــــادًِ ذات ً هُمًِْمنـًْ اْل ْرُضً و 
ك ْعب ةً  ً ل ف الي ْومً ًً اــت ْعُمُره الآمـالًُ ِتًــــــــــاكن ً و  ل فهيا عـاِكف  ًـادًِـبـــــ و 

ًبیُتًاملكرماتًخفذًْ ًيفًّضًِرْحكلًوامجْعًفُضـــةلًالّزادًًًِايًضيُفًأ قفر 

شبيلية) مدينة حال بني وازنً:سؤال َّبَّانة ابن الشاعرًبیهنا كام وبعدًسقوطها، عبّاد بن املعمتد حمك أ ايم (ًا  ً.الل

شبيليهً اًللكرمًوالكرماء اكنتًا  آماهلمًوطموحاهتمً،ًواكنتًحمطا ً.شاخمةًعزيزةًيقصدهاًالزوارًلتحقيقًأ

ً.تًمنًالكرماء،ًفأ صبحًالضيفًيقتاتًمنًبقاايًالطعاملدًسقوطهاًفقدًأ قفرتًمنًالزوارًوخأ ماًبعً

 :(احلنيف ادلين عن وابتعادمه وانقساهمم، املسلمني ضعف)منً الهزمية ذْكرًأ س بابً-3

ليهًحالًملوكًالطوائفًبسببًسوءًتدبريمه آلًا  ً:يقولًابنًاجلّدًيفًوصفًماًأ

ً ًأ صابهتمًبأ ندلسٍّ ًدوائُرًالـّســـــــــوِءًلًتُبقيًولًتـــذرًًًُأ رىًالـُمـــلــــــــــوك 

رًُ ىجًق د  ًالـد  ًخسفااًمفاًشعرواهـــــــوىًبأ نـجمهمًًًانمواًوأ رْسىًًهلمًحتت 
ً

ً.اذكرًأ س بابًهزميةًاملسلمنيًيفًال ندلسًكامًذكرهاًالشعراءً:سؤال

ًًًً.وانقساهممًاملسلمنيًضعف(1ً)ً

ً.ادلينًعنًابتعادمه(0ً)ً

(مفتاحًاحلفظ)  

(مفتاحًاحلفظ)  

(مفتاحًاحلفظ)  
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ًً:نرصةًا خواهنم ا ىل ودعوهتم مهمهم واستهناض بملسلمني الاستنجادً-3

ر كقولًابن ً(:بلنس يةً)ًبعدًسقوطًمدينةًًالُقضاِعيًّ ال بَّ

ــً أ ْدِركًْ ْيــكِلً ِب ــْيـــــــلًِ خ  لُسا هللاًِ خ  نًًًَّأ نْد 
ِ
ىل الّسبيلً  ا

ِ
نْجاهِتا ا ســـــ م  ر   ـاد 

ْبً لًْ ف مل ًًْ الْت م سْتً ما النَّرْصًِ ع زيزًِ ِمنًْ ل ها وه  سا النَّرصًِ ِعزً  ِمنْكً  ي ز  ًُملْت م 

ً

ًْ الب قاء أ يب(ًنونية)علل؛ًتُعتربًً:سؤال  .ال ندلس يف واملامل املدن راثء يف قيل ما أ شهرًِديـالّرن

ً.ًحالًال ندلس ينيًمجيعهمًيفًتكلًاحلقبة.ًّكًال ندلس تريث بل بعيهنا مدينة تريث ل هناًل(1ً)

ً.ل هناًتُعرّبًعنًجتربةًحقيقيةًعاشهاًالشاعر(0ً)

ً.عزاءًفهياًولًتأ يّسًدوهناًبدأ هاًحبمكةًعامة،ًثًصّورًماًحلًبل ندلسًمنًخطوبًجليةلًل(3ً)

ً

ً:يقولًأ بوًالبقاءًالّرنديًيفًنونیّته
ًْشءًٍّ ذا ِللُكِّ
ِ
ًَّ امــــ ا یِْشً ِبطيِبً يُغ رًَّ ف الً ًصانًُــــنُقًْ ت  نْس الع 

ِ
ًـانًُــــــا

ْدت ًكً  ال ُمورًُ يِهً  ــًامًشاه  لً  هاـ ًًًَّ ُدو  ْنًرس  تْهًُ هًُم  ًساء  ن  م  ًأ ْزمــــــــــــانًُ ز 

هِذهًِ ًل هاًشــــــــانًُ حالًٍّ علــى لي دومًُ وً ًً دًٍّــــأ حً  ع ىل ْبقيتًُ ل ادّلارًُ و 
ًوأ حزانًًًُفـجـــائـــُعًالـّدهِرًأ نواع ًمنّوعــــةً  ــــــرّسات  ًوللـــــــــّزماِنًم 

ًيــُـسهّــــلـها ًبل سـالمًسًًًُوًللحوادثًُسلوان  ًلوانًُومـــــاًلـمـاًحلَّ

ْتًماًتقّدهما ًاملُصيبُةًأ نْـس  ًوماًلـــهاًمعًطولًالـّدهِرًِنــس يانًًًُتكل 

ًعّزمهًُ ًبعد  ــــــْنًِلـــذةِلًقومٍّ ًوُطـغيانًًًُايًم  ًحالـــــهمًجــــــْور  ًأ حال 

ً

ً:اخلصائصًالفنيةًلشعرًراثءًاملدنًواملامل

ً.عندًاحلديثًعامًحّلًبملدنًواملوازنةًبنيًماضهياًوحاضهاًومعقًالشعورًبل ىسًواحلزنًالعاطفة حرارةً-1

ً.ًالّرنديالبقاءًكامًيفًأ بياتًأ يبًً.واحلمكة ادلينية الزنعةً-0

ً.مثلًالنداء،ًوالاس تفهامًوالتحرسًوالتفجعً.الطليب ال نشاء أ ساليب اس تخدامً-3

ً

ً

ً:ُمالحظاتًهامةًوُملزمة

ًً(لًيُشّتطًالّتتیبًولًيُشّتطًالتشكيلً)ًًً.راثءًاملدنًواملاملسةًأ بياتًشعريةًلشعرًحيفظًالطالبًمًخ.1ً

ً(بلس تعانةًمبفاتيحًاحلفظ)ً.ًراثءًاملدنًواملاملًالبیتًمنًمظاهرًشعرًحيفظًالطالبًاملظهرًاذليًميثّل.0ً

ً

ً

ً

(مفتاحًاحلفظ)  

(مفتاحًاحلفظ)  
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جابتًأ س ئةلًراثءًاملدنًواملامل ًا 

ً.واملامل املدن راثء مظاهرًشعر وحضًأ برزً-1

ًودمار خراب من بملدن حلًَّ ما تصويرً-1ً

ًوحاضها املدن مايض بني املوازنةً-0ً

ًادلين عن وابتعادمه وانقساهمم، املسلمني منًضعف الهزمية ذْكرًأ س بابً-3ً

خواهنم ا ىل ودعوهتم مهمهم واستهناض بملسلمني الاستنجادً-3ً  نرصةًا 

ً

 :يأ يت ما عللً-0

ا عندمه أ صبح حىت واملامل املدن راثء يف شعراءًال ندلس توّسع- أ ً ااًشعرايًًّ غرضا ً.بذاته قامئ

بنًاحلمك شهدها اليت والانقسام الضعف حاةل بسبب الس ياس ية،ًواش تدادًاملواهجةًبنيً والتقلبات الطوائف، ملوك عرص ال ساليمًا 

 .املسلمنيًوأ عداهئم،ًوماًتبعًذلًمنًسقوطًاحلواضًوال سالميةًمدينةًتلوًأ خرى

ً.العاطفة حبرارة واملامل املدن راثء شعر يتصفً-ب

اا اًمؤمل  .ل نًالشاعرًصادقًيقًماًيقول،ًفالًيتصنعًولًيتكّسب،ًبلًيُصّورًواقعا

ً

شبيلية) مدينة حال بني وازن3ً- َّبَّانة ابن الشاعرًبیهنا كام وبعدًسقوطها، عبّاد بن املعمتد حمك أ ايم (ًا  ً.الل

شبيليه اًللكرمًوالكرماءًشاخمةًعزيزةًيقصدهاًالزوار اكنتًا  آماهلمًوطموحاهتمً،ًواكنتًحمطا ً.لتحقيقًأ

 .أ ماًبعدًسقوطهاًفقدًأ قفرتًمنًالزوارًوخاتًمنًالكرماء،ًفأ صبحًالضيفًيقتاتًمنًبقاايًالطعام

ً

فَّر بين دوةل راثء يف عبدون ابن يقول4ً- لُْيوس( يف املُظ   :)ب ط 

ْهرًُ عًُ ادلَّ نْيًِ ب ْعـــــــــــدً  ي ْفج  رًِ ال ش باحًِ ع ىل الُبـــــاكءًُ ف مـــــــــــاًً ِبل ث رًِ الع  و  الص   و 

ْهرًُ ْربً  ف ادلَّ ْنًأ ب دى ح 
ِ
ا ةًا و  السًًًّ ُمسال م  الِبيُضً ودًُـــــــو  الّسُمرًِ الِبيِضً ِمثْلًُ و   و 

مًُ ب ين ال ايَّ فَِّرًو  ْتً املُظ  ــــــــــــرِح  ـ  راِحــــــلً ًً ماب رى م  الو  ــً و  ف رًِ ع ىل ــــهاِمنْـــــ  س 

واِســـيً  اكنوا ِضً ر  ا ُمذًْ هللاًِ أ ر  هْناًً ن أ و  ْتً ع  ت طــــــار  نًْ اس ْ ــً ِبم  ل مًْ هافيـــــ ًت قرًِ و 

ًًً.السابقة ال بيات السابقني النصني من ك ميثل اذلي املظهر اس تنتج -أً 

ً(وحاضها املدن مايض بني املوازنة)ً

ً عىل النصني من مثلً-ب

ْهرًًًًًًًُ.احلمكة توظيفً.1ً ْربً  ف ادلَّ ْنًأ ب دى ح 
ِ
ا ةًا و   ...ُمسال م 

ْهرًًًُ.واحلزن بل ىس الشعور ومعق العاطفة حرارة.0ًً عًُ ادلَّ نْيًِ ب ْعـــــــــــدً  ي ْفج  ً...ِبل ث رًِ الع 

 

نْدي الب قاء أ يب قصيدة اش هترتً -ج  ذل سبب بني غريها، من أ كرث واملامل املدن راثء يف الرَّ

ً.حالًال ندلس ينيًمجيعهمًيفًتكلًاحلقبة.ًّكًال ندلس تريث بل بعيهنا مدينة تريث ل هناًل(1ً)

ًل هناًتُعرّبًعنًجتربةًحقيقيةًعاشهاًالشاعر(0ً)

ً.بدأ هاًحبمكةًعامة،ًثًصّورًماًحلًبل ندلسًمنًخطوبًجليةلًلًعزاءًفهياًولًتأ يّسً(3ً)
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 شعرًاملرأ ة:ًاثلثاا

ً.ال ندلس يف املرأ ة ماكنة وحضً:ًسؤال

ً.علل؛ًحظيتًاملرأ ةًمباكنةًعاليةًبل ندلسً:ًسؤال

ًوالانفتاحبسببًأ جواءًاحلرية(ًاكتبةًوشاعرةًوعاملة)خمتلفةوتولتًمناصبً العامة، شاركتًيفًاحلياةً

ًًعالمًيدلًمشاركةًاملرأ ةًال ندلس يةًيفًاحلياةًال دبيةً؟ً:سؤال

اًً ا يدلًعىلًأ هناًانلتًقسطا ً.احلرية من كبريا

ًًً.اذكرًبعضًالنساءًاليتًاكنًلهنًنفوذًس يايسً:سؤال

ًً1ً.ً ْرم  ْسامعيل م 
ِ
ً.ًغاِلب بنت أ ْسامء.0ًً أ مًا

 ًًًًً:أ مهًالشاعراتًال ندلس ياتمّسًًِ:سؤال

ة .3ًً.القايض بنت اله ناء أ م.3ًًً.التَّممیّيةًُحّسان ة.0ًًً.وّلدةًبنتًاملس تكفي.1ًًً ْفص  كونية ح  ً.الرَّ

ة.1ًًً د  ْ ِدّب زايد بنت مح  ا قالتًل هنا(ًاملغرب خنساء)ب لقبت.ًاملُؤ  ً.الراثء يف شعرا

ً

 املرأ ةًافهيًتنظمًاليتًالشعريةًال غراض

 ً:ًاملدح.1ً

ًلشاعرةًال ندلس يةًللمدحًيفًشعرها؟جلأ تًالًً:سؤال

ًً.وال خالص الود مشاعر عن للتعبري(1ً)ً

ً.جندة طلب ظالمةًأ و رفع مثل ذاتية رغبة تحقيقًل(0ً)ً

ً:قالتًُحسانةًالمتمیيةًيفًمدحًاحلمكًبنًانصًبعدًأ نًحققًطلّباًورفعًظالمهتا

نْيًِ ابْنً  ــْيـــرً  الهِشــام  ةًاــمً  اِسًالنـــّـ خ  ـْيـــرً ًً أْث ر  خ  ــعًٍّ و  ـج  ا ُمــنْـتـ   ـُرّوادًِِلً ي ْوما

نًْ
ِ
ــــزًَّ ا غـ ي ْومً  ه  ًــــالو  ِتهًِـىًأ ثْناء  ْعد  اًً ص  بیّب   ِفْرصادًِ ِمْنًْصِفً روىًأ ان 

ماِمًأ ايً  قُلًْ
ِ
ــْيــرً  ِلال رى خ  آبءًٍّ نً ب ــــْيــ الًاُمــــــقاب ــًً ن ســــباا الـــو  أ ْجــ أ  دادًِو 

ْدت ً وَّ ْبعي ج  ل مًْ ط  ةً  ت ْرض و  الم  ــًً ًيل الظ  ـــــــ ًغادًِ رائِحًٍّ ث ناءًٍّ ف ضلًُ هاكً فـ 

نًْ ًفقدًزّودتينًزاِديًًفــــــفيًنُعـمــاكًعـاطفةًاأ قـمـُتًًفا  ْنًرحلــْـت  ًوا 

ً

ً:ًالوصف.0ً

ة وصفت د  ْ ِدّب زايد بنت مح  ًًًًًًًًً فيهًجواهر، احلىص وتبدو ظاللًتتفيأ ً جلست حني دقيقاا برعاا وصفاا)أآشً وادي) املُؤ 

 :تقول عقودهن، تلمس فیرسعنًا ىل فيه انفرطتًعقودهن ك ن فيه الناظرات فتظنًاحلسان

قــــــــاان ــــــــةً  و  ْمضــاءًِ ل ْفح  قاهًًًًُوادًٍّ الرَّ ُفً س  اع   الع مّيًِ الْغ ْيِثً ُمض 

ل لْنا ــــــــــــهًُ ح  ْوح  نا د  ًطّيًِــفً ال ع ىل املُْرِضعاِتً ُحنُوًًًَّاــــع ل ْينـ ف ح 

ُزلل ـأً  ـم  فن اًعـــــــــــــىلًظ  ًللقلِبًالّســــقّيًًًِوًأ ْرش  ًالـــّروح  ًيُرد 

ًأ نّــىًواجـهتناً ًالــّشــْمــس  ًفـيْحـُجـُبـهاًوًيأ ذُنًللـنّـس ّيًًًِيـــُصـــد 

صاهًُ ي روعًُ ــــــــــذارى حاِلي ةً  ح  ُسًًً الع  ًالنَّظّيًِ الِْعْقدًِ جاِنــبً  ف ت لْم 

(مفتاحًاحلفظ)  

(مفتاحًاحلفظ)  
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ً:الفخر.3ً

ً.وهماراهتا وعفهتا وجاملها ونس ّباًحبس ّباًًًًًًمبًافتخرتًاملرأ ةًال ندلس ية؟ً:سؤال

ً.الفخرًمتنفسًلهاًلتعرّبًعنًكربايهئاًواملباهاةًبنفسهاً.وعفهتاًوهماراهتاًةًحبس ّباًونس ّباًوجاملهاكيفًتُفرّسًافتخارًاملرأ ةًال ندلس يً:سؤال

ًً:مفتخرةًبنفسهاًيوُسف بنت ت ممیة قالت

ْسك هُنا الشْمُسً يِهً  زًًًًًًًًًًِّ الّسامءًِ يف م  زاءًا الُفــــــــؤادً  ف ع  يـ ع  ًــــالـــمج 

ل نًْ ت طيـــــعً  و  ل ْيهًِ ت س ْ
ِ
ل نًًًْ ودً الُصعــــ ا ل ْيكً  و 

ِ
ًا ت طيــع  ـــــــزول ت س ْ ًالنـ 

ْفصةًو ًً:حبسنًخطهاًالّركونية تفتخرًح 

َّةً  اي ب َّةً  اي ب لًْ احلُْسنًِ ر  ب مًِ ر  ا ُجفون كًِ غُّضًًً الك ر  ّ هًُ مع  طَّ  ق ل مي خ 

ف يل لًً ــــةًاــُمنِْعمً  الُودًِّ ِبل ْحظًِ ت صفَّحيهًِ ْ ديءًِ حت  مًِ طِّاخلـ  ِبر  ِ اللك  ًو 
ً

ً:اخلصائصًالفنيةًلشعرًاملرأ ة

ًاملوضوعً بوحدة وتتصف قصرية قصائدً-1

ً.،ًوخلّوهًمنًالتلكيفوجامل بساطةًالتّصويرًً-0

ً

ً:ُمالحظاتًهامةًوُملزمة

ًًً(لًيُشّتطًالّتتیبًولًيُشّتطًالتشكيلً)ًًً.الطالبًمخسةًأ بياتًشعريةًلشعرًاملرأ ةحيفظً.1

ً(بلس تعانةًمبفاتيحًاحلفظ)ًًاملرأ ةًذليًميثّلًالبیتًمنًمظاهرًشعرًحيفظًالطالبًاملظهرًا.0ً

ً

جابتًأ س ئةلًشعرًاملرأ ة ًا 

ً.ال ندلس يف املرأ ة ماكنة درست ما خالل من وحض1ً-

 .وذلًبسببًأ جواءًاحلريةًوالانفتاحواكنًلهاًنفوذًس يايسً(ًاكتبةًوشاعرةًوعاملة)وتولتًمناصبًخمتلفة العامة، احلياةشاركتًيفً

 :يأ يت مما بیت ك ميثل اذلي ال ديب اجلانب اس تنتج2ً-

هللِاًَأْصلُحًُ أ انً :ًاملس تكفي بنت وّلدة قالت- أً ً عايل و  أ ْميشًً ِللم  ً و  أ ت يهًُ ِمْشــــــــــيت  ً(الفخر)ًًتهياً و 

ًأ بً ًًًً:المتمیية ُحّسانة قالتً-بً ل ْيك 
ِ
يّنًا
ِ
ً العايص ا ة  ع  جَّ ق ْتهًُ أ بً ًُمو  ًس  نْيِ ً  الواِكُفً احلُس  م   (املدح)ًًادّلِ

مامًُ أ نْت ًًًًًًً
ِ
ي ال مًُ انْقادً  اذلَّ لَّك تًًْ ل ًُ ال ان  م  قاليدًُ ـهًُــــــو  ىى م  ًًًال ُممًُ الهن 

 :تليه اليت ال س ئةل عن ثًأ جب الآيت، النص أ ً اقر 3-

ليه كتبت غريها امرأ ة مالًا ىل زيدون ابن املس تكفيًأ ن بنت وّلدة علمت حنيً  :ا 

ْوً  ل مًًًْ ب ْين نا ما اله وى يف تُْنِصُفً ُكْنت ً ل وًًًًْ ل مًْ جـــــــــاِري يت هت  ًِ و  ريَّ  ت ت خ 

ْكــــــــــــــــــــت ًًًً ت ر  ا غُصناا و  ن ْحت ًًً جِب امِلًِ ُمثِْمرا ج  ي ِللُغْصنًِ و   يُثِْمرًِ ل مًْ اذلَّ

ل ق دًًًًْ يت ُدهيت ً ل كنًًًْ الّسام ب ْدرًُ ِبأ ن ين ع ِلْمــــــــــــــــت ً و  ي ِلشْقو  ًِبملُشّت 

 تفتخرًجباملها(ًالفخر)ًالسابقة؟ ال بيات متثل اذلي الشعري الغرض ما - أ ً

ًش ّبتًنفسهاًبلغصنًاملمثرًوبلبدر،ًوش ّبتًغريهاًبلغصنًغريًاملمثرًوبكوكبًاملشّتي.التصوير جاملًعىل السابقة ال بيات من مثل -ب

(مفتاحًاحلفظ)  
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 الاجامتعي الشعرً :رابعاًا

 .الاجامتعي والتفاعل الثقايف بلتنوع ال ندلس اجملمتع علل؛ًامتازً:سؤال

س بان، وبربر، عرب من وال داين، ال عراق خمتلفة عناص من ل نهًتأ لفًً ً .وغريمه وْیودًومسلمني، ومس يحيني وا 

بنًاحلمكًال ساليمًلهاً:سؤال  ً.بنّيًس ياسةًحاكمًال ندلسًا 

 .ال ندلس اجملمتع مكوانتًواحّتام والتسامح، التعايش عىل قامئةاكنتًًً
ً

 :الاجامتعيًالشعرًمظاهرً

 :بذلًالغامرةًوفرحهتمًالعيدًهاللًملراقبةًالناسًخروجًمثلًوال تراح،ًال فراحًيفًوتقاليدمهًال ندلس ينيًعاداتًتصويرً.1

ً:الّشنْت مريبنًهارونً احلسن أ بو يقول

ً  اي ْحسانُكًًًِ اثِني ةًا ـْدِتًـُعــــ العيدًِ ل ْيةل 
ِ
ًا عاد  َـّ و   ذيًأ ْذُكرًْال

ْذًأ ْقب لً 
ِ
ىل النّاُسً ا

ِ
ًا  أ ْصف رًًْ نـاحًِ وًِــالنِّض ِهالِلًًًِ ي ْنُظرون 

اًً ب لًْ ـيً ِبق ْوِلـ ُمْؤِمناا ل فُقلُْتً ّرِضا ًْ ل المًِِللك ـــــــــ ُمع   أ ْكرث 

َّرً  ي هذاًً ِهالِلمُكًُ يف الّصْومًُ ب ْلًأ ث ًأ ْنًي ْظه رًْ ي اكدًُ ل اذلَّ
 

 :بلعيد هجور ابن همنئاا زيدون ابن ويقول

نیئااًًً ً  ه  ي العيدًُ ل  ْتً اذلَّ ًأ صب ح  ت ْندى ِمنْهًُ الّضحى ت روُقًًً ِبك   ال صائِلًُ و 

يّــ ِبلبرُْشى ت ل قّاكً ًًً ح  ًًً ِبلُْمـــــن ــاكً ـو  ًأ لْف  ًقاِبلًُ عاِمكً  دً ــــب ْعـــــ ف برُْشاك 
ً

