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أىڂ حألٓجڀش حظتظٌٷ٬ش :
ڃخ حظتٌ٫ٌٟخص أً ( حألٳټخٍ ) حٿظِ طنخًٿظيخ حٿٌٍٔس .
علل درجات الرسل.
1ـ ّ
سالم  -لتفضٌلها على نساء العالمٌن.
4ـ اصطفاء مرٌم  -علٌها ال ّ
5ـ المعجزات الدالة على قدرة هللا تعالى ل التً ساقها ّ -
عز لجل ّ  (،علل) تؤكٌدًا  ،لصدق
نبلة محمد_ علٌه الصالة لالسالم .
ّ
حًٻَ ػالػخ ڃن حٿٸ ٜٚحٿٌحٍى ًٻَىخ يف ٌٍٓس ڃَّڂ
2ـ قصة لالدة مرٌم ابنة عمران ،لكفالة زكرٌا لها.
3ـ قصة لالدة ٌحٌى علٌهم السالم ،لبٌان صفاته.
3ـ قصة مٌالد المسٌح عٌسى ابن مرٌم  -علٌه السالم  -لمعجزاته .

اِإ َّنٕ َّن ح ْٛطل ٠ىّ ُٞٗٝكًخ  ٍ ٝاِإرَْ ح ِإِ ٍ ٝ ْ٤ٛإػ َْٔحٕ ػِْ ٠حُؼخُ ِإِّٔ ًُ )33 ( ٖ٤رٍَّ٣نشً رؼُٜ٠خ
َّ ٝ ٞن ُ ٌٓٔ ٤عغ ػِِإٌ ٤عْ( .)34
ِإٓ ْٖ رؼ ٍض
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

افطف ) ٝفف (ٛأ ١حهظخٍ ٝحٗظو. .٠
اٌؼبٌّ: ٓ١البشر أجمعٌن

آل عمران  :أول عٌسى و أمه مرٌم بنت عمران
رسّ٠خ ) رسس(حُٔالُش حُٔٔظيس ؿ٤ال ػٖ ؿَ٤

مبخ ًٛٲ حهلل ً ِ٫ؿپ ًٍّش حألنزْخء ٻڄخ ًٍى يف حّٓخص  .أٜٗخ ًٍ٣ش رؼٜ٠خ ٖٓ رؼ٣ًٍ ٖٓ .ٞش ىّ
ػْ ٗٞف ػْ ارَح.ْ٤ٛ
٫الځ ّيٽ ًٿٺ  .ػِ ٠أٗٓ ْٜظـخٗٔ ٕٞك ٢حُي ٝ ٖ٣حُظو ٝ ٠حُٜالف
حَٗف حّٓش حٿٔخرٸش .

ّن
ٓزلخٗٝ ٚطؼخُ ٠حهظخٍ ُِ٘زٞس ٛلٞس هِو٤ٓ ٖٓ ٚيٗخ ىّ أر ٞحُزَ٘ اُ٤ٓ ٠يٗخ ٗٞف ٗ٤ن
إ
حَُِٔٓ ٖ٤ػْ حٛطل ٍ ٠ارَحٝ ْ٤ٛػَ٘٤ط٤ٓ ) ٚيٗخ آٔخػ٤ٓٝ َ٤يٗخ آلخم ( ٝحألٗز٤خء ٖٓ
أٝالىٔٛخ  ْٜ٘ٓٝهخطْ حُوِن ٝحَُِٔٓ ٖ٤كز٤ز٘خ ٓلٔي ػِ ٚ٤حُٜالس ٝحُٔالّ  ٍ ٝ ،ػَٔحٕ ْٜ٘ٓٝ
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)ػ ٠ٔ٤حرٖ َٓٝ ، ( ْ٣هّٜن ْٜرخًٌَُ ألٕ حألٗز٤خء ٝحََُٓ ؿٔ٤ؼخ ٖٓ ِٗٔ٣ًٍ ْٛٝ ) ْٜش ُػَكض
رخُيٝ ٖ٣حُظوٝ ٠حُٜالف ( .

ص ُي ٓخ كِإ ٢ر ْ
ض ح َْٓأسُ ِإػ َْٔحٕ ٍدِّر اِإِّٕر ٌٍْٗ ُ
طِ٘إُٓ ٢ل َّنًٍَح كظوزَّنَْ ِإِّٓ٘ر ٢اِإَّٗني أ ْٗض
اِإ ًْ هخُ ِإ
حُ َّنٔ ِإُٔ ٤غ ْحُؼِِإ)35 ( ُْ ٤

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

ٔزسد )ٔزس( وهو ما ٌوجبه المرء على نفسه من صدقة أو عبادة معٌنة

ِؾشسا  :كٍَ هخُٜخ ُٞؿٚ

.

حَٗف حّٓش حٿٔخرٸش .

أٌٍٗ ١ص ُؼزخىطي ١ٝخػظي ٓخ أكِٔ ٚك ٢رطُ٘ٓ }٢لََّنٍح { أٓ ١وِٜخ ُِؼزخىس ٝحُويٓش} كظوزَّنَ ِإٓ٘٢
اِإَّٗني أٗض حُٔٔ٤غ حُؼِ{ ْ٤أ ١حُٔٔ٤غ ُيػخث ٢حُؼِ ْ٤ر٘٤ظ.٢
ً
ؿَّخ ٫ڀَ ٫خىس أىڀيخ نٌٍص حڃَأس ٫ڄَحڅ ڃخ يف ر٤نيخ طتيڃش رْض حظتٸيّ ٍحؿْش

حٿٸزٌٽ مبخ حٓظ٬خنض ٫ڀَ حتٸْٶ ًٿٺ؟ رخُطخػش  ٝحُؼزخىس ٛ ٝيم حُظ ًَٞػِ٠

.

أٗخٍص حّٓش حٿټَديش حٿؼخٿؼش اذل ٫خىس ٻخنض ڃظز٬ش ٫ني أىپ حڃَأس ٫ڄَحڅ ًٟ ،ليخ.

ٓ ٌٍٕٝ٘٣خ ك ٢رطٔٗ ٕٞخثُ ْٜويٓش ر٤ض حُٔويّ ٍحؿ٤ش.
ڃخ حظت٬ىن حٿزالٯِ حٿٌُ هَؽ اٿْو حألڃَ يف ٷٌٿو ط٬خذل ( ٳظٸزپ ڃنِ )؟ حُيػخء.

ض َّ ْْ٤ُٝن
ض ٍدِّر اِإِّٕر ٟٝؼْظُٜخ أُ ْٗؼَّ ٝ ٠ن ُ أ ْػِ ُْ رٔخ ٟٝؼ ْ
كِ َّنٔخ ٟٝؼ ْظٜخ هخُ ْ
حًٌُ َُ ًخألٗؼ٠
َّنؿ ِإ. )36 ( ْ٤
خٕ حَُ ِإ
ٝاِإِّٗرَّٓ ٢نْٔ٤ظُٜخ َْٓ ٝ ْ٣اِإِّٗر ٢أُ ِإػٌُٛ ٤خ رِإي ِّ ًُ ٝرٍ٣ظَّنٜخ ِإٖٓ حُ َّنْ٘٤ط ِإ

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

ٚ-مؼذ ٟٝ :غ ُٝ :يطٜخ .

أػ١ز٘ب  :ػ : ًٞأُـؤ اُ٤ي ُظللظٜخ.

حَٗف حّٓش حٿٔخرٸش .

أُٔ ١خ ُٝيطٜخ هخُض ػِٝ ٠ؿ ٚحُظلَٔ ٝحالػظٌحٍ ٣خ ٍد اِإٜٗخ أٗؼٝ ، ٠هلل أ ْػِ ُْ ِإرٔخ ٟٝؼ ْ
ض}  ْْ٤ُٝحًٌَُ
ًخألٗؼ{ ٠أ ْ٤ُ ١حًٌَُ حٌُِ١ ١زْظً ٚخألٗؼ ٠رخُوٞس ٝحُويٍس ػِ ٠هيٓش ر٤ض ) ٝحُـِٔظخٕ ٓؼظَٟظخٕ ٖٓ
ًالٓ ٚطؼخُ ٠طؼظٔ٤خ ً ُ٘ؤٕ  ٌٙٛحُُٔٞٞىس ( ٝ } ،حِإْٗ٤ٔٓ ٢ظُٜخ َْٓ  ٖٓ { ْ٣طظٔش ًالّ حَٓأس ػَٔحٕ ٝحأل َٛاِإٗ٢
ٟٝؼظُٜخ أٗؼٝ ٠حِإٗ٤ٔٓ ٢ظُٜخ َٓٓٝ ْ٣ؼ٘خ ٙػ٘ي ْٛحُؼخريس } ٝحِإٗ ٢أُ ِإػٌُٛ ٤خ ِإري ٣ًٍُ ٝظٜخ ِإٖٓ حُ٘٤طخٕ حَُؿ{ ْ٤أ١
أُؿَٛ٤خ رللظي ٝأٝالىٛخ ٖٓ َٗ حُ٘٤طخٕ حَُؿ ،ْ٤كخٓظـخد ُٜخ ًُي.
ڃخ حظت٬ىن حٿٌُ أٳخىطو حصتڄڀش حظت٬رتٟش ( ً حهلل أ٫ڀڂ مبخ ً٬ٟض ).
طؼظٗ ْ٤ؤٕ  ٌٙٛحُُٔٞٞىس ٝؿؼِٜخ  ٝحرٜ٘خ ٣ش ُِؼخُٔ. ٖ٤

ڃخ ىالٿش حٿِڃن حظت٠خٍ ٩ٿڀٴ٬پ أٌْ٫ىخ ؟ حالٓظَٔحٍ .

ُ ٍٞكٔ ٍضٖ ٝأٗزْظٜخ ٗزخطًخ كًٔ٘خ ًٝلَّنِٜخ ًُ ِإََّ٣نخ ًَُِّنٔخ ىهَ ػِْٜ٤خ ًُ ِإََّ٣نخ
كظوزَّنِٜخ ٍرُّٜخ رِإوز ٍض
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ي ٌٛح هخُ ْ
ض ِ ُٞٛإٓ ْٖ ِإػ ْ٘ ِإي َّن ِإ اِإ َّنٕ َّن ُ ُُ َ٣
م ٓ ْٖ
ْحُ ِإٔلْ َحد ٝؿي ِإػ ْ٘يٛخ ِإٍ ُْهًخ هخٍ ٣خ َْٓ  ْ٣أ َّنٕ ُ ِإ
د ( )37
٘٣خ ُء رِإـِ َْ٤إكٔخ ٍض
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

أٔجزٙب ٔ :جذ  .أٗ٘ؤٛخ ٗ٘ؤس ٤١زش
حُؼزخىس.

وفٍٙب وفً :ػٜيٛخ رخَُػخ٣ش

اٌّؾشاة  :كَد ٌٓ :خٕ

حَٗف حّٓش حٿٔخرٸش .

