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صــرف ()1
مراجعة ال ّنـحـو وال ّ

د .عـلــي طــــلـــفـــــاح

منـ ـ ـوذج()1

السؤاؿ األكؿَّ(:عػػػػالمة) :أ) اق أر النص األدبي اآلتي ،ثـ أجب عف األسئمة التي تميو:
القكية تأخذ بيد أبنائيا إلى العمؿ المضمكنة نتائجو ،كتحمؿ عمى
" إ ٌنما العمؿ عبادة ،كاألمة
ٌ
تحسف إدارةى شؤكنيا ،فكـ و
و
أمة فسدت بفساد
ضعيؼ حالييا ،ال
أمة
ي
عاتقيا تكريميـ ،فال خير في ٌ
عمميا في العمؿ ،فما حافظ عمى سماء الكطف إال الشرفاء.
إدارتيا ،كعدـ اتخاذىا الحكار نيجا
ٌ

(ٔعالمات)

ُ-استخرج مف النص:

أ) صفة مشبية عممت عمؿ فعميا.

ب) حرؼ جر يفيد السببية.

ج) جممة تتضمف (ال) النافية لمجنس.

د) حرؼ جر يفيد االستعالء المجازم.

ك) جممة تضمنت (ما) كافة.

ز) اسما منسكبا.

ِ -أعرب ما تحتو خط إع اربا تاما.

(ْعالمات)

علي طلفاح

(ٖعالمات)

ْ -حدد نكع االستثناء في جممة :فما حافظ عمى سماء الكطف إال الشرفاء.

(عالمتاف)

ٓ -ما المعنى الذم أفاده حرؼ الجر ( إلى) الكارد في النص؟

(عالمتاف)

ٔ -انسب إلى كممة (يد) الكاردة في النص.

(عالمتاف)

ٕ -يجكز في النسبة إلى( سماء) كجياف اذكرىما.

(عالمتاف)

ٖ -اضبط آخر كممة (العمؿ) الكاردة في جممة :إ ٌنما العمؿ عبادة.

(عالمتاف)

ّ -كضح اإلعالؿ في ( نتائج ،سماء).

السؤاؿ الثانيَّ( :عالمة):أ) عمؿ كال مما يأتي:
ً
ػي.
ُ -ننسب إلى كممة (مدينة) فنقكؿ :ىمػ ػ ىػدن ػ ػ ٌ
ً
النداء ،أجب.
سامع
ِ -لـ يعمؿ اسـ الفاعؿ(سامع) عمؿ فعمو في جممة :يا
ى
َّّ -
ط ىم هح نبي هؿ.
حؿ المصدر (إحراز) محؿ فعمو في العمؿ في جممة :إحرياز المرًء
المجد ىم ٍ
ى
ْ -عدـ كجكد إعالؿ في كممة(نسي).
ٓ-
ً
(عالمتاف)
م) مع الضبط بالشكؿ.
ب) يرَّد االسـ المنسكب إلى المنسكب إليو في كممة( ىك ىػػبػػد ٌ
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(ٖعالمات)
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(ٕعالمات)

صكب الخطأ في ما تحتو خط في كؿ مما يأتي:
ج) ٌ
ػأخر عف مكاعػػيدؾ.
ُ -ال ت ػتػ ي

علي طلفاح

نكر.
العمـ ه
ٌِ -إنما ى
ّ -أكرقػ ً
األشجار ما عػػدا شجػػروة.
ػت
ي
الطالب ىن ىسكا كاجباتيـ.
ْ-
ي

ػار المستػثمريف ما حاشا المحػتػك ػ ًػر منيـ.
ػرـ الػػتٌ ػ ٌ
ػجػ ػ ى
ٓ -أحتػ ي
د) اذكر نكع األداة المخطكط تحتيا.
ُ -تي ًع ػ ٌػد لي ػ ىػج ػ ٍػيػ ػ يػف ما طيػ ػػمًب إلييا مف أفػ ػك ػ و
ػار لتطكير المدينة
ً
المير
الحسناء لـ يغمًو
يخطب
كمف
نفكسنا
ِ -ي
ى
تيكف عمينا في المعالي ي
ي
ً
ً
الن ً
الصرؼ.
الحركة األخيرة لمكممة مف
ّ -دراسةي
اىتمامات ٌ
حك ال ٌ
ق) ضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة مما يأتي:

(ْعالمات)
علي طلفاح

(َُعالمات)

ب إًلى َّي ًم َّما ىي ٍد يعكىن ًني إًلى ٍي ًو}
ىح ُّ
ُ -أفاد حرؼ الجر(إلى) في قكلو تعالى { :قا ىؿ ىر ِّب ِّ
الس ٍج يف أ ى
ج) التبييف.

د) الظرفية المكانية.

أ) انتياء الغاية المكانية .ب) انتياء الغاية الزمانية.
يصدؽ قػػػػػػػػػػػػكليو فػػػعػػػػػػػػػػػمىو.
ػػػػػػػف
(مف) في جممة:
ُّ
أحػػػػػػػب ًمػػػػف الػػػػػ ٌنػػػػػػاس ىم ٍ
ي
ِ -نكع ى
د) حرؼ جر.
ج) اسـ استفياـ.
ب) اسـ شرط.
أ) اسـ مكصكؿ.
ّ -المستثنى في جممة :شار ىؾ الالٌعبكف في المباراة سػػػكل اثػنػيػف ب ً
ػػقػػػػيا في قائمة االحتياط .ىك:
ى
د) اثػنػيػف.
ج) المباراة.
ب) س ػػكل.
أ) الالٌعبكف.

ػػػػار المستػثمريف ما عػػدا المحػتػكػػػر منيـ.
ْ -الضبط الصحيح لكممة (المحتكر)
أحتػػرـ الػػتٌ ٌ
ػػػج ى
ي
د) المحػتػك ػ ٍػر.
ج) المحػتػك ػ ًػر.
ب) المحػتػك ػ ىػر.
أ) المحػتػك ػ يػر.
ٔ -كاحدة مف الكممات اآلتية ال إعالؿ فييا.
أ) غ ػيػػبة.

ب) ميعاد.

ج) ميقات.

د) قيمة.

ٕ -إذا أسند الفعؿ (رمى) إلى كاك الجماعة فإنو يكتب بالصكرة:
رم ػ ػ ػػككا.
د) ى

رمػ ػكا.
أ) ي

رمػيكا.
ب) ى

رمػ ػ ػكا.
ج) ى

أ) ترجػػكيػػف.

ب) ترج ػيػػف.

ج) ترج ػي ػي ػػف.

ٖ -إذا أسند الفعؿ ( ترجك) إلى ياء المخاطبة فإنو يكتب بالصكرة:
3

ترجػ ػ ػ َّػف.
د) ي
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ٗ -تعرب الكممة المخطكط تحتيا في بيت الشعر اآلتي:
ً
كبعض الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػد ً
الح ٍم ً
ػاء
اء يمٍمتى ىم هس ًشفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاه
كداء ي
ي
ليس لو شف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ؽ ى
ي

أ) فاعؿ.

ب) مضاؼ إليو.

ج) مفعكؿ بو.

د .عـلــي طــــلـــفـــــاح

د) نائب فاعؿ.

ً
ِّث عمى تى ُّ
األخطاء،.....ىي:
جنب
ٗ) الكممة الصحيحة التي تصح إلكماؿ الفراغ في جممة :يحرص
المتحد ي
ى
د) الػ ػػمُّ ٍغ ػ ػ ًكيَّة.
ج) ال ػمُّ ىغػ ػ ًكيَّة.
ب) ال ػمَّ ٍغ ػ ػ ًكيَّة.
أ) ال ػمَّ ىغ ػ ػ ًكيَّة.

إجابـــة الــنــمــــــــــوذج األول
إجابة السؤاؿ األكؿ:
و
ب) الباء في( بفساد)
ضعيؼ
ُ) أ -

علي طلفاح

ج) ال خير في أمة ضعيؼ حاليا.
عمميا
ك) ٌ

ق) ٌإنما العمؿ عبادة.
د -عمى عاتقيا
ِ) نتائجو :نائب فاعؿ السـ المفعكؿ مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره ،كىك مضاؼ.
ق :ضمير متصؿ مبني في محؿ جر مضاؼ إليو.

نيجا :مفعكؿ بو و
ثاف لممصدر منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.
الزئػػد (اليػػاء) بعػػد ألػػؼ صػػيغة
ّ) نتػػائ  :أصػػميا( نتػػايج) ،بػػدليؿ المفػػرد (نتيجػػة) ،كقػػع حػػرؼ المػػد ٌا
منتيى الجمكع؛ فىقيمً ىب ىمزة ،نكعو :إعالؿ بالقمب قمبت الياء ىمزة..
سماء :أصميا( سماك) ،بدليؿ المضارع (يسمك) ،تطرفت الكاك بعد ألؼ زائدة فقمبت ىمزة ،

نكعو :إعالؿ بالقمب قمبت الكاك ىمزة
ْ) استثناء مفرغ (ناقص).

علي طلفاح

ٓ) انتياء الغاية المكانية.
م.
ٔ) ىي ػ ػ ىػد ًك ٌ

ً
ٕ) ً
ػي.
سماك ٌ
م ،سمائػ ػ ٌ
ٖ) العم يؿ :الضمة.

إجابة السؤاؿ الثاني( :أ)

ً
كي ٍفتى يح حرفيوي الثٌاني.
ياءه تي ٍح ي
ُ -ألنيا جاءت عمى كزف(فىعػ ٍػي ػمىة) ٍ
ذؼ ككذلؾ تاؤه ي
فإف ى
ِ -ألنو فقد شرطا مف شركط العمؿ( جاء غير منكف).
ّ -ألنو استكفى شرط العمؿ حيث جاء مضافا إلى فاعمو.
ألف الياء أصمية.
ٌْ -
4
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ب) ىكػ ػبً ػػد :مكسكر العيف.

العمـ
ػأخر.
ج) ُ -ت ػتػ ٍ
ِ -ي
مكصكلية) .
د) ُ -اسـ مكصكؿ(
ٌ

ّ -شج ػرةن.

نسكا.
ْ -ي

د .عـلــي طــــلـــفـــــاح

ٓ -حاشا

ِ -اسـ شرط.

ّ -حرؼ عطؼ.
ق) الدكائر.
ُ -ج

ِ -أ

ّ -د

ٔ-ج

ٕ -ب

ٖ -د

ْ -ب
ٗ -ج
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ٓ -أ

علي طلفاح
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مراجعة ال ّن ـح ــو الصّـ ــرف ()2

د .عـلــي طــــلـــفـــــاح

منـ ـ ـوذج()2

السؤاؿ األكؿ :أ) (ّْعػػػػالمة) :اق أر النص األدبي اآلتي ،ثـ أجب عف األسئمة التي تميو:

شيما خمقو ال
بني ،ال تعػتػذر إال لمف يجد لؾ عذرا ،ككف رجال
ن
قاؿ أحد الكتٌاب يكصي كلده :أم ٌ
معتذر فاستقبمو بكجو إنساني ،كجازًه عف إساءتو بالصفح ،يم ً
تجاكناز
اعتذر إليؾ
أحدا ،كاذا
يغػػتاب ن
ه
ى
ٌ
فػػػاز غػير الداعػػػيف.
المنسي ،ىكٍلتيػكػثػػر
الماضي
الدعاء في الميؿ التقاء األذل ،فما ى
ى
ٌ
ى
ُ-استخرج مف النص:

أ -اسما منسكبا.

(ٔعالمات)

ب -اسما مكصكال.

د -حرؼ جر يفيد الظرفية الزمانية .ق -الـ تعميؿ

ج -فعال مضارعا مجزكما.
ك -حرؼ جر يفيد البدلية.

ِ -أعرب ما تحتو خط إعرابا تاما.

(ْعالمات)

الداعيف).
ّ -كضح اإلعالؿ في الكممات اآلتية (:قاؿ ،يجد ،يك ٍف ،الدعاء،
المنسيٌ ،
ٌ
ْ -انسب إلى الكممات اآلتية مع الضبط (:األذل ،الماضي ،اتٌ ػقػػاء ،يخ ػميؽ).

(ُِعالمة)

ٓ -اضبط كممة(غ ػي ػػر) الكاردة في النص.

ػاز غػير الداع ػػيف؟
ٔ -ما نكع (ما) الكاردة في جممة :فما ف ػ ى
بيف حكـ المستثنى بعد أداة االستثناء في الجمؿ اآلتية.
ب) ٌ
جع ٍؾ
نام ًت
األعيف إال مقمةن
تسكب ٌ
مع كتىرعى ٍ
ي
ي
مض ى
الد ى
ُ -ى
األردف ما عػػػػدا ٌأـ قػػيس.
األماكف األث ػ ػرَّي ػ ػ ػ ػ ػةى في
زرت
ِ -ي
ٌ
ى

(ٖعالمات)
(عالمتاف)
(عالمتاف)
(ٓعالمات)

علي طلفاح

ّ -ال يعجػ يػبػػني مف ال ٌػنػ ً
المخمص في عممو.
ػاس أح ػ هػد إالٌ اإلنساف
ى
النرجس.
ىار سكل ٌ
ْ -تفتٌحت األز ي
ػار المستػثمريف حاشا المحػتػك ػػر منيـ.
ػرـ الػػتٌػ ٌ
ػجػ ػ ى
ٓ -أحتػ ي
ج) حدد أركاف االستثناء في الجممتيف اآلتيتيف.

ػشائـ.
ُ -غ ٌػنى الجميعي في الحقػػؿ إالٌ المتػ ى
ؾ الالٌعبكف في المباراة غػيػػػػر اثػنػيػف ىبػ ًػقػ ػػيا في قائمة االحتياط.
ِ -ما شار ى
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د) اضبط آخر الكممات المخطكط تحتيا في كؿ مما يأتي:
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(َُعالمات)

العمػػا يؿ إالٌ أدكات ػيػ ػػـ.
ُ -كصػ ػ ىؿ ٌ
النرجس.
ىار سكل ٌ
ِ -تفتٌحت األز ي

علي طلفاح

األياـ.
كتب طو حسيف ما خال كتاب ٌ
ّ -قر ي
أت ى
ْ -فػػما شكػ ػ ػ ػ ػػا إال الكسكؿ.
ٓ -ال تتأخر عف مكاعيدؾ.