ً:وال حزان ال تراح يف البيضاء الثياب لبس ال ندلس يني عادات ومن

ذاًً ً
ِ
ً اُضًــــــــــالب ي اكنً  ا ًًً ُحْزنًٍّ ِلباس  لُسٍّ ــــــــذاكً  ِبأ نْد   واِبًـالّصً نً ـــمًِ فـ 

ين أ ل مًًًًْ ًـــــــب ي ل ِبْسُتً ت ر  یيْب اض  ًًً ش  زِنُْتً ق دًْ ِل ينَّ ــًالشًّ ع ىل ح   باِبًـــــــ
ً

ً.يفًال ندلسًمناس باهتمً املس يحيني ُمشاركة2ً-

ة( املهرجان يف عبدة أ ىبًبن حسان الشاعر يقول  :)الع ْنرص 

جانً  أ ر ى ت برْشا ق دًِ امِلهْر  اسًْ املُْزنًُ ب ىك غ داةً ًً اس ْ ــًو  اـــ  ت ْعرب 

رْسِبل ِتً ًأ فْــ و  ُجِلّل ِتًًً واف هاـال رض  ً و  ْنُدس   ال  ْخّضا الس  

زًَّ ه  ايُحًصنابـــــــ و  ع ـــتًًًِ ري هاـالِرّ ن امِلْسكً  ف ضوَّ الع  اـــًْو   رب 

ادى ًًً هُمًْـًالنّاُسًأ ل طاف ً ِبهًِ هت  ًاملُْكرِثا ِبهًِ املُِقلً  ســـــــامً و 
ً

ً؟مناس باهتمًعالمًيدلًُمشاركةًاملس يحنيًً:سؤال

قامة و العبادة، حريةمنحهمًً ً.الكنائس ا 

اًمنًأ عيادًالنصارىًاليتًشاركًفهياًاملسلمونً:سؤال  .اذكرًبعضا

يد ميالد عيد(1ً)ًً  .)النريوز عيد( املس يح الس ّ

ةً عيد(0ً)ًً ً.السالم علهيامًزكراي بن حيىیًميالدًس يدان يوم وهو يونيو03ً يف ويكونً )املهرجان( الع ْنرص 

(مفتاحًاحلفظ)  

(مفتاحًاحلفظ)  
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ً.معاانهتم وتصوير الناس هبا يعمل اليت املهن وصف.3ًً

ا سارة ابن كقولً   :الِوراق ة حرفة كسادًال ندلسًمصّورا

ا ــً الِوراق ةًُ أ مَّ ًفـ  ــًًً ِحْرف ةًٍّ أ نْك دًُ هْىي  ِثامُرها هاأ ْوراقُـــــــــ ًاحِلْرمانًُ و 

ا ُْتًصاِحّب  ةًٍّ ِبصاِحب ش ّبَّ بْر 
ِ
ِجْسُمها الُعراةً  ت ْكسوًً ا  ُعْراينًُ و 

ً

ً.والكنائس واملساجد اكلقصور العمراين التطور مظاهر وصف4ً-

شبيلية الزايه قرص وصفًيفًوهبون ابن يقول  :يفًا 

ِلل ُحس ناا الك امُلًس ناا ّزايهـــو  ِسعً  اـمـكً ًً و  ً  و  الك امل اجل ـــالةل   و 

هًِــــِبش حُياُطً اــعً  لْكِ طولاً ْرضا لِكنًًًْ و  ًُ ل و   الـمـجً  هًِِبــــ حاُطًـي

قورً  ُمْختالً ًًًث بْتاا ْودًِــــالطًَّ ُرْكنًِ ِمثْلً  و   اْخِتيال احلُْسنًِ ِمنً  و 

ْبًــــــيُص ً ل مًْ شهابًا أ ب قى ف ام لمْشساًًً وَّ ل تُنريًُ و   اللــــِهـ و 

ً

ً

ً

ً:اخلصائصًالفنيةًللشعرًالاجامتعي

ًً(خصوصااًعندًوصفًاملهنًوتبادلًالهتاين)ًًً.ريةقص شعرية مقطوعات شلك عىل جاء1ً-

 (ليةلًالعيد،ًوالنريوز،ًواملهرجان،ًوالوراقة)ًً.السائدة الاجامتعية وال لفاظ السهةل اللغة يوظف2ً-

 (كتشبيهًصاحبًالوراقةًبل برةًاليتًتكسوًالناس)ً.السهةل الشعرية الصور ويوظف البس يطة املعاين ا ىل مييلًً-3

ً

ً

ً

ً:ُمالحظاتًهامةًوُملزمة

ًً(لًيُشّتطًالّتتیبًولًيُشّتطًالتشكيلً)ًًً.حيفظًالطالبًمخسةًأ بياتًشعريةًللشعرًالاجامتعيً-1

ً(بلس تعانةًمبفاتيحًاحلفظ)ً.ًحيفظًالطالبًاملظهرًاذليًميثّلًالبیتًمنًمظاهرًالشعرًالاجامتعيً-0

ً

ً

ً

ً

ً

(مفتاح الحفظ)  

(مفتاح الحفظ)  
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جابتًأ س ئةلًالشعرًال جامتعي  ا 

ً.درست ما خالل من ال ندلس يف والتفاعل التعايش مظاهر بني1ً-

 .املناس باتًفاميًبیهنمًومنحهمًحريةًالعبادةًوبناءًالكنائسًوتبادلًالهتايناحّتامًمجيعًمكوانتًاجملمتعًال ندلسًومشاركةًأ تباعًال داينًاخملتلفةً

ً.ال ندلس يف ادليين التسامح مظاهر وحض2ً-

ً.خروجًالناسًملراقبةًهاللًالعيدًوتبادلًالهتاينًهبذهًاملناس بةًوال يفًال عياد،ًوارتداءًاللباسًال بيضًيفًال تراحًواحلزان

 :الاجامتعي الشعر مظاهر من بیت ك ميثل اذلي املظهر اس تنتجً-3

ةًٍّ الِكتاب ُةًأ عىْل قالواً -أ ًً ْتًًًً ُخطَّ ةًُ قُلُْتً ُرِفع   ...ً(وصفًاملهنً)ًًأ قوامًِ ِعْندً  أ عىْل احِلجام 

شقًِ ب ْعدً  ق رْصًٍّ ُكً ً -بً م  مً  ادّلِ فاحً  اجل ن طاب ً فيهًًًِ يُذ   (وصفًمظاهرًالتطورًالعمراين)ًًًامِلشمً  و 

جانًِ ِبي ْومًِ برُْشىً -جً َّهًُ امِلهْر  ن
ِ
ْون ُقً اْحِتفائِكً  ِمنً  ع ل ْيهًِ ي ْومً ًً ف ا  (مشاركةًاملس يحينيًأ عيادمه)ًًًر 

 :تليه اليت ال س ئةل عن أ جب ث الآيت، النص اقرأ ًً-3

ا املبارك، ال حضى بعيد صديقه همنئاا خفاجة ابن يقول  :ال حضية ا ىل مشريا

ىواِفُدً كً ــــــِلهُيْنًِ ًرس  ف ْصُلًسًُ ف رّسىًً أ نْسٍّ ْقً ــرورًٍّــــو  ر   ط 

ْردًٍّ ماءًِ ِمنًْ ف امًِشئْت ً ًًًِبِهً و  اق  ِمنًْ أ ر  ْقً ُحْسنًٍّ ـــْوِبًــث ً و   أ ر 

ْوداءً  ا ِبهًِ ْدىــــتًُ وس  را نْح  ً ك امًً م  َّْيلًُ اعّْت  ض  ـت ً الل ْ  الشف ْقً حت 

ت ْخل عًُ ً ِمنًْ س   وةا ْ وادً ًًف ْرِوهاًحض  ىج س   الف ل ْقً ب يــــاِضً ع نًْ ادل 

ً.السابقة ال بيات متثل اذلي الاجامتعي املظهر اس تنتجً -أ ً

 .تصويرًعاداتًال ندلس ينيًوتقاليدمه،ًوتبادلًالهتاينًيفًال عياد

 .ال ندلس يف الاجامتعي الشعر خصائص عىل السابق النص من مثّل -ب

ً.ال بياتًمقطوعةًشعريةًقصرية.1ً

ً...ماء،ًورد،ًثوبًحسن،ً:ًوال لفاظًالسائدةًيفًاجملمتعًال ندلسًمثليوظفًاللغةًالسهةلً.0ً

ً.الصورةًالشعريةًالبس يطة،ًفقدًش بهًجدلًالنعجةًوفروهاًال سودًبلليلًاملظمل.3ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 ال ندلس العرص يف النرث من قضااي

 وحضًذل.ًالعريب املرشق يف بلنرث ال ندلس يف النرث تأ ثرً:سؤال

ً.الفلسفية والقصص التأ ليفية الرسائل يف وأ بدعوا ووصااي، وخطبًوخشصية ديوانية رسائل من املرشق يف معروفاا اكن ما أ خذواًً

 :منًقضاايًالنرثًيفًالعرصًالعبايسًًّ:سؤال

ً.الرسائلًال دبيةًالتأ ليفية(1ً)ًً

ً.فنًالقصصًالفلسفيّة(0ً)ًً

ً.الرسائلًال دبيةًالتأ ليفية:ًأ ولاً

ًًًالكتابةًالتأ ليفيّةً؟ماًالهدفًمنًً:سؤال

 .خيايلًمصورةًعواطفًالناسًوأ هواءمه قصيص بأ سلوب احلقائق رشح(0ً)ًً.النفسًمباًتذلًقراءته عن الّتفيه(1ً)ًً

ًًأ شهرًمنًكتبًيفًهذاًاجملال؟ً:سؤال

 (التوابعًوالزوابع:ً)ابنًُشهيد(0ً)ًً(طوقًامحلامة:ً)ابنًحزم(1ً)ًً

ًًًً

ًً(لبنًحزم):ًطوقًامحلامةًيفًال لفةًوال ّلفرساةلً(1ً

 .ال ندلس حزم بناًًًًًمؤلفها

 .ًفيه والتعاسة السعادة ماكمنأ نواعهًًوًو ودرجاتهًوأ غراضهاحلبًيفًنشأ تهًوتطّورهًًًًًموضوعها

ليهًمنًمدينةًهباًًردًًًًًّسببًتأ ليفها ًبعثًا   .وأ غراضهًريةًيسأ لًيفًصفةًاحلبًومعانيهًوأ س بابهمًِـلأً عىلًسائلٍّ

 ً.التلكف عن بعيدة عباراهتاًقصريةًسلسة(1ً)ًًًًًخصائصهاًالفنية

نساينًمس تخدمةً(0ً)ًًًًًً ً،لًاملنطقيسالتسًلتعاجلًعاطفةًاحلبًمنًمنظورًا 

ًً.املعن لتوضيح بلشعر تستشهد(3ً)ًًًًًً

ً

ً

ًً(لبنًشهيد):ًرساةلًالتوابعًوالزوابع(0ً

ً.ال ندلسًابنًُشهيدًًًًمؤلفها

آراءًابنًُشهيدًالنقدية،ًوالاعّتافًلًبلتفّوقًوالعبقريةًيفًزمانهًممنًانقشهمًمنًًًًموضوعها ًُعرضتًفهياًأ

ً.ش ياطنيًالشعراءًوالكتّابًًًً

لًوعلامئه عرصه منًأ دبء ينل ل نهًلًًًسببًتأ ليفها  .الكتابة عىل قدرته لنظرائه يثبت فأ رادًأ ن النقد، ا 

آرائهًالنقديةًيفًال دبًواللغةًفاعّتفوا ونرثهفأ مسعهمًمنًشعرهًًًًً  .يفًال دب بلتفوق ل وأ

 ًًًًًًً.منًالش ياطني(ًيفًماًعداه)واخّتذًكًأ بطاهباًً،(التّابعةًوالزوبعة)ل نهًجعلًمرسهحاًعالًاجلن،ًًً:ًسببًتسميهتا

 .ذهبمجعًاتبعًأ وًاتبعة،ًوهوًاجلنًأ وًاجلنّية،ًيكواننًمعًال نسانًأ يامنً(:ًالتوابعً)ًًًًً

 ًًًً.مجعًزوبعة،ًوهوًامسًش يطان،ًأ وًرئیسًاجلن(:ًالزوابعً)ًًًًً

نًاكنتًُموهّجة  (.خيالية بكرًوهوًخشصية بأ يب كناه )لشخصًًًًًِلم 

ً
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جابتًالرسائلًال دبيةًالتأ ليفية ً.ا 

ً.بنيًالهدفًمنًالكتابةًالتأ ليفيّةً-1

ًًً.النفسًمباًتذلًقراءته عن الّتفيه(1ً)ً

ً.خيايلًمصورةًعواطفًالناسًوأ هواءمه قصيص بأ سلوب احلقائق رشح(0ً)ً

ً

ً".التوابعًوالزوابع"ًعلل؛ًتسميةًابنًُشهيدًرسالتهًً-0

ًًًً.منًالش ياطني(ًيفًماًعداه)واخّتذًكًأ بطاهباًً،(التّابعةًوالزوبعة)ل نهًجعلًمرسهحاًعالًاجلن،ً

ً

ً:أ مهًخصائصًرساةلًابنًحزمً-3

ً .التلكفًعباراهتاًقصريةًسلسةًبعيدةًعن(1ً)ً

نساينًمس تخدمةً(0ً)ً ً.لًاملنطقيسالتسًلتعاجلًعاطفةًاحلبًمنًمنظورًا 

ً .تستشهدًبلشعرًلتوضيحًاملعن (3)ً

ً

ًكيفًانزتعًابنًُشهيدًمنًتوابعًالشعراءًواخلطباءًشهادةًبتفوقهًيفًال دب؟ً-3

آرائهًالنقديةًيفًال دبًواللغةًً.عنًطريقًاتّصالًبش ياطنيًالشعراءًوالكتّابً فناقشهمًوانقشوهًوأ نشدمهًمنًشعرهًوعرضًأ

ً.فاعّتفواًلًبلتفوقًيفًال دبً

ً

ًسببًالتأ ليفًواملوضوع:ًمنًحيث(ًالتوابعًوالزوابع)وً(ًطوقًامحلامة)وازنًبنيًرساليتًً-1

ًاملوضوعًسببًالتأ ليفً

ًطوقًامحلامة
ليهًمنًمدينةًهباًًردًّ ًبعثًا  ريةًيسأ لًيفًمًِـلأً عىلًسائلٍّ

ً.وأ غراضهًصفةًاحلبًومعانيهًوأ س بابه

ً ًوتطّوره أ نواعهًًو ودرجاتهًوأ غراضهاحلبًيفًنشأ ته

ً.ًفيه والتعاسة السعادة ماكمنًو

ًالتوابعًوالزوابع

لًوعلامئه عرصه منًأ دبء ينل ل نهًل  فأ رادًأ ن النقد، ا 

ً.الكتابة عىل قدرته لنظرائه يثبت

آراءًابنًُشهيدً النقدية،ًوالاعّتافًلًُعرضتًفهياًأ

بلتفّوقًوالعبقريةًيفًزمانهًممنًانقشهمًمنًش ياطنيً

ً.الشعراءًوالكتّاب

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً...القصةًالفلسفيّة:ًاثنياا

 

 .ًال ندلس العرص يف التأ ملية الفلسفية القصص علل؛ًكرثتً:سؤال

آراهئم وفلسفهتم فكرمه عنًللتعبري وس يةل يتخذوهنا ل نًكتّاهباًً ً.وأ

ً

ً.ابنًُطفيلًًًأ شهرًمنًكتبًيفًهذاًاجملال؟ًً:سؤال

ً

ًلبنًُطفيل(ًيّحًبنًيقظان)قّصةً

 .ابنًُطفيلًًًمؤلفها

آراءهًلتكونً:ًًالهدفًمنًتأ ليفها  ًً.يفًالكونًوالوجودًوس يةلًللتعبريًعنًفكرهًوفلسفتهًوأ

ً(ًيّحًبنًيقظانً)ًنس بةًا ىلًطفلًيُدعىًًًسببًالتسمية

 لهذا وتفكريهًأ نًّ يدركًبفطرته أ ن التدرجيي والتأ مل بملالحظة الطفل هذا اس تطاعًوقدجمهوةل،ً جزيرة يف أ لِقيً ًًً

 .خالقاا الكونًًً

آن مبضامني التأ ثر(1ً)ًًًخصائصهاًالفنية  هبا اس تأ نس اليت والنارًالتابوت ذكر عند موىس بقصةًس يدان ولس امي الكرم، القرأ

 .أ صاهبا ما ملعرفة فاهتدىًا ىلًشقًصدرها الظبيةًوفاة بعد والكون، اخللق يف والتفكر التأ مل(0ً)ًًً

ًواعامتدهًعىلًنفسه ال ش ياء واكتشافًاملهارات حول وما الظبية من الطفل والرسد،عندًتعمل الوصف دقة(3ً)ًًً

ً

جابتًأ س ئةلًالقصةًالفلسفيّة ً...ا 

ً(.يحًبنًيقظان)ًبنيًهدفًابنًُطفيلًمنًتأ ليفًقصةًً-1

آراءهلتكونًوس يةلًوس يةلً ً.للتعبريًعنًفكرهًوفلسفتهًوأ

ً

ً:مثّلًعىلًاخلصائصًالفنيةًلقصةًيحًبنًيقظان.0ً

آن مبضامني التأ ثر.1ً آدمًكيفًيواريًسوءةًأ خيه)الكرم،ً القرأ ً(قصةًالغرابًاذليًبعثهًهللاًليعملًابنًأ

ً.ًالتأ ملًوالتفكرًيفًاخللقًوالكون،ًحنيًأ خذًبتصفحًال ش ياءًاليتًيفًعالًالكونًواحلياة.0ً

ً.دقةًالوصفًوالرسد،ًحنيًوصفًطريقةًتعلمهًدفنًجثةًالظبيةًوحوارهًمعًنفسه.3ً

ً

ً.سببًالتسميةً،ًوالهدفًمنًالتأ ليف:ًمنًحيث(ًيحًبنًيقظان)وًقصةً(ًالتوابعًوالزوابع)وازنًبنيًرساةلً.3ً

ًالهدفًمنًالتأ ليفًسببًالتسميةً

ًيحًبنًيقظان
ىلًبطلًالقصةً ًفكرهًً(ًيّحًبنًيقظان)الطفلًنس بةًا  ًالقصة ًخالل ًيعرضًمن ًأ ن ًطفيل ًابن أ راد

آراءهًيفًالكونًوالوجود ً.وفلسفتهًوأ

ًالتوابعًوالزوابع
ًل نهًجعلًمرسهحاًعالًاجلن،ًواخّتذًكًأ بطاهباً

ًًًًًًًً.منًالش ياطني(ًيفًماًعداه)

لًوعلامئه عرصه منًأ دبء ينل ل نهًل فأ رادً النقد، ا 

ً.الكتابة عىل قدرته لنظرائه يثبت أ ن
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ًيفًالعرصينًقضاايًمنًالشعرًالقضاايًال دبيةً

ً"ال يويبًواململويك"

ًالعريبًالتخصص

ًالفصلًال ولًالوحدةًالثانية

ً

ِفلًالعرصانًال يويبًواململويكًبل حداثًاجلسامً:سؤال ًًً.علل؛ًح 

ً.نتيجةًللغزوينًالصلييبًواملغويلًً
ً

 ًالفّتةً؟ماًدورًال دبًيفًتكلًً:سؤال

مًعىلًاجلهادًوحتريرًأ رايضًاملسلمنيمعلًعىلًًً ً.تصويرًتكلًال حداثًوًاستهناضًاهلممًوحهّثِ
ً

ًمىتًاكنًالغزوًالصلييبًدلايرًال سالمً؟ً:سؤال

ىلًأ واخرًالقرنًالسابعًالهجريً ً.امتّدًمنًأ واخرًالقرنًاخلامسًالهجريًا 
ً

ًأ مراءًادلولًوال سالميةًوقادهتا؟ماًاذليًشهدتهًهذهًاحلقبةًمنًأ حداثًبنيًً:سؤال

ً.نزاعاتًداخليةًأ ّدتًا ىلًضعفًقوهتمًالعسكريةً
ً

ًماًنتيجةًالزناعاتًادلاخليةًبنيًأ مراءًادلولًوال سالميةًوقادهتا؟ًً:سؤال

دلولًأ وروبًأ نًتغزوًاملرشقًالعريبًوحتتلًبعضًمدنهًً ً(احلروبًالصليبيةً)ًحتتًُمسّمىًهيأً 
ً

ً.اذلينًواهجواًالغزوًالصلييبأ سامءًبعضًالقادةًً:سؤال

ً.صالحًادلينًاليويب(3ً.ًًًًًً)نورًادلينًزنيك(0ً)عامدًادلينًزنيكًًًًًًً(1ً)ً
ً

ً؟اجنازاتًهؤلءًالقادةماًً:سؤال

ً.توحيدًصفوفًاملسلمنيًيفًبالدًالشامًومرص.1ًً

مةًحقهاًوهيبهتا.0ًً ً.حتريرًماًاحتّلًال عداءًبعدًحروبًطاحنةًأ عادتًلل 
ً

ًاحلروبًالصليبية؟مواكبةًيفًًوالشعراءًماًدورًالشعرً:سؤال

اًدقيقاا.1ًً ً.مدحًأ بطالهاًوقادهتا.3ً.ًًًأ شادًبلفتوحات.0ًًصّورًأ حداهثاًتصويرا

ًاليتًاقّتفهاًالصليبيونًيفًالقدسًواملدنًال سالميةالنكباتًواجلرامئًالوحش يةًًوصف.3ًً
ً

ً.أ شعارمهًيفًالصلييبًالغزوًأ صداءًانعكستًاذلينًأ برزًالشعراءً:سؤال

ً.الساعايتًابن.3ًًً.النابلسًالرش يد.0ًًال بيوردي.1ًً

ً

ً

ً

ً
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ًهادـًًجـًشعرًاًل:ًأ ولًا

 الشعر يف الصلييب الغزو صدى"ً-1

ً

ً:الصلييبًالغزوًيفًالشعرًمضامني

ً.الصليبیني بأ يدي املقدس بیت تصويرًسقوط(1ً)

ْرديًًّأ محد بن قالًمحمد ً(:هـ310)بعدًاحتاللًالصليبنيًبیتًاملقدسًس نةًال ب يو 

ْجناًِدمــ ز  موعًِ اءًام  ـــــــ ِمنَّا ي ْبق ً ف مل ًًًْ الّسواِجمًِ ِبدل  ْرص  ـراِحمًِ ــةً ع   ِللم 

ًِسالحًِ رش  ْمعً  امل ْرءًًِ و  ذاًًيُفيُضهًُ د 
ِ
ًِبلّصـواِرمًِ انُرها احل ْرُبًُشبَّْتً ا

ًتناُمً ًجفوهناوك ْيف  ًأ يقـظتًكــــّلًانئــــمًًًِالعنُيًملء  ـفواتٍّ ًعىلًه 

ًي
ِ
نًَّ ب يِنً هااـًف ا

ِ
ســـالِمًا

ِ
مكًُْ ال راء  قائِعً ًً و  رى يُلِْحْقنً  و  ــــــــنامِسًِ اذل  ـ  ًِبمل

ً

ً

 :يبيكًماًحّلًبملسجدًال قىصًويربطًبنيًال ماكنًاملقّدسةًيفًأ حزاهنا:ًاجملاور ابن لاقًو