}كظوزِٜخ ٍرٜخ رِإوزُ ٍٞكٖٔ { أ ١هزِٜخ هزٞال كٔ٘خ ً كِٔي رٜخ ٣َ١ن حُٔؼيحء} ٝأٗزظٜخ ٗزخطخ ً كٔ٘خ ً {أ١
ٍرّنخٛخ طَر٤ش ًخِٓش ٝأٗ٘ؤٛخ ط٘٘جش ٛخُلش } ًٝلِٜخ ًُ ِإَ٣خ { أ ١ؿؼَ ًَُ٣خ ًخكال ُٜخ ٓٝظؼٜيحً ُِو٤خّ
رٜٔخُلٜخ ،كظ ٠اِإًح رِـض ٓزِؾ حُ٘ٔخء حِٗٝص كٓ ٢لَحرٜخ طظؼزي } ًَُ ٓخ ىهَ ػِْٜ٤خ ًُ ِإَ٣خ حُٔلَحد ٝؿي
ِإػ٘يٛخ ِإٍ ُْهخ ً {أًِٔ ١خ ىهَ ػِٜ٤خ ًَُ٣خ كـَطٜخ ٌٓٝخٕ ػزخىطٜخ ٝؿي ػ٘يٛخ كخًٜش ١ٝؼخٓخ  }،هخٍ ٣خ َْٓ٣
م ٖٓ ٘٣آء رِإـِ ٤إَْ ِإكٔخد { أٍُ ١هخ ً
أِٗ ُ ٠إي ٌٛح {؟ أ ٖٓ ١أُ ٖ٣ي ٌٛح؟} هخُ ْ
ض ِ ُٞٛإٓ ْٖ ِإػ٘ ِإي اِإٕ ُ ُُ َْ٣
ٝحٓؼًخ رـ َ٤ؿٜي ٝال طؼذ.
ََ َ َ َ َ َ ً َ َ ً
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حّٓش حٿظخٿْش " ًأنزظيخ نزخطخ كٔنخ "

ّ ٛن ٍٞحُٔ٤يس َٓٗ ْ٣زخطخ كٔ٘خ ٤١زخ أ ٍٞٛ ٝحُظ٘٘جش حُلٔ٘ش.

ََ َ َ َ َ َ ً َ َ ً
يف ٌٟء ٷٌٿو ط٬خذل" ًأنزظيخ نزخطخ كٔنخ "ڃخ ػَ حٿَ٫خّش حضتٔنش يف طن٘جش ؿْپ ٛخحل  ،يف ٍأّٺ؟.

حَُػخ٣ش حُٜخُلش ًخٍُِع حُٜخُق ٣وَؽ ٗزخطخ كٔ٘خ ٤١زخ  ٝ ،حُظَر٤ش حُِٔٔ٤ش ط٘٘ ٠ؿ٤ال ٓ٣ٞخ.
ّ

أٗخٍص حّٓش حٿټَديش ألڃَ هخٍٵ ٿڀ٬خىس رْنو.
ًِٔخ ىهَ ػِٜ٤خ ًَُ٣خ كـَطٜخ ٌٓٝخٕ ػزخىطٜخ ٝؿي ػ٘يٛخ كخًٜش ١ٝؼخٓخ.

ُ٘ٛخُِإي ىػخ ًُ ِإََّ٣نخ ٍرَّن ُٚهخٍ ٍدِّر ٛذْ ُِإِ ٢إٓ ْٖ ُ ُي ْٗي ًٍُِّر َّ٣نشً ِّ٤١رزشً اِإَّٗني ُٓٔ ٤غ حُ ُّيػخ ِإء( . )38

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

ٛذْ ٛٝ :ذ  :أػط٘ ٝ ٢حٍُه٘٢

٤١زش ٤١ :ذ ٛ :خُلش

حَٗف حّٓش حٿٔخرٸش .

كًُ ٢ي حُٞهض حٌٍُ ١أ ٟك٣ًَُ ٚ٤خ ًَحٓش َُٔ ْ٣ىػخ ٍرٓ ٚظٓٞال ٓٝظَ٠ع ( َس ِّبة ٘ َْت ٌِِِْٓ ٟ
ٌَ ُذ ْٔ َه ُر ِّبسَّ٠يخًة هِّ١بجَخًة) أ ١أػط٘ ٖٓ ٢ػ٘يى ُٝيحً ٛخُلخ ًٝخٕ ٗ٤وخ ً ًزَ٤حً ٝحَٓأط ٚػـُٞحً ٝػخهَحً} أِه
ع ِّ١غ اٌذػبء {أٓ ١ـ٤ذ ىػخء ٖٓ ٗخىحى.
ْ َ ُ ْ َ
َ ِّب َ ْ
ڃ ن ٿ ين ٺ
ظتخًح ؿخء حٿ٤ڀذ رڀٴ ٦حعتزش يف ٷٌٿو ط٬خذل ٫ڀَ ٿٔخڅ ُٻَّخ ٫ڀْو حٿٔالځ ( ٍد ىذ ِٿِ ِ
ُ ِّب َّي ً ِّب َ ً
ًٍّش ْ٣زش) .

الٕ حُٜزش ػطخء ٖٓ ؿ َ٤ػ ٝٞأٓ ٝوخرَ  ٖٓٝ ،ؿٓ َ٤زذ أ ٝطيهَ أ٣ًَُ ٖٓ ٢٤ٓٝ ٝخ ػِٚ٤
حُٔالّ  ،كً ٜٞز ٝ َ٤حَٓأط ٚػخهَ .
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د أ َّنٕ َّن ٣زُ ِّرَُ٘ى رِإ٤لْ ِّ ُٜٓ ٢ريهًخ رِإٌِِإٔ ٍضش ِإٖٓ َّن ِإ ِّ٤ٓٝريًح
ك٘خى ْطْ ُٚحُِٔجِإٌشُ  ُٞٛٝهخثِإ ٌعْ ُِِّٜ٣ر ٢كِإْ ٢حُ ِإٔلْ َح ِإ
ٝكًٍُٜٞح ٗٝزِإِّ٤رخ ِإٖٓ حَُّٜنخُ ِإل)39 (ٖ٤
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

ع١ذا ٤ٓ :ي ٞٔ٣ :ى ه٣ٝ ٚٓٞلٞهْٜ
٠جؾش ٞٔ٣ :م ُي هزَح ٓخٍا
ؽقٛسا ٣ ٖٓ :ؼٗ ْٜلٔ ٚػٖ حُ٘ٔخء ػلش.
حَٗف حّٓش حٿٔخرٸش .

أٗ ١خىح ٙؿزَ َ٣كخٍ ً٣ًَُ ٕٞخ هخثٔخ ً ك ٢حُٜالس ٣زَ٘ى رـالّ حٓٔ٣ ٚلِّ ُٜٓ ٠٤ريهًخ رِإٌِِإٔ ٍضش ِإٖٓ َّن ِإ
أٜٓ ١يم حً رؼٓ ٠ٔ٤ئٓ٘خ ً رَٓخُظ ٢ٔٓٝ ،ٚػًِٔ( ٠ٔ٤ش ) ألٗ ٚهِن رٌِٔش (ًٖ) ٖٓ ؿ َ٤أد

ِّ٤ٓٝريحً أٞٔ٣ ١ى ه٣ٝ ٚٓٞلٞهٝ } ْٜكٍُٜٞحً {أ٣ ١لزْ ٗلٔ ٚػٖ حُٜ٘ٞحص ػلش ُٛٝيحً ٝال ٣وَد
حُ٘ٔخء ٓغ هيٍط ٚػًُِ ٠ي ٗٝزِإِّ٤رخ ِإٖٓ حَُّٜنخُ ِإل ٖ٤أٗ ٌٕٞ٣ٝ ١ز٤خ ً ٖٓ حألٗز٤خء حُٜخُل ٢ٛٝ ٖ٤ر٘خٍس
ػخٗ٤ش رؼي حُز٘خٍس رٞالىط ٢ٛ ٝ ٚأػِ ٖٓ ٠حأل. ٠ُٝ
ڃخ ٛٴخص حيَْ ٫ڀْو حٿٔالځ ٻڄخ ًٍىص يف حّٓش حٿٔخرٸش ؟

ِّٓ٤ريًح  ٝكًٍُٜٞح ٗ ٝزِإِّ٤رخ ٖٓ حُٜخُل.ٖ٤
هخٍ ٍدِّر أَّٗنُ ٌُ ٣ ٠
ُِ ٕٞإُ ٢ؿِ ٌعْ ٝه ْي رِـِ٘إْ ٢حُ ِإٌز َُ ٝح َْٓأطِإ ٢ػخهِإ ٌعَ هخٍ ًٌُِإي َّن ُ ٣لؼ َُ ٓخ ٘٣خء ( )40
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

اٌىجش ً :زَ  :أىًٍ ٚحُٔ٘٤ذ .ػبلش  :ػوَ  :ػو ْ٤ال طِي.
حَٗف حّٓش حٿٔخرٸش .

هخٍ ٍدِّر أَّٗنُ ٌُ ٣ ٠
ُِ ٕٞإُ ٢ؿِ ٌعْ أ٤ً ١ق ٣ؤط٘٤خ حُُٞي ٝه ْي رِـِ٘إْ ٢حُ ِإٌز َُ أ ١أىًٍظ٘ ٢حُ٘٤وٞهش ًٝخٕ ػَٔٙ
كٌ٘٤حى ٓجش ٝػَ٘٘ٓ ٖ٣ش ح َْٓأطِإ ٢ػخهِإ ٌعَ أ ١ػو ْ٤ال طِي هخٍ ًٌُِإي َّن ُ ٣لؼ َُ ٓخ ٘٣خء أ ١ال ٣ؼـِٙ
ٗ٢ء ٝال ٣ظؼخظٔ ٚأَٓ.
ّ
ٻْٲ حٓظٸزپ ُٻَّخ حٿزٍَ٘ رْلَْ ٫ڀْيڄخ حٿٔالځ ؟

رخُي٘ٛش  ٝحُظؼـذ ٝحٓظزؼخى طلووٜخ كٞٓ ٢حُ ٖ٣حُزَ٘ ؛ ألًٗ ٚز َ٤ك ٢حُٖٔ  ٝحَٓأط ٚػخهَ .
ّ

أٗخٍص حّٓش حٿټَديش ألڃَ هخٍٵ ٿڀ٬خىس رْنو.

ٝالىس ٣ل ٖٓ ٠٤أّ ػخهَ  ٝأد ػو. ْ٤
هخٍ ٍدِّر حؿْ ؼَْ ُِإ٣ ٢شً هخٍ ٣ظي أ ّنال طٌُِِّرْ حَُّ٘نخّ ػالػش أٍ ٣ضَّنخّ اِإ َّنال ٍ ْٓ ًِح ٝحً ًَْْ ٍرَّني ًؼِإَْ٤حً ٓٝزِّرقْ رِإ ْخُؼ ِإ٘ ِّر٢
خٍ ( )41
ْ ٝحالرٌْ ِإ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
-سِضا  : ٍِٓ :اٗخٍس

ؿَٝد حُْ٘ٔ آُ ٠خ رؼي حُؼ٘خء

عجّؼ ٓ :زق  :هخٍ ٓزلخٕ

ٝرلٔي .ٙاٌ ِؼؾ:ٟػ٘: ٞحُٞهض ٖٓ

اإلثىبس:رٌَ  ٖٓ :أ ٍٝحُٜ٘خٍ اُِٞ١ ٠ع حُْ٘ٔ .
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حَٗف حّٓش حٿٔخرٸش .

هخٍ ٍدِّر حؿْ ؼَْ ُِإ٣ ٢شً أ ١ػالٓش ػِ ٠كَٔ حَٓأطًٝ ٢خٗض ػالٓظ ٚإٔ ال طويٍ ػًِ ٠الّ حُ٘خّ اِإال
رخ ِإإلٗخٍس ػالػش أ٣خّ رِ٤خُٜ٤خ ٓغ أٗٛ ١ٞٓ ٚل٤ق ٝحُـَ ٝأٗ٣ ٚؤطٓ ٚ٤خٗغ ٓٔخ٘ٔ٣ ١ٝؼ ٖٓ ٚحٌُالّ

هخٍ ٣ظي أ ّنال طٌُِِّرْ حَُّ٘نخّ ػالػش أٍ ٣ضَّنخّ اِإ َّنال ٍ ْٓ ًِح ٝحً ًَْْ ٍرَّني

ًؼِإَْ٤حً أ١

رـًًَ َ٤
حًًَ ًًَحً ًؼَ٤حً رِٔخٗي ٌَٗحً ػِ ٠حُ٘ؼٔش ،كوي ٓ٘غ ػٖ حٌُالّ ُ٘ٔ٣ ُْٝغ ػٖ حًٌَُ هلل ٝحُظٔز٤ق ُٚ

ٓٝزِّرقْ رِإ ْخُؼ ِإ٘ ِّر٢

خٍ أ ١روُٞي ٓزلخٕ
ْ ٝحالرٌْ ِإ

ك ٢هَ حُٜ٘خٍ ٝأٝ ُٚٝرخُؼزخىس.

