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 األستاذ ماهر أبو بكر

 2412700970 صويلح  (النجار)اجلوهرة دــــأكادميية حمم

 2412202922 دوار الّداخلية )املعني(  د النجارـــــأكادميية حمم

 2462922224 طرببور ن ــــــمركس املعي

 2442942997 السلط مركس مسا األوائل 

 2412226212 الوحدات ة ـــــمركس الرشال

 2469942429 خريبة السوق األكادميّية األوىلمركس 

 2416626090 ماركا الشمالية  مركس الراية 

 2419212290 اهلامشي الشمالي                         مركس األنوار

 2462479799 البقعة ى ــــــاألقص مركس

 2466977622 الرصيفة  مركس أوىل القبلتني

 2466900224 جبل النصر مركس خيارات أكثر

 2441106661 دوار املدينة الرياضية مركس إيوان

 2469299996 املقابلني مركس جوهرة الفلك ) نادر( 

 2416492922 سخاب مركس محورابي

 2412709929 مرج احلمام مركس الّصّياد

 2440996299 إربد مركس اخلوارزمي
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فصل، مّدة  كتشمل الفصميف ) دكرة لكلّ  (  ٗ/ٔ) ستككف في المراكز اآلتية كالتي ستبدأ في 
 كّل دكرة يكماف فقط (.

 83ٕٕٕٙٗٔٗٓ صيىؽح  (ايٓذاز)اؾٖٛس٠ دــــأنادمي١ٝ قُ 1

 83ٕٖٙ٘ٓٙٓٓ دوار الٍداخؽًُ )املعني(  د ايٓذازـــــأنادمي١ٝ قُ 2

 87ٖٙٓٓٙٓ8ٓ طرببير ٔ ــــــَسنص املعٝ 3

 88ٖٙ8ٖ٘ٔٗٓ السؽط َسنص مسا ا٭ٚا٥ٌ  4

 83ٙ٘٘7ٙ3ٓٓ اليسدات ١ ـــــَسنص ايسضاي 5

 87ٔٔ8ٙ8ٖ٘ٓ خرىبُ السيؼ ا٭نادمي١ٓٝ ا٭ٚىلَسنص  6

 8377ٓ7ٕٖٕٓ ماركا الشؿالًُ  َسنص ايسا١ٜ  7

 83ٔٓ3ٖٕ٘ٙٓ اهلامشٌ الشؿالٌ َسنص ا٭ْٛاز 8

 87٘8ٖٖٗٗٔٓ البقعُ ٢ ــــــا٭قص َسنص 9

 877ٖٗٗ7ٙٓٓ الرصًفُ  َسنص أٚىل ايكبًتني 10

 877ٖٕٕ٘ٓ8ٓ دبل الفصر أنجسَسنص خٝازات  11

 8833ٕ7773ٓ دوار املدىفُ الرىاضًُ َسنص إٜٛإ 12

 87ٖٔٙٔٔٔ7ٓ املقابؽني دٖٛس٠ ايفًو ) ْادز( َسنص  13

 8378ٖٖٓٓٓٓ سشاب َسنص محٛزابٞ 14

 83ٕٙٗٔٔٓٔٓ مرز احلؿاـ َسنص ايٓصٝٓاد 15

 88ٕٖٔ7ٖٓٔٓ إربد َسنص اـٛازشَٞ 16
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 اتـــــــــــــــــالمحتوو

النَّْكَضُظىالَطَرِبوَُّظىالُمَتَجديَدُة:ىىىَتِأِوْوٌدىِلِلَحقيى

ىَوُنْصَرْةىِلِلَطْدِلى

 الَكِلَمُظىالُحِلَوة

ىَرْدٌمىالَقِلِب

ىِرداَلْظىِمْنىباِبىالطاُموِد

 الَطَرِبوَُّظىِفيىماِضْوكاىَوحاِضِرها

ىالقواردى

ىالطروضى

ىالكتابظى)ىالتطبورى(

 فقطىىى2000ملحقىمطلوبىمنىجولى

ىىىى
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 محذكؼ.ال شيء ايفسٚع ا٭نادمي١ٓٝ ) ايعًُٞ ٚا٭دبٞ (  – 1
 ايفسٚع امل١ٓٝٓٗ / داَعات  – 2

     درس ) الكممة الحمكة ( كدرس  ) رسـ القمب (القراءة: 
 ) أسمكب التعّجب + المصدر الميمّي + التمييز(  :القكاعد

١ِٓٝٓٗ / نًٝٓات  – 3  ايفسٚع امل
 درس ) الكممة الحمكة ( كدرس  ) رسـ القمب ( القراءة: 
 ) أسمكب التعّجب + المصدر الميمّي + التمييز(  : القكاعد

 .محذكؼ بشكل كامل : العركض 
   ٕٔٓٓك  ٕٓٓٓالمكثف شامل لجيل ٬َسع١: 

 ( ٓ٘ليـ ممحق إضافي مطمكب منيـ يبدأ في الصفحة   ٕٓٓٓكجيل  

 ايفسٚع ا٭نادمي١ٓٝ ) ايعًُٞ ٚا٭دبٞ (  – 1
        القراءة : درس ) خميل السكاكيني كفمسفتو في الحياة (    

 القكاعد:  ) كاد كأخكاتيا ( 
 (العركضالعركض:  ) الضركرة الشعرية محذكفة مف 

 ايفسٚع امل١ٓٝٓٗ / داَعات  – 2
 اة (  القراءة: درس ) الكممة الحمكة ( كدرس  ) رسـ القمب (  كدرس  ) خميل السكاكيني كفمسفتو في الحي

 القكاعد:  ) أسمكب التعّجب + المصدر الميمّي + التمييز + كاد كأخكاتيا(
 (العركضالعركض:  ) الضركرة الشعرية محذكفة 

١ِٓٝٓٗ / نًٝٓات  – 3  ايفسٚع امل
 القراءة: درس ) الكممة الحمكة ( كدرس  ) رسـ القمب (  كدرس  ) خميل السكاكيني كفمسفتو في الحياة (  

 ) أسمكب التعّجب + المصدر الميمّي + التمييز + كاد كأخكاتيا( القكاعد: 
 .: محذكؼ بشكل كاملالعركض 
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، فال يكجد درس أىـّ مف درس أّي درس   ال تمتفتكا ألّي مقترح فيو حذؼ أك يقّمل  مف أىمّية
رد تلنظاـ الجديد، كبالتالي يمكف أف ؿ امتحاف عمى األّف االمتحاف الصيفي القادـ ىك أكّ آخر؛ 

مف دركس الفصميف حّتى لك كردت في الدكرة السابقة  درس قطعة مف أيّ  في االمتحاف أيّ 
ألّف النظاـ  ؛قصيدة مف قصائد الفصميف حّتى لك كردت في دكرة سابقة أيّ رد ت كأيًضا قد

 ( يختمف عف نظامكـ الحالي، فانتبيكا.ٕٓٓٓالسابق )جيل 

 / الفروع األكادميًٍُ(  2019الصًفًٍُ  ) خاه بالدورٍ 

ىالنكضظىالطربوظىالمتجّددةى:ىتأوودىللحقىونصرةىللطدلى
ىخلولىالدكاكونّيىوفلدفتهىفيىالحواة

ىالكلمظىالحلوةى
ىردمىالقلب

ى)ىىىىىاِّدئلظىمنىهذهىالقصودةى(ىىىىىىىىىىىىىىىىماضوكاىوحاضرهاالطربوظىفيىىىى
ىأبواتىمنىهذهىالقصودة(ىىىىىى4)كتابظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىردالظىمنىبابىالطامود

ى
ى

 أبًات فقط(      4) ُىطؽب عادٍ          قصًدٍ رسالُ مك باب العاميدأبًات مك  8

 أبًات فقط(      4) ُىطؽب عادٍ   العربًُ يف ماضًنا وساضرلاقصًدٍ أبًات مك  8

 ال ُىشرتط الرتتًب أو ضبط احلروف أثفاْ كتابُ األبًات
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ىِلِلَحقيىَوُنْصَرْةىِلِلَطْدِلىالنَّْكَضُظىالَطَرِبوَُّظىالُمَتَجديَدُة:ىىىَتِأِوْوٌد

ياِتِو، ُنْدِرُؾ ما َلَدْينا ِمْف ِمْيراث        في ُمَحاَكَلِة اْسِتْيعاِب ُرْكِح الَعْصِر َكَتَحدِّ
َسْت في الَقْرِف الَماِضي  َعمى َمباِدِئ َحضاِريّ  َكُتراث  ِسياِسيّ  َكَنْيَضة  َعَرِبيَّة  َتَأسَّ

يَّ  ـِ الَقْكِميَِّة َكالُحرِّ َكَما َتَجمَِّت النَّْظَرُة  .ِة َكالَكْحَدِة َكاالْسِتْقالِؿ َكالُمساكاِة َكالتََّقدُّ
الَبِعْيَدُة َنْحَك الُمْسَتْقَبِل في َىِذِه النَّْيَضِة الُمباَرَكِة َكِىَي َتُشقُّ َطِريَق الَعَمِل ِمْف 
ِرْيُف  َي الشَّ يَِّة َكالُيَكيَِّة الَقْكِميَِّة. َفَكاَنْت َىِذِه َمطاِلَب ُأمَّة  َحَمَميا َجدِّ َأْجِل الُحرِّ

ُ َثَراُه  –ُف بُف َعِميّ  الُحَسيْ  َكُىَك َيْرُنك َمَع َأْبناِئيا ِإَلى ُمْسَتْقَبل  ُمْشِرؽ   –َطيََّب َّللاَّ
ِتنا الَعَرِبيَِّة قاِئاًل: "ِإفَّ َنْيَضَتنا ِإنَّما قاَمْت  ْعزاِز أِلُمَّ ِلَتْأِييِد الَحقِّ َكُنْصَرِة الَعْدِؿ، َكاِ 

ِة  ْحياِء ُسنَّ ِ َكاِ   "  َرُسْكِلِو ِكتاِب َّللاَّ
ْعَكِة، ما ِزْلنا َنْسَتْذِكُر ِبُكلِّ           ـ  َعَمى َىِذِه الدَّ َكَبْعَد ُمُركِر ما ُيَقاِرُب الِمَئَة َعا
ْيِف ِلمثَّْكَرِة الَعَرِبيَِّة الُكْبَرى: الُمْنَطَمَقػػْيػػِف اْعِتزاز   ِحْفَع َكراَمِة الُعُرْكَبِة اأَلساِسيَّ
ؾَ  اِمَيةِ  َكالتََّمسُّ ـِ النَِّبْيَمِة السَّ ـِ اإِلْسال   ِبػػِقَيػػػ

ْيِف الَحِنْيِف َكاَفًة؛ ُمَؤكَِّدًة في الَكْقِت  ْت َىِذِه الثَّْكَرُة ِلَمظاِىِر اْسِتْغالِؿ الدِّ َلَقْد َتَصدَّ
ـَ ِصْنػػكاِف ال َيْفَتِرقاِف، َكَما َطاَلَبتْ  ْكَرى  ِنْفِسِو، َأفَّ اإِلْسالـَ َكالتََّقدُّ ـِ الشُّ ِبَتْطِبْيِق ِنظا

، َكَأْكَلػػػْت الُبْعَد الَحَضاِريَّ  ياِسيِّ ـِّ َكَساِئِل اإِلْصالِح االْجِتماِعيِّ َكالسِّ َكَكِسْيَمة  ِمْف َأَى
َؾ ِبالتُّراِث َكاأَلصاَلِة الَحضاِريَِّة فِ  ي اإِلْنساِني ِلْمَمْنِطَقِة الَعَرِبيَِّة ِبَأْكَمِميا َكالتََّمسُّ

 ُمكاَجَيِة اأَلْخطاِر الُمِحْيَقِة ِباأُلمَِّة ُجلَّ اْىِتماِميا َكِعناَيِتيا.
، الَِّذي    يَِّة َكالتَّْغِييِر ُسَمْيماُف الُبْستاِنيِّ اِقْيَف ِإلى الُحرِّ َككاَف ِمْف َأْبناِء اأُلمَِّة التَّكَّ

ُق ِفْيِو اإِلْص  ُـّ ِفْيِو َتْفِكْيُؾ االْسِتْبداِد كاَف َيَتَطمَُّع ِإلى ُمْسَتْقَبل  َيَتَحقَّ الُح الَمْنُشكُد، َكَيِت
ْكَلُة الُعْثماِنيَُّة َقْبَل الدُّْسُتكِر َكَبْعَدُه"،  َكَما َبيََّف في ِكتاِبِو " ِذْكَرى َكِعْبَرٌة َأِك الدَّ

ِإّنما ُىَك ِذْكَرى َكِمْف ُىنا َأُقْكُؿ: ال ُيَعدُّ التَّاِرْيُخ َسْيُركَرًة َسْرِديًَّة،  .  ٜٛٓٔ
 .  َكِعْبَرٌة ُتَحفُِّز الَخياَؿ َعَمى التَّْفِكْيِر في الُمْمِكِف ِمْف ُدْكِف ُقُيْكد  َأْك ُحُدْكد 

َؾ ِباْسِتْقالِلنا الثَّقاِفيِّ ُيِعْيُد َتْجِدْيَد الَعْقِل الَعَرِبيِّ الُمْنَفِتِح َعَمى          ِإفَّ التََّمسُّ
ِديََّة الثَّقاِفيََّة  اآلَخِر؛ اْنِطالًقا ِمْف ُخُصْكِصيَِّتِو الَِّتي َتْحَتِرـُ التََّنكَُّع ِبَأْشكاِلِو َكالتََّعدُّ

الَِّتي َتُقْكُدنا ِإَلى الَحِدْيِث َعْف َمْفُيكـِ الَعْيِش الُمْشَتَرِؾ. َكال َنْنَسى َأفَّ الَحضاراِت 
ِخُذ ِمَف " التَّساُمِح ِلْمَجِمْيِع" ِشعاًرا. َكَذِلَؾ َكاَنِت الَعِظْيَمَة َتْفَسُح الَمجاَؿ ِلمتََّنكُِّع َكَتتَّ 

ُـّ َأْفراًدا  الَحَضاَرُة اإِلْسالِميَُّة في َأْكِج اْزِدىاِرىا َتتَِّسُع ِلِديانات  َكَثقافات  ُمَتباِيَنة  َكَتُض
ـ  ُمْخَتِمَفة ، َفكاَف التََّنكُُّع ِمْف َمكا ِمِف الُقكَِّة، َكاالْخِتالُؼ َأَحُد َيْنَتُمكَف أِلَْعراؽ  َكُأَم

ـَ َعَمى َأَساِسيا الُكُجْكُد. َكِحْيَنما َتْعَجُز الُعُقكُؿ َعْف َتْفِسْيِر  ػػَنػػِف الَكْكِنيَِّة الَِّتي قا السُّ
ِة، َطِبْيَعِة االْخِتالِؼ، َكَتػػػْأَبى الُقُمكُب َتَقػػػبُّػػَل اآلَخِر َكاْسِتْيعاَب َنْظَرِتِو في الَحيا

ُب ِلمطَّاِئَفِة َأِك الَعِقْيَدِة ُسْرعاَف ما َتْنَشُأ الَحكاِجُز َكَيْزداُد التَّباُعُد  ى التََّعصُّ َكَيَتَفشَّ
َبْيَف َشراِئِح الُمْجَتَمِع الكاِحِد، َكَتْخَتلُّ التَّكاُزناُت الطَِّبْيِعيَُّة ِلَعالَقِة اإِلْنساِف ِبَأِخْيِو 

 اإِلْنساِف. 
ـِ َكالِخطاَب الطَّاِئِفيَّ َكُشُركَر الُفْرَقِة ِإفَّ       َأْخطاَر الُحُركِب َكَدْعكاِت التَّْقِسي

اِفِر ِلُحُقكِؽ  ـِ ال ُتْنِبُئ ِإالَّ ِبالَمِزْيِد ِمَف الُمعاناِة اإِلْنساِنيَِّة َكاالْنِتياِؾ السَّ َكالتََّشْرُذ
ُ َتعالى َكاْسَتخْ  َمُو َّللاَّ َمَفُو في اأَلْرِض. َكِمَف الُمفاَرقاِت الَِّتي ُيعاِني اإِلْنساِف الَِّذي َكرَّ

 ِمْنيا كاِقُعنا الَعَرِبيُّ َكاإِلْسالِميُّ الَفْجَكُة َبْيَف ما َيْنَبِغي َأْف َيُككَف َكما ُىَك كاِئٌف.

)إجابتيا في القطعة ككضعت تحتيا 
 (بداية اإلجابة كنيايتيا، فقط انتبو إلى مع رقـ السؤاؿ خط منّقط

 اذكر ثالثة مبادئ قامت عمييا النيضة العربية. -ٔ
 حّدد أىداؼ النيضة كفق رؤية المغفكر لو الشريف الحسيف بف عمي. -ٕ
 ما المنطمقاف المذاف انبثقت منيما الثكرة العربية الكبرى؟ -ٖ
جاءت تطمعات سميماف البستاني منسجمة مع مبادئ النيضة  -ٗ

 كّضح ذلؾ.العربية، 
)دص٤ َٔ اؾٛاب 

 تهًُت٘ غري َٛدٛد٠ فتشتاز إىل سفغ(َٛدٛد سسفٝ٘ا يف ايٓص، ٚ

  بٝٓٔ ايػسض َٔ تعًِٓ ايتازٜذ.
التاريخ ليس سيركرة سردّية، إّنما ىك ذكرى كعبرة تحّفز الخياؿ، كتدفعو 

فيك ليس لتذّكر إلى  الّتفكير في الممكف مف دكف قيكد أك حدكد، 
ّنما لإلفادة مف منجزاتو كبطكالتو.  الماضي فقط، كا 

ٛٓ ا٭َري اؿطٔ اؿطاز٠ اإلض١َٓٝ٬ منٛذّدا يًشطازات  دعٌ مس
 ايعع١ُٝ، بٝٓٔ ذيو.

ألنيا تتخّذ مف "التسامح لمجميع" شعاًرا، ككانت الحضارة اإلسالمية في 
أفراًدا ينتمكف أكج ازدىارىا تّتسع لديانات كثقافات متباينة كتضـّ 

 ألعراؽ كأمـ مختمفة، كتقبل اآلخر مف غير تعّصب لطائفة أك عقيدة.

ٛٓع ايٓجكايف َٔ أِٖ َصادز ق٠ٛ ايػعٛب، ٚٓضح ذيو.  ايتٓ
التنّكع مف مكامف القّكة؛ ألّنو يقكد إلى العيش المشترؾ انطالًقا مف 

كالتعددية الخصكصية كاالستقالؿ الثقافي التي تحتـر التنّكع بأشكالو 
الثقافية، فتقكد إلى العقل المنفتح عمى اآلخر بخبراتو المختمفة بعيدًا 

 عف التعّصب كالتقسيـ .

 :املٓػٛد/ احترام وإعبلء: إعصاش/ ظهرت : ػًٓتاملعاْٞ: 
ٌدٌم : ٜسْٛ إىلمشورة /  ؼٌر من االنفراد بالّرأي: ا٫ضتبداد/ المطلوب

متتابعة/ : ضسد١ٜٓاالمتداد واالستمرار/: ايٓطريٚز٠/ ٌتطلّع إلىالنظر إلى، 

ِٓٛإ/  كلّها: نآف١ ْنو، وهو الِمثْل: ايصِّ ِٚز/ والنّظٌر واحدهما الّصِ : ا٭
ِٚىل/رهتمتنع، تك: تأب٢العلّو/ : ٜتفٓػ٢/ المحٌطة: احملٝك١/منح: َأ
ٌٓسرعان : فعل فٌه معنى التعّجب(/)ما أسرَع : ضسعإ/ٌنتشر : ُد
 التّفرق. : ايٓتػسذّ/ معظم

 أسئمة الكتاب. مفالكممات المخطكط تحتيا؛ ألّنيا معاني رّكز عمى 
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 )سفغ( 

ِٔ ناتب ٖرا ايٓٓص ؟  الحسف بف طالؿ. األمير   ََ

 الشريف الحسيف بف عمّي .   ٔ أطًل ايجٛز٠ ايعسب١ٓٝ ايهرب٣ ؟َ

 املكاٍ؟اؿطٔ بٔ ط٬ٍ ٖرا  َت٢ نتب ا٭َري
 ـ.ٕ٘ٔٓىػ/ٖٙٗٔقبل حمكؿ شير رمضاف المبارؾ عاـ 

 َا ايسنٝص٠ اييت اؽرتٗا ايٓٗط١ ايعسب١ٓٝ ؟
 قيـ الحّق كالعدؿ.

ٟٓ ؟  ٛٓ ا٭َري اؿطٔ بٔ ط٬ٍ إىل ايٓتساخ اؿطاز  نٝف ٜٓعس مس
يرى أّف الّتراث الحضارّي عنصر ميـّ مف عناصر الّتطّكر في ظّل 

يؤمف بالّتشاركّية كقبكؿ اآلخر، كيّتخذ مف االستقالؿ الثقافّي الذي 
 التاريخ جسًرا نحك اإلبداع كالّتطكر.

ٞٓ ايرٟ ٜٓتُٞ  إيٝ٘ ايٓٓص؟      .ممالةَا ايٓٛع ا٭دب
ٛٓ ا٭َري اؿطٔ ايٓٗط١ باملبازن١. -أ عًٌ َا ٜأتٞ:     ٚصف مس

ألنيا زرعت بذكر الخير في نفس كّل عربّي صادؽ في انتمائو 
 ى االستقالؿ، كحققت انتصارات كبيرة في سبيمو.لكطنو، يسعى إل

ِٓٛإ ٫ ٜفرتقإ.-ب  اإلض٬ّ ٚايتكدّ ٔص
ألّف اإلسالـ يدعك إلى التقّدـ في تنكير األذىاف البشرية برسالة 
اإلسالـ الّسْمحة التي تدعك إلى النيضة كالرقّي اإلنسانّي كمكاجية 

 األخطار الُمحيقة باألّمة. 
 سطب ضٝام ٚزٚدٖا يف ايٓٓٓص:اضتدسز َعاْٞ املفسدات 

مفردىا ُسّنة، كىي ما أكدعو هللا في الككف مف أسباب  ايٗطٓٔ:
 كقكانيف.

ٛٓاقني:   مفردىا التّكاؽ، كىك النازع إلى التغيير.ايت
 المكشكؼ الكاضح.ايٓطافس: 

ٛٓع ايٓجكايف َٔ أِٖ َصادز ق٠ٛ ايػعٛب، ٚٓضح ذيو.  ايتٓ
مكامف القّكة؛ ألّنو يقكد إلى العيش المشترؾ انطالًقا مف التنّكع مف 

الخصكصية كاالستقالؿ الثقافي التي تحتـر التنّكع بأشكالو كالتعددية 
الثقافية، فتقكد إلى العقل المنفتح عمى اآلخر بخبراتو المختمفة بعيدًا 

 عف التعّصب كالتقسيـ .
ٜعاْٞ َٓٗا  َا املكصٛد بايعباز٠ اٯت١ٝ: "َٔ املفازقات اييت

ٞٓ ايفذ٠ٛ بني َا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َٚا  ٞٓ ٚاإلض٬َ ٚاقعٓا ايعسب
 ٖٛ نا٥ٔ" بٓا٤ّ ع٢ً فُٗو ايٓٓص؟

ٌنبؽً أن نتحاور ونتخاطب ال أن نتحارب، فاهلل تعالى استخلؾ 

اإلنسان فً األرض وكّرمه ودعاه إلى اإلعمار والخٌر، فهنان 

الٌوم من  وما هو كابن مفارلة بٌن دور اإلنسان فً اإلعمار والبناء،

أخطار الحروب ودعوات التمسٌم والخطاب الطابفً وشرور الفرلة 

ىواالنتهان الّسافر لحموق اإلنسانوالتّشرذم 

 ٚٓضح د٫ي١ َا ؼت٘ خٓط يف ايعبازات اٯت١ٝ:
ٚؼٓدٜات٘، ْدزى َا يدٜٓا َٔ  زٚح ايعصسيف قاٚي١ اضتٝعاب  -أ

ٞٓ ْٚٗط١ عسب١ٓٝ. ٟٓ ٚتساخ ضٝاض  َرياخ سطاز
 أي ما يمّيز عصرنا الحالي عف غيره.

١َٓ محًٗا دٓدٟ ايػسٜف اؿطني بٔ  -ب فهاْت ٖرٙ َطايب أ
ٖٚٛ ٜسْٛ َع أبٓا٥ٗا إىل َطتكبٌ َػسم  -طٝٓب اهلل ثساٙ –عًٞ

َٓتٓا ايعسب١ٓٝ.  ٭
سيف بف عمي كأبناء األمة العربّية بمستقبل كحدة الرؤية عند الشريف الح

 زاىر.
ٕٓ ايتُٓطو باضتك٬يٓا ايجكايٓف ٜعٝد ػدٜد  -ز ٞٓ املٓفتح إ ايعكٌ ايعسب

 .ع٢ً اٯخس
 البعد عف التعّصب، كتقّبل اآلخر، كاالنفتاح عمى الثقافات المتعّددة.

ى
 ٚٓضح ايصٛز ايف١ٓٝٓٓ: 

ِٓ ايرٟ نإ ٜتطًٓع إىل َطتكبٌ ٜتشٓكل فٝ٘ اإل ص٬ح املٓػٛد، ٜٚت
 تفهٝو ا٫ضتبداد. فٝ٘

ـّ تفكيكو.  صّكر االستبداد شيًئا معقدًا متشابًكا يت
  شبّه الملوب بإنسان ٌؤبى .  " تأب٢ ايكًٛب تكٗبٌ اٯخس " :

 شبّه العصر باإلنسان .   " زٚح ايعصس " :

 بّه السنّة بإنسان مٌّت ثم ٌحٌا :  صّور أو ش " إسٝا٤ ض١ٓٓ زضٛي٘ "

 شبّه العروبة بإنسان له كرامة.   نسا١َ ايعسٚب١ " : "

 لٌم اإلسبلم بشًء ٌمكن أن ٌُمسن : شبّه  "ايتُٓطو بكِٝ اإلض٬ّ "

: شبه الثورة بإنسان  " تصٓدت ٖرٙ ايجٛز٠ ملعاٖس اضتػ٬ٍ ايدٜٔ "

 ٌتصدّى .

 : شبّه التراث بشًء ٌمكن أن ٌُمسن . "ايتُٓطو بايرتاخ "
ايٓتطاَح يًذُٝع"، َٛدص٠ يف نًُاتٗا عُٝك١ يف  ايعباز٠ اٯت١ٝ: "

 د٫يتٗا، ٚٓضح َا ؼًُ٘ َٔ َعإٕ.
التساىل كالتيسير في التعامل مع اآلخريف، كتقّبميـ، عمى اختالؼ أديانيـ 

 أك أجناسيـ أك أصكليـ.
 

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  )غسح َبطط يًذرز يف آخس ايط٪اٍ( ٖات درز ن
 :(لصعىبتهاجروز ًجب الاهدباه لها )

 /ورث: َرياخ/ حدو: ؼٓدٜات: وعب: اضتٝعاب/ حول:  قاٚي١
ٓٞ ٞٓ/ سوس: ضٝاض / للل: اضتك٬ٍ /لوم: ٔقَِٝ /أسس: تأٓضظ+أضاض

: تصٓد٣/ سمو: ايٓطا١َٝ /سنن: ض١ٓٓ /جلو: ػ٢ًٓ /سوي: املطاٚا٠
َِٚي٢/ شور: ايػٛز٣ /كفؾ: نآف١/ ؼلل: اضتػ٬ٍ /صدي  /ولً: َأ

: تٓتدر /جول: فاٍ /سٌر: ضريٚز٠/ بدد: ا٫ضتبداد /حٌك: احملٝك١
٠ٓٛ /وسع: تٓتطع/ زهر: اشدٖاز /أخذ  : ٜتفٓػ٢/ أبً: تأب٢/ لوي: ايك

 .كون: نا٥ٔ /فشو
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ًعا(جروز )   :شهلت ًمكن اإلاسوز عليها شَس

: طَٖٝب /شرؾ: ايػسٜف/ برن: املبازن١/ لبل: املطتكبٌ/ بعد: ايبعٝد٠/ لدم: ايتكٓدّ/حرر: سٓس١ٜٓ/ لوم: ايك١َٓٝٛ+ ٔقَِٝ/ بدأ: َباد٨
: نسا١َ/ ثور: ايجٛز٠/ طلك: َٓطًكات/ ذكر: ْطترنس/ دعو: ايٓدع٠ٛ/ لرب: ٜكازب/ مرر: َسٚز/ عزز: إعصاش+ اعتصاش/ أٌد: تأٜٝد/ طٌب
/ نظم: ْعاّ/ طبك: تطبٝل/ فرق: ٜفرتقإ/ أكد: َ٪ٓند٠/ ظهر: َعاٖس/ نبل: ايٓب١ًٝ/ سلم: اإلض٬ّ/ مسن: ايتُٓطو/ كرم

ِٓ + اٖتُاّ/ وسل: ٚض١ًٝ+ٚضا٥ٌ ٞٓ/ صلح: اإلص٬ح/ همم: أٖ : ا٭خطاز/ وجه: َٛاد١ٗ/ أصل: ا٭صاي١/ جمع: ا٫دتُاع
ٛٓاقني/ عنًِ: عٓا١ٜ/ خطر / مكن: املُهٔ/ فكر  : ايتفهري/ أرخ: ايتازٜذ/ عدد :َُٜعٓد/  نفك: تفهٝو/ نشد: املٓػٛد/ ؼٌر:تػٝري/ توق: ايت

ٛٓع/ حرم: ؼرتّ/ خصص: خصٛص١ٓٝ/ طلك  : اْط٬قّا/ فتح: املٓفتح/ جدد: ػدٜد/ حدد  : سدٚد / عدد   : ايتعٓدد١ٜ/ نوع: ايتٓ
/ نمً: ٜٓتُٞ/ بٌن: َتبا١ٜٓ/ دٌن:دٜاْات/ سمح: ايتطاَح/ شرن: املػرتى/ فهم  : َفّٗٛ/ ثمؾ: ايجكاف١ٓٝ

/ جمع: اجملتُع/ شرح: غسا٥ح/ بعد: ايتباعد/ زٌد: ٜصداد+ َصٜد/ حجز: اؿٛادص/ كمن: َهأَ/ خلؾ  : كتًف١+اخت٬ف+اضتدًف
ٌٓ ٞٓ/ لسم: ايتكطِٝ/ علك: ع٬ق١/ طبع: ايطبٝع١ٓٝ/ وزن: ايتٛاشْات/ خلل: ؽت : تٓب٧/ شرذم: ايتػسذّ/ شرر: غسٚز/ طوؾ: ايطا٥ف
 .بؽً: ٜٓبػٞ/ فرق: املفازقات/ نهن  : اْتٗاى/ نبؤ   

 

)ىذه الكممات كردت مضبكطة في الدرس، كال ُيطَمب ضبط كممة في االمتحاف إاّل إذا كانت مضبكطة ؼتٗا   ايهًُاتسسٚف اْتب٘ إىل ضبط 
 ( :المقّرر بالشكل في الكتاب

ػػَنػػال -لَّ جُ  -ْت َلػػػَأكْ  -ػكافِ ِصْنػ -ػـِ ػِقَيػػِبػ - فِ ػْيػػالُمْنَطَمَقػ ػَتَقػ -َبىػػأْ َتػ -فِ سُّ   .ػلَ ػػبُّ

                     ٚشاز١ٜ دٚز٠ نٌ ٜتهسز    ؟... يه١ًُ ايًػٟٛ اؾرز َا:  ايٛشاز٠ صٝػ١

 ) يجب أف ترّد األلف إلى أصميا الكاك أك الياء (  باؿسنات ضبط ب٬+  أيف ب٬+  سسٚف 3 َاض 
 اجتماعات : جمع  / تبادؿ : بدؿ / يستخرجكف : خرج :    أَج١ً

 : ٬َسعات

 أصل األلف نعرفو عف طريق المضارع :   – ٔ
 قاؿ: مضارعو)يقكؿ( فالجذر )قكؿ(/باع: مضارعو)يبيع( فالجذر  )بيع(      

بير، فعميؾ مالحظة : مف األخطاء الشائعة عند الطالب أّنيـ يحاكلكف معرفة أصل األلف عف طريق الفعل الرباعي أك الخماسي أك السداسّي، كىذا خطأ ك
الماضي  لمثالثي، ثـ معرفة أصل األلف، مثل  : أقاـ ) رباعي ( مضارعو  )ُيقيـ(  ، ىنا يعتقد الطالب أف أصل األلف ياء كىك خطأ، عميو أف يأخذ إعادة الفعل

  الثالثي ) قاـ ( ثـ المضارع ) يقـك (،  ىنا  تبّيف أف أصل األلف كاك ) قـك ( كىك المطمكب
  .مثل : اّتصاؿ: كصل / اّتحاد: كحد / اّتعاظ: كعع / اّتكاؿ: ككل / اّتساؽ: كسق ،( بحرؼ ) الكاك  -غالبا –يبدأ جذرىا الكممات التي ثانييا تاء مشددة -ٕ
 مثل : ِميزاف : كزف / ِميراث : كرث  / ِميالد : كلد / ِميعاد : كعد ، أصل الياء كاكاً  -غالبا  -الكممات التي تبدأ ب ) كسرة + ياء ( يككف  –ٖ
 . ممات المؤلفة مف ) حرفيف + ة (، مثل : صفة، صمة، ىبة، ثقة، سمة، جية يبدأ جذرىا بكاك كىي بالترتيب : كصف، كصل، كىب، كثق، كسـ، كجوالك – ٗ
 يمكف أف يككف الفعل رباعّيا لكنو نادر ، مثل : طمأنينة: َطْمَأف . – ٘
 .ال تضبط الجذر إطالقًا إال إذا ُطِمب ) اضبْط ( في السؤاؿ – ٙ

: ١َٓ  ٬َسعات ٖا
 .وتمثّل الكلمات الواردة فً أسبلة الكتاباحفظ معانً الكلمات مع التركٌز على الكلمات المخطوط تحتها ألنّها األهم  – ٔ

لكتاب  ةالسابم اتلم ٌرد فً االمتحانًٌّا ال تشؽل نفسن كثٌراً بعبلمات الترلٌم؛ ألّن هذا السإال ؼٌر موجود فً أسبلة المنهاج الجدٌد وفعل – ٕ

 وهذا ٌدّل على االلتزام بالكتاب فمط .فً المنهاج المدٌم الفصل األول أو الثانً، مع أنّه كان ٌرد كّل دورة وزارٌة 

؛ لذلن وضعُت لن كل الجذور وكذلن الصورة الفنٌّّة وردت من خارج أسبلة الكتاب الجذر فً الدورة الماضٌة جاء من خارج أسبلة الكتاب – ٖ

  مستمّل.الصعب وضعته فً لسم الجذر وأن تمّر علٌه سرٌعاً،  ٌمكنن فالجذر السهل الصور الفنٌّّة. وكّل 
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 قٌاملقطغ الجا

ِإفَّ اإِلراَدَة الَعَرِبيََّة الُحرََّة الَمْسُؤْكَلَة ال َتْنَفِصُل َعْف             
ـُ َمَع  ْنَساِنيَِّة َتْغِمْيِب الَعْقِل َكالِحْكَمِة، َكَما َتْنَسِج ـِ اإِل الِقَي

ُؾ ِبيا ِإلى َتْحِقْيِق اأَلْمِف ِلْمَجِميِع. ِإفَّ  ي التََّمسُّ الُمْشَتَرَكِة الَِّتي ُيَؤدِّ
ـُ في َكْشِف الَكْجِو الَحِقْيِقيِّ  ـِ الُمْشَتَرَكِة ُيْسِي الَبْحَث في َىِذِه الِقَي

ِؼ، َكفي ِإطاِر َىذا الَمْسَعى، َنْحُف بِ  َحاَجة  ِإَلى التَّْرِكْيِز َعَمى ِلمتََّطرُّ
ساِت اإِلْقِمْيِميَِّة  الُمْشَتَركاِت العاَلِميَِّة َكاإِلْقِمْيِميَِّة، َكَتْفِعْيِل َدْكِر الُمَؤسَّ
ُد َمعاِلَميا ِبُصْكَرة  ُمْسَتِقمَّة   اِتنا َكُتَحدِّ  .َكالَعَرِبيَِّة، الَِّتي َتْحِمُل َأْكَلِكيَّ

ـُ  َكال َرْيَب في َأفَّ  ُمْسَتْقَبَل الَعَمِل الَعَرِبيِّ َيْكُمُف في َفضاء  َيْدَع
ـِ َكُشُعْكِبِو، َفما ُنعاِنْيِو الَيْكـَ ِمْف التَّعاُكَف  َكالتَّكاُمَل َبْيَف ُدَكِؿ اإِلْقِمْي

ِد  ِعْيِد الَحَضاِريِّ ُيَؤكُِّد الَحاَجَة ِإلى التََّجدُّ َأْعراِض الػػَكْىِف َعَمى الصَّ
َتَمِف الَمياِدْيِف، َكتْعِزْيِز َثقاَفِة الَعَمِل َكالُمشاَرَكِة َكاإِلْبداِع في ُمخْ 

 َكاإِلْنجاِز. 
ـِ َشْيِر َرَمضاَف الَفِضيِل،            ـ  َقِمْيَمة  ِبُقُدْك ا ْذ َنْحَتِفي َبْعَد َأيَّ َكاِ 

لى َأْىِمي َكَأْبناِء َفِإنَِّني ُأْزِجي التَّْيِنَئَة ِبَيِذِه الُمناَسَبِة الُمباَرَكِة إِ 
َكَطِني َكاأُلمََّتْيِف الَعَرِبيَِّة َكاإِلْسالِميَِّة؛ ساِئاًل الَمْكَلى الَعِميَّ الَقِديَر 
ـُ َكاأَلْمُف َكاالْسِتْقراُر ِفي ُرُبكِع َكَطِننا  ال َأْف ُيِعْيَدُه َعَمْينا َكَقْد َحلَّ السَّ

َأْشكاُؿ الُمعاناِة َكاالْنِتياكاِت  الَعَرِبيِّ الَكِبيِر َكاَفًة، َك ُرِفَعتْ 
ػِرْيَف  اِرَخِة ِلَكراَمِة اإِلْنساِف َعِف الػػمػُػْقَتػػَمػػِعْيَف كالػػُمَيػجَّ الصَّ

ِجِئْيَف ِمْف َأْبناِئِو ِإْخَكِتنا في اإِلْنساِنيَِّة.   َكالالَّ
ُ َتعالى ِلَشْيِر َرَمضاَف الُمباَرِؾ            َأْف َيُكْكَف َلَقْد َأراَد َّللاَّ

الِت َبْيَف الُمْسِمِمْيَف؛  َشْيَر ِعباَدة  َكَتْرِبَية  َكَتْكِجْيو  َكَتْكِثْيق  ِلمصِّ
َنِقُف ِعْنَد ِعَظاِتِو َكِعػػَبػػرِِه، َكَنْسَتِفْيُد ِمْف َمعاِنْيِو َكُدُرْكِسِو. َكال 

يَّةِ  ـِ ِإالَّ َأْف ُأَذكَِّر ِبَأَىمِّ َتْأِسْيِس ُصْنُدْكؽ   َيَسُعِني في َىذا الَمقا
ْعَكُة َقْبَل َثالَثِة  عاَلِميّ  ِلمزَّكاِة َكالتَّكاُفِل، َفُمْنُذ َأْف ُأْطِمَقْت َىِذِه الدَّ
يَّةِ  ـْ َأَتَكقَّْف َيْكًما َعِف التَّْذِكْيِر ِبيا َكِبَأَىمِّ ، َل  ُعُقْكد  َكَنيِّف 

ـِ الزَّكاِة في َسِبْيِل  َتْحِقْيِق اأَلْىداِؼ االْسِتفاَدِة ِمْف ِنظا
التَّْنَمِكيَِّة ِلْمُبْمداِف اإِلْسالِميَِّة اأَلَقلِّ ُنُمكِّا، َكَضماِف الَحياِة الَكِرْيَمِة 
ْمَطِة  ـِ الَغْيِريَِّة َكالسُّ ِلْْلَْفراِد في الُمْجَتَمعاِت اإِلْسالِميَِّة، َكَتْعِزْيِز ِقػػَيػػ

  ِنيَِّة.اأَلْخالِقيَِّة َكالَكراَمِة اإِلْنسا
ْيفِ     ْمَحُة ِلمدِّ ْكَرُة الَحِقْيِقيَُّة السَّ ُض ِإلى ال َتزاُؿ الصُّ  اإِلْسالِميِّ َتَتَعرَّ

َأْقَسى َأْشكاِؿ التَّْشِكْيِو ِمْف ِقػػػَبػػِل ُأكَلِئَؾ الَِّذْيَف ُيماِرُسكَف اإِلْرىاَب 
ْيفِ  ـِ الدِّ َؼ ِباْس ِإفَّ التَّْرِكْيَز ِمْف ِخالِؿ الزَّكاِة .َك الُعْدكاَف َكالتََّطرُّ

ْحَمِة َكاإِلْحساِف ِإلى الُمْحتاِج َكاْبِف  ْنَساِنيَِّة ِمْثَل الرَّ ـِ اإِل َعَمى الِقَي
ِبْيِل َكَتْفِكْيِض اإِلْنساِف ِمْف َحْيُث ُىَك ِإْنساٌف، َكَتْعِزْيِز التَّكاُفِل  السَّ

ـُ في ِإشا ِة الَمْبِنيَِّة االْجِتماِعيِّ َسػػػُيػػْسِي ـِ الَحقَّ َعِة ِرساَلِة اإِلْسال
ـِ، َكَيْنَأى ِبيا َعْف ُمَسمَّياِت اإِلْرىاِب َكالػػرُّىاِب  ال       .َعَمى الَعْدِؿ َكالسَّ

 )صاحب السمّك الممكّي األمير الحسف بف طالؿ، صحيفة الغد(.           

 النص()إجابتها مخطوط تحتها فً  

أشاز شمى ألامير الحصن إلى الخمّصك باللُم ؤلاوصاهُت اإلاشتركت للبشس على اخخالف  -1

ت ذلك. ُّ  أجىاشهم وطىائفهم وأصىلهم، بّين أهم

كافل الاجخماعّي؟ -2
ّ
 ما أهمُت جأشِض صىدوق عالمي للّزكاة والخ

ت عن شماحت ؤلاشالم:   اشسح هرا. -3 ُّ  هظام الزكاة ًلّدم صىزة حلُل

 
 )يٛدٛد دص٤ َٔ اإلداب١ يف ايٓص( 

ٛٓٙ ْعس٠ َطتكب١ًٓٝ يف ؼطني ٚاقع ايعامل ايعسبٞ، ٚٓضشٗا.  يطُ
التجدّد فً مختلؾ المٌادٌن، وتعزٌز ثمافة العمل والمشاركة واإلبد اع واإلنجاز، 

 ودعم التّعاون والتّكامل بٌن دول اإلللٌم وشعوبه.
اإلزاد٠ ايعسب١ٓٝ اؿٓس٠ املط٪ٚي١ ٫ تٓفصٌ عٔ تػًٝب إٕ  عًٌ َا ٜأتٞ:

 ايعكٌ ٚاؿه١ُ.
ألنها تركن إلى العمل وتعتمد علٌه، وتنسجم مع المٌم اإلنسانٌة المشتركة التً 

 ٌإدّي التمّسن بها إلى تحمٌك األمن واالستمرار وتمبّل اآلخر ونبذ التطّرؾ.
 