ـــيًَّ ْينـ  ًْ ل أ ع  ــــــــْريق  اِتًـــــال ِمنً  تـ  ًِبلُبُكراِتً الآصالً  الُباك يف ِصـيلًًع رب 

درهًُ ًعىلًموِطِنًال خباِتًوالّصلواِتًًًعىلًاملسجِدًال قىصًاذليًجّلًقـ 

تًًُ ًِبأ رْسِها الدًُـــــالبًِ ْدِسًالُقـ ع لـــى ِلت ْبكًِ الّت  حاِتً ـزانًِــــــِبل حً  نـِلًـعًْـو  ًو 

فاِتًًًهياًمـــكّــةًفـهْىيًأ ْخـــــــــــهتاع لــ ِلت ْبكًِ ىلًعر  ًوتشكوًاذليًلقتًا 

ً

ًً.املقدس بیت س امي ول املدن حترير ادلعوةًا ىل(0ً)

نقاذًبیتًاملقدسًيفًقصيدةًيعارضًفهياًًالقیرساين ابنًولكق ىلًا  ً:(معوريّة فتح)املشهورةًًقصيدته يف متام أ بيدعوًالقائدًنورًادلينًزنيكًا 

زائًِ هذي عـــــــي ما ل مًُــــالع  ذيًً الُقُضُبً ت دَّ  الُكُتُبً قالتًِ ما ل اكِرُم،ــــامل ً و 

هِذهًِ ــــــــهِــًاًل و  تــى الاّليت ـمًُم  ب ْتً م  ط  ْتًًً خ  لْف ــــها ت ع رثَّ  ُبً ال ْشــعار خ  اخلُط   و 

ا ادّلينًِ ادًِـِعـم بْنً  اي اف ْحت ًـــــــص هت  ْرو  ةًًًٍّ ذ  ساعــــــــــــي ِبراح  ا ِللم  ُبً دوهن   ت ع 

ىل
ِ
ً ِبذي ال قىْص امل ْسِجدًِ ف اهْن ضًا بٍّ ًأ ق ىصًً ل ج   ُمْرت ِقُبً ف الُقْدُسً املُن يوليك 

ً.الروي وحرفًالعام وموضوعها والقافية الوزن يف معها تشّتك مشهورة، قصائدًسابقة منط عىلنسجهاًقائلوهاً يهًقصائدً:الشعريةًاملعارضات

ًمنًالكُتِبً:ل يبًمتام(ًفتحًمعورية)ومطلعًقصيدةً نباءا ْيُفًأ صدُقًا  ًبنيًالــِجــّدًواللــــــــعِبًًًًًًًالس ّ ًيفًحّدهًالـحد 

ً

ً:املقدس بیت فتح ولس امي بلفتوحات والهتنئة الانتصارات، تسجيل(3ً)

ً:ُمـش يداًبلبطلًصالحًادلينًصاحبًالـنرّصًال غر،ًفبنّيًماكنةًهذاًالفتحًالعظّي(ًه381)س نةً(ًفتحًطربيّة)قالًابنًالـّساعايتًيفً

لْتً ماتًُج  ز  ْتًــــق ً ف ق دًًًْ بـــيناُـًامًل الف ْتحً  كً ـــع  ًناــاملُْؤِمنًي ُعيونًُ رَّ

ْدت ً د  ي ر  ةً ــأ خ  سًْ ذ 
ِ
ينا هِبا الق ضاءًِ ْصُفًًداغ ًًً ّماــــل ً المًِــال ًمض 

ِةًال ايِمًخالًاغ ــ ْجـنـ  ًويفًِجـــيِدًالـُعـالًِعْقدااًمثيناًًًدْتًيفًو 

ْتًقُــلوبنا ــــــرَّ ًوايًهلِلًكــْمًأ بكــــــْتًُعيوانًًًفياًهلِلًكـْمًس 

ـــــــــديً  لًه  ًالالمسیناًًًوماًطرِبيّـــــةًا  ـْنًأ كّفِ فـــّـُعًع  ر  ًتـ 

(مفتاحًاحلفظ)  

(مفتاحًاحلفظ)  

(مفتاحًاحلفظ)  
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اًبنصوصًشعريةاكنًملعركةًحطنيًً:سؤال آنذاك،ًوحضًذلًمستشهدا ً.وحتريرًبیتًاملقدسًصدىًكبريًيفًالشعرًالعريبًأ

معركةًحطنيًاخلادلةًيهًاملوقعةًالفاصةلًيفًالتارخيًال ساليم،ًانترصًفهياًاملسلمونًبقيادةًصالحًادلينًال يويبًعىلًالصليبیني،ًً

ًمنًحتريرًبیتًاملقدسًثًحتريرًمعظمًماًاكنًحمتالً ًطيبااًيفًنفوسًً.منًدايرًالاسالمًيفًبالدًالشامًومتكنوا ا فّتكًذلًأ ثرا

ً:قولًالرش يدًالنابلسكاملسلمني،ًً

ي هـــذا روا ِبام وامً ـــــهلِلًأ ق ً وِفًـــــــــف لْيًًًُ رًُــــــــــــت نْت ظًِ الآمالًُ اكن ِتً اذلَّ  ن ذ 

ةً ـهْـًب ً اي ًأ ضًْ ج  ّيًٍّ ب ْعدًِ ِمنًْ ال ْسالمًًًِ ملً ــــعً  هًِـــِبً حىـالُقــــْدِسًأ ن  ْهوً  ط  ًُمنْت رشًُ و 

ًلــــــــهًُ ــِعــر  ًتقش  ًالـّذرىًوتاكُدًال رُضًتنفطـرًًًًُهللُاًأ كــــــــرُبًصوت  ًُشـــم 

ًثـ رىًا راُزًالـّساحيل  ًهذاًالـّطِ ْفــرًًًًُماًاْخّضَّ ًالــص  لًلتعلوًِبــــِهًًأ ْعــــالمك  ًا 
ً

ً

ًً:ملاًحتررتًمدينةًعاكًعىلًيدًالسلطانًاملنصورًس يفًادلينًقالوونًاحلليب ادلين شهابقالً

ل ب ً ل وًْ الآمالًُ تًِـــاكن ً ذيــــال هذا ل ً ِمنً  ل س ت ْحي ْتً النَّْومًِ يف رْؤايهًًًًًُ ْتًـط  ًِبًـالطَّ
ــْولاًولـْمًتشـِبًًًًايًأ ّمًالـحروِبًفمكًقـْدًأ نشـأ ِتًِفـتناًا ًالـــوليـُدًبــهاًه  ًشاب 

ب ق ً ْيت ًــسً ـًل ق ْدًأ نًْ ع ــاكًّ ي ْومً  اي اس   م الُفتوحًُ ِبهًًًًِ ْتًــم  فـي ق ــدًْ اـو  ًِبًـُتـًـًًُكـًاًل ُخطًَّ

ـْتً ج  هـ  ّرًعْينااًِلــــهذاًالفتـِحًوابْـتـ  قـ  ًِبـِبـرْشِِهًالــكعبُةًالــغّراُءًيفًالــــُحُجِبًًًًفـ 

ً

ًشعرًاجلهاد

ً:الشعر يف املغويل الغزو صدى"ً-0

ً

ًمىتًاكنًالغزوًاملغويلًللعالًال ساليم؟ًوماًيهًنتاجئه؟ً:سؤال

،ً(ًهـ111ً)فقضواًعىلًاخلالفةًالعباس يةًودّمرواًعامصهتاًبغدادًس نةً.ًرًاملغولًالعالًال ساليمًقبلًانهتاءًاحلروبًالصليبيةغزاًً

ً.وعاثواًيفًال رضًقتالاًل هلهاًودمارااًدلايرهاًوحرقااًملكتباهتاًً

ًالشعراءًمعًأ حداثًالغزوًاملغويل؟ًكيفًتفاعلً:سؤال

آاثرهاًيفًدايرًاملسلمنيًً ً.صّورواًأ حداثًالغزوًوأ شادواًببطولتًقادهتاًمنًاملسلمني،ًوراثءًشهداهئاًوتبيانًأ

ً

 :املغويلًالغزوًيفًالشعرًمضامنيً

ًاملدن سقوط تصوير(1ً)

ً:الیرسًيفًسقوطًبغدادًبيدًاملغول أ يب بن ادلينًتقيقولًِمنًأ مجلًاملرايثًاليتًتش يعًال ىسًوتثريًالشجون،ً

ْمــ ِلسائِلًِ ْخبارًُ ع نًْ ــــعًِادلَّ
ِ
ًا ال ْحباُبً ُوقوفُكً  ف امًً ب ْغداد   ق ْدًساروا و 

لـــ اي
ِ
ًا ْوراءًِ ـــىزائِرين  ال احِلمى ِبذاكً  ف ــامًًت ِفدوا ل الزَّ رًُ ّدارًِـــــو  ايَّ  د 

بـــْـعًُ اخِلالف ةًِ اتجًُ الرَّ ف ْتً و  ُ يًرش  فّاهًُ ق دًْ امل ــعاِلمًُ ِبهًًًِ اذلَّ قًْ ع 
ِ
 فارًُــــــــــــا

بِْعِهًأ ث رً  يف الِبلــى ِلع ْصِفً أ حْضى موعًًًِ ر  ِلدل  آث ـىـــــــع ل و   ارًُـــــالآاثِرًأ
ل ْيكً 
ِ
َّنا ايً  ا ب الـباغونً  ِبدّلينًِ لًَّـــحً  ماًًت رى ف أ نْت ً الّشْكـوى ر  ًفُّجارًُ و 

 

(مفتاحًاحلفظ)  
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 د،ًوس يبًالنساءال ول ال موال،واسّتقاق النفوس،وهنب وقتلعىلًيدًالقائدًاملغويلًغازانًال واتريًعندًسقوطًدمشقًًعيل وقولًالشاعر

ْشُقً اي هللاًُ ــنً َأْحســـــــ غانيكًِ ــيفـــًً ع زاكًِ ِدم   الِبالدًِ ِعامدً  اي م 

ًًوً  ًً )قاس يونً ( ِبـً ِبأ نْسٍّ نــــــاسٍّ ا ب حواأ ْصــًـًًو  ْغن ما لًِ م   الف سادًِ ِل ه 

ق هْتُمًْ رَّ هرًِـــال واِدُثًـحً  ط  ِْبً لًِـــــًً ِبلق ْتــــــ دَّ هن  والًِ و  لدًِ ال م  ال و  ًو 

 

 .الانتصارات تسجيل(0ً)

اًبنصوصًشعريةاكنًملعركةًعنيًجالوتًصدىًكبريًيفًالشعرًالعريبًزمنًالغزوًاملغويل،ًوحضًذلًً:سؤال ً.مستشهدا

بقيادةًالسلطانًقطزًبدايةًحتريرًالبالدًالاسالميةًمنًاملغول،ًواكنًلهذاًاحلدثًالعظّيًتأ ثريهً(ًه118)اكنتًمعركةًعنيًجالوتًً

اًيفًنفوسًالشعراءًفتغنواًهبذاًالنرصًاملؤزرًفقالًأ حدمهًمصوراًمصريًً اًوأ عظمًتأ ثريا ا،ًواكنًفرحا العميقًيفًنفوسًاملسلمنيًمجيعا

اًبلسلطانًاملظفرًقطزً ً:املغولًومش يدا

 ً آمًِالّشــ يف الُكْفرًُ ه كل  ا أ يعا دًًًَّ مج  اس ت ج  ْسالمًُ و 
ِ
 ُدحوضهًْ ب ْعدً  ال

فَّرًِ ِبمل ليكًِ عًِ امل كِلًِ املُظ  ــًًًال ْرو  ْسالمًِ ْيِفًســــ
ِ
 هُنوضهًْ ِعْندً  ال

كِلً  نـــــــــ م  ْزمًٍّ اجاء  ْزمًٍّ ِبع  ح  ْزانًً و  ِببيضهًْ ِبُسْمرِهًِ ف اْعــــــــــــزت    و 

بً  ج  اًً ع ل ْينا ذاكً  ْكرً هللُاًش أ و   فُروِضهًْ واِجباِتً ـــلً ــِمثْـ دائِما

 :ال نصاري ادلين وقالًرشف

ًُعروشها الِعدى ُرْعت ً لَّ ًش  ِمْنت  اًً ف ض  ل قيهت  ـــــــْذت ً و   ُجيوِشها ف لًَّ ف أ خ 

ْتً ىح دار  بــــ احل ْرِبً ر  مًُ ــونًِالزَّ ْتًًً ع ل هْيِ ريِشها ُحـطامً  ُرؤوُسهُمًُ ف غ د   ج 

يْت ً و  ط  راِحلًٍّ حً ف سيـــــ ِمرْصًٍّ ع نًْ و  ب نْيً  بْرك هِتا ب نْيً  ماًً م  ـــــ و   ـريِشهاـــع 

ىّتً ِفْظـــــ ح  ها الِعبادًِ ع ىل ـت ًح  ىلًأ ْحبوشها ُروِمها ِمنًًًْ ِبالد 
ِ
 ال ق ىصًا

ً

ًاخلصائصًالفنيةًلشعرًاجلهاد

ا، وصفاا املعارك أ حداث وصف خالل من الواقعيةًً-1  .جالوت عني معركة ال نصاريًادلين رشف وصف مثل مبارشا

آاثر الآاثر :اكجلناس) البديعية الفنون اس تخدامً-0 ّت هلل فياً:الطباق) ،)أ  .)عيوان أ بْك ت مك هلل واي قلوبًا مكًرس 

آيسًوتصوير املدن عنًسقوط احلديث عند ولس امي ،املشاعر وتدفق العاطفة حبرارة يمتيً-3 ً.بلنتصارات والفرح املأ

ً

ً

 :ُمالحظاتًهامةًوُملزمة

ً(لًيُشّتطًالّتتیبًولًيُشّتطًالتشكيل)ًًً.لقضيةًشعرًالغزوًالصلييبمثةّلًحيفظًالطالبًمخسةًأ بياتًشعريّةًمًًُ-1

 (لًيُشّتطًالّتتیبًولًيُشّتطًالتشكيل)ًًً.لقضيةًشعرًالغزوًاملغويلشعريةًُممثةلًمخسةًأ بياتًحيفظًالطالبًً-0

 (.بلس تعانةًمبفاتيحًاحلفظ).ًحيفظًالطالبًاملضمونًاذليًميثّلًالبیتًمنًمضامنيًالشعرًيفًالغزوينًالصلييبًوًاملغويلً-3

ً

ً

(مفتاحًاحلفظ)  

(مفتاحًاحلفظ)  

(مفتاحًاحلفظ)  
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جابتًأ س ئةلًشعرًاجلهاد ًا 

ً.اذكرًثالثةًمنًالشعراءًاذلينًانعكستًأ صداءًالغزوًالصلييبًيفًأ شعارمهً-1

ً.الساعايتابنً.3ًًً.الرش يدًالنابلس.0ًًًال بيوردي.1ًً

ً

اًبنصوصًشعريةً-0 آنذاك،ًوحضًذلًمستشهدا ً.اكنًملعركةًحطنيًوحتريرًبیتًاملقدسًصدىًكبريًيفًالشعرًالعريبًأ

واًمنًمعركةًحطنيًاخلادلةًيهًاملوقعةًالفاصةلًيفًالتارخيًال ساليم،ًانترصًفهياًاملسلمونًبقيادةًصالحًادلينًال يويبًعىلًالصليبیني،ًومتكن

ً.سًثًحتريرًمعظمًماًاكنًحمتالًمنًدايرًالاسالمًيفًبالدًالشامحتريرًبیتًاملقد

اًطيبااًيفًنفوسًاملسلمني،ًيقولًالرش يدًالنابلس ً:فّتكًذلًأ ثرا

ً

ً:اس تنتجًاملضمونًاذليًميثلًكًمماًييلًً-3

ًوخريًًًُوللناسًبملكلًالناصًالصـــالحً.ًأ ً ًونــــــرص  ًًًصــــــــالح 

ىلًالقدسًيشفيً اًا  ً...ً(ادلعوةًا ىلًحتريرًاملدنً)ًًبفتحًالفتوحًوماذاًعسريًًالغليلًهنوضا

ًأ عادًعىلًال سالمًهبجتهً.ًب ً...(تسجيلًالانتصاراتًوً)ًًفافّّتًمبسمهًواهزّتًِعطفاهًًًًُفتح 

ً

اًبنصوصًشعريةً-3 ً.اكنًملعركةًعنيًجالوتًصدىًكبريًيفًالشعرًالعريبًزمنًالغزوًاملغويل،ًوحضًذلًمستشهدا

بقيادةًالسلطانًقطزًبدايةًحتريرًالبالدًالاسالميةًمنًاملغول،ًواكنًلهذاًاحلدثًالعظّيًتأ ثريهًالعميقً(ًه118)معركةًعنيًجالوتًاكنتً

اًيفًنفوسًالشعراءًفتغنواًهبذاًالنرصًاملؤزرًفقالًأ حدمهًمصوراًمصريًاملغولًومش يدًا اًوأ عظمًتأ ثريا ا،ًواكنًفرحا اًيفًنفوسًاملسلمنيًمجيعا

ً:املظفرًقطزبلسلطانً

 ً آمًِالّشــ يف الُكْفرًُ ه كل  ا أ يعا دًًًَّ مج  اس ت ج  ْسالمًُ و 
ِ
 ُدحوضهًْ ب ْعدً  ال

فَّرًِ ِبمل ليكًِ عًِ امل كِلًِ املُظ  ــًًًال ْرو  ْسالمًِ ـْيِفًســـ
ِ
 هُنوضهًْ ِعْندً  ال

 

ً.بنيًدورًال دبًيفًتسجيلًال حداثًومواكبهتاًيفًالعرصينًال يويبًواململويكً-1

آاثرهاًووصفًالنكباتًًعايشًال دب .1 ً...أ حداثًالعرصينًوتفاعلًمعهاًبتصويرهاًوال شادةًببطولتًقادهتاًوبيانًأ

ً...تصويرًسقوطًاملدنًوخصوصاًبیتًاملقدس،ًوادلعوةًا ىلًحتريرًاملدن،ًوتسجيلًالانتصارات:ًأ مهًاملضامني .0

ً

ً:وازنًبنيًراثءًاملدنًيفًالعرصًال ندلسًوالعرصينًال يويبًواململويك.7ً

ًالعرصًال ندلسًالعرصانًال يويبًواململويكً

ًتصويرًماًحّلًبملدنًمنًخرابًودمارًتصويرًسقوطًبیتًاملقدسًبأ يديًالصليبیيني1ً

ًاملوازنةًبنيًمايضًاملدنًوحاضهاًادلعوةًا ىلًحتريرًاملدنًولًس اميًبیتًاملقدس0ً

ًبملسلمنيًواستهناضًمهمهمالاستنجادًً...تسجيلًالانتصاراتًوالهتنئةًبلفتوحات3ً

ً

ً
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 ...املداحئًالنبويّة:ًاثنياا

 .النبوي املدحی وحّضًاملقصودًمبفهومً:سؤال

ظهار واخل لقية اخلُلُقية وتعدادًصفاته (ص)محمد النيب مبدح يُعن هوًفنًشعريًً ً ال ماكن وزايرة وزايرته، الشوقًلرؤيته وا 

ً.بغزواته وال شادة واملعنوية،ًاملادية معجزاته ذكر مع حبياته، ترتبط اليت املقدسةًً
ً

 .راثءًا ل مدحياا الفن هذا علل؛ًمُسّيً:سؤال

ً.أ جلها من بُعث اليت ومبادئهًوسنته برسالته املسلمني نفوس يف يحً  الرسول ل نًً
ً

املدحیًالنبوي؟ً:سؤال  مىتًنشأً 

ً.ال يويبًواململويك العرصين يف ظاهرة يشلك وأ صبح والعبايس،ًوتطّور ال موي العرصين يف ال سالم،ًواس متر صدر يف نشأ ًًً
ً

ً.ال يويبًواململويك العرصين يف ظاهرة يشلك علل؛ًأ صبحًشعرًاملداحئًالنبويةً:سؤال

ً.وال حزانًاليتًتعاقبتًعىلًاملسلمني،ًبعدًالهجامتًالصليبيّةًوالتّتيّة واملصائب ويالتلكرثةًالًً

ا محمدًأ ن الكرم الرسول ا ىل فتوسلوا)ًً ً(.وجودمه عىل تقض اكدت اليت النوائب منًينجهيم ليك هللا عند هلم يكونًشفيعا
ً

ً..ولهفةًيفًالعرصينًال يويبًواململويك بشغف عليه الناس وأ قبل النبوي، املدحی يف النَّْظم ك رُثًعلل؛ًً:سؤال

ً.عبادهتم أ ماكن و وحمافلهم جمالسهم يف وأ نشدوه فتدارسوه النفس ية، وراحهتمًوسعادهتم فرحهتم فيه ل هنمًوجدواًً
 

ً:شعرائه منًأ شهرً:سؤال

ً:انسبًادلواوينًالآتيةًا ىلًأ حصاهباً:سؤال

ًامسًالشاعرًامسًادليوان

صيً.اخملتار النيب يفًسريةًال نوار معارج(1ً) ًالرّصْ

ًاليعمري الناس ابنًس يدً.احلبیب بذكرى اللبیب برشى(0ً)

ًاملرصيًنباتة ابنً.النبوية املداحئ يف الهدية منتخب(3ً)

ًادلنیرسي العطار ابنًاخملتار النيب مدح يف ال شعار فرائد(3ً)

ًادلمشقي عربشاه ابنًالكرم النيب مبدح اللكّي شفاء(1ً)

 .حيفظًالطالبًامسًادليوانًوينس بهًا ىلًصاحبه:ًهامةًوُملزمةًةُمالحظ

 

 .ًشعرًاملداحئًالنبوية ظاهرة أ شهرًمنًميثلً:سؤال

ّرية الكواكب)بمسً املعروفةً(الربدة)ًقصائدًأ شهرها مجةل ول(:ًالبوصريي) :مطلعها(ًبیتاا110ً)يفً وتقعً(الربية خري مدح يف ادل 

ك رًِ َأِمــــــــــــــــــــنًًْ مل ًِ جريانًٍّ ت ذ  ْجت ًًً ِبذيًس  ــــــــــــز  ا م  ْمعا ــرى د  ًٍّ ِمنًْ ج  مًِ ُمْقةل   ِبد 

ً

ً

ً

ً

ً
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ً:النبويةًاملداحئًشعرًموضوعات

ً.شفاعته ا ىل الناس وحاجةًوالعجم، للعرب وقيادته وس يادته بصفاته التغين(1ً)

ً:كقولًالبوصرييً

دًُ ًس ّيِ د  مَّ ل ْيـــــــ الك ْون نْيًِ ُمح  َّقـ  الث الف ريق نْيًِ ـــــنًًًِ و  ً ِمــنًْ و  ِمنًْ ُعْربٍّ مًِ و  ًْع  