ڃخ حٿٴن حٿزالٯِ رني ٻڀڄظِ " حٿً ِ٘٬حإلرټخٍ " ؟

١زخم  ٖٓ ٞٛٝحُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش.
رني حألڃخٍس حٿظِ ڃنليخ حهلل ط٬خذل ٿِٻَّخ ٫ڀْو حٿٔالځ ىٿْال ٫ڀَ زتپ ًُؿظو ً حتٸٶ حٿزٍَ٘ .

أال  ٌِْ٣حُ٘خّ ػالػش أ٣خّ رِ٤خُٜ٤خ اال رخإلٗخٍس ًٌَ٣ ٝ

ًًَح ًؼَ٤ح ٔ٣ ٝزل ٚك ٢أ ٍٝحُٜ٘خٍ  ٝهَٙ

خى ػِِٗ ٠إٔخ ِإء ْحُؼخُ ِإٖٔ٤
ى ٝح ْٛطل ِإ
خى َّٜ١ٝنَ ِإ
ض ْحُِٔجِإٌشُ ٣خ َْٓ  ْ٣اِإ َّنٕ َّن ح ْٛطل ِإ
ٝاِإ ًْ هخُ ِإ
( )42
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

أهظخٍى ٝؿؼِي أكٔٗ َ٠خء حُؼخُٔ - ٖ٤ه ّٙشن ٘ٓ : َٜ١ :وّنخس ٖٓ
افطفبن ) ٛل( ِٞإ
حطٜٔي ر ٚحُٜٞ٤ى ٖٓ حُلخك٘ش . -الٕز : ٟه٘ض  :حُِٓ ٢ػزخىطي.
حُيْٗ ٝحألهٌحٍ ٔٓٝخ
ِإ
حَٗف حّٓش حٿٔخرٸش .

ِإ ِإ
ا َوَو ِإا
َو ِإ ْذ َو اَو اْذ َو َو َو ُة يَو َو ْذ َو ِإ َّن اَّن َو ْذ

محُض حُٔالثٌش ٣خ َٓ ْ٣اِإٕ

أهظخٍى رٓ ٖ٤خثَ

ي ر ٚحُٜٞ٤ى ٖٓ حُلخك٘ش
ي رخٌَُحٓخص ٖٓ حألىٗخّ ٝحألهٌحٍ ٔٓٝخ حطِ ٜٔإ
حُ٘ٔخء كوِ ٜإ
ى ػِِٗ ٠إٔخ ِإء ْحُؼخُ ِإٔ ٖ٤أ ١أهظخٍى ػِٓ ٠خثَ ٗٔخء حُؼخُُٔ ٖ٤ظٌٓ ٢ٗٞظ َٜهيٍس
ٝح ْٛطلخ ِإ
ك ٢اِإٗـخد ُٝي ري ٕٝأد.
ڃخ ىالٿش طټَحٍ ٻڀڄش ح٤ٛٴخٹ يف حّٓش حٿټَديش ؟

أفطفه األ: ٌٝٚأ ١أهظخٍ طؼخُ ْ٣َٓ ٠ػِٜ٤خ حُٔالّ ٖٓ رٓ ٖ٤خثَ حُ٘ٔخء ُ٤وٜٜخ رخٌَُحٓخص .
افطفبن اٌضبٔ١خ  :أ ١أهظخٍ طؼخُ ْ٣َٓ ٠ػِٜ٤خ حُٔالّ ٖٓ رٓ ٖ٤خثَ حُ٘ٔخء ُظٌٓ ٕٞظَٜس هيٍس
ك ٢اٗـخد ُٝي ٖٓ ؿ َ٤أد.

ي ٝح ْٓ ُـ ِإيٝ ١حٍْ ً ِإؼٓ ٢غ حََُّنح ِإً ِإؼ)43 (ٖ٤
٣خ َْٓ  ْ٣حه ْ٘ظِإُِ ٢إَرِّر ِإ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

حه٘ظ : ٢ه٘ض  :حُِٓ ٢ػزخىطي.

6

7

حَٗف حّٓش حٿٔخرٸش .
ي أ ١اِإُِٓ ٢ػزخىط١ٝ ٚخػظ ٌَٗ ٚحً ػِ ٠حٛطلخثٝ ٚح ْٓ ُـ ِإيٝ ١حٍْ ً ِإؼٓ ٢غ
٣خ َْٓ  ْ٣حه ْ٘ظِإُِ ٢إَرِّر ِإ
حََُّنح ِإً ِإؼ ٖ٤أ ٢ِٛ ٞهلل ٓغ حُٖٔ٤ِٜ
ّ
يف ٌٟء ٳيڄٺ حّٓظني  43 / 42ڃخ ٳ٠پ حهلل ط٬خذل ٫ڀَ ڃَّڂ ٫ڀْيخ حٿٔالځ ؟

حهظخٍٛخ رٓ ٖ٤خثَ حُ٘ٔخء كوٜٜخ رخٌَُحٓخص َٜٛ١ٝخ ٖٓ حألىٗخّ ٝحألهٌحٍ ٔٓٝخ حطٜٜٔخ ر ٚحُٜٞ٤ى
ٖٓ حُلخك٘ش ٝحهظخٍٛخ ػِٓ ٠خثَ ٗٔخء حُؼخُُٔ ٖ٤ظٌٓ ٕٞظ َٜهيٍس ك ٢اِإٗـخد ُٝي ى ٕٝأد.
د -حًٻَ ڃخ ّٔظٌؿزو ىٌح حٿٴ٠پ ؟

ُِ ّٝػزخىس

ربهال ٍٞ١ٝ ٙحًَُٞع ٝحُٔـٞى ك ٢حُٜالس

ذ ُِٗ ٞإكِ ٤إ ٚاِإُْ٤ي ٓٝخ ًُ ْ٘ض ُي ِْ ٣إ ْْ ٜاِإ ًْ ُِ٣وُ ٕٞأ ْهالٓ ْْ ُٜأٌْ ٣ ْْ ُّٜ٣لُ َُ َْٓ ٓٝ ْ٣خ
ًُِإي ِإٓ ْٖ أٗزْخ ِإء ْحُـ ِْ ٤إ
)44 (ُٕٞٔ ٜ
ًُ ْ٘ض ُي ِْ ٣إ ْْ ٜاِإ ًْ ٣وظ ِإ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

ُِٔ ٛؽ / ِٗ ١حُٞك: ٢اِإُوخء حُٔؼ٘ ٠ك ٢حُ٘لْ

-أٔجبء ٗ :زؤ  :أهزخٍ حألهٞحّ حُٔخروش

أ ْل ِ ُ : ُْ ٙهِْ  :هي ٣طِن ػِ ٠حُٔ ْٜحٌُ٣ ١وظَع ر ٞٛٝ ٚحَُٔحى .

٠خزقّ : ْٛه٣ : ْٜظ٘خكٕٔٞ

حَٗف حّٓش حٿٔخرٸش.

ذ
 ٌٙٛحألهزخٍ حُٜخٓش حُظ ٢أٝك٘٤خ رٜخ اِإُ٤ي ٣خ ٓلٔي ٓخ ً٘ض طؼِٜٔخ ٖٓ هزَ ًُِإي ِإٓ ْٖ أٗزْخ ِإء ْحُـ ِْ ٤إ
ُة ِإو ِإ ِإاَوْذ َو َو َو ُة ْذ َو اَو َو يْذ ِإ ْذ ِإ ْذ ي ُة ُة َو َوْذ َو َو ُة ْذ َوي ُّه ْذ يَو ْذ ُة َو ْذ َو أٓ ١خ ً٘ض ػ٘ي ْٛاِإً
ُة

٣وظ٣ٝ ٕٜٞٔظ٘خكٔ ٕٞػًِ ٠لخُش َٓ ْ٣ك ٖ٤أُوٞح ٜٓخُِٓ ْٜوَػش ًَ ٣َ٣يٛخ كً٘ ٢لٍٝ ٚػخ٣ظٚ
ٝحُـَ ٝإٔ  ٌٙٛحألهزخٍ ًخٗض ٝك٤خ ً ٖٓ ػ٘ي حُؼِ ْ٤حُوز.َ٤
َ ْ َ
ُ
َ َ َْ ْ ْ َ ْ
ْو ِاٿْٺ) ڃخ حظت٘خٍ اٿْو يف ًٿٺ :
ٌك ِ
ذن ِ
خء حٿْٰ ِ
ڃن أنز ِ
يف ٷٌٿو ط٬خذلِ ً (:ٿٺ ِ
أٌٛ ١ح حٌُ ١هٜٜ٘خ ٙػِ٤ي ٖٓ هٜش حَٓأس ػَٔحٕ ٝحر٘ظٜخ َٓ ٖٓٝ ْ٣هٜش ًَُ٣خ ٣ ٝل ٠٤ػِٜٔ٤خ
حُٔالّ .
د -ڃن حظتوخ٣ذ يف(اٿْٺ) ؟
ٓلٔي ػِ ٚ٤حُٜالس ٝحُٔالّ

دل هخ٣زظو حّٓش ؟
طؤً٤يح ُٜيم ٗزٞس حَُٓ ٍٞحٌَُ. ْ٣
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ى رِإٌِِإٔ ٍضش ِإٓ ْ٘ ُٚحْٓٔ ُٚحُٔ ِإُٔ ٤ق ِإػ ٠ٔ٤حر ُْٖ َْٓ ِ ٝ ْ٣إؿًٜ٤خ كِإخُ ُّيْٗ٤خ
ض ْحُِٔجِإٌشُ ٣خ َْٓ  ْ٣اِإ َّنٕ َّن ٣زُ ِّر٘ َُ ِإ
اِإ ًْ هخُ ِإ
ٝح٥هَس ِ ٝإٖٓ ْحُ ُٔو َّنَرِإٌُِِّ٣ٝ )45 ( ٖ٤ر ُْ حَُّ٘نخّ كِإْ ٢حُٔ ِْ ٜإي ْٜ ًٝالً ِ ٝإٖٓ حَُّٜنخُ ِإل)46 (ٖ٤

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

وٍّخ : ًِْ :حُٔوٜٞى رُٔٞٞى ٣ل َٜرٌِٔش ٖٓ هللا ) ٓ٤يٗخ ػ ٠ٔ٤ػِ ٚ٤حُٔالّ( .
ٚع١ٙ١ب ٣َٗ:ق ًح ؿخٝ ٙهيٍٝ ،حُٞؿخٛش حَُ٘ف ٝحُويٍ
اٌّغ١ؼ حُٔزخٍى ٞٛٝػ ٠ٔ٤حرٖ َْٓ٣
ِ
و ْٓ: ًَٜ : ٙخ ر ٖ٤حُ٘خد ٝحُ٘٤ن
اٌّٙذ ٜٓ :ي  :كَحٕ

