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 عالم٘( 45)                 ٔات الػعسٓ٘ اآلتٔ٘ ثه اذنس تفعٔالتَا ّاضه عسٍا.الطؤال األّل: قطع األب

 َوَمـــْن َخــَطـــَب الَحْســـناَء َلـــْم ُيـــْغــِمـــِو اْلـَمْيـــــــــرُ   تَـــيـــوُن َعــَمـــْيــنا في الـَمــعـــالي ُنفــــــــوُسنا أ( 
 
 

 

 

 فـــْيــــِو َمْشــــَي اأَلميــــِر في ُبْستــــــــاِنــــوْ         َنـــَزَل السَّْيــَل ضــــاِحـــــَك الِبْشـــِر َيـــْمــــــشي ب(    
 

 

 

 

 

 ســاَءْتُو َأْزمـــــــــــــــــــــــــانُ َمـــــْن َســـــرَُّه َزَمــــــٌن      ِىَي اأُلموُر َكما شاَىــــــــــــــــــْدتَـــــــــيا ُدَولٌ ج(  

 

 

 

 

 يا َمــــالكــــي َوُكـــلُّ َشــــْيٍء َلــــَديـــــــــــــــــكِ            َأيَّ َشـــْيٍء في العــيِد ُأىــــدي ِإَلــــْيـــــــــــــــــــــــكِ  د( 
 

 

 

 

 ـعــــــــــــــودُ الشَّـــــَبـــــــــاِب َجـــــِدْيـــــــُد          َوَدْىـــــــرًا تَــــَولَّى يا ُبــثَـــــْيـــــــَن َيــــــــــــ َأال َلــــْيـــَت َرْيــــَعـــانَ ه( 
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 َوَجــــــنَّـــُة اْلُخـــــْمـــــــِد َأْىــــَدْت َبْعـــَض َمْعـــنـــاكــــا  ُأْرُدنُّ َأْشــــــــَرَق في الِوْجـــــــــــداِن َمـــــــْرآكـــــــاو(  

 

 

 

 

 ىــَكـــــــذا اْلُحْســـــــُن َقــــــــْد َأَمــــــــــــــــرْ            قُـْل ِلـَمـــْن الَم فــــي اْلَيـــــــــــوى ز( 
 

 

 

 

ْن تَـــــْفـــــِطــــْمـُو َيــــْنــــَفـــِطـــمِ     َكالطِّــْفــــِل ِإْن ُتْيــِمــْمـــــــــــــــُو َشـــــــــــبَّ َعمىَوالــنَّــْفُس ح(   ُحــــبِّ الـــــــرِّضـــــاِع َواِ 

 

 

 

 

 َوتَــــَأِتــــي َعــــَمى َقـــــْدِر الِكــــراِم الَمـَكــــاِرمُ       َعــــَمى َقــــْدِر َأْىـــــِل الَعـــْزِم تَــــَأِتي الَعــــزَاِئــــُم      ط( 

 

 

 

 

نِّي َلــتَـــــْعـــــــروني ِلـــــِذْكـــــــراِك ِىـــــــــــــــــــــزَّةٌ ٖ(   َكـــما اْنــتَـــَفــــَض اْلُعـــْصــــفــوُر َبـــمَّـــــــَمــــُو اْلــــَقــــــــــْطرُ        َواِ 

 

 

 

 

 َوَيــْبــــقى ِمـــَن اْلـــمـــــاِل اأَلحـــــاديـــُث َوالذِّْكـــــرُ        َأمــــــاِويَّ ِإنَّ اْلـمـــــــــاَل غـــــــــاٍد َوراِئــــــــــــــــــــحٌ ك( 
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ْق قُــــمـــــــوَبيا اأَلْىــــــــــــــــــــــــــواءُ      َحبَّــــــــذا اْلَعْيـــــــــــــُش حيَن َأْىـــمي َجـــمــــيـــــــــــعٌ ل(   َلـْم تُـــــَفــــرِّ

 

 

 

 

وُح َواْلَبـــــــــــــــــــــــــــــــَدنْ م(  ـــــــــــــــــرُّ َواْلَعــَمــــــنْ     َلـــــــُكــُم الرُّ  َلُكــــــــــــــــــــُم السِّ