 /الواضحة: ايصازخ١/نحتفل: متفٞ/الضعؾ: ايٖٛٔ/ ٌتمثّل: ٜهُٔاملعاْٞ: 
 /نشر: إغاع١/اإلٌثار، أو حّب الخٌر لآلخرٌن : ايػري١ٜٓ/ الزابد على العمد: ْٝٓف
ًّ : ايٗسٖاب/ ٌبعد: ٜٓأ٣  .ألدّم: أشدٞ/ الخوؾ المرض

 ٚٓضح د٫ي١ َا ؼت٘ خٓط يف ايعبازات اٯت١ٝ:
ٕٓ ايبشح يف ايكِٝ اإلْطا١ْٓٝ املػرتن١ ٜطِٗ يف  - ٞٓ إ نػف ايٛد٘ اؿكٝك

 .يًٓتطسف
 إظهار حمٌمة التّطّرؾ الذي ٌتستر وراء  رداء آخر ال ٌمثّله.

 ٚٓضح مجاٍ ايٓتصٜٛس يف ايعبازات اٯت١ٝ:
ُزفعت أغهاٍ املعاْا٠ ٚا٫ْتٗانات ايصازخ١ يهسا١َ اإلْطإ عٔ  -أ

 ٚامُلٖٗذسٜٔ.امُلكتًعني 
 صّور أشكال المعاناة ثمبًل ٌرفع عن صاحبه، وصّور االنتهاكات 

 إنسانًا ٌصرخ، وصّور المهّجرٌن من ببلدهم شجراً ممتلعًا من األرض.

ِٖٔ ع٢ً ايٓصعٝد اؿطازٟ ٜ٪ٓند  -ب َٛ فُا ْعاْٝ٘ ايّٝٛ َٔ أعساض اي
 اؿاد١ إىل ايتذٓدد.

 وم مرًضا له أعراض تظهر على صاحبه.صّور الضعؾ الذي ٌصٌب أبناء األمة الٌ
 شبّه اإلرادة بإنسان حّر مسإول. " اإلزاد٠ اؿٓس٠ املط٪ٚي١ "  : – ز

 ايتُٓطو بٗا" تٓطذِ َع ايكِٝ اإلْطا١ْٝ املػرتن١ اييت ٜ٪ٓدٟ  – د
 شبّه المٌم اإلنسانٌة بشًء ٌمكن أن ٌُمسن . :"

 شبّه التطّرؾ بإنسان . " ايٛد٘ اؿكٝكٞ يًتطٓسف " : - ٖـ
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ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ : : املٓاضب١/ هنؤ: ت١٦ٓٗ/ زجو: أشدٞ/ حفو: متفٞ /فضو: فطا٤ /للل: َطتك١ًٓ /رود: اإلزاد٠)الجروز الصعبت(:  ٖات درز ن

 /زكو: شنا٠ /شوه: ايتػٜٛ٘/ لسو: أقط٢ /فٌد: ا٫ضتفاد٠ /وسع: ٜطعين /وعظ: ٔععات/ وصل: ٔص٬ت /ربو: تسب١ٝ /نهن: اْتٗانات /نسب

 .شٌع: إغاع١ /حوج: احملتاز /نؤي: ٜٓأ٣
/ فعل: تفعٌٝ/ ركز: ايرتنٝص/ طرؾ: تطٓسف/ حمك: ؼكٝل/ شرن: املػرتن١/ ؼلب:تػًٝب/ سؤل: املط٪ٚي١/ حرر: اؿٓس٠ )الجروز الصهلت(:

/ لرر: اضتكساز/ برن: َبازن١/ نجز: إلاش/ بدع: إبداع/ شرن: َػازن١/ عزز: تعصٜص/ كمل: ايٓتهاٌَ/ عون: ايٓتعإٚ/ أسس: َ٪ضطات
/ لوم: املكاّ/ عنً: َعاْٞ/ ولؾ: ْكف/وثك: تٛثٝل/ وجه: تٛدٝ٘/ عبد: عباد٠/ لجؤ: اي٬د٦ني/ هجر: َٗٓذسٜٔ/ للع: َكتًعني

: زضاي١/ فوض: تفٜٛض/ / حسن: اإلسطإ/ عدو: ايعدٚإ / رهب: اإلزٖاب/ خلك: ا٭خ٬ق١ٝ/ نمو: ايت١ُٜٓٛٓ/ ذكر: ايترنري/ كفل: ايتهافٌ

 .رهب: ايسٖاب/ / بنً: املب١ٓٝٓ/ رسل
 

   :اْتب٘ إىل ضبط اؿسٚف املدطٛط ؼتٗا

ػَيػػمُ الػ -ِعْيَف ػَمػػْقَتػػمػُػالػ -ِفَعْت رُ  -فِ ػَكىْ الػ  ىاِب ػرُّ الػ -ْسِيـُ ػُيػػَسػػ -لِ ِقػػػَبػػ -ـِ ػػَيػػقِ  - ػرِهِ ِعػػَبػ- ِرْيفَ جَّ

الَكِلَمُظىالُحِلَوُة
َسمػِْعػُتيا َتُقكُؿ َكَصْكُتيا َيْخَتِنُق ِبالُبكاِء:  "َىِذِه َحياٌة ال ُتػطاُؽ!  َنْعَمُل       

ال َنْسَمُع ِمْف َأَحد  َكِمَمًة ُحػْمػَكًة، َسحاَبَة النَّياِر َكَبْعَض المَّْيِل، َكال ُنػكاَفُأ ِإالَّ ِبالتَّْأِنْيِب َكاالْنِتياِر، 
يًَّة، ُتخاِطُب َفتاَة الَبْيِت الَِّتي اْنَتَيػَرْتػيا، َكَصبَّْت  ِإنَّيا َحياٌة ال ُتطاُؽ! " َكاَنِت الُمَتَكمَِّمُة َعاِمَمًة ُأمِّ

.؛َعَمْييا المَّْكـَ  َرْت ِفي َأداِء كاِجب  َكَيْظَيُر َأفَّ َربََّة الَبْيِت َكاَنْت َقْد َأْمَطػَرْتػيا ِبِمْثِل  أِلَنَّيا َقصَّ
ـْ ُيَكفِّػْر َصْكَتػُو ِفي الَمساِء الَِّذي َسَبَق، َفَتَفجَّ  باِح الباِكِر، َكَأفَّ َربَّ الَبْيِت َل َر َىذا الَكاِبِل ِفي الصَّ

. الُبْركاُف، ُبْركاُف اإِلْنساِنيَِّة ِفي َأْبَسِط َمطالِ  ُة ِبُمَغِة َفْيَمُسكؼ  يَّ  ِبيا، َكتَكمََّمِت الَخاِدَمُة اأُلمِّ
الَكِمَمُة الُحْمَكُة، الَكِمَمُة المَِّطْيَفُة، َما َأْحَكَج َأْسَماَعػػنا ِإَلْييا، َبْل ما َأْحَكَج ُقُمْكَبنا!                

، َكِمَمَة َتَمطُّف  َأكْ  ػْحػػرِ  ِإفَّ َكِمَمَة ُشْكر  َأْك َثناء  ، ُتقاُؿ ِفي ِحْيِنيا، َتْفَعُل ِفْعَل السِّ َفػػُتػْفِرُح ، ُدعاء 
ِإنَّيا َمفاِتْيُح الُقُمكِب،   الَقْمَب الَحِزْيَف، َكَتْمَسُح َعَرَؽ الُمْتَعِب، َكُتَحرُِّؾ الِيمََّة َكالُمُرْكَءَة.

كاَف ُدْكَنَؾ َمقاًما َأْك كاَف َأِجْيًرا َلَؾ، ِمْف َفْضِمَؾ َأِك  َفَأْنَت ِحْيَف َتُقْكُؿ ِلَمْف َلَؾ ِعْنَدُه حاَجٌة، َكَلكْ 
َـّ  ْيِو ِبَمَحبَّة ، ُث ي الَعَمَل َعَمى َخْيِر َكْجو ؛  أِلَنَُّو َسُيَؤدِّ َمَتى  اْعَمْل َمْعُركًفا، ُكْف كاِثًقا َأنَُّو َسُيَؤدِّ

ْكِر َأِك الثَّناِء َأِك ا عاِء، ِزْدَتػػػُو َتَعمًُّقا ِبَؾ، َكِحْرًصا َعَمى ِإْرضاِئَؾ.كاَفْأَتػػُو ِبَكِمَمِة الشُّ    لدُّ
، َكال َتُكْكُف َعَمى ِحساِبِو، َفُتَحاِكُؿ َأْف           َكالَكِمَمُة الُحػْمَكُة ال ُتْغِني َعِف اأَلْجِر الَماِديِّ

، َلِكفَّ الَكِمَمَة الُحْمَكَة   َأفَّ الِخْدَمَة َكاِجَبةٌ أِلَفَّ اأَلْجَر َكاِجٌب، َكما َتْنَتِقَص ِمْنُو َكَتْقَتِصَد؛ 
َفِحْيَف َيْدَفُع صاِحُب الَعَمِل اأَلْجَر َكُىَك َيُقْكُؿ: َسِمَمْت َيداَؾ، َكَمَتى َيْقػػِبػػُض العاِمُل َأْجَرُه َعطاٌء؛ 

ُ َعَمْيَؾ، َأْك  َض َّللاَّ  ، ُيْكِجُز االْثناُف َفَيَتباَدالِف َكِمَمَة َأْشُكُرؾَ َكُىَك َيُقْكُؿ ِلصاِحِب الَعَمِل: َعكَّ
يَّة   َيْشُعُر ِكالُىما َأنَُّو َفَعَل َأْكَثَر ِمَف الكاِجِب،  ـْ َتُعْد َعالَقَة َمْنَفَعة  َمادِّ َكَأفَّ َعالَقَتُو ِباآلَخِر َل

يَُّة َتْرَتِدي طاِبًعا ِإْنساِنًيا ُرْكحاِنيِّ ِصْرَفة ، َكَأفَّ الَقْمَبْيِف َحالَّ َمَحلَّ الَجْيَبػػْيِف، كَ  ذا الِخْدَمُة الَمادِّ  ااِ 
أِلَنَُّو ُيِشْيُع الطُّػػَمْأِنْيَنَة َكَيْنُشُر ُىَك الطَّاِبُع الَكِحْيُد الَِّذي َيِجُب َأْف َيُسْكَد الَعالقاِت َبْيَف النَّاِس؛ 

  الَيناَء.

القطعة ككضعت  )إجابتيا في
 (مع رقـ السؤاؿ تحتيا خط منّقط

 عاملذ فخاة البِذ الخادمت معاملت كاشُت: ما شبب هره اإلاعاملت؟ -1

ن؟ -2  ما أزس اإلاعاملت اللطُفت في هفىس آلاخٍس

ز كما وزدث في الىّص.  -3  من صىز الثىاء والخعٍز
ً
 اذكس زالزا

الفلسة التي بها  ( لها جىابان صحُحان، جاء في الامخحان3الحظ زكم )

 الجىاب الثاوي الري ًبدأ بـ )فحين جدفع...(

ل: الكلمت الحلىة ال حغني عن ألاجس اإلاادّي.  -4
ّ
 عل

 دفع صاحب العمل ألاجس للعامل واجب، والكلمت  -5
ّ

أشاز الكاجب إلى أن

 الُحلىة عطاء:

 ما الري ًضفُه هرا العطاء على العالكت بُنهما؟

ل: الطابع ؤلاوصاو -6
ّ
ّي السوحاوّي هى الطابع الىحُد الري ًجب أن ٌصىد عل

اس.
ّ
 العالكاث بين الى

)يٛدٛد دص٤ َٔ اإلداب١  

 يف ايٓص(

 ٖرٙ َٔ صٛزّا ٖاتِّ: قاض١ٝ َعا١ًَ اـاد١َ ايبٝت فتا٠ عاًَت
 .املعا١ًَ
.الُحلوة الكلمة وؼٌاب واللوم واالنتهار التؤنٌب
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َا اضِ ايهتاب ايرٟ مجع فٝ٘ َكا٫ت٘ ؟ َٚت٢ نتب٘ ؟  ٚنِ َكاي١ 
 حيتٟٛ ٖرا ايهتاب ؟

م الذي ٌضّم بٌن دفتٌه بضعًا وثبلثٌن 3ٙٓٔكتاب "موالٌد األرق" عام  

 ممالة .

 " ؟َا اضِ ايهتاب ايرٟ ُأٔخرت َٓ٘ َكاي١ " ايه١ًُ اؿ٠ًٛ 
 موالٌد األرق .

 َا أثس ن١ًُ ايطٝب١ ٚسطٔ ايتعاٌَ ؟
 إشاعة المحبّة واأللفة بٌن الناس.

 باق١ يف اؿدٜح ؟يًَا أ١ُٖٝ ايه٬ّ اؿطٔ ٚا
له أثره فً الملوب، وفً تموٌة أواصر األلفة بٌن النّاس واألهل واألصدلاء، 

 وبٌن العامل وصاحب العمل.
 يف اؿدٜح ؟باق١ يًَا أ١ُٖٝ ايه٬ّ اؿطٔ ٚا

له أثره فً الملوب، وفً تموٌة أواصر األلفة بٌن النّاس واألهل واألصدلاء، 

 وبٌن العامل وصاحب العمل. 
 َا ايٓٗر ايرٟ ْٗذ٘ ايهاتب يف َكاي١ " ايه١ًُ اُؿ٠ًِٛ" ؟

نهج نهًجا خاًصا فً التّفكٌر والتّعبٌر بلؽة تبعث على األمل والتّفاإل فً 

 ودفْعهم نحَو سبل الحّك والخٌر التّعامل بٌن النّاس،

 نٝف بدا ايهاتب يف ايٓص ؟
ٌعوزه بدا الكاتب ملتزًما نحو مجتمعه ومحٌطه، وشعر شعوًرا لوًٌا بما 

 لٌنهض وٌسمو، وٌصبح أجمل المجتمعات وأفضلها. 

َّا مٛ فتُع٘ ٚقٝط٘، ٚغعس غعّٛزا قّٜٛا  عًٌٓ : بدا ايهاتب ًَتص
 مبا ٜعٛشٙ .

صبح أجمل المجتمعات وأفضلها.لٌنهض وٌسمو، وٌ

ٞٓ ايرٟ ٜٓتُٞ  إيٝ٘ ايٓٓص؟    .ممالةَا ايٓٛع ا٭دب

/ طوال النهار: ضشاب١ ايٓٗاز )رّكز عمى ما تحتو خط(َعاْٞ ايهًُات: 

: ٜٛدص/رالزج: ا٫ْتٗاز/ المطر الّشدٌد: ايٛابٌ  / لوم شدٌد: تأْٝب 
 .ٌنشر: ُٜػٝع/ عمّ ٌ: ٜطٛد/لص لم ٌختلط بؽٌرهالخا: ٔصسف/ ٌختصر
ُٓاٍ سكٛم َٔ سكًّا ايٓص َٔ اضتٓتر  . ايع
 ومناسبتها العمل ساعات تحدٌد الّراحة، فً الحكّ  العّمال، كرامة حماٌة

ى.لؤلجر
ُٓاٍ، ٚؼفٝصِٖ  نٝف حيسص صاسب ايعٌُ ع٢ً تٛطٝد ع٬قت٘ بايع

 ع٢ً ايعٌُ.
ىوالّشكر.بالحفاظ على كرامتهم وتجنّب إهانتهم ومعاملتهم بالكبلم الطٌّب 

ٌٓ د٫ي١ ٚٓضح  :اٯت١ٝ ايعبازات َٔ عباز٠ ن
 . والحزن الّضٌك شدّة  بايبها٤" خيتٓل ٚصُٛتٗا "تكٍٛ -أ

 فًٝطٛف" بًػ١ ا٭١َٓٝ اـاد١َ "تهًُٓت -ب
 وضعؾ لهرها على داللة أمٌّتها، رؼم كالحكماء تتكلّم جعلتها تجربتها

 .احتمالها

ٌُ -ز ٌٔ" ٚبعَض ايٓٓٗأز ضشاب١َ " ْعُ  ايًٓٝ
 الٌوم طوال العمل

ُٕ، " فتفٓذَس -د ُٕ ايربنا  اإلْطا١ْٔٝ" بسنا
 فثارت المعاملة، هذه تحتمل تعد لم الخادمة أنّ  على داللة

 .واضطربت
 ؟ ايٓٓص يف" تطام ٫ سٝا٠: "عباز٠ تهساز د٫ي١ َا

.الحدّ  تجاوزت ولد تُْحتَمل، تعد لم المعاملة هذه أنّ  تؤكٌد

 ايهاتب:َا املكصٛد بكٍٛ 
."ٔٔ ِٝ ٌٓ اؾٝب ٕٓ ايكًبني سًٓا ق  "ٚأ

ىالعبللة اإلنسانٌة تطؽى على العبللة المادٌّة.
ى

 :ٜأتٞ َا يف ايف١ٓٝٓ ايٓصٛز ٚٓضح
ٕٓ "ٜٚعٗس  ٌٔ ٖرا مبجٌ أَطَسِتٗا قد ناْت ايبٝت زٓب١ أ  يف ايٛاب

 ايبانس" ايصباح
 العاملة على البٌت ربّة صبّته الذي واالنتهار التؤنٌب كبلم صّور

 .شدٌدًا مطًراً 
َا أسٛٓز أمساَعٓا إىل ايه١ًُ اُؿ٠ًِٛ، ايه١ًُ ايًطٝف١...، " 

الكلمة  وصّور أبوابًا، الملوب صّور" إْٓٗا َفاتٝح ايكًٛب.

 .األبواب لهذه مفاتٌح الطٌّبة الحلوة و
 : شبّه الكلمة بشًء طعمه حلو . " ن١ًُ س٠ًٛ "

 : شبّه اللوم بماء ٌَُصّب . " صٓبت عًٝٗا ايًّٓٛ "

 : شبّه الملب بإنسان حزٌن . " ايكًب اؿصٜٔ "

١ُٓ ٚاملس٠٤ٚ "  : شبّه الهّمة والمروءة  " ؼٓسى اهل

 بإنسانٌن ٌتحّركان .
ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  ٖات درز ن

 : جحخاج إلى اهدباه جروز صعبت
١َٓٝٓ : نهر/اْتٗاز:  أنب/ تأْٝب: طوقُتطام:  /يػ١: أمم/ أ

 : لوم/َكاّ: حوج / : ساد١: َمُرَإ/ / املس٠٤ٚثنًثٓا٤:  /لؽو
ٟٓ/ : رضوإزضا٤  .: َطْمَأفَ ايطُأ١ْٓٝ  /عطو: عطا٤ /مدد: املآد

/ حلو/ س٠ًٛ: بكً/ بها٤:  خنكخيتٓل:  :شهلتجروز 
/  طلب/ َطايب: ربب/  زٓب١: لوم/ ايًّٛ: كلماملته١ًُٓ: 
تعب/ / املتعب : دعو/ دعا٤: سمع/ أمساع: لطؾايًطٝف١: 

١ُٓ نافأ:  : حبب/ قٓب١: عرؾ/ َعسٚف/: فتحَفاتٝح/: همماهل
 / بدل: ٜتبادٍ/ لصد: تكتصد/ نمص: تٓتكص: علك/ تعًٓلكفؤ/ 

/  شٌع: ُٜػٝع/ علك:  ايع٬قات/ ردي: ترتدي/ نفع: َٓفع١
  .هنؤ: اهلٓا٤

 اْتب٘ إىل ضبط اؿسٚف املدطٛط ؼتٗا:

 -وُ َتػَصكْ  -ياَرْتػَأْمَطػ -ياَرْتػاْنَتَيػ -َكةً ُحػْمػ -كاَفأُ ُنػ -يامػِْعػتُ سَ 
ػْحػػال -ناَعػػَأْسَما  -زُ جِ ُيكْ  -ُض ػِبػػَيْقػ -َتػػوُ كاَفأْ  -ْفِرحُ ػػُتػفَ   -رِ سِّ
 .َمْأِنْيَنةَ طُّػػال -ْيفِ الَجْيَبػػ -َفة  ِصرْ 
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 يحّق لك أن ترتقئٕ 

 

الَكِمَمُة الُحْمَكُة ِمْف َمزايا اإِلْنساِف، َفاآلَلُة ُتَكفُِّر َليا              
ْيَت َفَتْصَدُع ِبَأْمِرَؾ، َكَلْيَسْت ِفي َحاَجة  ِإَلى َأْف َتُقْكَؿ َليا: ِمْف َفْضِمِؾ  الَكُقكَد َكالزَّ

ي الَعَمَل ِبِدقَّة  َكَأماَنة  َقْد َيْعَجػػزُ  ْنَساُف، َلِكفَّ  َأْك َأْشُكُرِؾ، َكِىَي ُتَؤدِّ َعْنيا اإِل
ُل التَّعاُمَل َمَع  ِتيا ُتَفضِّ ْنساِنيَّ ـَ اآلَلِة ، النُُّفْكَس الُمَتَنكَِّرَة إلِِ ماَء َصَم النُُّفْكَس الصَّ

َفُتْصِبُح َفْمَسَفُة التَّعاُمِل َبْيَف النَّاِس َعَمى  اآلَلِة َعَمى التَّعاُمِل َمَع اإِلْنساِف، 
، َكُتْصِبُح الَحَياُة ل  ُيْنػػَجُز َكَأْجر  ُيْدَفُع اَل َنِصْيَب ِلْمَقْمِب َكال ِلمِّساِف ِفْيوِ َأساِس َعمَ 

يَُّة  –  َشْيًئا ال ُيطاُؽ.  –َكما َقاَلِت العاِمَمُة اأُلمِّ
ْيماف   اَل َيُشْكُبيا َكَيْنَبِغي ِلْمَكِمَمِة الُحْمَكِة َأْف َتُكْكَف صاِدَقًة، َصاِدَرًة َعْف ِإْخالص  َكاِ 

ـِ الُغُيْكِب،  ـُ ما في الُقُمْكِب؛ أِلَفَّ ِعْمَميا ِعْنَد َعالَّ َزْيػػٌف َأْك ِنفاٌؽ. َنْحُف اَل َنْعَم
َكالَكِمَمُة الُحْمَكُة ِإْذ ُتػػقاُؿ َأْك ُتْكَتُب، َتِصُل ِإَلْينا ُمَباَشَرًة، َفَتْنُقُر َعَمى َكَتر  ِمْف َأْكتاِر 

َد َمَدى ُقُمْكِبنا، َكيَ  . َقْد ال ُيتاُح َلنا ِفي ُكلِّ َمرَّة  َأْف ُنَحدِّ ُكْكُف َليا َصداىا الُمْسَتَحبُّ
 ِإْخالِصيا، َكَقْد ُنَفكُِّر ِفي َذِلَؾ، َكَقْد ال ُنحاِكُؿ التَّْفِكْيَر ِفي َذِلَؾ، َكَحَسًنا َنْفَعُل. 

ْدَت ِلَساَنَؾ ِإْرَساَؿ َيُقْكُؿ الَمَثُل:  ِبُمزاَكَلِة الػػِحػداَدِة ُتْصِبُح  اًدا" ، َكَذِلَؾ ِإذا َعكَّ َحدَّ
َىِذِه الِعباراِت " َأْشُكُرَؾ، ِمْف َفْضِمَؾ، اْسَمْح ِلي ، َأْسَأُلَؾ الَعْفَك َأِك الَمْعِذَرَة، 

ُ ِفْيَؾ" َفال ُبدَّ ِمْف َأْف َتْفَعَل فِ  ُ َعَمْيَؾ، َباَرَؾ َّللاَّ َض َّللاَّ ي َنْفِسَؾ َسِمَمْت َيداَؾ، َعكَّ
َبُة َتْصُدُر َعِف النَّْفِس، َكَتْصُقُميا ِفي الَكْقِت َذاِتِو.   ِفْعَل اإِلْيَحاِء، َفالَكِمماُت الطَّيِّ

ِئْيِس َكالَمْرُؤكِس،          ـِ  َك َلػػِئػػْف َكاَنِت الَكِمَمُة الػُحْمػَكُة اَلِزَمًة َبْيَف الرَّ َكالَخاِد
ـِ، َفِيَي َليْ َكالَمخْ  ْكِج َكَزْكَجِتِو، َكاأَلِب ُدْك ْنداِد: َبْيَف الزَّ َسْت َأَقلَّ ُلُزْكًما َبْيَف اأَل

ِدْيِق َكَصِدْيِقِو، َكال يَحْسبػَػفَّ َأَحٌد َأفَّ َرْفَع الُكْمَفِة َيْنِفي َكِمَمَة الَمَحبَِّة ،  َكاْبِنِو، َكالصَّ
ِحْيُح، َفِعباراُت التَّعاُطِف  ْلَفِة َكَتػُرصُّ ُبػػػْنػياَف َبِل الَعْكُس ُىَك الصَّ َتػُشػدُّ ِرباَط اأُل

ذا َكاَف الَمْرُء ُيػػػَسرُّ ِبَسماِع َكِمماِت الثَّناِء ِمَف الُغَرباِء، َفُيَك َأْكَثُر  َداقاِت. َكاِ  الصَّ
ِبْيَف ِإَلْيِو ُأكَلِئَؾ الَِّذْيَف َيِعْيُشْكفَ  َمَعُو َأْكَثَر  ُسُرْكًرا ِبَسماِعيا ِمْف َأْفكاِه الػػُمػَقػرَّ

، َكَلَعلَّ َأْسَعَد النَّاِس َمْف  ـْ ـْ َكَيْطَمِئفُّ ِإَلى َأْقكاِلِي َساعاِت َحياِتِو، َكالَِّذْيَف ُيْؤِمُف ِبِي
 َيُفْكُز ِبِإْعجاِب َزْكِجػػِو َأكَّاًل َكَيْسَمُعيا داِئًما ُتْثِني َعَمْيِو. 

 ()دمحم النّقاش، مكاليد األرؽ، بتصّرؼ

 )الجكاب مخطكط تحتو في القطعة(
ّص. -1

ّ
تها كما وزد في الى ُّ فىس إلوصاه

ّ
س الى

ّ
 بّين هدُجت جىك

 
: ٜػٛبٗا/الباِطل الّرديُء من الّشًء.: شٜف/تنفِّذه: تصدع بأَسى

ُٓا٤/تضرب: تٓكس/لمتخلٌّة عنا: املتٓٓهس٠/ٌخالطها  أو  الجافّة:ايص

 )الّصدى: رجع الصوت، والممصود: أثرها(:صداٖا/الفالدة لئلحساس
 وكه دون استخدام أسالٌب اإللناع الشخص وسلتؤثٌر فً تفكٌر: إحيا٤

: ُنًف١/ والنظٌر الِمثْل وهو النِّد، مفردها: ا٭ْداد/تهذّبتصكٌ: 
 .تُحِكم: تسٓص/العبللة الرسمٌّة

دْٚز يف نطب قًٛبِٗ ٭ضًٛب اإلْطإ يف تعاًَ٘ َع اٯخسٜٔ 
 أٚ نطسٖا، ٚٓضح ذيو.

الكلمة الطٌّبة هً مفتاح لملوب اآلخرٌن، وهً عنوان المتكلّم ودلٌله، 

فعلى المرء أن ٌنتمً ألفاظه فً خطابه مع اآلخرٌن، وٌتجنّب كسر 

خواطرهم، فبل ٌستهْن أحد بالكلمة مهما كانت، فرّب كلمة أضاءت 

ىالدنٌا أو أظلمتها.
ٌٓ  عباز٠ َٔ ايعبازات اٯت١ٝ: ٚٓضح د٫ي١ ن

 فتٓكُس ع٢ً ٚتٕس َٔ أٚتأز قًٛٔبٓا.
ىاألثر اإلٌجابً للكلمة الطٌبة فً النفوس.

ٓٛ ض اهلل عًٝو" َا املع٢ٓ ايرٟ تفٝدٙ مجٌ َٔ َجٌ: "ع
 الدّعاء.  ٚ"بازى اهلُل فٝو"؟

 
اضتددّ ايهاتب ن١ًُ )شٚز( يًٓد٫ي١ ع٢ً املسأ٠، عد إىل أسد 

 ايعسب١ٓٝ، ٚؼكل َٔ اضتعُاهلا بٗرٙ ايصٛز٠.َعادِ ايًٓػ١ 
زوج ٌستوي فٌها المذّكر والمإنث، َزْوُج المرأة: بعلها.  وَزوُج 

ىالرجل: امرأته، فٌمال لبلثنٌن: هما زوجان.
 ٚٓضح ايٓصٛز ايف١ٓٝٓ يف َا ٜأتٞ:

َِ اٯي١ٔ" -  ٔٓ ايٓٓفَٛع ايٓصُا٤َ صُ ٖٞ اييت تفطٌ ايتعاٌَ  يه
 "َع اٯي١
 فوس الجافّة التً تفّضل التعامل مع اآللة آلةً صّماء ال تشعر.صّور النّ 

 "ت ايتعاطف تُسٓص ُبٓٝإ ايصداقاتعبازا" -
 صّور الّصدالات بناًء تمّوٌه عبارات التعاطؾ.

ّٝا زٚساْٝ٘ا"" ٚإذا اـ – :  د١َ املاد١ٜٓ تستدٟ طابّعا إْطاْ

 ًّ شبّه الخدمة المادٌّة بإنسان ٌرتدي لباساً أو شبّه الطابع اإلنسان

 بلباٍس ٌُلبَس .

 شبّه اآللة بإنسان ٌنفّذ األوامر. " فتصدع بأَسى " : –

 
 

)يٛدٛد دص٤ َٔ اإلداب١ يف  

 ايٓص(

ٕٓ دفع صاسب ايعٌُ ا٭دس يًعاٌَ ٚادب،  أغاز ايهاتب إىل أ
يف اجملتُع  ٖرا ايعطا٤  بٝٓٔ أثس ٚايه١ًُ اُؿ٠ًٛ عطا٤:

 اإلْطاْٞ.
عبارات التعاطؾ تشدّ رباط األلفة، وترّص بنٌان الّصدالات، وتنشر 

.ًّ ىالطُّمؤنٌنة والهناء فً المجتمع اإلنسان
ٟٓ، ٚإْطإ يًعاطف١ ق١ُٝ نبري٠ يف  فٓسَم ايهاتب بني إْطإ َاد

 سٝات٘، ٚٓضح ذيو.
دّي ٌتعامل مع اآلخرٌن فً أموره على أساس عمل ٌُنجز اإلنسان الما

 وأجر ٌُدفع ال نصٌب للملب وال للسان فٌه.

اإلنسان الذي ٌمدّر لٌمة العاطفة والكبلم الطٌّب، فالكلمة الحلوة طبع 
 فٌه، وهو ٌنظر إلى الحٌاة بمنظار اإلنسانٌّة.
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 يحّق لك أن ترتقئٖ 

 

 : شبّه اآللة بإنسان ٌإدّي عمله بدلّة وأمانة . " ٖٚٞ ت٪ٓدٟ ايعٌُ بدٓق١ ٚأَا١ْ " -

 : شبّه النفوس بؤناس ٌتنّكرون إلنسانٌتهم . " ايٓفٛع املتٓٓهس٠ إلْطاْٝٓتٗا " -

: شبّه الكلمة الحلوة بإنسان ٌنمر ) ٌعزؾ ( على وتر . " فتٓكس ع٢ً ٚتس َٔ أٚتاز قًٛبٓا" – 

 
ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  ٖات درز ن

ُٓا٤ الجروز الصعبت:  دوم: دا٥ُّا/بنً: بٓٝإ  /تٌح: يتاح/ حبب: املطتشٓب /أول: آي١  /صمم: ايص
: َصاٚي١/ فكر: تفهري/ خلص: إخ٬ص/ صدر :صادز٠/ صدق: صادق١/عمل: ايتعاٌَ/ نكر :املتٓٓهس٠/ دلك: دٓق١ الجروز الصهلت:

/ صحح: ايصشٝح/ حبب: احملٓب١/ رأس: َس٩ٚع+  ايس٥ٝظ/زمل: ش١َ/ ٫عذر: املعرز٠/ عبر: ايعبازات/ رسل: إزضاٍ/ زول
 عجب: إعذاب/ لول: أقٛاٍ/ لرب:  املكٓسبني/ سمع: مساع/ سرر: ضسٚز/ ؼرب: ايػسبا٤/  ربط: زباط/ عطؾ: ايتعاطف

 
 اْتب٘ إىل ضبط سسٚف ايهًُات املدطٛط ؼتٗا:

دْ  -داَدةِ ػِحػالػ -قاؿُ ُتػػ -فٌ َزْيػػ -َفعُ ُيدْ  -َجزُيْنػػ -ػػزُ جَ َيعْ   -ْنػيافَ ُبػػػ  -ُرصُّ َتػ -دُّ ػُشػتَ  -بػَػفَّ يَحسْ  -َكةُ ُحْمػالػ -فْ َلػػِئػػ -تَ َعكَّ
بِ َقػُمػالػػ -ػَسرُّ ُيػػ  -ػوِ ِجػَزكْ  -ْيفَ رَّ

ىِبِلالَقىُمْدَرىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ْت َكْحَدِتي َكاْقَتَحَمْت َحياِتي، َكَأْعِرُؼ ِلماذا َساءَ         ْت َعالَقِتي ِبيا ِإَلى َذِلَؾ الَحدِّ الُمْخِجِل. ال ُبدَّ ِلي ِمْف َأْف ُأَبػػرَِّئ َأْعِرُؼ ِلَماذا َضاَؽ َصْدِري ِبِتْمَؾ النَّْبَتِة الَِّتي َتَحدَّ

ِدْيِق الَِّذي َتعاَطَف َمِعي، َكزاَرِني ِفي َبْيِتي، ُمْصَطِحًبا ِتْمَؾ النَّبْ َرىا ِبُمناَسَبِة ِشفاِئي ِمْف َمَرِضيَصِدْيِقي )ُحْسِني(، الَِّذي َأْحَض  ـْ َأْكَرْىيا ِبَسَبِب َذِلَؾ الصَّ َتَة، ، َفَأنا َل
اَفِة.  فَّ  ِبِمفاَفِتيا الشَّ

َبػػِر، َكَصِحْيحٌ  َصِحْيٌح َأنَُّو ُىَك الَِّذي اْختاَر َليا َذِلؾَ         َأنَُّو َشَرَح ِلي ِبِحْرِصِو الَمْعُيْكِد،  الَمكاَف َأْسَفَل ِجداِر الُغْرَفِة، َكَكَضَعيا ِفْيِو َبْعَد َأْف َنَزَع َعْنيا ِلفاَفَة اْلَكَرِؽ َكالشَّ
َـّ ِرعاَيِتيا الَِّتي َأْتَعَبْتِني ِفي ما َبْعُد، إِ  ـْ َيُكْف َسَبًبا ِفي الَعداِء الَِّذي َنما َبْيِني َكَبْيَف ِتْمَؾ النَّْبَتِة َكِبما ُيْشِبُو اإِلْمالَء، َميا ـَ الَقْمبِ ِبَأْكراِقيا الَّ الَّ َأنَُّو َل  ِتي ُتْشِبُو َرْس

ـْ َأْشُعْر ِبَضُرْكَرِة ُكُجْكِد َعالَقِة ُحبّ  َأْك ُبْغض  َبْيِني َكَبْيَنيا، َقْد َرَأْيُت ِفْييا ُمَجرَّ          ، َكالطَّاِكَلِة، ِفي الِبداَيِة َل َد كاِحَدة  ِمْف َمْكُجْكداِت الُغْرَفِة، ِمْثَل الُكْرِسيِّ
َكِر َعَمى الِجداِر. َكالػػمػِْدَفَأِة، َكالِخزَاَنِة، َأْك َحتَّى ِإَطا  راِت الصُّ

ـ ، َتَنبَّْيُت ِإَلى ما     ا ـِ ِفي َنْفِسيَغْيَر َأنَِّني َبْعَد َأيَّ ػػػػَأ ِد َنْبَتة  ُمَسمََّرة  ،  ُيِثْيُرُه َصْمُتيا ِمف السَّ ِمْثَل التَّماِثْيِل النُّحاِسيَِّة َأِك الِبالْسِتْيِكيَِّة،  َما الَِّذي َيْجِذُبِني ِإَلى ُمَجرَّ
ـِ، َأْك ِفي الُجْدراِف الُمْصَفرَِّة الػػمػػَُتَقشػػَِّرِة، َأْك ُربَّما ِفي َتق ي؟اِطْيِع َكْجِيي، َكاَل ِسيَّما ِتْمَؾ اأَلَخاِدْيُد الُمَتقاِطَعُة فِ ُتػػػحػػَْمِمُق ِفي َسْقِف الُغْرَفِة القاِت   ي َجْبَيِتي َكِفي َخدِّ

ِمْيِؾ، َكَما َأنَّيا ُتْرِغُمِني ُكلَّ َصَباح  َعمَ ِإنَّيا َنْبَتٌة ُمْتِعَبٌة َكُمْقِمػػػػَقٌة ِفي آف  َمًعا،           تاِئِر َكْي تَ َكِىَي َتْحتاُج ِإَلى ِعناَية  َيْكِميَّة  َكْي َتْنُمَك ِبَبْطِنيا السَّ َرى ى ِإزاَحِة السَّ
ة  كَ  َـّ َتْسِمْيِدىا َبْيَف ُمدَّ ْكَر َأْك َيراىا، َكُتْجِبُرِني َعَمى َريِّيا، َكَتْنِظيِف َأْكراِقيا ِمَف الُغباِر، ُث ي َكِرْىُتيا.  ، ُأْخَرى النُّ  َأْجِزـُ ِبَأنِّ

ُحِف، ِمْف َأفَّ النَّباتاِت الَِّتي َتِعْيُش َداِخَل الُبُيْكِت َتحْ          اَسٌة، َكاِئناٌت َما َأثاَر َغْيِظي، ُىَك ما َقَرْأُتُو ِفي ِإْحَدى الصُّ ـُ َليا َأْحياًنا؛ أِلَنَّيا َمْخُمْكقاٌت َحسَّ تاُج ِإَلى َمْف َيْبَتِس
ُف االْبِتساَمَة، َكما الّض  ٌة َتَتَمقَّ ْكُء الَِّذي َيْبَعُث الَحياَة ِفي ُعُرْكِقيا. َحيَّ

َـّ          ـَ َأْكَثِر اأُلُمْكِر َطراَفةً ِإفَّ َىذا ما َيْنُقُصِني، ُث ـَ َلْيَس ِمْف َطْبِعي، َفَأنا ال َأكاُد ُأْرِخي َشَفَتيَّ َأما )ُحْسِني( الَِّذي َجاَء ِبيا َيْعِرُؼ َىِذِه الَحِقْيَقَة، َفَكْيَف  االْبِتسا
ِد َنْبَتة  َبِمْيَدة ؟  ـُ ِلُمَجرَّ  ُيْمِكُنِني االْبِتسا

ي ِإلى اْضِطراِرىا )ُحْسِني( َأْكصاِني بِ َلْكفَّ َأْفَضُل َحلّ  ُىَك َأْف َأَضَعيا َخاِرَج الُغْرَفِة، ِعْنَد َزاِكَيِة َدَرِج الِعَماَرِة،          أالَّ َأْنُقَميا ِمْف َمكاِنيا؛ أِلَفَّ َتْغِيْيَر َمْكِقِعيا َسُيَؤدِّ
 ِلمتََّكيُِّف َمَع الَمكاِف الَجِدْيِد، َكَقْد ال ُيناِسُبيا، َفَتْذُبُل َكَتُمْكُت.

اِمَت َمَعيا، َفِيَي َعَمى َأيَِّة ِخالَؿ َشْيِر آذاَر، اْنَتَعَشْت ِتْمَؾ النَّْبَتُة، َكَنَمْت ِبما ُيْكِحي ِبَرْغَبِتيا ِفي التََّخمُِّص ِمْف ُعُيْكِب َصْمتِ          ـْ ُيْكِقْف ِصراِعي الصَّ يا، كَلِكفَّ َىذا َل
ـُ َحياِتي، َيْخِرُؽ كَ  ُل ِفي َيْكِميَّاِتي، ِلماذا اَل َأَتَخمَُّص ِمْنيا؟ َأال ُيْمِكُف َأْف َيُكْكَف )ُحْسِني( َقْد تآَمَر عَ َحاؿ  َكاِئٌف َيْدَى  َمى َحياِتي ِبَكْضِعيا ِفي ُغْرَفِتي؟ ْحَدِتي، َكَيَتَدخَّ

اَؽ، ِإنَّيا َخِشَنةٌ           ْسُت ِتْمَؾ السَّ اَؽ، َحْيَف اْقَتَرَبْت َيِدي ِمْف َساِقيا، َتَحسَّ  َمَع َطراَكِتيا، َفكَّْرُت : َلْف َيْسَتْغِرَؽ اأَلْمُر َأْكَثَر ِمْف ثاِنَية  كاِحَدة ، ُأِدْيُر َيِدي، َفَأْقِصُف السَّ
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 َحَرَكٌة كاِحَدٌة َكَأْرتاُح ِمْنيا. 
ْمُت ِبَسْرَعة  ِإَلى َأنَِّني ُمْقدِ َقمَّْبُت الِفْكَرَة ِفي َرْأِسي،             ـِ َقْتِل النَّْفسِ َفَتَكصَّ ْدُت، َكَجَمْسُت َعَمى  ، ـٌ َعَمى اْرِتكاِب ِفْعَمة  َتْنَتِمي ِإَلى ِسْمِسَمِة َجراِئ َتراَجْعُت، َكَتَنيَّ

ًقا ِبِحْيَرة  َكَقَمق   .  ِفي ِتْمَؾ المَّْحَظِة َرَأْيُتَيا َتْشَرئِ  ، َكَتَكلََّدْت أِلَْكراِقيا ُعُيْكٌف، الَمْقَعِد، َكَكَضْعُت َكفِّي َأْسَفَل َفكِّي ُمْحدِّ ،بُّ ُفْكِجْئُت ِبَشَفَتيَّ  ُعُيْكٌف َكِثْيَرٌة َأَخَذْت ُتراِقُبِني ِبَحَذر 
ْسَبِة ِلي. اِف َعِف اْبِتساَمة  َغْيِر َمْفُيْكَمة  َتْفتػَرَّ   ، َعَمى اأَلَقلِّ ِبالنِّ

ى

  

 للكاجب ؟ وما اإلاىاشبت ؟من أحضس الىبخت  -1

 ما أهّم ما ًمّيز شكل الىبخت ؟   -2

ت إلى الىبخت؟ -3 ُّ صمذ هظسة اللاّص ألاول
ّ
 بَم اح

 ماذا ًثير صمذ الىبخت في هفض الكاجب ؟       -4

 أشْس إلى اإلاىضع التي ظهسث فُه اإلاشاعس آلاجُت: الدهشت والاشخغساب.   -5

 اص من الىبخت.عدد زالزت أمىز أزازث اشدُاء الل -6

 الجىاب املخطىط جحخه + جحخاج إلى من ًبدصم لها.مالحظت:  

 ما الري كسأه الكاجب في إحدي الصحف وأزاز غُظه ؟ -7

 ما مىكف الكاجب من الابدصام ؟ -8

ص من الىبخت غير مسة، ما الصبب الري دفعه إلى  -9
ّ
حاول اللاّص أن ًخخل

 عىد دزج العمازة.التراجع عىدما حاول وضعها خازج الغسفت، 

س أن  -11
ّ

ص منها خالل شهس آذاز عىدما فك
ّ
ما الري دفعه للتراجع عن الخخل

 ًلصف شاكها ليرجاح منها.

 الجىاب املخطىط جحخه + )وشعس بأن الىبخت جساكبه بحرز(مالحظت: 

بدا على اللاّص جحّىل إًجابّي واضح هحى الىبخت مع جطّىز أحدار  - 11

 اللصت: بّين مالمحه.