أحدا بسكوء.
ٔ -ال يغتاب
المؤمف ن
ي
ٕ -مطالعتيػػؾ الكتب تجعمؾ أكثر ُّ
تمي ناز.
ٖ -أذاىبةه لي ىجيف مع صديقاتيا لممشاركة في برنامج الحفاظ عمى البيئة؟
مستجاب الدعكة.
قائـ الميؿ
ي
ٗ -ي
ً
ً
الرسمي؟
الدك ًاـ
المدرسية خارىج
المكتبة
َُ -أمفتكحةه أب ػ ػكاب
أكقات ٌ
ٌ
ٌ

(َِعالمة)

خططت تحتو إعرابا تاما:
ق) أعرب ما
ي
ً
ؽ ال ٌش َّ
اب الميٌذبة أخالقيػػػػػػػػػػػو.
ُ-
أصاد ي

ِ -ما عيدتيؾ يا طمفاح إال من ًج ناز ك ً
اجباتػػػػ ىؾ في كقتيا.
ي
إنتاجو.
افٌ ،
ي
عم ي
إف قممي بجماؿ طمٌتؾ بديعه
ّ -يا ٌ
االجتماعية حفظي ىؾ الػػػػػ َّ
كد.
مسؤكلياتؾ
أىـ
ْ -مف َّ
ٌ
ٌ
ٓ-
ٔ-
ٕ-
ٖ-

قاؿ تعالى{ :كما ا ٍل ىحىياةي ُّ
الد ٍنىيا إًالَّ ىمػػػػتىػػػػاعي ا ٍل يغ ير ً
كر }
ى
ً
ال ي ً
َّ
العالية
اليم ًة
تحمؿ
قدـ عمى ُّ
المسؤكلي ًة ه
ي
أحد غػػيػػػ ير ذكم ٌ
أـ قػػيس.
األماكف األث ػ ػرَّي ػ ػ ػ ػ ػةى في
زرت
األردف عػ ػػدا ِّ
ي
ٌ
ى
ذم الجالؿ إلى ىن ً
يك ػ ُّػؿ ال ٌذ ً
فاد
ير تى ػقػ ػكل
ى
خائر غػػػ ى

الكطف.
ضحى بحياتو ليحيا
ٗ -كـ جندم ٌ
ي
بيح
مد بالثَّ ىم ًف َّ
الر ً
ت لي ًعفَّتي كأىبى ىبالئي ىكأ ٍ
الح ى
َُ -أىىب ٍ
ذم ٍ
ىخ ى

7

علي طلفاح

مركـــــز االتـــحـــاد

التميز في مراجعة للغة العربية التخصص (ف)2102 -2102()2

د .عـلــي طــــلـــفـــــاح

ك) لماذا عممت المشتقات المخطكط تحتيا عمؿ فعميا.

عية.
ؾ
ُ -يشار ي
الم ٍد ًر ى
تطك ٌ
ككف مستقبمىيـ في بر ى
ي
شباب الكطف ي
امج ٌ
ً
أف فرىح يمدرىك هة مستقبمىيا عمى كفؽ تخطيط كتفكير سميميف.
فرىح ،ثقي ٌ
ِ -يا ٌأـ ى
و
كنٍب وؿ.
أنت عميو مف
ّ -يا ى
ش ٍي نما خمقيو ،ى
شيامة ي
ابؽ عمى ما ى
أت ركايةن يمنظَّ ىم نة أحداثييا.
ْ -قر ي
ز) كضح اإلعالؿ بالقمب أك الحذؼ في كؿ مف الكممات المخطكط تحتيا:
األرض لـ تى ٍح ًف ٍؿ بً ً
ً
مت َّ
عاقىب وة
بائع
ص ىـ ٌ
خداعي
أف ى
كال تىعمَّ ى
ُ -يا ى
الخ ٍ
خير مف و
منقطع.
كثير
و
دائـ ه
ِ -قمي هؿ ه
ؾ ذلؾ ً
صاف َّ
حؽ ً
شق ىي فؤاده.
ّ -ىم ٍف
كم ٍف تر ى
ى
غيره ىنجا ،ى
الحؽ كىدـ الباطؿ.
اف
ٌ
أقاـ ميز ى
ْ -مف ى
قكم بالحجج أقنع ،كمف عدؿ ى
ً
يف }.
ٓ -قاؿ تعالى { :ىكالى تى ًي ينكا ىكالى تى ٍح ىزينكا ىكأىنتي يـ األ ٍ
ىعمى ٍك ىف ًإف يكنتيـ ُّم ٍؤ ًمن ى
و
قاض في اإلسالـ الخميفةي عمر بف الخطاب . 
َّٔ -أك يؿ

(ٖعالمات)
علي طلفاح

(ِْ عالمة)

ً
كينةي فمػا أ ٍىد ىركػتيـ
ٍتكىا تىم ي
ش ى
الس ى
س ىعػػػ ٍك ىف كأ ى
كف كعميكـ ٌ
الصالة فال تأتكىا تى ٍ
يقيمت ٌ
ٕ -قا ىؿ رسك يؿ الل  " :إذا أ ى
صمُّكا كما فاتكـ فأتً ُّمكا"( .متٌفؽ عميو).
فى ى
كخذكا ىعٌن ىي عمى البالغةٌ ىد ٍرسا
كف شأٍكم ىى ٍم ٌمكا
ي
ُّٖ -أييا المقػػتىػػفي ى
اآلتية ،مع ٌ ً
ً
انسب إلى األس ً
السميـ:
ماء
ح)
ٍ
الضبط ٌ
ُ .الجامعة

ِ .لى ػبًػ ػؽ

صحيفة
ُُ .ى

ُِ .يعػ ىػب ػ ٍػيػ ىػدة

ٔ .قضاء

ٕ .ىندل

علي طلفاح

(ِٓعالمة)

ّ .حمراء

ْ.ابتداء

ٓ.صفاء

حيفا
ٍٖ .

ٗ .ىكػ ىػن ػ ىػدا

َُ.الماضي

يم ٍي ىمة
ُّ .أ ى
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(ُٖعالمات)

ط) ضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة مما يأتي:

ابؽ عمى ما أنت عميو.
ُ) الكممة التي تصح إلكماؿ الفراغ في جممة :يا صادقنػػػػػػػػػػػػػػػػا ....ى
ب) ً
عيده.
عيده.
عيده
عيده.
أ)
د) ٍ
ج) ي
ى
ِ) أفاد حرؼ الجر ( مف) في بيت الشعر اآلتي:
ػػػػف و
بالحشا يمػػتىػ ػ ىػك ِّى ػ ػ ًػج
ِّر
ػت في أ ٍىم ًر اليىكل يمتى ىحي نا
فى ى
ًم ٍ
ظ ػ ػ ٍمػ ي
نار ى
ج) بياف الجنس .د) ابتداء الغاية المكانية.
ب) السببية.
أ) التبعيض.

ّ) أفػػاد حػػرؼ الجػػر ( إلػػى) فػػي قكلػػو تعػػالى { :ىكالمٌػػوي ىخمىقى يكػ ٍػـ ثيػ َّػـ ىيتىىكفَّػػا يك ٍـ ىك ًمػػن يكـ َّمػػف ييػ ىػرُّد إًلىػػػػػى أ ٍىرىذ ًؿ
ً
ً
ًو
يـ قى ًد هير }
ا ٍل يع يم ًر ل ىك ٍي الى ىي ٍعمى ىـ ىب ٍع ىد ع ٍمـ ىش ٍينئا إً َّف المٌوى ىعم ه
أ) انتياء الغاية المكانية.

ج) التبييف

ب) السببية.

د) انتياء الغاية الزمانية.

ىدية قدَّميا ليا أبي في ذكرل زكا ًجيما.
ْ) أفاد حرؼ الجر ( في) في جممة :فرحت ك ى
الدتي في ٌ
المكانية المجازٌية.
ظرفية
الطرفية
السببية .ج)
الحقيقية .ب)
الظرفية المكانية
أ)
ٌ
الزمانية .د) ال ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ً
قصائد جميؿ بثينة!
م في
ٓ) أفاد حرؼ الجر ( في) في جممة :ما أجم ىؿ
معاني الغزؿ العذر ٌ
ى
المكانية المجازٌية.
الظرفية
الزمانية .د)
الطرفية
السببية .ج)
الحقيقية .ب)
الظرفية المكانية
أ)
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الماديَّة.
معطاء عػػمى قػػػػمَّػػػة إمكانياتو
بمد
ُّ
ٔ) أفاد حرؼ الجر (عمى) في جممة:
ٌ
األردف ه
ه
أ) المصاحبة.

السببية.
ب)
ٌ

ٕ) أفاد حرؼ الجر ( عمى) في قكؿ الشاعر:

الحقيقي.
ج) االستعالء المجازم .د) االستعالء
ٌ
علي طلفاح

قمب إٌال كىك تى ٍعمي م ار ًجمي ٍو
الك ً
داع ىع ًشٌيةى
كال ى
كقى ٍفىنا عمى ىج ٍم ًر ى
الحقيقي.
ج) االستعالء المجازم .د) االستعالء
السببية.
ب)
أ) المصاحبة.
ٌ
ٌ
خالد الجائزة عػػف فريقو الفائز في المسابقة العممي ً
َّة.
ٖ) أفاد حرؼ الجر ( عف) في جممة :تسمٌـ ه
أ) المجاكزة.

السببية.
ب)
ٌ

ج) المصاحبة.

د) البدلية.

يف }.
ٗ) أفاد حرؼ الجر ( الالـ) في قكلو تعالى { :ىكأ ٍيزًلفى ًت ا ٍل ىج َّن ية لً ٍم يمتَّ ًق ى

أ) االختصاص.

ب) السب ػب ٌػية.

الممكية.
ج)
ٌ

ب) السب ػب ٌػية.

الممكية.
ج)
ٌ

د) اإللصاؽ.

السماك ً
ً َّ ً ً
ات ىك ىما ًفي األ ٍىر ً
ض}
َُ) أفاد حرؼ الجر ( الالـ) في قكلو تعالى { :لمو ما في َّ ى
أ) االختصاص.

د) اإللصاؽ.

سعاد بمبادئيا في اختيار األكفأ لمف يمثميا
َّػػدت
ُُ) أفاد حرؼ الجر ( الباء) في جممة :تقػػي ٍ
ي
ج) االستعانة .د) اإللصاؽ الحقيقي.
م.
أ)
ٌ
السببية .ب) اإللصاؽ المجاز ٌ
2
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يمػػػػػػػػػػػػػـ) في قكؿ الشاعر:
ُِ) تعػػػرب كممة(األ ى
ػت أىخالقييي ػ ػ ٍػـ ىذ ىى ػ ػ ػ ػ ػ يػبكا
ػت
ػإف يى ػ ػ يػـ ىذ ىى ػ ىػبػ ػ ٍ
كا ٌنػػػػما األ ىيم ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ األخػ ػ ػ ػ ػ ػػالؽ ما ىبػ ًػق ػ ىػيػ ػ ػ ٍ
فىػ ػ ٍ
إف مرفكع.
إف منصكب .ب) مبتدأ مرفكع .ج) خبر مرفكع .د) خبر ٌ
أ) اسـ ٌ
ُّ) كردت (ما) الشرطية في إحدل الجمؿ اآلتية:
ػث ال ٌشػػاعر مػػػػػا في ق ػػمبو في أشعاره.
أ) ي ػبػ ػ ٌ
ع تػ ػق ػ ػػديػ ػ ػ ىػر جيػ ػ ػػكد اآلخريف كشك ػ ػ ىػرىا.
ب) مػػػػػػػػػػػػػا أرك ى
ت عمكـ العر ً
ج) لكال القرآف العظيـ ما ك ً
ت.
بية كال
ازدىر ٍ
ض ىع ٍ
ي
ى
ي
ي ي
تحصد.
ع
ٍ
د) ما تػ ػػزر ٍ
ُْ) جاءت (ال النافية لمجنس) في إحدل الجمؿ اآلتية.
الن ً
الصرؼ.
أ)
تخصصت في ٌ
ي
حك ال ٌ
اح في البستاف.
ج) ال شجرة تفٌ و

ب) ال تتأخر عف مكاعيدؾ.

جي ندا.
السمٌة إال ىم ٍف َّ
يتدرب ٌ
د) ال ييحسف ى
لعبةى كرًة ٌ
ُٓ) الجممة التي تتضمف( ىم ٍف االستفيامية) ىي:
أ) {قىػ ػ ػ ٍد أى ٍف ػ ػمى ىح ىمػػػػػف تىػ ػ ػ ىزَّكى}.
ب الس ً
ات ك ٍاأل ٍىر ً
ب) {قيػ ػ ٍؿ ىمف َّر ُّ
ض يق ًؿ المَّوي}
ى
َّم ىاك ى
علي طلفاح
ج) { ىك ىمػػػػػف ىي ػ ػتَّػ ػ ً
ؽ المَّوى ىي ٍج ىع ػ ػػؿ لَّوي ىم ٍخ ىر نجا }
د) { كلًمٌ ًو يسج يد مف ًفي الس ً
طك نعا ك ىكرنىا ك ًظاللييـ بًا ٍل يغ يد ِّك كاآلص ً
ً
اؿ }
ى ى
ي
ى
ى ىٍي ى
َّم ىاكات ىكاأل ٍىرض ى ٍ ى ٍ ى

ُٕ) الكممة التي تصح إلكماؿ الفراغ في جممة :عمى الطٌمبة اآلتية ..........الحضكر إلى الساحة.
أ) أسماءىـ.

ب) أسمائيـ.

ج) أسماؤىـ.

د) أسماأىـ

ُٖ) جاءت (إال) أداة حصر في إحدل الجمؿ اآلتية:

ػدت ليمةى ً
ػامجا كث ػػائ ػق ػ نػي ػػا.
أ) ما شاىػ ػ ي
أمس إالٌ ب ػرن ػ ن
يدا.
حضر
ج) ما
الطػػػػالب إال ز ن
ي
ى

ػشائـ.
ب) غ ٌػنى الجميعي في الحقػػؿ إالٌ المتػ ى
د) حضر الطالب االحتفاؿ إال حقائبيـ.
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إجابـــة الــنــمــــــــــوذج الثاني
ب) ىم ٍف (في جممة :إال لمف يجد)
ق) الالـ ( التقاء األذل)

ػذر ،ت ػك ػث ػ ٍػر
ج) تع ػتػ ٍ
ك) عف( كجازه عف إساءتو).