 

 

 

 

 الَحْســـناَء َلـــْم ُيـــْغــِمـــِو اْلـَمْيـــــــــرُ َوَمـــْن َخــَطـــَب   تَـــيـــوُن َعــَمـــْيــنا في الـَمــعـــالي ُنفــــــــوُسنا ن(
 
 
 

 

ْكــــــــــــوانِ   قـــــاَلْت َأال ِإنَّــــــــــــــنا ِســـــــــــــــــــــــــــــيَّانِ  س(       فــــي اْلُحْســــــِن يا ُشْعـــــــَمـــَة اأَل

 

 

 

 

 عالمات(9) غطسٖ ُنلَّ بٔت مً األبٔات اآلتٔ٘:افصِل بني الطؤال الجاىٕ: 

ــْعـــــَر َحـــيِّــــ ( أ  االــَيـــوى َوالــشَّـــباُب َواأَلَمــــُل اْلـَمــْنــشـــوُد تُــــوحي َفـــتَــــْبــــَعُث الشِّ

  

ــواُر َوالـــــرُُّســــــــــــــلُ ِمـــْن ىــــــذه الــــــدَّْوَحــــِة الَخــــْضــــراِء َقــــْد  ( ب ـــيـــــُد َوالــــثُـّ  َطــــَمـــَع اأَلْحــــــراُر َوالصِّ

 
 اْلـَمــــراِئـــــــــــــرُ ــاِل َأِفــــْق َقــــْد َأفـــــاَق اْلعــــاِشــقـــــوَن َوفـــــاَرقـــــوا اْلَيـــَوى َواْستَــَمــــرَّْت ِبــالـــــرِّجــج( 
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ٕٓ الطؤال الجالح  عالمات(3): امأل الفساغ بالهلن٘ املياضب٘; لٔطتكٔه الْشٌ الَعسّض

ًَ ................. َفِإىََّو ال َتِدزٖ  1 َِّد ٔم ٍَِل َتعُٔؼ ِإىل اِلَفِجِس  َتَص ِْٔل  َّ َل  ِإذا َج

 اأَلِخباِز-د  التَِّكْٚ-جـ   الطَّعاِو-ب املاِل-أ 

2 ُٔ َِ ِِّض َأِبهٕ َفِكَد ُمِػٔب ٍَِس  ََّقِفُت يف السَّ ًُ الصَّ ُٔ  َحتَّٙ َبَهِت .............. َأِع

َٖ-جـ  ٔبُدمْٔعٕ-ب  ٍَنِّا-أ  اِحٔتجاّجا-د  ٔلـَنِسآ

ِِٔؼ ............. ّغباْب 3 ُ٘ الَعــ َّلَّٙ           آَل  ٔٛ ًِ اِلـَنــــــِس َّّلٔا َع  َفـــــــــِإذا 

ٌ٘-ب َضعاَدٌٗ-أ  ماْل-د  ٔضِخٌو -جـ  ٔصخَّ

 

 عالمات(8)                                              الطؤال السابع: حدد الكافٔ٘ يف األبٔات الػعسٓ٘ اآلتٔ٘.

 ِبــــــرَْأِي َنصــــيــــٍح َأْو َنصيَحـــــــــِة حــــــــــــــــــــــــــــاِزمِ         ِإذا َبَمـــــــَغ الـــــــرَّْأُي اْلـَمـــشـــــــــوَرَة َفاْســـــــَتِعــــنْ   أ

 تَـــــموُح َكـــــباقي اْلـــــَوْشــِم فــــي ظــــاِىِر الـــَيـــــــــــدِ         ِد ــــــــــــثَــــْيـــــمَ ِلَخْوَلــــــَة َأْطـــــــــالٌل ِبـــُبـــــــــْرَقـــــــــِة  ب

 ــــاـــــــــــــــــتَـــــساِخــــيـَأكــــاَن َســـــخـــاًء مـــا َأتـــــى َأْم        َوِلمــنَّــْفــــِس َأْخـــــــالٌق تَــــــــُدلُّ َعـــــــــمى اْلَفـــــــتى ج