ي احل بیبًُ ُهوً  ُتهًُتُْرىجً اذلَّ ـــــــــ ِلـلُكًًًِّشفاع  مًِ ال ْهوالًِ ِمـنً  ْولًٍّه   ُمْقت ح 

رً  ُ رً  جي  ْ ً حب  یسٍّ ـــ مخ  ًساحِب  ْريمًً ـــةًٍّــف ْوق  ـــــــ يـ   ُملْت ِطمًِ ال ب طالًِ ِمـنً  ْوجًٍّـِبم 

نًْ ســـــــ ت ُكنًْ وم  تُُهً هللاًِ ولًِِبر  نًًًْنرُص 
ِ
آجاِمها يف ـــــــــدًُـــال سـ ت لْق هًُ ا مًِ أ ِ ًجت 

ً

ليه(0ً) ً.منه الشفاعة وطلب بيانًمزنةلًالرسولًالرفيعة،ًوالتوسلًا 

ً:كقولًالشابًالظريفً

ً  ي ْرىض اكنً  ما مْحنًُ ل  ًا الرَّ ةل  زْنِ ًًً م  ّل ًأ شًْ يـاًأ رْش ف  ًـــاخل لِْقًا  ف  ت ِبً ر   الر 

نْبً  ُذنويِبً  نًْـمًِ لــي  اللَّه ِبً نً ـــــــــمًِ تُْنجيين ِمنْكً  شفاع ةً ًًف ع ىس واِفرً  ذ 

لُْتً ـــع  ا يل ُحبَّكً  ج  ا ُذْخرا دا ُمْعت م  ا يل ف اكنً ًً و  ِبً اِظرًِـن نًْــــــــمًِ انِظرا  الن و 

ل يًْ
ِ
ُتً كً ــا ْ هجَّ آمايل و  نًَّ جوِدكً  بِبً ع نًًًْ ُحِجب ْتً ف ال أ

ِ
ًاحلُُجِبً يف امل ْوت ً ا

ً

ً:واملعراج ال رساء حادثة وخاصة معجزاته، وصف(3ً)

ي كقول ص  ً:بیتاا 812 أ بياهتا عدد يفًقصيدةًجتاوزًالرّصْ

ْبحـــانً  وِتً ذي س ُ الرُبهانًِ اجل رب  الِعــــــًً و  امل ل كوِتً زًِّو  لْطانًِ و  الس  ًو 

ـــرامًِ الب یْتًِ ِمنً  أ رْسى ًًًِبِهًا ىل احلـ  ً امل ساِجدًِ أ ْقىص  س نانًِ ل یْس   ِبلو 

ً ف ع ال ًأ رش الرُباق  اكن  ًـ ًو  ْرك بًٍّ ف  انًِ رْسع ةًِـًِبً فارً الِقــــ ي ْطويًً م  ري  ًالطَّ
ً

ًً:الساموية الكتب يف عليه والثناء املطلب، عبد جده وفضيةل غزواته ذكر(3ً)

 :الساعايت ابن يقول

ـــــْتً َـّ ت هًُ ب ث ذًْ نُُبوَّ
ِ
ق ْتً ال ْخباُرًا ث ْتًًً ن ط  دَّ نْـــــــــــــهًُ ف ح  جْنيلًُ ت ْوراةً  ع 

ِ
ا  و 

 ً ْبدًِ ِمنًْ ُعرِف ْتً ف ضيةل  ِلبًٍّ ع  عىًً ُمطَّ ْ الق ْوُمًص  ً و  ْهوً  ك ع ْصفٍّ أ ْكولًُ و   م 

ـــــاديهًِ دَّْتًأ ع  ِئذًٍّ ب ْدرًٍّ يف ر  ي ْوم  ْيـ الُقبً  ِجـياُدهًًًُ و  الطَّ بيلًُ ـــرًُـــــو   ال ب 

 :اليتًمطلعها(ًكعبًبنًزهري)ُمعارضةًلقصيدةًقصيدةًابنًالساعايتًالسابقةًجاءتً

ْتبولًُ ْومً ـالي ً ف ق ليْب ُسعادًُ بــان ْتً هاًًم  ثْـــــر 
ِ
ْكبولًُ ـــدً يُْفــــــ ل مًْ ُمــت ّيَّ ًا ًم 

ً

ً

 اخلصائصًالفنيةًلشعرًاملدحیًالنبوي

 .شفاعته وطلبًومعجزاته شامئل عن احلديث عند الرسول جتاه املشاعر وتدفق بروزًالعاطفةً-1

 .القصيدة وطول املوضوع وحدةً-0

آن مضاميهنا تأ ثرً-3  .ًالكرم بلقرأ

ً.زهري بن كعب فهيا عارض اليت الساعايت ابن قصيدة ذل مثال ،املعارضات فن فهيا يش يعً-3

(مفتاحًاحلفظ)  

(مفتاحًاحلفظ)   

(مفتاحًاحلفظ)  

 

(مفتاحًاحلفظ)  
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 :ُمالحظاتًهامةًوُملزمة

 (الّتتیبًولًيُشّتطًالتشكيللًيُشّتطً)ًًًً.حيفظًالطالبًمخسةًأ بياتًشعريّةًُممثةّلًلقضيةًاملداحئًالنبوية.1ً

ً(.بلس تعانةًمبفاتيحًاحلفظ)ً.ًحيفظًالطالبًاملضمونًاذليًميثّلًالبیتًمنًمضامنيًشعرًاملداحئًالنبوية.0ً

ً

جابتًأ س ئةلًاملداحئًالنبوية ًا 

اًولیسًراثءًاً-1  .علل؛ًتسميةًشعرًاملداحئًالنبويةًمدحا

ً.أ جلها من بُعث اليت ومبادئهًوسنته برسالته املسلمني نفوس يف يحً  الرسول ل ن ً

ً.اذكرًثالثةًمنًالكتبًاليتًأ لفتًيفًاملدحیًالنبوي،ًومؤلفهياًً-0

ًامسًالشاعرًامسًادليوان

صيً.اخملتار النيب يفًسريةًال نوار معارج(1ً) ًالرّصْ

ًاليعمري الناس ابنًس يدً.احلبیب بذكرى اللبیب برشى(0ً)

ًاملرصيًنباتة ابنً.النبوية املداحئ يف الهدية منتخب(3ً)

ًادلنیرسي العطار ابنًاخملتار النيب مدح يف ال شعار فرائد(3ً)

ًادلمشقي عربشاه ابنًالكرم النيب مبدح اللكّي شفاء(1ً)

ً.ال يويبًواململويك العرصين لًازدهرًشعرًاملداحئًالنبويةًيفً-3

ً.املسلمني،ًبعدًالهجامتًالصليبيّةًوالتّتيّةوال حزانًاليتًتعاقبتًعىلً واملصائب ويالتلكرثةًالً

ا محمدًأ ن الكرم الرسول ا ىل فتوسلوا)ً ً(.وجودمه عىل تقض اكدت اليت النوائب منًينجهيم ليك هللا عند هلم يكونًشفيعا

ً.اذكرًموضوعنيًمنًموضوعاتًشعرًاملداحئًالنبويةً،ًومثلًعلهياً-3

ليه ً:كقولًالشابًالظريف:ًمنه الشفاعة وطلب بيانًمزنةلًالرسولًالرفيعة،ًوالتوسلًا 

ً  ي ْرىض اكنً  ما مْحنًُ ل  ًا الرَّ ةل  زْنِ ًًً م  ً يـاًأ رْش ف  ف  ّل ًأ رْش  ت ِبً اخل لِْقًا   الر 

نْبً  ُذنويِبً  ِمنًْ ـيـل َّه ِبً ِمنً  تُْنجيين ــــكً ـِمنْـ شفاع ةً ًًف ع ىس واِفرً  ذ  ًالل

ي كقول:ًواملعراج ال رساء حادثة وخاصة معجزاته، وصف ص  ًيفًًالرّصْ

ـــرامًِ الب یْتًِ ِمنً  أ رْسى ًًًِبِهًا ىل احلـ  ً امل ساِجدًِ أ ْقىص  س نانًِ ل یْس   ِبلو 

ً ف ع ال ً الرُباق  ًأ رش ف  اكن  ًــمً  و  انًِ ْرع ةًِـِبس فارً الِقــــ ي ْطويًً ْرك بٍّ ري  ًالطَّ

 .مثلًعىلًخصيصةًش يوعًاملعارضاتًالشعريةًيفًشعرًاملدحیًالنبويً-1

 ًً:الساعايتقولًابنً

ـــــْتً َـّ ت هًُ ب ث ذًْ نُُبوَّ
ِ
ق ْتً ال ْخباُرًا ث ْتًًً ن ط  دَّ نْــــــــــــ ف ح  جْنيلًُ ت ْوراةً  ـهًُع 

ِ
ا  و 

 :اليتًمطلعها(ًكعبًبنًزهري)وقدًعارضًهباًقصيدةً

ْتبولًُ الي ْومً  ف ق ليْب ُسعادًُ بــان ْتًً هاًًم  ثْـــــر 
ِ
ْكبولًُ يُْفـــــــــدً  ل مًْ ُمــت ّيَّ ًا ًم 

ً:اس تنتجًاخلصيصةًالفنيةًلشعرًاملداحئًالنبويةًيفًكًمماًاييتً-7

وتعديلًًهوًالبشريًالنذيرًالعدلًشاهدهً.أ ً ً(بروزًالعاطفةًوتدفقًاملشاعر)ًًوللشـــــــــــــــــهادةًجترحیً 

آنً)ًأ قىصًاملساجدًلیسًبلوس نانًًأ رْسىًمنًالبیتًاحلرامًبهًا ىلً.ب ًالكرمتأ ثرًمضاميهناًبلقرأ
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ًرثًيفًالعرصينًال يويبًواململويكالنًقضااي
ً:أ دبًالّرحالت:ًأ ولًا

اء أ قرهباًا ىل و أ متعها و النرثية ال دبيةًالفنون أ برز من  الرحالت أ دب علل؛ًيعدً:سؤال ً.القرَّ

ًً.وحياهتم النّاس للتصاقهًبواقع(1ً)ًً

ً.الشعيب والّتاث واملذكرات، اكلقصص، أ خرى بفنونًلمزتاجه (0)ًً

 (بسببًتنوعًثقافاهتمًوعلوهممً)ً.علل؛ًاختالفًاهامتماتًالّرّحاةلًيفًرحالهتمً:سؤالً

ً.واملذهبية الفكرية ومعتقداهتم عیشهم، ولغاهتم،ًوطرق وثقافاهتم، وتقاليدمه،مهنمًمنًُعينًبعاداتًالشعوبً(1ً)ًً

آاثرها،مهنمًمنًصّبًاهامتمهًعىلًجغرافيّةًالبالدً(0ً)ًً ًً.حضارهتا ومعال وطبيعهتم، وتوزيعًساّكهنا وُمناخها، وأ

 .كبرية علمية قمیة ذو الّرحالت علل؛ًيُعتربًأ دبً:سؤال

ً.والساكنية املاكنية البالد ملعرفةًأ حوال علهيا يُعمتد وثقافيةًواجامتعية وجغرافية اترخیية ملاًيتضمنهًمنًواثئقًً

ً.بطوطة ابن(0ً)ً ً.ُجبري ابن(1ً)ًًً.واململويك ال يويب العرصين يف الرّحاةل أ شهرً:سؤال

ً:رحةلًابنًُجـبري(1ً)

ً.ه113ًالعداننية،ًتُويّفًس نةً املّضية كنانة من مضرة بين أ محد،ًِمن بن هوًمحمدً-

 .اكتباا العمل من مكّنتهًونرثية شعرية مواهب هبا،ًوأ ظهرًوشغف ادلين علوم درسً-

ً(.ال سفار اتفاقات عن بل خبار تذكرة):ًامسًكتابهً-

ً:أ مهًماًال مورًاليتًاعتنًبوصفهاًيفًرحلتهً-

ً.واملسجدًالنبوي احلرام اكلبیت :ال ماكنًادلينية وصف(1ً)ً

ً.ومشايف وحصونًوأ سوار البدلانًواملدنًوماًفهياًمنًأ سواق وصف(0ً)ً

ً.فهيا الاس تقرار ودرجة هبا،ًمرًّ اليت البدلان لساكين والاجامتعية والس ياس ية الاقتصادية وصفًال حوال(3ً)ً

ً
ً

ً:رحةلًابنًبطوطة(0ً)

ً.ه 779تويفًس نة.ًالطنجي هللا عبد بن هومحمدً-

آس يا طاف:ًل نهًً.املسلمني الرحاةل أ مري:ًلقبهً- ا32 رحلته واس تغرقت.قارةًأ وروب بدلان وبعض أ فريقيا و قاريتًأ ًعاما

ً(.ال سفار وْعائب ال مصار غرائب يف النظار حتفة):ًامسًكتابهً-

 و أ لبس هتم و أ هلهاًوعادات وحاكهما فهيا، العمران ومظاهر بیهنا واملسافات ومواقعها زارها اليت البدلانً:أ مهًماًاعتنًبوصفهًيفًرحلتهً-

 .صناعهتاًوطريقة وأ نواعها ال طعمة وصف كام ودللهتا، وحيويهتا أ شاكلها و أ لواهنا

ً

 اخلصائصًالفنيةًل دبًالّرحالتً

آنيّةًً-1 ًال شعار الرشيفةًأ و النبويّة ال حاديث أ والاقتباسًمنًالآايتًالقرأ

ً. التفاصيل وبذكر بلوصف يعتينً-0

ىلً-3 يقاع ذات املتنامغة القصرية العبارات مييلًا  ً .املوس يقيًّ ال 
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ً الرسائل فنً :اثنياا

ىلًازدهارًفنًالرسائلًيفًً:سؤال  العرصينًال يويبًواململويك؟ماًالعواملًالس ياس يّةًاليتًأ دتًا 

 .أ مورها لتس يري الرسائل كتّاب احلاجةًا ىل اقتضت اليت ادّلوةل دواوين كرثة(1ً)ًً

ىلًاس تخداهماًللتعينيًأ و وال مراء السالطني حاجة(0ً)ًً ً.ال خرى البدلان مع العالقات توطيد أ و العزل ا 

ىلًازدهارًفنًالرسائلًيفًالعرصينًال يويبًواململويك؟ً ماًالعواملً:سؤال  الاجامتعيةًاليتًأ دتًا 

 (.القضاةًوكبار الوزراء مزنةل مزنلهتم قاربت )وامللوك،ً السالطني عند الرسائل ُكتّاب مزنةل علوًّ(1ً)ًً

 ..(. والشكرًواملواساة والتعزية واملدح الهتنئة ) اجامتعي، تواصل وس يةل الرسائل اختاذ(0ً)ًً

 العلميةًاليتًأ دتًا ىلًازدهارًفنًالرسائلًيفًالعرصينًال يويبًواململويك؟ً ماًالعواملً:سؤال

ليه تعود منهًأ و خترج اكنت اليتًوكرثةًاملاكتبات  ال نشاء ديوان(1ً)ًً  .وعهود مبايعات من ا 

ظهار الُكتّاب رغبة(0ً)ًً ً.الكتابة يف وبراعهتم ثقافهتم يفًا 

 :العرصينًال يويبًواململويك يف الرسائل كتاب أ شهرً:سؤال

ًال صفهاين العامد(3ً)ً.الظاهرًعبد بن ادلين حميي(0ً)ً الفاضل القايض(1ً)ًً

ً

ً(ه111تً)القايضًالفاضلًً(1ً)

ً.ًالكتابةًفنًّ وتعملًّ امحلاسة، وديوان الرشعّية العلوم درسً.البیساين عيل بن الرحّي عبد عيل أ بوًً:امسهً-

ً(. الفاضل القايض)و(ًادلين جمري)وً(ادلين حميي)ً :هلقابأ ًً-

 ً.ال يويبًّ ادّلين صالح زمن ال نشاء ديوان يف معلً:معلً-

ًيفًالعرصين؟ئلًلًعُّدًالقايضًالفاضلًأ مهًأ معدةًكتابًالرساًالكتابة يف طريقته عىل عرصه يف الرسائل كتّاب سارًعلل؛ًً-

ْج الكتابة يف وطريقته ل نًرسائلً ً.ال بداع عىل هلم وحمفزةًللُكتّاب، الهداية اكنتًهن 

ً

 (ه110تً):ًحميًادلينًعبدًالظاهر(0ً)

 .النرثية الكتابة يف وال دب،ًبرع والسري التارخي ودين،ًدرس عمل بیت يف ودل الفضل، أ بو ادلين حمييً:امسهً-

ً ً.الظاهر املكل سرية يف الزاهر الروض(1ً):مؤلفاتهً-

 .املنصور املكل يفًسرية والعصور ال ايم ترشيف(0ً)ً

ً.خليل ال رشف وابنه وقالوون بيربس الّظاهر عهد يف ال نشاء ديوان توىلً:معلً-

ً

ًاخلصائصًالفنيةًللرسائل

 .الكرم بلقرأآن التأ ثر1ً-

ً العرص، ل حداث تؤرخ2ً-  .املقدس بیتًفتح يف الفاضل القايض رساةل يف كام اترخیيًّا ف تع دًجسالا

 .والطباق اكلسجع البديعية، كرثتًاملس نات3ً-

ًالسهةل ال لفاظ اس تخدام مالًا ىل فقد الّظاهر عبد ابن وأ ما.ًال لفاظ بعض بغرابة الفاضل القايض رساةل متتاز4ً-
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  اخلطابةً:اثلثاا

 .ال دبية الفنون أ مهًِّ من واململويك ال يويب العرصين يف اخلطابة فنً  يُعدً ً:سؤال

ًً.الفاضةل القّي عن ادّلفاعًمعلية يف أ سهمل نهً(1ً)ًً

قناع(0ً)ًً آراء امجلاهري ا  ً.س ياس ية أ فاكر و بأ

 .الفنًِّ هذا تنش يط يف واملغوليةًالصليبية احلروب علل؛ًأ سهمتً:ًسؤال

ا خمزوانًا للخطباء ل هناًوفرتًً ً.وال فاكر املعاين من كبريا

ً.العرصينًال يويبًواململويكعلل؛ًازدهرتًاخلطابةًالس ياس يةًوادلينيةًيفًً:سؤال

ً.بسببًالغزوينًالصلييبًواملغويلًوالظروفًالس ياس يةًوفّرتًللخطابةًالس ياس يةًوادلينيةًدواعهياًوحمفّزاهتاًً

 .العرصين هذين يف اخلطابة ازدهارًاذكرًعواملً:سؤال

ب طًو والزوااي املساجد بناء حركة نشاط1ً-ًً  (مالِجئًالفقراءًمنًالصوفية)ً.الر 

 .مزنلهتم ورفع للخطباء السالطني تقريب2ً-ًً

ً .الس ياس ية اخلطابة ازدهار عىل معلت اليت والعسكريةًالس ياس ية والظروف املغويل والغزو الصلييب الغزو3ً-ًً

ً

ً(ه118ت)ًحميًادلينًابنًالزيكً

ً.ادّلين زيك ببن :املعروف ادلين، مبحيي :املُلقّب القرش، محمد املعايل أ بو هوًً-

 .ال يويب ادلين السلطانًصالح عند رفيعة مزنةل ل اكنت ال نشاء، حسن أ ديب، خطيبًفقيهًً-

ً .حتريرهًبعد ال وىل امجلعة يف ال قىص بملسجد خطب من فاكنًأ ّول املقدس بیت فتح شهدًً-

 

ً:اخلصائصًالفنيةًل سلوبًابنًالزيك

آن المتثل عند خاصة فهيا ادلينية العاطفة تربز1ً-ً  .الكرم بلقرأ

 .السهةل املعاين ذات الواحضة ال لفاظ اختيار يف تتأ نق2ً-ً

ً واجلناس اكلسجع البديعية واملس نات البيانية الصور توظف3ً-ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ا  املوسوعي التأ ليفً:رابعا
ً

ً.عّرفًاملوسوعةً:سؤال

ًً.هجائيا ترتیباا مرتبة املعرفة، ميادين خمتلف يف واملعارف العلوم من معلوماتًش ىّتً جيمع كتابيهًً
ً

ًًمىتًاكنتًبدايةًالتأ ليفًاملوسوعي؟ً:سؤال

ً.يفًالعرصًالعبايس،ًيفًالقرنًالثالثًالهجريًً
 

 .علل؛ًلًتكنًظاهرةًاملوسوعاتًجديدةًيفًالعرصينًال يويبًواململويكً:سؤال

ً:مثل.ل نهًظهرًيفًالعرصًالعبايسًبعضًاملصنفاتًذاتًالاجتاهًاملوسوعيًً

ً.ل يبًفرجًال صفهاين(ًال غاينً)ًكتابً.0ًًً.للجاحظ(ًاحليوانً)ًكتابً.1ًًً
ً

 ماًالعواملًاليتًأ دتًا ىلًازدهارًالتأ ليفًاملوسويسًيفًالعرصينًال يويبًواململويك؟ً:سؤال

ً.ال نشاء ديوانً-0ًً.واملغويل الصلييب أ ثرًالغزوينً-1ًً

ً.املهاجرين للعلامء والّشام مرص اس تقطابً-3ًً.الضخمة املكتبات انتشارً-3ًً
ً

 .يفًازدهارًالتأ ليفًاملوسوعي(ًالغزوًالصلييبًواملغويلً)ًماًدورًً:سؤال

ً.ال سالمية ال مة ملقدرات وفكري ثقايف تدمري ُخرِسًمن ما لتعويض املوسوعات حّثًاخلُطىًلتأ ليفًً
ً

 .يفًازدهارًالتأ ليفًاملوسوعي(ًديوانًال نشاءً)ًماًدورًً:سؤال

ً...وال دب والتارخي الرشعية بلعلوم دراية عىل يكونوا أ ن وجب موسوعّيةًللكًمنًيعملًفيه،ًفقدتطلّبًمعرفةًًً
ً

ًفيهً:سؤال  .علل؛ًاكنًأ شهرًكتّابًاملوسوعاتًاكنواًرؤساءًدليوانًال نشاءًأ وًكتّابا

ىلًمعرفةًواسعةًيفًًالفقهًوال دبًوالس ياسةًوالتارخيًًً ً...واجلغرافياًول نًالكتّابًوالعاملونًفيهًحباجةًا 
ً

 .أ شهرًكتّابًاملوسوعاتًيفًالعرصينً:سؤال

ً .املقريزي(3ً)ًً .الصفدي(0ً)ً ً.القلقش ندي(1ً)ًً
ً

 (.بديوانًال نشاء)وحضًاملقصودًً:سؤال

ً.مؤسسةًأ دبيةًوعلميةًودينيةًواس تخباريةًيفًالوقتًنفسهًً
ً

ً.يفًازدهارًالتأ ليفًاملوسوعي(ًًاملكتبات)ًماًدورًً:سؤال

ً.وكرثهتا،ًثًالتأ ليف املعارف لتنوّع فأ اتحًاجملال واخملطوطات؛ًالكتب نفائس وحوت العمل طلبة خلدمة أ ُوِقفتًً
ً