من النص وال حتتبج إىل حفظ، إجببتهب أيًضب  اآلتيةاألسئلة 
 متداخلة مع إجببة أخري أو ألّن ولكّني سأضع إجببتهب ألّنهب

 اإلجببة مأخىذة من مجل متفّرقة من الّنّص.
 .ايكٓص١ يف عٓصس ايًٕٛ ايكآص ٚٓظف
 "الجدران المصفّرة " فًيًٕٛ يف ايكٓص١  . َجاّيا ٖات
 بايٓبات، املتعًٓك١ ايع١ًُٝ اؿكا٥ل َٔ مج١ً إىل ايكآص أغاز

  .ٚٓضشٗا
 -           .األوراق وتنظٌؾ والتسمٌد، والرّي، الّضوء، إلى تحتاج -

ى.آخر إلى مكان من نملها تجنّب
 هلا ٜبتطِ َٔ إىل ايبٝٛت داخٌ تعٝؼ اييت ملاذا ؼتاز ايٓباتات

 ؟ أسٝاّْا
 الذي الّضوء كما االبتسامة، تتلمّؾ حٌّة كابنات حّساسة، مخلولات ألنها

 . عرولها فً الحٌاة ٌبعث

 ٖات .ايكٓص١ يف ٚايًٕٛ ٚايصٛت، اؿسن١، عٓاصس ايكآص ٚٓظف
  .َٔ املكطع يًشسن١  َجاّيا
 الممعد"   على "جلستُ  ونمت" .  النبتة، تلن "انتعشت: الحركة

 الساق "تحسسُت تلن. سالها" من ٌدي "التربت  ."تشربب" 

 ايرتٓدد،: اٯت١ٝ املػاعس فٝٗا ظٗست اييت املٛاضع إىل أغِس
 .ايفسح ٚا٫ضتػساب، ايدٖػ١

 على وجلستُ  وتنهدُت، تراجعُت، رأسً، فً الفكرة للبّت" :ايرتٓدد

 ".الممعد

 ".بلٌدة؟ نبتة لمجرد االبتسام ٌمكننً فكٌؾ" :ٚا٫ضتػساب ايٓدٖػ١

ًّ  فوجبت"  :ايفسح  األلل على مفهومة، ؼٌر ابتسامة عن تفتّران بشفتَ

 لً" بالنسبة

)يٛدٛد دص٤ َٔ اإلداب١ يف  

ى(ايٓص
ِٓ  قصت٘؟ عٓٛإ ايكآص اضتٛس٢ َ
ى.الملب رسم تشبه ألنها صدٌمه؛ إلٌه أهداها التً النبتة شكل من
 ع٢ً دٓيٌ ،( سطين) بصدٜك٘ ايكآص ٜسٔبط َتني ٚٓد زباط مث١
 .ذيو

 وإحضار. وزٌارته مرضه، ولت خاصة الماصّ  مع حسنً تعاطؾ

 .لصدٌمه والّشبر بالورق ملفوفة( الملب رسم تشبه نبتة)هدٌة  حسنً

 َٔ ناتب قٓص١ زضِ ايكًب ؟ َٚا ايٛظا٥ف اييت َغَػًَٗا ؟
، عضو اتّحاد  ًّ ًّ ولاّص أردن الكتّاب العرب وربٌس جمال ناجً رواب

 سابك لرابطة الكتّاب األردنٌٌن .

 َا اؾٛا٥ص اييت ْاهلا مجاٍ ْادٞ ؟
نال عدّة جوابز محلٌّة وعربٌّة كان آخرها جابزة الدولة التمدٌرٌة  

ًّ ٕ٘ٔٓلآلداب   م/األردن، وجابزة الملن عبدهللا الثانً لئلبداع األدب

 م .ٕٙٔٓ
َُرتمَج  ١ إىل يػات أخس٣؟ٌٖ يًهاتب مجاٍ ْادٞ أعُاٍ 

نعم، له مجموعة من األعمال األدبٌّة تُرجم عدد منها إلى لؽات أجنبٌّة 

. 
 اذنس ث٬خ زٚاٜات يًهاتب مجاٍ ْادٞ ؟

)الطرٌك إلى بلحارث( و )مخلّفات الزوابع األخٌرة(، و))عندما تشٌخ 

 الذباب( .
 اذنس ث٬خ فُٛعات ايَكَصص١ٓٝ يًهاتب مجاٍ ْادٞ ؟

 ذهن(، و)رجل ببل تفاصٌل(، و)ما جرى ٌوم الخمٌس(.)رجل خالً ال
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ى

 َا اجملُٛع١ ايكصص١ٓٝ اييت ُأخرت َٓٗا ٖرٙ ايكٓص١ ؟
ىما جرى ٌوم الخمٌس .

ٛٓز ايكآص )ايهاتب( يف قٓص١ )زضِ ايكًب ( ؟  أٚ َا َاذا ٜص
 ايع٬ق١ اييت ٜصٛزٖا ايكآص يف قص١ ) زضِ ايكًب (؟

وبٌن نبتة تشبه رسم الملب أهداها إلٌه ٌصّور العبللة التً نشؤت بٌنه 
 صدٌمه لشفابه من المرض.

َا ايطسفإ ايًرإ ظٗس بُٝٓٗا عٓصس ايصساع يف قٓص١ ) زضِ 
 ايكًب( ؟ 

 برز فً المصة عنصر الّصراع بٌن الماّص والنبتة.

 نٝف قٓدّ ايكآص اؿبه١ يف ايكٓص١ ؟
إلنسان فً لدّم الماّص  الحبكة بضمٌر المتكلّم لتكشؾ مسإولٌة ا

 تحمٌك الّسعاده لنفسه ولمن حوله.

 عًٌٓ : قٓدّ ايكآص  اؿبه١ بطُري املتهًِٓ ؟
 لنفسه ولمن حوله  ةالّسعاد لتكشؾ مسإولٌة اإلنسان فً تحمٌك

تتُٓجٌ ايطعاد٠ اييت ُٜعترب اإلْطإ َط٪٫ّٚ عٔ ؼكٝكٗا  مَب
 يٓفط٘ ٚملٔ سٛي٘؟

ٌمارسون حّرٌتهم، وأن ٌمبل تتمثّل فً أن ٌترن اإلنسان اآلخرٌن 

 اآلخرٌن، وٌتكٌّؾ معهم، وال ٌتسّرع فً اتّخاذ لراراته.

 َا ايٓٛع ا٭دبٞ ايرٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ ايٓٓٓص؟
ىلصة.

ى ىالكلمات: ىاإل٤٬َمطاني ىايطأّ/اإللزام : ُٖس٠/الملل والّضجر: :ىَط
: تتًٓكف/ىالحفر:ىا٭خادٜدمبلمح /:ىتكاطٝع/ىبشدّة  تنظر:ىؼًُل/ىثابتة
خاملة أو : بًٝد٠/ ُحسن أو ؼرابة : طساف١/ أرسل: أزخٞ/ تلتمط

/ تلّمسُت أو تفّحصتُ : ؼٓططت/ٌفاجا: ٜدِٖ/ للٌلة النشاط
ٗٓد/ أكسر: أقصف منعم : َُشدِّقّا/ تؤّوه أو أخرج زفرة األلم: تٓ

ابتسَم وبدت أسنانه التً فً : افرٓتعنمها لتنظر/تمدّ تػس٥ٓب: النظر/

ىُممدَّم الفم.
ٌٖ ن١ًُ َٔ ايهًُات اضتدسز َٔ ايٓٓٓص  َا ٜكازب يف املع٢ٓ ن

  اٯت١ٝ: ٬ََح، اُؿَفس، ثابت١. 
ى.مسّمرة: ثابتة         .األخادٌد: الُحفر   .تماطٌع: مبلمح

ى
 اؾدزإ يف أٚ ايكامت، ايػسف١ ضكف يف ؼًُُل -أ :د٫ي١ َا

 .للماصّ  المادٌّة األوضاع سوء  .املتكػِّس٠ امُلصفٓس٠
 خٓدٟ ٚيف دبٗيت يف املتكاطع١ ا٭خادٜد -ب

ى.السنّ  فً التمدّم
 .طساف١ ا٭َٛز أنجس أَاّ غفيٓت أزخٞ أناد ٫ أْا -ز

ى.والتجّهم العبوس
 

 .ايكٓص١ يف ٚايصٛت ٚاؿسن١  عٓصس ايًٕٛ ايكآص ٚٓظف
 .ايٓص يف هلا ايف١ٓٝٓ ايك١ُٝ بٝٓٔ

 بصورة الماصّ  أفكار ونمل فٌه، والتؤثٌر المتلمًّ نفس من المعنى تمرٌب

ى.أوضح وأصدق
 َٔ صٛزتني  ايتصٜٛس، ٖأت يف بساع١ ايكص١ يف ايكآص أبد٣

ى.اُايف١ٓٝٓ َٔ املكطع ا٭ٍٚ، ٚٚٓضشٗ ايٓصٛز
 بشدّة تنظر إنسانة النبتة صّور: "الماتم الؽرفة سمؾ فً تحملك نبتة" -

 .الؽرفة الماتم سمؾ إلى

 إنسانة النبتة صّور: "حٌاتً والتحمت وحدتً تحدّت التً النبتة تلن" -

ى.وحدته وتتحدّى شإونه، فً وتتدّخل خصوصٌة الماصّ  تمتحم
 ٚٓضح ايٓصٛز ايف١ٓٝٓٓ اٯت١ٝ :
شبّه أو صّور النبتة إنسانة ساءت العبللة " ضا٤ت ع٬قيت بٗا " : 

 بٌنها  وبٌن الكاتب .

صّور النبتة إنسانة لم ٌكرهها   " مل أنسٖٗا بطبب ذيو ايٓصدٜل " :

 بسبب صدٌمه .

 :ايٓبت١" تًو ٚبني بٝين منا ايرٟ ايعدا٤ يف ضبّبا ٜهٔ مل أْٓ٘ إ٫"
 صّور النبتة إنسانة بٌنها وبٌن الكاتب عداء.

 ٌستمبلون أشخاًصا النباتات صّور :ا٫بتطا١َ" تتًٓكف س١ٓٝ نا٥ٓات "

 .االبتسامة

 النور، إلى بعٌنٌها تنظر إنسانة النبتة صّور :ٜساٖا" أٚ ايٓٛز تس٣ "نٞ

 .النبتة إلى ٌنظر النور شخًصا وصّور

ى.سماٌتها على تجبره إنسانة النبتة صّور:  رٌّها" على "تجبرنً
 صّور النبتة إنسانة بطنها سمٌن . " تُٓٛ ببطٓٗا ايطُٝو " :

ٌٓ صباح ع٢ً إشاس١ ايٓطتا٥س " : صّور النبتة إنسانة  " تسغُين ن

 ترؼمه على إزاحة الستابر .

 صّور النبتة إنسانة تجبره على رٌّها. " ػربْٞ ع٢ً زٜٓٗا " :

ً حًٌّا ٌتلمّؾ  " نا٥ٓات س١ٓٝ تتًٓكف ا٫بتطا١َ " : صّور النبتة كابنا

 االبتسامة .

 صّور النبتة إنسانة بلٌدة . " ْبت١ بًٝد٠ " :

: صّور النبتة  عٝٛب صُتٗا " " ٜٛسٞ بسغبتٗا يف ايتدًٓص َٔ

 إنسانة ترؼب فً التخلّص من عٌوب صمتها .

 : صّور النبتة إنسانة ترالب الكاتب بحذر." أخرت تساقبين عرز " 

 ايٓٓفظ ": قتٌ دسا٥ِ ضًط١ً إىل تٓتُٞ فع١ً ازتهاب ع٢ً "َكدّ

ىتة نفساً ، وصّور كسر سالها جرٌمة .صور النب

ى
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 يحّق لك أن ترتقيٙٔ 

 

ى

ٌٓ ن١ًُ مٓما   ٜأتٞ :ٖات درز ن
 /: ملواإل٤٬َ : كون/املهإ: خٌر// اختازصحب/ َصطشب: شفً/ غفا٤: سوأ/ ضا٤: حًٌ/سٝاتٞ: حدوؼٓد٣:  الجروز الصعبت:

ّٓ ٟٓ: حوجؼتاز:  : خدد/ا٭خادٜد : حملك/ؼًُل : ثور/ٜجري /َسبِمَ : ايٓطَأّ أطر/ إطازات: : عدو/ايعدا٤ : همم/َٗا / حًٌس١ٓٝ:  /روي/ ز
 /شرب/ تػس٥ٓب: نمً/ تٓتُٞ: روح/ أزتاح: ضرر/ اضطساز: زوي شا١ٜٚ:

 
: صشٝحشفؾ/  / ايػٓفاف١:لفؾيفاف١:  / نسب/ َٓاضب١: بِرئ/ أبٓس٨: خجل/ املدذٌ: لحماقتشُت: /نبتايٓبت١:  الجروز الصهلت:

/َدفأ٠: طول/ايطاٚي١: وجدَٛدٛدات:  جرد//فٓسد: علك/ ع٬ق١: ضرر/ ضسٚز٠: بدأايبدا١ٜ:  : رعً/زعا١ٜعهد/املعٗٛد:صحح: 
/ تعبَتعب١: : لطع/ املتكاطع١: لطع/ تكاطٝع: لشر/ املتكٓػس٠: صفر/ املصفٓس٠لتم/  ايكامت:: مثل/ متاثٌٝ: نبه/ تٓٓب٘ /رخوأزخٞ:  /دفؤ

 /نبت/ايٓباتات: مدد/َٓد٠: سمد/تطُٝد: نظؾ/تٓعٝف:  ستر/ ايطتا٥س: زٌح أو زوح/إشاس١: عنً/ /عٓا١ٜ: للكَكًك١: 
 /حمك/ سكٝك١: طرؾ/ طساف١: عرق/ عسٚم: ضوأ/ض٤ٛ: لمؾ/ تتًٓكف: حسس/ سٓطاض١: خلك/كًٛقات: بسمٜبتطِ،ابتطا١َ: 

 /صرع/صساع: وحً/ٜٛسٞ: نمو/منا: نعش/اْتعؼ: جددددٜد:  /كٌؾ/ تهٝٓف: وصً/أٚص٢: عمر/ عُاز٠: بلد/بًٝد٠: مكنميهٔ: 
/ دور/أدٜس: ؼرق/ ٜطتػسم: طرو،طري/ طسا٠ٚ: سوقضام:  /حسسظ: /ؼٓطلرب/اقرتب: أمر/تآَس: خلص/أؽًٓص: كوننا٥ٔ: 

ٗٓد: جرم/ دسا٥ِ: سلسل/ ضًط١ً: ركبازتهاب:  / تفرٓت: فجؤ/فٛد٧: رلب/تساقب: ولد/ تٛٓيد: حٌر/سري٠: حدققٓدم :  /نهد/تٓ
ٌٓ: فهم/َف١َٛٗ: فرر  للل./أق

 

َبـال -ئَ ـرِّ ُأَبـ: اْتب٘ إىل ضبط اؿسٚف اٯت١ٝ ــ -ةِ َفَأِمدْ ـالـ -ـرِ شَّ  -ْت اْقَتَربَ  -ــَقة  ُمْقِلــ - ة  ُمْتِعبَ  -َرةِ شِّــ ــَُتقَ ـمالـ -حــَْمِلقُ تُـــ -ة  ُمَسمَّرَ  -مِ ــَأالسَّ
سْ  دْ  -تُ َتراَجعْ  -تُ َفكَّرْ  -تُ َتَحسَّ  تُ َجَلسْ  -تُ َتَنهَّ

 

َدِة َكْيَف َتَتَفتَُّح          ـ ، ُكلَّ ساَعة ، َحتَّى ِكػػْدُت َأَرى ِبَعْيِني الُمَجرَّ ِرْيَع ُكلَّ َيْك باِح، َراَقْبُت ُنُمكَّىا السَّ ُط ِمْثَل َكفّ  آَدِميَّة ، َكِحْيَف َأْصُحك ِفي الصَّ َأْكَراُقيا الَجِدْيَدُة، َكَكْيَف َتَتَبسَّ
ُد اأَلْكر  ـَ الَجِدْيَدَة، َكَكِثْيرًا ما َسِمْعُت َصْكَتيا، َصْكَت الطَّْقَطَقِة الخاِفَتِة ِلػمػْػَأْكراِؽ ِفي َأْثناءِ َأَتَفقَّ باحاِت الباِكَرِة.  اَؽ َكالَبراِع ْكُت ِفي َأْعماِقي َتَفتُِّحيا ِفي الصَّ َكَلَقْد َأْيَقَع َذِلَؾ الصَّ

ـُ َليا.      َفَرًحا ُطُفْكلػِيِّا، َكَضَبْطُت َنْفِسي  َذاَت َمرَّة  َكَأنا َأْبَتِس
ِحَقِة، َنَمْت َكَتكاَلْت َليا َأْكراٌؽ َجِدْيَدٌة، ُأْكراٌؽ َخْضراُء َياِنَعٌة، َكِحْيَف َبَمَغْت ُمنْ             ـِ الالَّ ، َفأنا َأَرْدُت َتكْ َكِفي األَيَّا ِجْيَييا َنْحَك َتَصَف الِجداِر، َدبَّ الِخالُؼ َبْيَننا ِمْف َجِدْيد 

اِفَذِة. َيْت ِإَلى َغْيِر َما ُأِرْيُد، َنْحَك النَّ  الباِب َكْي َتْكُسَك َيَساَر الِجَداِر، َأمَّا ِىَي َفَتَكجَّ
َـّ َرَبْطُتُو ِبَخْيط  ُمتَِّصل  ِبَحافَِّة َذِلَؾ الباِب.  َكَبْعَد َىَدَأْت َنْفِسي، َأْمَسْكُت َرْأَسيا، ُقْمُت َكَمْف ُيَخاِطُب اْمَرَأًة: ِمْف ُىنا َأيَُّتيا الَعِزْيَزُة، َكَلَكْيُت عُ        ُنػػػَقيا ِبِرْفق  َناِحَيَة الباِب، ُث

اِفَذِة، َفَبَدْت َكَأنَّما َتْنُظُر ِإلى الَكراِء. ُو َنْحَك النَّ ـ ، َعاَد َرْأُسيا َيَتَكجَّ ا  َأيَّ
ْرُت َأنَّيا َأراَدْت ِبَحَرَكِتيا ِتْمَؾ َلْفَت اْنِتباِىي َكَتْذِكيِري ِبالَصِحْيٌح َأفَّ الَمْشَيَد َأثاَر ِفي نَ        ـِ الَِّذي َحَصَل َبْيَننا، َلِكْف، ِلَماذا اَل ْفِسي َأًسى ُمْبَيًما، َكال ِسيَّما ِحْيَف َقدَّ تَّفاُى

َـّ  َتْسَتْكِعُب ُنُمكَّىا َكاْمِتداَدىا، َفِيَي َمْْلَى بِ  َتْسَتِجْيُب ِلَرْغَبِتي؟ َعَمى اأَلَقلِّ ِإْكراًما اِلْىِتماِمي ِبيا، ُث اِفَذِة اَل َيَة ِمَف الِجداِر َحتَّى النَّ َكِر.ِإفَّ الَمَساَحَة الُمَتَبقِّ  الصُّ
ـ ، َلِكنَّيا َىِذِه الَمرََّة َبَدْت َأْكَثَر َصالَبًة َك ِإْصراراً        اِفَذِة، َكِحْيَف َقَسْت َأصاِبِعي َعَمْييا َقِمْياًل، َأْحَسْسُت ِبػػُعُنِقيا َتْرَتِجُف،  َحاَكْلُت َليَّ ُعُنَقيا ِبِرْفق  َكَتْصِمْي ِو َنْحَك النَّ َعَمى التَّْكجُّ

َتْيِف.  َأَجْل، َلَقِد اْرَتَجَفْت َمرَّ
َؽ ما َحَدَث، َلِكفَّ ِتْمَؾ الُعُنَق اْرَتَجَفْت بَ  ـَ َأْك ُأَصدِّ ْعِب َأْف َأْفَي ْحَك الباِب ْيَف َأصاِبِعي ِمْثَل َسَمَكة  َحيَّة ، اْزَدْدُت ِإْصرارًا َعَمى َتْنِفْيِذ ما َبَدْأُتػػُو، َكَبْيَنما ُأَحاِكُؿ َثْنَييا نَ ِمَف الصَّ

، ِإْذ ِبيا َتْنَكِسُر.  ِبِإْصرار 
ْكُت الَِّذي َسِمْعُتُو َلْحَظَتػئػػِذ  َأْشَبَو ِبَصْكِت َكْسِر عَ         اِئُل الَِّذي َنزَّ ِمْف مَ كاَف الصَّ كاِف الَكْسِر ْظَمة  َبَشِريَّة ، َكَدَىَمِني ُشُعْكُر َمِف اْرَتَكَب ُجْرًما ِفي َغْفَمة  ِمَف النَّاِس، َكالسَّ

ـْ َأْدِر ماذا َأْفَعُل ِبِو، َتمفَّتُّ َحْكِلي ِبػػُذْعر   ْذ َسَقَط الرَّْأُس ِمْف َيِدي، َلطََّخ َيِدي، َأمَّا َرْأُسيا َفَظلَّ َبْيَف َأصاِبِعي، َل ، َتراَجَعْت َقَدماَي َنْحَك الَكراِء، َرَأْيُت ِفي اأَلْكراِؽ ُعُيكًنا َتتَِّيُمِني، َكاِ 
 َفَتْحُت الباَب، َكغاَدْرُت الَبْيَت. 

ـ  َقِمْيَمة  َحتَّى َذُبَمْت َأْكَراُقيا، َحاَكْلُت ِإْنقاَذىا        ا ـْ َتْمِض ِسَكى َأيَّ تاِئَر َكالنَّكاِفَذ، َلِكفْ َل ، َفَتْحُت السَّ َكاَنْت  ، َنظَّْفُت َمساماِتيا ِبِقْطَعة  ِمَف الِقماِش الَمْبُمْكِؿ، َرَكْيُتيا ِبِحْرص 
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 .  َأْشَبَو ِبَعِزْيز  ُيِرْيُد االْنِسحاَب ِمْف َحياِتي ِبَصْمت  ُمْكِجع 
ْت َأْكراُقيا،       ْت، َكَبدَ  ُرَكْيًدا ُرَكْيًدا اْصَفرَّ ـْ َيْبَق ِسَكى َأْغصاِنيا الَِّتي اْسَكدَّ َـّ َتِجفُّ َكَتْسُقُط، َل ـ  َتْصَفرُّ َأْكراٌؽ َجِدْيَدٌة، ُث ْت ِمْثَل َأْذُرع  َسْكداَء ِلَعْنَكُبْكت  ُخَراِفيّ  َيَتَشبَُّث ُكلَّ َيْك

َـّ َيْسُقُط َعَمى اأَلْرِض َفْجَأًة ِفي ِإْحَدى َليَ  ، ُث ًرا ُمْصَفرِّا، َكعاِرًيا، َأمَّا َأنا َفَقْد َدَىَمْتِني َرْغَبةٌ ِبِجدار  َجاِمَحٌة، َغْيُر َمْفُيْكَمة  ِبُرْؤَيِة َذِلَؾ  اِلي َأيَّاَر، َفَيُعْكُد الِجداُر ِمْثَمما كاَف، ُمَتَقشِّ
ِدْيِق )ُحْسِني(، ِلماذا اْشَتْقُت ِإَلْيِو ِحْيَف َسَقَط الَعْنَكُبْكُت فِ   )جماؿ ناجي، ما جرى يـك الخميس، بتصّرؼ(               ي ُسُكْكِف ِتْمَؾ المَّْيَمِة ِمْف َأيَّاَر؟    الصَّ

ى

ى

  

األسئمة اآلتية إجابتيا مف النّص لكّني كضعت اإلجابة؛ ألّنيا ٬َسع١: 
 مأخكذة مف عبارات متفّرقة في المقطع(

، ايفسح: اٯت١ٝ املػاعس فٝٗا ظٗست اييت املٛاضع إىل أغِس -1
 .ايرتٓدد، ايٓٓدّ

 نفسً وضبْطتُ  طفولًٌّا، فرًحا أعمالً فً الّصوت ذلن أٌمظ ولمد" :ايفسح

ى".لها وأنا أبتسم مرة ذات
 ".الوراء نحو لدماي تراجعت"   :ايرتٓدد

 من االنسحاب ٌرٌد بعزٌز أشبه " كانت. إنماذها" حاولت" :ايٓدّ

 النّاس، من ؼفلة فً جرًما ارتكب من شعور ودهمنً" ".حٌاتً

 ".ٌدي لّطخ مكان الكسر من نزّ  الذي والّسابل

ٍٛٓ ايكآص ع٢ً بدا ٞٓ ؼ ٛٓز َع ايٓبت١ مٛ ٚاضح إجياب  أسداخ تط
)ض٪اٍ َهسز يهٔ اؾٛاب خيتًف باخت٬ف  .٬َق٘ بٝٓٔ - :ايكص١

 ايكطع١(
 وكٌؾ الجدٌدة، أورالها تتفتّح كٌؾ ٌوم؛ كلّ  الّسرٌع نموها ٌرلب أخذ -

 والبراعم األوراق ٌتفمّد كان الصباح، وفً كّؾٍ آدمٌة، مثل تتبّسط

 لؤلوراق الخافتة الطمطمة صوتها، صوت ٌسمع كان ما وكثًٌرا الجدٌدة،

 .الباكرة الّصباحات فً تفتّحها أثناء فً

 وهو مرة ذات نفسه وضبط طفولًٌّا، فرًحا أعماله فً الّصوت ذلن أٌمظ -

 .لها ٌبتسم

 .الباب ناحٌة برفك عنمها لوى -

 .ايكٓص١ يف ٚايًٕٛ ٚايصٛت، اؿسن١، عٓاصس ايكآص ٚٓظف
 .ًٕٛ ٚايصٛت يف ايكٓص١  َٔ ٖرا املكطع يًشسن١ ٚاي َجاّيا ٖات

 الرأس " سمط أرٌد" ما إلى ؼٌر "توّجَهتْ       . عنمها" "لوٌتُ  :اؿسن١

 " تسمط" .. ٌدي"  من

 الجدار اسودّت"  .   " ٌعود التً "أؼصانها. أورالها"  اصفّرت :"ايًٕٛ

  "امصفرًّ 
 ".لؤلوراق الخافتة الطمطمة صوت صوتها، سمعتُ  ما وكثًٌرا" :ايٓصٛت

 يف تطري إٔ ايٓبت١ ٚأزادت طسٜل، يف ايٓبت١ تطري إٔ ايكآص أزاد
ٌٓ ع٢ً ايتعٓٓت ٖرا ْتٝذ١ َا :آخس طسٜل  َُٓٗا؟ ن

 الباب، نحو ُعنُمها لً ٌحاول وهو علٌها أصابعه لست :ايكاص

 .تتهمه عٌونا النبتة أوراق ورأى فً خوفًا، فً نفسه أثار مما فانكسرت،

 أورالها ذبلت حتى للٌلة أٌام سوى تمِض  ولم أوالً، ُعنُمها انكسر :ايٓبت١

 .جفّت وسمطت ثم واصفّرت،

/ صوت: ايٓطكطك١/ منظار وحدها من ؼٌر استعمال: فٓسد٠ مطانيىالكلمات:
 :ْٓص/ فاجؤنً: دُٖين /ؼامض: َُبُّٗا/ ثنٌتُ : يُٜٛت/ منخفضة: اـافت١

 .لوٌّة: داق١تمّسن بموة/: ٜتػٓبح/ لّوث أو وّسخ: يٓطذلطَر وسال/ 
 
 ايكٓص١؟ ْٗا١ٜ يف )عٓهبٛت( يفع١ ايكاص اضتدداّ ٜٛسٞ مَب

 كعنكبوت بالحٌاة متشبثة مماومة، النبتة كانت فمد بالحٌاة، التشبث

 .وسمط ثم هوى بالجدار، ٌتشبّث
 َٔ اثٓتني ٖأت ايتصٜٛس، يف بساع١ ايكص١ يف ايكآص أبد٣

 .اُايف١ٓٝٓ، ٚٚٓضشٗ ايٓصٛز
 النبتة صّور: جدٌد من بٌننا الخبلؾ دبّ  الجدار منتصؾ بلؽت حٌن -

 .الماصّ  مع على خبلؾ إنسانة

 .الوراء إلى تنظر إنسانة النبتة صّور: الوراء إلى تنظر كؤنّما فبدت -
 ٚٓضح ايصٛز ايف١ٓٝٓٓ اٯت١ٝ:

وراق النبتة بكّؾ : صّور أو  شبّه أ " نٝف تتبٖطط َجٌ نٓف أد١َٓٝ "

ى.آدمٌّة متبّسطة
: شبّه النبتة بإنسانة ولع خبلؾ بٌنها  " دٓب اـ٬ف بٝٓٓا َٔ ددٜد "

 وبٌن الكاتب من جدٌد .

 انة ٌلوي عنمها .: شبّه النبتة بإنس " يُٜٛت عٓكٗا "

 بٝٓا " : مت ايرٟ بايٓتفاِٖ ٚترنريٟ اْتباٖٞ يفت تًو عسنتٗا تاد" أز
 ذكٌره بالتفاهم الذي تّم بٌنهما شبّه النبتة بإنسانة ترٌد لفت انتباه الكاتب وت

ىشبّه النبتة بإنسانة ترتجؾ عنمها . " أسططُت بعٓكٗا تسػف " :
: صّور أو  شبّه أوراق النبتة  " نٝف تتبٖطط َجٌ نٓف أد١َٓٝ "

 بكّؾ آدمٌّة متبّسطة .

 : شبّه النبتة بإنسانة ٌلوي عنمها . " يُٜٛت عٓكٗا "

 بٝٓا " : مت ايرٟ بايٓتفاِٖ ٚترنريٟ اْتباٖٞ يفت تًو عسنتٗا تأزاد"
شبّه النبتة بإنسانة ترٌد لفت انتباه الكاتب وتذكٌره بالتفاهم الذي تّم 

 بٌنهما .

 بّه النبتة بإنسانة ترتجؾ عنمها ش بعٓكٗا تسػف " :" أسططُت 
ٌٓ د٫ي١ َا  :َٔ ن
 .بايٓصٛز َٮ٣ اؾداز َٔ املتبك١ٝ املطاس١ -أ

ى.الكثٌرة الماص ذكرٌات
 .أٜاز َٔ اي١ًًٝ تًو ضهٕٛ يف ايعٓهبٛت ضكط سني -ب

ى.النبتة موت
ى
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 يحّق لك أن ترتقي7ٔ 

 

 َا ايصفات املطتع١ًُ َع ا٭يٛإ اٯت١ٝ:
: ايٓصايف  . األحمر :ايكاْٞ    . األبٌض :ايٓاصع   . األصفر :ايفاقع
ى.األسود :اؿايو    . األزرق

ٍٛٓ ايكآص ع٢ً بدا ٞٓ ؼ ٛٓز َع ايٓبت١ مٛ ٚاضح إجياب  أسداخ تط
 ايٓبت١؟ يف أثسٙ َا -:ايكص١
ى.الٌومٌة العناٌة أسباب لها توافرت أن بعد سرٌعًا تنمو أخذت
ٍٗ َا اذنس". ايٓط١َ٬ ايٓتأْٓٞ ٚيف ايٓدا١َ ايعذ١ً يف: "قٌٝ  ع٢ً ُٜد
 .ايكٓص١ َٔ ذيو

 ؼٌر منها التخلّص أراد فمد النبتة، من الماص مولؾ فً واضحة العجلة

 ظهر والندم فانكسرت، عنمها على أصابعه لست األخٌرة وفً المرة مّرة

ً  ارتكب من دهمه شعور عندما واضًحا  أن بعد الناس من ؼفلة فً جرما

 المبلول، المماش من بمطعة بتنظٌؾ مساماتها إنماذها حاول ثم كسرها،

 .للضوء وتعرٌضها ورٌّها،
 .ايكص١ يف ايتأٓشّ َٛاضع ع٢ً ٜدى ضع
 رفضت، لكنّها الباب، نحو برأسها التوّجه النبتة على الماص فرض عندما

 وهنا انكسرت، ٌرٌد ما على إجبارها حاول وعندما النافذة، وتوّجهت نحو

 .النبتة ٌنمذ أن وحاول جرٌمة، بالترافه أحسّ  إذ المصة،بطل  مؤساة بدأت
 

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  ٖات درز ن

/ أزٜد: ولً/ تٛايت: رأي/ أز٣: سوعضاع١:  الجروز الصعبت:

ٞٓ: رود  /ورأ/ ٚزا٤: وصل/ َٓتصٌ: نحو/ ْاس١ٝ: لوي/ يُٜٛت+ ي
: تٓتِٗ /يدر: أدٔز/ سٌل: ايطا٥ٌ /وعب/ تطتٛعب: جوبتطتذٝب: 

ّٓ /وهم  /لسوقطت:  /شوق: اغتكت /عري: عازّٜا /سمم: َطا
 

/ تتفٓتح: جرد/ اجملٓسد٠: سرع/ ضسٜع: رلبزاقبُت:  الجروز الصهلت:

/ طمطك/ ايطكطك١: فمد/ أتفٓكد: صحو/ أصشٛ: بسط/ تتبٓطط: فتح
/ ٌمظ/ أٜكغ: بكر/ ايبانس٠: صبح/صباسات: خفتاـافت١: 
/ ٌنع/ ٜاْع١: خضر/ خطسا٤: لحك/ اي٬سك١: عمكأعُاقٞ: 

/ خطب/ خياطب: نفذ/ ْافر٠: وجه/ تٛدٝ٘ ، تٛٓد٘: نصؾَٓتصف: 
/ ذكر/ ترنري: نبه/ اْتباٙ: بهم/ َبِٗ: حفؾ/ سآف١: عززعصٜص٠: 
/ َتبٓك١ٝ: مسح/ املطاس١: همم/ اٖتُاّ: كرم/ إنساَّا: فهمتفاِٖ: 

/ صلب/ ص٬ب١: صمم/ تصُِٝ: مؤل/ َٮ٣: مدد/ اَتداد: بمً

ىرجؾتسػف:  /صررإصساز:  : ازتهب/ كسر: تٓهطس/ حول: أساٍٚ/
: َبًٍٛ/ نمذ: إْكاذ/ للل: ق١ًًٝ/ مضً: متٔض/ لفت: تًٓفت/ ركب
/ َسِودَ : اضٛٓدت/ رود: زٜٚدّا/ وجع: َٛدع /َسَحبَ  :ا٫ْطشاب/ بلل

/ جمح: داق١/ لشر: َتكٓػسّا/ شبث: ٜتػٓبح/ خرؾ: خسايٓف
ى.لٌل: ي١ًٝ/ صدق: صدٜل/رأي: ز١ٜ٩/ فهم: َف١َٛٗ

ى

ٟٓ يف ايٓصساع َٚهإ،  شَإ، َٔ ي٘ بٓد ف٬ فساغ، يف حيدخ ٫ قص١ أ
 ايعٓاصس ٖرٙ ٚٓضح أخس٣، عٓاصس َٔ ٚغريٖا ٚسدخ، ٚغدٛص،

)ٖرا ايط٪اٍ َأخٛذ َٔ ايدزع نًٓ٘ ٖٚٛ ض٪اٍ ٖاّ(  .ايكص١ يف
 .أٌار شهر إلى آذار شهر من: الزمان

 .الماصّ  منزل: المكان

 .الماصّ  صدٌك حسنً الماّص، النبتة،: الشخوص

 كثٌرة وتحّوالت بمراحل مّرت التً والنبتة الماصّ  بٌن العبللة: الحدث

 .الباب نحو التوّجه رفضت عندما النبتة عنك انكسار: التؤّزم ذروة

 .حسنً صدٌمه رإٌة إلى الماصّ  واشتٌاق النبتة، موت: الحلّ 

 .والنبتة الماص،: النامٌّة

 .الماصّ  صدٌك حسنً: الثابتة الشخصٌات

ليس شرًطا أف ُيطَمب كّل السؤاؿ، فقد ُيطمب منؾ الشخكص أك ى٬َسع١:
ى.الزماف أك غير ذلؾ

 
 ٖرٙ ايكآص ايتصاّ َد٣ بٝٓٔ سٝاتٓا، يف ضسٚزٟ غ٤ٞ اٯخس تكٓبٌ

)ٖرا ايط٪اٍ َأخٛذ َٔ ايدزع نًٓ٘ ٖٚٛ ٜعتُد ع٢ً فِٗ  .املكٛي١
 ايدزع(

 المّصة، أحداث وفك النبتة تمبّله فً مطلمًا التزاًما ملتزًما الماصّ  ٌكن لم

 نفسه، فً الّسؤم وتثٌر تزعجه ألنها منها؛ التخلّص ٌحاول مرةّ كان كلّ  ففً

 نحو أرادها التً الجهة إلى التوّجه وحٌاته، ورفضت وحدته اخترلت ولد

 .الباب

 ابتسامة لها ٌبتسم مّرة أول خذوأ ٌتراجع، كان ضمٌره بتؤنٌب شعر وعندما

 تتفتح، وهً صوتها بسماع وٌُسرّ  أورالها، ٌتفمّد أخذ مفهومة، ثمّ  ؼٌر

.لها ٌبتسم نفسه فوجد

ى
 اْتب٘ إىل ضبط سسٚف ايهًُات اٯت١ٝ:

يَ  -تُ َسِمعْ  -فّ  كَ  -ْدتُ ِكػػ   -ْت َفَبدَ  -ػَقياُعُنػػ -َأْت َىدَ  -ْت َفَتَكجَّ
ـْ  -ذ  َلْحَظَتػئػػِ  -وُ ُتػػَبَدأْ  -َدْدتُ ازْ  -تُ َأْحَسسْ   -تُّ َتمفَّ  -ِر َأدْ َل

ـْ  -تُ غاَدرْ  – تُ َفَتحْ  -ذْ إِ  -ْعر  ػذُ ِبػ  - تُ َنظَّفْ  - تُ َحاَكلْ  -ضِ َتمْ َل
ـْ   ُت.اْشَتقْ  -قَ َيبْ َل

يبدك االىتماـ كاضًحا بضبط حرؼ التاء في نياية الكممات؛  ٬َسع١:
ألّف التاء عندما تككف مضمكمة فيي تعكد عمى القاّص، كعندما تككف 

؛ ألّف تاء التأنيث الساكنة حرٌؼ يستخدـ النبتة تأنيث  ساكنة تعّبر عف
ى لممؤّنث.
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 يحّق لك أن ترتقي3ٔ 

 

ىِرداَلْظىِمْنىباِبىالطاُموِدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 َٔ ناتب قصٝد٠ ) زضاي١ َٔ باب ايعاَٛد( ؟
 حٌدر محمود .

 

 قُٛد أٚ َا ممٝصات غعسٙ ؟مَب ُعٔسف سٝدز  
 ُعرؾ بمصابده الوطنٌّة، وبحّسه العذب وأسلوبه الّرشٌك. 

 

 اذنس ث٬ث١ َٔ دٚاٜٚٔ سٝدز قُٛد .
)شجر الدّفلى على النّهر نؽنً( و)من ألوال الّشاهد األخٌر(  

 و)عباءات الفرح األخضر( 

 

 َا اضِ ايدٜٛإ ايرٟ أخرت َٓ٘ ٖرٙ ايكصٝد٠ ؟
 خضرعباءات الفرح األ

 

 َا َٓاضب١ ايكصٝد٠ ؟
ألمى الّشاعر هذه المصٌدة بٌن ٌدي جبللة المؽفور له الملن 

فً احتفال للموات المسلّحة  –طٌّب هللا ثراه  –الحسٌن بن طبلل 

ًّ بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج عام  –األردنٌّة  الجٌش العرب

 م .38ٓٔ

 َاذا عسض ايػاعس يف قصٝدت٘ ؟
المدس فً وجدان الهاشمٌٌن الذٌن أولوا المدس عرض فٌها مكانة 

 والممدسات الدٌّنٌّة عناٌة واهتماًما كبٌرٌن.