 ــــودُ ــــــــــــــــــــــُد          َوَدْىـــــــرًا تَــــَولَّى يا ُبــثَـــــْيـــــــَن َيـــــــــــــعـــــــــــــــــَأال َلــــْيـــَت َرْيــــَعـــاَن الشَّـــــَبـــــــــاِب َجـــــِدْيـ د

 

 عالمات(8)                                           اخلامظ: حدد السّٖ يف األبٔات الػعسٓ٘ اآلتٔ٘.الطؤال 

 َمْعـــنـــاكــــاَوَجــــــنَّـــُة اْلُخـــــْمـــــــِد َأْىــــَدْت َبْعـــَض   ــــــاـــــــــــــُأْرُدنُّ َأْشــــــــَرَق في الِوْجـــــــــــداِن َمـــــــْرآكـ أ

بـــيـــُع الـُمَغــــنِّي َوْىـــَي َبْيَجـــــتُـــو    ب  اىاــــــــــــــــــَوْىَي الَحــياُة َوَمْعـــنى الُحـــــــبِّ َمْعــــــــــن        َفــْيــــَي الـــــرَّ

 نــاَزَعـــْتـــني ِإَلــْيـــــــِو في اْلــــُخـــــْمــــِد َنـــــــــْفـــــــسي         ــــوُ ـــــــــــــــَوَطني َلْو ُشــِغـــــْمــــــــــُت ِباْلُخـــْمـــــِد َعــْنـ   ج

بـــيــــِع َأْو أَْلحــــــــــــــانِ         ـــــــتَّىَنَغــــــٌم في السَّـــــــــــمـــــــــــــــــــاِء َواأَلْرِض شَ    د  ـــــوْ ــــــــــِمــــْن َمعــــــــاني الــــرَّ

 

 عالمات(8)                     الطؤال الطادع: ضٓه الكصٔدٗ اليت أخرت ميَا األبٔات الػعسٓ٘ اآلتٔ٘.

ـــِإنَّ َقــْمبي ُيِحــــبُّ َمـــْن ال  أ  ـــــــــاءِ ــــــــــــــــــــــــي                 في َعــنـــاٍء َأْعِظـــــْم بـــــــِو ِمْن َعـــــنــــــُأَســــــــمِّ

 ـــــــــــكِ ـــــــــيا َمــــالكــــي َوُكـــلُّ َشــــْيٍء َلــــَديــــــ           َأيَّ َشـــْيٍء في العــيِد ُأىــــدي ِإَلــــْيــــــــــــــــكِ    ب
ــــا ُيــــــَدنِّـــُس َنــــْفــــسي ج  َوتَــَرفَّــــْعـــــــُت َعـــــــْن َجــــــدا ُكـــــــــــــــلِّ ِجـْبـــــسِ          ُصْنــــُت َنـــــْفسي َعـــــمَّ

 ـوُ ـــــــــــــــكُّ الِئــُمــــــــــــــــــُل ال َيــــْنــفَ ـــــــــــوالـــُبــْخـ  ـُدهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــاِمـــــــــــــكُّ حـــــوُد ال َيـــْنـــفَ ـــجــال د
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 الطؤال األّل: قطع األبٔات الػعسٓ٘ اآلتٔ٘ ثه اذنس تفعٔالتَا ّاضه عسٍا.

 َوَمـــْن َخــَطـــَب الَحْســـناَء َلـــْم ُيـــْغــِمـــِو اْلـَمْيـــــــــرُ   تَـــيـــوُن َعــَمـــْيــنا في الـَمــعـــالي ُنفــــــــوُسنا أ( 
 َو.َمْن.َخ.َط.َبْل.َحْس.نا.َء.َلـْم.ُيْغ.ِل.ِىل.َمْو.ُرو  َت.ىو.ُن.َع.َلْي.نا.فل.َم.عا.لي.ُن.فـو.ُس.نا

 ـــ ـــ ـــ ںـــ ـــ /  ںـــ ـــ ـــ/  ں/  ںـــ  ںـــ                     ںـــ  ںـــ ـــ /  ںـــ ـــ ـــ/  ں/ ںـــ  ں   

   ًِ ًِ    َمفأعُل ًِ    َفعُْل ًِ                       َفعُْل  َمفاعُٔل ًِ   َمفاعُٔل ًِ   َفعُْل  )عس الطْٓل(َفعُْل   َمفاعُٔل