 .يفًازدهارًالتأ ليفًاملوسوعي(ًًجهرةًالعلامء)ًماًدورًً:سؤال

ًً.اخلصوص وجه عىل والشام مرص يف ممتيةًوأ دبية علمية هنضة قيام اكنًلامتزجًعلامءًال ندلسًوالهندًوالعراقًأ ثرًكبريًيفًً
ً

 .أ شهرًالعلامءًاملهاجرينً:سؤال

ً ًً.الاجامتع عمل مؤسس خدلون ابن(1ً)ًً

ً.الصيدةل يف العربًعلامء أ شهر البيطار ابن(0ً)ًً
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ً:أ صنافًاملوسوعاتماًً:ًسؤال

ً.موسوعاتًال دب(1ً)

ًً.موسوعاتًالّتامج(0ً)

 .موسوعاتًالطبيعةًواجلغرافياًوالتارخي(3ً)

ً

ً

ًسوعاتًالعرصينًال يويبًواململويكأ شهرًمًواذكرًً:سؤال

ًًانسبًاملوسوعاتًالآتيةًل حصاهباً:سؤال

ًصنّفًاملوسوعاتًالآتيةً:سؤال

ًصنفهاًاملؤلفًاملوسوعة

ًترامجًالصفديًبلوفيات الوايف

ًأ دبًالوطواطًالفاحضة النقائص الواحضةًوُعرر اخلصائص غرر

ًأ دبًًوطبيعةًوجغرافياًواترخيًالنويريًال دب فنون يف ال رب هناية

ًوجغرافيا وطبيعةًواترخي ترامجًالعمريًًال مصار ممال يف ال بصار مسال

ً هيبًالنبالء أ عالم سري  ًترامجًاذلَّ

ًأ دبًالقلقش نديًال نشا يفًصناعة ال عىش صبح

ًوطبيعةًوجغرافياًواترخيًأ دبًًوًاحلليبًًّالّصبا نس ّي

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ميكنًلهذهًالتصنيفاتًأ نً

 .تتداخلًفاميًبیهنا
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جابتًأ س ئةلًأ دبًالرحالت  ا 

ً(لبنًبطوطة)ًًً.ال سفار وْعائب ال مصار غرائب يف النظار حتفة.ًأً ًً:انسبًالكتابنيًالآتينيًا ىلًمؤلفهياً-1

ً(لبنًجبريً)ًًًًً.ال سفار اتفاقات عن بل خبار تذكرة.بًًًًً

ًً:أ يتعللًماًيً-0

اًمنًأ متع  الرحالت أ دب يعد.ًأ ً ً الّتاثًوًواملذكراتاكلقصص، أ خرى بفنونًلمزتاجهوًوحياهتم النّاس للتصاقهًبواقعً.الفنونًالنرثيةًواحدا

ً.بسببًتنوعًثقافاهتمًوعلوهمماختالفًاهامتماتًالّرّحاةلًيفًرحالهتم.ًب

ً.والساكنية املاكنية البالد ملعرفةًأ حوال علهيا يُعمتد وثقافيةًواجامتعية وجغرافية اترخیية كونهًواثئقً.ًكبرية علمية قمیة الّرحالت ل دبً.ج

آس يا طاف:ًل نه؟ً(أ مريًالرحاةلًاملسلمني)ًبطوطةًًلًلقبًابنً-3 ًاعامًا32 رحلته واس تغرقت.قارةًأ وروب بدلان وبعض أ فريقيا و قاريتًأ

جابتًأ س ئةلًفن  واململويك ال يويب :العرصين يف الرسائل ا 

 العلميةًاليتًأ سهمتًًازدهارًفنًالرسائلًيفًالعرصينًال يويبًواململويك؟ً العواملوحضًً-1

ليه تعود منهًأ و خترج اكنت اليتًوكرثةًاملاكتبات  ال نشاء ديوان(1ً)ً  .وعهود مبايعات من ا 

ظهار الُكتّاب رغبة(0ً)ً ً.الكتابة يف وبراعهتم ثقافهتم يفًا 

ًكتابًالرسائلًيفًالعرصينًال يويبًواململويك؟لًعُّدًالقايضًالفاضلًأ مهًأ معدةًً-0

ْج الكتابة يف وطريقته ل نًرسائل ً.ال بداع عىل هلم وحمفزةًللُكتّاب، الهداية اكنتًهن 

جابتًأ س ئةلًاخلطابةًيفًالعرصينًال يويبًواململويك  ا 

ً.بنيًأ مهيةًاخلطابةًيفًالعرصينًال يويبًواململويكً-1

قناع(0ً)الفاضةلًً القّي عن ادّلفاعًمعلية يف أ سهمت(1ً) آراء امجلاهري ا  ً.س ياس ية أ فاكر و بأ

ً.علل؛ًازدهرتًاخلطابةًالس ياس يةًوادلينيةًيفًالعرصينًال يويبًواململويكً-0

ً.بسببًالغزوينًالصلييبًواملغويلًوالظروفًالس ياس يةًوفّرتًللخطابةًالس ياس يةًوادلينيةًدواعهياًوحمفّزاهتاً

ً:فنيةًللخطبةاس تخرجًمنًالنصًاخلصائصًاًلً-3

آنًالكرم.1ً ً.توظفًاملس ناتًالبديعية.3ًًً.السهةل املعاين ذات الواحضة ال لفاظ اختيار يف تتأ نق.0.ًًالمتثلًبلقرأ

جابتًأ س ئةلًالتأ ليف  واململويك ال يويب العرصين يف املوسوعي ا 

ً.هجائيا ترتیباا مرتبة املعرفة، ميادين خمتلف يف واملعارف العلوم من معلوماتًش ىّتً جيمع كتاب.عّرفًاملوسوعةًً-1

ً:بنيًدورًكًمماًيأ يتًيفًازدهارًاملوسوعاتًيفًالعرصينًال يويبًواململويكً-0

ً... والتارخي الرشعية بلعلوم دراية عىل يكونوا أ ن وجب تطلّبًمعرفةًموسوعّيةًللكًمنًيعملًفيه،ًفقدً:ديوانًال نشاء.ًأ ً

ً.ال سالمية ال مة ملقدرات وفكري ثقايف تدمري ُخرِسًمن ما حّثًاخلُطىًللتأ ليفًلتعويضً:الغزوًالصلييبًواملغويل.ب

ًوجهًاخلصوص عىل والشام مرص يف ممتيةًوأ دبية علمية هنضة قيام اكنًلامتزجًالعلامءًأ ثرًكبريًيف:جهرةًالعلامء.ًج

ً:انسبًالكتبًالآتيةًا ىلًمؤلفهياً-3

ً(للصفديً:الوايفًللوفياتلذلهيب،ً:ًسريًأ عالمًالنبالءللقلقش نديً،ًً:صبحًال عىشًيفًصناعةًال نشا)

ىلًً-3 ًصنفًاملوسوعاتًاليتًدرس هتاًا 

ًانظرًللجدولًأ عالهًموسوعاتًالطبيعةًواجلغرافياًوالتارخي.ًجً:موسوعاتًال دب.ًبً:موسوعاتًترامج.ًأ ً

ًانهتتًالقضاايًال دبية
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ًبـــــــــــــــالغــــــةاًل
 

 الوحدةًال وىلًًًًً

ًأ ولاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاثنيااًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاثلثاًاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً

ً:عملًاملعاين

ًمفهومه.1

ًأ بوابه.0ً

ًفائدته.3ً

 

ً

ً:اخلرب

بتدايئ.1 ًال 

ًالّطـــليب.0ً

 ال ناكري.3ً

ً

ً:ال نشاء

ًال نشاءًالطليب

 ال نشاءًغريًالطليب
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ًالبالغة
ًعملًاملعاين

ًالعريبًالتخصص

ًالفصلًال ولًالوحدةًال وىل

 
ًمفهومًعملًاملعاين:ًأ ولًا

ً.هوًعملًتُعرفًبهًأ حواُلًاللّفظًالعريبًاليتًهباًيُطاِبقًُمقتىضًاحلالًً:عملًاملعاينً-

ًوال نشاء،ًوالتّقدُمًًً:منًأ بوابــهً- صلاخلرب  ً.والتأ خري،ًواحلْذُفًواذّلْكر،ًوال جيازًوال طناب،ًوالف صُلًوالو 

ا،ًمبوافقتهًملرادًاملتلكم،ًوحالًً:ًهفائدتــــــً- ًًالوقوفًعىلًال رسارًاليتًيرتقيًهباًشأ نًالالكمًوي ْفُضلًبعُضهًبعضا

ً.اخملاطب،ًومراعاتهًلقواعدًاللغةًوأ صولهاًوأ عرافهاًً

ىلًتغيريًيفًاملعنًحسبًمرادًاملتلكم،ًمباًيوافقًمقتىضًحالًاخملاطبأ يًتغيريًيطرأ ًعىلًامجلً-  .ةلًبتقدمًأ وًتأ خريًيؤديًا 

 آِنًلًيأ تواًمبثلًال نُسًواجلنً قُلًلِِئًاجمتعِتً:ً"ًقالًتعاىل ذاًالقرأ  "ًعىلًأ ْنًي أ تُواًِبِمثِْلًه 

ياقًومقتىضًاحلال،ًفس ياقًالآيةً"ًال نس"تقّدمتًلكمةًًً  ...يتناولًالبالغةًوصوغًالالكممراعاةًللس ّ

 ًوال نسايًمعرشً:ً"ًقالًتعاىل ًأ ْنًتنُفذواًمنًأ قطارًالسامواِتًوال رضًفانفذواًاجلّنِ ْنًاس تطعمُتْ  "ًا 

ً.ل نًس ياقًالآيةًيتناولًالنفاذًمنًأ قطارًالسامواتًوال رضًواجلنًأ قدرًعىلًذل"ًاجلن"تقّدمتًلكمةًًً

ً

جابتًأ س ئةلًعملًاملعاين ًا 

ا،ًمبوافقتهًملرادًاملتلكم،ًوحالًاخملاطب،ًً.ًوحضًفائدةًعملًاملعاينً-1 الوقوفًعىلًال رسارًاليتًيرتقيًهباًشأ نًالالكمًوي ْفُضلًبعُضهًبعضا

ً.ومراعاتهًلقواعدًاللغةًوأ صولهاًوأ عرافهاًًً

ً

اً-0 ًاحلياةًلكهاًتعبًًً:يقولًأ حدانًمتذّمرا

ًلكّهاًاحلياةًمفاًأ ْعـــــــــً:لكنًاملعريًاذليًُعرفًبتشاؤمهًيقول ًيفًازدايدًًت عب  لًِمنًراغبٍّ ًا  ب  ًج 

ًعىلًنفس يةًالشاعر؟"ًتعبً"ًمادلةلًتقدمًاخلربًً

ً.فقدًقرصًاحلياةًعىلًالشقاءًوالتعبًمتناس يااًماًفهياًمنًراحةًورسورًوسعادةدلىًاملعريًدلةلًعىلًالنظرةًالتشاؤميةًًً

ً

ً:ًوحضًقولًاجلرجاينًً-3

ق ْتًدللهُتاًوتالقْتًمعانهيلیسًا)ً ِمًأ ْنًت وال ْتًأ لفاُظهاًيفًالنّطق،ًبْلًأ ْنًتناس  ِ ً(اًعىلًالوجِهًاذليًاقتضاهًالعقللغرُضًبنظِمًاللك 

ىلًاخملاطب،ًمعًمراعاةًحالًاخملاطبًوقواعدًً يصالًا  أ يًأ نًنظمًالالكمًوترتیبهًيكونًحسبًمرادًاملتلكمًواملعنًاذليًيريدًا 

ً.وأ صولهاًوأ عرافهاًاللغةًواللفاظً

ً



 ...  دباا اإل سلسلة                         

 يف العردبي التخصص                                                                          

   أوس العزّة    
07 4 07 07/700 

 

 84 وغدااًجنم...ًاليومًحملًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفصلًال ولًًًال/ًالثاينًالثانويًًالصف |

 

ًاخلرب:ًاثنياًا

ًأ وًعدمًالّصدقهوًماًحيمتِلًمضً:اخلربً- ذاًاكنًُمطابقااًللواقعًاكنًصادقاا،ًًو،ًفمونهًالّصدق  ًُمطابقًفهوًغريًصادقا  نًاكنًغري  ً.ا 

ً:ال ساسًاذليًيبحثًفيهًعملًاملعاينًهوًامجلةلًوتقسمًا ىلً-

ً.تفيدًالثّبوت:ًامجلةلًال مسيةً-

ً.التجّددًواحلدوثًيفًزمنًمعني،ًوقدًتفيدًالتّجّددًوالاس مترارً(يفًال غلب)تفيدًً:الفعليةامجلةلًً-

ً

جابتًأ س ئةلًاخلرب ًا 

 :مّيًامجلةلًاليتًأ فادتًالتجّددًمنًامجلةلًاليتًأ فادةًالثبوتًيفًكًمماًيأ يت

ًفْردًٍّ(1ً) ً(الثبوت)ًًًً.احلفاُظًعىلًالبیئةًمسؤوليةًكَّ

اًيفًاملافلًادّلولّيةحقّقتًاملرأ ةً(0ً) اًممتّيا ً(التجّدد)ًً.ال ردنيةًحضورا

ً(الثبوت)ًًًًً.ماكنُةًاملرِءًحُبسِنًأ خالِقهًِ(3ً)

ً(التجّدد)ًًًًً.يتحقُقًالنجاُحًبلعزميةًوال صار(3ً)

ً(التجّدد)ً.حيتفُلًال ردنيونًبعيدًالاس تقاللًيفًاخلامسًوالعرشينًمنًأ اير(1ً)

ً

ًأ ضبًاخلرب:ًاثلثاًا

ً(لیسًدليهًعملًمس بقًبه)يُلقىًعىلًخايلًاذّلهن)ً،ً(املؤكدات)أ ْنًيأ يتًاخلربًخاليااًمنًأ دواتًالتوكيدًً:ًالابتدايئ(1ً)

اًبأ داةًتوكيدًواحدة،ًً:ًالطلبــــي(0ً) ًًًً(دًأ وًالّشاّكًيفًقبولًاخلربيُلقىًعىلًاملُّتدًّ)ًًأ ْنًيأ يتًاخلربًُمؤ كَّدا

ًتوكيدًأ وًأ كرث،ًً:ًاريـال نك(3ً) اًبأ دايت  ً(يُلقىًعىلًاملنكر)ًًأ ْنًيأ يتًاخلربًُمؤ كَّدا

ً

ّنً،ًأ ّنً،ًلمًالابتداءً،ًً:ًاملُــؤكّداتً- ًالتنبيهًأ ماً،ًأ لً،ًنوانًالتوكيدً،ًالقسمً،ًقدًللتحقيقً،ًأ حرفًالالمًاملزحلقةً،ًا 

ذاًماًأ تقنتًمعكلًأ حببته)ًال حرفًالزائدةًمثلًً ًللعبيد)...ًًيفًخربًلیسالزائدةًبءًاجلرً،ً(ا  ً(وأ نًهللاًلیسًبظالمٍّ

ً

ً:حّددًضبًاخلربًيفًماًييلً:سؤال

 ...................................................ًًًً(حلقُةًاليوِمًعنًأ ضارًالتّدخنيً:ً)ًقالًُمذيعًيُقّدمًبرانجمااًيفًالتلفاز(1ًًً

ًعدُدًاجلامعاِتًال ردنّيِةًيف(0ًًً ً...................................................ًًًًً.املّدةًال خريةًعىلًحنوًواحضًزاد 

نّكًحصيحًاجلسمً:ً)ًيقولًالطبیبًللمريضًاذليًيشعرًأ نهًمريض(3ًًً ً...................................................ًًًً(ا 

وابتاكر)ًً:يقولًأ حدًالفناننيًالتشكيلينيًملعاريضًهذاًالفن(3ًًً بداعًٍّ ّنًفّنًالرمسًالتشكييلًوس يةُلًا   ....................................................(أ لًا 

ًً

ً
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جابتًأ س ئةلًأ ضبًاخلرب ًا 

ً:حّددًضبًاخلربًيفًكًممّاًيأ يتً(1ً)ً

ً:ً"ًقالًتعاىلً-أ ًً ـهوًالق صُصًاحلق  ـ  ّنًهذاًل ناكري)ًًًًًًً"ا  ً(ا 

آنً:"سورةًال خالصيفًفضلً(ًص)قالًً-ب ًالقرأ نـّــهاًلـــتعدُلًثُلث  ناكري)ًً"واذليًنفسًبيدهًا  ً(ا 

ًوجدانًًًُأ لًايطائرًالفردوسً-ج ّنًالشعر  ناكري)ًًًًًًا  ً(ا 

بداعًًٍّ-د ًوا  ً(ابتدايئ)ًًًًًًًً.ال ردُنًوطُنًحّريةٍّ

ًاجمتعناًأ ّْیاًالوطنً-ه ً(ابتدايئ)ًًًًفأ نتًخاِفُقناًوالّروُحًوالبدنًًًُعىلًهواك 

ًختفُقًال رواُحًفيــل ًً-وً ًُمنيِفًًًهًِـــــــبیت  ًمــنًقرصٍّ يلَّ ًا  ً(طليب)ًًًًأ حب 

ًً.اجعلًاخلربًالابتدايئًيفًامجلةلًالآتيةًمرةاًطلبيااًومرةاًاناكرايًا(0ً)

ًً:الامتحاُنًسهلً ً

ً:ًطــــليب(1ًً ّنًالامتحانًسهل  ًا 

ّنًالامتحانًل ً:ًأ ناكري(0ًً ًـــًـا  ًسهل 

يفًقولًتعاىل(3ً) اأً  ناكري ًً:ًبنيًسببًجميءًاخلربًال ولًطلبيااًوالثاينًا 

لهيمًاثننيًفكّذبوهامًفعّززانًبثالثًفقالـــــــــواً"ً ذًأ ْرسلناًا  ليمكًُمرسلونا  نـّـاًا  ًمثلناًوماًأ نزلًالرمحنًمنًشءًًا  ّلًبرش  قالواًماًأ نمتًا 

ّلًتكذبونًقالواًرب ناًيعملً نًأ نمتًا  ًلا  نـّـاًا  ً"ًيمكًلـــُمرسلونا 

ليمكًُمرسلون نـّـاًا  ليمكًلـــُمرسلونًً(شاكًأ وًمّتدد(ً)مؤكدًواحد:)ًا  نـّـاًا  ً(.منكرًللخرب(ً)مؤكّدين:)ًا 

ً:ًعرّبًعنًمضمونًاخلربًالآيتًبّضبًمناسبًمنًأ ضبًاخلرب(3ً)

ًيفًنفسًشابًيئسًمنًحصولًعىلًفرصةًمعل)ًًًً نكًس تجدًمعالاًبعدًصرًبً(ابعِثًال مل  ً.كًوحبثكأ لًا 

ً

النصًالآيتً(1) ً:اقرأً 

ـــاة،ًوكيـــفًحيـــّتمًشـــعورً"ً ًيعـــرفًكيـــفًيســـ متتُعًبحلي ًســـلّي ًهمـــذب  نســـانًذوق  ـــاةًأ ْنًيكـــونًلال  ّنًأ مّهًســـببًيفًالابهتـــاجًبحلي ا 

ً.الناسًولًينغُّصًعلهيم،ًبلًويدخلًالرّسورًعىلًنفسًصاحبهًونفسًمنًحول

ــرىًّكً ــهًتصــّورًأ رسةًســادًفهيــاًاذّلوقًالســلّي،ًن ّنًذوق ــلًا  ــأ بهًاذلوق،ًب أ وًأ يًمعــلًي ــظًٍّ ــأ يًلف حســاِسًغــريِهًب ًا  ــبًجــرح  ًيتجنّ ــردٍّ ف

ًأ ْنًيتخرّيًاللكمةًاللطيفةًوالعملًالظريفًاذليًيُدخلًالرسورًعىلًأ فرادًأ رسته ىلًحّدِ ً.يرفعهًا 

ًالّتتیـــب ًوُحســـن  ّنًاذلوقًالســـلّيًيفًالبیـــتًل ــــيأ ىبًالـــزناع،ًويـــأ ىبًِحـــّدةًالغضـــب،ًويتطلـّــُبًالنظـــام  ،ًوالاســـ متتاُعًجبـــاملًالزهـــورًا 

ذاًقلنا ّنًريّقًاذلوقًأ كرثً:ًوجاملًالنظافةًوجاملًكًشءًيفًالبیت،ًفلس ناًُمبالغنيًا  اًيفًالّسعادةًمنًريّقًالعقلا  ثرا ً".ا 

بتدايئًًً:اس تخرجًمنًالنصًً.أ ًً ً.فاذلوقًالّسلّيًقادرًعىلًاس تجالبًالقلوبً:خربًا 

ّنًريّقًاذلوقًأ كرثً:خربًطليبًًًًًًًًً اًيفًالّسعادةًمنًريّقًالعقلا  ثرا ً.ًا 

ناكريًًًً ًالّسلّي ًيفًً:ًخربًا  ّنًاذلوق  ـــــيأ ىبًالزّناعً اا  ـ  ً.لبیِتًل
ً

تجالب عىل قادرً  السلّي اذلوق " :مجةل أَتُفيد.ًب جابتك و الثبوت؟ أ م التجُدد "القلوِبً اس ْ ًحضًا 

ً.تفيدًالثبوتًل هناًمجةلًامسية



 ...  دباا اإل سلسلة                         

 يف العردبي التخصص                                                                          

   أوس العزّة    
07 4 07 07/700 

 

 86 وغدااًجنم...ًاليومًحملًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفصلًال ولًًًال/ًالثاينًالثانويًًالصف |

 

ً.ال نشاء:ًرابعاًا

نـًً- مه:ًاءــــــــشـــــــــــال  دقًأ وًع د  ً.هوًالالكُمًاذليًلًحيمتلًمضمونهًالّصِ

ً.ال مرً،ًالهّنىيً،ًالاس تفهامً،ًالنداءً،ًالمتيّنً،ًالتعّجبً،ًالقسم:ًال ساليبًال نشائيةً-

ا خبارا ذًلًتتضّمنًا  ًمضاميهناًبلّصدقًأ وًعدمه،ًا   :يفًامجللًالآتيةًلًنس تطيعًأ نًنصف 

 (يس تعملًالّسائلًعنًقراءةًالروايةً)ًًًملفلحًالعدوانً؟"ًالعتباتً"ًروايةًًهلًقرأ ت ً(1ًًً

ًاحلديث(0ًًً ًُحسن  ًالاس امتعًكامًتتعمّلُ ًُحسن  ًالاس امتع)ًًً.تعمّلْ  (يطلبًالقائلًتعمّلًُحسن 

ًالتاّكفلًيفًوطينً(3ًًً ًُصور   (يتعّجبًمنًجامِلًُصورًالتاكفلًيفًوطنه)ًًًًًً!ماًأ مجل 