ِ -خمقو :فاعؿ لمصفة المشبية مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره ،كىك مضاؼ.
ق :ضمير متصؿ مبني في محؿ جر مضاؼ إليو.
الماضي :مفعكؿ بو السـ الفاعؿ منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.
ى
ّ -تكضيح اإلعالؿ:
ً
ت بفتحة فقيمبًت ألفنا ،نكعو :إعالؿ
كسبًقى ٍ
تحرىكت الكاك ي
 قاؿ :أصميا( قى ىك ىؿ) ،بدليؿ المضارع (يقكؿ)ٌ ،بالقمب قمبت الكاك ألفا.
أصميا(ي ػ ػ ٍػك ًجد) ،بدليؿ (المجرد :كجد) يحػ ًػذفػ ػػت الػ ػكاك مف المثاؿ الكاكم (فعؿ)عنػد أخػذ المضػارع منػو (يفعػؿ)،
 يجد:ى
إعالؿ بالحذؼ( حذؼ الكاك).
ي ِّ
الساكنيف ،إعالؿ بالحذؼ(
 يك ٍف :أصميا( يك ػ ٍػك ٍف) ،بدليؿ (كاف /يككف) ،فع هؿآخره ،ي
فحذؼ كسطو اللتقاء ٌ
أجكؼ يسكف ي
حذؼ الكاك).
 -الدعاء :أصميا( دعاك) ،بدليؿ المضارع (يدعك) ،تطرفت الكاك بعد ألػؼ ازئػدة فقمبػت ىمػزة  ،نكعػو :إعػالؿ بالقمػب

قمبت الكاك ىمزة.

فقمً ىبػػت
ػت فػػي الكممػة الػكاك كاليػػاء كجػاءت أكالىمػا سػاكنة ،ي
المنسػي :أصميا(منسػػكم) ،بػدليؿ الثالثػي (نسػػي) ،اجتمع ي
ٌ
ت مع الياء األخرل .نكعو :إعالؿ بالقمب قمبت الكاك ياء.
ثـ أ ٍيد ًغ ىم ٍ
الكاك ياءٌ ،
ً
أصميا(الداعػ ػ ػ ػ ػ ٍػيػ ػ ٍػيػ ػػف) ،بدليؿ (المفرد -الداعي) ،حذفت الياء مف آخر االسـ المنقكص عند جمعو جمع
الداعيف:
 ٌمذكر سالما ،ككسر ما قبؿ الياء إشارة عمى حذؼ الياء ،عمي طمفاح إعالؿ بالحذؼ( حذؼ ياء االسـ المنقكص).

م.
ْ -األذل :أى ىذ ًك ٌ

غير :ألنيا فاعؿ.
ٓ -ي
ٔ -نكع (ما) نافية.

م.
 الماضي :ىماض ًك ٌ

ً
 اتقاء :ات ػ ًػي.
قاك ٌ
م ،ات ػقػ ػػائػ ٌ

ً
ػي.
 -خمؽ :يخػمي ػػقػ ػ ٌ

علي طلفاح
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ب) حكـ االسـ الكاقع بعد أداة االستثناء.
ُ -مقمةن :كاجب النصب.

َِّ -أـ :كاجب النصب.

ّ -يجكز فيو كجياف :أ) النصب عمى االستثناء.

كنصب ػػا كجػ ػ ِّػرا.
ب) أف يعرب بدال يتبع حركة (المستثنى منو) رف ػ نػع ػػا
ن
ْ -كجكب الجر عمى أنو مضاؼ إليو.
مجركرا.
اسما
ن
ٓ -يجكز فيو كجياف :أ) ن
ج) أركػػػػػاف االستػػثػػػنػػػػػػػػػػػػػػاء .رتب إجابتؾ
الح ػكػ ػ ػ ػ ػ ػػـ :الغناء.
ُ -ي

 -المست ػثػػنى منو :الجميع.

المست ػثػػنى :المتشائـ.

الح ػك ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ :نفي (عدـ) المشاركة.
ِ -ي
المست ػثػػنى :اثػػنيف.

د) الضبػػػػػػػػػػػػػػػػط
ُ -أدك ً
ات.
يغتاب.
ٔ-
ي

ق) اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػراب:

كبا.
ب) مفعكنال بو منص ن

ً
النرجس.
ِ-
الكتب.
ٕ-
ى

 أداة االست ػثػ ػػناء :إال المست ػثػػنى منو :الالعبكف. أداة االست ػثػ ػػناء :غػػيركتاب.
ّ-
ى

لجيف.
ٖ -ي

ْ -الكسك يؿ.
ًٗ -
الميؿ.

تتأخر.
ٓ-
ٍ

اب.
َُ -أبك ي

ُ -أخالقو  :نائب فاعؿ السـ المفعكؿ مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره ،كىك مضاؼ.
ق  :ضمير متصؿ مبني في محؿ جر مضاؼ إليو.
ِ -ك ً
اجباتؾ :مفعكؿ بو السـ الفاعؿ منصكب كعالمة نصبو الكػػسرة الظاىرة عمى آخره .كىك مضاؼ.
ؾ :ضمير متصؿ مبني في محؿ جر مضاؼ إليو.
ّ -إنتاجو  :فاعؿ لمصفة المشبية مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره ،كىك مضاؼ.
َّْ -
الكد

ق :ضمير متصؿ مبني في محؿ جر مضاؼ إليو.

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

ٓ -متاعي  :خبر مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره.
غير  :بدؿ مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره.
ٔ -ي
أـ
ِّٕ -
غير
ٖ -ى

علي طلفاح

 :اسـ مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره.

 :مستثنى منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره ،عمي طمفاح كىك مضاؼ.

ٗ -جندم  :مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره.

الحمد  :مفعكؿ بو لممصدر منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.
َُ-
ى
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ك) سبب عمؿ المشتقات:
ُ -المدرككف :ألنو جاء معرفا بأؿ التعريؼ.
ِ -ألنو جاء مجردا مف أؿ التعريؼ ،منكنا ،ككقع خػ ػبػ ػ ػ ار.
ّ -ألنو جاء مجردا مف أؿ التعريؼ ،منكنا ،مسبكقا بنداء.
ْ -ألنو جاء مجردا مف أؿ التعريؼ ،منكنا ،ككقع صفة.
ز) تكضيح اإلعالؿ:

عينا السـ الفاعؿ الثالثي األجكؼ؛ فقمبت
ُ -بائع :أصميا( بايع) ،بدليؿ المضارع (يبيع) ،كقعت الياء ن
الياء ىمزة ،نكعو :إعالؿ بالقمب قمبت الياء ىمزة.
عينا السـ الفاعؿ الثالثي األجكؼ؛
ِ -دائـ :أصميا( داكـ) ،بدليؿ المضارع (يدكـ) ،كقعت الكاك ن
فقمبت الكاك ىمزة ،نكعو :إعالؿ بالقمب قمبت الكاك ىمزة.
ً
فقمبًت ألفنا ،نكعو :إعالؿ
كس ًبقى ٍت بفتحة ي
تحرىكت الكاك ي
ّ -نجا :أصميا( ىن ىج ىك) ،بدليؿ المضارع (ينجك)ٌ ،
بالقمب قمبت الكاك ألفا.
ً
ً
ت يػػاء .نكعػػو:
تطرفػػت ال ػكاك بعػػد كسػ وػر؛ فىقيػ ػػمًىب ٍ
 شػػػق ىي :أصػػميا( شق ػ ػ ىػك) ،بػػدليؿ المصػػدر (شػػقاكة)ٌ ،إعالؿ بالقمب قمبت الكاك ياء.
ْ -مي ػزاف :أصميا(مػ ػ ٍػكزاف) ،بػػدليؿ المجػػرد (كزف) ،كقعػػت ال ػكاك سػػاكنةن بعػػد كسػ وػر ،فقمبػػت يػػاء .نكعػػو:
إعالؿ بالقمب قمبت الكاك ياء
الكف) ،بدليؿ (المفرد -األعمػػى) ،حذفت األلؼ مف آخر االسـ المقصػكر عنػد
ٓ -األعمىكف :أصميا(األع ٍ
جمعو جمع مذكر سالما كفتح ما قبؿ الكاك إشارة عمى حذؼ األلؼ ،إعالؿ بالحذؼ( حذؼ األلؼ).

و
قاض :أصميا (قاضي) بدليؿ (قضى يقضي) حذفت الياء مف آخر االسـ المنقكص ألنو اسـ نكرة
ٔ-
نكف بتنكيف الكسر عمي طمفاح نكعو إعالؿ بالحذؼ حذؼ ياء المنقكص.
ٌ

علي طلفاح

كف) ،بدليؿ (اإلسناد :أنت تسعى) يحذفت األلؼ مف ً
عند
ػػكف:
آخر المضارع ى
تسع ى
أصميا(تسع ٍا ى
ى
ٕ -ى
ً
الساكنيف ،كفيتًح ما قبؿ الكاك عند حذؼ األلؼ .إعالؿ بالحذؼ حذؼ
إسناده لكاك الجماعة بسبب التقاء ٌ
األلؼ مف آخر الفعؿ الناقص.

أصميا(تمشيكف) ،بدليؿ (اإلسناد :أنت تمشي) يحذفت الياء مف آخر المضارع عند
ػػكف:
 تم يش ى
ٍ
كض َّـ ما قبؿ كاك الجماعة عند حذؼ الياء .إعالؿ بالحذؼ حذؼ الياء
إسناده لكاك الجماعة ،ي
مف آخر الفعؿ الناقص
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كف :أصػ ػ ػػميا (المقػتػف ػ ػ ػػيكف) بػ ػ ػػدليؿ المفػ ػ ػػرد (المقتفػ ػ ػػي) حػ ػ ػػذفت اليػ ػ ػػاء مػ ػ ػػف آخػ ػ ػػر االسػ ػ ػػـ
ٕ -المقػتػػػػػػػفي ى
المنق ػػكص عن ػػد جمع ػػو جم ػػع م ػػذكر س ػػالما كض ػػـ م ػػا قب ػػؿ الػ ػكاك إش ػػارة عم ػػى ح ػػذؼ الي ػػاء نكع ػػو
إعالؿ بالحذؼ حذؼ الياء.
ح) سؤاؿ النسب
ً
م
ٔ .قضائً ٌي /
قضاك ٌ

ِ .لى ػىبػ ػ ػ ًق ٌي
م
ٕ .ىنػ ػ ىد ًك ٌ

ص ىح ًف ٌي
ُُ .ى

ً
م
ُِ .يع ػ ػ ىػب ػػد ٌ

جامعي
ُ.
ِ

ْ.ابتدائً ٌي
ً
م
ٗ .ىكػ ىػن ػػد ٌ

م
ّ .حم ارًك ٌ
م .أك
ٖ .ح ػي ػفػ ػ ًاك ٌ

ً
ي
حي ػفىػ ػ ًك ٌ
م ،أك ح ػيف ٌ
ُّ .أ ً
ػي
ى
يم ػ ٍػي ػػمػ ػ ٌ

م أك صفائً ٌي
ٓ.صفا ًك ٌ
م
َُ
ى
.الماض ًك ٌ

م
ُْ .ى
أخ ًك ٌ
علي طلفاح

ط) إجابات الدكائر:
 -0ج

ِ -ب

 -3د

 -4ب

 -5د

 -6أ

ٕ -ج

ُُ -ب

ُِ -ب

ٖ -د
 -03د

ٗ -أ

َُ -ج

ُْ -ج

ُٓ -ب

ُٔ

ُٕ -ج

ُٖ -أ
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مراجعة البالغــة العرب ّي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
النمكذج األكؿ :اق أر النص اآلتي ثـ أجب:

كاف ينز ً
قاؿ الرسكؿ -صمى الل عميو كسمـ ":-ما مف يكـ يصبح فيو العبد إال ىمىم ً
الف ،فيقكؿ
أعط منفقنا خمفنا ،كيقكؿ اآلخر :الميـ ً
أحدىما :الميـ ً
أعط ممس نكا تمفنا".
ٌ
ُ -استخرج مف النص:
أ) جناسا ناقصا.

ب) طباؽ إيجاب.

الن ً
يردف بمى يد األىم ًف كاالستًقر ًار ،كم ً
ً
كط يف َّ
االزدىار.
ماء ك
ِ -كضح مكطف السجع في  :األ ُّ ى
ٍ
ٍ
ى
الص ٍدر في:
الع يجز عمى َّ
ّ -كضِّح ىرٌد ى
علي طلفاح
ً
ىيف ىم ٍف ىي ٍس ىمعي ًم ٍف أ ٍىرضي ُّ
النكاحا؟
ض ىعمى أ ٍىربابًيا
ناحت األ ٍىر ي
 ىأ ى
بيف نكع المحسف المعنكم في بيت الشعر اآلتي:
ٌْ -
ػكل لىػ ػ ًػؾ فػ ػػي ُّ
ظ ًيػ ػ يػر
الضػ ػػمكًع كأي ٍ
أٍ
يخفػ ػػي ىىػ ػ ن

يعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىذ ير
يالـ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ىك ىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وػد ىع ٍمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػؾ كأ ٍ
كأ ي

ٓ -بيف المقابمة في قكلو تعالى { :كي ًح ُّؿ لىيـ الطَّيِّب ً
ث}
ات ىكيي ىحِّريـ ىعمى ٍي ًي يـ ا ٍل ىخىبآئً ى
ى
ىي
يي
ٔ -بيف التكرية في بيت الشعر اآلتي:
ك َّ
مب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىرندا
الن ٍيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػر يي ٍش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبًوي ٍ

الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدا
ىجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػؿ ذا ىي ٍجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك َّ
فىأل ى

ب) ضع دائرة حكؿ اإلجابة الصحيحة في ما يأتي:
مع اختالفيما في المعنى مف اآلتي ،ىك:
ُ) المحسف البديعي الذم يتكافؽ فيو المفظاف في النطؽ ،ى
د) التكرية.
ج) السجع.
ب) الجناس.
أ) الطباؽ.
ػػػؿ ،ال بًط ػ ػ ػ ً
ػكؿ األىم ً
بالعػػػػم ً
ػػػؿ.
ِ) المكف البديعي بيف الكممتيف المخطكط تحتيما :يي ػنػ ػ ػ ػػا يؿ الػ َّػن ي
ى
جاح ى ى
د) رد العجز عمى الصدر.
ج) السجع.
ب) الجناس.
أ) الطباؽ.
ّ) المكف البديعي بيف الكممتيف المخطكط تحتيما في بيت الشعر اآلتي:
ؼ بًيا لًي ً
ىح ُّف إلى إً ٍل و
أً
أً
ؽ
ش ٍكقنا ىكًاٌنما
داد ى
شائ ي
ىح ُّف إًلى ىب ٍغ ى
ى
د) رد العجز عمى الصدر.
ج) السجع.
ب) التكرية.
أ) الطباؽ.

علي طلفاح

ْ) المكف البديعي الذم يجمع كممتيف متضادتيف في المعنى ،ىك:

أ) الطباؽ.

ب) الجناس.

ج) السجع.
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النمكذج الثاني :اق أر النص اآلتي ثـ أجب:
شرفكـ اللي بيذا الفتح الجميؿ لنا ،كالحتؼ ألعدائنا ،أف تقترفكا كبي ار مف معاصيو ،أك
" فاحذركا بعد أف ٌ
صغي ار مف مناىيو ،كما النصر إال مف عند الل.
ُ) استخرج مف النص مثاال لكؿ مف:
أ) السجع.