حَٗف حّٓش حٿٔخرٸش.
٘ٛٝخ طزَ٘ٛخ حُٔالثٌش رُٔٞٞى ٣ل َٜرٌِٔش ٖٓ رال ٝحٓطش أد حْٓٔ ُٚحُٔ ِإُٔ ٤ق ِإػ ٠ٔ٤حر ُْٖ َْٓ ْ٣
حٓٔ ٚػُٝ ٠ٔ٤وز ٚحُٔٔ٤قٔٗٝ ،ز ٚاُِإ ٠أٓ ٚط٘زٜ٤خ ً ػِ ٠أٜٗخ طِي ٙرال أد ٤ٓ ٞٛٝي ٓٝؼظْ ِ ٝإٖٓ
ْحُ ُٔو َّنَرِإ ٖ٤ػ٘ي ٌُِِّ٣ٝر ُْ حَُّ٘نخّ كِإْ ٢حُٔ ِْ ٜإي ْٜ ًٝالً أ ٌِْ٣ ١حُ٘خّ هزَ ٝهض حٌُالّ ًٌُ ٌِْٜٔ٣ٝي ًٜال
ٝال ٗي إٔ ًُي ؿخ٣ش ك ٢حإلػـخُ ٛخط ٖ٤حُلخُظً ٖ٤الّ حألٗز٤خء ٖٓ ؿ َ٤طلخٝص ر ٖ٤كخٍ حُطلُٞش
ٝكخٍ حٌُُٜٞشِ ٝ .إٖٓ حَُّٜنخُ ِإل ٖ٤أ ٖٓ ١حٌُخِٓ ٖ٤ك ٢حُظوٝ ٠حُٜالف.
ڃخ ىالٿش طټَحٍ ( ٻڀڄش ) يف حّٓخص 45 + 39؟

طؤً٤يح إٔ ػ ٠ٔ٤ػِ ٚ٤حُٔالّ ُٝي ٖٓ ؿ َ٤أد رٌِٔش ( ًٖ ) ٖٓ

حٌُ ١ال ٣ؼَٔ ػِ ٚ٤أَٓ .

ْ َ ْ
َ ُ َ ِّب ُ َّي َ
ًٟق حٿټنخّش يف ٷٌٿو ط٬خذل (ًّټڀڂ حٿنخّ ِٳِ حٿڄي ِي ًٻيال ً ڃن حٿٜخضتني) .

كناٌة عن صؽر سنة( طفال ).

هخُ ْ
ي َّن ُ ٣وُِ ُ
ض ٍدِّر أَّٗنُ ٌُ ٣ ٠
ن ٓخ ٘٣خ ُء اِإًح ه٠٠
ْٖ ر٘ ٌعَ هخٍ ًٌُِإ ِإ
ُِ ٕٞإٌ ُٝ ٢عي ِ ٔٔٔ٣ ُْٝإ
أ ًَْٓح كبِإَّٗنٔخ ٣و ْٖ ًُ ُُٚ ٍُ ٞكُ ٌُ ٤
حُل ٌْٔش ٝحُظَّن ٍْٞحس ٝحإلٗـ)48 ( َ٤
ُ ٣ٝ )47 ( ٕٞؼِِّر ُْٔ ُٚحُ ِإٌظخد ِ ٝإ

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

اٌىزبة ً :ظذ  :حٌُظخرش

لن : ٝه : ٢٠كٌْ أ ٝأَٓحَٗف حّٓش حٿٔخرٸش.

ي َّن ُ ٣وُِ ُ
ن ٓخ ٘٣خ ُء {أ١
٘ٛٝخ طٔؤٍ ٓظؼـزش ً٤ق ٣ؤط ٢٘٤حُُٞي ٝأٗخ ُٔض رٌحص ُٝؽ؟} هخٍ ًٌُِإ ِإ
ٌٌٛح أَٓ ػظ ْ٤ال ٣ؼـِ٢ٗ ٙء ٣وِن رٔزذ ٖٓ حُٞحُيٝ ٖ٣رـٓ َ٤زذ كبِإًح أٍحى ٗ٤جخ كٖٓ َٜ
ؿ َ٤طؤه ٝ َ٤ال كخؿش اِإُٓ ٠زذ رَ ٣و ًٖ ُٚ ٍٞكُ٣ٝ }ٌٕٞ٤ؼِِّر ُٔ ُٚحٌُظخد {أ ١حٌُظخرش} ٝحُلٌٔش {أ١
حُٔيحى ك ٢حُوٝ ٍٞحُؼَٔ} ٝحُظٍٞحس ٝحإلٗـ{ َ٤أ٣ ١ـؼِ٣ ٚللع حُظٍٞحس ٝحإلٗـ. َ٤
َّي ُ َ ُ ُ َ َ َ ُ
َ َ َ َ
ٺ حٿڀو ّوڀٶ ڃخ ّ٘خء { .
ًٟق ىالٿش ( حطتڀٶ ) يف ٷٌٿو ط٬خذل }ٷخٽ ٻٌ ِٿ ِ

٣وِن ٜ٘٣ :غ ٓخ ٘٣خء ػِ ٠ؿٓ َ٤ؼخٍ ٓخرن.

ّ

ًٍى يف حّٓظني حٿٔخرٸظني أڃَ هخٍٵ ٿڀ٬خىس  ،رْنو.
ٝالىس ػ ٖٓ ٠ٔ٤ؿ َ٤أد .
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ً ٍٓٝ
ُٞالّن اِإُ ٠رِ٘إ ٢اِإَْٓحثِإ َ٤أِّٗر ٢ه ْي ِإؿ ْجظُ ٌُ ْْ رِإآٍ ٣ضش ِإٓ ْٖ ٍرِّر ٌُ ْْ أِّٗر ٢أ ْهُِ ُ
ن ُ ٌُ ْْ ِإٖٓ حُطِّرِ ٤إٖ ًْ٤ٜج ِإش
حُطَّن َْ٤كؤٗ ْلن كِإِ ٤إ ٚكُ ٌُ ٤
ًَ٤ْ ١ ٕٞح رِإب ِإ ًْ ِإٕ َّن ِإ ٝأُر ِإَْ ُ
ة ْحأل ًْْٔ ٝ ٚحألرَْ ٝ ٙأُكْ ِ٤إْ ٢حُٔ ْٞط ٠رِإب ِإ ًْ ِإٕ َّن ِإ
ٝأُٗزَّنجُ ٌُ ْْ رِإٔخ طؤًُِٓٝ ٕٞخ ط َّني ِإهَُ ٕٝكِإ ٢رُٞ٤طِإ ٌُ ْْ اِإ َّنٕ كِإًُِ ٢إي أل٣شً ُ ٌُ ْْ اِإ ْٕ ًُ ْ٘ظُ ْْ ْٓئِٓ٘إ)49 (ٖ٤

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

آٌة  :معجزةاألثشؿ :حُٜٔخد رخُزَ ٞٛٝ ٙر٤خ٣ ٝؼظَ ١حُـِي .

األوّٗ  : ًٚٔ :حٌُُٞ٣ ١ي أػٔ٠
أنبئكم  :نبأ  :أخبركم

حَٗف حّٓش حٿٔخرٸش.
٘ٛٝخ طٌظَٔ حُزَ٘ ٟك٤غ ٍٞٓ َِٚٓ٣ال اِإُ ٠ر٘ ٢اِإَٓحث َ٤هخثال ُ }ْٜأِّٗر ٢ه ْي ِإؿ ْجظُ ٌُ ْْ رِإآ٣ش ِّرٖٓ َّنٍرِّر ٌُ ْْ {
أ ١رؤٗ ٢هي ؿجظٌْ رؼالٓش طيٍ ػِٛ ٠يهٓ ٢ٛٝ ٢خ أ٣يٗ ٢ر ٖٓ ٚحُٔؼـِحص٣ ٝ ،شُ ٛيه ٢أٗ٢
ٌٙٛٝ
أّ ٛن ٖٓ ٌُْ ٍٞحُطٓ ٖ٤ؼَ ٍٞٛس حُط َ٤كؤٗلن ك ٢طِي حٍُٜٞس كظٜزق َ٤١ح ربِإًٕ
حُٔؼـِس حألٝ} ٠ُٝأرَٟء حألًٔٝ ٚحألرَ{ ٙأ ١أٗل ٢حٌُُٝ ١ي أػًٔٔ ٠خ أٗل ٢حُٜٔخد
رخُزَ ٌٙٛٝ ،ٙحُٔؼـِس حُؼخٗ٤ش} ٝأُكْ  ٢حُٔٞط ٠رِإب ِإ ًْ ِإٕ {أ ١أك ٢٤رؼ ٞحُٔٞط ٠ال رويٍطٌُٖٝ ٢
ٝهيٍطُ ًٍَٝ ، ٚلع ـ ربًٕ ـ ىكغح ٍط ْٛٞحألُ٤ٛٞش ػ٘ ٌٙٛٝ ، ٚحُٔؼـِس حُؼخُؼش
رٔ٘٤جش
}ٝأُٗزِّرجُ ٌُ ْْ رِإٔخ طؤْ ًُُِٓٝ ٕٞخ ط َّني ِإهَُ ٕٝكِإ ٢رُٞ٤طِإ ٌُ ْْ { أٝ ١أهزًَْ رخُٔـ٤زخص ٖٓ أكٞحٌُْ حُظ ٢ال ط٘ ٌُّٕٞ
كٜ٤خ كٌخٕ ٣وزَ حُ٘و ٚرٔخ أًَ ٓٝخ حىهَ ك ٢ر٤ظ ٢ٛ ٌٙٛٝ ٚحُٔؼـِس حَُحرؼش} اِإ َّنٕ كِإًُ ٢ي ٣٥ش
َُّن ٌُ ْْ اِإٕ ً٘ظْ ٓئّٓ٘ ٜٓ{ ٖ٤نيه ٖ٤رآ٣خص .
َّي ْ
َ َ ْ َ
َ ِّب َ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ِّب
ني ٻيْج ِش حٿ.َْ٤
ًٟق ىالٿش حطتڀٶ يف ٷٌٿو ط٬خذل أنِ أهڀٶ ٿټڂ ِ
ڃن حٿِ ٤

أهِن  :أ ٖٓ ٌُْ ٍٞٛحُطً٘ ٖ٤ز ٚحُطَ٤
ڃخ ىالٿش صٻَحٍ ٿٴ ( ٦ربًڅ حهلل ) يف حّٓش .49

ُِيالُش ػِ ٠إٔ ٓؼـِحص ٓ٤يٗخ ػ ٠ٔ٤ؿخءص رٔ٘٤جش

ّ
ڃخ حظت٬ـِحص حٿظِ أّي حهلل ريخ ٫ َْٔ٫ڀْو حٿٔالځ ؟

حُٔؼـِس حأل٣ :ٍٟٝوِن ٖٓ حُط٤ًٜ ٖ٤جش حُط. َ٤
حُٔؼـِس حُؼخٗ٤ش ٗلخء حَُٔ ٖٓ ٠ٟحُؼٔ ٝ ٠حُزَ.ٙ
حُٔؼـِس حُؼخُؼش :أك٢حء رؼ ٞحُٔٞط ٠رٔ٘٤جش

ٝهيٍط. ٚ

حُٔؼـِس حٍٍحرؼش :حألمرخٍ رخُٔـ٤زخص ٖٓ أكٞحٌُْ حُ٘خّ .
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 ٝهيٍط ٝ ٚىكغح ٍط ْٛٞحألُ٤ٛٞش ػ٘.ٚ
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ِّ ُٜٓ ٝريهًخ ُِإٔخ ر٣ ٖ٤ي َّن
ِ ١إٖٓ حُظَّن ٍْٞح ِإس ِ ٝإأل ِإك َّنَ ُ ٌُ ْْ رؼ ٞحَُّن ِإٌُ ١ك ِّرَّ ػِ ِْ ٝ ْْ ٌُ ٤إؿ ْجظُ ٌُ ْْ رِإآٍ ٣ضش ِإٓ ْٖ
َٛحٌ١ع ُْٓٔظوِإٌ ٤عْ( )51
ُ )50 (ٕٞاِإ َّنٕ َّن ٍدِّر ٍٝرُّ ٌُ ْْ كخ ْػزُ ُيٌٛ ٙٝح ِإ
ٍرِّر ٌُ ْْ كخطوَّنٞح َّن ٝأ ِإ٤١ؼ ِإ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