 (يُقسمًعىلًاملافظةًعىلًنظافةًبيئته)ًًًًً.ًوهللا،ًل حافظّنًعىلًنظافِةًبيئيت(3ًًً

ً

ً.أ قسامًًال نشاء

نشاءًطليب(1ًً)ً ًغريًحاصلًوقتًالطلبً:ا  ً(ًطلبًشءًغريًحاصلًوقتًالطلب)ً.هوًاذليًيس تدعيًمطلوبا

آتواًالزاكةً"ًً:ال مر.1ًًًً ً".وأ قمیواًالصالةًوأ

اًيّضبًبعضمكًرقابًبعضًلًترجعّنًًًً:الهنىي.0ًًًً ً".بعديًكفارا

ً"مكًيبلغًطولًالهنرً؟ًًً:الاس تفهام.3ًًًً

ً..."ايرّبًًً:النداء.3ًًًً

ًوليتكًترىضًوال انمًِغضابًًفليتكًحتلواًواحلياةًمريرةًًً:المتين.1ًًًً

ً

ً

نشاءًغريًطليب(0ًً)ً ً(ًلیسًفيهًطلب)ًًًً.هوًاذليًليس تدعيًمطلوبًاً:ا 

ًلعمركًماًبلعقلًيكتسبًالغنً(الواو،ًلعمري،ًالباء،ًالتاءً)ًصيغهً:القسم.1ًًًً

اًًًًً"ماًأ عظمًاخلالقًالتعجب.0ًًًً ًهللًدرهًفارسا

ً

جابتًأ س ئةلًال نشاء ًا 

ىلً(1ً)ً نشاءأ وًًخربصنّفًماًحتتهًخطًيفًّكًممّاًيأ يتًا  ً:ا 

ّمعةًا(:ً"ًص)قالً.ًأً  ًالناُسًأ حس نّا:ًتقولونًلًتكونواًا  ْنًأ حسن  نًظلمواًظمناً،ًًا  ً"ًولكنًوّطنواًأ نفسمكوا 

قًًًًأ انًُهناوطُنًالنجوِمً.ًب ْنًأ انًأ تذُكرًُحّدِ ًً؟ًم 

ًلًمنًأ نًتُشقّهاًبس يفكُشّقًطريقكًببتسامتكً.ًج ً.خري 

ًاحْننْتًهلم.ًد ًاحْننًهلُمًالصْخرًُِرماُلًالفيايفًًوًًنعم،ًحنُنًأ بناُءًاذلين 

ًوًحبااًيفًًليالهياًـْنًأ ماانًاـــُكــًوًًُكنًخنيالاًيُظلّلناًايًأ يّــــــــهاًالشعرًُ.ًه

ًمنًلًحُييطًُالّشعرًُ.ًو ًوًمنًعْزمًٍّشديدًِــُخلُــًفـــــــيًماًفيك  ًزاكٍّ ًقٍّ
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ًال نشاءًاخلربً

ًالناُسًأ حس نّاًأ ً ْنًأ حسن  ّمعةًاًا  ًولكنًوّطنواًأ نفسمك/ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًلًتكونواًا 

نًًْأ انًُهناًب ًأ انً؟ًأ تذُكُرًم 

ًُشّقًطريقكًببتسامتكًًج

ًًاحْننًهلُمًالصْخرًًُد

ًـْنًأ ماانًاـــُكــً/ًًًًًًًًًًًايًأ يّــــــــهاًالشعرًًًُه

ًًلًحُييطًُالّشعرًًُو

ً

اًأ سلوبًال نشاء(0ً)ً ً:مّيًال نشاءًالطليبًمنًغريًالطليبًيفًماًحتتهًخط،ًُمحّددا

ًَّ:ً"ًقالًتعاىل.1ً ًعنًاملُنكرًوأ ُمْرًبملعروِفًًالّصالةً أ ِقْمًًًايبيُن  ّنًذلًمنًعزمًال موِرًًواصرْبًعىلًماًأ صابكًوانْه  ولًتُصغّرًخّدكًا 

اًللناِسً ً".ًولًمتِشًيفًال رِضًمرحا

ًً(ً َّ نشاءًطليب،ًنداء:ًايبيُن  نشاءًطليب،ًأ مرً:ًأ ِقْمًالّصالة ً)ًًًً(ا  ًًًًً(ًا 

نشاءًطليب،ً:وأ ُمْرًبملعروِفً)ً نشاءًطليب،ًأ مرً)ًًً(أ مرا  ًعنًاملُنكرًا  ًً(وانْه 

نشاءًطليب،ًأ مرً:ًواصرْبًعىلًماًأ صابك)ً نشاءًطليب،ًهنىيً:ًولًتُصغّرًخّدكًللناِسً)ً(ا  ًً(ًا 

اًولًمتِشًيفًا)ً نشاءًطليب،ًهنىيً:ًل رِضًمرحا ً(ا 

ًبنتًٍّ.0ًً ًادّلهِرًعنديًك  ــًًًأ بنْت  نشاءًطليب)ًًًًـيفًوصلِتًأ نِتًمنًالّزحامًِفكـــــ ً(،ًاس تفهاما 

ا.3ً ِبًاجمْلدًمتْرا آلِكُهًًُلًحْتس  ًأ ًالّصرباــــــــــلْنًتبلُغ ًاجملًًأ نت  ًحىّتًتلْع ق  نشاءًطليب،ًهنىي)ًًًًًد  ً(ا 

ًالّشْعرً .3ً ك  نشاد  ًا  نشاءًغريًطليبًتعجب)ًًًًًًًًًًً!ًماًأ بْدع  ً(ا 

ًالوادي.1ً ًمـــْنًِذكراكًِماًيُْشـــــــــِبُهًًًطرِبُْتًوعادينًايًجارة  نشاءًطليب،ًنداء)ًًًًًال ْحـــــالم  ًً(ا 

نشاءًطليب،ًاس تفهام)ًًًًًــــــــــــــوًقـــــلب ِكًالُقــل ـــباــهلِلًأ شكــًً؟ًذاًحىّتًولًمْرحبااأ هكـــــــــ.1ً ًً(ا 

ً

نشائكًمثالًعىلًكًمن(3ً) ً(يّتكًللطالبًحريةًالتعبري)ًًً:هاتًمنًا 

ًماذاًخیرسًال نسانًحنيًيبتسمًيفًوجهًالآخرين؟ًًً(الاس تفهام)ًال نشاءًالطليب.1ً

ً!أ كرْمًبل بءًُخلقااًًً(التعجب)ال نشاءًغريًالطليبً.0ً

ّنًالّسعادةًيفًالعطاءًًً(القسم)ال نشاءًغريًالطليبً.3ً ً.وهللا،ًا 

ً.احرصًعىلًتطويرًذاتكًوقدراتكًبلعملًًًًًِ(ال مر)ال نشاءًالطليبً.3ً

ً

ً

ً
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ً:الطليبال نشاءً

ًًًً.عىلًوجهًال لزامًوالاس تعالء.ًهوًطلبًُحصولًالفعلًً:ًرـــــــال مــــــً(1ً)ً

ً.مبعنًأ نّكًُملكّفًوُملزمًبفعلً:ًال لزامً-ًيكونًعىلًوجهًًً:ال مرًاحلقيقيً

ىلًال دّنًمزنةلًً:الاس تعالءً-ًًًًًًًًًًًًًًًًًً ً.منًال عىلًمزنةلًا 
ً

 ًواحدةًًايًأ ْیاًالنّاس:ً"ًقالًتعاىل ً"اتّقواًربمّكًاذليًخلقمكًمنًنفسٍّ

 .؛ًل نًالطلبًمنًال عىلًلل دّنًمزنةلعىلًوجهًالاس تعالء.ًًًل هنمًملكفونًتقوىًهللاًعىلًوجهًال لزام؛ً

 ْعهاًيفًماكهنا:ًقالْتًال م ًلبهنا ،ًوض  ك   ًً.رتّْبًأ غراض 

ىلًال دّنً:ال مرًحقيقيً  .ل نًال بنًُملزمًوُملّكفًبّتتیبًأ غراضهًووضعهاًمباكهنا،ًوالطلبًمنًال عىلًمزنةلًا 

 ًالفرديّةًبنيًالطلبةًِ:ًقالًاملديُرًللمعلّمني  ًً.راُعواًالفروق 

ىلًال دّنًمزنةلاملعلمونًُملزمونًوُملكًًّل ن:ًال مرًحقيقيً  .فونًمبراعاةًالفروق،ًوالطلبًمنًال عىلًمزنةلًا 
ً

 

ً:صيغًال مـــر

خواان:ًًًًفعلًال مـر(1ًً)ً ً.كونواًعباد ًهللاًا 

ًأ عىلًحيتذيهًالناسًيفًال خالقًامحليدة:ًًاملضارعًاملقرونًبالمًال مر(0ًًً)ً ً.ًلــــنكنًمثالا

آمني()ًمبعنًاسكتً:صه.)ًهّياًنُنّظفًحديقةًاملزنل:ًًًامسًفعلًال مر(3ًً)ً ً(أ قبلً:ًيحًّ()ًاس تجبً:ًأ

ً"وبلوادلينًا حساانً"ً:ًًاملصدرًالنائبًعنًفعل(3ًً)ً

ً

لهياًخیرجًاليتًاملعاينًًًًًً لزامًل)ًال مرًا  ً:ًًًًً(اس تعالءًولًفهياًا 

ً.ً(عندماًيصدرًمنًال قلًمزنةلًا ىلًال عىلًمزنةلً:ً)ًًًادّلعاء(1ًً)ً

ًالقلوِب،ً"ًًًً ًايًُمرّصِف  ً".قلوب ناًعىلًطاعِتِكًًّصِْفًاللهمَّ

ً(ً-امجلاداتًً-ّكًأ مرًيُوّجهًا ىلًغريًالعاقلً:ً)ًًًالمتين(0ًً)ً

ًوماًال صباُحًمنكًبأ مثًًاجْن يِلًأ لًأ ّْیاًالليلًالطويُلًأ لًًًً ًلـــــبصبحٍّ

لزامً:ً)ًالنصحًوال رشاد(3ًً) ً(عندماًيكونًال مرًمتضّمنااًمعنًالنّصيحةًوال رشادًمنًغريًا 

ذاًانبتكًانئِبـــةً سًًِشاِورًًًًْ ًا  ًمنًأ هلًاملشوراِتًًًواك  ْنًُكنت  اًوا  ًيوما

ظهارًْعزهًوعدمًقدرته:ً)ًًالتعجي(3ًً)ًً ً(شءًمس تحيل)(.ّكًأ مرًلًيقوىًاملُخاطبًعىلًفعل،ًيُقصدًا 

ًًفأْتُوا"ًًًً ً"ِبسورةًمنًمثِلِ

اًومزنةل:ً)ًًًالالامتس(1ًً)ً ً(ّكًأ مرًيكونًفيهًاملُخاطبًوالقائلًمتساوينيًقْدرا

ًبسقطًاللوىًبنيًادلخولًحفوملًًنًذكرىًحبيبًومزنلنبِكًمًقفاًًً
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جابتًأ س ئةلًال نشاءًالطليبً ً(ال مر)ًا 

ًا ىلًمعنًبالغيًيفًّكًممّاًيأ يت(1ً)ً ً:مّيًال مرًاحلقيقيًمنًال مرًاذليًخرج 

آمنواًصل وًعليهًوسلًّ:ً"ًقالًتعاىل.ًأً ً ًأ ًعىلًالنيّبًايًأ ّْیاًاذلين  ًومالئكت ُهًيُصل ون  ّنًهللا  ااًا  ً(حقيقي)ً"مواًتسلمی

ً(أ مرًبالغي)ًًًفاطرحًأ ذاكًويرّسًكًماًصعباًًال ْمُرًأ يرُْسًمّماًأ نتًتُضمُرهًُ.ًبً

ًعبةل ًواْسل ميومِعًًًايًدارًعبةلًبجلواءًتلكّمي.ًجً اًدار  ً(أ مرًبالغي)ًًًيًصباحا

جنازاتًالّشهرًاحلايّلًيف:ًقالًُمديرًل حدًموّظفيه.ًدً اًعنًا  ً(حقيقي)ًًً.الرشكةًاكتْبًيلًتقريرا

ًفيهِلُتنّظمًوقتك،ًولًْ:ًقالًمعملًل حدًطلبته.ًهً ً(أ مرًبالغي)ًًًًً.تس ت ِفْدًمنًّكًاثنيةٍّ

ً(حقيقي)ًًًً.ْمًاخملّططًيفًتنفيذًاملرشوعالزتًِ:ًقالًصاحبًاملرشوعًللمهندسًاملُنفّذ.ًوً

ًاكمالًا:ًقالًأ حدمهًخماطباالآخرًيعيبًالناس.ًزً نساانا ً(مرًبالغيأ ً)ًًًًً.هاتًيلًا 

ْنًل وى.ًحً اًعىلًوعِْدًالّزماِنًوا  ً(أ مرًبالغي)ًًًًفع ساُهًيُصبُحًاتئبااًمّماًجنًًصرْبا

ً

ليهًال مرًيفًّكًمّماًيأ يت(0ً) ً:بنيًاملعنًالبالغيًاذليًخرجًا 

ً(ادّلعاء)ًًًً"رّبًاغِفْرًيلًولوادلّيًوملنًدخلًبیيتًُمؤمنااًوللمؤمننيًواملؤانت:ً"ًقالًتعاىل.ًأً 

دارِكًوامْخدي.ًب ْنًم  آجالًًًِفياًمْشُسًُكفّيًع  ً(المتين)ًًًوايًُشهُْبًُغوريًيفًدايجرِيًأ

ذاًكنت ً.ًج ًمرسالــــــــــــــيفًحًا  رشاد)ًًًحكمیااًولًتوصهًلًْــــــــــــــــفأ رسًًًاجةٍّ ً(نصحًوا 

ًهْزلاًلع.ًد اًمات  ـوادا ًأً ًًًليّنــــــأ رينــيًج  ً(تعجي)ًًًخدّلاــــــوًخبيالاًُمــــأ رىًماًترين 

ًاجلاه.ًه ًهجاةلًافدعواًمقال  ًشًًًـــــــــــلني  ًوًذاك  آيمــــــــــهـــــــذاًِعرايق  ً(الامتس)ًًًأ

ـًًً ًــــــــــاممكًبرواِجِحًال حالمًِــــأ ْرحـًًًاًبأ يبًوأ يمًأ نمتًُـــــــداركًوـــــــــــوتـ 

ً

ً:وحضًماًيأ يت(3ً)

مًأ حِسنًًْ:ىلًالنصحًوال رشاداً (ًأ ْحِسنًْ)خروجًال مرً.1ً ىلًالناِسًتس تعِبْدًقُلوهب  ًا حسانًًًُا  ًال نسان  ًفطاملاًاس تعبد 

ىلًفعلًحسنً لزامًبلًال رشادًا  ًل نهًخیاطبًال نسانًعىلًسبيلًالنصيحة،ًوالنصيحةًلًتكونًعىلًوجهًال 

ذًْ)خروجًال مرً.0ً ليهًًً:ا ىلًالتعجي(ًاخّتِ ًا  ْنًجنحت  اًيفًاجلوًفاعزتًًنفقااًيفًًفاخّتذًْفا  ًال رِضًأ وُسلّما

ظهارًعدمًقدرةًال نسانًوْعزهًعنًاعزتالًالناسًوالعیشًوحيداًيفًبطنًال رضًأ وًيفًالسامءً ًل نهًيريدًا 

لّياين)خروجًال مرً.3ً ًً:ا ىلًالالامتسًيف(ًخ  َّ لِّياينايًخلييل  باِبًًًوًمــــاًبـــــــيًخ  ًالش ّ ًعهْد  يلَّ ًأ وًأ عيداًا 

ً.طبًصديقيهًوهامًيفًمزنلتهًنفسها،ًوال مرًهناًمنًنّدًلنّدًلیسًفيهًاس تعالءل نًالشاعرًخیاً

ًُمنرِسحً ًختّطريً(عامن)خروجًال مرًا ىلًالمتينًيفًخماطبةً.3ً بِحًمنكًالِفْتن ةًًًفِصباِكًالغض  ًيُضفيًعىلًالص 

فّقيًوًًًًً اًًوًص  حا ــــر  اًاس تبرشيم  ًمالّّبًوًماًغلباًًفرحا ًفمكًمنًاحلّبِ

ً.هًخیاطبًغريًالعاقل،ًويهًمدينةًعامنل نً

ىلًادّلعاء(ًيرّسًْ)خروجًال مرً.1ً ًْ:ًًًيفًالقولًا  ًولًتُعرّسِ ْ ً.رّبًي رّسِ

ً.ال عىلًمزنةل،ًعىلًسبيلًطلبًالتیس يري(ًجلًوعال)ل نًال مرًموجهًمنًال نسانًال دّنًمزنةلًا ىلًهللاًً

ً
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ً:ال نشاءًالطليب

اًمنًقبلًُهوًطلبًالِعمِلًً:ًالاس تفهامً(0ً)ً ًْلًيكنًمعلوما ً(الاس تفهامًاحلقيقي)ًً.بيشءٍّ

ًتقُعًدائرةًاملكتبةًالوطنيةً؟ًًً ًًأ يْن 

نً،ًماً،ًمىتً،ًأ اينً،ًكيفً،ًأ ينً،ًمكً،ًأ يً:أ دواتــــــــهً ًهلً،ًم 

ً

لهياًالاس تفهام ً:املعاينًاليتًخیرجًا 

ً(طلبًالعملًمباًجيهلًفاملعرفةًحاصةلًدليهفالًيقصدًالّسائلً)قدًيُرادًبلس تفهامًغريًاملعنًاحلقيقيًل،ًً-

ً(.يكونًعندماًجتيءًأ داةًالاس تفهامًللنفي،ًأ ْيًيُمكنًا حاللًأ داةًالنفيًحملّها)ًالنفي(1ًً)ً

ّلًال حسانً:ً"ًقالًتعاىلًًً ً(ما)جاءتًمبعنً(ًهل)ًًًًًً".هلًجزاءًال حسانًا 

ًونفيااًيكونًحبملًاخملاطبًعىلًال قرارًمباً)ًًالتقرير(0ًً)ً ثبااتا ً(.يعرفهًا 

ًنيًبطونًراحً؟وأ ندىًالعاملــًًطايــــاًأ لس متًخريًمنًركبًاملً-ً

ِملًاملمدوحًعىلًال قرارًبتّصافهًبصفيتً ْ ً(الفضلًواجلود)الشاعرًحي 

ًأ ْلًترُّصًأ نتًعىلًدراسةًهذاًالتخّصص؟:ًيقولًأ بًلبنهًاذليًيتذمرًمنًعدمًوجودًفرصةًمعلً-ً

ً(.كونًحنيًيقِصدًالسائلًالتعّجبًمنًأ مرًماًوي)ًالتعّجب(3ًً)ً

ِّ،ًماًأ بً-ً ًمبنًْاًُلًُمولـــمًوِكًخبيلً ـــايًابنةًالّي  وحبِسًــــــــــــــع  ًًًًعًٍّ

ًوجية؟-ًًًًًًً ىلًهذهًال جنازاتًيفًمّدةٍّ ًكْيفًوصلتًاملرأ ُةًالردنيةًا 

ًادّلهرًعنديًكًبنتًًٍّ-ً ًفكيفًوصلِتًأ نتًمنًالزحاِمً؟ًًأ بنت 

اً)ًًال ناكر(3ًً)ً ً(ويقعًهذاًاملُنكرًبعدًمهزةًالاس تفهامً(.ً)ًعندماًيكونًال مرًاملُس تفه مًمنهًُمنكرا

ً"أ نُلْزُِممُكُوهاًوأ نمتًلهاًاكرمهونً:ً"ًقالًتعاىلً

ًعنًالّسريًيفًالطريقً؟ً ُقًغريك  ّوِ ًَأتُع 

ًمنًال مورً)ًالتشويق(1ًً)ً ىلًأ مرٍّ ً(.حنيًيقصدًالّسائلًتشويقًاخملاطبًا 

ًبینمْكً(:ً"ًص)قالً ذاًفعلمتوهًحتاببمتً؟ًأ فشواًالسالم  ًا  لًأ دلمّكًعىلًشءٍّ ً".أ و 

ًتُطّورًهباًهماراتكًيفًلُعبةًالّشطرجنً؟ً ًهلًأ ُدّلًعىلًطريقةٍّ

ً".هلًأ دلمّكًعىلًجِتارةًتنجيمكًمنًعذابًأ لّي:ً"ًقالًتعاىلً

ظهارًالتحرّسًعىلًأ مر)ًالتّحرسً(1ًً)ً ً(.ماًًيكونًحنيًيقصدًالّسائلًا 

ًًًأ هيلًولًجرياهُناًجرياينً؟ًًماًللمنازلًأ صبحْتًلًأ هلُهاًً

ً

ً

ً
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جابتًأ س ئةلًال نشاءًالطليبً ً(الاس تفهام)ا 

ًا ىلًمعنًبالغيًيفًّكًممّاًيأ يت(1ً)ً ً:مّيًالاس تفهامًاحلقيقيًمنًالاس تفهامًاذليًخرج 

ياحًُمواطنااًأ ردنياا.1ً ىلًاملُدّرجًِ:ًسأ لًأ حدًالس ّ ًيفًمّعانً؟كيفًأ ِصُلًا  ً(حقيقي)ًًًًالرومايِنّ

ه.0ً اًت امم  ْدُمً؟ًًمىتًيبلُغًالبنياُنًي وما ًت بنيِهًوغرُيكًْی  ذاًُكنت  ً(بالغي)ًًًًا 

ً(بالغي)ً"ًأ لًأ حّذركًمنًالتأ خرًعنًالعمل:قالًأ حدًاملوظفنيًلزميلًبعدًتكرارًتأ خرهًعنًالعملًوحتذيرهًاملس متّرًل.3ً

ليهًالاس تفهامًيفًكًممّاًاييتبنّيًاملعنًالبالغيً(0ً) ًًًًًً:اذليًخرجًا 

ًلًيبىل:ً"ًقالًتعاىل.1ً آدُمًهلًأ دّلًعىلًجشرِةًاخلدُِلًوُمكْلٍّ ليهًالش يطاُنًقالًايًأ ًا  ً(التشويق)ًًً"فوسوس 

ًهباًكثريةً .0ً ْنًسأ لْت  ًبهًعيوُبً؟ًًُعيويبًا  ًالنّاِسًلیس  ً(النفي)ًًًًوأ ي 

ً(التعجب)ًًًًوبلشاِمًأ خرىًكيفًيلتقيانً؟ًًًا ىلًهللاًأ شكوًبملدينةًحاجةًا.3ً

ً(ال ناكر)ًًًًًًًًًأ يفًهذاًالّزمانًتُصّدُقًِظكّلً؟.3ً

ًأ ّمي.1ً ً(التحرس)ًًًًأ يُصِبُحًيفًالّضحِیًوفيهًيُمسً؟ًًًفياًلهفيًعليهًولهف 

ذاًال لُفًقادين.1ً لُفًجائُزً؟ًًأ لًتعلميًأ يّنًا  ىلًاجلوِرًلًأ نقاُدًةًال  ً(التقرير)ًًًًا 