 

 فـــْيــــِو َمْشــــَي اأَلميــــِر في ُبْستــــــــاِنــــوْ         َنـــَزَل السَّْيــَل ضــــاِحـــــَك الِبْشـــِر َيـــْمــــــشي ب(    
 . َمْش.َيل.َأ.مي. ِر.في. ُبْس. تا. ِنوْ ِىـفي.               َن. َز. َلس.سْو.َل. ضا.ِح. َكل.ِبْش.ِر.َيْم.شي   

 ـــ / ـــ ـــ ـــ   ںـــ  ںـــ ـــ /  ںـــ                            ـــ ـــ ںـــ / ـــ  ںـــ  ںـــ ـــ /  ں ں    

    ًِ ًِ     فأعالُت ًِ   ُمـَتفٔعُل ًِ                           فٔعالُت ًِ     فاالُت ًِ   ُمـَتفٔعُل       )اخلفٔف التاو(   فأعالُت

 

 

 َمـــــْن َســـــرَُّه َزَمــــــٌن ســاَءْتُو َأْزمـــــــــــــــــــــــــانُ      اأُلموُر َكما شاَىــــــــــــــــــْدتَـــــــــيا ُدَولٌ ِىَي ج(  

 .َأْز.مـا.ُنوهُ .َز.َم.نن.سا.َءْت.ىوَمْن.َسر.َر.     ِه.َيل.ُأ.مو.ُر.َك.ما.شا.َىـْد.َت.ىا.ُد.َو.لن  

 ـــ ــــــ/  ںـــ/ ـــ ـــ  ں ںـــ /  ںـــ ـــ         ـــ ں ںـــ /  ںـــ/ ـــ ـــ  ں ںـــ /  ںـــ  ں

ًِ  َفُم ًِ َتـفعُل ًِ       ٔعُل ًِ   َفٔعُل ًِ                 ُمطَتـفعُل ًِ   َفٔعُل ًِ  ُمطَتـفعُل ًِ َفٔعُل    )البطٔط التاو(ُمطَتـفعُل

 

 يا َمــــالكــــي َوُكـــلُّ َشــــْيٍء َلــــَديـــــــــــــــــكِ            في العــيِد ُأىــــدي ِإَلــــْيـــــــــــــــــــــــكِ َأيَّ َشـــْيٍء  د( 
 يا. َم.ال.كي.َو.ُكل.ل.َشْي. ئن. َل. َد.ْي.ِكي   َأي.َي. َشْي. ئن. فْل.عي.ِد.ُأه.ِدي.ِإ.َلْي.ِكي  

 ـــ ـــ ںـــ/ ـــ  ںـــ  ںـــ ـــ/   ںـــ                ـــ ـــ ںـــ/ ـــ  ںـــ ـــ/  ـــ ـــ  ںـــ   

   ًِ ًِ   فأعالُت ًِ  ُمطَتـفعُل ًِ                  فأعالُت ًِ    فأعالُت ًِ   ُمـَتفٔعُل  )اخلفٔف التاو(فأعالُت

 

 

 

 اإلجــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــة
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 ـعــــــــــــــودُ الشَّـــــَبـــــــــاِب َجـــــِدْيـــــــُد          َوَدْىـــــــرًا تَــــَولَّى يا ُبــثَـــــْيـــــــَن َيــــــــــــ َأال َلــــْيـــَت َرْيــــَعـــانَ ه( 

 َو.َدْه.رن.َت.َول.لى.يا.ُب.ثَـــْي.َن.َي.عــو.ُدو       َأ.ال.َلْي.َت.َرْي.َعـــا.َنش.َش.َبـا.ِب.َج.ِدْي.ُدو     

 ـــ ـــ ں/  ںـــ  ںـــ ـــ ـــ/  ںـــ ـــ /  ںـــ ـــ                     ں/  ںـــ  ںـــ ـــ ـــ/  ںـــ ـــ /  ں   

ًِ      ًَفعُْل    ًِ  ًَفعُْلَمفأعٕ                       َفعُْلَمفاعُٔل  )عس الطْٓل(َمفأعٕ    َفعُْل    َمفاعُٔل