-ارّمٛا هللا  :طو : ٢هخكٞح

–  .فشاه ِغزم : ُ١حُطَ٣ن حُٔٔظو ْ٤ال حػٞؿخؽ ك.ٚ٤

حَٗف حّٓش حٿٔخرٸش.
ػْ ٣وزَ ْٛػ ٠ٔ٤أٗ ٚؿخء ٓئ٣يحً َُٓخُش ٓٝ ٠ٓٞأكَ ٌُْ رؼٓ ٞخ ًخٕ ٓلَٓخ ً ػِ ٌْ٤ك٣َٗ ٢ؼش
ِ ١إٖٓ حُظَّنٍ ْٞح ِإس ِ ٝإأل ِإك َّنَ ُ ٌُ ْْ رؼ ٞحَُّن ِإٌُ ١كَِّرّ ػِ ْ ْْ ٌُ ٤كخطوَّنٞح َّن
ٓ ٠ٓٞكوخٍ ِّ ُٜٓ ٝريهًخ ُِإٔخ ر٣ ٖ٤ي َّن
ٝأ ِإ٤١ؼُِ ٞإٕ هخكٞح ٝأ٤١ؼٞح أَٓ ١اِإ َّنٕ َّن ٍدِّر ٍٝرُّ ٌُ ْْ كخ ْػزُ ُي ٙٝأ ١أٗخ ٝأٗظْ ٓٞحء ك ٢حُؼزٞى٣ش ُٚ
َٛحٌ١ع ُْٓٔظوِإٌ ٤عْ أ ١كبِإٕ طوٝ ٟٞػزخىطٝ ،ٚح ِإإلهَحٍ رٞكيحٗ٤ظ ٞٛ ٚحُطَ٣ن حُٔٔظوْ٤
ؿَ ٝػال ٌٛح ِإ
حٌُ ١ال حػٞؿخؽ ك.ٚ٤
حًٻَ حرَُ حٿٔڄخص ً حطتٜخث ٚحٿٴنْش يف حّٓخص .
1ـ حالٗٔـخّ حُٜٞط ٢ر ٖ٤كٞح َٛح٣٥خص
2ـ حٓظويحّ (حُظ٘زٜ٤خص ٝحُ ٍٜٞحُـٔخُ٤ش (ُظوَ٣ذ حٍُٜٞس ٌُ ٖٛحُوخٍة.
3ـ طٞظ٤ق حألِٓٞد حُو.٢ٜٜ
4ـ حٓظويحّ حُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش ًخُطزخم ٝحُـ٘خّ ;ُ٣ِ٤ي ٖٓ أػَ ْ ٝهغ ًالّ
ُّ

ػِ ٠النفس.

5ـ ڃخ حصتٌٍ حٿڀٌُٰ ظتخ ّؤطِ:
الذر ٌّة ذرر  /ذرأ
ّ

الععً  :ععل
ّ

س ّمٌتها  :سمو

تدّ خرلن  .ذخر

ڃخ حٿٴَٵ رني ٻپ ڃن

اٌ َى ٖٓ : ًٙؿخ ٖٓ ُٝحُ٘زخد  َٜ٣ ُْٝحُ٘٤وٞهش  ،اٌؾّ١خ  ٖٓ:أىٍى حُ٘٤وٞهش  ،اٌ َِ ٙشَ ٖٓ :
رِؾ أه ٠ٜحٌُزَ.

أٓجڀش ٫خڃش ڃيڄش

ّ
2ـ ؿَ ّخ ٫ڀَ ٫خىس أىڀيخ نٌٍص حڃَأس ٫ڄَحڅ ڃخ يف ر٤نيخ طتيڃش رْض حظتٸيّ ٍحؿْش حٿٸزٌٽ ڃن
َ
حهلل ِ ،رڂ حٓظ٬خنض ٫ڀَ حتٸْٶ ًٿٺ ؟ رخُيػخء اُ ٠حُٔٔ٤غ حُؼِ ْ٤إٔ ٣وزَ ٌٍٗٛخ .
ّ
ّ
ّ
3ـ يف ٌٟء ٳيڄٺ حّٓخص حٿټَديش  ،رْن ٻْٲ ىْؤ حهلل ط٬خذل ڃَّڂ ٫ -ڀْيخ حٿٔالځ  -ٿڀٸْخځ رؤڃَ
ّ
ْ٨٫ڂ ً،ىٌ أڅ طڀي ٫ َْٔ٫ڀْو حٿٔالځ.
كلظٜخ طؼخُ٣ًٍٝ ٠ظٜخ ٖٓ َٗ حُ٘٤طخٕ حَُؿٝ ، ْ٤هزِٜخ هزٞال كٔ٘خ ٍٝ ،رّنخٛخ طَر٤ش ٤١زش ٝأٗ٘ؤٛخ
ٗ٘ؤس ٛخُلش ٝ ،ؿؼَ ًَُ٣خ ًخكال ُٜخ.
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ّ
4ـ ٻْٲ حٓظٸزپ ُٻَّخ حٿزٍَ٘ رْلَْ ٫ڀْيڄخ حٿٔالځ ؟
كَكخ ٓظؼـزخ ٓٝظٔخثال ً٤ق ٣ؤط ٚ٤حُُٞي ٝهي أىًٍظ ٚحُ٘٤وٞهش ٝحَٓأط ٚػخهَ.
ّ
ّ
ّ
ّ
5ـ رْن حألڃخٍس حٿظِ ڃنليخ حهلل ط٬خذل ٿِٻَّخ ٫ -ڀْو حٿٔالځ  -ىٿْال ٫ڀَ زتپ ًُؿظو ً ،حتٸٶ
حٿزٍَ٘.
رخإلٗخٍس ػالػش أ٣خّ رِ٤خُٜ٤خ ٓغ أٗٛ ١ٞٓ ٚل٤ق  ،كوي ٓ٘غ ػٖ
ًٝخٗض ػالٓظ ٚإٔ ال ٣ويٍ ػًِ ٠الّ حُ٘خّ اِإال ِإ
حٌُالّ ُ٘ٔ٣ ُْٝغ ػٖ حًٌَُ هلل ٝحُظٔز٤ق ُ.ٚ
6ـ يف ٌٟء ٳيڄٺ حّٓظني :) 43ً) 42

ّ
أ .ڃخ ٳ٠پ حهلل ط٬خذل ٫ڀَ ڃَّڂ ٫ڀْيخ حٿٔالځ ؟

حهظخٍٛخ رٓ ٖ٤خثَ حُ٘ٔخء كوٜٜخ رخٌَُحٓخص َٜٛ١ٝخ ٖٓ حألىٗخّ ٝحألهٌحٍ ٔٓٝخ حطٜٜٔخ ر ٚحُٜٞ٤ى ٖٓ حُلخك٘ش
ٝحهظخٍٛخ ػِٓ ٠خثَ ٗٔخء حُؼخُُٔ ٖ٤ظٌٓ ٕٞظ َٜهيٍس ك ٢اِإٗـخد ُٝي ى ٕٝأد.
د -حًٻَ ڃخ ّٔظٌؿزو ىٌح حٿٴ٠پ ؟
ُِ ّٝػزخىس

ربهال ٍٞ١ٝ ٙحًَُٞع ٝحُٔـٞى ك ٢حُٜالس.

7ـ يف ٷٌٿو ط٬خذلً (:ٿٺ ڃن أنزخء حٿْٰذ نٌكْو اٿْٺ )
أ ـ ڃخ حظت٘خٍ اٿْو يف ًٿٺ :
أٌٛ ١ح حٌُ ١هٜٜ٘خ ٙػِ٤ي ٖٓ هٜش حَٓأس ػَٔحٕ ٝحر٘ظٜخ َٓ ٖٓٝ ْ٣هٜش ًَُ٣خ ٣ ٝل ٠٤ػِٜٔ٤خ حُٔالّ
د -ڃن حظتوخ٣ذ يف ) ِاٿْٺ) ؟
ٓلٔي ػِ ٚ٤حُٜالس ٝحُٔالّ.

ؽ -دل هخ٣زظو حّٓش ؟
ىُ٤ال ػِٛ ٠يهٛٝ ٚيم ٗزٞط.ٚ
ّ
ّ
ّ
8ـ حٓظوڀ ٚڃن حّٓخص ٛٴخص ٻپ ڃن ڃَّڂ ً ُٻَّخ ٫ڀْيڄخ حٿٔالځ.
ٛٴخص ڃَّڂ ٫ڀْيخ حٿٔالځ ٓ :للٞظش ٣ًٍٝظٜخ ٖٓ َٗ حُ٘٤طخٕ حَُؿ ْ٤ػخريس هلل طؼخُٓ ٠ئٓ٘ش  ،طَرّنض
طَر٤ش كٔ٘ش ًٝخٗض ٗ٘ؤطٜخ ٛخُلش ًٝلِٜخ ًَُ٣خ ػِ ٚ٤حُٔالّ  ،كّ٠نِٜخ

ػِٔٗ ٠خء حُؼخُٔٝ ٖ٤حٛطلخٛخ

ٛٴخص ُٻَّخ ٫ڀْو حٿٔالځ ً :خٕ ًخكال َُٔ ْ٣ػِٜ٤خ حُٔالّ ٣ ،يػٞ

ٓظٓٞال ٓٝظَ٠ػخ إٔ َُ٣هُٝ ٚيح

ٛخُلخ ً ،خٕ ٗ٤وخ ًزَ٤ح ٝحَٓأط ٚػخهَ ح ً ،ؼ َ٤حًٌَُ ٝحُظٔز٤ق.
9ـ َٟ٫ض حّٓخص حٿټَديش أڃٌٍح هخٍٷش ٿڀ٬خىس  ،حًٻَ ػالػش ڃنيخ:
1ـ ٍُم َُٔ ٢ٛٝ ْ٣كٓ ٢لَحرٜخ.
2ـ طز٘٣ًَُِ َ٤خ رخُُٞي حُٜخُق ٤ٗ ٞٛٝن ًزٝ َ٤حَٓأط ٚػخهَ.
3ـ ٝالىس حُٔٔ٤ق ػ ٠ٔ٤ى ٕٝأد.
4ـ ًالّ ٓ٤يٗخ ػٓ ٠ٔ٤غ حُ٘خّ  ٞٛٝك ٢حُٜٔي.
5ـ ًخٕ ٓ٤يٗخ ػ ٠ٔ٤ػِ ٚ٤حُٔالّ ٘٣ل ٠حألًٔٝ ٚحألرَ ٙربًٕ .
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َ ِّب َ ْ
ّ
ّ
ڃن
ِ
ٿ
ذ
ى
د
ٍ
:
)
الځ
حٿٔ
٫ڀْو
خ
10ـ ظتخًح ؿخء حٿ٤ڀذ رڀٴ ٦حعتزش يف ٷٌٿو ط٬خذل ٫ڀَ ٿٔخڅ ُٻَّ
ِ
ِ
َّي ُ َ ُ ِّب َّي َ ِّب َ
ٿينٺ ًٍّش ْ٣زش ( ؟
ألٕ حُٜزش اكٔخٕ هخُ ٚك ٢ظَٝف ؿ٤ٜٓ َ٤ؤس ٣ٝيٍ ػِ ٠كٖٔ ظٖ حُؼزي رَرّن.ٚ
َ َ
ََ ْ َ َ َ َ َ
ّ
11ـ يف ٌٟء ٷٌٿو ط٬خذل ًأنزظيخ نزخطخ كٔنخ( ڃخ أػَ حٿَ٫خّش حضتٔنش يف طن٘جش ؿْپ ٛخحل يف ٍأّٺ .
حَُٔأس حُظ ٢طَرّنض ك ٢ر٤جش كٔ٘ش ٛخُلش هخىٍس ػِ ٠ط٘٘جش ؿٓ َ٤ئٖٓ رَرٓ ٚظلَٔ ُِٔٔئ٤ُٝش.....
ّ
12ـ ر٬ي ىٍحٓظٺ حّٓخص حٿټَديش  ،نخٷٖ أػَ ڃخ ّؤطِ يف غتظڄ٬ٺ ڃٌٟلخ ٍأّٺ:
أ ٍ-ػخ٣ش حأل٣ظخّ ٝحُٔلظخؿٖ٤
د  -طوي َ٣ى ٍٝحَُٔأس