 

 نٝف ظٗست َها١ْ ايكدع يف ٚددإ اهلامشٝني ؟ 
 بؤنّهم أولوا المدس والممدسات الدٌّنٌّة عناٌة واهتماًما كبٌرٌن

 

 َا املػاعس اييت ظٗست يف ايكصٝد٠ ؟
 لة التً تربط الهاشمٌٌن بالمدس.مشاعر الفخر واالعتزاز بالعبل

 

 عًٌٓ : ايكدع متٓجٌ زَص دٜين عُٝل . 
ألنّها  بوابة المحبّة والّسبلم، ضّحى الّشهداء من أجلها، ولدّم 

ًّ تضحٌاته على أسوارها.  الجٌش العرب

 اْتب٘ إىل ضبط اؿسٚف املدطٛط ؼتٗا يف ا٭بٝات               

ًَْب الُقْدِس  .1  ـاُبـــــــَوامَلشاِرْىُب َفَقْد طـاَم الَغًـ    بـاُب    ــَققاَدْتـَم الىا َسَب

ًْــَم َوَفــــــٌ  ُقـِرِإِقنـــا  .2 ًَْفـ  اُبـــــــضْقَدَك الَيْشُؾ َوَلِؽَكػِّ اخَلَز       ٍُ َعـ

ُْ َعَؽــَ الَعْنــَد الَّــَنن   .3  اُبـــــَشب – ُدَبْع -َقَطُعْيُه َواهَلَيِ     َواأَلَسِبـا

ًْــٌػ َوَكتـ      َرْسُؿـَم الغاَلـٌ َعَؽـَ َأْلداَبِنـْؾ   .4 ٌُ َواْسُؿـَم َس  ـاُبـــــــــــراَى

 اُبــــــــــكرَِّم الْعْنَر ُىطاِوـُؿَأْسِرِز ال      َوُلـُؾ اأَلْلــُل َفًــا فـاِرَسُنـــْؾ     .5

 اُبــــــضَغ َوَأْمياٌز اأَلِقَصَ َىِفَتَدن    َخِؽَفـَم َبـْشــٌر لـاَّـــٌر    ـْر َوَىـَس .6

 اُبـــــَوْرَدٌٍ فـاَسْت َوَكْؾ داَد َسش    َكْؾ َعَؽَ الِساساَت َمْك َأْقفاَسنْؾ   .7

 ــاُبـــــــنَشقَّـْت َوَكـْؾ َشـِغ َدُسِرٍُ      َكـْؾ َمـْك َىـُد    َؽَُعـال َوَعَؽَ بـاَب .8

 اُبــــــــعشَِّوَبِنْؾ َتْزُلي الِرواَبٌ َوال         َوُلُؾ اأَلْبطـاُم َواأَلِقَصـَ َلُنــؾ  .9
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 يحّق لك أن ترتقيٕٓ 

 

 (سسفٝ٘ا)َععِ أدٛب١ أض١ً٦ ايكصا٥د تعتُد ع٢ً فِٗ ايٓٓص، ٫ٚ تهٕٛ 

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  ٖات َع٢ٓ ن

 : سرور و راحة. ُقٓس٠ /  : مفردها :  ِمحراب،  ممام اإلمام .احملازٜب : مفردها : لُبّة، بناء مستدٌر ممّوس مجّوؾ /  ايكباب

ـٔطاب/  : ما ٌُؽَرز فً الجلد بإبرة فتظهر على شكل رسوم .ايٛغِ /  الكؾّ  فً الذّراع طرؾ َمْوِصل :ْد َش ن  : ما ٌُْخَضب ا وٌُتلَوَّ

ْرج، ٌضع فٌها  : ايٓسناب/  ولد الفرس . املٗس :ُشدَّ علٌه السَّْرج  /  أضسِز :به من ِحنّاء ونحوه /  حلمة من حدٌد تُعلّك فً الّسِ

فعة والشََّرؾ /  ايُع٢ً :بذل / :  داد: انتشرت  / فاست متبلطم األمواج / :  ٖا٥ر/ الفارس لدَمه.   سطع /  غٓع :الّرِ

عب، وهو انفراج بٌن جبلٌن.  : ايػِّعابما ارتفع من األرض /   ايٓسٚابٞ :تفتخر  /  تصٖٛ :  مفردها الّشِ

 غسسّا أدبٝ٘ا ٚافّٝا . ا٭بٝات ايطابك١ اغسح 

 ولِبابها، بمحارٌبها المدس نادتن لد حبٌب المدس، ٌا: له وٌمول طبلل، بن الحسٌن الملن له المؽفور جبللة الّشاعر ٌخاطب -ٔ

 .بن مستؽٌثة

 داللة لونُها، كفّن فً وتخّضب وشُمها، َزندنَ  ارتسم فً فمد للبن، فً واالطمبنان الّسرور مبعث المدس: جبللته مخاطبًا وٌتابع - ٕ

ى.والمدس جبللته بٌن العبللة ثبات على
ى.واندفاعه الّشباب ُعنفوان فٌهم فتًٌّا، ما زال وهواهم عنها، الدّفاع فً معه عهدهم على بالون جبللته ٌحبّون الذٌن المدس أهل - ٖ
 سٌؾ لّوة من فٌه ما بكلّ  وأحبابها، واسمن المدس أهل عند منزلتن على داللة أجفانهم فوق مرفوعة راٌة الؽالٌة وصورتن - ٗ

ى.منه ٌتعلّمون كتاب وحنكتن وحكمتن به، ٌدافعون
ٌْلَه ٌسرج متى فارًسا جبللته الّشاعر صّورى-ى5 ى.له مإٌّدٌن معه وٌسٌرون ومحبّوها أهل المدس سٌطاوعه المدس، عن للدفاع خ
 ؼاضبة تتبلطم شدٌدة أمواًجا صّورهم كما لفداء األلصى، جبللته خلؾ ٌسٌر هابًجا بحًرا العرب من ومحبٌّها المدس أهل صّورى-ى6

ى.عدّوها من
 ؼٌوًما بُذلت التً دماءهم وصّور فاح أَرُجها، ورودًا الشهداء وصّور فلسطٌن، سبٌل فً الّشهداء تضحٌات عن الشاعر ٌتحدّثى-ى7

ى.األرض تسمً ماطرة
ى.سماء العبل فً البلمعة المضٌبة كالنجوم فكانوا للمدس، كرامة أنفسهم بذلوا الشهداء من كمىى-8
ى.عنها ٌدافعون الذٌن بؤبطالها وتزهو تفتخر وِشعابها جبالها فً لمدساى-ى9

ى

 بٔ اؿطني املًو ايكصٝد٠ َطًع يف ٚاحملازٜب ائكباب ْادت
 يف ٚزدت نُا ٚاحملازٜب ائكباب د٫ي١ َا اهلل ثساٙ، طٝٓب ط٬ٍ

 أوالها دٌنً رمز من الممدّسات تمثّله ما دٌنٌّة، داللة   ايكصٝد٠؟

 .الرعاٌة الهاشمٌون
 :َا ٜأتٞ يف خٓط ؼت٘ َا يف ايف١ٓٝٓ ايٓصٛز٠ ٚٓضح -1ع

       ائكباُب ْادِتَو ايُكدٔع سبَٝب ٜا -أ
ٍَ َفَكِد ، ٚاحملازُٜب                            ايػٝاُب طا

ى.به وتستؽٌث الملن، جبللة تنادي محبوبة المدس الّشاعر صّور
ِٗٔد ع٢ً ٚا٭سٓبا٤ُ - ب        ايرٟ ايَع

                         ُٙ  غباُب -بِعُد - ٚاهل٣ٛ َقَطعٛ
ى.واندفاعه ُعْنفوانه فً المويّ  بالشباب المدس أهل حبّ  صّور

َُُو -ز ِِ ع٢ً ايػايٞ َزِض ٔٗ َُُو زاٜـ١ْ       أٖدأب  ٚنتــاُب ضِْٝف ٚاِض
 .المدس أهل أهداب على راٌة الملن صورة صور 

ِِ ايُع٢ً بأب ٚع٢ً -د ِٔ َن          ٜـدٕ َٔ
ِِ َدٖقِت ُسٖس٠ٕ                               ٔغٗــاُب غٖع ٚن

 حرٌّة سبٌل فً علٌه تدقّ  الّشهداء وأٌادي بابًا العلى صّور

 .المدس
 

 يف ٚاضش١ ٚايٛط١ٓٝٓ ٚايك١َٓٝٛ ايد١ٜٓٝٓ ايعٛاطف بسشت
 .ايٓٓص َٔ هلرٙ ايعٛاطف َٓجٌ ايٓػاعس، ٚددإ
 :مثل الدٌنٌّة،

ىالؽٌابُ  طالَ  فَمَدْ  والمحارٌبُ    الِمبابُ  نادتْنَ  المُدِس  حبٌبَ  ٌا -
ى(األولأو نكتب رلم البٌت ) البٌت 

 :الوطنٌة 

كـابُ  ٌُطاِوْعنَ  الُمْهرَ  أَْسِرجِ   مْ فـــاِرَسُهـ فٌَــا األَْهــلُ  َوُهــمُ   الِرّ

ىوالِشّعـابُ  الروابـً تزهو وبهم  مله واأللصـى األبطـال وهـم
ى
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 :اٯت١ٝ َفسد ايهًُات َا
ى.الّرابٌة: ايٓسٚابٞ/  الُهْدب:ىىا٭ٖداب/ىى.المُبّة: ائكباب

 
 :ٜأتٞ مٓما فُٛع١ نٌ يف خط ؼت٘ َا يف املع٢ٓ يف فٓسم

ِٝــــَو ُقــٖس٠ُ إْٖٗــا -أ ِْٔدَى  ٚفـــٞ عَٝٓ ُِ ٔش َِٛغ ـٔطاُب ٚيًَهفِّ اي   ا

 ( األصابع مع الّراحة)

 عًٝ٘ اهلل ص٢ًٓ ايٓسضٍٛ بٝٓٓٗا نُا ايطسٜل سكٛم َٔ -
َِس ايٖطًَاّ، ََٚزٓد اِيَأَذ٣، َنٓفٚ اِيَبَصس، َغٓض: "ٚضًِٓ  َٚاِيَأ

َُِعُسٚٔف، ِٗٞ ٔباِي ٖٓ ٔٔ َٚاي َِٓهس َع ُُ  ".اِي
ى(صْرؾ مْنع،)    

 
ِٗٔد ع٢ً ٚا٭سٓبا٤ُ  -ب ُٙ      ايرٟ ايع  قطعٛ

ُٙ ٚاهل٣ٛ                       غباُب -بِعُد  -َقَطعٛ
 ( الوعد)    

 .ا٭١َٜٓٛ ايٓدٚي١ عٗد يف ايٓصدس٠ قٓب١ُ ُغِّدِت -
ى(زمن)    
ى
َُُو -ز ِِ ع٢ً ايػايٞ َزِض ٔٗ َُُو زا١ْٜ  أٖدأب  ٚنتاُب ضِْٝف ٚاِض
 (صورتن)   

ٍَ يكد - ِٔ يف طا ٍَ ٚقد    بها٥ٞ ايٓدٜأز َزِض  ٚعٓا٥ٞ بٗا تِسدادٟ طا
 (الدٌّار من البالً األثر)   
 

 : ايبٝت اٯتٞ يف خٓط ؼت٘ َا د٫ي١ َا
ِٝــَو ُقــٖس٠ُ إْٖٗـــــا -أ         ٚفـــــٞ عَٝٓ

                              ُِ َِٛغ ِْٔدَى اي ـٔطاُب ٚيًَهٓف ٔش  ا
ٌْن لّرة  ورضان سرورن مبعث: عٌن

ى.والمدس جبللته بٌن العبللة ثبات: الِخضابُ  للكؾّ 
َُُو -ب ِِ ع٢ً ايػايٞ َزِض ٗٔــ َُُو زا١ْٜ      أٖدأب  ضِْٝف ٚاِض

 ٚنتـــــاُب
 .والحنكة الموة

ًَِفـَو َٜٚـٔطــِس -ز       ٖا٥ـــْر َبِشـــْس َخ
 ٔغطاُب ٚأَٛاْز ا٭قص٢ ٜفتدٟ                             

 .ثابر كبٌر جمع
ِِ -د ِٔ ايٖطاساتِّ ع٢ً ن َٔ ِِ ٔٗ       أْفأض

ِِ فاسِت ٚزد٠ْ                                  َضشاُب داَد ٚن
 .الّشهٌد

 
ى

 اؿطني املًو عٓد ايٓسفٝع١ ايكدع َها١ْ عٔ ايٓػاعس عٓبس
 بٝٓٔ أًٖٗا، عٓد اؿطني َٚها١ْ اهلل ثساٙ، طٝٓب ط٬ٍ بٔ

 .ذيو
 تعّهدها إذ طبلل بن الحسٌن عند رفٌعة بمكانة المدس حظٌت

 شاهد وهذا الدستورٌة، سلطاته تولٌّه منذ بالرعاٌة واالهتمام

ٌْه، لّرة فهً بمدٌنة المدس، الّروحٌة عبللته على  وهً عٌن

 وأهلها ٌبادلونه ٌده، ٌلّون الذي وكالِخضاب َزْنده، فً كالوشم

ى.عنها الدفاع فً معه العهد على بالون أنّهم الحبّ  هذا
 :ايٓػاعس قٍٛ يف
ِٗٔد ع٢ً ٚا٭سٓبا٤ُ"    ايرٟ     ايع

                             ُٙ  ":غباُب -بعُد– ٚاهل٣ٛ قطعٛ
 ا٭سٓبا٤؟ ِٖ َٔ -أ

 .لمدٌنتهم وٌنتمون جبللته ٌحبّون الذٌن المدس أهل

 قطعٛٙ؟ ايرٟ ايعٗد َا - ب
 - طبلل بن الحسٌن الملن ٌمثّلهم هاشم لبنً واالنتماء الوفاء

 للعدو الخنوع ورفض المدس، عن فً الدّفاع -ثراه هللا طٌب

 .الؽاصب

 
 :ايٓػاعس قٍٛ يف

ُِ ُٖـ ٚ ٌُ ِِ فٝــا ا٭ٖــ ُٗــ        فأزَض
َِٗس أضٔسٔز                                   ِٚٔعَو امُل  ايسِّناُب ُٜطا

 ايٓػاعس؟ عٓ٘ ٜتشٓدخ ايرٟ ايفازع َٔ -أ
 .هللا رحمه طبلل بن الحسٌن الملن

 ا٭ٌٖ؟ َٔ - ب
 .المدس أهل

 ؟"امُلٗس أضٔسٔز: "د٫ي١ َا -ز
 .والمٌادة الفروسٌّة

 ؟"ايسِّناُب ٜطاٚعَو: " د٫ي١ َا -د
ى.عنها للدفاع معه وسٌرهم لجبللته المدس أهل تؤٌٌد على داللة
ى

 :غٛقٞ أمحد قٍٛ َٚع٢ٓ ٜتٛافل َا ايٓص َٔ ٖأت
ِّ      بــاْب اَؿُــسا٤ٔ ٚيًُشسٜٓــ١ِّ  ُٜــَدٗم ََُطـٖسَدـ١ ٜـدٕ بُهــ

 البٌت الثامن .  أو نكتب البٌت :

ةٍ      ٌدٍ  ِمنْ  َكمْ  العُلى بابِ  وعلى ىِشهـابُ  شـعَّ  وكمْ  دَلَّتْ  ُحرَّ
ٕٓ إىل ايٓػاعس أغاز  ٚايٓػٗاد٠، ايبطٛي١ أزض ٖٞ ايكدع أ

 .ذيو ايػاعس عٔ عٓبس نٝف ٚٓضح
 سبٌل فً الّشهداء تضحٌات عن الشاعر تحدّث (8،7،3 )األبٌات

 واأللصى بلدهم، والمدس األبطال، هم الشهداء فلسطٌن، فهإالء

 .وشعابها بجبالها بهم المدس وتفتخر الدٌنً، رمزهم

ى
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ٌٓ ن١ًُ مَما ٜأتٞ :   َا درز ن
: هوي /  اهل٣ٛ   : حبب  / أسٓبا٤ : خضب /  اـطاب: لرر/ قٓس٠ى: ؼٌب /  ايػٝاب: حرب /  احملازٜب: حبب /  سبٝب 

 غطاب/  : لصو ا٭قص٢ : فدي /  ٜفتدٟ: هٌج  /  ٖا٥ر ى: ركب /  ايٓسناب: طوع  /   ٜطاٚع: ؼلو  /  ايػايٞ/ى: شبب  غباب

ى       ربو. : ايسٚابٞ : زهو/  تصٖٛ: شهب /  غٗاب: حرر  / سٓس٠  : سوح / ايطاساتى/ى: ؼضب

ى

ًْنا َمْك َسفا امَلْذـَد ِإلــــــــــاُبَفـَأْعـراُس  ُرّسْؿـَواجَلباُه ال .10  ًدِ        َوَعَؽ

َُ بـــــــــاُبّسْؿـِإْن َىُكْك بـاُب الُبطـُْيالَت دًمــا         َفـاجَلبـاُه ال .11  ُر َلِؽَذِفــ

ًَْب الُقْدِس ما َلِؽُقْدِس َمْك       .12  ـــــــــــــــــــاُبَىبَقُن ِإلَّاَك َفالِساُح ُمْفىا َسَب

ًْـُك الََّتـٌ  .13  ســــــاُبَسـامَلــَدِ           َما َلنا َفٌ َقَظِر الغاِزن  َُْمــْلامَلالىـَ

ًَْر َأِن الُقـْدَس  .14  َفــٌ َمْشَفَتنــا         َوْسَدلا صاَبَرٌٍ َواأَلْلُل َغاُبــــــــياَغ

 ال َدــــــــياُب ْكَلَكـ َتًدِ          َوَلَكْؾ َأْسَؿْعـَصـــال ْك َلَكـَت َوَلَكـْؾ قاَدْىـ .15

ًْـ .16 ًْـَب الُقـْدِس ىـا َب  ــــــاُبـــسرِّقالـا الِؽَقاقا َوقَتِؽنــا        َسْيَف َرَقىـا َسَب

 َوَغًدا َلِؽَؿْسَذـَد اأَلِقَصـَ َمــــآُب        ٌغَؿـَؿــَ ُمْذَتـحَلُل اَشْؿـَوَغـًدا  .13

 )حيدر محمود(                                                          

  

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  ٖات َع٢ٓ ن

دّة / ق١ٓ : أبعد ما تراه العٌن / املد٣ األرض الخالٌة /   :ٜباب الِجْلد /   :اإلٖابالّساطع /  الّضوء :ايٓطٓا   صد٣ :: الببلء والّشِ

 المرجع.  :املآب الوطن /  اؿ٢ُ :ها الّرْحبة، وهً األرض الواسعة/ مفرد :ايسِّساب : العَلَم  الكبٌر  / بريم َرْجع الصوت /  

 غسسّا أدبٝ٘ا ٚافّٝا . ا٭بٝات ايطابك١ اغسح 

 ثراها، على سّطرها التً المدس، والتضحٌات أرض على العربً الجٌش لدّمها التً البطولٌّة بالموالؾ الّشاعر ٌشٌد - ٓٔ

ى.المجد والّشرؾ بنور جباههم ُزٌّنت الذٌن الّشهداءُ  أبطالُها أعراًسا وصّورها
ًّ، فجباههم من األبطال دماء بذرؾ إالّ  تتحمّك ال البطولة إلى الطرٌك كانت إذا -ٔٔ  الّرفعة بنور أضاءت التً السمراء الجٌش العرب

ى.الجنّة إلى طرٌمهم هً والشهادة والّشرؾ
ى.عنها وٌدافع ٌحمٌها تنتظر من وساحاتها سواه، منمذ من لها فما المدس، إلنماذ بجبللته الّشاعر ٌستنجد -ٕٔ
ى.ٌخٌؾ العدوّ  ال الذي الكبٌر عددها من الرؼم على العربٌة األّمة لحال الشاعر ٌؤسؾ -ٖٔ
ى.أهلها عنها ولد ؼاب محنتها على صابرة فتاة المدس وصّور أعدابها، أمام صابرة ستبمى المدس -ٗٔ
ى.العرب ِهَمم وتستنهض كٌد األعداء، تردّ  أنْ  على الثابتة بموالفن حرصت وكم: جبللته الشاعر ٌخاطب -٘ٔ
 النصر وتحمّك الحبٌبة، المدس رجوعَ  الثابتة، آمبلً  بموالفه كالعلم فكان عنها ودافع المدس أحبَّ  الذي الشاعر جبللته ٌخاطب -ٙٔ

ى.األلصى ساحات بمبللاة
ى.هللا بإذن حًرا األلصى فٌه أهلها، وٌعود إلى المدس دٌار فٌه تعود ؼدٍ  إلى وٌتطلّع بالمستمبل، متفابل الشاعر -8ٔ

ى

ى
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 ن١ًُ ) اؾباٙ ( ؟ َفسد َا
ى.الجبهة
ٞٓ اؾٝؼ تطشٝات عٔ ايٓػاعس ؼٓدخ  أدٌ َٔ ايعسب

 .ايكصٝد٠ يف ذيو َٛطٔ سٓدد  :ايكدع
 ٔٔ و البٌت ٓٔ البٌت

 

 : ايبٝت اٯتٞ يف خٓط ؼت٘ َا د٫ي١ َا
ُٙ -ـ ُُِس ٚاؾبــا  ٔفّد٣      أعساُع ايٗط

ِٔ ٚعًٝٗـا                           إٖـاُب اجملٔد َضٓا َٔ
ًّ  الجٌش ى.العرب

ىىى
 يف ٚاضش١ ٚايٛط١ٓٝٓ ٚايك١َٝٛ ايد١ٜٝٓ ايعٛاطف بسشت

 .ايٓٓص َٔ هلرٙ ايعٛاطف َٓجٌ ايٓػاعس، ٚددإ
 :المومٌّة 

ىإهــابُ  المجـدِ  َسنا ِمنْ  وعلٌها فِدًى     أعراسُ  السُّْمرُ  والجباهُ 
ىبـــابُ  للجنّــة الّسمـر فالجبـاه دمـاً     البطوالت باب ٌكن إن

 حساُب  الؽازي نظر فً لها ما المـــدى     مْلءُ  التـً المبلٌٌنُ 

 ؼابــوا  واألهل صابرة وحدها     محنتـهـا فً المدس أن ؼٌر

 :الوطنٌة 

ىٌَـبــــابُ  فـالّســاحُ  إاّلنَ  ُمْنــِمــذٍ   ِمـنْ  للمُـْدِس  ما المُْدِس  حبٌـبَ  ٌا
 الدٌنٌة :

 الّرحاب ونلماها تلماها سوؾ

ىمآبُ  األلصى للمسجدِ  وؼدًا -
 ايٓطُس(، )ٜا )اؾباٙ :ايٓػاعس قٍٛ يف ايتهساز د٫ي١ َا

 ايكدع(؟ سبٝب
 أرض على وتضحٌاته العربً الجٌش دور تؤكٌد: الّسمر الجباه

ى.فلسطٌن
 تربط التً المحبّة عبللة تؤكٌد على ٌا حبٌب المدس : داللة

ى.بالمدس جبللته
يف  )َٓكر(: َجٌ َٔ ٚعبازات نًُات ايٓػاعس اضتددّ
 َٔ تطتٓتر َاذا ثساٙ، اهلل طٝٓب اؿطني املًو خطاب

 ذيو؟
 ثراه وسعٌه هللا طبلل طٌب بن الحسٌن الملن عند المدس مكانة

ى.أجلها من العرب توحٌد على وحرصه الدفاع عنها، إلى الدابم
ى

 )ْادٜت،: َجٌ َٔ ٚعبازات نًُات ايٓػاعس اضتددّ
 َاذا ثساٙ، اهلل طٝٓب اؿطني املًو يف خطاب أمسِعت(

 ذيو؟ َٔ تطتٓتر
 ثراه وسعٌه هللا طٌب طبلل بن الحسٌن الملن عند المدس مكانة

ى.أجلها من العرب توحٌد على وحرصه الدفاع عنها، إلى الدابم

 إىل ايطسٜل َا ايعسب١ٝ، ايٛسد٠ غٝاب إىل ايػاعس أغاز
 ؟ ؼكٝكٗا

 :لوله فً

 ِحسابُ  الؽازي نََظرِ  فً لها ما       المـدى ِمـْلءُ  التـً المبلٌٌنُ 

 وتحمٌمه، العربٌة الوحدة لمشروع العملً التجسٌد من بد فبل

 شملهم، وجمع بالمبلٌٌن، عددهم الذٌن ٌمدر العرب كلمة وتوحٌد

ى.جمٌعًا بٌنهم المشتركة العناصر بوحدة
ى
ًّا ايٓػاعس بدا َّ باملطتكبٌ، َتفا٥  ذيو؟ يف ايٓػاعس ٜعتُد ع٬
 :ٌمول المصٌدة، نهاٌة فً متفاببل الشاعر بدا

 مآبُ  األلصى للمسجدِ  وؼدًا       مجتمع   الِحمى شملُ  وؼدًا

 المدس لنصرة العرب وحدة وعلى الهاشمٌٌن، هّمة على وٌعتمد

ى.واحدة تحت راٌة شملهم وجمع
ى

َِ: مٛ اؾاَد٠، ا٭مسا٤ َٔ أفعاّيا ايعسُب اغتكت  أَؾ
 :غفّٜٛا أنٌُ َٔ ايٖطِسز، ٚأِضَسَز ايًٓذاّ، َٔ
 ذهّبَ  ،الحجر من اْستْحَجرَ  ،البحر من أبَحرَ  ،الخٌمة من خٌّمَ 

 ،الّصحراء من وأصحرَ  ،الخشبمن  تخّشبَ  ،الذّهب من

 .البِلّْور من وبْلَورَ 
 

 ايكصٝد٠ يف ايكدع فعٗست املهإ، يف اؿٝا٠ ايٓػاعس بٓح
 :مبشٓبٝٗاتطتػٝح  صاَد٠

 ايكدع؟ يف اؿٝا٠ ايػاعس بعح د٫ي١ َا -أ
 .أرضها على وثباتها صمودها استمرار على تؤكٌدًا

٠ٓٛ تهُٔ أٜٔ -ب  ؟ صُٛدٖا ق
 .بمضٌتهم وإٌمانهم أهلها، فً صمودها لّوة تكمن

 

ِٓ َا  بٝت يف املكٓدضات هلا تتعٓسض اييت ا٭خطاز أٖ
 املكدع؟
 على واالعتداء فٌه، والمصلٌّن األلصى المسجد على االعتداء

 .األنفاق وإنشاء اإلسبلمٌّة بالحفرٌات اآلثار

 

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :   َا درز ن
       / : نمذ َٓكر جنن/:  يًذ١ٓٓ/ى: أهب إٖاب/ : سنو  ضٓا

: مدي /  املد٣/  : مؤل  ٤ٌَ ى/: ٌبب ٜباب: سوح /  ايٓطاح

:  صابس٠: محن  /   ق١ٓ/ ى: حسب سطاب: ؼزو /  يػاشٟا

      : لمً /  تًكاْاىى/ىى: جوب دٛاب : سمع /  أمسعَت صبر / 

ى: أوب. َآب: ؼدو  / غدّا: جمع  / فتُع : رحب /  ايسِّساب
ى
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ىالَطَرِبوَُّظىِفيىماِضْوكاىَوحاِضِرهاىىىىىىىىىىىىىىىى

 َٔ ٖٛ ناتب قصٝد٠ ) ايعسب١ٓٝ يف َاضٝٗا 
 ٚساضسٖا ( ؟ 

 علً الجارم 

 َا َٓاضب١ ايكصٝد٠ ؟
ألماها علً الجارم فً حفل افتتاح الدورة الثالثة لمجمع اللّؽة العربٌّة 

م ٌحًٌّ فٌها أعضاء الَمْجمع، وٌثنً على دورهم فً 3ٖٗٔالمصرّي عام 

 إحٌاء اللّؽة العربٌة، وبعثها فً األجٌال.
 َا ا٭عُاٍ ا٭دب١ٝ اييت قاّ بٗا  ؟

ه دٌوان شعر، وله )لصة العرب فً إسبانٌا( مترجمة ل

عن اإلنجلٌزٌة، ولد شارن فً تؤلٌؾ كتب أدبٌة، منها: 

)المجمل( و)المفّصل(، و)النّْحو الواضح(، و)الببلؼة 

 الواضحة(.

 

 

َُ اأَلَدَبَصَماذا َطشا َبــَم ىــا     .1 َُ الَعــ ٍفاَدــ  َرَبــــــــــــَلؽَّا َشَدْوَت َبَأْمــداِح اْبَفــ

ًْــَك ـُفــُخَتْف َفَبِت َلَنــا ْؿـَتَوَد َأْسـَداٌخ َقْيَمـَم َأَطاَر .2  ـَبــــــَصـــــــواِلَي اهَلــؾِّ َب

ًَُُْعـُرَواِل .3 ًِــ ــالطَّ َمَك َشْدوًا َأْو اِلُشزِن َمَك يًاَشْذ َمـــَبـــ َبَعـْجـَت َمـا َأْقـَدِ َبـ ــ  ََربـ

ًَــاِن َمــَك ُُـَقاِزَعــ ُكــِل َأْسًَــْت الّؽَم َمـَك ُرْوٌح .4  ـَبــــــــــــــــَؽـُمطَّ ُكــِل َوآَتــْت الَب

ـِ اأَلَمــِل َمـَك َأْزَلَ .5  َبِضـــــــــــــَرال َمَك َأْسَؽَ َأِلَفاَظَنا َوَدْرُس َمْيَقُعَنــا الَبِســا

َُ َفََوْس .6 ًَـ َْ َبَأْخَب ٌٌ ُىيَقُظَنــا الِصْشــَرا ــالّشُن َمَك َلْؿٌس َأْو الِشْؿِس َمَك َوْس ــ  َبـ

 َبـــــــــُضــــــوالُق اأَلْرَماِح َبَخَص َفَأْسَكَتْت ًُــَصَشـــُمـِف الُقــْرآِن ُســَيُر َتَكؽََّؿـْت .7

ـَ .8 ًْـُر َوَقـا ـٍ َفـٌ الؽََّم ِإَلَ َىْدُعي َساَدَتَنــا َواْبــُك ُقَرْىــٍش َخ  َدَأَب ٌـــــــــــَوَفـ َعـْز

ِّ َبَؿْفَطٍق .9  ـَبـــــــــــــــَتَغـ َوَلـْؾ ْلُصـَتْف َلْؾ اأَلَصاَُّل َمْفُم ُقَسَذــْت َلـْي ٌَِيْشال َلاَشَؿ

ًْـِر َشَدْىــُد َبُرِكٍك َفاَزْت .10 ًَاِن َمك ُمْفَصـَدٍع َغ ًْـِر َوَسْبـٍل الَب  ــِرَبــــــــــَطـــُمْض َغ

  

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  ٖات َع٢ٓ ن

 )اسفغ املعاْٞ ٚزٓنص ع٢ً ايهًُات املدطٛط ؼتٗا (

ناجة : البلعب بالصَّْنج، وهو آلة موسٌمٌة، وكان األعشى ٌلمّب بصنّاجة العرب لحْسِن رنٌن  :صٓٓاد١ / َصَرفَن عن   طشا : الصَّ

ِٓ:/ ترسل نفًَسا طوٌبلً  تٓفذ:  /: سكَت حزنًاٚدِ / أْذهبَ  أطاز :/  اللّؽة العربٌّة اب١ٓ ايعسب:/ : ترنَّْمَت غدَٚت  / شعره  اهل

ََٛصب/  الحزن  /اللّؽة العربٌّة، نسبة إلى ٌعرب بن لحطان الذي ٌنتسب إلٌه العرب المحطانٌّون ايٝعسب١ٓٝ :/  المرض أو التعب :اي

/ أعطت آتت:  /  : مٌل إلٌه ْاشع١ َٔ ايبٝإ/ الترنّم أو التؽنًّ  ايػدٚ :/  الحزن ايٓػذٛ:/  أحسن صوتًا وأكثر عطاء أْد٣:
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النابمة،  : ايِٛض٢ٓ/  العسل : ايطَسب/  صوت َدسع:/  تؤثٌرها َٛقعٗا :/ أحسن أش٢ٖ :/  : مطلوب،  أصلها : ُمتَْطلَبَُٓطًب 

نَة وهً النوم  ُٗب:/  الخٌام، مفردها الِخباء، وهً الخٌمة :ا٭خب١ٝ/ من الّسِ /  جمع ِشهاب، وهو النجم المضًء البلمع ايٗػ

/  َجدّ  َدِأب:/  الّرسول صلّى هللا علٌه وسلّم خري قسٜؼ:/  الّسٌوؾ : ايُكُطب/ اختبلط األصوات : ايصدب/ ُمبٌّنة  َفصش١ :

َِٛغٞ: ُِٓصٌ/  ت حٌن تصفّر الّشمس لمؽربهاجمع أصٌل، الول : ا٭صا٥ٌ/  نمش الثّوب اي / متشمّك  َٓصدع :/  ٌتؽٌّر لونها : َت

        : متحّرن .َططسب 

 غسسّا أدبٝ٘ا ٚافّٝا . ا٭بٝات ايطابك١ اغسح 

بيت كتعّبر عنو بطريقتؾ سابقة؛ لذلؾ يمكف أف يرد في االمتحاف، كيكفي أف تفيـ معنى ال اتىذا السؤاؿ كرَد في دكر )
 (الخاّصة 

ٌخاطب الشاعر نفَسه متساببًل عن تمصٌره مع العربٌة بانصرافه عنها وهو خٌر من تؽنّى بها، فٌحّث نفسه على التؽنًّ بجمالها،  -ٔ

 ومدحها.

 ما ٌملك الّشاعر هو ما آلت إلٌه حال العربٌّة الٌوم حتّى كؤنّه راح ٌتملّب بٌن الحزن والمرض. - ٕ

ة وما تتمٌّز به من لدرة على التؤثٌر؛ بثراء معجمها اللؽوي، فهً أحسن صوتًا بؤلفاظها وأكثر مبلءمة ٌفتخر الّشاعر باللّؽة العربٌ - ٖ

 للتعبٌر عن الفرح والحزن فً معانٌها وأصواتها.

عند الناطك بها اللّؽة العربٌّة لؽة البٌان والفصاحة، ولؽة المرآن الكرٌم، ومن عظمة اللؽة العربٌة أنّها أطلمت كّل مٌل إلى البٌان  - ٗ

 وأحٌته، فؤصبحت العربٌّة بالنسبة للنّص كالروح للجسد لببلؼتها وفصاحتها.

 لكلمات اللؽة العربٌة تؤثٌر  على سامعها، وألفاظها ذات إٌماع موسٌمً حلو رنّان أحلى من العسل. - ٘

م تحتاج إلى من ٌولظها من للب الصحراء، وٌحٌٌها ٌشٌر الّشاعر إلى موطن اللؽة العربٌة األصٌل فً الصحراء، وٌمول: إنّها الٌو - ٙ

 بوحً وإلهام من الشمس أو الّشهب، هذا الوحً الذي ٌلهم األدباء والشعراء للتؽنًّ بجمال العربٌّة، وٌُطلك لرابحهم للمول بها.

ّسٌوؾ والّرماح عن تحمٌمه، فنشرت استطاعت اللّؽة العربٌّة التً نزل بها المرآن الكرٌم بفصاحتها وبٌانها أن تحمّك ما عجزت ال - 8

 تعالٌم الدٌّن الحنٌؾ فً كّل األرجاء، ونبذ المرآن الكرٌم عصبٌّة الجاهلٌّة وخبلفاتها ولتالها.

لمد كانت العربٌّة معجزة المرآن الكرٌم وسٌلة عظٌمة استطاع بها رسولنا الكرٌم علٌه الصبلة والسبلم أن ٌإدّي بها رسالته بالدّعوة  - 7

 اإلسبلم بعزٌمة وهّمة عالٌة.إلى 

كان حدٌث الرسول الكرٌم باللؽة العربٌّة خٌر حّجة فً دعوته، فعربٌّته تمٌّزت بحبكة منطمها ولّوتها فً مخاطبة العمل واإللناع، فهً  -3

 كالثّوب المنسوج من خٌوط ال تفسد وال ٌتؽٌّر لونُها عبر الزمن.

ان والببلؼة، فهً جدار لوّي ال ٌمكن أن تتخلله التشممات عبر السنٌن، وهً حبل مستمٌم مكٌن وتفّولت هذه اللّؽة على ؼٌرها بالبٌ - ٓٔ

 ال ٌحٌد عن طرٌمه أبدًا.

ى

ٜعُد بعض ايػعسا٤ يف َطايع قصا٥دِٖ إىل ايتذسٜد; 
باضتشطاز اٯخس ٚكاطبت٘، أٚ باْتصاع ايػاعس غدّصا آخس 

 َٔ ْفط٘ ٜٓادٝ٘:
ٔٔ املداَطب يف ايبٝت  -أ  َّ حيٓج٘ ايػاعس؟ََ ٍٚٓ؟ ٚع٬  ا٭

 ٌخاطب الشاعر نفسه، وٌحثّه على التؽنًّ باللّؽة العربٌّة، ومْدحها.

ُ٘ بصٓٓاد١ ا٭دب؟ -ب   ملاذا ٚصف ايػاعس ْفَط
)صنّاجة العرب( لمب لؤلعشى مٌمون بن لٌس الّشاعر لحسن رنٌن 

شعره، ووصؾ الشاعر نفسه )بصنّاجة األدب( لٌدّل على مكانة 

ىسنه، ومنزلة اللؽة العربٌّة فً وجدانه.شعره وح

َُد ايػاعس إىل ايتذسٜد ؟  نٝف ع
عمد الّشاعر فً هذا البٌت إلى التّجرٌد؛ بانتزاعه شخًصا آخر من 

نفسه ٌناجٌه، مشبًّها نفسه باألعشى مٌمون بن لٌس الّشاعر، 

 الذي لمّب بصنّاجة العرب لحسن رنٌن شعره.

بٗا ايٓػاعس عٔ ايًٓػ١ اضتدسز َٔ ايكصٝد٠ نٓا١ٜ ن٢ٓٓ 
 ايعسب١ٓٝ.

 ) من البٌت الثالث( / الٌعربٌّة) من البٌت األول (  ابنة العرب  

 َا ايػسض ايب٬غٞ ايرٟ خسز إيٝ٘ ا٫ضتفٗاّ يف ايبٝت اٯتٞ:
 َاذا َطشا ٔبــَو ٜــا َصٓٓاَدــ١َ اَ٭َدٔب 

َِٚت                                    ًٖا َغَد َِــدأح اِبَٓــ١ٔ ايَعــَسٔبَٖ  ٔبَأ

ى)التعّجب(
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 ٖا تػ٢ٓٓ ايػاعس بطُات ايعسب١ٓٝ َٚصاٜاٖا، اذنس
لّوة / ( ٖ) من البٌت  َسعَة معجمها، صالحة لجمٌع األؼراض

صوت حروفها أحلى من   /ى( ٗ) من البٌت ىألفاظها وبٌانها

 وبٌانهالؽة المرآن الكرٌم، لّوة ألفاظها / ( ٘) من البٌت  العسل

، 7) من البٌت  دعا بها رسول هللا علٌه السبلم/ ( 8) من البٌت 

لذ ػهٗ انهغبد فٙ فصبحزٓب ٔثالغزٓب/ ( 3 ّٕ  .(ٓٔ) من البٌت  رف

ٌُطلب واحدة أو اثنتٌن عادة ، وما وضعته بٌن  ٬َسع١ :

 لوسٌن للتوضٌح فمط .

  

 ٚزد ايٓطبام غري َٓس٠ يف ا٭بٝات، اذنس َجا٫ّ ي٘.
 من البٌت الثالث ( )   َشْجًوا، َشْدًوا 

ى() من البٌت السادس  َوْسنى، ٌولظها
ى

 ٕٔ َٔ ايبٝا َٔ  ٕٓ قاٍ ايٓسضٍٛ ص٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚضًِٓ: " إ
ٟٓ(، بٝٓٔ ع٬ق١ ايٓٓص مبطُٕٛ  ئطِشّسا" )زٚاٙ ايبداز

 اؿدٜح ايػسٜف.
جمال اللؽة العربٌّة وتؤثٌرها نابع من ببلؼتها وبٌانها، وجمال 

ى. ، والتاسعكالبٌت الرابع، والسابعأسلوبها، 
ى

ُ٘ خط :  َا د٫ي١ َا ؼت

َٔ  -أ  َٔـ  ٢َٖ َّٔأِش ٌٔ ايَبٖطــا ََــ َٗــا      اَ٭ ِٛٔقُع ََ 
َٔ ايٖطَسٔب                       َٔ َٗا َأِس٢ًَ   ََٚدِسُع َأِيَفأظ

ىمكانة اللؽة العربٌّة وأثرها الجمٌل فً النّفوس.
َِٓصــٔدعٕ -ب  َُ ِٝـٔس        َفاَشِت بُسنِٕٔ َغدٜــٕد َغ
َُِطَطــٔسٔب                              ِٝـٔس  ََٚسبٌـِٕ َغ  ٕٔ  َٔٔ ايَبَٝا

رٓب. ّٕ ىثالغخ انهغخ انؼشثّٛخ ٔل
ى

ايػعس مث١ َعاٖس نجري٠ يف ٖرا ايٓٓص متٓجٌ ايعٛد٠ إىل 
 ايعسبٞ ايكدِٜ يف َعاْٝ٘ ٚأيفاظ٘، ٚٓضح ذيو مبجاٍ.

 استخدم الشاعر كلمات تراثٌة مثل: 

  ) من البٌت األول (  صنّاجة األدب

 السادس () من البٌت  أخبٌة

 () البٌت الثامن  لرٌش

 ما بٌن لوسٌن للتوضٌح فمط . ٬َسع١ :

 ٚضح ايٓصٛز٠ ايف١ٓٝٓ يف َا ٜأتٞ:
َٗــا       -أ   َِٚض٢َٓ ٔبأِخٔبَٝـ١ٔ ايٖصِشــَسا٤ٔ ُٜٛٔقع

ُٗٔب                  َٔ ايٗػ َٔ ُِظْ  ٖ ِٚ ُِظٔ َأ َٔ ايٖػ َٔ  ْٞ   َِٚس

صّور اللؽة العربٌة فتاة نابمة فً خٌمتها فً الّصحراء ٌولظها 

 ضوء الّشمس أو النّجم.

ِٛ ُْٔطَذــِت       -ب  َِٛغٞ َيـ ِّ اي َٖامٔش ِٓٔطٕل  َُ  ٔب
ِِ تٔػــٔب                           ََٚيـ  ٌِ ُِٓصـ ِِ َت ٌُ َي ُ٘ اَ٭َصا٥ٔ ِٓ َٔ 

ًّ الكرٌم  شبّه منطك اللؽة العربٌة الذي تكلّم به الّرسول الهاشم

بنمِش ثوٍب منسوجٍ من خٌوط لوٌّة ال تفسد وال ٌتؽٌر لونها عبر 

 الزمن. 

ٌتؽٌّر لونها  وصّور األصابل خٌوًطا ٌُْصنُع منها نمش  لثوٍب، وال

 عبر الزمن.

 

بسشت ايٓطبٝع١ بعٓاصسٖا املدتًف١ ٚاضش١ يف ايكصٝد٠، دٓيٌ 
 ع٢ً ذيو ببٕٝت.
 والبٌت التاسع البٌت السادس

ى
 ايًٓػ١ ايعسب١ٓٝ يػ١ ايكسإٓ ايهسِٜ: -10ع

 بٝٓٔ أثس ايكسإٓ ايهسِٜ يف عامل١ٝ ايًٓػ١ ايعسب١ٓٝ. -أ
وبالمرآن ذاعت وانتشرت، حفَظ المرآُن الكرٌم اللؽة العربٌة، 

فجعل لها الصدارة والعالمٌّة؛ ألن كثًٌرا من ؼٌر العرب دخلوا 

 اإلسبلم وتعلموا العربٌة.

 ايًٓػ١ ايعسب١ٓٝ خايد٠ غًٛد ايكسإٓ ايهسِٜ، ٚٓضح ٖرا. -ب 
ألنها لؽة المرآن الكرٌم، فهً محفوظة بحفظه وحماٌته، وبالٌة 

ىببمابه، فاكتسبت المدسٌّة والخلود.
ى

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ : ىٖات درز ن
 أطاز :/ىىى: مدح . أَداح/ : صنج. صٓٓاد١ /   : طحوطشا 

ِٓ  / : بٌت بٗت  / : حدث أسداخ /طٌر :  أْد٣ى/  : همم اهل
:  َٓطًب/ : أتً  آتت / : بٌن ايبٝإ ع/ : نز ْاشع١      / ندي

:  أس٢ً/ : ولع  َٛقع/ : بسم ايبٓطاّ / : زهو  أش٢ٖ/ طلب

:  ايكسإٓ /  : ٌمظ ٜٛقغ/ خبؤ :   أخب١ٝ/  :  وِسنٚض٢ٓ/ حلو

/ : أصل ا٭صا٥ٌ/ : سود ضاد٠     /: فصح  َفصش١/ لرأ 

: َططسب  /  : صدع َٓصدع    / : شدد غدٜد/ : ؼٌب  تػب

    ضرب.
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ـِ َسَؿَ َمْك َتَزْم َوَلْؾ .11  ـَبـــــَخَصــــــــ َمْفـِزٍم َفٌ َعزٍُِّ َوَمْك َسْنٍل ُػَفـــَك َفٌ اإِلْساَل

 ـَبــــَصَبــــــــــــ َمــْك َىْفَنــاُر ُسِؽَطاُقَنا َوَخِر َفَراََّدلا َفــٌ الؽًََّاَلـٌ َرَمْتَنــا َِتَ .12

ُْ َمـْك الَكـْيِن َمساَمـَغ ُمـــَبـَداَّـُع َتْؿــَؽـِأ َلــْؾ َعـْدَقـــاَن َكــَأِن .13  ـِرَبـــــــُمِقَتــــــــَو َقـا

ًْـُر .14 ُْ َبـَؽُد َمــْك َقْسَتْذَدىـْـَم َلؽَّـِفــَظ َقَط  َبـــــــــــــَكـَجـــــــ َعَؽــَ َمِفــا َوَأمْجــاُلــُم َقــا

َْ ِرِؼُؿْنَك .15 َْ َفٌ امَلا ًَْك الِصْشرا ًَْفــَم َبَدا َس  ـَنَبــــــــــــــــــَكـ َعـاِرٍض َمــْك َبـاِرٌؼ َلَع

ًَْك ُىفرُِّؼ اَل َمــْك ـاــــَساَرَبنــ ثـُـِؾ ُقَرْىــٍش َبَبْفـَت َأْزَرِ .16  َبَغـــــــــــــــــــَرَوال الِفْبـِغ َب

ٌِ َأَقـْتــُرُك .17  َبُمْغـَتـــــــــــــــِر اأَلِلَفــاَظ َمـَك َدَخًـٍْل إَلـَ ـُمــــَمْفَطُقـ الِسْؿــَح الَعَربــ

ًِّــُز َلَؿــْك ـُمــــَلــ َقَفــاَد اَل َكْفــٌز امَلَعاَدــِؾ َوَفــٌ .18 ًْـَك ُىَؿـ  ـَبـــــّسـُخـــــــــَوال الـّدرِّ َب

ُُ َكــْؾ .19  ـَبـــــــــــــالِتَع َشِدٍَ َمــْك َجـْتَلَن َلَقـْد َسِتــَ ُقكرُِّرَلــا َمِؿــا َدْتُدِنــ َلِفَظــ

20. ُُ ُُُمِظَؽ َدــْيَف َفـٌ ُسَذَفْت َوَلِفَظ ًَْك َمْفَنا الِشْؿُس َتْفُظِر َلْؾ َؿ  َبـــــــُمْرَتَقــــــ َع

ًَــا ِإَلــَ َىُؤوَبـا َفَؽْؾ ـاـــَبَنـ الَقاِرَظــاِن َتَيلَّــَ َقــْد َكأِقـَؿــا .21  ـُؤَبــــــــــــــــَتـ َوَلــْؾ الّدْق

ََُش َىا .22  ـَبــــــــــــــَعـَقــــَلِؽ َتْبُفــيَن َمــا ُىَؤِسـُس ُلـَفــا َدٌٍــؽِّـــُمَخ َوالنِِّكــَرِ الِضـاَد ًَْخـ

 َبــــــــَشَقــــــَواِل اأَلْدَلاِر َمـَدِ فــٌ َبَؿْجَؽـَم َقَؽـٌؾ َدَرِ َمــا َمْذدًا َتُخطُّيَن ُلَفا .23
 )علً الجارم، دٌوانه(.