علي طلفاح

ج) الطباؽ.

ب) الجناس الناقص.

ِ -بيف المحسنات المفظية في كؿ مما يأتي:

الق ً
كـ ً
الخٍي ًؿ إلى ىي ً
يامة" .
الخ ٍي ير ىم ٍع ه
قكد بًىنكاصي ى
لسالـ " :ى
الصالة كا ٌ
أ) قاؿ عميو ٌ
ً ً
ب) ً
كلكَّنني في ذا َّ
الز ً
ب
ىىمً ًو
ىغر ه
ماف كأ ٍ
يب كأى ٍفعالي لى ىد ٍيو ىغرائ ي
ً
ب ،فال تىػ ػػرفىع لًع ٍميا مراتًبًيا إًال َّ
ىميف عمى
الشري ى
يف عمى ي
ج) ال ػثَّػ ػػقى ػ ػةي ىمػ ػرات ي
الض ٌر األ ى
المع ى
الم ػ ِّػر ،ي
ؾ في ي
ٍ ٍ ي ى
يـ ،استير ع ػػكراتًػ ػػنا ً
كآم ٍف ىرٍكع ػػاتػ ػػًنا".
ِّ
الس ػ ِّػر" .د) قاؿ  " :المٌ َّ ٍ ٍ ى ٍ
ّ -بيف المحسنات المعنكية في كؿ مما يأتي:

كيا ىن ٍف يس ًج ٌدم إً َّف ىد ٍى ىر ًؾ ً
ت يزٍر َّ
ىاز يؿ
ميمةه
أ) فىيا ىم ٍك ي
إف ى
الحياةى ىذ ى
َّ
ت}
ب) قكلو تعالى{ :الى يي ىكمِّ ي
ييا ىما ا ٍكتى ىسىب ٍ
ؼ المٌوي ىن ٍف نسا إًال يك ٍس ىعيىا لى ىيا ىما ىك ىسىب ٍ
ت ىك ىعمى ى
َّ ً ً ً
ص ًؿ أى ٍقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرنانا
ت ما بانا
باف ى
ج) ى
الخميطي كلى ٍك طيِّك ٍع ي
الك ٍ
كقىطعكا م ٍف حباؿ ى
كقابًض ىش َّر ع ٍن يكـ ً
د) ً
بشمالًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًو
كباسطي ىخ ٍي ور في يك يـ ىبيميًنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػًو
ي
ى ي
َّ
َّحاب ييىنػقِّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػطي
حيفػ ػ ػ ػ ػ ػةه
ص ى
ق) الط ٍي ير تى ٍق ىأر ك ى
ب كالس ي
يح تى ٍكتي ي
الر ي
دير ى
كٌ
الغ ي
ب) ضع دائرة حكؿ اإلجابة الصحيحة في ما يأتي:
ُ) المكف البديعي في الكممة المخطكط تحتيما في بيت الشعر اآلتي:
مكت كىن ٍبال
كلي ًم ىف المٌ ٍح ًظ ىس ٍي نما
بً ًو ىن ي
د) التكرية.
ج) السجع.
ب) الجناس.
أ) الطباؽ.
ِ) كاحدة مف اآليات اآلتية مثاؿ عمى طباؽ السمب:
ػكد }
أ) قال تعاىل { :ىكتى ٍح ىس يبيي ٍـ أ ٍىيػ ىػق ػػاظن ػػا ىك يى ٍـ يرقيػ ػ ه
َّ
ىعجب ىؾ ىكثٍرةي ا ٍل ىخبً ً
يث}
ب) قاؿ تعالى { :يقؿ الَّ ىي ٍستى ًكم ا ٍل ىخبً ي
ِّب ىكىل ٍك أ ٍ ى ى
يث ىكالطي ي
ى

ج) قاؿ تعالى { :فىالى تى ٍخ ىش يكٍا َّ
اخ ىش ٍك ًف }
اس ىك ٍ
الن ى
د) قاؿ تعالى { :أىلىـ ي ًج ٍد ى ً
ض ِّ
ىغىنى}
اال فىيى ىدل ىكىك ىج ىد ى
يما فى ىآكل ىكىك ىج ىد ى
ؾ ىعائً نال فىأ ٍ
ؾ ى
ٍ ى
ؾ ىيت ن
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ّ) كاحدة مف الجمؿ اآلتية مثاؿ عمى الجناس الناقص:
ِّف يخميقي".
ػار.
أ) ٍار ى
ب) قاؿ " :المٌيـ ىحس ٍَّن ى
فحس ٍ
ت ىخ ٍمقي ى
ػار كلى ٍك ج ػ ى
ع الج ػ ى
ً
كاف ذا ًى و
د) ىم ٍف ز ىاد في الػػتٌ ػي ػ ًػو ال يي ػ ٍػع ػ ػ ىذ ير مف ال ػػتٌ ػيػ ًػو".
ػػػػب هة.
ج) ى
ػػػػبة فأ ٍىمكالي يو ذاى ى
ى
ػػػي ً
بيف فى َّ
ػػػػي ًو.
ْ) قي ىؿ في األىثىر :ىر ًح ىـ اللي ىأن
ىمس ى
ػػػو كأىطمى ى
بيف ىكػػػفَّ ٍ
ػػػك ٍ
ؽ ما ى
ؾ ما ى
أمر أ ى
سبب الجناس الناقص بيف ( ىف ػ َّػك ػ ٍػي ػ ًػو ،ىكػ ػفَّػ ػ ٍػي ًو) ناتج عف اختالؼ
علي طلفاح
د)ح ىركاتيا
ج) ترتيبيا
ب) عددىا
أ) الحركؼ
ى
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إجػػػابػػة النمكذج األكؿ:
ب) منف نقا ،ممس نكا.
ُ -أ) خمفنا ،تػمفنا.
االستًقر ًار ،االزًد ً
ىار" في التركيبيف في الحرؼ األخير " الراء".
ِ) اتفقت الكممتاف األخيرتاف" ٍ
ّ) المفظاف :الػ ػ ػ ُّػنكاحػ ػ ػػا  /ناحت ،تشابو المفظاف في الشعر ،كأحدىما في آخر البيت كاآلخر قبمو.
ْ) المحسف البديعي ىك الطباؽ بيف ( أيخفي /أيظير) ( أالـ /أعػػذر)
ٓ) جػػاء فػػي اآليػػة ثػػالث كممػػات( يحػػؿ /ليػػـ /الطيبػػات) ،ثػػـ جػػاء ثػػالث كممػػات تقابميػػا فػػي المعنػػى عمػػى
الترتيب( يحرـ /عمييـ /الخبائث).
(الصػ ػ ػػدا) ف ػ ػ ػػي البي ػ ػ ػػت معنيػ ػ ػػيف ،معن ػ ػ ػػى قر نيبػ ػ ػػا يس ػ ػ ػػرع إل ػ ػ ػػى الػ ػ ػػذىف كى ػ ػ ػػك (ص ػ ػ ػػدأ
 )6تحتمػ ػ ػػؿ كمم ػ ػ ػػة
ٌ
الحديػ ػػد) لكجػ ػػكد كممػ ػػة (مبػ ػػرد) ،كىػ ػػك غيػ ػػر مقصػ ػػكد .كمعنػ ػػى بعيػ ػػدا ىػ ػػك (العطػ ػػش) ،كىػ ػػك المقصػ ػػكد
بداللة السياؽ.
ب) الدكائر -ُ :ب -ِ .ج.

ّ -د.

ْ -أ

إجابة النمكذج الثاني:
ُ -أ) معاصيو.

ب -الفتح ،الحتف

علي طلفاح

كبيرا  /صغيرا

الخٍي ًؿ :جناس ناقص( بسبب اختالؼ نكع الحركؼ).
الخ ٍي ير /ى
ِ -أ) ى
ً
يب ،تشابو المفظاف في الشعر ،كأحدىما في آخر البيت كاآلخر قبمو.
ػب  /ىغر ه
ب) المفظاف :ىغرائ ػ ي

الس ػ ٌػر في التراكيب في الحرؼ األخير" الراء".
الضِّرِّ ،
المِّر ،ي
ج) اتفقت" الكممات األىخيرة " ي
د) ىع ٍكرات  /ىرٍكعات (غير تاـ بسبب اختالؼ ترتيب الحركؼ).

ّ -أ) الطباؽ اإليجاب بيف (مكت /الحياة) ( ًج ٌدم /ىازؿ)
ب) يجكز في اآلية الطباؽ بيف ( ليا /عمييا) ( كسبت /اكتسبت)

ت)
ييا  /ا ٍكتى ىسىب ٍ
كالمقابمة في معنييف ( لى ىيا  /ىك ىسىب ٍ
ت) ثـ جاء بمعنييف يقابالنيما ( ىعمى ى
ج) طباؽ السمب بيف ( باف /ما باف).

ق) د .تحتمػ ػ ػػؿ كممػ ػ ػػة (يػ ػ ػػنقِّط) فػ ػ ػػي البيػ ػ ػػت معنيػ ػ ػػيف :معنػ ػ ػػى قريبػ ػ ػػا يسػ ػ ػػرع إلػ ػ ػػى الػ ػ ػػذىف كىػ ػ ػػك (نقػ ػ ػػط

الح ػ ػػركؼ) لكج ػ ػػكد كمم ػ ػػة (تكت ػ ػػب) ،كى ػ ػػك غي ػ ػػر مقص ػ ػػكد .كمعن ػ ػػى بعي ػ ػػدا ى ػ ػػك (إنػ ػ ػزاؿ نق ػ ػػاط المط ػ ػػر)،
كىك المقصكد بداللة السياؽ.
ب) الدكائر -ُ( :د) (ِ -ج) (ّ -ب) (ْ -ج) .
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ايفؿٌ ايدزاض ٞايجاْٞ
اَتشإ ايٛسد ٠ايسابع /١عًِ ايبدٜع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 60ع)١َ٬
(30ع)١َ٬

ايط٪اٍ ا٭ٚ :ٍٚقٚح احملطٔ ايبدٜع ٞيف َا حتت٘ خط يف َا ٜأت:ٞ
 )1قايت اَسأ  ٠ستتاد ٠١تَؿٔفُ أٜسدَ املٝشطٔٓني إيٗٝا بعدَ َٚفاتٔ٘ :نإَ ذا ٖٔبَ ٕ١فأَِٜٛا ٝيُ٘ ذأٖبَ٠١
نسَ َٓٗا اختًٜف ).
 )2قاٍ  ( : ا ٜ٭زِٚاحُ دٓٛدْ َُذٖٓد ،٠٠فُا تَعازَفَ َٓٗا ا٥تًٜفََٚ ،ا تَٓا ٜ
 )3قاٍ ايبُشتُسَ ٟٓادسّا :قَسأ٥بُ أبِدَعِتَٗا يف ايطُٖــــــــــــــــــــــــــــاح٢

ٜفًٜطِٓا َْس ٣يٜو ٜفٗٝا قَسٜبا

 )4قاٍ املتٓبَٓ ٞادسّا ضٝف ايدٓٚيٚ :١يٜطِتَ ًََٝهٟا ٖاشَّ٢ا ئ َٓعٜرئٙ

ػسِىٔ ٖاشُّ٢
ٚيهٖٔٓو ٜايتٖٛسٝدُ ئً ٚ

َ ٬تدَافَٚ ُِِٖٛٝخَاف ٢ٕٛٝإ ٕ٢نٓٝتُِ ََِٗٔٓٔ٪نيَ 
 )5قاٍ تعاىلٜ  :ف ٜ
َا يٜرٖ ي ،ٞفايؿٖبِسُ نٜٝفَ

هلل ٢إٕٖ ايػِٖٗدَ  ََِّٜٛفٔساقٔٗ٢ــــــــــــِِ
 )6قاٍ ايػاعس ٚقد َٚدٖعَ أسبٓ ٟ١ي٘ٔ :
َٜٝٛبُ؟

 )7قاٍ تعاىلَٜ  :هٜادُ ضََٓا َب ِسقٔ٘ٔ َٜرِ َٖبُ بٔايٞأٜبِؿَازُٜ ٢كًِّٜبُ اي ًُ٘٤ايًَٚ ٌَِٝ٤ايَٖٓٗازَ ٢إٕٖ فَٔ ٞذئوٜ ٜيعٔ ِبسَ ٟ٠يِّأِٚ ٝئ ٞايٞأٜبِؿَاز ٢
شسَ ُّٚعً ُِ٢ِٜٗٝا ٞيدَبَأ٥حَ
 )8قاٍ تعاىلُٜ َٚ  :شٌٔٗ ي ُُِٜٗايٚٝ٤ٛبَاتٔ ََ ُٜ ٚ
 )9قاٍ تعاىل يف اير َٜٔنسٖٛا ادتٗادَ ٚختً٤فٛا عٔ زض ٍٛاهلل: ،
دصَا ٤بَُٔا نٜاُْٛاَٜ ٞهٞطٔبُ َٕٛ
كشَهٛٝاٜ ٞقًَٔٚ ٟ٬ٝيَٝٞبِهٛٝا ٞنٜجٔريّا َ
ٜ فًِ َٝٞ

علي طلفاح

طًَِٔ )
هتَ ف َ
 )10قاٍ  ( :زسَِٔ اهلل ٝعبدّا قاٍ فػََِٓٔ ،أ ٚضَ ٜ
 )11قاٍ ابٔ ايع١اٖس:
هسّا ئَٓطُِ ٕ١أٜزِقٔهِِٝ
غُ ٞ

ن ِِٜبًَِّػَتِ عََٓٓ ٞتشٔٝ١ٖٝ

ٜ ٫غسِ َ ٚإِٕ سَ ٔفعٜتِ أٜسا

دٜحَ اهل ٣ٜٛف َِٜٞٗاي ٖرنٔٞ١ٚٝ

 )12قاٍ أب ٛايع ٤٬املٜعسَٓ ٟٓتػ ٚصٔ :ٟ٫يػَِٝس ٟشَنا  َٔٔ ٠دُٔاٍ ٣فإٕٓ تَه ِٔٝشَنا ٠دَُاٍ ٣فا ِذنٝس ٟابَٔ ضَبٌٝ
يف َُت ٖٔ٢ْٗٔٛدَ ُ٤٬ايػٖوِّ ٚايسَٜٚبٔ

 )13قاٍ أب ٛمت١اّ :بٔٝضُ ايؿٖفأ٥ح ٫ ٢ضُٛدُ ايؿٖشأ٥فٔ
 )14ضا ٌُٔ٥ايًَٜ ٢ِٝ٦٤سدٔعُ ٚدَ َِ ُعُ٘ ضأٌْ٥
 )15قاٍ ابٔ املعتصٓ يف ٚؾف ايهٔتاب ٚاي ٜكً:ِٜ