٣ظَى ُِطخُذ ربَٗحف حُٔؼِْ
ّ

13ـ أٻؼَ حٿٸَآڅ حٿټَّڂ ڃن حٓظويحځ حألٓڀٌد حٿٸ ، ِٜٜٳڄخ ٳخثيس ىٌح حألٓڀٌد ؟
ألٗ ٚأهَد حُٓٞخثَ طؤػَ٤ح ك ٢حإلٗٔخٕ ٝك ٚ٤اػخٍس ٝط٘٣ٞن ٔٔ٣ ٝق رؤهٌ حُؼزَ ٝطؼِْ حُيٍٝ ّٝك ٚ٤طؼز٤ض ُوِذ
ٍٓٝ ٍٞاهخٓش حُلـش ػِ ٠أ َٛحٌُظخد..
ُّ
ّ
ّ
14ـ طټخڃڀض حٿَ٫خّش حإلعتْش يف ا٫يحى حألنزْخء ًح٤ٛٴخثيڂ ًٛٴخطيڂ ٫ ،الځ ّيٽ ىٌح يف ٍأّٺ ؟
حُ٘زٞس كٝ َ٠حهظ٤خٍ اُٛٝ ٢ٜزش ٍرخٗ٤ش ُٖٔ ٘٣خء ٖٓ ػزخى ، ٙكخألٗز٤خء ٓوظخٍ ٕٝرؼ٘خ٣ش ُٜيح٣ش حُ٘خّ ْٛٝ
هخىٍ ٕٝػِ ٠اه٘خع حُ٘خّ.
ّ
حٓظوَؽ ڃؼخٿني ٫ڀَ حٿ٤زخٵ ڃن حّٓخص حٿټَديش.

حُؼ٘ٝ - ٢حإلرٌخٍ  ///أك ّنَ – كَّنّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ختَؽ حألٓخٿْذ حإلن٘خثْش يف حٿَ٬رْش ٫ن ڃ٬خنْيخ حضتٸْٸْش اذل ڃ٬خڅ أهٍَ رالٯْش  ،ڃؼپ:

أ -حألڃَ ٣ ٝل٤ي( اٌزخ١١ش  ٚاٌذػبء)
ٓوخٍف ً ْٗذ ََّٓنس ُٓ ٝـخِٗإزُ( ٚأفبد األِش ٕ٘ب اٌزخ١١ش(
كؼٖ ٝحكيح أ َٛ ٝأهخى كبٗٚ
ْق كوخُُٞح ٍرَّن٘خ طِإ٘خ ِإٖٓ َُّن ُيٗي ٍكْ ٔش ِّ٤ٛٝرتْ ُ٘خ ِإٓ ْٖ أ ْٓ ِإَٗخ ٍٗيح( .
لبي طؼخُ : ) ٠اِإ ًْ أْ ٟٝحُلِإ ْظ٤شُ اِإُْ ٠حٌُِ ٜإ
(أفبد األِش اٌذّػبء( .
ّ
َ
د  -حٿنيِ ; ٣ ٝل٤ي (اَلٌزّبط  ٚاٌزّٕ) ٟ
١:ه ٍٞحُٔؼَ ّن
ٓ ١وخ١زخ ٛي٣و:ٚ٤
ال ط ْ
َّن
كبٕ ًُي أ َْٓ ؿٓ َُ ٤ـظلَ
ط٣ٞخ حُ ِّرٔ َّنَ ػِّ٘رٗ ّٞ٣ ٢خثزش
) َاَلٌزّبط(
(حُ٘ٛ ٢ٜيٍ ٖٓ حُ ّن٘خػَ اُ ْٛ ٖٓ ٠كُِ٘ٓ ٢ظٌُ ٚح أكخى
ال طـَُر ٢أ٣ظٜخ حُ ّنْ٘ٔ  ،حُ٘ ٢ٛٝ ٍُْٔ٘ ٢ٜؿ َ٤ػخهَ  ،كٔ٤ظل َ٤اؿخرش ِ١زٌُ ٚح أكخىص) اٌزّّٕ(ٟ
َ

ؽ .حالٓظٴيخځ ; ٣ ٝل٤ي (اٌزؼغت  ٚاَلعزجؼبد )
١ه ٍٞحُٔظ٘ز ّن ٢كٛٝ ٢ق حُل ّنٔ: -٠
اٌزؼغت(
حُِكخّ ٠ف١ذ َاَلعزفٙبَ ٕ٘ب )
كٌ٤ق ِٛٝض أٗض ٖٓ
أر٘ض حُي َٛػ٘ي ًَ ١ر٘ضّ
ِإ
٣ن ٍٝطؼخُ ) ٠أَّٗنُ ٌُ ٣ ٠
٠ف١ذ َاَلعزفٙبَ اَلعزجؼبد
ُٝ ُُٚ ٕٞي  ْْ ُٝط ٌُٖ َُّنٛ ُٚخ ِإكزش(
12

13

ّ

ى .حٿنيحء ; ٗل٣ : ٞخ أ َٛحُؤُٔ َ٤خػيس حُٔلظخؽ ٣ٝ . #ل٤ي حُّ٘نيحء ٘ٛخ )اَلعزغبصخ) ثؤً٘ اٌخ١ش.
٠ف١ذ إٌّذاء ) إٌّذثخ (
ٝك ٢ه ٍٞأكيٝ : ْٛحكَُهش هِز ، ٢أٝ : ٝحًزي، ١
اٌزؼغت( ألٗي ال طوٜي إٔ ط٘خىٝ ، ٚ٣اٗٔخ
ٝك ٢هُٞي ُ٘و٣ : ٚخ ُي ٖٓ ٍؿَ ًَ٣ ، ْ٣ل٤ي حُّ٘نيحء )
ّ
طَ٣ي حُظؼـّنذ ٖٓ كخُ ًَٚٓ ٖٓٝ ٚر٘خء ػِٓ ٠خ طو ّنيّ ٓ ،خ حُٔؼ٘ ٠حُزالؿ ّن ٢حٌُ ١هَؽ اُ:ٚ٤
اٌذػبء
أ  .حألَٓ ك ٢ه ُٚٞطؼخُ : ) ٠كظوزَّنَْ ِإِّٓ٘ر(٢
د  .حالٓظلٜخّ ك ٢ه ُٚٞطؼخُ : ) ٠أَّٗنُ ٌُ ٣ ٠
اٌزؼغت ٚاَلعزجؼبد
ُِ ٕٞإُ ٢ؿالّ(
َ َّي َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ
ڃخ حظت٬ىن حٿٌُ أٳخىطو حصتڄڀش حظت٬رتٟش ) ًحهلل أ٫ڀڂ ِرڄخ ً٬ٟض ( ؟

طؼظٗ ْ٤خٕ  ٌٙٛحُُٔٞٞىس  ٝؿؼِٜخ  ٝحرٜ٘خ ٣ش ُِؼخُٔ.ٖ٤

ّ
ڃخ ىالٿش ٻپ ڃن:

أـ اٌ ّضِٓ اٌّنبسع ٌٍفؼً ) أػُُ ١زَ٘ب ( ف ٟا٠٢خ 36
ىالُش ػِ ٠حالٓظَٔحٍ٣ش ٝحُظـيى.
ة ـ رىشاس ) افطَفَب ِن ( ف ٟا٠٢خ 42
ي رخٌَُحٓخص
افطفبن األ : ٌٝٚاِإٕ أهظخٍى رٓ ٖ٤خثَ حُ٘ٔخء كوِ ٜإ
ٚافطفبن اٌضبٔ١خ  :أهظخٍى ػِٓ ٠خثَ ٗٔخء حُؼخُُٔ ٖ٤ظٌٓ ٢ٗٞظ َٜهيٍس ك ٢اِٗإـخد ُٝي ري ٕٝأد.
َ َ
ؽ ـ طټَحٍ ) ِرټ ِڀڄش )يف حّٓظني 45 ً 39

كُ ٜٞهِن رٌِٔش) ًٖ (ٖٓ ؿ َ٤أد.

ُِظؤً٤ي ػِ ٠إٔ ػ _٠ٔ٤ػِ ٚ٤حُٔالّ _ًِٔش ٖٓ
ى ـ طٌَحٍ ) رِإبِإً ِإٕ ) ك ٢ح٣٥ش ) (49
ًٍَ ُلع »ربِإًٕ «ىكؼخ ُظ ْٛٞحألُ٤ٛٞش .
حٿټنخّش ُ :لع أُِ١ن ٝأٍُ٣ي ر ٚالُّ ٓؼ٘خٓ ٙغ ؿٞحُ اَ٣حى حُٔؼ٘ ٠حألّ ِٛن ; ٢أ ١إٔ طؤط ٢رٌالّ ٣ظّ ٠نٖٔ
ٓؼ٘ٓ : ٖ٤٤ؼ٘ ٠كو٤وّ٤نخ  ٝهَ ٓـخُّ٣نخ ٝ ،حُٔـخُ ّن
 ٞٛ ١حُٔوٜٞى ٓٝ ،ؼخٍ ًُي هُ٘ٞخ
ّ

ّ

ًٷٲ حصتنيُ ڃَٳٌ ٩حٿَأّ.
اٌّؼٕ ٝاٌؾم١م ٍّ : ٟكغ حَُأّ ػخُّ٤نخ. : ٞحُلوَ ٝحالػظِحُ  ،كَٔكٞع حَُّنأّ ً٘خ٣ش ػٖ ) حُلوَ ٝحالػظِحُ (
اٌّؼٕ ٝاٌّغبص ّّ
ٳالڅ ٻؼري حٿَڃخى .

إٔ ٍٓخى ٗخٍ ٙال ٘٣طلت ّ ،ن
ً٘خ٣ش ػٖ ) ًَٓ ، ( ٚرٔؼّ٘ ٠ن
ألٕ ًؼَس حَُّنٓخى طٔظِِّ ًؼَس اٗؼخٍ حُّ٘نخٍ
ًٝؼَس اٗؼخٍ حُّ٘نخٍ طٔظِِّ ًؼَس حُطّنزن.
ّ
َ َ
ىڄخ حٿٌحىِ حٿٌُ ػ ِټپ حٿ٘زخرخ

َ
ٝه ٍٞأكٔي ٗٞهً : ٢رل رني حٿ٠ڀٌ ٩ىځ ًضتڂ

كيّ ُٝلْ ً٘خ٣ش ػٖ ) حُوِذ ( حٌُ ١رِٟٞ ٖ٤ػ.ٚ
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قبٌِ ِؾ( َٓ١
بط فِ ٟا ٌْ َّ ِْ ٙذ ََ ٚو ْ َِِٓ َٚ ٙاٌ َّي
هخٍ طؼخَُ ُ٠َٚ : )٠ىٍِّب ُُ إٌَّي َ
ٛـ َ٤حُٖٔ.