ً:وحضًماًيأ يت(3ً)

ًأ لّيً:"ًخروجًالاس تفهامًا ىلًمعنًالتشويقًيفًقولًتعاىل.1ً ًتنجيمكًمنًعذابٍّ آمنواًهلًأ دلمّكًعىلًجتارةٍّ ً"ايًأ ْیاًاذلينًأ

ىلًمعرفةًنوعًالتجارةًالراحبةًاليتًتنّجهيمًمنًالعذاب ً.ل نًهللاًعزًوجلًيثريًفضولًالنّاسًا 

ًمنًاخّتع ًهذهًال داةً؟"ًيفًسؤالًاملذيعًلشابًموهوبًاخّتعًأ داةًُمفيدة؟ًخروجًالاس تفهامًا ىلًمعنًالتقريرً.0ً ًأ لست 

ً.ل نًاملذيعًيقصدًمحلًالشابًعىلًال قرارًأ مامًاملس متعنيًأ نهًاخرعًهذهًال داة،ًمنًببًاملدح

آزرًأ ت تِّخُذًأ صنا:ً"ًخروجًالاس تفهامًا ىلًمعنًال ناكرًيفًقولًتعاىل.3ً براهّيًل بيهًأ ذًقالًا  آلهُةًوا  اًأ ً".ما

براهّيًينكرًعبادةًأ بيهًوقومهًلل صنامًويرفضها،ًوقدًوقعًال مرًاملنكرًبعدًمهزةًالاس تفهاملً  ً.نًس يدانًا 

اًما،ًذللًأ ْعطًِمنهًالآن؛ًليكونً"ًً(3) ّنًّكًماًمتلكهًاليومًسیتفّرقًيوما ًيفًثروِتكًشء ًتْقدُرًأ ْنًتستبقيهًلنفِسك،ًا  لعمري،ًلیس 

ًأ ْنًأ ْعطي،ًولكِنًاملس تحقنّيًفقط:ًوطاملاًمسعُتكًتقول.ًفصُلًالعطاِءًمنًفصولًحياتك يّنًأ حب  فكيفًتنىسً،ًايًصاحِ،ًأ ّنًال جشارً.ًا 

ً"تاِنكًلًتقولًقولً؟ًومثلهاًالُقطعانًيفًمراعيكً؟ًيفًبُسً 

اًماً"ًتُمثّلًمجةلً.ًأ ً.1ً ّنًّكًماًمتلكهًاليومًسیتفّرقًيوما اًًً.خربااًطلبياا"ًا  اًواحدا نًّ)ل هناًتضمنتًمؤكدا ً(ا 

اًابتدائياا"ًوطاملاًمسعتكًتقول"ًتُمثّلًمجةلً.ًبًً ً.ل هناًختلوًمنًاملؤكداتًًًً.خربا

نشاءًطليبًّاس تخرجًمنًا.0ً ًلـــعمريًًًًً.لنصًأ سلوبًا 

ليهًالاس تفهامًيفًالعبارة.3ً ًًًً:ًماًاملعنًالبالغيًاذليًخرجًا 

راعيكً؟ً"ً ًالتعجبً"فكيفًتنىس،ًايًصاحِ،ًأ ّنًال جشارًيفًبُس تانكًلًتقوُلًقول؟ًومثلهاًالقطعانًيفًم 

لزامًأ وًتلكيفًًحقيقيًأ مًغريًحقيقي؟"ًذللًأ عطًمنهًالآن"ًهلًال مرًيفًعبارة.3ً ً(نصح)غريًحقيقي،ًلیسًفيهًا 
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ًالنقدًال ديب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ًالنقدًيفً

ًالعرصًالعبايس

ًالفــــحوةلًالشعريـّـة

ًوالّصــــنعةالّطــــبعً

ًاللفـــــــظًواملعـــن

ًالصدقًوالكذبًيفًالشعر

ً

ً

ً

ً

ً

 

ًاملذاهبًال دبيّة

ًيفًالعرصاحلديث

ًاملذهبًالالكس ييك

ً(مدرسةًال حياءًوالهنضة)

ًاملذهبًالرومانس

ًاملذهبًالواقــــعي

ًاملذهبًالرمــــزي
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ًالنقدًال ديب
ًالنقدًيفًالعرصًالعبايس

ًالعريبًالتخصص

ًالفصلًال ولًالوحدةًالثانية
ً

 .علل؛ًمتّيًالنّقدًال ديبًيفًالعرصًالعبايسًعنًغريهًمنًالعصورًالّسابقةً:سؤال

ً.شهدًالعرصًمنًهنضةًواسعةًمشلتًجوانبًاحلياةًمجيعهالتأ ثّرهًمباً(1ً)ًً

ً.لتأ ثّرهًحبركةًالتجديد،ًيفًالشعرًالعريب(0ً)ًً

آفاقهًمعًاّطالعًالنقّادًعىلًالثقافات(3ً)ًً ً(.الهنديّة،ًوالفارس ّية،ًواليواننيّة:ً)توّسعًأ

 .يفًالشعرًالعريبًيفًالعرصًالعبايس(ًحبركةًالتّجديد)وحضًاملقصودًً:سؤال

ً.اولتًبعضًالشعراءًالتجديدًيفًشلكًالقصيدةًالعربيةًأ وًمضموهناًأ وًأ سلوهباحمًً

اًمهنجيااً:ً"ًوحضًاملقصودًبلعبارةًالآتيةً:سؤال ًالنقدًيفًالعبايسًنقدا  ".أ صبح 

 .أ يًأ صبحًلًقواعدهًوأ صولًاليتًيُقاسًهباًً

ً:انسبًالكتبًالنقديةًالآتيةًيفًالعرصًالعبايسًا ىلًُمؤلّفهياً:سؤال

ًاملؤلّفًامسًالكتاب

ًابنًساّلمًاجلُمحيً.ًطبقاتًحفولًالشعراء(1ً)

ًاجلاحظً.البيانًوالتّبیني(0ً)

ً.ابنًقتيبةً.الشعرًوالشعراء(3ً)

ً.ابنًطباطباً.ِعيارًالشعر(3ً)

ًقُدامةًبنًجعفرً.نقدًالشعر(1ً)

ًالآمديً.املوازنةًبنيًأ يبًمتّامًوالُبحّتي(1ً)

ًابنًرش يقًالقريواينً.الشعرًونقدهالُعمدةًيفًصناعةً(7ً)

ًعبدًالقاهرًاجلُرجاينًًّ.دلئلًال ْعاز(8ً)

 .حيفظًالطالبًامسًالكتابًوينس بهًا ىلًصاحبه:ًُمالحظاتًهامةًوُملزمة

ً

ىلًالنقدًالعبايس جابتًأ س ئةلًاملدخلًا  ًا 

ىلًمؤلفهياً-1 ً(اجلدولًيفًال عىلانظرً)ً.مّسًِثالثةًمنًالكتبًالنقديةًيفًالعرصًالعبايس،ًوانس ّباًا 

اًمهنجياا:ً"وحضًالعبارةًالآتيةً-0 ً"أ صبحًالنقدًيفًالعرصًالعبايسًنقدا

ِّفت هبا، يُقاس اليت العلمية وأ صول قواعده ل أ صبحً آً وتنوعت نقدية كتب وأ ل ً.فهيا النقاد راء أ

ً.ًعلل؛ًمّيًالنّقدًال ديبًيفًالعرصًالعبايسًعنًغريهًمنًالعصورًالّسابقةً-3

ً.لتأ ثّرهًمباًشهدًالعرصًمنًهنضةًواسعةًمشلتًجوانبًاحلياةًمجيعها(1ً)

ً.لتأ ثّرهًحبركةًالتجديد،ًيفًالشعرًالعريب(0ً)

آفاقهًمعًاّطالعًالنقّادًعىلًالثقافات(3ً) ً(.الهنديّة،ًوالفارس ّية،ًواليواننيّة:ً)توّسعًأ
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ًالقضاايًالنقديةًالعامةًيفًالعرصًالعبايس
ً

ًالعامةًاليتًتناولهاًالنقدًالعبايسً؟ًماًالقضاايًالنقديةً:سؤال

ًالصدقًوالكذبًيفًالشعر(3ً)ًًاللفظًواملعن(3ً)ًًًًًًًًًالطبعًوالصنعة(0ً)ًً.الفحوةلًالشعرية(1ً)ً

ً

ً:الفحوةلًالشعرية(1ًً)ً

هً ً.تعينًقُدرةًالشاعرًالفنّيةًومتي 
ً

 ؟عّدهاًالنقّادةً،ًكامًالفحوةلًالشعريًماًالوسائلًاليتًيصلًهباًالشاعرًا ىلً:سؤال

ً.حفظًأ شعارًالعربًوروايهتا(1ً)ًً

ً(تُمكّنهًمنًطرقًاملعاينًاخملتلفة)؛ًًامتالكًثروةًلغويةًواسعة(0ً)ًً

ً(لُيضمهناًيفًشعرهًمبدحًأ وًذم)؛ًًال ملامًمبناقبًالقبائلًومثالّبا(3ً)ًً
ً

 ؟ًاملعايريًاليتًحُيمكًهباًللشاعرًبفحولتهًالشعريةماًً:سؤال

ً.وفرةًالقصائدًالطوال(3ً)ً.ال غراضًالشعريةًتعّدد(0ً)ًً.الشعرجودةً(1ً)ًً

ودةًعىلًالشاعرًاذليًيكونًدونًذل،ًً:سؤالً ًاليتًوضعهاًالنقادًجلودةًالشعرً؟ماًاملقايیسًيُقّدمًالشاعرًاذليًيتّصفًشعرهًبلـج 

ىلًاملعاين.0ًًً.جزاةلًاللفظ.1ًًً ْبقًا  ً.ُحسنًالتّصويرًوالتّشبيه.3ًًً.الس ّ

 .علل؛ًقّدمًالنقادًُكثرّيًعّزةًعىلًمجيلًبُثینةً:سؤال

ًوذلًلتفوقهًعليهًبتعّددًال غراضًالشعريةًً

اًووصفاا؟(ًهوًأ كرثمه:ً)ماًمعيارًالفحوةلًالشعريةًاذليًأ قرًبهًابنًساّلمًامجلحيًلل عىشًيفًقولً:سؤال اًوهجاءاًوخفرا  مدحا

ً.تعّددًال غراضًالشعريةًً

ئلًعنًالشاعرًاحلادرةً:سؤال ً(.ًلوًقالًمخسًقصائدًمثلًقصيدتهًلاكنًحفالًا:ً)ماًمعيارًالفحوةلًالشعريةًيفًقولًال مصعيًحنيًس ُ

 .عدمًوفرةًالقصائدًالطوالًً

ة:ًالشاعرًاجلاهيل)علل؛ًلًيعتربًال مصعيًً:سؤال ًًً.حفالاًشعرايًا(ًاحلاِدر 

ً.عدمًوفرةًالقصائدًالطوالًً

ًلشعريةأ س ئةلًدرسًالفحوةلًا

ً..................................................................................................................................................................................؟"الفحوةلًالشعرية"ماًاملقصودًبـً(1ً

ًعّدًالنقادًالعباس يونًيفًرأ يك(0ً ىلًالفحوةلًالشعرية؟ًحفظًأ شعارًالعربًوروايهتا،ًِلـم  ًوس يةلًا 

ً...ل نهًميكنًالشاعرًمنًالاس تفادةًمنًالتجاربًالشعوريةًللآخرين،ًفيتعملًجزاةلًاللفظ،ًواملعاين،ًوحسنًالتصويرًوالتشبيه

اًووصفاا؟(ًهوًأ كرثمه)ًوقالًأ حصابًال عىش:ً"ًل عىشًعنًالشاعرًاابنًساّلمًامجلحيًقالً(3ً ًوخفرا اًوهجاءا ًمدحا

ًً.......................................................................................................ماًمعيارًالفحوةلًالشعريةًاذليًأ قّرًبهًابنًسالمًامجلحيًلل عىش؟ًًًً
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ً:الطبعًوالصنعة(0ًً)ًً

ً.مهًمنًميلكونًاملوهبةًولًيبالغونًيفًمراجعةًنصوصهمً(:الّسليقة)أ دبءًالّطْبعً(1ً)

ً(يبنونًالنّصوصًبیرُس،ًولًيعمتدونًاملراجعاتًادلامئةًوطولًالنظرًيفًماًينظمونًأ وًيؤلّفون)ًًً

ً

ً.ًمًال ديبمهًمنًميلكونًاملوهبةًويراجعونًماًنظمواًوأ لفواًمنًأ جلًالارتقاءًبنتاهج:ًعةــــــــــــــنأ دبءًالّصً(0ً)

ً(يس تغرقونًيفًالتأ ليفًزمنااًطويالًا)ًًً
ً

 .عّرفًاحلوليّاتً:سؤال

ً(مقلبااًرأ يهًونظرهًقبلًأ نًخیرهجاًللناس.ً)يهًالقصائدًاليتًيُمضًهباًشعراهئاًعامااًاكمالًيفًنظمهاًً
ً

 .علل؛ًيمتّيًأ دبءًالصنعةًبلتأ ينًاملبينًعىلًالنظرًالعقيلًًّ:سؤالً

ً.زمنااًطويالاًيفًالتأ ليف،ًويعمتدونًاملراجعاتًادلامئةًوطولًالنظرًيفًماًيؤلفونل هنمًيس تغرقونًًً
ً

 .عّددًحوافزًال بداعًال ديبًاليتًتقودًللنتاجًال ديبًاجليّدً:سؤال

ًً.البواعثًالنفس ّية(1ً)ًً

ً(معرفةًأ نسابًالعرب،ًوالرباعةًيفًعملًالنحو)ً.الّسعيًا ىلًحتصيلًاملعارفًاملتنّوعة(0ً)ًً

ً.ال كثارًمنًممارسةًالتأ ليفًال ديب(3ً)ًً
ً

 :مّيًنوعًاحلافزًا ىلًال بداعًال ديبًيفًكًممّاًيأ يتً:سؤال

شءًأ وحفظهًيفًًًال وقاتًوأ نتًقليلًاهلموم،ًصفرًمنًالغموم،ًواعملًأ ّنًالعادةًيفًال وقاتًأ ْنًيقصدًال نسانًلتأ ليفًرّيًخـت.1ًًً

ًقدًأ خذتًًحًً ً(البواعثًالنفس يّة)ًً.ظهاًمنًالّراحةًوقسطهاًمنًالنّوموقتًالّسحر،ًوذلًأ ّنًالنفس 

ً(حتصيلًاملعارفًاملتنوعة)ًًًًً.معرفةًأ نسابًالعرب،ًوالرباعةًيفًعملًالنحو.0ًًً

ً

ًأ س ئةلًدرسًنظريةًالّطبعًوالصنعة
ً

ًماًاملقصودًبلكًمنً(1ً

ً...................................................................................................................................................................................................................................................................:أ دبءًالّطــــبعًً

ً................................................................................................................................................................................................................................................................ً:أ دبءًالصنعةًً

ً........................................................................................................................................................................................................................................................احلوليّاتعّرفًالقصائدً(0ً

ً:مّيًنوعًاحلافزًا ىلًال بداعًال ديبًيفًكًمّماًيأ يت.3ًً

ايك(1ً جابهتاًا  ً(البواعثًالنفس يّة)ًًًً.ُخذًمنًنْفِسكًساعةًنشاطكًوفراغًبلًوا 

نّكًلُتكرث،ًفقال:ًقيلًل حدًاخلطباء(0ً ً(ال كثارًمنًممارسةًالتأ ليفًال ديب)ًًًً.أ كرثًلمترينًاللسان:ًا 
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ً:اللفظًواملعن(3ًً)ًً

ً(اجلاحظً)

ً.وحضًرأ يًاجلاحظًيفًقضيةًاللفظًواملعنً:سؤال

ً.القمیةًامجلاليةًوالفنّيةًيفًالنصًتمكنًيفًأ لفاظهًأ كرثًمنًمعانيهًًًً

ً.تمكنًيفًأ لفاظهًأ كرثًمنًمعانيهًعندًاجلاحظًعلل؛ًالقمیةًامجلاليةًوالفنيّةًيفًالنصً:سؤال

ً.ومشّتكةًبنيًال دبء،ًأ ماًال لفاظًفتختلفًيفًمس تواهاًوقمیهتاًمنًأ ديبًلآخرل ّنًاملعاينًمعروفةًًًًً

ا،ًوحضًذلً:سؤال ً.اهمّتًاجلاحظًبلصياغةًاللفظية،ًولًُْیملًاملعنًمتاما

ااأ كّدًضوًرًًًً فًاملعنًًةًأ نًيكونًاملعنًرشيفااًكرمي ُ ذاًاجمتعًيفًال دبًرش  ليه،ًفا  ً...تقبلًالنّفوس،ًوتنجذبًا 
 

ً(قتيبةًابن)ً

ًاذكرها.ًيفًالشعرًجممتعني،ًأ ربعةًأ قسام(ًللّفظًواملعنً)ًوضعًابنًقتيبةًً:سؤال

ًلفظهًوجادًمعناه.1ًًًًً ُسن  ًح  ً.ضب 

ال.0ًً ًلفظهًوح  ُسن  ًح  ذاًفتّش تهًلًجتدًهناكًفائدةًيفًاملعن.ً)ضب  ً(ا 

ًجادًمعناهًوقرصتًأ لفاظه.3ًً ً.ضب 

ًتأ خرًمعناهًوتأ خرًلفظه.3ًًًًً ً.ضب 
 

باًابن) باط  ً(ط 

 .وحضًرأ يًابنًطباطباًيفًقضيةًاللفظًواملعنً:سؤال

ً(وحدةًمامتسكة.ً)يرىًالعالقةًبنيًاللفظًواملعنًاكلعالقةًبنيًالروحًواجلسدً
 

ً(القريواينًرش يقًابن)

 .رأ يًابنًرش يقًالقريواينًيفًقضيةًاللفظًواملعنوحضًً:سؤال

اًلًميكنًالفصلًبیهنام.ًسارًعىلًهنجًابنًطباطباً ً.فعّدًاللفظًواملعنًشیئااًواحدا

ً"اللفظًُجسمًوروحهًاملعن،ًوارتباطهًاكرتباطًالروحًبجلسدً؛ًيضعفًبضعفه،ًويقوىًبقّوته"ًً:ًيقول
ً

ًأ س ئةلًدرسًنظريةًاللفظًواملعن

جابتكهلً(1ً ً.خیتلفًرأ يًابنًقتيبةًعنًرأ يًابنًطباطباًوابنًرش يقًالقريواين،ًيفًقضيةًااللفظًواملعن؟ًوحضًا 

ىلًاللفظًواملعنًعىلًأ هنامًوحدةًمامتسكةًعىلًحنوًالعالقةًبنيًالروحًواجلسد ً.نعم،ًخیتلف؛ًل ّنًابنًطباطباًوابنًرش يقًنظراًا 

ىلًأ ربعةًأ قسامً ً.حبسبًالفظًواملعنًويظهرًأ نهًلًيعدهامًوحدةًمامتسكةأ ماًابنًقتيبةًفقسمًالشعرًا 

عرًأ نًاجلاحظًيرى(0ً ذاًالّشِ ،ًأ خرىًلغةًا ىلًتُرِجمً ًا  ل  ًذل؟ًيفًاحلمكًا ىلًا ىلًدفعهًاذليًالسببًماًب ط 

ىلًالنصًوترمجة.ًمعانيهًمنًأ كرثًأ لفاظهًيفًتمكنًالنصًيفًوالفنّيةًامجلاليةًالقمیة ًفرقًلًواملعاينًفقط،ًاملعاينًعىلًاحلفاظًتعينًأ خرىًلغةًا 

قامةًمن:ًيتبعهاًوماًاللغةًأ ماًوغريه،ًالعريبًبنيًفهيا ً.فستتغريًاللفظًوختريًالوزنًا 

ًاللفظًأ وًاملعن،ًمزيةًعىلًالآخرًيفًال دب؟ًوحضًرأ يك:ًهلًجتدًللكًمن(3ً

ً.مهنامًانعاكسًللآخرلًمزيةًل حدهامًعىلًالآخر،ًفالًميكنًفصلًالقمیةًالفنيةًبنيًاللفظًواملعن،ًوكً

ًهامًيعترًبل

 .وحدةًمامتسكة

ًهاميعترًب

 .وحدةًمامتسكة

ًهاميعترًب

 .وحدةًمامتسكة
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ًالصدقًوالكذبًيفًالشعر(3ًً)ًً

ً.هوًعدمًُمطابقةًالصورةًال دبيةًِلامًيُناس ّباًيفًالواقع،ًوعدمًالتّقيّدًمبعايريًالعقلًواملنطق:ًالكـــذبًيفًالشعرً-

 .قريبًعىلًحدودًاملنطقهوًأ نًتكونًالصورةًالشعريةًمعرّبةًعنًجتربةًشعوريةًحقيقيّة،ًفاخليالًمقبولً:ًالّصدقًيفًالّشعرً-
 

 مبادئًالّصدقًوالكذبًيفًالّشعر: 

ًأ كذبهًالشعرًأ عذب(1ً)ً

ً.أ جازًأ حصابًهذاًاملبدأ ًعدمًُمطابقةًالصورةًال دبيةًِلامًيُناس ّباًيفًالواقع،ًوعدمًالتّقيّدًمبعايريًالعقلًواملنطق
ً

اًالشیْبًوقك ُنًحاةلًاً:لًالبحّتيًمادحا ًًًوالّصارُمًاملصقوُلًأ ْحس  ًالوغىًمْنًصارمًٍّْلًيُصق لًِيوم 

خالفًالبحّتيًالواقعًوحدودًاملنطق،ًحنيًمدحًالشیبًوهوًُعرفااًعالمةًعىلًالتقّدمًيفًالسّن،ًفش ّّبهًمنًانحيةًاللونً

اًفاعالًيفًساحةًاملعركة اًقاطعا ً(الصورةًمضنًدائرةًاخليالًاملقبول).بلس يفًاذليًصقلًفيكونًلونهًأ بيضا
ً

ً:للكذبًحدودااًلًيتخطاهاًالشاعر،ًفأ خذواًمثالًعىلًذلوضعًأ حصابًهذاًاملبدأ ً

نــــًلولًًًكفىًجبسميًحُنولًأ نيّنًرُجلً ًًً:قولًاملتنيبًمادحاًا اّيكًلًت ر  ًـيُمخاطبيتًا 

ذًجتاوزًاملتنيب فراطااًخارجااًعىلًاحلقيقةًا  ً.حدودًاخليالًاملعقول،ًورأ واًيفًمثلًهذاًالبیتًا 
ً

ىلًذلاً ىلًنفسًاملتلقي،ًفاس تحس نواًأ نًيس تخدمًأ لفاظاًمثلدعاًالنقّادًا  ً(لو،ًياكد:)اس تخدامًأ دواتًتُقّربًاملبالغةًا 

اوقولًالشاعرًما ذاًماًجاءًيس تملًًًُرفاُنًراحتهًِياكُدًيُمسكهًِعــــــًً:دحا ًُركُنًاحلطِّيًا 