ػدَـُ ايـُُػِتامُُٜ َُ٘ٓٔٚ ،دا ٣ٚايفٔسامُٚ .اي ٜكًَُ ُِٜذَ ٗٚصْ
ذتذٓابٔ ،ب٘ ِ َٜ
( ايهٔتابُ ٚائرُ ا٭ٜبٛابٔ ،دَس ْ٤ٟعً ٢ا ٝ
هتُ ٚا ٔقفٟاَِٜٛٓٚ ،لُ ضا ٔ٥سّا )
ٔيذُٛٝؽ ٢ايهَٜ ٢ّ٬١دِ ٔدُّ اإلزادََٜ ،ٜ٠طِ ٝ
ايط٪اٍ ايجاْ :ٞعسٚف املؿًٛشات اٯت:١ٝ
 -1عً َِ ايبدٜع

 -2املكابً١

(15ع)١َ٬
 -3ايتٛز١ٜ

 -4زد ايؿدز عً ٢ايعذص( ايتؿدٜس)

ٍّ َٔ احملطٓات ايبدٜع ١ٝاٯت:١ٝ
ايط٪اٍ ايجايح :اذنس ايػسض َٔ نٌٝ
 -1ادتٓاع

 -2ايتٛز١ٜ

 -3ايـُُكابً١
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إدابات اَتشإ ايٛسد ٠ايسابع /١عًِ ايبدٜع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ايط٪اٍ ا٭ٚ :ٍٚقٚح احملطٔ ايبدٜع ٞيف َا حتت٘ خط يف َا ٜأت:ٞ
 )1دٓاع ْاقـ :ذا ٖٔب :١تتأي١ف َٔ نًُتني (:ذا ) مبعٓ ٢ؾاسٔبٖ (ٚ ،ب ) ١مبعٓ :٢عٛا٤
 ذأٖبَ :٠١شا١ً٥ )2ايطذع :اتٓفكت ايهًُتإ ا٭خريتإ(ا٥تًٜفَ  ،اختًٜف ) يف ايرتنٝبني يف اذتسف ا٭خري ( ايفا) ٤
 )3زد ايعذص عً ٢ايؿدز /ايتؿدٜس :تػاب٘ ايًفعإ يف ايبٝت ايػعسٚ ،ٟٓزدَ يفغ (قَسا ٔ٥بُ) يف بدا ١ٜايبٝت
طذٔٚٚ ،) ١ٓٝزد يفغ (قَسٜبا ) يف آخس ايبٝت ايػعس ٟٓمبعٓ( ٢ايػٖبٚ ُ٘ٝايٖٓعريُ)
ايػعس ٟٓمبعٓ(٢اي٤ٛبع ٚاي ٖ
ػسِىٔ
 )4طبام إجياب :ايتٖٛسٝدُ  /اي ٚ

(نًُتإ َتكادتإ يف ايـُعٓ ٢يف ضٝام ٚاسد )

َ ٬تدَافَٚ ُِِٖٛٝخَاف ٢ٕٛٝإ ٕ٢نٓٝتُِ ََِٗٔٓٔ٪نيَ 
 )5قاٍ تعاىلٜ  :ف ٜ
ادتٛاب :طبام ضًب ( :فع َٔ ٕ٬أؾٌ ٚاسدٕ َُتكادٓإ يف ايـُعٓ ،٢ا٭ ٍٚيف ؾٝػ ١ايٓٗٚ ،ٞايجاْ ٞيف ؾٝػ ١ا٭َس)

 )6حتتٌُ نًُ ( ١ايؿٖبِس ) يف ايبٝت َعٓٝنيَ :عّٓ ٢قسٜبْ ُٜطس٢ع إىل اي ٚرِٖٔ ْ( :ٖٛٚبات ايؿٖبِس)،يٛدٛد
نًُ(١ايػِٖٗد ) ٖٛٚ ،غري َكؿٛدَٚ ،عّٓ ٢بعٝدْ ٖ (ٛتَشٌُٗ املٜػك ٖٛٚ ،) ١٤ايـُعٓ ٢ايـُكؿٛد بد٫ي ١ايطٝام.
 )7دٓاع تآّ ( /ا٭بؿاز ا٭ٚىل :ايس / ١ٜ٩ا٭بؿاز ايجاْ :١ٝايعك) ٍٛ
ش ٚسُّ ،
َ )8كابً :١قابٌَ ث٬خ نًُات عً ٢ايرتتٝب ( ُٜشٌٔٗ  ،ي ، ُُِٜٗايٚٝ٤ٛبَاتٔ )،بج٬خ نًُات عً ٢ايرتتٝبَ ُٜ ( :
َعً ، ُِ٢ِٜٗٝا ٞيدَبَأ٥حَ )
َ )9كابً :١دا ٤يف اٯ ١ٜايهسمي ١نًُتإَٜ ( :كِشَهٛٝا ٜ ،قًٔ،) ٟ٬ٝثُ ِٓ دا٤ت نًُتإ
تكابُْٗ٬ا يف ايـُعٓ ٢عً ٢ايرتتٝبَٜ( :بِهٛٝا ، ٞنٜجٔريا) ٟ
هتَ
 )10طبام إجياب :قاٍ  /ضَ ٜ

( نًُتإ َُتكادٓتإ يف ايـُعٓ ٢يف ضٝام ٚاسد

ضًَِٔ ) يف ايرتنٝبني يف اذتسف ا٭خري ( ايكاف)
ايطذع :اتفكت ايهًُتإ ا٭خريتإ( غَ ،َِٜٔٓ
 )11ايتٛز :١ٜحتتٌُ نًُ( ١اي ٖرنٔ )ٞ١ٚٝيف ايبٝت َعٓٝني:
عتِ أٜسادٜحَ اهل ٖٛٚ ،)٣ٜٛغري َكؿٛد
س ٔف ٜ
 َعٓٓ ٢قسٜبّا ُٜطس٢ع إىل اي ٚرِٖٔ ( :ٖٛٚايـُُتُٓٝص،)٠يٛدٛد عبازَ (٠ َٚعّٓ ٢بعٝدّا ٖ (ٛاييت حتٌُ ايسٓٚا٥ح ايٓٝ١ٛب ٖٛٚ ،) ١ايـُعٓ ٢ايـُكؿٛد بد٫ي ١ايطٝام. )12دٓاع غري تآّ :دُٔاٍ / ٣دَُاٍ٣

(دٓاع غري تآّ بطبب اخت٬ف اذتسنات)

 )13طبام إجياب :بٔٝضُ  /ضُٛدُ

(نًُتإ َُتكادٓتإ يف ايـُعٓ ٢يف ضٝام ٚاسد)
(دٓاع غري تآّ بطبب تستٝب اذتسٚف )

دٓاع غري تآّ :ايؿٖفأ٥ح / ٢ايؿٖشأ٥فٔ

 )14دٓاع تآّ :ضا / ٌُٔ٥ضا( ٌْٔ٥بطبب اتٓفام ايًفعني يفْٛ :ع اذتسٚفٚ ،عددٖاٚ ،تستٝبٗاٚ ،سسناتٗا )
21
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زدٗ ايعذُص عً ٢ايؿٓدِز :ضا / ٌُٔ٥ضأٌْ٥
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(متاثٌَ ايًفعإ يف ايعباز ٠ايٓجسٚ ،١ٜٓزدَ يفغ (ضا )ٌُٔ٥ا٭ٚىل يف

أٓٚهلاٚٚ ،زد يفغ (ضا ) ٌْٔ٥ايجاْ ١ٝيف آخسٖا
ذتذٓابٔ ) يف ايرتنٝبني يف اذتسف ا٭خري ( ايبا)٤
 )15ايطذع :اتفكت ايهًُتإ ا٭خريتإ(ا٭ٜبٛابٔ  ،ا ٝ
ايطذع :اتفكت ايهًُتإ ا٭خريتإ(ايـُُػِتامُ  ،ايفٔسامُ ) يف ايرتنٝبني يف اذتسف ا٭خري( ايكاف )
َكابً :١دا ٤يف ايٓـٓ نًُتإَٜ ( :طِهٝتُ ٚ ،ا ٔقفٟا )،ثُِٓ دا٤ت نًُتإ تكابُْٗ٬ا يف ايـُعٓ ٢عً٢
ايرتتٝبَِٜٛٓ ( :لُ  ،ضا ٔ٥سّا)

علي طلفاح

ايط٪اٍ ايجاْ :ٞعسٚف املؿًٛشات اٯت:١ٝ
 -1عًَِ ايبدٜع ٖٛ :ايعًِٔ اير ٟتُعسَف ب٘ ُٚد ُٙٛحتطني ايهٚ ّ٬تص ٖٛٚ ،ٜ٘ٓٝقطُإ :يفعَٜ ٓٞه ُٕٛايتٓشطني
ف ٘ٝزادعّا إىل ايًفغٚ ،اٯخس َعَٜٓ ٟٓٛه ُٕٛايتٓشطني ف ٘ٝزادعّا إىل املعٓ.٢
 -2املكابً :١إِٔ ٪ُٜت ٢بهًُتني ٢أ ٚأنجسَ ،ثِ ٪ُٜت ٢مبا ُٜكا ٔبًٗٝا عً ٢ايتٓستٝب.
 -3ايتٛز :١ٜايتٖٛز ١ٜاضتعُاٍ نًُ ٕ١مبعٓٝنيَ :٢عّٓ ٢قسٜبٕ ُٜطس٢ع إىل اي ٚرِٖٜٔ ٫ٚ ،هَ ٕٛكؿٛدّاَٚ .عّٓ٢
بعٝدٕ ٖٛٚ ،املكؿٛد بد٫ي ١ايطٓٝام
 -4زد ايؿدز عً ٢ايعذص( ايتؿدٜس) :إِٔ ٜأت َٞأٜسَدُ ايًفعني ٢املتُاثًني ٢أ ٚاملتػابٗني ٢يف ايٖٓجِس آخسَ ايعباز٠
ٚاٯخَس يف أٓٚهلاٚ .أَٓا يف ايػٚعس فٗ ٛإِٔ ٜأت َٞأٜسَدُ ايًفعني ٢يف آخٔس ايبٝت ٚاٯخَس يف أََٛ ٟٓقع ٣قٜبًِ.ٜ٘
ٍّ َٔ احملطٓات ايبدٜع ١ٝاٯت:١ٝ
ايط٪اٍ ايجايح :اذنس ايػسض َٔ نٌٝ
 -1ادتٓاع.
شفٔص اْتبا ٙاملتًكٚ ،ٞ١تَػُدٗ ٙإىل املعٓ ٢ايػاَض املكؿٛد بايهّ٬
 -2ايتٛز :١ٜتُ ِ
 -3ايـُُكابً :١يتشطني ٢املعٓٚ ٢تٛقٝشٔ٘ ٚتعُٝكٔ٘ يف َْفٞظ ايطٓاَع أ ٚاملتًكِّٞ
 -4ايٛبام :إٜكاح املعٓٚ ،٢مته ٘ٓٔٝيف َْفٞظ ايطاَع بتٛظٝف ايهًُات ايـُُتكادٖ٠
 -5ادتٓاعُٜ :كِف ٞدَُا ٟ٫إٜكاع٘ٝا جيعٌ املتًك ٞ١أنجسَ قبٚ ٟ٫ٛأنجَس اضتشطاْا ٟيًُعٓ ٢اير ٟأزاد ٙاملتهًِ١
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اَتشإ ايٛسد ٠ارتاَط /١ايٓكد ا٭دب ٞيف ايعؿس اذتدٜح
ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(37ع)١َ٬
َ َٔ )1طتٜٛات حتً ٌٝايٓـ يف املٓٗر ايبٓ (ٟٛٝاملطت ٣ٛايٓشٚ )ٟٓٛقٚح ذيو.

(عَ٬تإ)

 )2اذنس امل٪ثٚسات اييت أخرٖا أؾشاب املٓٗر ايتازخي ٓٞعٓد دزاضتِٗ ايٓؿٛف ا٭دب.١ٓٝ

(6عَ٬ات)

َ )3ا ايككاٜا ا٭ضاض ١ٝايج٬خ اييت ٜتٓاٚيٗٝا ايٓٗك١اد يف َُُٗٓ٢تِٗ يف ايٓك٤د ا٫دتُاعٓٞ؟

(3عَ٬ات)

 )4عَُٔ ٌَ ايـًُو عبد اهلل ا٭ُ َٓ ٍٓٚر إَاز ٠غسق ٚٞا٭زد ٕٓ عً ٢زعا ١ٜا٭ٝدبا ٤ا ٜملشًَِّٝنيَ ٚا٭دبا ٤ايٛافٔدَٔ َٜٔ
(عَ٬تإ)

ا٭قٛاز ايعسبٚ ،١ٓٝجتً ٢١ذيو يف عدد َٔ املٜعأٖسٚ ،قٚح ذيو.

 )5أضُٗت زتً ( ١اي ٜكً ِٜادتدٜد ) يعٝط ٢ايٓاعٛز ٟٓعاّ  ّ1952يف تٗٛٛز ٚاقع اذتسن ١ا٭دبٚ ١ٓٝايٓكد ١ٜٓيف
(4عَ٬ات)

ا٭زدٕٓ يف أٚا ٌ٥ارتُطٓٝٓٝات ٚأٚا ٌ٥ايطتٓٝٓٝاتٚ ،قٚح ذيو.

 ) 6اذنس امس ٞاثٓتني َٔ امل٪ضطات اييت ضاعدت عً ٢تٗٛٛز ايٖٓكد ا٭دب ٓٞيف ا٭زدٕٓ يف عكد:ٟ
(عَ٬تإ)

ايطتٓٝٓٝاتٚ ،ايطبعٓٝٓٝات.

ٜ )7ك ٍٛايٓاقد عبد ايكادز ايسبٓاع ( :ٓٞهلرا أؾبحَ َٔ ايـُُطًُ٤ات ايك ٍُٛبتعدٗد قسا٤ات ايٓـٓ ،مبا يف ذيو
ايٓـٓ ايػٚعس ٟٓخاؾٓ ،ٟ١ض ٤ٛأنإَ ٖرا ايٓـٓ قدميّا أّ سدٜجّاٚ ،بٓا ّ٤عًَٜٓ ٘ٝبجٔلُ َٔ ايٓـٓ ْؿٛفَٔٚ ،
ايٓؿٛف ْؿٛفْ أخسٖٚ ،٣هرا).
ٚ -قٚح أثس غدؿ ١ٝايٓاقد يف ايٓٓكد ادتُٜاي َٔ ٓٞخٖ ٍ٬را ايك.ٍٛ

(4عَ٬ات)

 )8اذنس ممٚٝصات ايٓٓكد يف َسسً ١ايهتاب ١ايٓكد ١ٜٓيف ق ٤ٛايـُٓٗذٓٝات اذتدٜج١

(5عَ٬ات)

 )9اْطب ا٭عُاٍ اٯت ١ٝإىل َ٪يفٗٝا.