 

 َوَجــــــنَّـــُة اْلُخـــــْمـــــــِد َأْىــــَدْت َبْعـــَض َمْعـــنـــاكــــا  ُأْرُدنُّ َأْشــــــــَرَق في الِوْجـــــــــــداِن َمـــــــْرآكـــــــاو(  

 َو.َجن.َن.ُتْل.ُخل.ِد.أْه.َدْت. َبْع. َض. َمْع. َنا. َكا.  ُأْر.ُدن.ُن.َأْش.َر.َق.فل.ِوْج.دا.ِن. َمــْر.آ.كـــــــا

 ـــ/ ـــ ـــ ںـــ/ ـــ ـــ  ںـــ / ـــ  ںـــ  ں            ـــ / ـــ ـــ ںـــ/ ـــ ـــ  ں ںـــ /  ںـــ ـــ 

ًِ   طُم ًِ   َفِعُل ًِ  ُمطَتـفعُل ًِ  َفٔعُل ًِ                     َتفعُل ًِ  ُمَتـفعُل ًِ   َفِعُل ًِ  ُمطَتـفعُل     )البطٔط التاو(َفأعُل

 

 ىــَكـــــــذا اْلُحْســـــــُن َقــــــــْد َأَمــــــــــــــــرْ            قُـْل ِلـَمـــْن الَم فــــي اْلَيـــــــــــوى ز( 
 ذْل.ُحـــــْس. ُن. قَـــــْد. َأ. َمــْر ىا. َك.                  قُـْل. ِل. َمْن.ال.َم. ِفــــْل.َىـ. وى 

 ـــ ںـــ  ںـــ ـــ/   ںـــ             ـــ ںـــ  ںـــ ـــ/   ںـــ 

     ًِ ًِ   ُمـَتفٔعُل ًِ                               فأعالُت ًِ   ُمـَتفٔعُل   )دلصّٛ اخلفٔف(                      فأعالُت

 

ْن تَـــــْفـــــِطــــْمـُو َيــــْنــــَفـــِطـــمِ     َكالطِّــْفــــِل ِإْن ُتْيــِمــْمـــــــــــــــُو َشـــــــــــبَّ َعمىَوالــنَّــْفُس ح(   ُحــــبِّ الـــــــرِّضـــــاِع َواِ 

 .َيْن.َف.ِط.مِ هُ ُحب.بر.ِر.ضـا.ِع.َو.ِإْن.َتْف.ِطْم.    .َشْب.َب.َع.َلىهُ َون.نْف.ُس.َكط.ِطف.ِل.ِإْن.ُتْو.ِمْل.

 ـــ ں ںـــ/  ںـــ/ ـــ ـــ  ں ںـــ /  ںـــ ـــ                 ـــ ں ںـــ /  ںـــ/ ـــ ـــ  ںـــ / ـــ  ںـــ ـــ 

    ًِ ًِ   َفٔعُل ًِ  ُمطَتـفعُل ًِ  َفأعُل ًِ  ُم            ُمطَتـفعُل ًِ َفٔعُل ًِ ُمطَتـفعُل ًِ   َفٔعُل     )البطٔط التاو(طَتـفعُل

 

 َوتَــــَأِتــــي َعــــَمى َقـــــْدِر الِكــــراِم الَمـَكــــاِرمُ       َعــــَمى َقــــْدِر َأْىـــــِل الَعـــْزِم تَــــَأِتي الَعــــزَاِئــــُم      ط( 

 َو.تََأ.ِتي.َع.َلى.َقْد.ِرل.ِك.را.ِمل.َم.َكا.ِر.ُمو        َع.َلى.َقْد.ِر.َأْه.ِلل.َعْز.ِم.تََأ.ِتل.َع.زَا.ِئ.ُمو      

 ـــ ںـــ  ںـــ ـــ /  ںـــ ـــ ـــ/  ںـــ ـــ /  ںـــ                     ںـــ  ںـــ ـــ /  ںـــ ـــ ـــ/  ںـــ ـــ /  ں   