مساكًاجلدارًيده،ًوهذهًاملبالغةًقّرهباً ً(.ياكد)اس تخدامًاللفظًيُعربًالشاعرًعنًعظمًكرمًاملمدوحًمبحاوةلًا 
ً

ً:صدقهأ ًًالشعرًأ عذب(0ً)ً

ً.هوًأ نًتكونًالصورةًالشعريةًمعرّبةًعنًجتربةًشعوريةًحقيقيّة،ًفاخليالًمقبولًقريبًعىلًحدودًاملنطق
ً

بيوهتمً:قالتًليىلًال خيلية اًًقوم ًربُطًاخليِلًوسطً  ًجُنوما ًخُی لْن  ًُزرق  ًوأ س نّة 

ً.ويهًصورةًمقبوةلًولًخروجًعنًحدودًاملنطقصورتًاخليولًاجملمتعةًوسطًالبيوتًبلليل،ًوالّرماحًبنجومًالليل،ً

النقديًيفًموضوعًالصدقًوالكذبًاذليًيتفقًمعًكًبیتًيفًماًييلً:سؤال ً:ماًاملبدأً 

ًقائُلً ًأ نت  ًبیتٍّ ّنًأ حسن  ذاًأ نشْدتهًًًوا  ًيُقـــــــــاُلًا  ًالشعرًأ صدقهأ عذبًًًصدقا:ًبیت 

ًأ عذبًالشعرًأ كذبهًًوالّشعُرًيكفيًعنًصدِقهًكذبُهًًًلكّفمتوانًُحدودًمنطقــــــــــمك

ت ً :قالْتًًًقالًابنًاملعزتًً:سؤال ، ك رِبْ قائعًِ غُبارًُ هذاًً:ل ها قلُتً وِشبْت  ًادّلهر و 

ً.صورًالشیبًيفًرأ سهًبغبارًاحلروبًاذليًيعلوًالرأ سً:وحضًالصورةًالفنيّة.ًأ ًًً

جابتك.ًبًً ً.هلًترىًالبیتًمنًببًالكذبًأ مًالصدق؟ًوحضًا 

ً.للواقع مطابقة تكن فمل الصورة يف واملنطق العقل معايري عىل خرج الشاعر ل ن الكذب؛ بب منًً
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ًالنقدًال ديب
ًاملذاهبًال دبيةًيفًالعرصًاحلديث

ًالعريبًالتخصص

ًالفصلًال ولًالوحدةًالثالثة

ً

ً:املذهبًال ديب

اًأ دبيااًماًبِصبغةًغالبةًتُمّيًذلًالنّتاجًمنًغريهًيفًفّتةًزمنيةًمعينةهوًمجةلً  اخلصائصًالفنّيةًاليتًت صُبغًنتاجا

 

ًواحدً:سؤال  .وحضًذل.ًاملذهبًال ديبًلًيقترصًعىلًفردٍّ

اًمنًاملبدعنيًمجعتًبیهنمًخصائصًعامةًمتشاهبةًً اًكبريا ً(.للكًأ ديبًعنًغريهمعًالتنبهًلوجودًمياتًخاصةً.)ل نهًيشملًعددا

ً

 وحضًذل.ًاملذهبًال ديبًلًيأ يتًجفأ ةًولًيزولًجفأ ةً:سؤال

،ًحىتًتتالىشًً اًرويدا آاثرًمذهبًسابقًمعًمذهبًلحق،ًثًتزولًالآاثرًالقدميةًرويدا ً.ل نهًيتكونًتدرجييااًحيثًتتعايشًأ

ً

 .اذكرهام.ًيبًاحلديثًبفعلًأ مرينظهرتًاملذاهبًال دبيةًيفًالغرب،ًثًانتقلًتأ ثريهاًا ىلًأ دبناًالعرً:سؤال

ً(معًبدايةًعرصًالهنضةًالعربية)حركةًالّتمجة.0ًًً.التصالًالثقايف.1ًًً

ً

 (هامش)ً:عرصًالهنضةعّرفًً:سؤال

مصطلحًيُطلقًعىلًالفّتةًاليتًبدأ تًحبمةلًانبليونًعىلًمرصًيفًأ واخرًالقرنًالثامنًعرش،ًوماًرافقهاًمنًاتّصالًبنيًالرشقًًً

ىلًارتقاءًالآدابًالعربيةًبعدًتدهورًأ حوالهاًيفًالعرصًالعامثينوالغربًأ دًًًّ ً.ىًا 

ً

 :أ شهرًاملذاهبًال دبيةً:سؤال

ً(مدرسةًال حياءًوالهنضة.ً)املذهبًالالكس ييكًّ(1ً)ًً

ً.املذهبًالرومانسًّ(0ً)ًً

ً.املذهبًالواقعيًّ(3ً)ًً

 .املذهبًالّرمزيًّ(3ً)ًً

ً

ً

ً

ً
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ً(ال حياءًوالهنضةمدرسةً.ً)املذهبًالالكس ييكًّ:ًأ ولًا

ً(هامش)مىتًظهرتًالالكس يكيةًيفًأ وروب؟ًً:سؤال

يطاليا،ًومنتًوازدهرتًيفًفرنسا؛ًل حياءًًً بعدًحركةًالبحثًالعلميًاليتًابتدأ تًيفًالقرنًاخلامسًعرشًامليالدي،ًبدأ تًيفًا 

ً.الثقافةًوالآدابًاليواننّيةًوالالتينيّةًً
ً

ً(والهنضةًال حياءًمدرسة)العريبًال دبًيفًالالكس ييكًاملذهب

ً.يهًاحلركةًالشعريةًاليتًظهرتًيفًأ وائلًالعرصًاحلديث،ًوالزتمًفهياًالشعراءًالنّْظمًعىلًهْنجًالشعراءًيفًعصورًازدهارًالشعر

ً

ًً؟رائدًهذهًاملدرسةمنًهوًً:سؤال

 .محمودًسايمًالبارودي:ًالشاعرًاملرصيًً

 :الالكس ييكًيفًال دبًالعريباملذهبًً(مدرسةًال حياءًوالهنضة)أ برزًشعراءًً:سؤال

براهّي،ًعيلًاجلارم:ًمنًمرصًً ً.عبداملنعمًالرفاعي:ًمنًال ردنًًًًًًً.أ محدًشويق،ًحافظًا 

ً.خريًادلينًالزرلكيً:منًسوريةًًًاجلواهريًّعبداملسنًالاكظمي،مجيلًالّزّهاوي،معروفًالّرصايف،:ًمنًالعراقًً

 :يفًتقليدًالشعراءًالقداىالهنجًاذليًسارًعليهًالباروديًوأ تباعهًً:سؤال

ً.ُمشاهبةًأ ساليّبمًوصورمهًومباينًقصائدمهًوأ غراضهمًً

ً

 (والهنضةًال حياءًملدرسةًالفنّيةًاخلصائص)ً:العريبًال دبًيفًالالكس ييكًاملذهبًخصائص

ً.حُيايكًالقدماءًيفًبناءًالقصيدةًالعربيةًمنًحيثًتعددًاملوضوعات(1ً)

ً.يلزتمًالقافيةًالواحدة(0ً)

ً.سالمةًال لفاظًوجزالهتا،ًوخفامهتا،ًواحلرصًعىلًفصاحةًالّتاكيبًوال لفاظ(3ً)

ً(.املوازنةًبنيًالعقلًوالعاطفة)الابتعادًعنًاخليالًاجلامحًبس تخدامًالصورةًالشعريةًاحلس يةًواملادية،ً(3ً)

 

 وحضًذل.ًا ضافةًشءًجديدًلل دبًالعريبًاحلديث(ًمدرسةًال حياءًوالهنضة)اس تطاعتًً:سؤال

اًشعريةًجديدةًلًتكنًمعروفةًيفًالشعرًًً معًالزتاهممًهْنجًالقدماءًوحمافظهتمًعىلًاخلصائصًالفنّيةًللالكس يكيّة،ًاس تحدثواًأ غراضا

 .العريّب،ًمباًيناسبًعرصمهًوماًاس تجّدًفيهًمنًظروفًوأ حداثًً

ًًًًاًأ تباعًاملذهبًالالكس ييك؟ال غراضًالشعريّةًاليتًاس تحدهثماًً:سؤال

 .الشعرًاملرسيحًّ(3ً)ًً.الشعرًالاجامتعيًّ(0ً)ً.الشعرًالوطينًّ(1ً)ًً

ً؟ال غراضًشعريةأ تباعًاملذهبًالالكس ييكًأ س بابًاس تحداثًماًً:سؤال

 .لتناسبًعرصمه،ًوماًاس تجّدًمنًظروفًوأ حداثًً

ً

ً
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 .املذهبًالرومانسًّ:ًاثنياًا

ً

ً:املذهبًالرومانسًّ

فأ طلقواًالِعنانًللعاطفةًواخليال،ًواهمتّواًً.التحّررًمنًالقواعدًوال صولًالالكس يكيّةمذهبًأ ديبًأ طلقًعىلًاذلينًاندواًبّضورةً

ىلًالآخرينًاملشاعرًتكل،ًووّظفواًالطبيعةًللتعبريًعنًبحلديثًعنًمشاعرًال نسانًالفردًومهومه  .ونقلهاًا 

ً

 .علل؛ًاندتًالرومانس يّةًبّضورةًالتحّررًمنًالقواعدًوال صولًالالكس يكيّةً:سؤال

بداعًال ديبًً ىلًالآخرينًوقدرتهًعىلًنقلًجتربتهًالشعوريةًل هّناًقيودًحُتُدًمنًا  ً.ا 

 :أ قسامًاملذهبًالرومانّسًيفًال دبًالعريبًًّ:سؤال

براهّيًعبدًالقادرًًالعقّادًوعّباسًمحمودً:ً)شلّكهاًكًمنً:جامعةًادّليوان(1ً)ًً ً(املازين،ًوعبدالرمحنًشكريا 

يلياًأ بوًمايض،ًنسیبًعريضة:ًمهنمً:شعراءًاملهجر(0ً)ًً ً.ُجربانًخليلًُجربان،ًا 

براهّيًانيج:ًمهنمً:جامعةًأ بولـــو(3ً)ًً ً.أ محدًزيك،ًا 

ً

 :يفًال دبًالعريبًاملذهبًالرومانسًّخصائصً

ً.عنًالتقاليدًاملوروثةًيفًبنيةًالقصيدةًالعربيةًالابتعاد(1ً)

ً.رفضًالقواعدًوال صول(0ً)

ً(فقدًوّظفواًالطبيعةًواندجمواًفهياً،ًوعربواًعنًذلًمبعانًعاطفيةًوأ لفاظًسهةل)ًً.واخليالا طالقًالِعنانًللعاطفةً(3ً)

ً.الصورةًالشعريةًُمس متّدةًمنًالطبيعة(3ً)
ً

 .علل/ًوحض.ًابتعدًالرومانس يونًعنًالتقاليدًاملوروثةًيفًبنيةًالقصيدةًالعربيةً:سؤال

ً.ريًُمبارشة،ًوالزتمواًالوحدةًاملوضوعّيةجهرواًاملقّدمةًالطللّية،ًودخلواًيفًموضوعهمًالشعًً

 .دعاًالرومانس يونًا ىلًرفضًالقواعدًوالصولًاكلتحّررًمنًقيودًالقافيةًمثالًاً:سؤال

اًيفًالقافيةًيفًالقصيدةًالواحدةًً بداعًالشاعر،ًفنجدًدلْیمًتعّددا ً.ل هناًحُتّدًمنًا 

ًًً.بنّيًنظرةًالرومانس يةًا ىلًالطبيعةً:سؤال

لهياًًً ً.عىلًأ هناًاكئنًيّحًينبضًبحلياةنظرواًا 

 :وازنًبنيًالالكس يكيةًوالرومانس يّةًمنًحيثً:سؤال

ًالرومانس يةًالالكس يكيةً

ُمحااكةًللقصيدةًاجلاهليةًيفًتعددًًبناءًالقصيدة

ً.املوضوعاتًوتلزتمًوحدةًالقافية

جهرواًاملقدمةًالطلليةًوالزتمواًالوحدةً

ًاملوضوعيةًولًتلزتمًالقافية

ًأ طلقواًالعنانًللعاطفةًواخليالًابتعدواًعنًاخليالًوالعاطفةًالعاطفة

ًمس متدةًمنًالطبيعةًحس ّيةًوماديةًمأ لوفةًشائعةًالصورةًالشعرية

ًأ لفاظًعاطفيةًسهةلًوأ ساليبًرقيقةًأ لفاظًجزةلًخفمة،ًفصاحةًالّتكيبًلغةًالشعر
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 املذهبًالواقعي:ًاثلثاًا

 

 :املذهبًالواقعي

 .ًهوًاملذهبًاذليًيُعنًبوصفًاحلياةًاليوميّةًكامًيهًمنًغريًأ يّةًمثالّية

آخذًماًيهًاملً:سؤال ًً؟نًعىلًالرومانس ينّيوًّالواقعياليتًأ خذهاًأ

ًابتعادمهًعنًحياةًالنّاسًالواقعّيةًومشالكهتمًومهوهمم(0ً)ًمبالغهتمًيفًاخليالً(1ً)ًً

ً؟،ًوخشصيّاتهال دبيةمنًأ ينًيس متدًالاكتبًالواقعيًمادتهًً:سؤال

 (فالواقعيةًتصويرًللواقعًممزوجًبنفسًال ديب.ً)وخشصياتهًمنًالطبقةًالوسطىًأ وًطبقةًالعاملمنًمشالكتًالعرصًالاجامتعية،ًًً

ًومنًأ ينًاس توحوهً؟ًماًالهّنجًاخلاصًاذليًهنجهًال دبًالواقعي؟ً:سؤال

ً.فأ برزًال دبءًعيوبًاجملمتعًوصورواًمظاهرًاحلرمانًوالبؤسً،الاجامتعيةًوقضاايهًالس ياس يةًمنًالواقعًالعريبًمبشالكتهًً

 :دبءًالواقعيونًيفًال دبًالعريبأ بْرزًالً اذكرًً:سؤال

 

ً

ًً؟اجّتاهاتًاملذهبًالواقعيً:سؤال

 :الواقعيةًالنقديّة(1ًً)ًً

ً.هفسادًفييهًاليتًتتناولًمشالكتًاجملمتعًوقضاايه،ًوتركّزًعىلًجوانبًالرّشًواًلً-

ظهارًعيوبهًوتسليطًالضوءًعليهانتقادًاجملمتعًًو:ًغايهتاً- ًً.تُْوِجدًاحللولًللمشالكتلًو.ًا 

ً.القصةًوالروايةًجمالهاًال كرب،ًوتلهيامًاملرسحيّةً-

ً

ً:الواقعيةًالاشّتاكية(0ًً)ً

ااًعىلًتصويرًالرّصاعًالطبقيًبنيًً- ً(.نيالرأ ساملينيًوالربجوازيطبقةً)ًوً(العاملًوالفالحنيطبقةً)يهًاليتًجتعلًالعملًال ديبًقامئ

اًللرشلينيًالرأ سامطبقةًجتعلًً- ً.تنترصًللفالحنيًوالعاملًوتُظهرًجوانبًاخلريًوال بداعًفهيمًوًًيفًاحلياةًوالربجوازينيًمصدرا

صالحًمشالكهتم:ًغايهتاً-  .تقّدمًحلولاًللمشالكتً.حتسنيًحياةًالنّاسًوا 

ً

 :العريبًال دبًيفًالواقعيًًّاملذهبًخصائص

ً.يُصورًالواقعًويبتعدًعنًال غراقًيفًالعواطفًواخليال(1ً)

ً.يُركّزًعىلًالقضاايًالاجامتعية،ًفينقدًاجملمتع،ًويبحثًعنًمشالكته،ًويقّتحًبعضًاحللولًاملناس بة(0ً)

ً.يعمتدًعىلًالكتابةًالقصصيةًوالّروائيةًبشلكًكبريًثًاملرسحيّة(3ً)

ً

دريس(3ً)ً(املُعّذبونًيفًال رض)ً.ًطهًحسني(1ً) ًًًًًًًًًً(احلرام.ً)يوسفًا 

ًًًًً(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًال رض.ً)عبدالرمحنًالرشقاوي(1ً)ً(يومياتًانئبًيفًال رايف)ً.توفيقًاحلكّي(0ً)

ًً(مهسًاجلفون).ًجنيبًحمفوظ(3ً)
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ا  املذهبًالرمزيًّ:ًرابعا

ً

 :املذهبًالرمزيًّ

ً.يفًنفسًال ديبًمذهبًأ ديبًيعمتدًال حياءًيفًالتعبريًعنًاملعاينًالاكمنة
ً

حيائياًاً:سؤال الرمزيّونًا ىلًاس تخدامًال لفاظًوالّتاكيبًيفًس ياقاتًمعينةًتضفيًعلهياًبُعدااًرمزاياًا  ً.علل؛ًيلجأً 

ً.أ تباعًاملذهبًالرمزيًعلل؛ًكرثةًاس تخدامًالرمزًدلىً:ًسؤال

ًمنًالتعبريًعهناًيفًل ّنًًً  ً.ذاهتاالتعبريًعنًال ش ياءًحسبًتأ ثريهاًيفًنفوسهمًأ دق 

ًعندًالّرمزيني؟ًةًاليتًتساعدًعىلًتكثيفًال حياءالفنيًًّدواتالً ًماً:سؤالً

يقاعًالّشعرًوموس يقاهًً  .عنايهتمًاخلاصةًب 

ًًًفّيًتمكنًأ مهيّةًالّرمزيّة؟ً:سؤال

 كيفًتسهمًالرمزيةًيفًالارتقاءًمبس توىًالنصًال ديب؟ً:سؤال

جيادًًً ًوتكونًمحمةّلًبأ فاكرًودللتًأ كرثًمعقاا،ًللهنوضًبملس توىًامجلايلًللنص،ًوزايدةًً،لغةًجديدةًتتجاوزًاملعنًاملعجميب 

ىلًنفسًاملتلقيفاعليته،ًًً ً.وجعلًأ كرثًتشويقااًوأ قربًا 

 :أ برزًشعراءًالّرمزيّةً:سؤال

ً.أ دونیس(3ً)ًً.صالحًعبدًالصبور(3ً)ًًً.محمودًدرويش(0ً)ً.بدرًشاكرًالس ّياب(1ً)ًً
ً

 :الرمزيًّاملذهبًخصائصً

ً.اس تخدامًالتعبرياتًالرمزيةًوال حيائيةًبوصفهاًأ داةًفاعةلًللتعبري(1ً)

ً.اعتناؤهًعنايةًفائقةًبملوس يقاًالّشعريةًاملنبثقةًمنًال وزانًالشعريةًوال لفاظًاخلاصة(0ً)

 .بوصفهاًأ داةًفاعةلًللتعبريًعندًالرمزيني .علل؛ًاس تخدامًالتعبرياتًالرمزيةًوال حيائيةً:سؤال

ً.ل نًاللغةًالعاديةًعندمهًلتس تطيعًالتعبريًبعمقًمّعاًيفًالنفسًمنًأ فاكرًومشاعرًً

 :بعضًال لفاظًوالّتاكيبًالرمزيةًعندًالرمزينيًيفًقصائدمهً:سؤال

حياءًبفقدانًال ملًبلشفاءًواليأ سًمنًالعودةًً:رحلًالهنارًً ً.ا 

آلهماًوحتّدايهتاًًًً:البحرًً حياءًهبمومًاحلياةًوأ حزاهناًوأ ً.وعقباهتاا 

ً.املرضًاذليًأ حضىًجسنااًيعیشًفيهً:املارء،ادلم،القلعةًالسوداًً

ًالهدايةً،ًالعزةًًً:ًالشمسًً

ً.ختلصتًمنًالضاللًاذليًعاشتًفيهًفّتةًطويةلًقبلًظهورًال سالمًً:ًاس تفاقتًمنًبعدًرقادًً

 .الظملًوالقهر.ًاملتلونًالصهاينةًً:ال ش باحًالغربنًالظلمةًً
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 التوزيعمراكز 

ًهاتفًالعنوانًاملنطقةًامسًاملكتبة

2711211113ًً/2711312333ًًمقابلًمطعمًالهنیين/ًالشارعًالرئیس/ًطرببورًًطرببورًمكتبةًاللوتس

2711772233ًً/211333110ًًمقابلًأ سواقًالسلطانًتالعًالعيلًمكتبةًزيد

2711810188ًًدوارًادلةلًمرجًامحلامًمكتبةًأ مًالقرى

2787173101ًً/2787233370ًًا شاراتًالصناعيةًالبيادرًالرنجسمكتبةً

27810101133ًً/2771111212ًًمثلثًاملدارسًيحًنزالًمكتبةًيحًنزال

2711710333ًًشارعًادلس تورًيحًنزالًمكتبةًأ بولبة

2712771218ًًجبانبًاكرفورًضاحيةًاليامسنيًمكتبةًالرايض

2711112132ًًا شاراتًالوحدات/ًادلينًقربًمدرسةًصالحًًال رشفيةًمكتبةًال رساء

3110728/21ًًمقابلًلكيةًاحلسنيًجبلًاحلسنيًمكتبةًالطالب

2711812837ًًجبانبًالسهلًال خّض/شارعًمادبًالوحداتًمكتبةًمحزة

371231/21ًًجبانبًأ لبانًضبعة/شارعًمادبًالوحداتًمكتبةًالرباق

2711311810ًً/3722118/21ًًال خّضجبانبًالسهلً/شارعًمادبًالوحداتًمكتبةًال وابني

2771133730ًًدوارًالقويسمةًالقويسمةًمكتبةًالرشوق

2711111131ًً/3117281/21ًًخلفًاللكيةًالعلميةًال سالميةًجبلًعامنًمكتبةًحكّي

2711113170ًًدوارًالزنهةًالزنهةًمكتبةًحسان

1111271/21ًً/2711177711ًًًقربًمدرسةًابنًعباسًاملدينةًالرايضيةًمكتبةًاملدينةًالرايضية

1318283/21ًًمقابلًاثنويةًصويلحًللبناتًصويلحًمكتبةًصويلح

2711121330ًًمقابلًاثنويةًصويلحًللبناتًصويلحًمكتبةًلكيك

2781038170ًً/2711311118ًًمقابلًسوبرًماركتًوردةًاكشًاملقابلنيًمكتبةًأ مًالُعرى

271287127ًًقربًدوارًاملقابلنيًاملقابلنيًمكتبةًاخلواجا

2711311131ًً/2787137807ًًدوارًمجمعًاجلنوبًضاحيةًاحلاجًحسنًمكتبةًأ بوطوق

2788310133ًًجبانبًمركزًال منًالزهورًمكتبةًالصحابة

 
ًوأ وراقًالعملًوالامتحاانتًالشهريةًوالتجريبيّةًواملراجعةًاملكثفةًواملتوقعةًوال جابتًالمنوذجيةًاحلصصًاملصّورةللمزيدًمنً

 جوًااكدميي.3ًًال وائل.3ًًتوجهيىيًال ردن.0ًًموقعًوتدًالتعلمیي.1ًً:املواقعًال لكّتونيةًالتاليةعىلً