  

 ٌٓ  ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :ٖات َع٢ٓ ن

/  ما انحدر من األرض َصَبٔب :/ سمط  خٓس :/  جمع فرٌدة، وهً الجوهرة الثمٌنة فسا٥دٖا :/ رؼد  خصب :/  رعاٌة  نٓف :

 لاص أو بعٌد ْا٤:/ نطلب العون  ْطتذدٟ :/لاٍص أو بعٌد  ْا٤ٕ :/  الروابع  بدا٥ع :/  جد العرب، كناٌة عن اللؽة العربٌّة عدْإ:

ِٗٔسم املا٤:/  لُْرب َنَجب: ُُ  أهان وعاب أشز٣ :/  الّسحاب الُمطلّ  عازض :/  سحاب ذو برق بازم:/ ظهر  بدا :/  كمن ٌصّب الماء َن

ضرب من شجر تُسّوى منه الّسهام، ٌنمو على ضفاؾ الماء واألنهار، وٌُطلك فً ببلد  : ايَػَسب/ اللؽة العربٌّة  بٓت قسٜؼ :/ 

ُِح:/  الشام على شجر الحور، واحدته، َؼَربة       /واحدته دُّرة، وهً اللإلإة الكبٌرة ايٗدٓز:/ ال انمطاع أو ال فناء  ٫ ْفاد :/  السَّْهل ايٖط

ٗٔدت :/ الَخَرز ونحوه، ٌخلو من الجواهرمفردها ِسخاب، وهو الِعمد من  :ايٗطُدب       أخرج لسانه تعبًا. هلح:/ تعبت  ُد

:١َُ رجبلن من بنً َعنَزة خرجا فً طلب المََرظ فلم ٌرجعا، والمََرظ واحدته: لََرظة، وهو  ايكازظإ :/ حفرة عمٌمة مظلمة َُِعًٔ

مفردها: شٌخ، وهو ذو المكانة من علم أو فضل أو رباسة، وِشٌخة الّضاد: علماء  :ٔغٝد١/  ٌعود ٜ٪ٚب:/  ورق من شجر ٌُْدبَػ به

مفردها: ِحْمبة، وهً المدّة ال ولت لها  أؿَكب: من ٌؤتً بعدكم من األجٌال البلحمة. ايَعٔكب:/  اللّؽة العربٌّة ايٓطاد:/  اللّؽة العربٌّة

 أو الّسنة، والممصود: العصور.

 غسسّا أدبٝ٘ا ٚافّٝا . ا٭بٝات ايطابك١ اغسح 

ىاللؽة العربٌة محمٌة فً ظّل اإلسبلم؛ ألنّها اللؽة التً نزل بها المرآن الكرٌم، كإنسان نزل بدٌار خصبة تحمٌه وترعاه وتعّزه. - ٔٔ
انهار عرشها وسمطت فرابدها بعد بعد أن بٌّن الشاعر مكانة اللّؽة لدًٌما راح ٌمارنها بالحال المإسؾ الذي آلت إلٌه الٌوم، ف -ٕٔ

 أمجاد عرٌمة، من إهمال أهلها لها.

ىفبدت اللؽة العربٌة مجهولة، وكؤّن )العربٌّة( لم ٌمؤل جمالها وبدٌع أسلوبها ألصى األرض وأدناها. -ٖٔ
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ؼٌرها، من الدّخٌل والمترجم فً ٌتؤلّم الشاعر لما آل إلٌه حال العربٌّة الٌوم، فصار أهلها ٌستعٌرون فً كبلمهم ألفاًظا أخرى  -ٗٔ

ىاللؽات األخرى، وهم ال ٌعلمون أّن العربٌّة ؼنٌّة فً اشتمالها وتصرٌفها.
حال أهل العربٌّة هذا كحال من صّب الماء فً الّصحراء، حٌن ظهر له سحاب ذو برق مطّل فً األفك ال مطر فٌه. لصد أن أهل  -٘ٔ

 ٌبًل فً كبلمهم حتى وإن كان ال ٌإدّي المعنى كما تإدٌّه  اللؽة العربٌّة.اللؽة العربٌة تخلّوا عنها عندما وجدوا بد

 من ٌحارب اللؽة العربٌّة الٌوم وٌعٌبها الجاهل الّضعٌؾ بعربٌّته الذي ال ٌُفّرق بٌن ألفاظها. -ٙٔ

ًّ الٌوم ونجري وراء الدخٌل والؽرٌب من لؽات أخرى لنتك -8ٔ  لّم به.ٌتساءل الّشاعر: هل نترن اللفظ العرب

 فً المعاجم العربٌّة كنز ثمٌن من المفردات باشتمالها وتصرٌفها وأصالتها، لمن ٌمٌّز بٌن ألفاظ اللؽة. -7ٔ

كثٌر مّمن ٌستخدمون اللؽة العربٌة ٌركزون على األلفاظ الشابعة، وٌتركون الروابع من األلفاظ الكامنة فً معاجم العربٌة حتى  -3ٔ

 كثرة استعمالها.باتت هذه األلفاظ تشكو من 

هنان كثٌر من األلفاظ العربٌة األصٌلة ظلّت حبٌسة المعاجم لم ٌنظر إلٌها أحد، إذ حكم علٌها بالبماء مسجونة فً حفرة ُمظِلمة  -ٕٓ

 ال ٌمربها ضوء الشمس.

ٌِْن أصبحت حكاٌتهما مضرب المثل عند العر -ٕٔ ب، وهما رجبلن من بنً َعنَزة تؤثّر الّشاعر بالتّراث المدٌم، إذ ذكر المارظٌِْن اللذ

خرجا ٌبحثان عن ورق شجر ٌستخدم للدباؼة وهو المََرظ، ولم ٌعودا بطابل، وهذا حال من ٌدّعً أنه توّصل إلى اللفظ الصحٌح فً 

 لؽتنا العربٌة ولم ٌصل إلٌه، وفً الحمٌمة حاله كحال هذٌن المارظٌن اللذٌن لم ٌعودا بشًء بعد عناء بحثهما.

طب الّشاعر شٌوخ اللؽة العربٌة وعلماءها فً مجمع اللؽة العربٌة، وٌعمد األمل علٌهم بتجدٌد مكانة العربٌة فً ٌخا -ٖٕ-ٕٕ

 نفوس األجٌال، مشًٌرا إلى أثرهم فً حفظ أمجاد اللؽة العربٌة فً معاجمها ومواكبة تطور اللؽة عبر العصور.

ى

ٌٓ  فسم يف املع٢ٓ بني ايهًُتني ايًتني ؼتُٗا خٓط يف ن
 فُٛع١ مٓما ٜأتٞ:

ِٓ َسازَبٗا      -أ ِٜٕؼ ُث ِٓٔت ُقَس  َأِشَز٣ ٔبٔب
                          َٔ ِٝ ِٔ ٫ َُٜفسُِّم َب ِٖٓبٔعََ  َٚايَػَسٔب اي

 النَّْبع: شجر صلب ٌنمو على رإوس الجبال.

 قاٍ دربإ خًٌٝ:
ِٖٓطُس ايِٖٓبعأٌْٗ َا٤َ  ٌُ إٓيا أَْت ٚاي  َٔ سُٝح ٫      ٜٓٗ

 النَّْبع: عٌن الماء.
 
ََُدًَٓد٠ْ     -ب َٚايٓرِنس٣   َٜا ٔغَٝد١َ ايٓطأد 

                               َٕ ََا َتِبُٓٛ ًَِعٔكٔبَُٖٓا َُٜ٪ٖضُظ   ٔي
 العَِمب: األجٌال البلحمة العالبة التً تؤتً بعدكم.

 

ِٛم  ََُ٪ٖخس ايٓطام َف  .ايَعٔكبايُعِسُقٛب َعَصب١ يف 
ر المدم.العَِمب:  ىعظم مَإخَّ

ى
 .ٖاتػ٢ٓٓ ايػاعس بطُات ايعسب١ٓٝ َٚصاٜاٖا، اذنس

 (ٔٔ) البٌت  لؽة المرآن الكرٌم محمٌّة فً ظل اإلسبلم

 (7ٔ) البٌت  َسعَة معجمها

 

  

 ٚضح ايٓصٛز٠ ايف١ٓٝٓ يف َا ٜأتٞ:
َٗــا ايًَٖٝايـٞ فــٞ َفَسا٥دٖــا      -أ ََِت  َسٖت٢ َز

ِٔ َصَبــٔب                    َٔــ َٗــاُز  ِٓ َٗا َٜ ًَِطاُْ  ََٚخٖس ُض

صور الشاعر اللؽة العربٌة ملكة تجلس على عرشها، ولكّن 

ىملكها لد سمط بطول اللٌالً من التعب والمرض.
ِٔ َبـًَـــٕد      -ب  َٔــ ًٖـِفــٔغ َِْطَتِذٔدٜــ٘   َْطٝـُس ٔي

ٖٓــا َعًَــ٢ َنـَجــٔب                         َٔ  ُ٘ ََٚأَِجــاُيــ  َْــا٤ٕ 
صّور الّشاعر اللفظ شٌبا نستعٌره من بلد بعٌد، رؼم أّن لدٌنا 

 مثله، وهو لرٌب فً متناول األٌدي.

ِٗٔسمٔ امَلا٤ يف ايٖصِشسا٤ٔ ٔسنيَ َبَدا -ز ُُ       َن
                              ِٔ َٔــ ٘ٔ َبـأزْم  ِٝٓٔــ  َعـأزٕض َنــٔرٔب ٔيَع

شبّه حال من ٌستخدم هذا اللفظ الدخٌل فً كبلمه من لؽات 

أخرى، وٌبتعد عن العربٌّة بحال من صّب الماء فً الّصحراء 

واستؽنى عنه، حٌن ظهر له سحاب ذو برق مطّل فً األفك ال 

 مطر فٌه.
  ٚزد ايٓطبام غري َٓس٠ يف ا٭بٝات، اذنس َجا٫ّ ي٘.

ى( ٖٔ)البٌت ى)ناٍء، ُممتِرب(
ضذٌ ايػاعس عتّبا ع٢ً أبٓا٤ ايعسب١ٝ ايرٜٔ خريٖٛا، سٓدد 

ُٓٔ ذيو.  ايبٝت ايرٟ تط
 (ٕٓوالبٌت )  ( 3ٔوالبٌت  )  ( ٗٔ)البٌت 
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ى

ذنس ايػاعس بعض َعاٖس تسادع ايًٓػ١ ايعسب١ٓٝ يف ْفٛع 
 أبٓا٥ٗا، ٚٓضح ذيو.

ٌهملون العربٌة الفصٌحة، وٌفضلون األلفاظ الدّخٌلة من 

 ٌبتعدون عن معاجمها ./ الثمافات األخرى

 

اضتدسز َٔ ايكصٝد٠ نٓا١ٜ ن٢ٓٓ بٗا ايٓػاعس عٔ ايًٓػ١ 
 ايعسب١ٓٝ.

 ( ٖٔ:  فً  البٌت  تٛضٝح)   عدنان 
 

  ايعٝب يٝظ يف ايًٓػ١، ٚإمٓنا يف أبٓا٥ٗا، ٚٓضح ذيو.
اللؽة العربٌة لؽة الببلؼة والبٌان، نزل بها المرآن الكرٌم 

وبٌانه وببلؼته، فهً أتّم اللؽات وأكملها، أّما أبناء بإعجازه 

العربٌّة فهم ممصّرون فً حمّها، بابتعادهم عنها، واستعارتهم 

ىألفاًظا من لؽات أخرى وتكلّموا بها.
 

ضذٌ ايػاعس عتّبا ع٢ً أبٓا٤ ايعسب١ٝ ايرٜٔ خريٖٛا، سٓدد 
ُٓٔ ذيو.  ايبٝت ايرٟ تط

  ( ٕٔ - 8ٔ – ٙٔ – ٘ٔاألبٌات ) 

ى
بسشت ايٓطبٝع١ بعٓاصسٖا املدتًف١ ٚاضش١ يف ايكصٝد٠، 

 دٓيٌ ع٢ً ذيو ببٝت.
ى(ٕٓ(   والبٌت ) ٘ٔ) البٌت 

ى
 تهٓسزت يف ايٓٓص أيفاظ، َجٌ )ايٖصشسا٤(:

 َا د٫ي١ ٖرا ايٓتهساز؟ -أ
الّصحراء وردت مرتٌن: داللة على أصالة اللؽة العربٌّة وموطن 

 الّضاد المدٌم.

 ٝ٘؟ٌٖ ٚٓفل ايٓػاعس ف -ب
نعم وفّك الّشاعر فٌه؛ ألنّه جاء منسجًما مع تجربته الشعرٌّة، 

فالّشاعر ٌتحدّث عن اللؽة العربٌّة الضاربة فً المدم وموطنها 

ى)الّصحراء(.
ى

 تهٓسزت يف ايٓٓص أيفاظ، َجٌ )ايٓػُظ(:
 َا د٫ي١ ٖرا ايٓتهساز؟ -أ

الّشمس مرتٌن: تدُلُّ على الوضوح، وتنسجم مع المعنى الذي 

أراد الشاعر التعبٌر عنه فً إٌماظ العربٌّة من جدٌد، فً لوله: 

ٌُولظها وحً من الشمس، ولوله: ولفظة... لم تنظر الشمُس 

منها عٌَن مرتَِمِب، بمعنى أّن الّشاعر وّظَؾ الّشمس رمًزا 

 اللؽة العربٌّة من جدٌد. إلحٌاء

 ٌٖ ٚٓفل ايٓػاعس فٝ٘؟ -ب
منسجًما مع تجربته الشعرٌّة،  نعم وفّك الّشاعر فٌه؛ ألنّه جاء

فالّشاعر ٌتحدّث عن اللؽة العربٌّة الضاربة فً المدم وإحٌابها من 

ىجدٌد متّخذًا )الّشمس( رمًزا لهذا اإلحٌاء.
ى

ذنس ايػاعس بعض َعاٖس تسادع ايًٓػ١ ايعسب١ٓٝ يف ْفٛع 
 أبٓا٥ٗا، ٚٓضح ذيو.

ىال ٌمٌّزون بٌن ألفاظ العربٌّة.
ى

ٖرا ايٓٓص متٓجٌ ايعٛد٠ إىل ايػعس مث١ َعاٖس نجري٠ يف 
 ٚأيفاظ٘، ٚٓضح ذيو بج٬ث١ أَج١ً.ايعسبٞ ايكدِٜ يف َعاْٝ٘ 

   استخدم الشاعر كلمات تراثٌة مثل: النّْبع، الؽََرب، لرٌش.

 ( ٙٔ) البٌت 

 (ٕٔ) البٌت  استخدم الشاعر كلمات تراثٌة مثل: المارظان.

 

ُ٘ خط يف ا٭بٝات اٯت١ٝ:  َا د٫ي١ َا ؼت
ِٖ َساَزَبٗـــا       -أ ِٜــٕؼ ثــ ِٓـٔت ُقَس  َأِشَز٣ ٔبٔب

                             ِٔ َٚايَػــَسٔبََــ َٔ ايِٖٓبـٔع  ِٝ  ٫َ ُٜفسُِّم َب
العٌب لٌس فً اللؽة العربٌة وإنما العٌب فً الذي ال ٌتمنها من 

ىالعرب وال ٌمٌز بٌن ألفاظها.
َُــ١ُٕضٔذَِٓت فـٞ ََٚيِفَع١ٕ  -  ب َُِعًٔ ِٛٔف        َدــ

َُِسَتٔكٔب                               َٔ ِٝ َٗا َع ِٓ َٔ ُُِظ  ُِٓعس ايٖػ ِِ َت  َي
ىترن األلفاظ الفصٌحة وإهمالها.

 
اضتدسز َٔ ايكصٝد٠ نٓا١ٜ  ن٢ٓٓ بٗا ايٓػاعس عٔ ايًٓػ١ 

 ايعسب١ٓٝ.
ىش / الضاد بنت لرٌ

ى
 ٌٓ  مٓما ًٜٞ:اضتدسز َٔ ايكصٝد٠ َا ٜكازب َع٢ٓ ن

ْٕ ٫ ٜفسُِّم بني ايَػٓح ٚايٓطُني. -  ف٬
 ( ٙٔ) البٌت 

 

 : ٬غٞ ايرٟ خسز إيٝ٘ ا٫ضتفٗاّ َا ايػسض ايب
    ُ٘ ِٓٔطُكـــ ََ ُِــَح  ٖٞ ايٖط ِْـِتــُسُى ايَعَسٔبــ  أ

َُِػـَتــٔسٔب                        َٔ ا٭ِيَفــأظ  َٔـ  إَيـ٢ َدخٌـٕٝٔ 

ىى.اإلنكار 
ـّ اب السابق في دليل المعّمـ )النفك )كاف الجى٬َسع١: ـّ ت ي(، ث

 ((تعديمو إلى )اإلنكار
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ى

اضتدداّ املفسد٠ ا٭دٓب١ٝ أسد ايصعٛبات اييت تٛادٗٗا 
ايًػ١ ايعسب١ٝ، نٝف ْطتطٝع بعح ايًػ١ ايعسب١ٝ َٔ ددٜد 

 ٚفل زأٟ ايػاعس؟
بالّرجوع إلى معاجم اللؽة العربٌّة، وتوظٌؾ ألفاظها الفصٌحة، 

ىحبٌسة المعاجم، كتابة ونطمًا.
ى

ٌٓ مٓما ًٜٞ:  اضتدسز َٔ ايكصٝد٠ َا ٜكازب َع٢ٓ ن
 قٍٛ ايٓػاعس:  -أ
َِْتٔعسٟ ٔإٜابـٞ        -أ َٚا َِٝس  ـَ  َفَسٓدـٞ ا

ٟٗ آبــــا                                 ٔإذا َــا ايكـأزُظ ايَعَٓــٔص
 ٕٔالبٌت    

 

 ِٔٝ  ا٭خرئِٜ َٔ ايكصٝد٠:يف ض٤ٛ قسا٤تو ايبٝت
َا ايٓدٚز ايرٟ ٜططًع ب٘ عًُا٤ ايًٓػ١ ايعسب١ٓٝ  -أ

 ؿفعٗا ؟
وضع معاجم لمصطلحات اآلداب والعلوم والفنون الحدٌثة، 

والّسعً إلى توحٌد المصطلحات، والترجمة والتؤلٌؾ والنشر 

 فً موضوعات اللؽة العربٌة ولضاٌاها. 

ِٝٔ.بٝٓٔ د٫ي١ تفا٩ٍ ايٓػاعس يف ٖرٜ -ب   ٔ ايبٝت
لوجود علماء ٌؽارون على العربٌة وٌعملون على إحٌابها بما 

ىٌبذلون من جهود فً مجامع اللؽة العربٌة.

تكّٛ فهس٠ ايكصٝد٠ يف فًُٗا ع٢ً املكاز١ْ بني سايني 
 عاغتُٗا ايعسب١ٝ، بٝٓٔ ذيو.

( ذكر الّشاعر صفات ٔٔ-ٔفً النصؾ األول من المصٌدة ) 

العربٌّة، فهً األحسن صوتًا واألكثر عطاء، وأشار إلى فصاحتها 

 وأصالتها، ومناسبتها لكّل حال نظًما ونثًرا، وتؽنًّ الشعراء بها.

( وصؾ حال العرب الٌوم ولد ٕٔ-ٕٔوفً النصؾ الثانً )

لة، وأهملوا لؽتهم األصٌلة، استعاروا لكبلمهم ألفاًظا ؼرٌبة دخٌ

 فما عادوا ٌفّرلون بٌن الفصٌح والعامً، أو بٌن ألفاظها عامة.
 

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ : ىٖات درز ن
   /: فرد فسا٥د/  : عززعٓص٠ /  : سلم  اإلض٬ّ/ : زٌل  تصٍ

 :َطاَع /  : بدع بدا٥ع/  : هور ٜٓٗاز/ سلطن ضًطإ :

 َُٗسم:   /: جدو ْطتذدٜ٘/ : لرب َكرتب/ : نؤي ْا٤ٕ / سمع 

 املعادِ/ : ؼربَػرتب ىى/: فرق ٜفٓسم/  :  زري أشز٣ /  َهَرقَ 

:  غٓد٠  ر/ : كرْهٓسزٖا : مٌز.      ميٝٓص / : نفدْفاد  / : عجم

   / : لرظ  ايكازظإ /: رلبَستكب / : ظلم  َع١ًُ/ شدد

ى/ : دنو ايدْٝا  ى :  ٜ٪ٓضظ/ خلد :  كًٓد٠    : ذكر .   ايرنس٣ى

          : خطط . ؽٓطٕٛ/ : بنً تبٕٓٛ/ أسس 

ى

ى

ى

 بطاق١ املاٖس اإليهرت١ْٝٚ :
اآلف يمكنؾ االستغناء عف الدكرات في  المراكز كالدركس الخصكصّية، كتكفير الكقت كالجيد كالماؿ،  

( عف طريق بطاقة الماىر، حيث يتضّمف المكقع شرحًا    al-maher.netباالشتراؾ في مكقع الماىر ) 
نصكص ( مع إمكانّية التكاصل مع األستاذ، كالبطاقة تشمل الدكرة  –عركض  –مفّصاًل لممادة كاممة ) قكاعد 

( أك عف  ٖٜٛٗٛٗٛٚٚٓالبطاقة ُتطمب عف طريق الكاتساب )  األكلىالمكثفة أيضًا، التفاصيل في الصفحة 
 األكلىلمذككرة في الصفحة طريق المكتبات ا

 ايدٚزات املهجف١ يف املسانص :
، كمّدة كّل دكرة يكماف فقط، تؤّىمؾ الدكرة لمحصكؿ عمى لكّل فصل دكرة خاّصة بو كيككف     ٗ/ٔتبدأ في 

 . الثانيةالعالمة الكاممة، أسماء المراكز مذككرة في الصفحة  
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ل األسلبو إنٗ كهً –أ   ّٕ  بد يغ انضجظ ح

 أػشة انؼذد انٕاسد فٙ انجًهخ.                -ة 

 اخزش اإلجبثخ انصحٛحخ . –ط 

 أصدقا٤ املعدٚد  ) تطابك٘ (: 
                     ( الذي ٌكون على وزن فاعل  العدد الترتٌبًو، ٕٔ، ٔٔ، ٕ، ٔ)

     (  ٓٔإلى  ٖ) مف    أعدا٤ املعدٚد ) ؽايف٘ دا٥ُّا (

 (  3ٔإلى  – ٖٔ) من   اؾص٤ ا٭ٍٚ عدٚ ٚايجاْٞ صدٜل

 أعداد ثابت١ سٝاد١ٜ ٫ ع٬ق١ هلا باملعدٚد 
     ة كاأللف ( ئكالم ٜٓإلى  ٕٓ) ألفاظ العقكد مف 

ٜٚعسبإ ْعّتا )صف١(  ٜطابكإ املعدٚد يف ايترنري ٚايتأْٝح –أ
 نجزبٌ اصُزبٌ.         جبءد طب  -جبء طبنٌت ٔاحذٌ     يضبل : ،يًُعدٚد 

 يزكش  يزكش              يؤَش    يؤَش                              

 .طبنٌت)يزّكش( ٔ)ٔاحذٌ( طبثمّ فجبء يزّكًشا، ْٕٔ َؼذ يشفٕع

 يضم :  ؽايف املعدٚد يف ايترنري ٚايتأْٝح، –أ 

 سجبل.                                            حضش  خًغخُ  

 يؤَش      يزكش          

 انًؼذٔد دائًبً ػُذيب رجذأ ثبنُمبػ اثذأ يٍ انًؼذٔد ،  تٛضٝح :

ّ فجبءد يؤَّضخ، خًغخ ( ٚجت أٌ رخبنف( يزكش ؛ نزنك ) )سجبل

خ؛ ألَّٓب فبػم ) يَ  ًّ  ٍ حضش؟ انجٕاة: خًغخ( ٔضجطٓب انض

: ١َٓ  سكّض ثئػشاة انؼذد ػهٗ يب ٚأرٙ : ٬َسع١  ٖا

إرا ثذأد انجًهخ ثفؼم فٛكٌٕ انؼذد فبػالً أٔ يفؼٕالً أٔ َبئت ظشف 

 صيبٌ ، ٔفك يب ٚأرٙ :

 ٍْ ٍ ٔصم؟(انجٕاة : صالصخ : ) يَ / : ٔصم صالصخُ  طالةٍ ( ؟ فبػم ) َي

 فبػم.

: اشزشُٚذ ؟ انجٕاةاشزشُٚذ عجَغ حمبئت / يبرا يفؼٕل ثّ ) يبرا( /  

 : يفؼٕل ثّ . عجغَ 

/ جهغَذ صالَس  (طشٚمخ كشفّ: صيٍ ثؼذ انؼذدَبئت ظشف صيبٌ )

 /  بعد العدد ثبلث( )ساعات( )جاء زمن عبػبٍد 

رشٖ ثؼذ انؼذد يب ٚذل ٌ َبئت ظشف صيبٌ / ٚجت أانجٕاة : صالَس : 

ػهٗ انضيٍ يضم : عبػبد، دلبئك، أٚبو، أعبثٛغ، شٕٓس، عُٕاد ..

إذا لم تجْد فعبلً فً بداٌة الجملة فبل تبحث عن الفعل والفاعل 
ونابب ظرؾ زمان ، بل ابحث عن المبتدأ والخبر وانتبه لهذه 

 الحالة الهاّمة : 
 مبتدأ مإّخر(= العدد  عددجار ومجرور فً بداٌة الجملة  + 

 فً الحدٌمة تسُع عاببلتٍ 
تسع : مبتدأ مإّخر مرفوع وعبلمة رفعه الضّمة.

إيٝ٘  ا( ُٜعَسب َطاّف10إىل  3املعدٚد بعد ا٭عداد )  -ب
 .فسّٚزا )إعساب ثابت(

 ٜطابكإ املعدٚد يف ايٓترنري ٚايتأْٝح . –أ 
 َٓصٛبّا.   متٝٝصّا ٜٚهٕٛ دا٥ُّا َفسدّااملعدٚد ٜعسب   -ب 

 ( ٜهٕٛ دا٥ُّا َبّٓٝا ع٢ً فتح اؾصأٜٔ،  11ايعدد)  –ز 

 سجالً    أحذَ  ػشَش      فٙ انحذٚمخ

 يزكش  يزكش    يزكش                

 َضغ فزحخ ػهٗ كّم جضء يٍ )أحذَ( ٔ)ػشَش( )ْزا ضجظ صبثذ(

  إعساب املج٢ٓ( ٜعسب  12اؾص٤ ا٭ٍٚ َٔ ايعدد )  -د 

َٓا اؾص٤ ايجاْٞ فٗٛ  ) ٜسفع با٭يف ٜٚٓصب ٚجيس بايٝا٤ (، أ
  .ع٢ً ايفتح دص٤ عددٟ َبيٓن

 ٌّ  يحبفظخً   اصُزب   ػششحَ     فٙ األسد

 مإنث    مإنث      مإنث             

 ايتٛضٝح :
( ٚطبثمّ؛ نزنك جبء  11انًؼذٔد ) يحبفظخ( يؤَضخ، ٔ )  -1

 ( يؤَضبً ) اصُزب ػششحَ 

ٌّ (؛  -1 ٔلغ فٙ أٔل انجًهخ شجّ جًهخ جبس ٔيجشٔس ) فٙ األسد

 يجزذأ يؤخشاً. )اصُزب( نزنك ٚكٌٕ انؼذد

اصُزب : يجزذأ يؤّخش يشفٕع، ٔػاليخ سفؼّ األنف ألَّ يهحك 

 ثبنًضُٗ.

 . )إػشاة صبثذ( ػششحَ : جضء ػذد٘ يجُٙ ػهٗ انفزح

تنوٌن الفتح.منصوب وعبلمة نصبه تمٌٌز يحبفظخً : 

ٚاؾص٤ ايجاْٞ ، اؾص٤ ا٭ٍٚ َٔ ايعدد خيايف املعدٚد –أ 
 .ٜطابل املعدٚد

 .املعدٚد ٜهٕٛ َفسدّا َٓصٛبّا ٚ ٜعسب متٝٝصّا –ب 

 يضم :      ،ايعدد ٜهٕٛ دا٥ُّا َبّٓٝا ع٢ً فتح اؾصأٜٔ –ز  

 ػشَش   يشٚضبً.   انًشفٗ  عجؼخَ فٙ 

 يؤَش    يزكش   يزكش                
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 ايتٛضٝح : 
انًؼذٔد ) يشٚضبً ( يزكش ٔجبء يفشداً يُصٕثبً، ُٔٚؼشة  -1

 رًٛٛضاً .

ّٔ انجضء ) عجؼخَ (  -1  ٚخبنف انًؼذٔد؛ نزنك جبء يؤَضبً .ػذ

 انجضء ) ػشَش ( ٚطبثك انًؼذٔد؛ نزنك جبء يزّكشاً . -3

 دائًبً َضغ فزحخ ػهٗ كّم جضء .انضجظ :  -4

 

-  )  

 أيفاظ ثابت١ ٫ تتػري بتػري املعدٚد.        –أ 
 املعدٚد ٜعسب متٝٝصّا، ٜٚهٕٛ َفسدّا َٓصٛبّا. –ب 

) رشفغ  تعاٌَ َعا١ًَ املًشل ظُع املرنس ايطامل –ز 

 ثبنٕأ ٔرُصت ٔرجش ثبنٛبء (.

 شبسكْذ فٙ انحٕاس  ػششٌٔ   طبنجخً.

 صبثذ                             

                                                                    
 ٔخًغٌٕ الػجبً . رُبفَظ  عجؼخٌ 

 يؤَش    صبثذ     يزّكش         

 ايتٛضٝح : 
انًؼذٔد ) الػجبً ( يزكش، ٔ ) عجؼخ ( كًب يّش يؼُب رخبنف  -1

 ) خًغٌٕ ( نفع صبثذ .انًؼذٔد؛ نزنك جبءد ) يؤَّضخ(، ٔ

؟ انجٕاة : عجؼخٌ؛  ) رُبفظ( فؼم ، ٔإرا عأنُب : َيٍ رُبفظَ  -1

 أ٘ فبػم .

عجؼخٌ : فبػم يشفٕع ، ٔػاليخ سفؼّ انضًخ ، ٔاَزجّ : ػُذ 

 غ رٍُٕٚ ضى ٔنٛظ ضًخ .ضجظ االعى لجم انٕأ َض

 ٔ : حشف ػطف .

خًغٌٕ : اعى يؼطٕف يشفٕع، ٔػاليخ سفؼّ انٕأ؛ ألَّّ يهحك 

 ثجًغ انًزكش انغبنى .

رزّكش : االعى ثؼذ ٔأ انؼطف ٚزجغ يب لجم انٕأ فٙ انشفغ 

ٌّ يب لجم  ٔانُصت ٔانجش؛ أ٘ جبءد ) خًغٌٕ ( يشفٕػخ؛ ال

 ) عجؼخٌ ( يشفٕػخ . انٕأ 

 تنوٌن الفتح.منصوب وعبلمة ٌٌز تمالػجبً : 

 

 أنفبظ صبثزخ ال رزغّٛش يغ انًؼذٔد.         -1

 انًؼذٔد : ٚكٌٕ يفشداً يجشٔساً ُٔٚؼشة يضبفبً إنّٛ . -1

 انؼذد ٚؼشة حغت يٕلؼّ فٙ انجًهخ . -3

 

 كزجُذ فمشح فٙ يئِخ كهًٍخ.

 ايتٛضٝح : 
نفع صبثذ ال ػاللخ نّ ثبنًؼذٔد عٕاء أكبٌ  انًؼذٔد  يئخ : -1

 يزّكشاً أو يؤَّضبً .

يئخ : اعى يجشٔس، ٔػاليخ جّشِ انكغشح ؛ ألَّّ ُعجِك ثحشف  – 1

 جش .

انًؼذٔد ) كهًخ (  يفشد يجشٔس، ُٔٚؼشة : يضبفبً إنّٛ  -3

 ، ٔػاليخ جّشِ انكغشح .ايجشٔسً 

 

 

ضم :  ، يطسٜك١ نػف٘ : املعدٚد  ٜأتٞ دا٥ُا قبٌ ايعدد –أ 

     ٔصم     انطبنُت   انغبدطُ 

 انًؼذٔد     انؼذد             

                                     .                                    )إػشاة صبثذ( ايعدد ٜعسب ْعتّا –ب 

 . املعدٚد يف ايترنري ٚايتأْٝح ٜطابلايعدد دا٥ُا  –ز 

) نهزجغٛظ َمٕل : إرا كبٌ فٙ انًؼذٔد ربء يشثٕطخ، فئَُب َضٛف 

 ربء يشثٕطخ إنٗ انؼذد(.

 عدد + ـ١ ،  َجٌ :             =َعدٚد + ـ١              
/  لشأد انصفحخَ انخبيغخَ /  اعزٛمظذ فٙ انغبػِخ انغبثؼِخ  

 حفظذ انذسَط  انضبنَش.

فٙ انجًهخ األٔنٗ:  انًؼذٔد )انغبػخ( فٙ آخشِ ربء  ايتٛضٝح:

يشثٕطخ؛ نزنك جبء انؼذد )انغبثؼخ( أًٚضب يخزًٕيب ثزبء يشثٕطخ، 

                  ْٔزا انؼذد يجشٔس ثبنكغشح؛ ألَّّ َؼذ نهًؼذٔد.

 تعسب سطب َٛقعٗا يف اؾ١ًُ . -1
(; أٟ ؽايف  9إىل  3تعاٌَ َعا١ًَ ا٭عداد ) َٔ  -2

 املعدٚد يف ايترنري ٚايتأْٝح .
 املعدٚد بعد )بطع١( ُٜعَسب َطاّفا إيٝ٘. -3

 ألمُت فً المدِس بِضعةَ أعوام .

 ايتٛضٝح : 
) بضعة ( تخالفه؛  المعدود ) أعوام ( مذكر؛ ألّن مفرده )عام(، و

 لذلن جاءت مإنّثة .
   منصوب، وعبلمة نصبه الفتحة . نابب ظرؾ زمانبضعة : 

 لوجود كلمة تدل على الزمن )أعوام( بعد كلمة )بضعة( 
 إلٌه مجرور وعبلمة جّره الكسرة. أعوام : مضاؾ

 

 عػسٕٚ ِّْٚف أٟ أنجس َٔ عػسٜٔ 
مبة ونٌّؾ؛ أي أكثر من ١ ٚا٭يف ، َجٌ : بعد امل٦ٚتأتٞ  -1

 مبة .

 تعترب يفعّا ثابتّا ٫ ٜتػري بتػري املعدٚد . – 2
ُتعسب امسّا َعطٛفّا ع٢ً ايعدد ايرٟ قبًٗا، ٚدا٥ُّا  -3

.١ّْٓٛ  تهٕٛ َٓ
 

 جاء ثبلثون رجبلً ونٌّؾ  .
ثبلثون : فاعل مرفوع، وعبلمة رفعه الواو؛ ألنّه ملحك بجمع 

 المذّكر السالم .
 .تنوٌن الفتحرجبلً : تمٌٌز منصوب، وعبلمة نصبه 

 و : حرؾ عطؾ.

: اْتب٘.تنوٌن الضمّ نٌّؾ : اسم معطوؾ مرفوع، وعبلمة رفعه 

 ) معطوؾ على )ثبلثون( ولٌس على ) رجبلً()نٌّؾ 
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ترٓنس إٔ )ض١ٓ ( .   ّ (ْعترب املعدٚد ن١ًُ ) ض١ٓ ( أٚ ) عا -أ
    َ٪ْح ٚ ) عاّ ( َرنس.

  ايعدد بعد نًُيت  ) عاّ ٚض١ٓ ( ٜهٕٛ فسٚزّا دا٥ُّا –ب 

أِٖ زقِ جيب ايٓعس إيٝ٘ ٖٛ ايسقِ ا٭ٍٚ) اٯساد ( أَا بك١ٝ  –ز 
 ا٭زقاّ فٗٞ ثابت١.

اـ٬ص١ : عًٝو ا٫ٖتُاّ فكط باملعدٚد ) ض١ٓ ٚعاّ (  –د 
 ٚاٯساد فكط، ٚايباقٞ ثابت .

 أنٍف ٔرغؼًئٍخ  ٔ عٍذ ٔعجؼٍٛ.                  1796عُخ 

 يؤَش                     صبثذ   صبثذ        يزكش  صبثذ

ٔثمٛخ ( رخبنف انًؼذٔد ،  6) ٔاٜحبد الحع : انًؼذٔد ) عُخ ( يؤَش، 

 يجشٔسح ثبنٛبء.ركٌٕ ( سلبو صبثزخ، ٔجًٛغ انكهًبد يجشٔسح، ٔ) عجؼٍٛاأل

 

 أنٍف ٔرغؼًئٍخ ٔأسثؼٍخ ٔعزٍٛ .                     1764ػبو 

 يزكش                      صبثذ   صبثذ    يؤَش   صبثذ 

، ٔكم األسلبو )أسثؼٍخ( (  رخبنف انًؼذٔد4) انًؼذٔد )ػبو( يزّكش، الحع : 

 ، ٔ) عزٍٛ ( يجشٔسح ثبنٛبء .يجشٔسح 

ل األسلبو إنٗ كهً ّٕ  بد يغ انضجظ: ح

 -ٗ أٌّاٍم/ ٙ سافرتُ   -ٖ/لصص ٗاشترٌُت  -1طاّلٍة /   5حضش   -1
ً  ٕٔلرأُت    3ٔ   اإلناث مدرسة فً -ٙ/ طالبةً  ٕٔ نجحتْ  -٘ /كتابا
 بدأ االمتحاُن فً الٌومِ  -7 /رجبلً  ٕ٘ المشروع فً ساهم -8/معلّمةً 
 3ٕٖٔعام  -3/الرابعِ 
 الحّل:

العدد )خمسة( حضر خمسةُ طبّلٍب )توضٌح: المعدود )طبّلٍب( مذّكر،  -ٔ
فاعل )َمْن  وهو مرفوع بالضّمة ألنّه، ٌخالؾ المعدود؛ لذلن جاء مإنّثًا
 حضَر؟ الجواب: خمسةُ: فاعل(

اشترٌُت أربَع لصٍص ) توضٌح: المعدود )لصص( مإنّث؛ ألّن مفرده  -ٕ
و منصوب ( ٌخالؾ المعدود فجاء مذكًّرا )أربع(، وهٗ)لّصة(، العدد )

 : مفعول به(ترٌُت؟ الجواب: أربعَ بالفتحة؛ ألنّه مفعول به )ماذا اش
سافرُت ستةَ أٌاٍم )توضٌح: المعدود)أٌام( مذّكر؛ ألّن المفرد )ٌوم(،  -ٖ

ألنّه مإنّثًا، وهو منصوب بالفتحة؛  والعدد )ستة( ٌخالؾ المعدود فجاء
 بعد العدد. نابب ظرؾ زمان؛ لوجود كلمة تدّل على الزمن )أٌام(

( ٕٔلرأُت اثنً عشَر كتابًا )توضٌح: المعدود )كتابًا( مذّكر، والعدد ) -ٗ
)اثنً( منصوب ٌجب أن ٌكون مذّكًرا )اثنً عشر(،  ٌطابك المعدود؛ لذلن

 بالٌاء؛ ألنّه مفعول به، عشَر: جزء مبنً على الفتح دابًما.
ا عشرةَ طالبةً )توضٌح: المعدود )طالبةً( مإنّث؛ والعدد نجحت اثنت -٘
( ٌطابك المعدود؛ لذلن أن ٌكون مإنّثًا )اثنتا عشرةَ(، )اثنتا( فاعل ٕٔ)

 مرفوع باأللؾ؛ ألنّه فاعل، )عشرةَ( جزء عددّي مبنً على الفتح.
)توضٌح: المعدود )معلمة(  معلّمةً  تسَع عشرةَ   اإلناث مدرسة فً -ٙ

( ٌخالؾ المعدود؛ لذلن ٌجب أن ٌكون مذكًّرا )تسَع( و 3مإنّث، العدد )
 )عشرة( تطابك المعدود؛ ألنها عشرة مركبّة ولٌست مفردة؛ لذلن تكون

 )عشرة( مإنّثة مثل المعدود
ًّ على فتح الجزأٌن ؛ أي وبما أّن العدد )تسع عشرة( مرّكب فهو مبن

 ّل جزء دابًما.نضع فتحة على ك

)توضٌح: المعدود  رجبلً  خمسة  وعشرون المشروع فً ساهم -8
)رجبًل( مذّكر، والعدد )خمسة( ٌخالؾ المعدود فجاء مإنّثًا، وهو 
مرفوع ألنّه فاعل )َمن ساهم؟ الجواب: خمسة : فاعل( ونضع 
تنوٌن ضّم ولٌس ضّمة، وهكذا نضع تنوٌنًا  دابًما إذا جاء بعد 

عطؾ. عشرون: ثابت ال عبللة له بمذّكر أو مإنّث، العدد  واو ال
 وهو مرفوع بالواو؛ ألنّه اسم معطوؾ على )خمسة( مرفوع مثله.

)توضٌح: المعدود )الٌوم( جاء  بدأ االمتحاُن فً الٌوِم الرابعِ  -7
لبل العدد؛ لذلن ٌكون العدد بعده على وزن فاعل )الرابع(، والعدد 

وزن )فاعل(؛ فـ)الرابع( مذّكر؛  ٌطابك المعدود عندما ٌكون على
 ألّن المعدود )مذّكر(، والعدد )الرابع( نعت مجرور بالكسرة.

توضٌح: المعدود )عام( ألٍؾ وتسعمبٍة وثبلثٍة وعشرٌن ) عام  -3
( ٌخالؾ المعدود فجاء مإنّثًا )ثبلثة(، أّما بمٌة ٖحاد )مذكر،  واآل

وأًٌضا بعد كلمة األرلام فهً ثابتة )ألؾ( و)تسعمبة( و)عشرٌن(، 
 )عام( تكون األعداد مجرورة  )ألٍؾ وتسعمبٍة وثبلثٍة وعشرٌن(.