(عَ٬تإ)

علي طلفاح

أ( -إيٛٝت ٚأثسُ ُٙعً ٢عبد ايؿٓبٛز ٚايطٓٓٝاب )
ب ( -شُقام ايـُدمٓ )
 )10بِٔٓ تتُٓٝص اذتسن ٝ١ايٓكد ١ٜٓيف ا٭زدٕٓ يف َسسً ١ايٓػأٚ ٠ايتأضٝظ؟

(5عَ٬ات)

 ) 11يف ق ٤ٛدزاضتو ٜيًُٓاٖر ايٓكد :١ٜٓايتازخيٚ ،ٓٞا٫دتُاعٚ ،ٓٞايبٔٓ ،ٟٓٛٝاقسأ ايتٖشً٬ٝتٔ اٯت ،ٜ١ٝثِ
(عَ٬تإ)

ؾ ٓٚفٗٞا إىل املٓٗر ايٓكد ٟٓايرُُٜ ٟج ً٘ٚنٌَٗٓ ٙا:
أ -تك ٍٛأ ١َٜٓٝايعدٚإ عٔ املطسس ١ٓٝا٭زدْ ١ٓٝيف َسسً ١ايطٓٓٝٓٝات ٚايطٓبعٓٝٓٝات:

( ٚبايسٓغِ َٔ مجٝع املٝشا٫َٚت املبرٚي ١إلجياد ايٓـٓ املطسس ،ٓٞفإٕٓ املطسحَ ا٭زدَْ ٓٞا ٜصاٍُ َٜفتكٔس إىل
ـ ا ٜملشًَ ٓٞايكسٜبٔ َٔ ايٛاقعٚ ،٢ايكا ٢ِ٥عًَ ٢عسفٚ ١زؾدٔ ايٛاقع ٚايبٚ ١٦ٝايػدؿ ١ٝا ٜملشًَ ١َٝاييت تَعهٔظ
ايٓ َ
ُُٖ ّٛاملٝتفسٚز َٚػانًٔ.) ٜ٘
بٜ -ك ٍٛأمحد سطٔ ايصٜٓٓات عٔ ايػٚعس ا٭ْديط ( :ٓٞفكد ٚددَ غعسا ُ٤ايعسبٔ يف أٚزٚبٓا َا مل َٜذٔد ٙٚيف
آضٝا ََٔٔ :ادتٔٛا ٔ٤املتػٚٝسٚ ،٠املٓاظٔس املدتًفٚ ،ٔ١ا٭َٛاز ٢املتٖؿًٔٚ ،١ادتباٍ ٢امل٪شٖز ٔ٠بعَُ ِٝايٖٓبِتٚ ،املٝسٚز
املٛسٖش ٠بأيٛإ ٢ايصٖ ِٖس ،٢فٗرٖبٛا ايػٓعسَٚ ،تأْٖكٛا يف أيفاظٔ ٔ٘ َٚعاَْْٖٛٚ ،ٔ٘ٝعٛا يف قٜٛاف.) ٔ٘ٝ
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إدابات اَتشإ ايٛسد ٠ارتاَط /١ايٓكد ا٭دب ٞيف ايعؿس اذتدٜح
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1أ -تأيٝفُ ادتٌُ ٚتسنٝبُٗا

بٚ -طسا٥لُ تهٜٗٓٛا ٚخؿا٥ؿُٗا ايد٫يٚ ١ٓٝادتُاي.١ٓٝ

 )2أ) اي ٔعسِم ،مبعٓ ٢ارتؿا٥ـ اي ٔفٞٛس ١ٜايٛزاث ١ٓٝايـُُػتَسَن ١بني أفساد ا٭ ١َٓٝايٛاسد ٠ايـُُٓشَدٔز َٔ ٠دٓظ٣
َع ٖٔٝاييت ترتُى ٝأَ ٜثسَٖا يف ايٓـٓ.
ب) ايب ١٦ٝأ ٚايـُهإ أ ٚايٛضط ،مبعٓ ٢ايفكا ٤ادتػسايفٓ ٚاْعهاضات٘ ا٫دتُاع ١ٓٝيف ايٓـٓ ا٭دبٓٞ
دـ) ايصَٓإ أ ٚايعؿسٜٚ ،عين زتُٛع ١ايعسٚف :ايطٝاضٚ ١ٓٝايجكافٚ ،١ٓٝايدٚ ،١ٜٓٝٓا٫دتُاع ،١ٓٝاييت َٔ
غأْٗا إٔ ترتُى ٜآثازَٖا يف ايٓـٓ ا٭دب.ٓٞ
 )3أ -ايـُشت ٣ٛا٫دتُاعٚ ٓٞايـُكاَنيُ ٚايػاٜات ا٫دتُاع ١ٝاييت تَٗ٢دف ا٭عُاٍ ا٭دب ١ٓٝإىل حتكٝكٗا.
ب -ادتُٗٛز ايرٜ ٟتًك ٢١ايٓـَٖٚ ،د ٣ايتأثري ا٫دتُاع ٓٞيٮدب يف ٖرا ادتُٗٛز.٢
دـ -دزاض ١آثاز ايتػٗٝسات ٚايتٗٛٛزات ا٫دتُاع ١ٓٝا٭دب :أغهائ٘ٚ ،أْٛاعَٔ٘ٚ ،كاَ.٘ٔٓٝ
ؿسَ :ٟزغدإٚ ،بطُإ ،يف عُٓإٚ ،قؿس املٜػت ٢يف ايػٗ.١ْٛ
 )4املٜذايظُ ا٭دب ١ٓٝاييت نإ َٜسعاٖا يف قِ ٜ
َٚا نإ جيس َٟفٗٝا َٔ َٛازَسات ٚستاَٚزات َٓٚاقٜػات ْكد.١ٜٓ
ؾًٞب ٕ١ئتَهًَُ َٕٛتك ٢اٯزا ٤ا٭دبٚ ١ٓٝايٓكد١ٜٓ
 )5أ -أضٗ َُتِ يف ته ٜٔٛأزقُ ٕ١ٓٝ
هس داخٌَ ا٭زدٕٓ ٚخازدَ٘ َٔ ،أَجاٍ :إسطإ
ب -اضتٛاعت اضتكٛاب أق ٢ّ٬عدد َٔ زَٛش ا٭دب ٚايفٔ ٞ
عبٓاعْٚ ،اؾس ايدٓ ٜٔا٭ضدٚ ،عبد ايٖٓٛاب ايبٓٝات.ٓٞ
 )6أ -ادتاَعات

ب -زاب ١ٛايهٝتٓاب ا٭زدْٓٝني

ٜ )7عين ٖرا إٔٓ ايٓٓكد ادتُٜايَ ٓٞتأثسْ إىل سد نبري:
أ -بػدؿٝت٘ ايٓاقد
بٚ -ايعٛاَ  ٌ٢ايـُ٪ثٚس ٠فٗٝا
زَٚ -ا َٜبعجُ٘ ايعٌُُ ا٭دب ٓٞفٗٝا َٔ ََػاعسَ ٚعٛاطفَ
دَٚ -ا ٜطتجريُ َٔ ٙذنسٜاتٕ.
 )8أ -ضَع ١اجملاٍ ٚتٓٗٛع ايككاٜا ايٓكد ١ٜٓاييت ٜتٓاٚهلا ايٖٓكد.
ب -ازتفاع َطت ٣ٛايرٓٚم ايٓٓكد ٟٓيد ٣ايٓٗكٞاد يف ٖر ٙاملسسً.١
دـ -اعتُاد ا٭دٚات ايٖٓكد ١ٜايـُٓٗذ ١ٓٝيف ايكساٚ ٠٤ايتٓفطري ٚايتٓشً.ٌٝ
د -ايـُٛقٛع ،١ٓٝمبعٓ ٢أْٓ٘ ؾازَ  ُٜٛٓبعٝدّا عٔ ايراتٚ ١ٓٝايـُصاد.١ٓٝ
ٖـ -ايتأثٗس بايٖٓكد ا٭دب ٓٞيف قَ ٤ِٛايـُٓٗذٓٝات ايٖٓكد ١ٜاذتدٜج.١
 )9أ -ستُٖد غاٖني

ب -جنٝب ستفٛظ
23
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)10
أ -تُُجٌٓ بدا ١ٜاذتسن ١ايٓكد ١ٜٓيف ا٭زدٕ
ب -فهاْت طبٝع ١ايٓكد يف ا٭غًب عباز ٠عٔ ًَشٛظات ٚآزاْ ٤كدَُ ١ٜٓبعجس ٠تتكُٓٗا ايـُٛازسات
ٚايـُُشاٚزات ٚايتعًٝكات ٚاٯزاٚ ٤ايـُُٓاقػات ايٓكد ١ٜٓس ٍٛفٓ ٕٛا٭دب عً ٞطًفاح
دـٚ -ظٗست يف ٖر ٙايـُسسً ١ايـُكاي ١ايٓكد ١ٜٓيف ايؿشف ٚايـُذ٬تٚ ،يهٓٗا مل تسمَ إىل ايـُكاي١
ايٓكد ١ٜٓايعًُ ١ٓٝذات ا٭ضظ ٚايـُعاٜري اذتدٜج.١
)11
أ -ايـُٓٗر ا٫دتُاعٓٞ
ب -ايـُٓٗر ايتازخيٓٞ

علي طلفاح
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اَتشإ  /ايككاٜا ا٭دب / ١ٝايٛسد ٠ايجايج /١ايػعس يف ايعؿس اذتدٜح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(64ع)١َ٬
(عَ٬تإ)

 )1اذنس ايـُعٗس ايرُُٜ ٟجَ ً٘ٚا ٜأت:ٞ
 ٜك ٍٛايبازٚد:ٟٜا زاَ ٔ٥د اي َبسِم َُِِٜٚ ٢دازَ ٜ٠ايٜعً٢ِٜ

ضً٢ِٜ
ٍّ بٔرَ ٟ
َٚاسِدُ ايػَُا َّ إ٢ىل سَٞ

 ٜٚك ٍٛايبٛؾري ٟيف قؿٝدت٘ املػٗٛز ٠يف َدح ايٓيب :ضًِٜ
أ َِٜٔٔت َرن٥س ٢دريإ ٣بٔرَ ٟ

ت دَ َِعّا دَسَُ َِٔٔ ٣ك ٕ١ًٜٞبٔ َدّ٢
د َ
ََصَ ِ

 )2اذنس عٛاٌَ( أضباب ) اْتعاؽ اذتسن ١ايجكاف ١ٝيف ايعؿس اذتدٜح.

(5عَ٬ات)

 )3اذنس َعاٖس إسٝا ٤ايػعس ايعسب ٓٞيد ٣ا٫جتا ٙايه٬ضٝه.ٓٞ

(4عَ٬ات)

 )4اذنس ايـُعٗس اير ٟمتجًٗ٘ ا٭بٝات اٯت:١ٝ

(عَ٬تإ)

ٜك ٍٛغٛقَ ٞادسّا املعًٚ ِ١داعّٝا إىل اسرتاَ٘ ٚتكدٜسَُٚ ،ٙػٝدّا بدٚز ٙيف بٓا ٤اذتكازٚ ،٠غسع قِٝ
ايفكٚ ١ًٝتعً ِٝايٓاغٚ ،١٦تبد ٚايٓصع ١ارتٛاب ١ٝيف ٖرا ايك:ٍٛ
ق ِِٝئًُُ َعًَِِّٚ ٢فِّــــــــــ٘ ايتٖبِذٝــــــــــــ٬

نادَ ا ٝمل َعًُِِّ ٜإِٔ ٜه َٕٛزَضـــــــــ٫ٛ

ت أغِسفَ أ ِٜٚأدٌَٖ ََٔٔ اي٤رٟ
أَ ٜعًُٔ َ

َٜبِين َُِٜٓٚػٔ ُ٧أِْ ٜفٝطّا َٚعُكـــــــــــــ٫ٛ

ب ايك ُّٜٛيف أٜخِ٬قِِٔٗ
ٚإذا أٝؾَ ٝ

فٜأقِِٔ َعًََ ِِ٢ِٜٗٝأتَُّا َٚعَٜٛـــــــــــــ٬

علي طلفاح

 )5عًٌ ضبب تطُ ١ٝمجاع ١ايدٜٛإ بٗرا ا٫ضِ.

(عَ٬تإ)

 )6عًٌ :ابتعاد مجاع ١ايدٜٛإ عٔ غعس املٓاضبات ٚاجملاَ٬ت.

(3عَ٬ات)

ٚ )7اشٕ بني مجاع ١ايدٜٛإ ٚا٫جتا ٙاحملافغ َٔ سٝح :ايًػٚ ،١ا٫يتصاّ بعُٛد ايػعس ايعسب4( .ٞعَ٬ات)
 )8عًٌ :تطُ ١ٝمجاع ١أبٛي ٛبٗرا ا٫ضِ.

(عَ٬تإ)

 )9اذنس أبسش املٛقٛعات اييت تٓاٚهلا غعسا ٤مجاع ١أبٛي.ٛ

(4عَ٬ات)

 )10عًٌِِّ :أنجس غعسا ٤مجاع ١أبٛي َٔ ٛغعس َٓادا ٠ايٛبٝع.١

(3عَ٬ات)

 )11اضتدًـ َٔ خَ ٍ٬ا دزضت ايعٛاٌَ اييت أثست يف ايػعسا ٤ايـَُٗذسٜني.

(3عَ٬ات)

 )12عًٌ :غًب عً ٢غعس املٗذس ايؿدم ٚايط٬ضٚ ١ايٛقٛح.