ًِ   ًَفعُْل    ًِ    َمفأعُل ًِ    َفعُْل ًِ  ًَفعُْل                   َمفاعُٔل ًِ    َمفأعُل ًِ    َفعُْل  )عس الطْٓل( َمفاعُٔل
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نِّي َلــتَـــــْعـــــــروني ِلـــــِذْكـــــــراِك ِىـــــــــــــــــــــزَّةٌ ٖ(   ـفــوُر َبـــمَّـــــــَمــــُو اْلــــَقــــــــــْطرُ َكـــما اْنــتَـــَفــــَض اْلُعـــْصـــ       َواِ 

 َك.مْن.َت.َف.َضْل.ُعْص.فــو.ُر.َبل.َل.ل.ُىْل.َقْط.ُرو       َو.ِإن.ني.ل.َتْع.رو.ني.ِل.ِذْك.را.ِك.ِىز.ز.تن-

 ـــ ـــ ـــ ں/ ںـــ  ںـــ ـــ ـــ/  ں/ ںـــ  ںـــ                    ںـــ  ںـــ ـــ /  ںـــ ـــ ـــ/  ںـــ ـــ /  ں   

   ًِ ًِ َمفأعُل ًِ َفعُْل ًِ َمفاعُٔل ًِ                   َفعُْل ًِ َفعُْل َمفاعُٔل  )عس الطْٓل(      َفعُْل َمفاعُٔل

 

 َوَيــْبــــقى ِمـــَن اْلـــمـــــاِل اأَلحـــــاديـــُث َوالذِّْكـــــرُ        ِإنَّ اْلـمـــــــــاَل غـــــــــاٍد َوراِئــــــــــــــــــــحٌ  َأمــــــاِويَّ ك( 

 َو.َيْب.قى.ِم.َنل.ما.ِلل.َأ.حا.دي.ُث.َوذ.ذْك.ُرو      َأ.ما.ِوي.َي.ِإن.نل.ما.َل.غـا.دن.َو.را.ِئ.حو

 ـــ ـــ ـــ ںـــ ـــ /  ںـــ ـــ ـــ/  ںـــ ـــ /  ںـــ                    ںـــ  ںـــ ـــ /  ںـــ ـــ ـــ/  ںـــ / ـــ  ں

ًِ ًِ َمفأعُل ًِ َفعُْل ًِ َمفاعُٔل ًِ                            َفعُْل ًِ َمفاعُٔل ًِ َفعُْل ًِ َمفاعُٔل  عس الطْٓل.َفعُْل

 

ْق قُــــمـــــــوَبيا اأَلْىــــــــــــــــــــــــــواءُ      اْلَعْيـــــــــــــُش حيَن َأْىـــمي َجـــمــــيـــــــــــعٌ َحبَّــــــــذا ل(   َلـْم تُـــــَفــــرِّ

 َلـْم. ُت.َفر.رق.ْق. ُق.لــو.َب.ىل. َأْه.وا.ُءو     َحب.ب.ذل.َعْي.ُش.حي.َن.َأْه.لي.َج.مي.عن 

 ـــ/  ـــ ـــ ـــ ںـــ  ںـــ ـــ/   ںـــ       ـــ ـــ ںـــ / ـــ  ںـــ  ںـــ ـــ/  ںـــ      

        ًِ ًِ    فأعالُت ًِ   ُمـَتفٔعُل ًِ           َفأعالُت ًِ    فاالُت ًِ   ُمـَتفٔعُل  عس اخلفٔف        فأعالُت

 

وُح م(  ـــــــــــــــــرُّ َواْلَعــَمــــــنْ     َواْلَبـــــــــــــــــــــــــــــــَدنْ َلـــــــُكــُم الرُّ  َلُكــــــــــــــــــــُم السِّ

 َل.ُك.ُمس.ِس.ُر. َوْل.َع.َلـــــــــــــــنْ     َل.ُك.ُمــــــــــــــــر.رو.ُح.َوْل.َب.َدنْ  

 ـــ ںـــ  ںـــ ـــ/   ں ں                      ـــ ںـــ  ںـــ ـــ/  ں ں

ًِ ًِ        َفٔعالُت ًِ                                    ُمـَتفٔعُل ًِ   ُمـَتفٔعُل  دلصّٛ اخلفٔف               فٔعالُت