 صٝػ١ ايط٪اٍ يف ايٛشاز٠ :
ًّ أو ؼٌر -ٔ استخرج من النّّص مصدراً صرٌحاً لفعل ثبلث

. ًّ  ثبلث

 ألفعال اآلتٌة .من ادر الصرٌح  اهات المص  -ٕ

 . حّول المصدر المإّول إلى مصدر صرٌح -ٖ

 اخزش اإلجبثخ انصحٛحخ . - ٗ

 

 َصادز ايفعٌ ايج٬ثٞ .

ًّ جمعتها فً المفتاح  األوزان المشهورة لمصادر الفعل الثبلث

 : 7، وعددها اآلتً

 ُصُمكد كَصْبػُر َمْف ُأصيب بالَمَرض بما يرافقو مف ُصداع
ىُفَطالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَفَطلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَفْطلىىىىىىىىىىىُفُطولى

 ُصُعكبة التنّفس كَخَفقاف القمب ىي ِتجارة رابحة مع هللاكَعِكيل ك  
ىِفطالظىىىىىىىىىَفَطالنىىىىىىىىىىىىىىىىولظىىىىىىىَفطولىىىىُفُط

 طسٜك١ نػف أضسع :
 ، ًّ  نبحث عن اسم ٌمبل لبله )عملٌّة ال( + فعله ثبلث

 رحٌل –وصول  –مثل : دراسة 

ًّ فٌكون المصدر سة + عملٌة الدرا تٛضٝح : الفعل )درس( ثبلث

 ًّ  .)دراسة( مصدر لفعل ثبلث

) فعٌل ( هنا ٌمكن أن نمٌّزها عن الصفة المشبّهة  :٬َ1سع١ 

 وصٌؽة المبالؽة بؤنّها تكون مصدراً عندما تدّل على حركة 

) رحٌل، دبٌب ( أو صوت ) زبٌر، صهٌل، نمٌك، فحٌح، 

فإّن  فً وسطه ألؾعل الثبلثً إذا كان الف : 2 ٬َسع١(عوٌل

 مصدره ٌكون عادة على وزن ) فَْعل( .

لام : لَْوم / نام : نَْوم / صام : َصْوم .

ًّ فٌمكنن :  ٬َ3سع١   : إذا أردَت صوغ مصدر لفعل ثبلث
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 االستعانة بعبارة  ) عملٌة الـ (، مثبلً : 

 ولؾ : عملٌة الولوؾ، فٌكون المصدر ) ولوؾ ( 

  فٌكون المصدر  )لَتْل (لَتََل : عملٌة المتْل، 

 زرع : عملٌة الزراعة، فٌكون المصدر ) ِزراعة (، وهكذا .

 

 َصادز ا٭فعاٍ ايسباع١ٓٝ : 
 ِوسواس الفٌسبون :   املفتاح :

 إزالة إعجاب تعميق مشاركة كصاؿ تكصية َكْسكسة ِكْسكاس
 إفالة إفعاؿ  تفعيل  ُمفاعمة   ِفعاؿ  َتْفعمة    َفْعممة  ِفْعالؿ

 
) الحظ أّن كلمات )إعجاب، تعلٌك، مشاركة ، إزالة( موجودة ضمن 

 تطبٌك الفٌسبون(
ًّ نبحث عن وزن من  عندما ٌُطلَب استخراج مصدر لفعل رباع

 األوزان السابمة.

: ٓٞ  َصادز ايفعٌ اـُاض

 :  فتاح امل

ىاحترامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتباُدلىىىى
فً أوله  (؛ أي ألؾ ٔٔرلم )      تاء فً أوله + ضّم ما لبل اآلخر        

 وألؾ ما لبل اآلخرتراُجع، تماسُن.                                          

 انكسار، انهزام، ارتفاع 

ٓٞ  َصادز ايفعٌ ايطداض

أو ) ألؾ فً أوله +  ، مثل : استعمال: ٌبدأ بـ ) است (املفتاح 

  ، مثل : اعشٌشابثالثه ٌاء (

ًّ  ()استعمال ٬َسع١ : ً لكن  ٔٔرلم )  فٌه مصدر سداس ( أٌضا

 .) است (( ٌبدأ بـ عمالخماسً بؤّن ) استعن ال نمٌزه

 

 املصدز امل٪ٍٚ 
ٌتؤلؾ من ) أْن + فعل مضارع ( ، مثل : أن ٌدرس / أن ٌعمل / أن 

 ٌجتمع ...

 السإال اآلتً :عندما ٌُطلَب 

ٍٛٓ املصدز امل٪ٍٚ إىل َصدز صسٜح :  س
 نحذؾ أن . -ٔ

 نستخرج المصدر الصرٌح من الفعل المضارع الوالع بعد  -ٕ

 ( .) أْن 

 حّول المصادر المإولة إلى مصادر صرٌحة فً ما ٌؤتً : :َجاٍ

 ٌسّرنً أْن تساعد الفمٌر .

 ونؤخذ مصدر ) تساعد (، فالجواب : مساعدة نحذؾ ) أْن (  

 المصدر الصرٌح : كتابة .          أرٌد أن أكتَب واجباتً 

،  ٬َسع١ : ًّ عندما ٌُطلَب استخراج مصدر صرٌح لفعل ؼٌر ثبلث

. ًّ ًّ أو سداس  فالممصود مصدر صرٌح لفعل رباعً أو خماس

ماسٌة من النّصٌن استخرج مصادر األفعال الثبلثٌّة والرباعٌة والخ
 اآلتٌٌن:

)لٌس هنان سبٌل للمضاء على هذه الظواهر : ظواهر العنؾ  -ٔ
إال بإعادة النظر فً أسالٌب  ناؾ واالنحراؾ التً باتت تإرلوالتطرُّ 

 التربٌة الدٌنٌة(
ْل نفسن بالصـبر، واعلْم أنَّ الصبر صبران : صبُر المرِء على  ) -ٕ َجّمِ

ما ٌكره، وصبره عّما ٌُحّب. والصبُر على المكروه أكبرهما ، ولكّن 
 َكَسلِ ولؤلمور محتمبلً، ولل الصبر الممدوَح  أْن ٌكون للنّفس ؼلوبًا ،

 (اهدة األهواء و الشهوات مواظبًا ، وعلى مجتارًكا

:ٌٓ  اؿ
 .َكَسلِ األفعال الثبلثٌّة: العُنؾ، النّظر، الّصبر، ال مصادر

  وٌمكن التؤكد من مطابمة المصادر مع أوزانها:
 )فَعَل(. نََظر )فَعَل(/ َصْبر )فَْعل(/ َكَسل ُعْنؾ )فُْعل(/

 مصادر األفعال الرباعٌّة: التربٌة/ مجاهدة.
ؾ )ٌبدأ بتاء + ضم ما لبل   اآلخر(مصادر األفعال الخماسٌة: التطرُّ

، وانتبه: : انحراؾ؛ أوله ألؾ ولبل اآلخر ألؾٔٔاالنحراؾ )فٌه رلم 
 (.ٌجب أن تكون األلؾ األولى هكذا )ا( دون همزة

)أل( التعرٌؾ ال تإثّر على المصدر؛ أي وضعتها أم لم  ٬َسع١:

 تضعها ال ٌإثّر فً اإلجابة.
االستخراج، علًما والضمابر عند اتّصالها بالمصدر ٌُفّضل حذفها عند 

 أّن إبماءها ال ٌإثّر.

 

 صٝػ١ ايط٪اٍ يف ايٛشاز٠ :
 استخرج من النّص أسلوب تعّجب لٌاسًٌّا أو سماعًٌّا. -ٔ

؛ أما ) أفعل بـ ( أعرب، والمطلوب فً اإلعراب صٌؽة ) ما أفعل ( – ٕ

 .فبل ٌُطلَب إعرابها

 اضبط بالشكل. -ٖ

ٓٞ  ايتعذب قطُإ: قٝاضٞ ٚمساع

ٞٓ،ٝق -1  وله صٌؽتان، هما:  اض

 نحو: ما أجمَل االبتسامةَ المرسوَمة على محٌّان! )ما أفَعَل( -أ

: تبدأ الجملة بـ ) ما ( + ) أفعَل (، مثل : ما أروَع / ما  طسٜك١ نػف٘

 أحسَن / ما أجمَل .

( والكلمة : نضع فتحة على الكلمة الثانٌة )أفعلَ )ثابت( ايطبط بايػهٌ

 االبتسامةَ (الثالثة ) 

 ما أجمَل الممَر !   / ما أعظَم الّشهٌدَ !
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 إعساب صٝػ١ ) َا أفعٌ ( :
أهم ما ٌمٌّز إعراب صٌؽة ) ما أفعل ( وٌجعله سهبلً هو  أّن 

اإلعراب ثابت ٌجب أن ٌُحفَظ، ) ما ( إعرابها ثابت، ) أفعل ( 

 إعرابها ثابت ، والكلمة الثالثة إعرابها ثابت .

 ما أجمَل المنظَر! 

ًّ على الّسكون فً محل رفع مبتدأ.   ما : التعجبٌّة، اسم مبن

ًّ على الفتح إلنشاء التعّجب، وفاعله  أجمَل: فعل ماٍض جامد مبن

 ضمٌر مستتر وجوبًا تمدٌره هو ٌعود على )ما( 

المنظر: مفعول به منصوب، وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على 

 )أجمَل المنظَر( فً محل رفع خبر المبتدأ. آخره، والجملة الفعلٌّة

 نحو: أعِظْم بماٍض ٌعدُل بٌن الناس! )أفَعْل بـ(  -ب

 : أفعْل + بـ ) ٌجب أن تمع الباء بعد أفعل ( طسٜك١ ايهػف

 :)ثابت(ايطبط بايػهٌ 
 أفعْل ) سكون ( + كسر الكلمة المتّصلة بالباء .

 أعظْم بالّشهٌِد !  / أجمْل بالممِر !

  : ٬َ١سع
 إعراب )أفعل بـ ( لٌس مطلوباً . 

 

 

ٞٓايتعٓذب اي -2 ٌفهم من سٌاق الجملة،   :)حفظ( طُاع

اللّؽة  هلل درُّ ماشاء هللا!  ما شاء هللاعلى هذا اإلنجاز!  هللاَ هللاَ نحو: 

 العربٌة  لؽة المرآن الكرٌم! 

ًّ ال ٌُطلَب إعرابه ٬َسع١  وٌُطلب استخراجه : التعّجب السماع

 .من النّص عادة 

 

 صٝػ١ ايط٪اٍ يف ايٛشاز٠ :

 استخرج من النّّص مصدراً مٌمًٌّا . -ٔ

ًّ من اسم -ٕ المفعول من اسمً الزمان  مٌّز المصدر المٌم

 .والمكان

 .دراً مٌمًٌّا مكان المصدر الصرٌحضع مص – ٖ

 .اخزش اإلجبثخ انصحٛحخ – 4

 

ٞٓ :َٔ ايفعٌ  –أ  ٌُصاغ بنفس طرٌمة اسمً الزمان والمكان  ايج٬ث

 الّتً مّرت معن فً الفصل األول وكان المفتاح حٌنها : 

 َمْولِع  َمْسَكن

 َمْفعَل   َمْفِعل

 

ًّ ستجد أنّن فعندما ٌُطلَب منن ًّ من الفعل الثبلث : ُصػ المصدر المٌم

الفعل، ، فمط ضع مًٌما مفتوحة فً أول بسهولة استنتاجهتستطٌع 

والحرؾ لبل األخٌر تكون حركته واضحة حسب اللفظ المشهور 

 للكلمة:

)وضعنا مًٌما مفتوحة فً أّوله، ووضعنا كسرة لبل  جلس: َمجِلس

/  الحرؾ األخٌر؛ ألّن اللفظ )َمجِلس( هو المسموع ولٌس )مجلَس(

)وضعنا مًٌما مفتوحة فً أّوله، ووضعنا فتحة لبل الحرؾ كتب: َمْكتَب 

/ سعى: َمْسعَى /  ر؛ ألّن اللفظ المسموع )َمكتَب( ولٌس )َمكتِب(األخٌ

 : َمْنِزل .ولؾ: َمْولِؾ / نزل

 

إذا كان الفعل الثبلثً فً وسطه ألؾ، فعلٌن أن تضع ٬َسع١  : 

 المٌم المفتوحة فً أوله فمط .

 لام : َممام / نام : َمنام / مات  : َممات .

ً تتّصل التاء المربوطة  مثل : َمْنفعة، َمسّرة،  بالمصدر المٌمً،أحٌانا

 .َمودَّة، َمْسؤَلة

ٞٓ ٚامسٞ ايصَإ ٚاملهإ  نٝف أضتطٝع ايتفسٜل بني املصدز املُٝ
ٓٞ  ؟َٔ ايفعٌ ايج٬ث

 :  عٔ طسٜل ايٓتعٜٛض 

 المصدر المٌمً ٌمكن أن نضع مكانه المصدر الصرٌح

َطلَبن ( / ولع ن )ً سعٌن( /  حمّك هللا َمْطلَببارن هللا فً مسعان ) أي ف

 الخبر فً نفسً َمولِعاً عظٌماً ) ولوعاً(

ًّ )سعى( والستخراج المصدر تٛضٝح : مسعى: مؤخوذ من الفعل الثبلث

الصرٌح نمول: عملٌة )السعً(، وبما أنّنا نستطٌع  أن نضع المصدر 

، نعتبر أّن مكان مسعان وٌبمى المعنى صحًٌحا الصرٌح )سعٌن(

 ا)مسعان( مصدًرا مٌمًٌّ 

 

اسم المكان ٌمكن أن نضع مكانه ) مكان الـ (، مثل : جلسُت فً المكتب 

 )مكان الكتابة ( / ركضُت فً الملعب ) مكان اللعب ( 

 

اسم الزمان ٌمكن أن نضع مكانه ) ولت  الـ (، مثل : َموِعدي فً 

طلَع النهار ) ولت طلوع الساعة الخامسة ) ولت  الوعد ( / وصلُت مَ 

 ن ٌجب أن ترى كلمة تدّل على الزمان(سهلة؛ ألنّ  ) حالة( النهار
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إذا تعارض المصدر المٌمً مع اسمً الزمان والمكان  : ع٬َ١س

 فاألولوٌّة السمً الزمان والمكان .

 انظر إلى عبارة) مولؾ السٌارات فً الساحة ( ٚنُجاٍ عًٝ٘ :

لد ٌرى الطالب وجهٌن : ) مكان ولوؾ السٌارات فً الساحة : اسم 

مكان( و ) ولوؾ السٌارات فً الساحة : مصدر مٌمً (  والجواب 

ًّ. هو اسم مكان  وله األولوٌة على المٌم

ٞٓ َٔ امسٞ ايصَإ ٚاملهإ  يف َا ٜأتٞ :  َٝٓص املصدز املُٝ
  ولؾ مع صدٌمه َمْولِفاً نبٌبلً  - ب -َمولؾ العمال مساًء   - أ

 ان فً مساعدة النّاس  ما أروع مسع  -د الصباح َمْسعَى النّاس   - ج

  ٌٓ ً :  – بمولؾ : اسم زمان ) ولت الولوؾ(/  – أ: اؿ مولفا

ًّ ) ولوؾ(   مسعى :  اسم زمان ) ولت السعً(/ –جمصدر مٌم

 الصرٌح : سعٌن( /  مسعان : مصدر مٌمً ) المصدر - د 

 ما بٌن األلواس للتوضٌح فمط  . ٬َسع١ :

: ٓٞ ٞٓ َٔ غري ايج٬ث  املصدز املُٝ
 .ُمشتَرن املفتاح :

 أي نضع مٌماً مضمومة فً أّوله + نفتح ما لبل اآلخر 

التمى : ُملتمى / اكتسب : ُمكتَسب / اجتمع   : ُمجتَمع / استخرج : 

 ُمستخَرج .

ً باسم  ً تماما وبهذا ٌكون المصدر المٌمً من ؼٌر الثبلثً شبٌها

 المفعول وباسمً الزمان والمكان .

نعتمد التعوٌض  السابمة مع مبلحظة أن اسم أٌضاً  يًتُٝص بِٝٓٗ :

المفعول ال ٌدّل على الزمان وال المكان وال ٌمكن أن نضع مكانه 

 مصدراً صرٌحاً .

ىالماءىىُمدتخَرجالبئرى
 اسم مكان ) الببر مكان استخراج الماء ( 

ىالماءىصباحّاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىُمدتخَرج
 اسم زمان  ) ولت استخراج الماء صباحاً ( 

ىدروطّاىىىىىىىىىُمدتخَرجّاادتخرجُتىالماءى
 مصدر مٌمً ) استخرجت الماء استخراجاً سرٌعاً (

ىمنىالبئرىىىىىىىىىىىىىىىُمدتخَرجالماءى
اسم مفعول  ) ال زمان وال مكان وال نستطٌع وضع مصدر صرٌح  

 مكانه(  

 ) اسم زمان (          الداددظالطائلظىفيىالدارظىُملتَقىى

 ) اسم مفعول (         خالد ُملتمَى به                      

 ) اسم مكان (                   الطائلظىفيىالحدوقظىُملتقى

 ٬َسع١ : 
 مستخرج الماء صباحاً : لد ٌرى الطالب أنّه ٌمكن أن ٌمول : 

مً والجواب على هذا استخراج الماء صباحاً ؛ أي ٌرى أنّه مصدر مٌ

ولٌس مصدراً مٌمًٌّا،   ؛ لوجود كلمة )صباًحا(السإال هو اسم زمان

وانتبه إلى هذه المبلحظة التً ذكرتها سابماً: عندما ٌتعارض المصدر 

 المٌمً مع اسم الزمان  أو المكان فاألولوٌّة السمً الزمان والمكان .

 

َهإ املصدز ايصسٜح يف َا ؼَت٘ خٓط يف  اضع َصدّزا َُٝٝ٘
 اؾٌُ اٯت١ٝ:

 مسعان                    . سعٌنوفّمن هللا فً نجاح  -أ

 موعظة          .  عظةالرأ المرآن لٌكون لن منه  -ب

 منجاة                            .   نجاةفً الّصدق  -ج

 مسؤلة        النّاس بالعمل.  سإالأْؼِن نفسن عن  -د

سعى ( ثّم  :: فعله)سعٌن ذ الفعل من المصدر الصرٌحنؤخ :تٛضٝح 

 نضع مٌماً فً أوله ) مسعى (.

فالمصدر المٌمً : موعظة ، ووضعنا التاء : فعلها: وعظ، عظة 

، وبدون تاء المربوطة؛ ألنها اشتُهرت باستعمالها مع التاء عادة

 .صحٌحة أًٌضا

 
 نِ ا٫ضتفٗا١َٓٝ ٚنِ اـرب١ٜٓ

 مٌّز كم االستفهامٌة من كم الخبرٌة . -ٔ

أعرب االسم الوالع بعد )كم( االستفهامٌّة أو الخبرٌة ، أّما إعراب   -ٕ

 )كم( نفسها فؽٌر مطلوب؛ لذلن ال تتعب نفسن بالبحث هنا وهنان .

 االستفهامٌّة أو الخبرٌة ( .اضبط آخر االسم الوالع بعد كم )-ٖ

 اخزش اإلجبثخ انصحٛحخ . – 4

 أَٝٓص بني نِ ا٫ضتفٗا١َٝ ٚنِ اـرب١ٜٓ ؟نٝف 
 إذا كان االسم بعد )كم( مضبوطاً بالشكل فالتفرٌك سهل جداً؛ فـ  -ٔ

وٌكون منّونًا تنوٌن فتح ) كم ( االستفهامٌة ٌؤتً بعدها تمٌٌز منصوب 

 مكسوًراأّما ) كم ( الخبرٌّة ٌؤتً بعدها اسماً  معن؟(  دٌناًرا)كم 

 افاً إلٌه أو اسماً مجروراً بحرؾ الجّر ) من ( ) تنوٌن كسر ( ٌكون مض

 معؾ.( مف دينار  معؾ.     كـ  دينار  )كـ 
ىكتابّاىىىىىىىىىىىىىىىىىىقرأَتى؟ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىكمىىىىىىىىىىىىىىى

 استفهامٌة      تمٌٌز منصوب 

 

ىكمىىىىىىىىىىىىىىىىكتاٍبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىقرأَتى.ىىىىىىى
 خبرٌة        مضاؾ إلٌه مجرور 

 

ىكمىىىىىىىىىىىىىىمنىكتاٍبىىىىىىىىىىقرأَتى. 
 خبرٌة             اسم مجرور
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ً بالشكل، هنا ننظر إلى  -ٕ إذا لم ٌكن االسم بعد ) كم ( مضبوطا

 :فً آخر الجملة  عبلمات الترلٌم

تكون إذا وجدنا ) ؟ ( تكون  ) كم ( استفهامٌة، وإذا لم نجد ) ؟ ( 

 )كم( خبرٌة.

 كم صفحة كتبت ؟           كم صفحة كتبت .

الحظ االسم بعد ) كم ( ؼٌر مضبوط بالشكل؛ لذلن ننظر إلى 

عبلمات الترلٌم، وببساطة نعرؾ أّن ) كم ( فً الجملة األولى 

استفهامٌّة؛ لوجود ) ؟ (، أّما فً الجملة الثانٌة ) كم ( خبرٌّة؛ 

 لوجود النمطة ).(.

 ستعٌن بؤمر آخر لتفرٌك ) كم ( الخبرٌّة عن االستفهامٌّة : لد ن -ٖ

 عندما ٌؤتً بعد ) كم ( جمع فهً خبرٌة .

 كم أصدلاء لن            

فً الجملة ال ٌوجد ضبط وال عبلمات ترلٌم، ومع ذلن عرفت أّن ) 

، فـ )كم( االستفهامٌة كم ( خبرٌّة؛ ألنّه جاء بعدها  جمع) أصدلاء (

بعدها مفرد ولٌس جمعًا، أّما )كم الخبرٌّة( فٌؤتً ٌجب أن ٌؤتً 

 .بعدها مفرد أو جمع

 

فً األبٌات الشعرٌّة واآلٌات تكون )كم( خبرٌّة عادة  ٬َسع١ :

 ونادراً جداً ما تكون استفهامٌّة .

 يف َا ٜأتٞ: بٝٓٔ ْٛع ) نِ ( ٚأعسب ا٫ضِ ايٛاقع بعدٖا
 كـ صديق  عرفت  -ٔ
 كـ تمميذًا حضر الدرَس  -ٕ
 زرت ؟ قريبةكـ  -ٖ
 كـ شييدًا سقط في المعركة  -ٗ
 كـ مف انتصار  حققَت  -٘
 في المجمس  رجاؿكـ  -ٙ
  كـ يكـ  قضيناه في الدراسة -ٚ

 خبرٌّة  - ٔ
صدٌك : مضاؾ إلٌه 

مجرور، وعبلمة جّره تنوٌن 
 الكسر .

خبرٌّة ؛ ألّن ما بعدها 
 مجرور ) مضاؾ إلٌه ( .

 

 استفهامٌّة - ٕ
تلمٌذاً : تمٌٌز منصوب، 

 وعبلمة نصبه تنوٌن الفتح.

استفهامٌة ؛ ألّن ما بعدها  
 منصوب ) تمٌٌز ( .

 

 استفهامٌة - ٖ
لرٌبةً : تمٌٌز منصوب، 

 وعبلمة نصبه تنوٌن الفتح.

استفهامٌة ؛ لوجود ) ؟ ( 
 فً نهاٌة الجملة.

  

 استفهامٌة - ٗ
شهٌداً : تمٌٌز منصوب، 

 وعبلمة نصبه تنوٌن الفتح.

استفهامٌة ؛ ألّن ما بعدها  
 منصوب ) تمٌٌز ( .

 

 خبرٌّة - ٘
انتصاٍر : اسم مجرور، 

 وعبلمة جّره تنوٌن كسر .

خبرٌّة ؛ ألّن ما بعدها ) من 
 + اسم مجرور ( .

 

 خبرٌّة - ٙ

مجرور،  : مضاؾ إلٌه رجاؿ

 .وعبلمة جّره تنوٌن الكسر

جمع ؛ ألّن ما بعدها   خبرٌّة
) الحظ : ال ٌوجد ضبط وال 

 عبلمات ترلٌم(
 

 خبرٌّة - 8
ٌوٍم : مضاؾ إلٌه مجرور، 
 وعبلمة جّره تنوٌن الكسر .

خبرٌّة ؛ ألّن ما بعدها 
 مجرور ) مضاؾ إلٌه ( .

 

 صٝػ١ ايط٪اٍ يف ايٛشاز٠ :
 )ا، ى( علٌها رسمت التً بالّصورة الممصورة األلؾ كتابة سبب بٌّن - ٔ

 . خطّ  تحته ما فً

 اخزش اإلجبثخ انصحٛحخ . – 1

ا، ٣ بٝٓٔ ضبب نتاب١ ا٭يف املكصٛز٠ ) آي١ٝ اإلداب١ ع٢ً ض٪اٍ :  
 .( بايصٛز٠ اييت زُضُت عًٝٗا

 )أٟ ا٭يف ٖٞ اؿسف ايجايح(ا٭يف ثايج١:   -1
 وتجلس بالٌاء. ، تمؾ األلؾ بالواو املفتاح:

 
 )ى( جالسة األلف تككف                   ئمة )ا( إذا كانت األلف تككف قا
 (يػػ:  يمشى)مش إذا كانت بالمضارع ياء(                   ػػك: يدعػػا)دعػ بالمضارع كاًكا

أي أّن األلؾ تمع مكان  ؛ننظر إلى األلؾ فإذا كانت ثالثة ايتٛضٝح:

الحرؾ الثالث ) دعا ، مشى، بنى ، عصا، فتى....( تكون اإلجابة حسب 

،  شكل األلؾ فإذا كانت لابمة ) ا ( ، مثل : ) دعا(، نمول : ًّ فعل ثبلث

 األلؾ فٌه منملبة عن واو.

، األلؾ فٌه منملبة عن ى(، مثل : مشى، نمول : وإذا كانت ) ًّ فعل ثبلث

 .ٌاء

 

والعة فً االسم بدل الفعل فعلٌنا أن  الثالثة إذا كانت األلؾ :٬َسع١ 

 نؽٌر الكلمة األولى فمط، مثال : 

، األلؾ فٌه منملبة عن واو.اسم  ُربا : ًّ  ثبلث

، األلؾ فٌه منملبة عن ٌاء.اسم  فتى :  ًّ  ثبلث

 

 ا٭يف غري ثايج١. – ٕ
 )ٌا(. الٌاء)ى( وال تمؾ إال بوجه  جالسةاأللؾ ؼٌر الثالثة دابًما  املفتاح:
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ثالثة؛ أي رابعة أو خامسة أو  ؼٌرإذا كانت األلؾ التوضٌح: 

ابماً بشرط أال ٌسبمها ٌاء، ) ى ( دهكذا   جالسة سادسة فإنّها تكتب

 وعند التعلٌل نمول :ستبمى، استعصى، مشفى ، مصطفى ...: امثال

 ؼٌر مسبولة فٌه واأللؾ أحرؾ، ثبلثة على أو اسم ( زابد ) فعل

  .بٌاء

أّما إذا ُسبمت بٌاء فإنّها تُكتب لابمة ) ا ( ، استعٌا، هداٌا ، مراٌا 

 ...، وعند التعلٌل نمول : 

 .بٌاء مسبولة فٌه واأللؾ أحرؾ، ثبلثة على أو اسم ( زابد ) فعل

لبلها  التً تؤتً : األلؾ ؼٌر الثالثة تخاؾ من الٌاءتٓبٝ٘

 خوفًا منها.فعندما تراها تمؾ 

 اخرت اإلداب١ ايصشٝش١:قد ٜسد ض٪اٍ : 
 الكلمة التً ُكتبت كتابة صحٌحة مّما تحته خط هً:

 الرجُل بؤخبلله سماالمإمن ربّه          ب(  دعىأ( 

 الطفل من الؽرق نجىالمهندُس عمارة      د(  بناج( 

:ٌٓ  طسٜك١ اؿ
ثالثة؛ أي ولعت ننظر إلى ترتٌب األلؾ فً األفعال السابمة فنجدها 

 األلؾ مكان الحرؾ الثالث فً هذه األفعال.

 نكشؾ كتابة األلؾ الثالثة عن طرٌك المضارع .

 إذا تحّولت األلؾ إلى واو فً المضارع فهً لابمة. -أ

 )دعـ... ( مضارعه )ٌدعو( فاأللؾ لابمة )دعا(

 )سمـ..( مضارعه )ٌسمو( فاأللؾ لابمة )سما(

 األلؾ لابمة )نجا()نجـ...( مضارعه )ٌنجو( ف

 .)ى(إذا تحّولت األلؾ إلى ٌاء فً المضارع فهً  -أ

 (( )بنى( فاأللؾ جالسة )ٌاء ؼٌر منموطةٌبنً...( مضارعه )بنـ) 

 فالجواب فً السإال السابك )سما(؛ ألنّها ُكتبت كتابة صحٌحة.

إذا وضعوا ضمن الخٌارات كلمات تكون فٌها األلؾ ؼٌر  :٬َ1سع١

 .)ٌا( أنها دابًما )ى( إال إذا ُسبمت بٌاء فتُكتَب لابمةثالثة فتذّكر 

: فً الدورات السابمة كان ٌرد ضمن الخٌارات أفعال ٬َ2سع١

فمط، لكن انتبه إلى هذه األسماء واحفظها  ألنّها وردت فً الكتاب ، 

 وانتبه إلى كتابة ألفها الثالثة:

 با، َمها(ِرشا، رُ )عصا، ِرضا، ذُرا،   ُهدى، أذى، لُرى()فتى، 

 
 
 

 أحرؾ، ثبلثة على زابد فعلالفعل المضارع )ٌحٌا(:  : ٬َ3سع١

 .بٌاء مسبولة فٌه واأللؾ
حالة شاذّة وكتبت )اسم علم( ( / ٌحٌى: ٌحٌى)صدٌمً اسمه أّما 

ونمول عند  )ٌحٌا( األلؾ )ى( لكً نمٌّز هذا االسم عن الفعل

 التعلٌل: اسم لتمٌٌزه عن الفعل )فمط(.

صٝػ١ ايط٪اٍ يف ايٛشاز٠ :
                     تمٌٌز النسبة     مٌّز تمٌٌز الذات من  – ٕأعرب ما تحته خط .   -ٔ
 استخرج تمٌٌزاً من النص . -  ٖ

ً  ايتُٝٝص :  ٌجب أن ٌكون اسم نكرة ) ببل أل ( ومنّون تنوٌن فتح دابما

 )وصل ثبلثون طالباً(      .)ثابت(
 .ز منصوب وعبلمة نصبة تنوٌن الفتحطالباً : تمٌٌاإلعراب ثابت : 

 إذًا، اإلعراب والضبط ثابتان.

 نٝف أفٓسم بني متٝٝص املفسد ) ايرات ( ٚمتٝٝص اؾ١ًُ )ايٓطب١(؟
كٌل  –وزن ( أو ممدار )  33إلى   ٔٔمن  إذا ُسبك التمٌٌز بعدد ) -ا
 فهو تمٌٌز مفرد. أو شبه ممدار ) حفنة، كوب...(مساحة (  –
 .فهو تمٌٌز جملة شًء مّما ذُِكروإذا لم ٌسبك ب -ٕ

ىوكمىذفعمتٝٝص ايٓرات: املفتاح:  
 

 وزن   كٌل   مساحة     شبه ممدار   فرع التمٌٌز    عدد

 متٝٝص ايرات )املفسد( ُٜطَبل بـ:  ايتٛضٝح:
  طالباً.ؼادر خمسة عشر (   33إلى  ٔٔاألعداد )من  -أ
 . حدٌداً اشترٌُت طنًّا الوزن ) كٌلو ؼرام، طن، أولٌة، رطل(      -ب
  عصٌراً شربُت لتراً الكٌل ٌختّص بالحجوم )لتر، صاع(  -ج
 شعٌراً زرعُت دونماً مساحة ) دونم، فدّان(         -د

 ُصّرة ،سطلحفنة، كوب، جّرة، شبه ممدار )ممدار ؼٌر محدّد:  -هـ
 مثل : لدّمُت للعصافٌر حفنةً لمحاً . شبر...(

، طرٌمة كشفه: نضع بٌن التمٌٌز رع من التمٌٌزة تدّل على فَ كلم -و

  لطنًالبسُت لمًٌصا والكلمة التً لبله عبارة )مصنوع من ( مثل: 

ومثلها: )هذا  وللتؤّكد )لبسُت لمًٌصا مصنوًعا من المطن( (لطنًا: تمٌٌز)

/ هذا سوار  حرًٌرا/ هذا لمٌص  من المطن( )ثوب مصنوع لطنًاثوب  

ً / عندي خزانة  فّضة/ أملن خاتماً  حدٌداً لبٌتنا باب   / ذهبًا  .خشبا

 متٝٝص ايٓطب١ )اؾ١ًُ(: 

 مــتاباملفتاح:   

 مدح وذم    تعّجب   اسم تفضٌل    ٌمبل الباء
 إذا لم ٌُسبك التمٌٌز بشًء مّما ذُِكر سابمًا ٌكون تمٌٌز جملة.

 وهو ٌنحصر بالحاالت اآلتٌة: 
 عالًماٌُسبك بتعّجب )ما أفعله / أفعل به( أكرْم به  -أ
 الخابن ( رجبلً )ببس    ٌُسبَك بمدح )نِعَم( أو ذم )ببَْس( -ب
 من أخٌه( سنًّاٌُسبَك باسم تفضٌل )أفعل(،   )هو أكبر  -ج
)وٌؤتً هذا النوع مع أفعال مشهورة، مثل: مؤل،  ٌمبل حرؾ الباء -د

 ، ؼرَس( )حفظ(امتؤل، زاد، ازداد، فّجر، اشتعل، وفّى
ً اشتعل الرأس  ؛ ألنّه ٌمبل الباء )اشتعل الرأُس ) شٌباً : تمٌٌز جملة شٌبا

 بالشٌِب((
ٌمبل الباء )فجرنا  ) عٌوناً : تمٌٌز جملة؛ ألنّه" عٌوناً " فّجرنا األرَض 

  (لعٌونِ األرض با

)عٌونًا( ُسبِمت بكلمة )األرض( وهذه الكلمة ال تعبّر عن  ٬َسع١:

مساحة، فعندما نمول مساحة نمصد وحدات لٌاس محدّدة للمساحة 
 )دونم، فدّان، متر مربّع(
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 ؟نٝف اضتدسز ايتُٝٝص َٔ ايٓٓص
( 33 - ٔٔــــً  بعد األعداد ) تنوٌن فتح كل اسم منون  -ٔ

 ٌعتبر تمٌٌزاً  كٌل ( -مساحة  –وزن وبعد الممادٌر ) 
ً حضر المحاضرةَ عشرون   طالبا

 طالباً : تمٌٌز منصوب وعبلمة نصبة تنوٌن الفتح .
 
 كل اسم منون ــــً مسبوق باسم تفضٌل ) أفعل ( هو تمٌٌز      - ٕ

ً هو أحسُن   ) خلماً : تمٌٌز؛ ألنّه ُسبك باسم تفضٌل(  خلما
 
مسبوق بتعجب ) ما أفعله / أفعل به  ــــً  تنوٌن فتح  كل اسم منون -  ٖ

 أو مدح وذم ) نعم وببس ( هو تمٌٌز      / هلل دّره (
 ) ُسبك بتعجب (  ! بطبلً ما أعظمه 
ً نعم الصدق   ) ُسبك بمدح (    خلما
 ) ُسبك بذّم( خلماً ببس الكذب 

 
مبل ــــً  ٌتنوٌن فتح اسم منون إذا لم تجد شٌباً مّما ذكر فابحْث عن  – ٗ

 .الباء 
 ازداد الزهُر جمااًل )ازداد الزهر بالجماِل(

ً امتبلً الكؤس   ) امتؤل الكؤس بالزٌت (   زٌتا

تمٌٌز النسبة الذي ٌُسبك بتعجب أو مدح وذم ٌُسّمى تمٌٌزاً  ٬َسع١ :

ؼٌر محّول، وتمٌٌز النسبة الذي ٌُسبك باسم تفضٌل أو ٌمبل الباء ٌسّمى 
لبلهتمام بالتمٌٌز المحول أو ؼٌر المحول؛ ألنّه تمٌٌزاً محوالً، وال داعً 

ًّ على تمٌٌز المفرد  وتمٌٌز الجملة )الذات( األسبلة ترّكز بشكل أساس
 .)النسبة(

 َٝٓص متٝٝص ايرات َٔ متٝٝص ايٓطب١: 
 )تذّكر: التمٌٌز منّون تنوٌن فتح دابًما(

 . الشر إلى ٌدفعن من اصدٌمً  ببس - ٕ/ نبًٌّا بدمحم عظمْ أ - ٔ
ٌْلَةً  أَْربَِعٌنَ  ُموَسى َواَعْدنَا َوإِذْ "  -ٗ/  المحً  افدانً  الفبلح زرع - ٖ  "لَ

ِّ  ُحبًّا أََشدُّ  آَمنُواْ  َوالَِّذٌنَ " - ٘  ثُمَّ  إٌَِمانِِهمْ  بَْعدَ  َكفَُرواْ  الَِّذٌنَ  إِنَّ " - ٙ" / ّّلِ

مؤل  -7/ وفٌُّت العّماَل أجوراً  -8/  "تَْوبَتُُهمْ  تُْمبَلَ  لَّن ُكْفًرا اْزدَادُواْ 

 التاجُر المتجَر بضاعةً. 

 الحّل: 

 نبًٌّا: تمٌٌز نسبة )توضٌح: تمٌٌز نسبة؛ ألنّه لم سُبِك بتعّجب( -ٔ

 صدٌمًا: تمٌٌز نسبة )ألنّه ُسبِك بذم( -ٕ

 لمًحا: تمٌٌز ذات )ألنّه ُسبِك بمساحة )فدّان(( -ٖ

 لٌلةً: تمٌٌز ذات )ألنّه ُسبِك بعدد( -ٗ

 حبًّا: تمٌٌز نسبة )ألنّه ُسبِك باسم تفضٌل( -٘

 كفًرا: تمٌٌز نسبة )ألنّه ٌمبل الباء: ازدادوا بالكفر( -ٙ

 أجوًرا: تمٌٌز نسبة )ٌمبل حرؾ الباء: وّفٌُت العماَل باألجور( -8

بضاعةً: تمٌٌز نسبة )ٌمبل الباء: مؤل التاجر المتجر  -3

 بالبضاعة(

 

 صٝػ١ ايط٪اٍ يف ايٛشاز٠ :
 استخرج من النّّص اسماً منموصاً أو ممصوراً أو ممدوداً . - ٔ

 علّل حذؾ ٌاء االسم المنموص فً كلمة )   (  . - ٕ

سإال خاص باالسم هذا ) ، لما لم تظهر الحركة على آخر كلمة )   ( -ٖ

 الممصور(

 اختر اإلجابة الصحٌحة . – ٗ
هو اسم ٌنتهً بٌاء أصلٌة لبلها :( ( ٟ )) ٜٓتٗٞ بـ املٓكٛص 

ٌرِمً، ٌحِمً، ٌمِشً:  لٌست اسماء  اْتب٘:) ) الماِضً( كسرة 

 منموصة، ألنّها أفعال ولٌست أسماء(

 ٌعرب حسب مولعه فً الجملة .

 : الٌاء: صدٌمة الفتحة وعدّوة الضّمة والكسرة.َفتاح

فتمدّران على الفتحة تظهر على الٌاء أما الضمة والكسرة  ايتٛضٝح:

 الٌاء للثمل .

 ًَ  رأٌُت الماض

ًَ : مفعول به منصوب، وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.  الماض

 جاء الماِضً  / مررُت بالماِضً .

الماضً : فاعل مرفوع، وعبلمة رفعه الضّمة الممدّرة على الٌاء، منع 

 من ظهورها الثمل .

م مجرور، وعبلمة جّره بالماضً : الباء : حرؾ جر / الماضً : اس

 الكسرة الممدّرة على الٌاء، منع من ظهورها الثمل .

١َٓ أحرؾ وسطها ألؾ وآخرها  ٖ: عندما ترى اسم مإلّؾ من  ساي١ ٖا

 تنوٌن كسر، مثل : لاٍض، راٍض، ماٍض، شاٍد...

نكرة الٌاء األخٌرة جاءت  ألنّ  ؛ٌاء ُحِذفت من هذه الكلماتفاعلم أن ال

ً  أو لاضًِ (؛ لذلن ُحذفتأصلها : أو كسر )  منّونة تنوٌن ضمَ   ،لاض

 وٌطلب هنا السإال اآلتً :

 ( قإض، زإض ، َإض...عًٌٓ: سرف ٜا٤ ا٫ضِ املٓكٛص )

جّر )نكرة( وؼٌر مضاؾ وهو فً حالة ألنّه ؼٌر معّرؾ : )ثابت( الجواب

 ؼالبًا( )إذا لم ٌُسبَك بحرؾ جرّ فً حالة رفع أو  )إذا ُسبك بحرؾ جّر(

 .لاٍض جاَء 

 ألنّه ؼٌر معّرؾ ) نكرة ( وؼٌر مضاؾ، وهو فً حالة رفع،  

 (فاعل مرفوع لم ٌُسبك بحرؾ جّر، والحظ أنّه ) 

 مررُت بماٍض .

  ألنّه ؼٌر معّرؾ ) نكرة ( وؼٌر مضاؾ، وهو فً حالة جرّ 

 م مجرور ُسبِك بحرؾ جّر(.اس ألنّه)

فبل تُحذؾ الٌاء بل تبمى الٌاء من أصدلاء الفتحة وتنوٌن الفتح  ترنري:

ًَ / رأٌُت لاضًٌا(  ، فبل تُحذؾ الٌاء إال وتظهر علٌها الفتحة. )رأٌُت الماض
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 مع تنوٌن الضم وتنوٌن الكسر. 

عندما ٌُطلب استخراج اسًما منموًصا من النّّص نبحث  :٬َ1سع١

 اسم مختوم بٌاء أصلٌة مكسور ما لبلها )الدانًِ، الراِمً...( -أ عن:

أحرؾ أوسطها ألؾ وآخره تنوٌن كسر )راٍم،  ٖاسم مإلّؾ من  -ب

 (، راعٍ حاٍم، بانٍ 

: أحٌانًا ٌرد سإااًل: اختر الجملة التً استُخدم فٌها االسم  تٓبٝ٘

 المنموص استخداًما صحًٌحا:

 هذا ساعً فً لضاء حوابج الناس -بألدّر الساعِ إلى الخٌر       -أ

 شكوُت ساعِ الخٌر -د جاء ساعً البرٌد        -ج

 املفتاح:  طسٜك١ اإلداب١: 
 ثبِّت الٌاء مع أل واإلضافة والنصب

 
 فً حالة النصب      مضافًا      إذا كان معّرفًا بؤل   ٌجب أن تثبت الٌاء وال تُحذَؾ

التوضٌح: ٌاء االسم المنموص ٌجب أن تثبت إذا كان االسم 

 المنموص:

 جاء الماضً. بؤل، مثل: معّرفًا  -أ 

جاء  ، مثل:مضافًا؛ أي إذا جاء بعد االسم المنموص مضاؾ إلٌه -ب

لاضً( مضاؾ لمجًء مضاؾ إلٌه بعده )لاضً المحكمة.