(3عَ٬ات)

 )13اضتٓتر املٛقٛع اير ٟميجً٘ نٌ بٝت مما عً ٞطًفاح ٜأت:ٞ
(4عَ٬ات)
أٜ -ك ٍٛإًٜٝا أبَ ٛاق:ٞ
ٜا أٜخ ٫ ٞتٌَُِٔ بَٔٛدِ ٗ٢و ٜعَٓٓٞ

َا أْٜا ٜفشَُِ  ٫َٚ ١٠أِْ ٜتَ فٜسِقٜدِ

بٜ -ك ٍٛستبٛب ارتٛز:ٟ
ََُ ٚشُّٖدْ َب ٌُٜٛايبَس ٔ١ٖٜ٢نًِّٗٝا

ُٖ َٛئٮٜعاز٢ب أٜدَُِعنيَ إَ٢اُّ
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دـٜ -كْ ٍٛعُ ١اذتازٓ:
َٜٚا سَبٖرا ٔتًٞو ٜايسٗبٛعُ ايصٖٚأٖٝا

ت ٖاتٝو ٜايسٗبٛعَ ٜ َٚأ ًِٖٜٗا
نسِ ُ
تَ َر ٤
دٜ -ك ٍٛإيٝاع فسسات:
إَْٓا ٢ َٚإِٕ تَه ٢ٔٝايػٖآُّ دٜٔازَْا

فٜكًٛٝبُٓا ئًعُسِبٔ بٔاإل٢دُِاٍ٢

 )14اذنس َٛقٛعات غعس ايجٛز ٠ايعسب ١ٝايهرب.٣

(6عَ٬ات)

 )15عًٌ :يكب ف٪اد ارتٝٛب غاعس ايجٛز ٠ايعسب ١ٝايهرب٣

(3عَ٬ات)

 )16اضتٓتر املٛقٛع اير ٟميجً٘ نٌ بٝت يف َا ٜأت:ٞ

(3عَ٬ات)

أ -قاٍ ايػاعس ايفًطٝٛين ضعٝد ايهسَ:ٞ
َٚعادتِ ٝقسَِٜؼُ يف ََٓؿٖٔ ٔ١عصٖٚا

تُك ُِٝئٛا َ٤ا ٜملذِدٔ فًٞ َٝ ٞفسَح ايٖٓؿِسُ

ب -قاٍ ايػاعس ايعساق ٞستُد اهلامش.ٞ
عً َِٞعازُ
بَين دَِٓهٝص إٕٖ اي ٥

َٚأ َِسْ ُٜ ٫كٔسٗ ٔب٘ٔ قٜسازُ

دـ -قاٍ ايػاعس ف٪اد ارتٝٛب
نًٗ٤ا
ضَ ّْ٬عًَ ٢غَِٝذ ٣ادتٜصٜسَٝ ٔ٠

خي٘ٔ املٝتأيِّل٢
ضَ ّْٜ٬عًَ ٢تاز ٔ

 )17اذنس َكاَني غعس املكا.١َٚ

(4عَ٬ات)

 )18اذنس َٛقٛعات غعس ايـُكا ١َٚايفًط ١ٝٓٝٛيف َسسً ١ايبشح عٔ ايرات

(4عَ٬ات)

 )19اذنس ارتؿا٥ـ ايفٓ ١ٓٝيػعس املكا ١َٚيف ايػعس ايعسب ٞاذتدٜح.

(3عَ٬ات)
علي طلفاح
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إدابات اَتشإ  /ايككاٜا ا٭دب / ١ٝايٛسد ٠ايجايج /١ايػعس يف ايعؿس اذتدٜح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1اْتػاز غعس املعازقات ايرُٜ ٟعَ ٗد إسٝا ٤سكٝكّٝا يع ٕٛٝايػعس ايعسب ٞايكدِٜ
)2
أ -اْ٫فتاح عً ٢اذتكاز ٠ايػسب١ٝ
ب -شٜاد ٠سسن ١ايرتمج ١بؿفتٗا ٚض ١ًٝاتؿاٍ بني ايػسم ٚايػسب

علي طلفاح

دـ -إزضاٍ ايبعجات ايعًُ ١ٝإىل أٚزٚبا
د -ايتأثٗس باٯداب ايعامل١ٝ

ٖـ -ظٗٛز ايؿشاف ١اييت ناْت َتٓفطّا يهجري َٔ ا٭دباٚ ٤املفهس ٜٔيف َؿس ٚايب٬د ايعسب ١ٝا٭خس٣
)3
أ -استراْٗ ٤ر ايػعسا ٤ايكداَ ٢يف بٓا ٤ايكؿٝد َٔ ٠سٝح :ق ٠ٛأضًٛبٗا ٚمجاٍ َعاْٗٝاٚ ،ايتصاّ عُٛد
ايػعس ايعسب ;ٞأٚ ٟسد ٠ايٛشٕ ٚايكافٚ ١ٝايس.ٟٚ
ب -اْتػاز غعس ايـُُعازقات ايرُٜ ٟع ٗد إسٝا ٤سكٝك٘ٝا يع ٕٛٝايػعس ايعسب ٞايكد.ِٜ
دـ -ايتفاعٌ َع ا٭سداخ ايطٝاضٚ ١ٝا٫دتُاعَ ;١ٝا أد ٣إىل ظٗٛز أغساض غعس ١ٜددٜدَ ،٠جٌ :ايػعس
ايٛطينٚ ،ايدع ٠ٛإىل ايتعًِ َٛٚانب ١ايٓٗك ١اذتدٜج.١
د -تٜٛٛع ايػعس ايعسب ٞيفٔ املطسح عًٜ ٢د أمحد غٛق ٞايرْ ٟعِ نجريّا َٔ املطسسٝات ايػعسَٗٓ ١ٜا:
َؿسع نًٛٝباتسا ،نُا طٓٛٝع ايػعس ايعسب ٞيًكؿـ ايتازخي ٞاملًشُ ٞفهتب أمحد ستسّ ( اإليٝاذ٠
اإلض ) ١َٝ٬اييت حتدخ فٗٝا عٔ ضري ٠ايٓيب 
 )4ايتفاعٌ َع ا٭سداخ ايطٝاضٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ،١ٝايدع ٠ٛإىل ايتعًِ َٛٚانب ١ايٓٗك ١اذتدٟ
ْ )5طب ١إىل نتاب (ايدٜٛإ يف ا٭دب ٚايٓكد) ٖٛٚ ،نتاب ْكد ٟٓأي١ف٘ ايعكاد ٚاملاشْٚٚ ٞقعا فَ ٘ٝباد٨
مجاعتِٗ ا٭دبٚ ،١ٝز٩اِٖ ايٓكد ١ٜيف ايػعس
 )6٭ِْٗ اٖتُٛا برات ١ٝايػاعس ايفسدٚ ١ٜجتازب٘ ايعاطفٚ ١ٝتأَ٬ت٘ ايٓفط.١ٝ
)7
مجاع ١ايدٜٛإ

ا٫جتا ٙايـُُشافغ

تطتددّ يػ ١ايعؿس ايطًٗ ١ايٛاقش١

خيتاز ا٭يفاظ ٚايـُفسدات

ٚتبتعد عٔ ا٭يفاظ ادتصي١

َٔ ايـُُعذِ ايكدِٜ

ا٫يتصاّ بعُٛد ايػعس

ايتذدٜد يف ا٭ٚشإ ٚايكٛايف َٔٚ ،ذيو ظٗٛز

ًٜتصّ بعُٛد ايػعس ايعسب;ٓٞ

ايعسبٓٞ

ايػعس املسضٌ ايرٜ ٟتكٝد بايٛشٕ ٜٚتشسز َٔ

أٜٛٓسد ٠ايٛشٕ ٚايكاف١ٝ

ايكاف١ٝ

ٚايسٟٓٚ

ايًػ١
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ْ )8طب ١إىل إي٘ ايـُٛضٝكا ٚايػعس عٓد اإلغسٜل.
)9
أ -اْ٫ػُاع يف ايٛبٝعٚ ،١ايتعًل ظُاهلاٚ ،تػذٝعٗا َٓٚاداتٗا
ب -اٖ٫تُاّ باذتبٓٚ ،اذتدٜح عٔ املسأٚ ،٠ع٬ق ١ايعاغل باملعػٛمٚ ،ايػعٛز با٭مل ٚاذتسَإ،
ٚاإلسطاع بايػسب ١إذا غاب اذتبٝب.
دـ -ا٫ضتُاع عٝا ٠ايسٜف ٚبطاطتٗا ٚطٝب أًٖٗاٚ ،اذتدٜح عٔ ايسعاَٚ ٠عاٖس اذتٝا ٠يف ايسٜف،
ٚايدع ٠ٛإىل اْ٫ؿساف عٔ سٝا ٠املد،١ٜٓ
د -اذتٓني ٚايػٛم إىل ايٛطٔ ٚايرنسٜات ادتُ.١ًٝ
)10
أ -٭ْٗا َ٬ذِٖ اٯَٔ اير ٟبجٛا إيَ ٘ٝػاعسِٖ
بٚ -دعًٖٛا تػازنِٗ أساضٝطِٗ
دـٚ -ابتعدٚا عٔ ٚؾفٗا ايتكًٝدٟ
)11
أ -قد عاؽ غعسا ٤املٗذس أدٛا ٤اذتسٚ ١ٜاْ٫فتاح يف ايب٬د ادتدٜد٠
ب -اختًٛٛا بايطهإ ا٭ؾًٝني ٚتأثسٚا با٭دب ا٭َسٜه .ٞعً ٞطًفاح
دـ -انتٚٛا بٓاز ايػسبٚ ١ايبعد عٔ ا٭ٌٖ ٚا٭ٚطإ.
 )12بطبب أدٛا ٤اذتسٚ ١ٜاْ٫فتاح يف ايب٬د ادتدٜدٚ ،٠ا٫خت٬ط بايطهإ ا٭ؾًٝني ٚايتأثٗس با٭دب
ا٭َسٜه ،ٞفذا ٤غعسِٖ ضًطّا زقٝكٟا ؾادقٟاٚ ،يػتِٗ ضًٗٚ ١اقش.١
)13
أ -ايٓصع ١اإلْطاْ١ٓٝ

ب -ايتطاَُح ايدٜٓينٓ

دـ -اذتٓني إىل ايٛطٔ

د -ايدع ٠ٛإىل ايك ١َٓٝٛايعسب١ٓٝ

)14
أ -ا٫عتصاش بايك ١َٝٛايعسب١ٝ
ب -ا٫ضتٝا َٔ ٤ضٝاض ١ايعجُاْٝنيٚٚ ،ؾفُ ظًُِٗ
دـَ -دح ايػسٜف اذتطني بٔ عًٚ ٞأبٓاٚ .٘٥تأنٝد أسكٝتِٗ باملًو
دٚ -ؾف جتاٚب ا٭َ ١ايعسبَ ١ٝع ايجٛز٠
ٖـ -زثا ٤ايػسٜف اذتطني بٔ عًٞ

علي طلفاح

 -ٚايتػٓٓ ٞبرنس ٣ايجٛز ٠ايعسب ١ٝايهرب٣
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 )15٭ٕٓ ايػٝذ ف٪اد ارتٝٛب َٔ أبسش ايػعسا ٤اير ٜٔزت١دٚا ايجٛز ٠بكؿا٥د تُعدٗ َٔ ع ٕٛٝايػعس ايك،َٓٞٛ
 َٔٚأبسشٖا قؿٝدت٘ املػٗٛز ( ٠حت ١ٝايٓٗك ) ١اييت أيكاٖا بني ٜد ٟٓايػسٜف اذتطني بعد إع ٕ٬ايجٛز٠
َباغس  ،٠ٟفهاْت ضببّا يف َٓش٘ يكب غاعس ايجٛز ٠ايعسب ١ٓٝايهربٚ ،٣غاعس ايٓٗك ١ايعسب.١ٓٝ
)16
أ -تأنٝد سلٓ اهلامشٝني يف ايـًُُو
ب -ا٫ضتٝا َٔ ٤ضٝاض ١ايعجُاْٝنيٚٚ ،ؾف ظًُِٗ.
دـ -زثا ٤ايػسٜف اذتطني بٔ عًٓٞ
)17
أ -اضتٓٗاض اهلُِ ٚإثازتٗا ملكا ١َٚاملطتعُس.
ب -إبساش أُٖ ١ٝايتكشٝات اييت قدَٗا غٗدا ٤املكا١َٚ
دـٚ -ؾف َػاٖد املكا١َٚ
د -تأنٝد َفٗ ّٛايك ١َٝٛايعسب١ٝ

علي طلفاح

)18
أ -اذتٓني إىل ايٛطٔ
بٚ -ؾف ايـُرابح اييت تعسٓض هلا ايفًطٕٛٝٓٝٛ
دـ -ا٭ٌَ بايعٛد٠
د -ايدع ٠ٛإىل ايٓٓكاٍ
)19
أ -تتذً ٢ف ٘ٝايٓرب ٠ارتٛاب٫ٚ ،١ٝضُٓٝا عٓد اذتدٜح عٔ اضتٓٗاض اهلُِ ٚإبساش ايتكشٝات ٚاذتحٓ عً٢
املكا.١َٚ
ب -ايٛقٛح يف املعاْٚ ٞا٭فهازَ ،جٌ اذتدٜح عٔ تأنٝد ايػعسا ٤عً ٢ايك ١َٓٝٛايعسبٚٚ ١ٓٝؾف َػاٖد
ايـُكا .١َٚعً ٞطًفاح
دـٜ -تطِ عساز ٠ايعاطف ١ايٛطٓٚ ١ٓٝايكٚ ١َٓٝٛقٓٛتٗاٜ .عٗس ذيو يف قؿٝد ٠ستُٛد دزٜٚؼ اييت ٜتشدخ
فٗٝا عٔ َعاْا ٠ايػعب ايفًطٝٛين َٔ تػسد ٚقتٌ ٚعراب ٚتًٛع إىل اذتس.١ٜ
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اَتشإ  /ايككاٜا ا٭دب / ١ٝايٛسد ٠ايسابع /١ايٓجس يف ايعؿس اذتدٜح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(77ع)١َ٬
 )1نٝف ظٗست ََ٬ح املكاي ١يف ايٓجس ايعسب ٓٞايكدِٜ؟

(3عَ٬ات)

ٚ )2اشٕ بني املكاي ١ايراتٚ ١ٝاملكاي ١املٛقٛع َٔ ١ٝسٝح:

(6عَ٬ات)

أ -طسٜك ١ايعسض

ب -اذتذِ

دـ -غدؿ ١ٝايهاتب.

 )3عً :ٌ١تٛسٗم ناتب ارتاطس ٠إىل دٛاْب يٝظ هلا سدٚدٚ،تتَ ّ٤٬ع َتًٛبات ايكسا ٠٤ايطسٜع( .١عَ٬تإ)
 )4اذنس ارتؿا٥ـ ايفٓ /١ٓٝايطُات ا٭ضًٛب ١ٓٝيًُكاي١

(4عَ٬ات)

 )5اذنس أ ٍٓٚقؿ ١قؿري ٠عسب ١ٝبايػهٌ املتعازف عً.٘ٝ

(عَ٬تإ)

 )6عًٌِّ :تُعدٓ اجملُٛع ١ايكؿؿ ( ١ٝأ ٍٚايػٛط ) /يـُشُٛد ضٝف ايد ٜٔاإلٜساْ ٞايبدا ١ٜاذتكٝك ١ٝيًكؿ١
يف ا٭زدٕ.