حٌُ٘خ٣ش ٘ٛخ طؼ٘ ٢أًٗ ٚخٕ ٍ٤ٟؼخ

َ
ّ
َ
ًٟق ىالٿش ) حطتڀٶ ( يف حّٓظني حٿټَديظني حٓطْظني:

ي َّن ْ ٣وُِ ُ
ن ٓخ ٘٣خ ُء ( .
أ  .هخٍ طؼخُ :) ٠هخٍ ًٌُِإ ِإ
د ـ هخٍ طؼخُ : ) ٠أِّٗر ٢أ ْهُِ ُ
ن ُ ٌُْ ِّرٖٓ حُطِّرِ ٤إٖ ًْ٤ٜج ِإش حُطَّنِ ٤إَْ(

14

٠جذع ٠ٚقٕغ ِٓ اٌؼذَ.
٠ق ّٛس أ٠ ٚؾ ّىً.

15

أىڂ حألٓجڀش حظتظٌٷ٬ش :

فٓ اٌغشٚس

ٗؼٔش ًزَ ٟإٔ ُ٘ٔ٣ق حإلٗٔخٕ حُويٍس ػِ ٠حُّٔنَٔ٣ ، ٍٝظٔظغ ر ٚإ ٝؿيص أٓزخر٣ٝ ، ٚوُِوٜخ إ ُْ
طٌٖ٣ .ؼـز٘ ٢حُؤَ ك ٢طوِّنيٛ ٙخُشً ط٘غ ًٍَٓٝح ٝرٜخ ًء ًٍٞٗٝح ٣ٝ ،ؼـز٘ ٢حَُّنؿَ أ ٝحُْ ٍأس ٣وُِن
ك ُٚٞؿ ّنًٞح ٓ٘زؼًخ رخُ ِإـزطش ٝحُّٔنَ ، ٍٝػْ ٣ظَ٘ر ٚكَ٘٤م كٓ ٢لّ٤نخِٔ٣ٝ ، ٙغ ك ٢ػ٣ٝ ، ٚ٤٘٤ظؤُّنن ك٢
ؿز٣ٝ ، ٚ٘٤ظيكّنن ٖٓ ٝؿ.ٜٚ
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿنٚ

حَُٔٗ ٍٝؼٔش ًزَ. ٟ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش :

طوِّني : ٙهِي  :طِّ٣ن٘- ٚ
٣ظؤُن  :أُن ِٔ٣ :غ ٣ ،ظـ ّنْ ٍ

ٓ٘زؼخ ٗ :زغ ٔٓ :ظِجخ
٣ظيكن  :ىكن ٘٣ :يكغ

حُـزطش  :ؿزٗ : ٢يس حُٔؼخىس
ٓل٤خ :ٙكٝ: ٢٤ؿ ٜٚرٜخء  :ر : ٜٞؿٔخٍ

حٿٸيٍس ٫ڀَ حٿًٍَٔ ن٬ڄش ٻربٍ  ،مب حٓظ٤خ ٩حإلنٔخڅ حتٸْٸيخ ًٳٶ ٍأُ حٿټخطذ .

ٔ٣ظٔظغ ر ٚإ ٝؿيص أٓزخر٣ٝ ، ٚوُِوٜخ إ ُْ طٌٖ.
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حصتڄپ حٿظخٿْش :

٠ؼغجٕ ٟاٌمّش ف ٟرمٍّذٖ ٘بٌخًة رؾغ  ٍٞٛ :حُؤَ اٗٔخٗخ ٠٣غ هالىس  ٍٞٛٝ /حُٜخُش حُٔل٤طشرخُؤَ روالىس.
غشٚس  ،صُ ٠زؾشثٗ  ٍٞٛ :ؿ ّن ٞحُٔؼخىس رٔخء َ٘٣د.
َ٠خٍُك ؽ ٌٗٛع ًّةٛا ِؾج ًةغ ا ثبٌ ِغجطخ ٚاٌ ّ
٠ؾشق فِ ٟؾ١بٖ ّ ٛ :ن ٍٞحَُٔ ٍٝرخُْ٘ٔ حُظ ٢طَ٘م.ٍّ٠غ ف ٟػّ ٛ : ٗ١ٕ١ن ٍٞحُٔؼخىس ك ٢حُٞؿٝ ٚحُؼ : ٖ٤٘٤ر٘٢ء ِٔ٣غ ٣ٝظـ ّنَٔ.٠زذفّك ِٓ ٚع ٍٞٛ : ٗٙحُٔؼخىس أ ٝحَُٔ ٍٝرٔخء ٣ظيكنإٔ أٓزخد حُّٔنًَِّ ٍٝنٜخ ك ٢حُظّنَٝف حُوخٍؿّ٤نش  ،ك٘٤ظَُِ ١إَّ ُٔ٤نَ ً
٣ظٖ ّن
ّن
ٓخال ٝرٖ٘٤
ُ٣وطت ٖٓ
ٛٝلش؛كخُّٔنَ٣ ٍٝؼظٔي ػِ ٠حُّ٘نلْ أًؼَ ٓ ّنٔخ ٣ؼظٔي ػِ ٠حُظّنَٝف ٝ ،ك ٢حُّ٘نخّ ٖٓ ٘٣و ٠ك٢
حُّ٘نؼ٘٣ ٖٓ ْٜ٘ٓٝ ْ٤ؼْ ك ٢حُ ّن٘وخء ٝ ،ك ٢حُّ٘نخّ ٖٓ ال ٔ٣ظط٤غ إٔ ٘٣ظَٟ ١لٌشً ػٔ٤وشً رٌ ّنَ ٓخُٚ
ً ٞٛٝؼٝ ، َ٤كٔ٣ ٖٓ ْٜ٤ظط٤غ إٔ ٘٣ظَٟ ١لٌخص ػخُ٤ش ػٔ٤وش ٝحٓؼش رؤه ّنَ حألػٔخٕ ٝ ،رال ػٖٔ
ٝ ،ال ط٘وٜ٘خ حُٓٞخثَ  ،كـٗٞخ ؿٔٝ ، َ٤هَ٤حط٘خ ًؼَ٤س.
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿنٚ

السرور ٌعتمد على النفس أكثر من الظروؾ المحٌطة
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش :

ٌُ َسر  :سرر :شعر بالسعادة

 -ال ّنعٌم ٗ :ؼْ  :حُل٤خس حُط٤زش.
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ًٟق ٷٌٽ حٿټخطذ "  :ٳخٿًٍَٔ ّ٬ظڄي ٫ڀَ حٿنٴْ أٻؼَ ممخ ّ٬ظڄي ٫ڀَ حٿًَ٨ٱ.

٣ؼظٔي حَُٔ ٍٝكٍ ٢أ ١حٌُخطذ ػِٗ ٠لْ حإلٗٔخٕ  ٝرخ ٚ٘١أًؼَ ٓٔخ ٣ؼظٔي حُظَٝف حُٔل٤طش ٝ
أٝحكن حٌُخطذ آُ ٠خ ًٛذ اُ ٚ٤الٕ حَُٔ٘٣ ٍٝزغ ٖٓ ىحهَ حإلٗٔخٕ  ٝؿ ٝ َٙٛٞإ ًخٕ ٓل٤طٚ
كِ٘٣خ كٔ٤ظط٤غ آؼخى ٗلٔ ٚرو٘خػظٍٟ ٝ ٚخ. ٙ
ّ
ّ
ّ
ًٍى يف حٿن ٚحٿٔخرٶ ٳن رالٯِ ًٟ ،لو.

حُٔوخرِش ر٘٣ ٖٓ " ٖ٤و ٠ك ٢حُّ٘نؼ٘٣ ٖٓ ْٜ٘ٓٝ ، ْ٤ؼْ ك ٢حُ ّن٘وخء"
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حصتڄپ حٿظخٿْش :
َل ٠غزط١غ أْ ٠ؾزش ٞمؾىخًة ػّ١مخًة ٍٞٛ .حٌُخطذ حُ٠لٌش ِٓؼش ط٘ظَ  ٝطزخع.

كٖ ؛ كٖٔ ػَف ً٤ق ٘٣ظلغ رٌٜح ّن
كٖ ٝ ،حُّٔنًَٔ ٍٝخثَ ٗئ ٕٝحُل٤خس ّن
حُل٤خس ّن
حُلٖ ،حٓظؼَٔٝ ٙحٓظلخى
ٓ٘ٝ ٚك ِإظ ٢ر٣ ُْ ٖٓٝ ، ٚؼَك٣ ُْ ٚؼَف إٔ ٔ٣ظؼَٔ ٙأ ّن ٍٝىٍّ ٣ـذ إٔ ُ٣ظؼِْ كّ ٢ن
كٖ حُّٔنٍَٝ
ه ّنٞس حالكظٔخٍ ؛ كٔخ إ ٜ٣خد حَُٔء رخُظّنخك ٖٓ ٚحألَٓ كظ ٠طَح ٙك ِإَؽ حُّٜنيٍ ً ،خٓق حُٞؿ، ٚ
ٗخًْ حُز ، َٜطظ٘خؿ ٠حُ ّٜٞٔكٛ ٢يٍٝ ، ٙطوّٞن ٓ٠ـؼٝ ، ٚطئٍّنم ؿل٘ ٢ٛٝ ، ٚاًح كيػض ُٖٔ
ن ُٜخ ً
ً
 ٢ٟحُزخٍ كخٍؽ
 ٞٛأهٟٞ
رخال  ُْٝ ،طِإلَى ٓ٘ٗ ٚلًٔخ ٗٝ ،خّ َٓء ؿلٍ ٚٗٞح ِإ
حكظٔخال ِ ِ٣ْ ُْ ،إ
حُّٜنيٍ
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿنٚ
السرور فن كسائر الفنون وعلٌنا تعلّم قوة االحتمال.
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش :
ؤ١ت
عبئش  : َ٤ٓ :رخه٢ؽظ : ٟكظٗ : ٞخُٝ ٚأهٌ . ٙوبعف ًٔ :ق  :ػخرْ ٔ -بوظ : ٌْٗ :حُ ُٔط ِإ
ٍأّٓ ٖٓ ٚن
رمل  :ه : ٞ٠ال ٜ٘٣ؤ كٚٓٞٗ ٢
رزٕبعٗ : ٝـ : ٞطزخىٍ حألَٓحٍ ر ٖ٤حػ٘ ٖ٤ك ٢أَٓ ٓخ .
حٌٍُ
ّ
ك ٌٙب ًة
ثبَل  :ال ٜ٣ظْ رٜخ.
رئسق عفٕٗ  :أٍم  :طٔ٘ؼ ٖٓ ٚحُّ٘ٞ
ٌُ ِ ٍْ ُ٠
ًّ
ّ
َ ّ
دل ٫ي حٿټخطذ حٿًٍَٔ ٳنخ ؟
لحظِ ً به  ،ل َمن لم ٌعرفه لم ٌعرف أن ٌستثمره.
ألنه من َعرف كٌف ٌنتفع بهذا الفنّ  ،استثمره لاستفاد منه َ

ّ

رني ٻْٲ طټٌڅ ٷٌس حالكظڄخٽ ٿيٍ حٿٴَى ٓززخ يف ؿڀذ حٿًٍَٔ ٽه.