، مثل كلمة )المحكمة(، وٌكون المضاؾ إلٌه ؼالبًا معّرفًا بؤل

 .)المحكمة(

  .إذا كان منصوبًا، مثل:  رأٌُت لاضًٌا -ج

ٌٓ ايط٪اٍ خاطبة؛ ألنّهم حذفوا الٌاء مع أنّه معّرؾ  )أ(الجملة : س

 ، وهذا ال ٌجوز؛ ألنّه ٌجب تثبٌت الٌاء مع أل التعرٌؾ.بؤل

الجملة )ب( خاطبة؛ ألنّهم أبموا الٌاء مع أّن االسم المنموص  ال 

ٌنطبك علٌه أي حالة مّما سبك فهو لٌس معّرفًا بؤل، ولٌس مضافًا 

لجملة(؛ لذلن ٌجب حذؾ ولٌس منصوبًا )فهو خبر مرفوع فً هذه ا

 الٌاء  وكتابة الجملة هكذا )هذا ساعٍ فً لضاء...(

جًء مضاؾ الجملة الثالثة )ج( صحٌحة؛ ألنهم لم ٌحذفوا الٌاء لم

 إلٌه بعد االسم المنموص.

الجملة األخٌرة )د( خاطبة؛ ألنّهم حذفوا الٌاء على الّرؼم من مجًء 

 بعد االسم المنموص. )الخٌر( مضاؾ إلٌه

 

اسم مختوم بؤلؾ لبلها  (: )ا، ى(ضِ املكصٛز ) ٜٓتٗٞ بـ ا٫

 ، مثل : الدّنٌَا، الكبَرى، مشفَى... فتحة

  جمٌع الحركات تمدّر على آخرهٌعرب حسب مولعه فً الجملة ولكن 

 )التعذر ٌعنً استحالة ظهور الحركة( للتعذر األلؾ( )

 .حملُت العصا

العصا : مفعول به منصوب، وعبلمة نصبه الفتحة الممدّرة على 

 األلؾ، منع من ظهورها التعذّر 

 مررُت بالمشفى .

 الباء : حرؾ جّر .                         مررُت : فعل + فاعل.

المشفى : اسم مجرور، وعبلمة جّره الكسرة الممدّرة على األلؾ، منع 

 من ظهورها التعذّر .

َٓ   ١ : عٓدَا ُٜطًَب ايتعًٌٝ اٯتٞ :فا٥د٠ ٖا
علّل : لم تظهر عبلمة اإلعراب على آخر كلمات ) الفتى، العصا، 

 المشفى ( .

 .: ألنّه اسم ممصور ثابت الجواب

إذا ُطلب استخراج اسم ممصور من النّّص، فمد ٌكون هذا  ٬َسع١:

لبل االسم متّصبًل بضمٌر، فٌُخدَع الطالب وال ٌنتبه إلى وجود األلؾ 

 الضمٌر، فانتبْه.

 (.)فتى ِؼنان )ِؼنى( / ذلن فتاهُ تواضْع مع مثل:  

 ) ٜٓتٗٞ بـ ا٤( ا٫ضِ املُدٚد
 مختوم ب ) اء (، مثل : صحراء، حمراء، سماء...اسم 

 ٌعرب حسب مولعه فً الجملة .

 أنواع : ٖهذه الهمزة فً آخر الكلمة لها 

 ونعتمد لكشفها على جذر الكلمة .

ً ممدوداً  ٬َسع١ : لد ٌُطلب فً االمتحان استخرج من النص اسما

 همزته زابدة أو أصلٌة أو منملبة .

أو واو أو ٌاء أو  : ٌكون جذر الكلمة ؼٌر مختوم بؤلؾ ُٖص٠ شا٥د٠ -أ 

مثل : زرلاء، صفراء، صحراء ) الهمزة زابدة؛ الّن جذر همزة، 

 الكلمات بالترتٌب : زرق، صفر، صحر(

: ٌكون الجذر مختوماً بهمزة ، مثل : ابتداء، إنشاء،  ُٖص٠ أص١ًٝ -ب  

 إلراء ) الهمزة أصلٌة ؛ ألّن الجذر بالترتٌب : بدأ، نشؤ، لرأ(

 : ال داعً للجذر فمط احذؾ الهمزة وتحصل على ُٖص٠ َٓكًب١ -ج 

 سماء، بناء، دعاء، رجاء، اصطفاء فعل ماٍض، مثل : 

الهمزة من آخر الكلمات نحصل ) هذه الهمزات منملبة؛ ألنّنا إذا حذفنا 

على أفعال ماضٌة : سما، بنى، دعا، رجا، اصطفى، وهذا ال نجده فً 

، فمثبًل كلمة )زرلاء( لو حذفنا الهمزة منها ألصبحت الحالتٌن السابمتٌن

 ( )زرلا( وهذه لٌست فعبًل ماضًٌا

إذا ُطِلب فً االمتحان استخراج اسم ممدود فٌكفً استخراج  ٬َسع١:

 اسم مختوم بـ )اء(، وال ٌهّمنا نوع الهمزة.

 ١َٓ  : دّدا ساي١ ٖا
ممنوًعا من الصرؾ؛ أي   الهمزة الزابدةٌكون االسم الممدود فً حالة 

 : ممنوًعا من التنوٌن وٌُجّر بالفتحة عوًضا عن الكسرة بشرطٌن 

 الهمزة زابدة. -أ

 كون ببل أل وببل مضاؾ إلٌه بعدها .أن ٌ -ب
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 اجتمعُت بشعراءَ  

 شعراَء: ممنوع من الصرؾ؛ أي ال ٌنّون، وٌُجّر بالفتحة بدل الكسرة. ولو دلّمت فً الشرطٌن لوجدتهما متحمّمٌن وهما:

 الهمزة زابدة )ألّن الجذر )شعر(؛ أي انتهى الجذر بحرؾ الراء( -أ

 التعرٌؾ وال ٌوجد بعدها مضاؾ إلٌه؛ فكّل الشروط منطبمة، ونعتبر كلمة )شعراء( ممنوعة من الصرؾ.شعراء: ال تبدأ بؤل  -ب

 

 مررُت بؤدباَء .

 : اسم مجرور وعبلمة جّره الفتحة عوضاً عن الكسرة؛ ألنّه اسم ممنوع من الصرؾ . أدباءَ 

دها؛ لذلن تعتبر ممنوعة وجاءت ببل أل وببل مضاؾ إلٌه بعأدباء : اسم ممدود همزته زابدة؛ ألن جذر الكلمة ) أدب ( التوضٌح : 

 من الصرؾ.

 لو جاءت هذه الكلمة فاعبلً ال ٌجوز أن تنّونها تنوٌن ضّم بل نمول فمط : جاء أدباُء ) ضّمة فمط؛ ألنّه ممنوع من التنوٌن(

 وإذا ُطلب السإال اآلتً :

 أدباء ( بالفتحة .علّل : لم تُنّون كلمة ) أدباء ( أو علل : جّر كلمة ) 

 الجواب : ألنّه ممنوع من الصرؾ.

 

 باء، شعراء، أتمٌاء، أنمٌاء، ...(إذا كان االسم المختوم بهمزة جمعاً فاعتبر الهمزة زابدة ) علماء، أدفا٥د٠ : 

 

 

 

 

ّـِ بحرىما. – ٔ  قّطع البيتيف اآلتييف، كاذكر تفعيالتيما، كس
 افصل بيف الشطريف في البيت اآلتي ... -  ٕ
 امْل الفراغ بالكممة المناسبة ليستقيـ الكزف كالمعنى في البيت اآلتي ... – ٖ
 عرؼ القافية أك الركّي . – ٗ
 حّدد القافية أك الركّي . – ٘

١َٓ ٬َسع١  انؾ الحصكؿ عمى العالمة الكاممة ، كضعت جميع األسئمة مف أبيات الكتاب؛ فإذا درسَتيا كتدّربَت عمييا ، فبإمك :ٖا
 لؾ بعض األبيات أّما بقية األبيات فارجع ليا مف الكتاب أك مف ككرس الماىر ،

 أّما أسئمة الفصل بيف الشطريف كامْل الفراغ كالضركرة الشعرية  كضعتيا لؾ كاممة في ىذه الدكسية  .

 َفتاح عس  اـفٝف:
 الحركاُت                              فاِعبلتُْن ُمْستَْفِعلُْن فاِعبلتُ  ٌا خفٌفًا خفَّْت بهِ 

 َفتاح خاص يتطٌٗٝ اؿفغ :
 سرٌعة : خفٌفةوجبة 

 آكبلتن مستعجلن آكبلتن                            آكبلتن مستعجلن آكبلتن 
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 ٚشٕ ايبشس :
 فاِعبلتُْن ُمْستَْفِعلُْن فاِعبلتُْن                           فاِعبلتُْن ُمْستَْفِعلُْن فاِعبلتُنْ 

 ــ ب ــ ــ / ــ ــ ب ــ / ــ ب ــ ــ                 ــ ب ــ ــ / ــ ــ ب ــ / ــ ب ــ ــ 

 ال داعً لضبط التفعٌبلت . ٬َسع١ :

 ايتفع٬ٝت ايجا١ْٜٛ ) ايفسع١ٝ (  ايتفع٬ٝت ايس٥ٝط١ٝ
 (--ب -) فاعبلتن 

 

 وترد بكثرة . (--)ب ب) نحذؾ  ا(               فِعبلتن 

 تمع فً أّي مكان فً البٌت ) الحشو أو الضرب أو العروض (

 نادرة   ( ---) ) نحذؾ  ع(              فاالتن 

 )تمع عروضاً أو ضرباً فمط؛ أي التفعٌلة األخٌرة فً كّل شطر فمط (

 ( -ب –) بمتفعلن                ) نحذؾ س( (-ب --)مستفعلن 
 . فً بحر الخفٌؾال ٌوجد ) مستعلن (  ٬َسع١ :

 منٝٓص عس اـفٝف عٔ بك١ٝ ايبشٛز  ايطٓت١ ايٛازد٠ يف ايفصًني بايطسٜك١ اٯت١ٝ:
 (--)ب( = املكاطع ايجاْٞ ٚايجايح ٚايسابع -( ٚاملكطع ايسابع )-املكطع ايجاْٞ )ب( ٚاملكطع ايجايح )

 إنَّ لْلبــً ٌُِحـبُّ َمــْن ال أَُسّمـــً                      فً َعناٍء أَْعِظـْم بــِه ِمــْن عنــاءِ 

  إْن َن لْل بً/ ُي ِحْب ُب َمْن/ ال أُ َسْم مً           فً َغ نا بْن/أْع ِظْم ِب هً/مْن َع نا بً

 ــ ب ــ ــ  /  ــ ــ ب ــ  /  ــ ب ــ ــ         /  ب ــ ب ــ  /  ــ ب ــ ــ         ب ــ ــــ 

  

 (- -الحع أّف المقاطع الثاني كالثالث كالرابع = ب )  
 فاعبلتن    مستفعلن   فاعبلتن                    فاعبلتن  متفعلن  فاعبلتن                  

 بحر الخفيف

 الكتابة العركضّية غير مطمكبة ، كضعتيا في أكؿ ثالثة أبيات لمتدريب فقط . :٬َ1سع١ 
 /الباقي(ٗ/ٗ؛ أي )) أربعة أك ثالثة(الباقي ـّ لخفيف نفصل أربعة مقاطع ثـ أربعة ث:  في بحر ا ٬َ2سع١ 
ىاء الضمير المتحّرؾ في كممة ) بو ( ُأشِبع؛ ألّنو كقع بيف حرفيف متحّركيف؛ أي ما قبمو حرؼ متحّرؾ، كما بعده  : ٬َ3سع١ 

 أيضًا متحّرؾ؛ فالشرط األساسّي؛ إلشباع ىاء الضمير المتحّرؾ أف يقع بيف حرفيف متحّركيف.
:ِ٘ فراغ ( تؤتً حرفٌاً من الكتاب؛ لذلن تدّرب على أبٌات الكتاب أبٌات التمطٌع وأبٌات الفصل بٌن الشطرٌن وأبٌات ) امؤل ال  اْتب

 فمط ؛ لتحصل على العبلمة الكاملة.

 

ٌْعـانِـــْه                     َوبِــؤَْنــواِره وِطٌــِب َزمــانِـــــهْ   َمْرحبًــا بالّربٌــِع فــً َر

 نِْه            َو ِب أْن وا / ِر هً َو طً / ِب َز ما نِْه  َمْر َح بَْن بِْر / َر بً عِ فً / َرْي عا

 ــ ب ــ ــ  /  ب ــ ب ــ  /  ــ ــ ــ                  ب ب ــ ــ  /  ب ـــ ب ــ  /  ب ب ــ ــ

 فعبلتن      متفعلن             فعبلتن     فاالتن                          متفعلن      فاعبلتن  

 الخفٌؾبحر 

 ، هو: ٚشٕ فص٤ٚ اـفٝف

 فاِعبلتُْن ُمْستَْفِعلُن                             فاِعبلتُْن ُمْستَْفِعلُن

  –ب  - -/  - -ب  -                -ب  -  -/   - -ب  -
 الحاالت الفرعٌة للمجزوء هً نفسها للتام، لكن ال ٌوجد ) فاالتن ( فً المجزوء.

 - -المقاطع الثاني كالثالث كالرابع = ب : شبٌهة بطرٌمة كشؾ بحر الخفٌؾ التام؛ أي طسٜك١ نػف٘ 
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 نٝف أفٓسم بني عس اـفٝف ايتاّ ٚاجملص٤ٚ؟
 ٕٔأو  ٔٔعدد مماطع الشطر األول لبحر الخفٌؾ التام =  – ٔ

 7عدد مماطع الشطر األول لمجزوء بحر الحفٌؾ =  – ٕ

 ناَم َصْحبً َولْم أنْم               ِمْن خٌاٍل بنا أَلَْم   

 نا َم َصْح بً / َولَْم أَ نَْم        ِمْن َخ ٌا ِلْن / بـِ نا أَ لَْم 

 / ب ــ ب ــ            ــ ب ــ ــ / ب ــ ب ــ  ب ــ ــــ 

 مقاطع 9         

 (؛ لذلن ٌعتبر مجزوء الخفٌؾ. 7وعدد مماطع الشطر األول ) (، ى-ى-ب)ىالثالث والرابع بما أن المماطع الثانً و

 فاعبلتن     متفعلن              فاعبلتن      متفعلن

 مجزوء الخفٌؾ

ٌِّ بٝت َٔ ا٭بٝات اٯت١ٝ:  -2  افصٌ بني غطسٟ ن
ْعَر َحٌّا                            الَهوى والشَّباُب واألَمُل الَمْنشودُ تُوحً فَتَْبعُث الّشِ

ْعَر َحٌّا                           الَهوى والشَّباُب واألَمُل الَمْنـ         شودُ تُوحً فَتَْبعُث الّشِ

ماُن بَْعدَ َجفاءِ  لَْد تَِرؾُّ الَحٌاةُ بَْعدَ                              ذُبوٍل َوٌلٌُن الزَّ

ماُن بَْعدَ َجفاءِ                              لَْد تَِرؾُّ الَحٌاةُ بَْعدَ ذُبوٍل            َوٌلٌُن الزَّ

ْلحِ َواْحتََسبْ                              َرِحَم هللاُ َمْن أَعاَن َعلى الصُّ

ْلحِ َواْحتََسبْ                              َرِحـــَم هللاُ َمـْن أَعـــا         َن َعلى الصُّ

١َٓ من أبٌات  ، وهً تؤتً وضعتُها كاملة لكل بحر، فاحفظهاأبٌات )الفصل بٌن الشطرٌن(، و أبٌات ) امؤل الفراغ (   : ٬َسع١ ٖا

 الكتاب حرفًٌّا.

 

ٞٓ يف ا٭بٝات اٯت١ٝ:  -3  اَٮ ايفساغ بايه١ًُ املٓاضب١; يٝطتكِٝ ايٛشٕ ايعسٚض
 (  ٌا أَخً ال تَِمْل بَِوْجِهَن َعنًّ    ما أَنا ........ وال أَْنَت فَْرلَْد         )أ(  ٔ) 

 َعظٌم   -ُمْختَلؾ         د -اْلؽَرٌُب        ج -ب        فَْحَمة   -أ

ٌِْش ....... َوَشباب         فَإذا َولٌّا َعِن اْلَمْرِء ولّى            )ب(  ٕ)   (  آلةُ اْلعَ

ة   -َسعادة           ب -أ  مال   -ضْحن            د -ج          ِصحَّ

ٌَْؾ أَْنجو ِمَن الهوى        وْهَو فً ........ داخُل                   )ج( ٖ)   (  َك

 النُّفوِس  -د            اْلمَْلبِ  -َخٌالً          ج -ْحشاِء        باألَ  -أ

 : َفتاح ايبشس 

ٌّ انجغٛظ نذّٚ ُٚجَغظ األيُم                 يغزفِؼهٍ فِؼهٍ يغزفِؼهٍ فِؼهٍ  إ
 

 َفتاح خاص يتبطٝط اؿفغ ) َأخٛذ  َٔ ن١ًُ بطٝط ( :
 ُمْستَْبِسُطْن بَِسطن  ُمْستَْبِسُطْن باسطن 

 فْ مُ عِ فَ    مستفعمف    فاعمف     مستفعمف
 

 

 :  تفع٬ٝت٘

 فاعمف     مستفعمف     فاعمف   مستفعمف         فاعمف            مستفعمف    فاعمف     مستفعمف
 –ب  -/ -ب  - -/  -ب  -/   -ب  - -           -ب  -/ -ب  - -/  -ب  -/   -ب  - -
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 (-ب  --مستفعمف )

 نحذؼ ) س( أك ) ؼ(
 ( -ب  –.  )نحذؼ س(                    ُمتْفعمف ) ب ٔ
 ( -ب ب  -.  )نحذؼ  ؼ(                   مْستِعُمف ) ٕ

 ( -ب -فاعمف ) 
 

 ( تأتي في أّي مكاف في البيت.- .)نحذؼ ا (                       َفِعُمْف ) ب بٔ
 ( تأتي فقط في الضرب كالعركض.- -.)نحذؼ ا ، تسكيف العيف (        فْعمْف ) ٕ

 والممطع السابع )ـــ( (ى-)ىالممطع الثالث ) ب ( والممطع الرابع 

ًَ تَْهوانً َوأَْهواهــــا                        فَمــا  ٌْتُها َوْه ٌْلــى تبَللٌنـــا َوأَْحـــبلهاال لَ  أَُح

 /  ــ ــ ب ــ  / ــ ــ               ب ــ ب ــ  / ــ ب ــ / ــ ــ ب ــ / ــ ــ  ــ/  ــ ب  ـب ـــ ــ   

 

 فالبحر بسٌط(؛ -) والسابع )ـــ ( والرابع )ب(الثالث الحظ أّن المماطع )    

 بحر البسٌط               متفعلن    فاعلن    مستفعلن    فْعلن            مستفعلن    فاعلن   مستفعلن   فْعلن      

ـّ الباقي اثنيف أك ثالثة؛ أي  )ـّ البسيط  نفصل أربعة مقاطع ثـ ثالثة ث:  في بحر ٬َسع١    / الباقي(ٗ/ٖ/ٗأربعة ث

ًَ الَحٌاةُ َوَمْعنى الُحّبِ َمْعناها  ًَ بَْهَجتُـهُ                    َوْه بٌُع الُمؽَنًّ َوْهـ  فَْهً الرَّ

 فَْه ٌْر َر بً/ُعْل ُم َؼْن/نً َوْهـ َي بَْه/َج ُت ُهو        َوْهـ  ٌَْل َح ٌا/ ةُ َو َمْع/ نَْل ُحْب ِب َمْع/ نا ها 

 ــ ب ــ  / ب ب ــ           ــ ــ ب ــ  / ب ب ــ / ــ ــ ب ــ / ــ ــ ــ ــ ب ــ /  ــ ب ــ /  ــ  

 مستفعلن    فاعلن   مستفعلن   فِعلن                   مستفعلن    فِعلن    مستفعلن    فْعلن

 بحر البسٌط

 ٚشْ٘: 
 فاِعلُْن ُمْستَْفِعلُْن  ُمْستَْفِعلُْن فاِعلُْن ُمْستَْفِعلُْن        ُمْستَْفِعلُنْ 

 أي حذفنا التفعٌلة األخٌرة ) فِعلن ( من آخر كّل شطر .

 :  هً نفسها المذكورة فً البسٌط التاّم، لكن نضٌؾ لتفعٌلة ) مستفعلن ( صورة فرعٌّة جدٌدة وهً نادرة ايتفع٬ٝت ايفسع١ٓٝ

 ي فً الضرب والعروض .( وال تمع إال فً التفعٌلة األخٌرة بكّل شطر؛ أ -ى-ى-) مستفعل  

 طسٜك١ نػف٘ :
 والممطع السابع )ـــ( (ى-)ىالممطع الثالث ) ب ( والممطع الرابع أٌضاً 

 كٌؾ أفّرق بٌن بحر البسٌط التاّم والمجزوء ؟

 ٗٔأو  ٖٔعدد مماطع الشطر األول للتام =  – ٔ

 ٔٔأو  ٓٔعدد مماطع الشطر األول للمجزوء =  – ٕ

 َرْبٍع َعفا                   ُمْخلَْوِلٍك داِرٍس ُمْستَعِجمِ َماذا ولُوفً َعلى 

 َما ذا ُو لو/فً َع لى/َرْب ِعْن َع فا        ُمْخ لَْو ِل لِْن/دا ِر ِسْن/ُمْس تَْع جِ مً 

 /  ــ ــ ب ــ         ــ ــ ب ــ  /  ــ ب ــ  /  ــ ــ ب ــ      ــ/  ــ ب   ب ــــ ــ 

                                        ٔٔ 

 ؛ فالبحر مجزوء البسٌطٔٔ( وعدد مماطع الشطر األول  -ى-) ب  والسابع الثالث والرابعالحظ : المماطع 

 مستفعلن   فاعلن      مستفعلن             مستفعلن    فاعلن     مستفعلن

 مجزوء البسٌط
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 َوُكلُّ ذي َسلٍَب َمْسلـوبُ     َوُكـلُّ ذي إِبِــٍل َمــوروث                

 َو ُكل ُل ذي / إِ ِب ِلْن / َمْو رو ثُْن        َوُكْل ُل ذي / َس َل بِْن / َمْس لو بو 

 ب ــ ب ــ  /  ب ب ــ  /  ــ ــ ــ          ب ــ ب ــ  /  ب ب ــ  /  ــ ــ ــ    

 فِعلن        مستفعل متفعلن      فِعلن        مستفعل           متفعلن       

 مجزوء البسٌط

ٌِّ بٝت َٔ ا٭بٝات اٯت١ٝ:  -2                 ٌِ بني غطسٟ ن  افص
سلُ                       ٌدُ والثُّواُر والرُّ  ِمْن هذِه الدَّْوَحِة الَخْضراِء لْد َطلَع األَحراُر والّصِ

سلُ  ِمْن هذِه الدَّْوَحِة الَخْضراءِ                     ٌدُ والثُّواُر والرُّ  لْد َطلَع الـ        أَحراُر والّصِ

 َورد  تؤلََّك فً َضاِحً َمنابتِِه فاْزدادَ ِمنهُ الضُّحى فًِ العٌَِن إشرالا                     

 ً العٌَِن إشرالاَورد  تؤلََّك فً َضاِحــــً َمنابتِــــِه         فاْزدادَ ِمنهُ الضُّحى فِ                       

 َهْل تَْذكروَن ؼرٌبًا َعادَهُ َشَجُن ِمْن ِذْكِركُْم وَجفا أَجفانَهُ الَوَسنُ                      

 َهْل تَْذكروَن ؼرٌبًا َعادَهُ َشَجُن         ِمْن ِذْكِرُكْم وَجفا أَجفانَهُ الَوَسنُ                      

 

ٞٓ يف ا٭بٝات اٯت١ٝ:  -3  اَٮ ايفساغ بايه١ًُ املٓاضب١; يٝطتكِٝ ايٛشٕ ايعسٚض
ٌْبًا وؼابَْت عنَن أشٌاءُ   فمْل ِلمْن ........ فً العلِم فَلَسفةً      خِفْظَت َش

 ٌُتِْمُن           )ج( -د            ٌدَّعً -ٌَظنُّ          ج -ٌَرى           ب -أ    

َهِر  وِض أْبكً فمْدَ ُمشبِهِه    حتَّى بَكْت ...... أَعٌُُن الزَّ  َولفُت فًِ الرَّ

ا          ب -أ       اْحتِجاًجا        )ب(   -ِلَمْرآَي         د -ج        بدُموِعً -َهمَّ

ٌِْه فإنَّ هللاَ ٌْنَزعُ   هُ وَمْن َؼدا البًِسا ثَْوَب النّعٌِم ببل      .......... َعلَ

 )د(            شكرٍ  -احتراٍس        د -تفّضٍل           ج -نموٍش       ب -أ     

 

 )٫ ٜٛدد ي٘ فص٤ٚ(

 َفتاح ايبشس

 طوٌل  لهُ دوَن البُحور فَضابُِل                                فَعولُْن َمفاعٌلُْن فَعولُْن َمفاعُل 

 يتطٌٗٝ اؿفغَفتاح خاص 

ٌُْحنْ            مصباح طوٌل  :  ٌُْحْن  َصبُوُحْن  َمصابِ  َصبُوُحْن  َمصابِ
 فَعولُن     َمفاعٌلُْن     فَعولُْن  َمفاعٌلُنْ                                

 ٚشْ٘ 

 َمفاعٌلُْن فَعولُْن َمفاعٌلُْن فَعولُن َمفاعٌلُْن فَعولُْن َمفاعٌلُْن                             فَعولُْن 

 - - -/ ب - -/  ب - - -/  ب- -ب                  - - -/ ب - -/  ب - - -/  ب- -ب  
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 ب(  –)نحذؼ ف(           فعكُؿ ) ب    (- -فعكلف  ) ب 
 ( ---مفاعيمف ) ب

 
 مف كل شطر ٗأك  ٕ( يمكف أف تقع مكاف التفعيمة  -ب  –) ب  مفاعمف       نحذؼ الياء   – ٔ
( ال تقع إال في التفعيالت األخيرة؛ أي في الضرب  - -مفاعي ) ب          نحذؼ ) لف (  –ٕ

 كالعركض، كىي قميمة.

 الممطع الرابع )ب( والممطع الثامن )ب( والممطع التاسع )ـــ(

  اضِ ايبشس
  (- -المقاطع الثاني كالثالث كالرابع   )ب الخفٌؾ
 (- -ب المقاطع الثالث كالرابع كالسابع )           البسٌط 
 ( –)ب ب      المقاطع الرابع كالثامف كالتاسع       الطوٌل

 

 َحبٌٍب َوِعْرفاِن                      َوَرْبــٍع َخلَـْت آٌاتُــهُ ُمْنــذُ أَْزمــانِ لِفا نَبِن ِمن ِذْكرى 

 ِق فا نَْب/ ِن ِمْن ِذْن رى/ َح بً بِْن/ َوِعْر فا نً       َو َرْب عْن/ َخ لَْت آ ٌا/ ُت ُهو ُمن/ ذُ أَْز ما نً 

 ـــ / ب ـــ ـــ ـــ        ب ـــ ـــ / ب ـــ ـــ ـــ / ب ـــ ـــ / ب ـــ ـــ ـــ  ـــ بـــ ـــ ـــ /  بب ـــ ـــ / 

 ؛ فالبحر طوٌل ( والثامن ب والتاسع ـــ ) الحظ أّن الممطع الرابع ب   

 بحر الطوٌل                  فعولن    مفاعٌلن      فعولن     مفاعٌلن            فعولن     مفاعٌلن     فعولن        مفاعٌلن

ا . : ٬َ1سع١  بحر الطوٌل ال ٌؤتً إاّل تامًّ

ـّ الباقي )ثالثة أك أربعة(؛ أي  )ـّ الطكيل  نفصل ثالثة مقاطع ثـ أربعة ثفي بحر : ٬َ2سع١   / الباقي(ٖ/ٗ/ٖثالثة ث
ٌِّ بٝت َٔ ا٭بٝات اٯت١ٝ:  -2 ٌِ بني غطسٟ ن  افص

 إِلى الّزاِد لْم أُُكْن بِؤَْعَجلِهم إْذ أْجَشُع المَوِم أَْعَجلُ َوإْن ُمدَِّت األٌَِدي 

 َوإْن ُمدَِّت األٌَِدي إِلى الّزاِد لْم أُُكْن         بِؤَْعَجلِهم إْذ أْجَشُع المَوِم أَْعَجلُ 

جاِل الَمرابرُ  ْت بالّرِ  أفِْك لَد أَفاَق العاِشموَن وفَاَرلوا الَهوى واْستََمرَّ

جاِل الَمرابرُ أفِْك لَد أَ  ْت بالّرِ  فاَق العاِشموَن وفَاَرلوا الـ       َهوى واْستََمرَّ

 تََرْكُت السُّرى َخْلفً ِلَمْن لَّل مالُهُ َوأنعَلُْت أْفراسً بنُْعماَن عَْسَجدا

 تََرْكُت السُّرى َخْلفً ِلَمْن لَّل مالُهُ        َوأنعَْلُت أْفراسً بنُْعماَن َعْسَجدا

 

ٞٓ يف ا٭بٝات اٯت١ٝ:  -3  اَٮ ايفساغ بايه١ًُ املٓاضب١; يٝطتكِٝ ايٛشٕ ايعسٚض
ْد ِمَن ...... فإنََّن ال تَدري    إذَا َجنَّ لٌل  َهل تَعٌُش إلى الفَجِر ٔ)   ( تَزوَّ

 )ج( األْخباِر     -د               التّموى -الطَّعاِم             ج -الماِل             ب -أ     

ٌْلَهُ      سوى أْن ٌَرى الّروَحٌِن تَْمتَِزجاِن  ٕ)   ( َكؤنَّ ..... لٌَس ٌَْشفً َؼل

 َسمَمً        )ب(  -االنتظاَر            د -ج             فُإادي -المَلَب             ب -أ     

 اَق ِعتاُب ( إِذا الِخلُّ لَْم ....... إاّل َمبللةً    فلٌَس لَهُ إاّل الِفر ٖ) 

 )د(        ٌَْهجْرنَ  -ٌُجافَِن              د -ٌُعِطَن             ج -ٌُفارْلَن           ب -أ     
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ىالقافوظ

 عّرؾ المافٌة أو حدّد المافٌة فً البٌت اآلتً....صٝػ١ ايط٪اٍ : 

 ادرس األبٌات الواردة فً الدرس وهً كافٌة؛ ألنّهم ٌلتزمون بها فً االمتحان . ٬َسع١ :

وّي. ايكاف١ٝ َٔ ايٓػعس :   هً مجموعة من الحروؾ فً آخر البٌت الّشعرّي وأهمها حرؾ الرَّ

 وٌمكن تحدٌد المافٌة َوفك تعرٌؾ الخلٌل بن أحمد، من آخر حرؾ فً البٌت إلى أول ساكن ٌسبمه مع المتحرن الذي لبل الّساكن. 

 

 َعلى لَْدِر أْهِل اْلعَْزِم تَؤتـً اْلعَزابِـُم                              َوتَؤتً َعلى لَْدِر اْلِكــراِم الْمكـــاِرمُ 

  نعّبر عنيا كفق المخطط اآلتي : ْ يمكف أف ٚيًتبطٝط
 المتحرؾ الذي قبل الساكف                    أكؿ ساكف قبمو            آخر حرؼ في البيت   

: ننطلك من الحرؾ األخٌر فً البٌت  وهو ) ُم (، ثّم ننتمل منه إلى أول ساكن لبله وهو األلؾ ثّم ننتمل إلى  يتشدٜد ايكاف١ٝ

 ل الساكن وهو حرؾ الكاؾ؛ أي ٌكون كما ٌؤتً :المتحّرن الذي لب

 ن ) المتحرن الذي لبل الساكن (           ا  )األلؾ هو  أول ساكن لبل المٌم (               ُم ) آخر حرؾ ( 

 ) كارُم( ايكاف١ٝ :ا من آخر حرؾ ) ُم (  وحتى الكاؾ               نجمع الحروؾ كلّه

 الّصؽٌِر صؽاُرهـا                                َوتَْصؽُُر فً َعٌن العَظٌِم العَظابِــمُ َوتَْعُظُم فً َعٌِن 

 ) ُم( المتحرؾ الذي قبل الساكف )ظ(                أكؿ ساكف قبمو ) ا(           آخر حرؼ في البيت

 : ظابُم.ايكاف١ٝ 

ــــهُ       ــارمُ                          ٌَُكلُِّؾ سٌُؾ الدّْولَِة الجٌـَش َهمَّ  َولد عَِجَزْت عنهُ الجٌوُش الخض

 ) ُم( المتحرؾ الذي قبل الساكف )ض(                أكؿ ساكف قبمو ) ا(           آخر حرؼ في البيت

 ضارُم. ايكاف١ٝ :

راِؼـــمُ  َوٌَطلُُب عندَ النّاِس مـا عنـدَ نفِســه                                َوذلـنَ   مــا ال تَـدّعٌــِه الضَّ

 ) ُم( المتحرؾ الذي قبل الساكف )ر(                أكؿ ساكف قبمو ) ا(           آخر حرؼ في البيت

 راؼُم. ايكاف١ٝ :

ً  علٌــَن وال ْبـُر                                أَما للَهوى نَْهـ ًَّ الدَّْمِع شٌمتَُن الصَّ   أْمرُ أران ََعِص

(           آخر حرؼ في البيت ـْ  ) ُر( المتحرؾ الذي قبل الساكف )أ(                أكؿ ساكف قبمو ) 

 أمُر. ) الحظ : المافٌة هنا كلمة كاملة ( ايكاف١ٝ :

 لَــْم تُِصـــبِ َرمـتْــنــً كـــلُّ حــادثـــٍة                                               فؤْخَطتْنً َو     

(           آخر حرؼ في البيت ـْ  ) ِب( المتحرؾ الذي قبل الساكف )َؿ(                أكؿ ساكف قبمو ) 

 : لم تُصِب. ) الحظ : المافٌة هنا كلمتان (ايكاف١ٝ 

 عّرؾ الروّي أو حدّد الروّي فً البٌت اآلتً.... صٝػ١ ايط٪اٍ :

 األبٌات الواردة فً الدرس وهً كافٌة؛ ألنّهم ٌلتزمون بها فً االمتحان .مبلحظة : ادرس 

:ٟٓ هو الحرؾ الذي تُبنى علٌه المصٌدة، وٌتكّرر فً نهاٌة أبٌاتها، وتسّمى به المصٌدة، نحو: سٌنٌّة أو رابٌّة أو حابٌّة،  ايٖسٚ

 وٌكون ساكنًا أو متحّرًكا. 

 لبٌت بشكٍل عام، لكن ٌوجد تفاصٌل وحاالت خاّصة .الروّي هو الحرؾ األخٌر فً ا يًتبطٝط :
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 لال الشَّْنفَرى: 

تِ  ِت        وما َودََّعْت ِجٌرانَها إِْذ تَـَولَـّ  أاََل أُمُّ َعْمٍرو أَْجَمعَْت فاْستمَلَـّ

تِ  ِ أََظلَـّ ًّ  ولد َسبَمَتْنَـا أُمُّ َعْمـٍرو بؤَمِرهــا        وكانت بؤَْعناِق الَمِطـ

 الروّي فً البٌتٌن : التاء .حرؾ 

 وتُسّمى المصٌدة التً تنتهً بتاء لصٌدة تابٌّة .

 ولال النّابؽة: 

 بؤنّن شمس  والمملون كواكـُب        إذا طلعْت لم ٌَْبدُ منهنَّ كوكـبُ 

جاِل الُمهذَّبُ  ــهُ        على َشعٍَث أيُّ الّرِ  ولسَت بُمْستَبــٍك أًخـا ال تَلُمُّ

 وتسّمى المصٌدة بابٌّة .  فً البٌتٌن : الباء .حرؾ الروّي 

 سا٫ت خاص١ :

أحرؾ المدّ الساكنة ) ا، ْو، ْي ( ال تعتبر حروؾ روّي إذا ولعت فً آخر البٌت، بل نؤخذ الحرؾ الذي لبلها . ) ال ٌوجد أمثلة  – ٔ

 فً الدّرس (

 الهاء : -ٕ

 إذا ُسبِمت الهاء بحرؾ ساكن فإنّها تعتبر حرؾ روّي سواء أكانت الهاء أصلٌة أم زابدة . –أ 

 أفَضــُل المعــروِؾ مـا لَـــْم                             تُـْبـتَــــذَُل فٌــــه الوجـــــوهُ 

ٟٓ  : الهاء . سسف ايسٚ

 لبله ساكن.لو ُطِلب التعلٌل، نمول : ألنّه من أصل الكلمة، وما 

 إنَّ فً الَمْوت ِعْبرةً واتِّعاًظـا                           فازُجر المَْلَب َعْن هواَن ودَْعهُ 

ٟٓ  : الهاء . سسف ايسٚ

 التعلٌل : ألنّه زابد، وما لبله ساكن.

 حرؾ الهاء هنا زابد؛ ألنه ضمٌر متصل، ولٌس من أصل الكلمة .

 إذا ُسبمت بحرؾ متحرن نؤخذ الحرؾ الذي لبل الهاء. –ب 

 الجــودُ ال ٌَْنـفَــنُّ حـاِمــــدُهُ                               والبُْخــُل ال ٌَْنـفَـنُّ البـُمــــهُ 

ٟٓ  : المٌم . سسف ايسٚ

 لم نعتبر حرؾ الهاء حرؾ روّي؛ ألنّه لم ٌُسبك بحرؾ ساكن .

 

 اإليهرت١ْٝٚ :بطاق١ املاٖس 
اآلف يمكنؾ االستغناء عف الدكرات في  المراكز كالدركس الخصكصّية، كتكفير الكقت كالجيد كالماؿ،  

( عف طريق بطاقة الماىر، حيث يتضّمف المكقع شرحًا    al-maher.netباالشتراؾ في مكقع الماىر ) 
كاصل مع األستاذ، كالبطاقة تشمل الدكرة نصكص ( مع إمكانّية الت –عركض  –مفّصاًل لممادة كاممة ) قكاعد 

( أك عف  ٖٜٛٗٛٗٛٚٚٓالمكثفة أيضًا، التفاصيل في الصفحة األكلى البطاقة ُتطمب عف طريق الكاتساب ) 
 طريق المكتبات المذككرة في الصفحة األكلى

 ايدٚزات املهجف١ يف املسانص :
، كمّدة كّل دكرة يكماف فقط، تؤّىمؾ الدكرة لمحصكؿ عمى لكّل فصل دكرة خاّصة بو كيككف     ٗ/ٔتبدأ في 

 الثانية.العالمة الكاممة، أسماء المراكز مذككرة في الصفحة  
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 التعبري

ار مكضكع مف مكاضيع أخرى فاألفضل كاألسيل ىك المقالة، ككضعُت يـ  ىك المقالة، كعندما ُيطمب اختالمكضكع األى 
يمكنؾ االستفادة منو لكف عميؾ أف تضع بصمتؾ الخاصة كتمْل ما بيف األقكاس؛ كي  ، لؾ ىنا قالب لمكضكع مقالة عاـ

 )  عفيان  امليضيع (                                تتمّيز عف غيرؾ .

ٌّ انمهى نٛمف ػبجضاً ػٍ انزؼجٛش ػٍ انكضٛش انكضٛش يٍ انمضبٚب انٓبيخ فٙ  حٛبرُب ٔٔالؼُب ، ٔخبصخ ً ػ                ُذيب ٚكٌٕ انحذٚش ػٍ إ

 يٕضٕع كجٛش ٔيزشؼت يضم يٕضٕػُب ) َزكش ػُٕاٌ انًٕضٕع (

  

، ْٛب ثُب  نُمزجظ  شؼبػبً يٍ َٕس انمشآٌ انكشٚى حٛش ٚمٕل عجحبَّ ٔرؼبنٗ ؼبً  ٔيذػًبً ثبألدنخ ٔ انجشاٍْٛٔحزٗ ٚكٌٕ كاليٙ يمُ        

 ...) آٚخ(

 ملسو هيلع هللا ىلص ...) حذٚش ( أٔ رؼبنٕا َمطف صْشح يٍ ثغزبٌ انُجٕح حٛش لبل

 أٔ  رؼبنٕا نُطشة آراَُب ثُفحخ يٍ َفحبد انشؼشاء حٛش ٚمٕل انشبػش ... ) ثٛذ شؼش (

 أٔ رؼبنٕا نُضٚذ ػمٕنُب فًٓبً ثحكًخ جًٛهخ يٍ إَٔاس انحكًبء... ) حكًخ (

ألحبدٚش أٔ غٛشْب، فال ثأط فٙ رنك نكٍ ػهٛك أٌ يالحظخ ْبيخ : لذ ًٚش ثك  ثؼض انًٕاضٛغ انزٙ ال رحفع نٓب شٕاْذ يٍ انمشآٌ أٔ ا

 رشكض حُٛٓب ػهٗ يضًٌٕ انًٕضٕع ، ٔأٌ ٚكٌٕ يمُؼبً.

 

ٔإرا عأنُٙ أحذْى  : يب ْٕ انًفٕٓو انز٘ ٚذٔس حٕنّ ) ػُٕاٌ انًٕضٕع (  ؟ فئَُٙ ثكهًبد ثغٛطخ ًٚكُُٙ أٌ ألٕل : ) َكزت           

 ٌْ صالصخ أعطش ػهٗ األلم ػٍ انًفٕٓو انؼبو نهًٕضٕع ٔكأَك ركزت رؼشٚف نّ  يغ ركش فٕائذِ إٌ كبٌ إٚجبثٛبً أٔ ركش يضبسِ ٔػٕالجّ إ

 كبٌ عهجٛبً( .

 

وبما أنّنا نتبّع دٌناً  حنٌفاً ٌهدؾ لتحمٌك مصلحة الببلد والعباد فبل بدّ لنا أن نعرؾ رأي الدٌن اإلسبلمً العظٌم فً هذا          
كّره .... نكتب سطرٌن على األلل عن رأي الدٌن حول هذا الموضوع ،  –شّجع  –حّض  –حلّل  –الموضوع المهم الواسع حٌث ) حّرم 

 لدٌن بآٌة أو حدٌث إْن أمكن (وٌفضل أن ندعم رأي ا
 
 

إنّنا نعٌش فً مملكة تحب شعبها وتحترمه وتسعى دابما ألْن ٌكون رأسه مرفوعاً بٌن البلدان والشعوب ، وتمؾ إلى جانبه فً           
جهت ...  نكتب وا –منعت  –كافحت  –شّجعت  –األفراح واألتراح ، لذلن انطبللاً من هذا الدور الجوهري فإّن المملكة  ) دعمت 

 سطرٌن على األلل عن دور المملكة فً هذا الموضوع سواء أكان الموضوع سلبٌاً أم إٌجابٌاً (
وانطبللا من لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص : " الدٌن النصٌحة " فإننً ألدم نصٌحة متواضعة بصفتً إنسان محب إلخوانه  فً هذا الوطن                

   تجنّب ...( –أو أنصح باالبتعاد عن  –أشّجع  –نصٌحة بسطرٌن على األلل  ، أحّض الجمٌع على الكبٌر بؤن ) نذكر 

 

 نزنك نٍ َٕفّٛ حمّّ يًٓب لهُب ٔكزجُب . ؛ٔفٙ انخزبو  ال شّك أٌ يٕضٕع ) َزكش انؼُٕاٌ (  رٔ أًْٛخ كجٛشح            

فّمذ ضًٍ لذسارٙ انً ُٔ زٕاضؼخ فٙ انغٕص إنٗ أػًبق ْزا انجحش انكجٛش ألخشط ثؼض انذسس ٔأعأل  انًٕنٗ ػّض ٔجّم أٌ أكٌٕ لذ 

 ، وأن أكون لد أفدت ولو بالملٌل من الكلمات . ٔانجٕاْش انضًُٛخ  انزٙ ُٚزفغ ٔٚغزفٛذ يُٓب انجًٛغ
                                               

  أّي موضوع ٌتعلّك بخلك من األخبلق الحمٌدة كالصدق أو بصفة سلبٌة كالكذب او الخداع، ٌمكن
  ًّ  : " إنّما بعثت ألتّمم مكارم األخبلق "  -ملسو هيلع هللا ىلص   -استخدام الحدٌث الشرٌؾ للنب

   االختراعات التلفاز ... ( أو  –الحاسوب  -أّي موضوع ٌتعلّك بالتكنولوجٌا الحدٌثة : ) النت
واالكتشافات  الحدٌثة ، ٌمكن استخدام لوله تعالى : " علّم اإلنسان ما لم ٌعلم " أو لوله تعالى : " 

 سنرٌهم آٌاتنا فً اآلفاق وفً أنفسهم حتّى ٌتبٌّن لهم أنّه الحك "
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ىواِةيىالَحِفىُهُتَفَدِلَفَوىيُِّنْوكاِكالدَّىُلْوِلَخ

 اذنس أبسش أعُاٍ ايهاتب ٜٛضف أٜٛب سداد؟ 
، حٌاته موالفه وآثاره"  ًّ  "خلٌل السكاكٌن

 اذنس أزبع١ َٔ نتب ايطهانٝيٓن .
)الجدٌد( ، و )مطالعات فً اللّؽة واألدب(، و )ما تٌّسر( ، و )األصول 

 فً تعلٌم اللّؽة العربٌّة(.