 

 الَحْســـناَء َلـــْم ُيـــْغــِمـــِو اْلـَمْيـــــــــرُ  َوَمـــْن َخــَطـــبَ   تَـــيـــوُن َعــَمـــْيــنا في الـَمــعـــالي ُنفــــــــوُسنا ن(
 َو.َمْن.َخ.َط.َبْل.َحْس.نا.َء.َلـْم.ُيْغ.ِل.ِىل.َمْو.ُرو  َت.ىو.ُن.َع.َلْي.نا.فل.َم.عا.لي.ُن.فـو.ُس.نا

 ـــ ـــ ـــ ںـــ ـــ /  ںـــ ـــ ـــ/  ں/  ںـــ  ںـــ                     ںـــ  ںـــ ـــ /  ںـــ ـــ ـــ/  ں/ ںـــ  ں   

   ًِ ًِ َمفأعُل ًِ َفعُْل ًِ                     َفعُْل َمفاعُٔل ًِ َمفاعُٔل ًِ َفعُْل  )عس الطْٓل(       َفعُْل َمفاعُٔل
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ْكــــــــــــوانِ   َلْت َأال ِإنَّــــــــــــــنا ِســـــــــــــــــــــــــــــيَّانِ قـــــا ع(       فــــي اْلُحْســــــِن يا ُشْعـــــــَمـــَة اأَل

   فـــل.ُحْس.ِن. يــا.ُشـــْع.َل.تـــل.َأْك.وا.ِني         قـــا.َلــْت.َأ.ال.ِإن.ن.نــــا.ِســي.يـــــا.ِني   

 ـــ/ ـــ ـــ ـــ ںـــ / ـــ  ںـــ ـــ              ـــ/ ـــ ـــ ـــ ںـــ / ـــ  ںـــ ـــ       

ًِ  ُمطَتفٔعِل        ًِ  فأعُل ًِ  ُمطَتفٔعِل              ُمطَتـفعُل ًِ  فأعُل    )دلصّٛ البطٔط(   ُمطَتـفعُل

 

 األبٔات اآلتٔ٘:الطؤال الجاىٕ: افصِل بني غطسٖ ُنلَّ بٔت مً 

 طسٓك٘ الفصل بني الػطسًٓ: يف حال ناٌ مً خازج الهتاب. 

 ضع حدّد التفعٔالت بياٛ علٙ اضه البخس.-قطع البٔت تكطٔعا عسّضٔا.               -

 قف صْتٔا علٙ ىَآ٘ الػطس األّل.-.     2قه بعٓد التفعٔالت ّاقطنَا علٙ/- 

 قه بإعادٗ نتاب٘ البٔت مفصْال. -

ــْعـــــَر َحـــيِّــــ ( أ  االــَيـــوى َوالــشَّـــباُب َواأَلَمــــُل اْلـَمــْنــشـــوُد تُــــوحي َفـــتَــــْبــــَعُث الشِّ

 . شو. ُد. ُتو. حي. َف.َتْب.َع. ُثش.شع.َر. َحي.ياَمنْ ال. َىـ. وى. َوش.َش.با. ُب. ول.َأ.َم. ُلل. 
 ـــ ــ ںـــ/ ـــ  ںـــ  ںـــ ـــ/   ںـــ ـــ /// ـــ  ں ںـــ/  ںـــ  ںـــ ـــ/   ںـــ                            

َّاأَلَمُل اِلـَنِيــــــــالفصل          َّالػَّباُب   غُْد ُتْحٕ َفـــَتِبــــَعُح الػِِّعـــــَس َحِّا    : اهَلْٚ 

 

ــواُر َوالــِمـــْن ىــــــذه   ( ب ـــيـــــُد َوالــــثُـّ  ـــرُُّســــــــــــــلُ الــــــدَّْوَحــــِة الَخــــْضــــراِء َقــــْد َطــــَمـــَع اأَلْحــــــراُر َوالصِّ

 .أح.را.ر.وص.صي.د.وث.ثو.وا.ر.ور.ر.س.لوعلمن.ىا.ذ.ىد.دو.ح.تل.خض.را.ء.قد.ط.ل.