(عَ٬تإ)

 )7ايعاٌَ ايجكايفٓ َٔ ب ٔٚٝأِٖٓ عٛاٌَ اشدٖاز فٔٓ ايكؿ ١ايكؿري ٠يف ا٭زدٕٚ ،قٚح ذيو.

(4عَ٬ات)

 )8عًٌِّ :تُعدٓ ايػدؿ ١ٝاإلْطاَْ ١ٝؿدز إَتاع ٚتػٜٛل يف ايكؿ.١

(عَ٬تإ)

ٚ )9قٚح أُٖ /١ٝفا٥د ٠اذتٛاز يف ايكؿٓ ١ايكؿري.٠

علي طلفاح

(عَ٬تإ)

َ )10اذا ًٜصّ ناتب ايطري ٠عٓد نتاب ١ايطري ٠ايػري١ٜٓ؟

(3عَ٬ات)

 )11ب ٔٚٝايعٛاٌَ اييت دعًت نتاب ( ا٭ٜاّ ) ي ٘ٛسطني ضري ٠ذات ١ٝزفٝع١؟

(6عَ٬ات)

 )12اْطب ايطري اٯت ١ٝإىل َ٪يفٗٝا.

(7عَ٬ات)

( -1سٝا ٠ايسافع)ٞ

 -2عبكسٜات ايعكاد

( -3دربإ) ( -4زسً ١دبً ١ٖٝزسً ١ؾعب)١

( -5غسب ١ايساع)ٞ

( -6ايػسٜط ا٭ضٛد)

( -7إٜكاع املد)٣
(3عَ٬ات)

طسُم ضسد أسداخ ايسٚا.١ٜ
 )13اذنس ٝ

 )14عًٌِّ :تُعدٗ زٚا ١ٜتٝطري ضب ( ٍٛأْت َٓر اي )ّٛٝبداَ ١ٜسسً ١َُٗ ١يف تأضٝظ ايسٚا ١ٜاذتدٜج ١يف ا٭زدٕ
(6عَ٬ات)
 )15قازٕ بني املأضاٚ ٠املًٗا َٔ ٠سٝح :ايػدؿٝات /املٛقٛع ،املٝصات ،ايٓٗا١ٜ

(6عَ٬ات)

 )16عسٓف ايفهس ٠يف املطسس.١ٝ

(4عَ٬ات)

 )17عًٌ :ناْت ا٭عُاٍ املطسس ١ٝتكدّ يف ا٭ْدٚ ١ٜاملدازع ٚايهٓا٥ظ ٚادتُعٝات ارتري ١ٜيف ا٭زدٕ.
(3عَ٬ات)
 )18اذنس أِٖٓ ا٭عُاٍ املطسس ١ٝا٭زدْ ١ٝاحملً٪َٚ ١ٝيفٗٝا.
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إدابات اَتشإ  /ايككاٜا ا٭دب / ١ٝايٛسد ٠ايسابع َٔ /١ايٓجس يف ايعؿس اذتدٜح
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(77ع)١َ٬
 )1ظٗست ََ٬ح املكاي ١يف أدبٓا ايعسبَٓ ٞر ايكسٕ ايجاْ ٞيًٗذسٚ ،٠متجًت يف أسطٔ ؾٛزٖا يف زضاٌ٥
ادتاسغ ،اييت أغبٗت َٔ بعض ايٛد ٙٛاملكاي ١ايعسب ١ٝاذتدٜج.١
)2
طسٜك ١ايعسض
ايـُكاي ١ايرات١ٓٝ
ايـُكاي١
ايـُٛقٛع١ٓٝ

اذتذِ

غدؿ ١ٝايهاتب
بإبساش

ٍّ َا
قؿري ٠إىل سد
سُسٓ ٠يف طسٜك ١عسقٗا،

تُعٓ٢

ٜ ٫كبٗٛا قابط

ايهاتب

غدؿ١ٝ

حتسف عً ٢ايتكٝد مبا

ٜتشدد سذِ املكاي ١بتعدد

 ٫ته ٕٛغدؿ ١ٝايهاتب

ٜتًٛب٘ املٛقٛع َٔ َٓٛل

فهسَٛ ٠قٛعٗا ،فكد

دً ١ٓٝفٗٝا ،إمنا ْساٖا َا بني

يف ايعسض ٚادتدٍ ٚتكدِٜ

تأخر ؾفش ١أ ٚأنجس عً٢

ايطٛٛز

املكدَات ٚاضتدساز ايٓتا٥ر

أ ٫ته ٕٛؾفشاتٗا
نجري٠

 ) 3٭ْٓ٘ ٜػًب عً ٢ارتاطس ٠ادتاْب ايٛدداْ ٞايـًُ ٤ٞباإلسطاع ايؿادم ٚايعٛاطف ادتٝاغ ١يف نَ ٌٓٝا
خيٛس بباي٘
 )4أ -ق ١ٜٛايتعبري تُعبٚس عُٓا يف ْفظ ناتبٗا

ب -إٔ ته ٕٛفهستٗا ٚاقش١

دـ -مجًٗا َتٛاشْ ،١تتَ ّ٤٬ع َطت ٣ٛإدزاى ايكاز٨
د -تعتُد أسٝاّْا عطب َٛقٛعٗا ْٛٚع٘ عً ٢ايؿٛز ايفٓٚ ١ٝايتػبٗٝات ايـُذاشٚ ١ٜا٫ضتعازات َا
جيعٌ هلا تأثريّا يف ْفظ ايكاز٨

علي طلفاح

 )5قؿ ( ١يف ايكٛاز ) /يـُشُد تُٛٝز
 )6٭ْٓ٘ متهَ َٔ ٔ٤تابع ١جتسبت٘ ٚتٜٛٛسٖا طٛاٍ ايعكٛد ايـُتتايٚ .١ٝأضِٗ عٔ طسٜل غدؿٝت٘ ٚثكافت٘
ٚإْتاد٘ املتؿٌ يف تأنٝد َهاْ ١ايكؿ ١ايكؿري ٠بني ايفٓ ٕٛا٭دب.١ٝعً ٞطًفاح.
)7
أ -متجٌ بايتٛضع يف ايتعًْٛ ِٝعّا ٚنُّا مبساسً٘ املدتًف١
ب -اْتػاز ٚضا ٌ٥ايجكافٚ ١تعدد امل٪ضطات املعٓ ١ٝبٗا ٚايداعُ ١ذتسن ١ايٓػس
دـ -ع ٠ٚ٬عً ٢إٔ َععِ ايؿشف ا٭زدْ ١ٝخؿؿت َ٬سل ثكاف ١ٝاستفت بٓػس اإلْتاز ايكؿؿٞ
د -نُا ظٗست ا٫حتادات ٚايسٚابط ا٭دبٚ ١ٝايجكافَ ،١ٝجٌْ :اد ٟأضس ٠ايكًِٚ ،زاب ١ٛايهتاب
ا٭زدْٝنيٚ ،احتاد ايهتٓاب ٚا٭دبا ٤ا٭زدْٝني
 ٬طبٝعّٝا عٓد نٌ إْطإ إىل ايتشً ٌٝايٓفطٚ ،ٞدزاض ١ايػدؿ.١ٝ
 )8٭ٕ ٖٓاى َٟ ٝ
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)9
أ َٔ -أِٖ ايٛضا ٌ٥اييت ٜعتُدٖا ايهاتب يف زضِ ايػدٛف ٚبٓا ٤سبهت٘ ايكؿؿ١ٝ
ب -بٛاضٛت٘ تتؿٌ غدٛف ايكؿ ١يف َا بٗٓٝا اتؿا ٟ٫ؾسحيٟا َباغسّا.
)10
أ -إِٔ ُٜٚٛٓع َؿادز ٙاييت ٜعتُدٖا يف َا ٜهتب٘ عٔ ايػدؿ ١ٝاييت ٜطسد ضريتٗا
ب -ا٭ؾٌ إٔ ٜتٓا ٍٚسٝا ٠غدـ ددٜس باٖ٫تُاّ ي٘ َهاْ٘ يف اجملتُع ،أ ٚسكل إجناشات ضٝاض ١ٝأٚ
ثكاف ١ٝأ ٚفهس ١ٜأ ٚادتُاع ١ٝأ ٚاقتؿادَ ;١ٜجٌ عبكسٜات ايعكاد.
)11
أ -ا٭ضًٛب ايكؿؿٞ

ب -ايًػ ١ايػاعس ١ٜادتُ١ًٝ

دـ -ايط٬ضٚ ١ايعرٚب ١يف طسح ا٭فهاز ٚاٯزا٤

د -ايكدز ٠عً ٢ايتؿٜٛس ٚايتًٜٔٛ

ٖـ -ايؿساسٚ ،١ادتسأ ٠يف نػف ايٛاقع

 -ٚزٚح ايٓكد ٚايطدس ١ٜاي٬ذع١

)12
( -1سٝا ٠ايسافع /)ٞيًعسٜإ

 -2عبكسٜات ايعكاد/يًعكاد

( -3دربإ) /ملٝداْ ٌٝ٥ع١ُٝ

( -4زسً ١دبً ١ٖٝزسً ١ؾعب /)١يفد ٣ٚطٛقإ

( -5غسب ١ايساع /)ٞإلسطإ عباع

( -6ايػسٜط ا٭ضٛد) /يعٝط ٢ايٓاعٛزٟ

( -7إٜكاع املد /)٣يـُشُٛد ايطُٓس٠

علي طلفاح

)13
أ -ايٛسٜك ١املباغس :٠تُعد أنجس ايٛسم غٛٝعّا ،فٗٝا ٜكف امل٪يف خازز ا٭سداخ ٜٚسَ ٟٚا حيدخ
يػدٛف زٚاٜت٘.
ب -طسٜك ١ايطسد ايرات :١ٝتُس ٣ٚا٭سداخ عً ٢يطإ ايـُتهًِ ٖٛٚ ،غايبّا َا ٜه ٕٛب ٌٛايكؿٜٚ ١بدٚ
امل٪يف ٚنأْ٘ ٖ ٛايب.ٌٛ
دـ -طسٜك ١ايٛثا٥لٜ :عتُد امل٪يف عً ٢ارتٛابات ٚاملرنسات ٚايَٝٛٝاتٜٚ ،تدر َٓٗا أدٚات يبٓا ٤زٚا١ٜ
َرتاب ١ٛا٭دصا.٤
)14
أ -٭ْٗا أمنٛذز يًسٚا ١ٜا٭زدْ ١ٝاملتٓاضك ١فٓ٘ا َٚكُّْٛا;
ب -فكد جتاٚشت ايٛؾف املباغس يًػدٛف إىل ايتشً ٌٝايٓفط ٞايداخًَ ،ٞعتُد ٠اذتٛاز ايداخً،ٞ
دـَ ٚ -عدٖ ايٓكاد ٖر ٙايسٚا ١ٜع ١َ٬عًَ ٢سسً ١َُٗ ١يف تأضٝظ ايسٚا ١ٜاذتدٜج ١يف ا٭زدٕ ،فٗ ٞزٚا١ٜ
ددٜد ٠يف بٓاٗ٥ا ٚأضًٛبٗا ٚيػتٗا ٖٚدفٗا
د -إذ اَتاشت بأَس:ٜٔ
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مركـــــز االتـــحـــاد

د .عـلــي طــــلـــفـــــاح

ا٭ :ٍٚتؿٜٛس أشَ َٔ ١أشَات ٚدٛدْا املعاؾس،
ايجاْ :ٞأْٗا تكٝف ددٜدّا عً ٢ؾعٝد ايبٓ ١ٝايطسدٜ ١ٜتُجٌ يف نػف ايع٬قات ارتف ١ٝبني ايعٛاٖس
ٚا٭غٝا ٤اييت قد تبد ٚيف ايعاٖس ٚايٛاقع ايـُعٝؼ َتباعد ٠أَ ٚتٓافس ٠أَ ٚأيٛف.١
)15
ايـُأضا٠

ايػدؿٝات /املٛقٛع

املٝصات

ايٓٗا١ٜ

ناْت بداٜات ايتأيٝف فٗٝا

ٚتتُٝص بادتدٚ ،١ٜسد ٠ايعٛاطف،

تٓتٗٞ

َكؿٛز٠

ٚؾعٛب ١ا٫ختٝاز يف املٛاقف،

بفادع١

عً ٢تؿٜٛس سٝا ٠ايععُا ،٤ثِ

ٚض١َ٬

أؾبشت

ايًػ ١يف ايؿٝاغ.١

أسداثٗا

تتٓا ٍٚعاَ ١ايٓاع

ايـًُٗا٠

َٛقٛعاتٗا تتٓا ٍٚاملػه٬ت

تتُٝص مبٛقٛعاتٗا اييت تتٓاٍٚ

ْٗٚاٜتٗا غايبّا َا

اي١َٝٛٝ

املػه٬ت اي١َٝٛٝ

تهٕٛ

ايٛاقعٜٚ ،١ٝػًب عًٗٝا ايٛابع

ايٛاقعٜٚ،١ٝػًب عًٗٝا ايٛابع

ضعٝد٠

احملً،ٞ

احملًٜٚ ،ٞعد عٓؿس ايفهاٖ١

ٜٚعد عٓؿس ايفهاٖ ١عٓؿسّا

عٓؿسّا زٝ٥طّا فٗٝا

زٝ٥طّا فٗٝا

 ٖٞٚ )16املكُ ٕٛاير ٟتعادت٘ املطسسَٚ :١ٝا ٜٗدف ايهاتب إىل إبساش َٔ ٙخ٬هلاٚ ،ذيو بعسض ؾٛز
َٔ اذتٝاٚ ٠ايعادات ٚايتكايٝدَ ،ا ٜطاعد عً ٢تسضٝذ ق ِٝأخ٬قَُٚ ،١ٝجٌُ فاقً.١
)17

علي طلفاح

أ -يًتعبري عٔ املػاعس ايٛطٓٚ ١ٝايك١َٝٛ
ب -إغاع ١زٚح ايتؿد ٟيًػص ٚايفهسٚ ٟايجكايف اير ٟتعسض ي٘ ٚطٓٓا ايعسب،ٞ
دـ -يتٛظٝفٗا ٭غساض تسب ١ٜٛتعً.١ُٝٝ
)18
املطسس١ٝ

املكبٛعٕٛ

املأشم

َ٪يفٗا

ستُٛد

بػري

ايصٜٛدٟ

ٖٛازٟ

دٚي١

تػسٜب ١ظسٜف

أيف سها١ٜ

نٛنب

ايعؿافري

ايٍٛٛ

ٚسهأَ ١ٜ

ايِٖٛ

فدس ٟقعٛاز

درب ٌٜايػٝذ

ضٛم عهاظ
ٚيٝد ضٝف

عاطف
ايفسا١ٜ
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