ٓطهانٝيٓن ٚفًطفت٘ يف اضِ ايهتاب ايرٟ أخر َٓ٘ ْٓص " خًٌٝ ايَا 
، حٌاته موالفه وآثاره" اؿٝا٠ " ؟ ًّ  "خلٌل السكاكٌن

 َا َٛضٛع نتاب ) اؾدٜد ( يًٓطهانٝيٓن ؟
ًّ لتعلٌم المراءة العربٌّة بؤسلوب حدٌث .  كتاب مدرس

 املقطغ األٍوم

كاِكْيِنيُّ ِفي َمَحبَِّتِو َكَتعاُطِفِو َكَرْأَفِتِو ِإَلى َأْبَعَد ِمَف الُحُدْكِد الَقْكِميَِّة، ِإْذ كاَف َيتَ           َيًة َذَىَب السَّ ـ  َتُسْكُد ِفْيِو الَمَحبَُّة َبِني اإِلْنَساِف ُمَتَخطِّ َطمَُّع ِإَلى َيْك
ـُ ِلْمَجاِئِعْيَف الَمْظُمْكِمْيَف. الِعْرَؽ َكالِجْنَس َكالَقْكِميََّة، َفيُ   َك َيْبِكي ِمَف الباِكْيَف َكَيَتَألَّ

ـَ ِبيا ِإَلى َمْدَرَسة  ِفي          ِديَّة  َقا ، َكَحَدَث َأْف َحْيػػَفِفي َأْثناِء َجْكَلة  َتَفقُّ ـْ ـْ ِمْف ُجُيْكِبِي غاِر َأْف ُيْخِرُجكا َمناِدْيَمُي َتَخمََّف كاِحٌد َتَبيََّف َأفَّ فا، َطَمَب ِمَف الصِّ
ٌؽ، َفَسَأَلُو َىْمًسا: "ِلماذا اَل َتْحِمُل ِمْنِدْياًل َأْبَيَض َنِظْيًفا"؟ َفقاَؿ َكالَخَجُل َيكاُد يَ  ا ِمْنِدْيَمُو ُمَمزَّ : " َتَأثَّْرُت ِجدِّ كاِكْيِنيُّ ْعِقُد ِلساَنُو: "ال ُيْكَجُد ِعْنِدي"، َفقاَؿ السَّ

فِّ َدَفعْ َحتَّى اْغرَ  ُمْكِع، َكَبْعَد َأْف َخَرْجنا ِمَف الصَّ ، َكَكمَّْفُتُو َأْف َيْشَتِرَي َلُو ِمْنِدْيَمػػ تُ ْكَرَقْت َعْيناَي ِبالدُّ ُمُيما َلُو  ْيفِ َأْبَيَضػ ْيفِ ِإَلى الُمِدْيِر َخْمَسَة ُقُرْكش  َكُيَقدِّ
 فَِّف َشقاَء الَبَشِر! ". َىِديًَّة، َما َأْسَعَدِني َلْك َأْسَتِطْيُع َأْف ُأخَ 

ِر، َككاَف باِرًعا ِفي اْبِتكاِر الػُفِطػػ         ْكِح َكَدماَثِة اأَلْخالِؽ َكَمَحبَِّة التََّندُّ ِة الرُّ َكاِكْيِنيُّ َعَمى ِخفَّ عاباِت الَِّتي ػدُّ كاىاِت، َفَمَجاِلُسُو كاَنْت َحاِفَمًة ِبالػػػُفػػَر السَّ
ُو َعِف النَّْفِس ِحْيَف َيْعُمْكىا التََّعُب َكَيناُؿ ِمْنيا اإِلْعياُء، كاَف َلُو َمْيٌل َشِدْيٌد ِإَلى الُتْنِسي الُيُمْكـَ كَ  َفِة الظَِّرْيَفِة َيْرِكْييا َكَيْسَتِمُع َليا َضاِحًكا. َكبَمَغ ِبِو طُّرْ ُتَرفِّ

َبُو النَّ َىذا الَمْيُل ِإَلى َحدِّ َأْف َجَمَع َنكاِدَر النُّحاِة ِلُيَعمِّ  . حْ ـَ ُطالَّ ـْ  َك َكُىَك ُيْدِخُل الَبْيَجَة ِإَلى ُقُمْكِبِي
ـْ أِلَفَّ ِفي َأْعماِؽ ُكلِّ َنْفس  كاَف َقْمُبُو الَكِبْيُر ال َيْعِرُؼ الِحْقَد َكال ُيِسْيُء الظَّفَّ ِباآلَخِرْيَف، َككاَف َيْرَتِقُب الَخْيَر ِفي ُكلِّ ِإنْ        َكًة ِمَف الَخْيِر ذْ جَ ساف  ؛ َذِلُك

 َكاِمَنًة، َفِإذا َنَشْدناىا َكعاَلْجناىا ِبَشْيء  ِمَف الَعْطِف َكالُحبِّ َكَجْدناىا. 
لنَّاِس َأْجَمِعْيَف. كاَف َظاِىُرُه َكباِطِنِو ال ُيْضِمُر اِرًما َنْحَك اَىذا الُحبُّ كاَف َكِبْيًرا َنْحَك ُأْسَرِتِو َكَأْىِمِو َكَأْصِدَقاِئِو، َكِبْيًرا َنْحَك َكَطِنِو َكَأْبناِء ُأمَِّتِو، َكع       

ـْ َأدَ  ـْ ِإَلْيِو َأْعالُى ًبا َعَمى َأَحد  ِمَف النَّاِس، َكَأمَّا َأْصِدقاُؤُه َفَأْقَرُبُي ـْ ِحْقًدا َكال َحَسًدا َكال َتَعصُّ  ػػًقا.ُخُمػػًبا َكَأْكَرُمُي

ى

ٌٓ نًُ  ١ مٓما ٜأتٞ :َا َع٢ٓ ن
 َعٓاٖا ايه١ًُ  َعٓاٖا ايه١ًُ

 تنتشر تطٛد  رحمة زأف١

ٜعكد   تؤّخر ؽًٓف
 يطاْ٘

 ٌفمده المدرة على النطك

ُفٔطس   امتؤل اغسٚزم
 ع٢ً

ة أو موهبة اتّصؾ بصف

 معٌَّنة منذ الوالدة.

ى

 التحدُّث بالنوادر ايٓتٓٓدز  لٌن وسهولة.  دَاث١

 تعب اإلعٝا٤  ملٌبة ساف١ً

 ٌتولّع  بكٜست  طرابؾ ْٛادز

الجمرة  در٠ٚ

 الملتهبة. 

 متوارٌة أو نا١َٓ 

 مخفٌّة 

 ٌخفً ٜطُس  شدٌد، جارؾ عازَّا

    اختراع ابتهاز

ى
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 يحّق لك أن ترتقئ٘ 

 

 فً النص. إلى ضبط الحروؾ المخطوط تحتها اْتب٘ 

ٌٓ أبعادٖا:ؽٓط٢ ايٓطهانٝيٓن سدٚد    ايفسد١ٜٓ ايرات١ٓٝ إىل اإلْطا١ْٓٝ به
 ملاذا ْٗر ايٓطهانٝين ٖرٙ ايطبٌٝ؟ 

ألنه كان ٌسعى إلى إشاعة المحبّة بٌن الناس جمٌعًا بعٌدًا عن العرق 

ىوالجنس والمومٌّة.
ى

ٟٓ إىل املدزض١ ع٢ً اؾاْب ايفيٓن بٌ  ٫ تكتصس شٜاز٠ املػسف ايرتبٛ
ٞٓ أّٜط  ا، بٝٓٔ ذيو.تػٌُ اؾاْب اإلْطاْ

وذلن بتعزٌز الطبلب ومعلّمٌهم؛ ألّن جو الطُّمؤنٌنة الذي ٌعٌش فٌه كّل من  

، ومن ثَّم  على  ًّ الّطالب والمعلّم اجتماعًٌا ونفسًٌا ٌنعكس على األداء الوظٌف

 ًّ مخرجات التعلٌم، فاالهتمام بالجانب اإلنسانً ٌعّزز الجانب التربوي الفن

ىوٌنّمٌه.
الرأفة اييت اضتفدتٗا َٔ املكطع ا٭ٍٚ.ايكِٝ اإلجياب١ٓٝ أعٔط اثٓتني َٔ 

 ترلُّب الخٌر دابًما فً كّل شًء./  والمحبّة والتعاطؾ.
 

 ٜأتٞ: َاٚٓضح ايٓصٛز٠ ايف١ٓٝٓ يف 
ٌٓ ْفظ َدِر٠ٚ َٔ اـري.  يف أعُام ن

 صّور ما فً داخل كّل إنسان جمرة ملتهبة من الخٌر.

 

 ؼَتٗا خٓط :ٚٓضح د٫ي١ ايٖتسانٝب اييت 
ِٕ أخٓفف غكا٤ ايبػسَا أضعدْٞ   !يٛ أضتطٝع أ

 اإلنسانٌّة والتعاطؾ.

.)ٟٓ ٟٓ، ُعد إىل املعذِ ٚاضبط سسف اؿا٤ يف )مٛ  َفسد )ُْشا٠( مٛ
ىالسكون )نَْحوّي( نسبة الى )نَْحو(.

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ : ىٖات درز ن
/  خطو:  َتدٓط١ٝ / طلع:  ٜتطًٓع/  عطؾ:  تعاطف/  حبب:  قٓب١

/  جوع:  اؾا٥عني / جوع:  اؾا٥عنيى/ ألم:  ٜتأمل/  بكً: ايبانني

َدزض١ /  فمد:  تفٓكد١ٜ/   شري:  ٜػرتٟ  /أثر:  تأٓثس /  ظلم:  املعًَٛني

/  شمو:  غكا٤/  مزق:  ممٓصم:  دمث:  دَاث١/  خفؾ:  خٓف١/  درس: 

:  تسٓف٘/  ندر:  ايتٓٓدز/  خفؾ:  أخٓفف/   فكه:  ايفهاٖات/  بكر:  ابتهاز

 ٜطتُع/  دعب:  دعابات/   جلس:  فايظ/  ضحن:  ضاسهّا/  رفه

:  أصدقا٤/  ظرؾ:  ايعسٜف١/ شدد:  غدٜد/  رلب:  ٜستكب/  سمع: 

١َٓ/  صدق  َؼِرقَ :  اغسٚزم /  سوأ:  ٜط٤ٞ/  نحو:  ايٓشا٠/  أمم:  أ

ًَ : اإلعٝا٤ / عصب : تعٓصب/ كمن:  نا١َٓ/ جذو:  در٠ٚ/َعٌِ

ى

أّ بعح املًٌ ٚايٓطأّ يف  ايطبام  ٌٖ لح ايهاتب يف تٛظٝف
 .ْفظ املتًٓكٞ

المتضادات التً وّظفها الكاتب كشفت الجانب المشرق من حٌاة 

.صاحب السٌرة

َٔ ع٢ً ذيو  َجا٫ّأعط  بسش ايٓطبام يف ايٓٓص ٚاضشّا:
 . ايٓٓص

 ) الطباق : هو كلمة + ضدها (  ظاهره/باطنه.

، ٚاضتدسز ايهًُات املكطع ايٓطابلُعد إىل ايفكس٠ ايجايج١ َٔ 
ٞٓ يه١ًُ )ايِّهات(.  اييت تٓتُٞ إىل اؿكٌ ايد٫ي

 )الفكاهات، الدّعابات، الّطرفة، نوادر(.

 

 ٌٓ ؽٓط٢ ايٓطهانٝيٓن سدٚد ايفسد١ٜٓ ايرات١ٓٝ إىل اإلْطا١ْٓٝ به
 ٖأت َٛقّفا َٔ ايٓٓص ع٢ً ٖرا. أبعادٖا:
عٌناه بالدّموع عندما وجد طالبًا فً الّصؾ مندٌله اؼرورلت 

 ممزق، فً إحدى المدارس التً كان ٌتفمّدها.

ى
أعٔط  أٓثست ايٓسٚح املسس١ يًٓطهانٝيٓن يف أضًٛب٘ يف ايٓتعًِٝ:

 َجاّيا ع٢ً ذيو.
جمع نوادر النّحاة لٌعلّم طبلبه النّْحو وهو ٌدخل البهجة إلى 

 للوبهم.

ٔٓ باٯخسٜٔ، عًٌٓ ذيو.اعتاد ايٓطهانٝيٓن إٔ حي َٔ ايع  ط
ألنّه ٌرى فً أعماق كّل نفس َجْذوة من الخٌر كامنة، فإذا نشدناها 

وعالجناها بشًء من العطؾ والحّب وجدناها، فالّسكاكٌنً كان 

 ٌرتمب الخٌر فً كّل إنسان.

 بأصدقا٥٘؟َا ا٭ضاع ايرٟ اعتُدٙ ايطهانٝيٓن يف ع٬قات٘ 
حمدًا وال حسدًا وال تعّصبًا على أحد كان ظاهره كباطنه ال ٌضمر 

 من النّاس، وأّما أصدلاإه فؤلربهم إلٌه أعبلهم أدبًا وأكرمهم ُخلُمًا.
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 يحّق لك أن ترتقيٕ٘ 

 

 املقطغ الجاقٌ

، َكِفيِّا ِفي َتعاُمِمِو، ُمْخِمًصا، ال َيَتػػ       ، َكال َتَتَعثَُّر ُخطاُه ِحْيَف َيْمِشي ِإَلى الَكفاِء َيِعدُ َمُج ِفي الَقْكِؿ ِحْيَف ػَمْجػػِمْف ُىنا كاَف ُمَتعاِطًفا َمَع الَجِمْيِع ِبال اْسِتْثَناء 
ـِ، َفِإْف َسِمَعُو اْزَكرَّ َعْنُو َكنَأى َكساَؽ الَحِدْيَث ِإَلى َحيْ  ماَحَة َكالنُّْبَل. ُيػػُث َساِعًيا، َكَيَتعاَلى َطْبُعُو َعْف َسماِع ناِبي الَكال  ِرِضي السَّ

ـْ َيْمَقُو ِسكاُه، كَ         ـِ ما َل ُجُل ِمْف َنَكِد اأَليَّا ـْ َيْصِبْر َلْحَظًة َكاِحَدًة َعَمى َأيِّ اْعِكجاج  َحْكَلُو، َفَمَقْد َنشَ َلِئػػػَلِقَي الرَّ َأ ْف َصَبَر َعَمى َذِلَؾ َطِكْياًل ِإالَّ َأنَُّو َل
ُد الرُّ  ـِ الَِّتي ُتَقيِّ ًرا ِمَف اأَلْكىا ُر َدَفَعُو ِإَلى َرْفِض الُجُمْكِد َكالتَّقاِلْيِد الباِلَيِة، َكُكلِّ الَعكاِئِق الَِّتي تَ ُمَتَحرِّ ، ْكَح َكالَعْقَل، َىذا التََّحرُّ ـَ ، َكُتِعْيُق التَّفاُى ـَ َشلُّ التََّقدُّ

ـِ َكالَعاَدِة. َكُتْبِطُل ِإْنساِنيََّة اإِلْنساِف، َكَتْجَعُمُو ُمَقيًَّدا ُمَكبَّاًل ِبَأْغالِؿ ال  َكْى
ِرْيَح ِفي َمكاِقِفِو، الَجِرْيَء ِفي آراِئِو، الُمداِفَع ِكْبػػػُفكاِف اإِلباِء الَِّذي َمثََّمُو، َكَمَع ُكلِّ ُعْنػػَكَمَع ُكلِّ         ْفِس َكاالْعِتداِد ِبيا، كاَف اإِلْنساَف الُمَتكاِضَع الصَّ ِر النَّ

، َفخاَلَف َقكْ  ْيحاِنيِّ : "ُقْل َكِمَمَتَؾ َكاْمػَعْنيا ِبَثبات  ، َكْيَف ال َكَقْد  لْ " ، َفَجَعَل ِشعاَرُه: " قُ ػػشِ َؿ َصِدْيِقِو َأِمْيِف الرَّ َكِمَمَتَؾ َكِقْف"، َكَأْعَمَف ِنْقَمَتُو َعَمى ُكلِّ َقِبْيح 
، َكَأراَد َأْف َيغْ  َق الَجماَؿ ِفي النَّْفِس َكالطَِّبْيَعِة َكالَففِّ ـُ الَتَعشَّ َـّ الَبْيَجُة ُكلَّ النُُّفْكِس، َكُيَخيِّ  ػػُبْكُر َعَمى ُكلِّ الُقُمْكِب. ُحػػُمَر الُكُجْكَد ِبالَجماِؿ َحتَّى َتُع

كاِكْيِنيِّ الَحياِتيَُّة َفْمَسَفًة َنَظِريًَّة ُيناِدي ِبيا َحْسُب، َبْل كاَنْت َفْمَسَفًة َحي        ـْ َتُكْف َفْمَسَفُة السَّ اِتيًَّة َكاِقِعيًَّة، َطبََّقيا ِبحَذاِفْيِرىا َحْرِفيِّا، َلَقْد ناَدى ِبما َل
ِة القاِئَمِة َعَمى الَمَحبَِّة َكالتَّعاُكِف، دَ ػػَأَنػػاْعَتَنَقُو َكداَفَع َعْف ما آَمَف ِبِو، َدعا ِإَلى النُّْبِل َكاإِلباِء َكالػػ جاَعِة ػَفِة، َدعا ِإَلى النَّْزَعِة اإِلْنساِنيَّ عا ِإلى الُقكَِّة َكالشَّ

 َكالَكَطِنيَِّة، َكالَِّذْيَف َيْعِرُفْكَنُو َيْعِرُفْكَف َأنَُّو عاَش َىِذِه الُمُثَل الَِّتي ناَدى ِبيا. 

ى

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  َا َع٢ٓ ن
ىماىمطنىىكّلىكلمظىمّماىوأتيى:

 َعٓاٖا ايه١ًُ  َعٓاٖا ايه١ًُ

ْابٞ   ٌتردّد.  ٜتًذًر
 ايه٬ّ

الكبلم الملك 

 ؼٌر المنسجم. 

 أعرض بوجهه ْأ٣  ماَل وانحرؾَ  اشٚٓز

لدٌمة ال تبلبم  ايباي١ٝ

 العصر.

 ٌٓ  تولؾ تػ

 وحدّته الشًء أول عٓفٛإ

 ونشاطه. 

افتخار، أو  ا٫عتداد 

 اعتزاز

 ٌعمّ  خيِٝٓ  ؼٌظهأو سخطه ْك١ُ

الشًء  جوانب سرافري  الّسرور  اؿبٛز

 ونواحٌه

مبدأ ونهج فً  فًطف١  العّزة ا٭ََْف١

 الحٌاة.

    لٌود أغ٬ٍ

 ب٢ٓ ايطهانٝيٓن ز٩ٜت٘ يف اؿٝا٠ ع٢ً إٔ ٜطابل قٛي٘ فعً٘:
 َا املكصٛد بٗرا؟ -أ

بمعنى أنه عندما كان ٌتكلّم فإنه كان مسإواًل عن كبلمه، فبل ٌمول كلمته 

والعًا ال كبلًما حسب. ولد  وٌمشً، بل ٌمؾ وٌمصد ما ٌمول، وٌطبّمه

 نادى بما اعتنك من مبادئ ودافع عن ما آمن به.

 

 ايٓٓص: َا ٜأتٞ َٔٚٓضح 
 دع٠ٛ ايٓطهانٝيٓن إىل تسى ايعادات ايطًب١ٓٝ ايكدمي١.

ألنها تشّل التمدّم، وتعٌك التّفاهم، وتبطل إنسانٌّة اإلنسان، وتجعله ممٌّدًا 

 .مكببًّل بؤؼبلل ألنّها الوهم والعادة

 أعٔط اثٓتني َٔ ايكِٝ اإلجياب١ٓٝ اييت اضتفدتٗا َٔ املكطع ايجاْٞ.
 النبل واإلباء واألنفة./  الترفّع عن سماع نابً الكبلم.

ى
ٌٓ مٓما ٜأتٞ:  ٚٓضح ايٓصٛز٠ ايف١ٓٝٓ يف ن

ًّا بأغ٬ٍ ايِٖٛ ٚايعاد٠. -أ  ػعً٘ َكّٝٓد ا َهٓب
 صّور الوهم والعادة لٌودًا تمٌِّد اإلنسان.

ٌٓ  ٖرا -ب ايتشٓسز دفع٘ إىل زفض اؾُٛد ٚايتكايٝد ايباي١ٝ، ٚن
ٌٓ ايتكٓدّ.  ايعٛا٥ل اييت تػ

صّور التمدّم عضًوا فً جسم اإلنسان، وصّور العوابك مرًضا ٌشّل هذا 

ىالعضو.
 ٚٓضح د٫ي١ ايٖتسانٝب اييت ؼَتٗا خٓط :

 سني ميػٞ إىل ايٛفا٤ ضاعّٝا. تتعٓجس خطا٫ٙ -أ
 ومولفه.الثبات على رأٌه 

ٌٓ  -ب ِٓفٛإ اإلبا٤َع ن ايرٟ َٓجً٘... نإ اإلْطإ املتٛاضع  ُع
 ايٓصسٜح يف َٛاقف٘.

 حدّة رفضه.

 إىل سٝح ٜسضٞ ايٓطُاس١ ٚايٓٓبٌ. ضام اؿدٜح -ز
ىنباهته فً توجٌه الحدٌث.
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ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ : ىٖات درز ن
:  ٜتًذًر/  خلص:  كًص/  عمل: تعاٌَ/  عطؾ:  َتعاطفّا

/  وفً: ايٛفا٤/ خطو: خطاٙ/  عثر:  تتعٓجس/  وعد: َٜٔعد/  لجلج
: ضام/ زور: اشٚٓز/  نبو: ْابٞ/  علو: ٜتعاىل/ سعً: ضاعّٝا
: َتشٓسزّا/ طول: ط٬ّٜٛ/ سمح: ايطُاس١/  حدث: سدٜح/ سوق
بلً/ : ايباي١ٝ/ للد: ايتكايٝد/ جمد: اؾُٛد/ وهم: أٖٚاّ/ حرر

 :أغ٬ٍ/ كبل: َهٓب٬ّ/ فهم: ايٓتفاِٖ/ عوق: تعٝل، ايعٛا٥ل/ بلو
: املتٛاضع/ عدد: ا٫عتداد/ عنؾ: عٓفٛإ/ عود: عاد٠/  ؼلل

 /عنك:  اعتٓل/ ولع: ٚاقع١ٓٝ/  دفع: َدافع/ جرأ: اؾس٤ٟ/ وضع

٠ٓٛ/  عون: تعإٚ/  لوم: ايكا١ُ٥/ نزع:  ايٓٓصع١ / لوي: ق
 شجع: ايٓػذاع١

 . َٔ ايٓٓصأعط أَج١ً ع٢ً ذيو  بسش ايٓطبام يف ايٓٓص ٚاضشّا:
امِش/لؾ،    لبٌح/الجمال،     نظرٌة/والعٌة       لمً/ لم ٌلك،      

 ) ٌُطلب مثاالً واحداً فً االمتحان (  صبر/لم ٌصبر.

 نٝف نإ ايٓطهانٝيٓن ٜتصٓسف يف فًظ قٌٝ فٝ٘ قٍٛ كايف يًٓرٚم؟
كان ٌترفّع عن سماع نابً الكبلم، فإن سمعه ازوّر عنه ونؤى وساق 

 الحدٌث إلى حٌث ٌُرضً الّسماحة والنّبل.

 

ٍٓ ق١ًٓ صربٙ ع٢ً ا٫عٛداز يف اجملتُع؟ َّ تد  ع٬
ألنه نشؤ متحّرًرا من األوهام التً تمٌّد الّروح والعمل، وهذا التحّرر دفعه 

كّل ما ٌعٌك التمدّم أو التفاهم أو إلى رفض الجمود والتمالٌد البالٌة، و

 ٌبطل إنسانٌّة البشر.

 ب٢ٓ ايطهانٝيٓن ز٩ٜت٘ يف اؿٝا٠ ع٢ً إٔ ٜطابل قٛي٘ فعً٘:
 ٖأت َٛقّفا ٜ٪ٓند ٖرٙ ايس١ٜ٩.

ًّ: " لل كلمتن وامِش"، وجعل شعاره:  خالؾ لول صدٌمه أمٌن الرٌحان

ٌؽمر الوجود " لل كلمتن ولْؾ"، وأعلن نممته على كّل لبٌح، وأراد أْن 

 بالجمال حتّى تعّم البهجة كّل النّفوس، وٌخٌّم الحبور على كّل الملوب.

 املقطغ الجالح

ِة الَِّذي أََخذَهُ َعِن الُمتَنَبًِّ َونٌِتَْشهَ         َل َحٌاتِِه، َعلَى لَمَْد آَمَن بَِمْبدَأِ المُوَّ ٌِْرِه أَوَّ ٌَْطَرْت َعلَى تَْفِك ةُ بَدَّلَِت الفَْلَسفَةَ السَّْوداِوٌَّةَ الَّتًِ َس ، َوَهِذِه المُوَّ
ةً تَْحِمً ِمَن  ٌْدُها لُوَّ ْؽٌاِن، كاَن ٌُِر ْلِم َوالطُّ ةً ِللظُّ ةَ الَّتًِ آَمَن بِها لَْم تَُكْن لُوَّ ٌَّاِت االْعتِدأَنَّ َهِذِه المُوَّ ةً تَعْتَِدي َعلَى ُحّرِ اِء، َوتَُصْوُن الَكراَمةَ، ال لَوَّ

ٌْذاًء، َوكاَن ِلذَِلنَ  ؽاِر، ال بَْطًشا َوُظْلًما َوإِ ةً َوأَنَفَةً َوتََرفُّعًا َعِن الصَّ ٌْدُها ِعزَّ ٌَْن، كاَن ٌُِر ْوِحٌَِّة َوا اآلَخِر ِة الرُّ ُ بِنَْفِسِه، فَُهَو ِمثاُل المُوَّ ِة ٌَْبدَأ لمُوَّ

ْعِؾ أَِو  ٌُْخْوَخِة أَِو الضَّ ٌُْث ال تَُجْوُز نِ ـَوهْ الـالِجْسِمٌَِّة الَّتًِ ال تَْعتَِرُؾ بِالشَّ ًٌْضا بَِح ةَ لٌََْسْت ُمْنَحِصَرةً فًِ الَجَسِد بَْل بِالعَْمِل أَ ، َعلَى أَنَّ َهِذِه المُوَّ

ٌِْه  ٌِْه األَْوهاُم، َوال تَْستَْعِصً َعلَ ةُ الَمْنُشْودَةُ بِالِجْسِم َوالعَْمِل بِْل بِالنَّْفِس هاتُ ــتُّرَّ الـالُمْشِكبلُت، َوال تَُرْوُج ِعْندَهُ الُخرافاُت وَ َعلَ ، َوال تَْكتَِمُل المُوَّ
ٌِْب، َوِبؤَْن ٌَُكْوَن اإِلْنساُن ُشجاًعا ذا ِحف ًٌْضا، َوتَْمِوٌَةُ النَّْفِس إِنَّما تَُكْوُن بِالتَّْهِذ ٌْفٍَة. أَ  اٍظ َوَمباِدَئ َعاِلٌٍَة َوَمطاِلَب َشِر

ُصهُ لَْولُهُ: "أَلُْوُم ِمَن النَّْوِم فَؤُِحسُّ أَنًِّ            ا أُْسلُْوبُهُ فٌَُلَّخِ بِؤَْلعابًِ، َوأَْستَِحمُّ فَؤُِحسُّ أَنَّ  تُ تَلَذَّذْ فًِ نَْوِمً، َوأَلْعَُب فَؤُِحسُّ أَنًِّ  تُ تَلَذَّذْ أَمَّ

بِالَمْشًِ، َوأَْجِلُس إِلَى أَْصِدلَابًِ  ذُّ َفَأْلتَ بِما أَْلَرأُ أَْو فًِ ما أَْكتُُب، أَْمِشً  ذُّ َفَأْلَتػػعادَةَ ُكلَّها فًِ االْستِْحماِم بِالماِء الباِرِد، أُلابُِل َوأَْلَرأُ َوأَْكتُُب السَّ 

ٌِْهْم، َوأَْجتَِمُع بِالنَّاِس  عُْوباِت  فَؤَْلتَذُّ بِالُجلُْوِس إِلَ  بِاالْجتِماعِ بِِهْم، أُلابُِل الصُّ
ٌِْل َوالنَّهاِر فَؤَْلتَذُّ ًَ  ذُّ َفَأْلَتػػفًِ اللَّ ٌْها، َوتُِلمُّ بِ بُِمماَوَمتِها َوالتَّؽَلُِّب َعلَ

ٌْها ِمنَ  ِل، بَْل أَكادُ أَْلتَذُّ بِما أَْكتَِشفُهُ فِ ْبِر َوالتََّحمُّ ى بِالصَّ  الدُُّرْوِس َوالِعبَِر".  الَمصابُِب فَؤَتَعَزَّ
ٌْها ال تَْعنًِ بِحاٍل ِمَن األَْحواِل أَنَّهُ كاَن             ًُّ َودَعا إِلَ ٌْنِ  الفََرحِ الَّتًِ آَمَن بِها السَّكاِك

ال ٌَتَؤَثَُّر بِما ٌَْجِري َحْولَهُ، َوال ٌَْنفَِعُل إِنَّ فَْلَسفَةَ
ِة الَّ  ِة َوالعامَّ ٌْمَِة الَحٌاِة فًِ لٌَِِمها العُْلٌا َعلَى َحمِ بِاألَْحداِث الخاصَّ ٌِْب َحِم فًِ َمَشمَّاتِها ٌْمَِة الَحٌاِة تًِ تُِلمُّ بِِه، إِنَّما الَمَرُح ِعْندَهُ كاَن ُمحاَولَةً ِلتَْؽِل

  )ٌوسؾ أٌوب حداد، خلٌل السكاكٌنً، حٌاته، موالفه، وآثاره، بتصّرؾ(.           َوأَْحَزانِه

ى
ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  َا َع٢ٓ ن

 َعٓاٖا ايه١ًُ  َعٓاٖا ايه١ًُ

 تنّزه تسٓفع   

ِٖٔ  ذلّ  َصػاز َٛ ى الضعؾ  اي

 تنتشر تسٚز  ال تمرّ  ٫ ػٛش

هة:  ايٓتٓسٖات مفردها تُرَّ

األلوال التً ال 

 لٌمة لها. 

موٍؾ  ذٚ ٔسفاظ 

 بالعهد. 

ِٓ ى أتصبَّر.  أتعٓص٣ بـ  تصٌب تً
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ٌٓ َٔ ايٓطهانٝين يف قٛي٘: "  ٚاشٕ بني ق١ُٝ اؾُاٍ عٓد ن
 ٌٓ ِٓ ايبٗذ١ ن ٚأزاد إٔ ٜػُس ايٛدٛد باؾُاٍ ست٢ تع

ٌٓ ايكًٛب" ٚإًٜٝا أبٛ َاضٞ  ايٓٓفٛع، ٚخيِٝٓ اؿبٛز ع٢ً ن
 يف قٛي٘:

ًّا تَس ايٛدَٛد مجًّٝا ِٔ مجٝ  أٜٗٗرا ايٓػانٞ َٚا ٔبَو دا٤ْ      ُن
السكاكٌنً: إذا تعّزى اإلنسان بالصبر والتحّمل فً حٌاته، عند 

ولابل الصعوبات والتذّ بمماومتها والتؽلب علٌها، جعل الكون 

من حوله باسًما جمٌبًل ، وإن عّم الجمال الكون عّمت البهجة كّل 

النفوس. وهذا ٌوافك رأي إٌلٌا أبو ماضً فً الحّث على 

والتحلًّ بالصبر وجمال  التفاإل ودفع الّشكوى من ؼٌر سبب،

ىالنفس، فإن رضً اإلنسان رأى كّل ما ٌحٌط به جمٌبًل.

ى

 أعٔط ث٬خ قِٝ إجياب١ٓٝ اضتفدتٗا َٔ ٖرا ايٓٓص.
 االلتذاذ بكّل شًء جمٌل نفعله./  التعّزي بالّصبر والتحّمل

ىالتعاون ./    تهذٌب النفس وتموٌتها

ى

 ٟ ؼَت٘ خٓط :رٚٓضح د٫ي١ ايٖتسنٝب اي 
٫ٚ تسٚز عٓدٙ اـسافات  طتعصٞ عًٝ٘ املػه٬ت٫ ت

 ٚايٗتٓسٖات.
 وعٌه وعمك تفكٌره.

 

 َا د٫ي١ تهساز " تًٓرِذُت "، ٚ" أيتٓر " يف قٍٛ ايٓطهانٝيٓن؟
الّسعادة والسرور الذي ٌخلمه السكاكٌنً فً كّل أمر ٌفعله، 

داللة على إٌجابٌته وحسن ظنّه، وتمبّله كّل شًء بنفس راضٌة، 

ىكٌره.وسعة تف

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ : ىٖات درز ن
: تعتدٟ اعتدا٤،/  طؽً: طػٝإ/ فكر: تفهري/ بدأ: َبدأ
/ رفع: تسٓفع/ عزز: عٓص٠/ حرر: سٓسٜٓات/ كرم: نسا١َ/ عدو
: َٓشصس٠/ شٌخ: غٝدٛخ١/ روح: زٚس١ٓٝ/  أذي: إٜرا٤
: اـسافات/ شكل: َػه٬ت/ عصً: تطتعصٞ/ حصر
٠ٓٛ، /  نشد: َٓػٛد٠/ كمل: تهتٌُ/ تره: تٓسٖات/ خرؾ ق
/ علو: عاي١ٝ/ حفظ: سفاظ/ هذب: تٗرٜب/  لوي: تك١ٜٛ

: أيعاب/ لذذ:  تًٓرذ، أيتٓر/ شرؾ: غسٜف١/ طلب: َطايب
ِٓ/ لعب / جمع: ادتُاع/ سعد: ايطعاد٠/ حمم: أضتش

/ ؼلب: تػًٓب، تػًٝب/ لوم: َكا١َٚ/ صعب: صعٛبات
ٌُٓ/  عزو/عزي:  أتعٓص٣/ صوب: َصا٥ب  :أنتػف/ حمل: ؼ
١َٓ/ خصص: خآص١/ أثر: ٜتأٓثس/  كشؾ ِٓ/  عمم: عا  /لمم: تً

 /علو: عًٝا/ لوم: ق١ُٝ/ حمك: سكٝك١/ حول: قاٚي١
 حزن: أسصإ/ شمك: مشمّات

ى

 أغاز ايٓٓص إىل أسد املػازب ايجكاف١ٝ يًطهانٝيٓن، اذنسٙ.
)فٌلسوؾ ألمانً(؛ هذه  أخذ مبدأ المّوة عن المتنبً، ونٌتشه

المّوة بدّلت الفلسفة الّسوداوٌّة التً سٌطرت على تفكٌره أّول 

  حٌاته.

 

ْٛٓت  بٝٓٔ ايعٛاٌَ اؾطد١ٜٓ ٚايعك١ًٓٝ ٚ ايٓفط١ٓٝ  اييت ن
 غدص١ٓٝ ايطهانٝيٓن.

 الجسدٌّة: فهو ال ٌعترؾ بالّشٌخوخة أو الّضعؾ أو الوهن.

ستعصً علٌه المشكبلت وال العملٌّة: ال تجوز علٌه األوهام، وال ت

هات.  تروج عنده الخرافات والتُّرَّ

النفسٌّة: وال تكتمل المّوة التً آمن بها بالجسم والعمل بل بالنّفس 

أًٌضا، وتموٌة النّفس إنّما تكون بالتّهذٌب، وبؤن ٌكون اإلنسان 

 شجاًعا ذا حفاظ ومبادئ عالٌة ومطالب شرٌفة.

 

 َٔ ايٓٓص: َا ٜأتٞٚٓضح 
٠ٓٛ ْٚصعت٘ ٫ تعاز ض بني إميإ ايٓطهانٝيٓن مببدأ ايك

 اإلْطا١ْٓٝ.
الموة التً آمن بها لم تكن لّوة للّظلم والّطؽٌان، وإنّما هً لّوة 

تحمً من االعتداء، وتصون الكرامة من ؼٌر االعتداء على 

ىحرٌّات اآلخرٌن أو ظلمهم أو إٌذابهم.

ى
ى

 بسش ايٓطبام يف ايٓٓص ٚاضشّا:
 . َٔ ايٓٓص أعط أَج١ً ع٢ً ذيو

ىالخاصة/ العامة،      اللٌل/ النهار

 



 
 1907070190ماهر أبو بكر    واتساب 

 

 يحّق لك أن ترتقي٘٘ 

 

  

ىصٝػ١ ايط٪اٍ يف ايٛشاز٠ :
استخرج من النّّص فعبلً من أفعال المماربة أو الرجاء أو  -ٔ

 الشروع .
 ها استخرج من النّص اسم )كاد أو إحدى أخواتها( أو خبر – ٕ
وأخواتها  أو ، وٌُطلب إعراب اسم كاد أعرب ما تحته خط – ٖ

 خبرها .
 مٌّز فعل الشروع من ؼٌره . – ٗ

 ٚأخٛاتٗا : ناد
 أفعال المماربة : كاد / أوشن 
 أفعال الرجاء : عسى/ حرى 

 أفعال الشروع  : شرع، جعل، بدأ، أنشؤ، أخذ، َطِفك 

أفعال نالصة مثل كان وأخواتها هً 

خبرها ٌجب ٌجب لكّن تحتاج إلى اسم مرفوع وخبر منصوب 

ً  ٌجب  أن ٌكون فعبلً مضارعا



ىكادىالمدافُرىوطود
 المسافُر : اسم كاد مرفوع وعبلمة رفعه الضمة.

 ٌعود : جملة فعلٌة ) خبر كاد(

 طسٜك١ اضتدساز اضِ ناد ٚأخٛاتٗا ٚخربٖا : 
أوشن المطُر ٌهِطل

بعد كاد وأخواتها ٌكون مرفوعاً الوالع مباشرة االسم 

 رفعه الضمة أو تنوٌن الضموٌعرب : اسمها المرفوع وعبلمة 

المطر : اسم أوشن مرفوع وعبلمة رفعه الضمة 

أول فعل مضارع نراه بعد ) كاد وأخواتها ( ٌكون خبرها و

المنصوب

 ٌهطل : جملة فعلٌة ) خبر أوشن ( 

 ٬َسعات :
كاد وأوشن : ٌردان بالماضً والمضارع - ٔ

 والبمٌة بالماضً فمط. 

ى أوشن / كاد / عسى / حر -  ٕ

 ٌكون خبرها مع أن أو بدون أن

 كاد الحادث ٌمُع / كاد الحادُث أن ٌمع

 أن ٌمع : مصدر مإول ) خبر كاد( 

 ) المصدر المإول ٌتكون من : أْن + فعل مضارع( 

 أّما أفعال الشروع فإّن خبرها ال ٌمترن بؤْن .

) ال ٌجوز أن نمول :  أن ٌتوافدون( بدأ الطبلب ٌتوافدون

: ١َٓ شرع، جعل، بدأ، أنشؤ، أخذ، أفعال الشروع : ) ساي١ ٖا

( لد ال تكون من أخوات كاد؛ أي لٌست من أفعال الشروع َطِفك

فً بعض الحاالت وٌكون السإال :

 

 َٝٓص فعٌ ايػسٚع َٔ غريٙ 
 فعل الشروع ٌؤتً بعده فعل مضارع  –أ 

 ؼٌر الشروع ال ٌؤتً بعده فعل مضارع . –ب 

 أخذ الطالُب الكتاَب .

 الطالُب ٌكتُب . أخذ

 : لٌس فعل شروعٔأخذ  الحل : 

 : فعل شروع ٕأخذ 

  

ما الضرورة  -ٕعّرؾ الضرورة الّشعرٌّة.    -ٔ صٝػ١ ايط٪اٍ :

 الشعرٌّة فً البٌت اآلتً ....

 تمٌّد باألبٌات الواردة وهً كافٌة .

من لٌود  رخصة أعطٌت للّشعراء للتخفّؾ ايٓطسٚز٠ ايٓػعس١ٜ :

.ًّ  لواعد اللّؽة لٌستمٌم الوزن العروض

 َٛاضع ايطسٚزات ايػعس١ٜ :  

 صسف َا ٫ ٜٓصسف:  -1
  انِ ًٌرا تِـفــرُّ ِمـَن البَـنً          دنـانوألمى الّشرُق منها فً ثٌاب

 واألصل: دنانٌَر .

كلمة ) دنانٌر ( ممنوعة من الصرؾ؛ أي ممنوعة من  تٛضٝح :

 التنوٌن، لكّن الشاعر اضطّر إلى التنوٌن.

 
 ؽفٝف املػٖدد يف ايكٛايف: -2

 ً المَــْوُم أَنِّـً أَفِـــرْ عاِمرّي   )م(   ال ٌَــدَّعِ فــبل وأَبٌــِن ابنــةَ ال

 واألصل: أفّر.

ءت فً آخر البٌت، لكّن كلمة ) أفّر ( هً كلمة مشدّدة جا تٛضٝح :

 الشاعر اضطّر إلى تخفٌؾ الشدّة وتحوٌلها إلى سكون .

 
 قطع ُٖص٠ ايٛصٌ:  -3

 ـنُ بِـنَـّثٍ وتَـْكثِـٌِر الُوشــاِة لَمـٌ     هُ ِسـرٌّ فَـإنَـّ نِ إذا جـاَوَز اإِلثنٌ

 واألصل: االثنٌن.

كلمة ) االثنٌن ( همزتها وصل فً األصل، لكّن الشاعر  تٛضٝح :

 اضطّر أن ٌحولّها إلى لطع.

 
 ٚصٌ ُٖص٠ ايكطع:  - 4

ٌِْر أهلِِه   ٌبُللً الّذي اللى ُمجٌُر اّمِ عاِمر            وَمْن ٌَْصنَعِ الَمعْروَؾ فً ؼَ

 أّم عامر: الضَّبع()

 واألصل: أّم عامر 

لطع فً األصل، لكّن الشاعر اضطّر كلمة ) أّم ( همزتها تٛضٝح : 

 لتحوٌلها إلى همزة  وصل ) اّم (

 