  ـــ ں ںـــ /  ںـــ/ ـــ ـــ  ںـــ/ ـــ  ںـــ///  ـــ ـــ  ں ںـــ /  ںـــ/ ـــ ـــ  ںـــ/ ـــ  ںـــ ـــ    

َّالسُُّضُل  َّالجُّْاُز  َّالصُِّٔد  ٛٔ َقِد َطَلَع اِلـــ      َأِحساُز  ٘ٔ اخَلِضسا َِّح ًِ ٍرِ الدَّ  ٔم

 ـرُ اْلعــــاِشــقـــــوَن َوفـــــاَرقـــــوا اْلَيـــَوى َواْستَــَمــــرَّْت ِبــالـــــرِّجــــاِل اْلـَمــــراِئــــــــــــَأِفــــْق َقــــْد َأفـــــاَق ج( 

 .َه.َوى.َوْس.َت.َمر.رت.ِبر.ر.جا.لل.م.را.ِئ.ُروقلَأ.ِفْق.َقْد.َأ.فا.َقل.عا.ِش.قو.َن. َو.فا.َر.

 ـــ ںـــ  ںـــ ـــ /  ںـــ ـــ ـــ/  ںـــ ـــ /  ںـــ             ںـــ  ں/ ںـــ  ںـــ ـــ ـــ/  ںـــ ـــ /  ں    

ُٜٔس   َّاِضَتَنسَِّت ٔبالسِّجاِل اِلـَنسا  َْٚ ٍَ َّفاَزقْا اِلــــــ             ٌَ  َأٔفِل َقِد َأفاَم اِلعأغكْ
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ٕٓ يف األبٔات اآلتٔ٘:  الطؤال الجالح: امأل الفساغ بالهلن٘ املياضب٘; لٔطتكٔه الْشٌ الَعسّض

ٌ٘-ب -3  ٔبُدمْٔعٕ-ب -2   التَِّكْٚ-جـ   1  ٔصخَّ

 

 الطؤال السابع: حدد الكافٔ٘ يف األبٔات الػعسٓ٘ اآلتٔ٘.

 حـــــــــــاِزمِ   أ

 ِر الـــَيـــــــــدِ  ب

 ــــاــساِخــــي ج

 ــــودُ ـــعُ  د

 

 الطؤال اخلامظ: حدد السّٖ يف األبٔات الػعسٓ٘ اآلتٔ٘.

 الكاف أ

 الياء ب

 السين ج

 النون د

 

 الطؤال الطادع: ضٓه الكصٔدٗ اليت أخرت ميَا األبٔات الػعسٓ٘ اآلتٔ٘.

 ىمزية أ
 كافية ب

 سينية ج

 ميمية د

 

 اللغ٘ العسبٔ٘.( –اإلعجاب بالصفخ٘ ) صفخ٘ األضتاذ علٕ طلفاح  ال تــيَظ

، مجٔعَهالسجاٛ ميهه عدو االضتدفاف مبادٗ العسّض ّأخٓص بَرا الهالو الطلب٘ 

 .... ألىٕ أحبهه حٓرزتهه.(مً َمِأَمٔيُ ِٓؤَتٙ احَلٔرزفهنا قال املجل: )

 املطلْب: التعامل ظدٓ٘ مع العسّض ناآلتٕ: 

 البخس.ّاضه  –3      نتاب٘ التفعٔالت.  –2   تكطٔع البٔت.  -1
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اللَه إٓىٕ أضتْدعو طالب الجاىْٓ٘ أٌ حتفظَه مً نل 

 مهسِّ، ّأٌ تصسف عيَه نل ّباٛ ّضْٛ ّأٍلَٔه آمني.

اللَه إىٕ أضألو أٌ تجبت حفظَه ّفَنَه ّأضألو 

 بٔطس ّضَْل٘ اضرتدادِ هله يف قاع٘ االمتخاٌ

 اللَه احفظ ٍرا الْطً ّملو الْطً مً نل داٛ ّبالٛ.  

 

 زاجٔا ميهه اضتغالل ٍرِ الفرتٗ بهل طاقاتهه.
 

 ،اضتْدعتهه اهلل الرٖ ال تضٔع ّداٜعُأحبهه يف اهلل 
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