َّن
إ هٞس حالكظٔخٍ طـؼَ ٛخكزٜخ ٣ظوط ٠حُ ٖٓ ّٜٞٔؿ َ٤إٔ ٣ؤر ٚرٜخ الٕ حإلٗٔخٕ حُ٠ؼ٤ق ٓخ إ
ٜ٣خد حَُٔء رخُظّنخك ٖٓ ٚحألَٓ كظ ٠طَح ٙك ِإَؽ حُّٜنيٍ ً ،خٓق حُٞؿٗ ، ٚخًْ حُز ، َٜطظ٘خؿ٠
ً
حكظٔخال ُْ ،
حُ ّٜٞٔكٛ ٢يٍٝ ، ٙطوّٞن ٓ٠ـؼٝ ، ٚطئٍّنم ؿل٘ ٢ٛٝ ، ٚاًح كيػض ُٖٔ  ٞٛأهٟٞ
ن ُٜخ ً
 ٢ٟحُزخٍ كخٍؽ حُّٜنيٍ.
رخال  ُْٝ ،طِإلَى ٓ٘ٗ ٚلًٔخ ٗٝ ،خّ َٓء ؿلٍ ٚٗٞح ِإ
ِْ ِ٣إ
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حصتڄپ حٿظخٿْش :

درس.
صلر السرلر فنّ ٌُ ّ
غشٚس وغبئش ؽئ ْٚاٌؾ١بح فّٓ ّ :
ٚاٌ ّ
رؼ ٞػِ ٠ػٞح١ل ٝ ْٜأَٓحٍ.ْٛ
ح
رزٕبع ٝاٌ َّٛٙف ٟفذسٖ  ٍٞٛ .حٌُخطذ حُ ّٜٞٔأٗوخٛخ ٣طِؼ ٕٞرؼْٜ٠
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ًٟق حٿټنخّخص يف حصتڄپ حٿظخٿْش :

سم ٟاٌجبي فبسؽ اٌقجش ً٘ :خ٣ش ػٖ
رمل ِنغؼٗ  :اُوِن ٝػيّ حَُحكش.
ّ

ؽشط اٌقذس ً٘ :خ٣ش ػٖ حُـ٠ذ ٝحُ٤٠نحَُحكش ٝحَُٔٔ ٍٝبوظ اٌجقش  :حٌٍُ
وبعف اٌٛعًٗ٘ :خ٣ش ػٖ حُلِٕ

ومع هذا كلّه ففً استطاعة اإلنسان أن ٌتؽلّب على المصاعب  ،وٌخلق السّرور ح وله  .وجزء
كبٌر من اإلخفاق فً خلق السّرور ٌرجع إلى الفرد نفسه  ،بدلٌل أ ّنا نرى فً ّ
الظروؾ الواحدة
واألسرة الواحدة و األمّة الواحدة من ٌستطٌع أن ٌخلق من ك ّل شًء سرورً ا  ،والى جانبه أخوه
ش – له عالقة كبٌرة فً إٌجاد الجوّ
الذي ٌخلق من ك ّل شًء حز ًنا ؛ فالعامل الشخصًّ – ال ش ّ
الذي ٌتنفّس منه ؛ ففً ال ّدنٌا عامالن اثنان  :عامل خارجًّ وهو ك ّل العالم  ،وعامل داخلًّ وهو
نفسش ؛ فنفسش نصؾ العوامل  ،فاجتهد أن تكسب النصؾ على األق ّل ؛ وإذا فرجحان كفتها
قرٌب االحتمال  ،بل إنّ النصؾ اآلخر وهو العالم ال قٌمة له بالنسبة إلٌش إال بمروره بمشاعرش
؛ فهً التً تلونه  ،وتجمله أو تقبّحه  ،فإذا جلوت عٌنٌش  ،أو رهفت سمعش  ،وأعددت
مشاعرش للسّرور  ،فالعالم الخارجًّ ٌتفاعل مع نفسش فٌكون سرورً ا.
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿنٚ

حُؼٞحَٓ حُٔئػَس ك٘ٛ ٢خػش حَُٔ ٍٝحػ٘خٕ  :ػخَٓ ىحهَ حُ٘لْ ٝػخَٓ هخٍؿ٢
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش :

ٌتغلّب  :ؼلب ٌ :قهر .
رجحان  :رجح  :مٌل إلى جهة .
اإلخفاق  :خفق  :الفشل .أرهفت  :رفه  :دققت.
جللت  :جلو  :أصبحت الرؤٌة واضحة
ڃخ حٿيٿْپ حٿٌُ ًٻَه حٿټخطذ ٿْئٻي أڅ ؿِء ٻزري ڃن حإلهٴخٵ ٌّ٬ى اذل حٿٴَى نٴٔو ؟

بدلٌل أ ّنا نرى فً ّ
الظروؾ الواحدة واألسرة الواحدة و األمّة الواحدة من ٌستطٌع أن ٌخلق من ك ّل
شًء سرورً ا  ،والى جانبه أخوه الذي ٌخلق من ك ّل شًء حز ًنا.
حًٻَ حٿ٬خڃڀني حٿڀٌّن ّئػَحڅ طؤػريح ڃزخَٗح يف حٿًٍَٔ ٻڄخ ًٍى يف حٿنٚ؟

 1عامل خارجًّ وهو ك ّل العالم
َّي

 2عامل داخلًّ وهو نفسش.

ىپ طٍَ أڅ حٿټخطذ ًٳٶ يف طٌْٟق أػَ حٿ٬خڃڀني حٿيحهڀِ ً حطتخٍؿِ يف ؿڀذ حٿًٍَٔ ٿإلنٔخڅ
٫ڀپ اؿخرظٺ .

ٗؼْ ٝكن كوي ر ٖ٤أػَ ًَ ٜٓ٘ٔخ ك ٢آؼخى حإلٗٔخٕ  ٝطؼخٓظ ٝ ٚأٝحكن حٌُخطذ ك ٢إٔ حُؼخَٓ حُيحهِ٢
 ٞٛحُؼخَٓ حألٓخُٓ ٢ظلو٤ن حُٔؼخىس ُإلٗٔخٕ كظً ُٞ ٝ ٠خٕ ٘ٛخى ػخَٓ هخٍؿٛ ٢ؼذ .
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حصتڄپ حٿظخٿْش :
صلر النفس لالعالم بكفتً مٌزان.
لإذا فرجحان كفتها قرٌب االحتمال ّ :
العالم ال قٌمة له بالنسبة إلٌك إال بمرلره بمعاعرك  :صلر العالم إنسانا ٌمر بمعاعرك.
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اّٗنخ َُ٘ ٟحُّ٘نخّ ٣وظِل ٕٞك ٢حُويٍس ػِ ٠هِن حُّٔنَ ٍٝحهظالف ٜٓخر٤ق حٌَُٜرخء ك ٢حُويٍس ػِ٠
حإلٟخءس ؛ كٔ٘ ْٜحُ ُٔظِْ ًخُٜٔزخف حُ ُٔلظَم  ْٜ٘ٓٝ ،حُٔ٢٠ء رو ْيٍ ًٜٔزخف حًُ٘ٝ ْٜ٘ٓٝ ، ّٞ
حُويٍس حُٜخثِش ًٜٔزخف حُللالص  ،كـٜٓ َ٤زخكي إ ٟؼُق ٝ ،حٓظؼ ٞػ٘ ٚرٜٔزخف هَ٤٘٣ ١ٞ
ُ٘لٔي ُِّ٘ٝنخّ.
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿنٚ

حُّ٘نخّ ٓوظِل ٕٞك ٢حُويٍس ػِ ٠هِن حُّٔنَ.ٍٝ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش :

-لَذس  :هيٍ  :حٌُٔ٤ش حُزٔ٤طش .

اٌٙبئٍخ  : ٍٞٛ :ػظٔ٤ش ً /زَ٤س

اعزؼل  :ػ : ٝٞحٓظزيٍ

ف"
ّ
ض ُع َ
لضح داللة قلل الكاتب " َ :ف َغٌر مصباحك إن َ
ضرلرة التغٌٌر لالتجدٌد فً النفس لتصبح أقدر على خلق السعادة.

ًٟ -ق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حصتڄپ حٿظخٿْش :

ِٕ ُٙاٌّظٍُ وبٌّقجبػ اٌّؾزشق  ٍٞٛ .... :حإلٗٔخٕ حٌُ ١ال ٣وِن حُٔؼخىس رٜٔزخف ٓلظَم.
ِٕ ُٙاٌّنٟء ثمذس وّقجبػ إٌ ٖٓ ٍٞٛ ... : َٛك ٚ٤هِ ٖٓ َ٤حَُٔ ٍٝرٜٔزخف حُ٘ ّٞحُوخكض.ِٕ ُٙر ٚاٌمذسح اٌٙبئٍخ وّقجبػ اٌؾف د ّ ٛ .. :نٜ٘٣ ٖٓ ٍٞغ حُٔؼخىس رٌؼَس رٜٔزخف حُللالص َ٤٘٣رطخهش ًزَ٤س.
ُٝؼ ّنَ ٖٓ أّ ٛنْ أٓزخد حُلِٕ ٤ٟن حألكن ًٝ ،ؼَس طلٌ َ٤حإلٗٔخٕ كٗ ٢لٔ ٚكظّنً ٠ؤّٗنٜخ ًَِٓ حُؼخُْ
ّن
ًٝؤٕ حُ ّنْ٘ٔ ٝحُؤَ ٝحُّ٘نـٝ ّٞحُزلخٍ ٝحألٜٗخٍ ٝحأل ّنٓش ٝحُّٔنؼخىس ٝحَُّنهخء ًِّنٜخ ُهِوض ُ٘وٜٚ
ك٣ ٜٞوّ ً ْ٤نَ حُٔٔخثَ رٔو٤خّ ٗلٔ٣ٝ ، ٚي ْ٣حُظّنلٌ َ٤كٗ ٢لٔٝ ٚػالهش حُؼخُْ رٜخ ٌٛٝ ،ح ٖٓ ؿَ٤
ٍ٣ذ ٔ٣زذ حُزئّ ٝحُلِٕ  ،كٔلخٍ إٔ ٣ـَ ١حُؼخُْ ٝكن ٗلٔ ٚ؛ ّن
ألٕ ٗلٔٔ٤ُ ٚض حًَُِٔ ٝاٗٔخ
ٗ ٢ٛوطش ٛـَ٤س ػِ ٠حُٔل ٢٤حُؼظ ، ْ٤إ ٓٝ ٞٛغ أكوٗٝ ، ٚظَ اُ ٠حُؼخُْ حُلٔ٤ق ِ ٗٝ ،إٔٗ ٢لٔٚ
أك٤خًٗخ  ،أً ٝؼًَ٤ح ٗؼَ ّن
رؤٕ حألػزخء حُظ ٢طؼوَ ًخٝ ، ِٚٛحُوٞ٤ى حُظ ٢طؼوَ رٜخ ٗلٔ ٚهي هلّنض ٗ٤جًخ
ك٘٤جًخ ٝ ،طلِِض ٗ٤جًخ ك٘٤جًخٌٛٝ .ح  ٞٛحُّٔنزذ كّ ٢ن
إٔ أًؼَ حُّ٘نخّ كَح ًؿخ أٗ ّني٤ٟ ْٛوًخ ر٘لٔ ٚ؛ ألٗٚ
٣ـي ٖٓ ُٓ٘ٓ ٚخ ُ٣ط َ٤حُظلٌ َ٤كٜ٤خ  ،كبٕ  ٞٛحٓظـَم ك ٢ػِٔٝ ، ٚك ّنٌَ كٓ ٢خ كً ، ُٚٞخٕ ُٖٓ ٚ
ٌُس حُلٌَ ٝحُؼَٔ ّ ،ن
ٌُس ِٓىٝؿش ّ :ن
ًُي ّن
ٌُٝس ٗٔ٤خٕ حُ٘لْ.
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿنٚ

الحزن و كثرة تفكٌره بنفسه من أهم أسباب ضٌق األفق .
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش :

األفك  :أكن  :حُٔي ٟحُٞحٓغ
اٌفغ١ؼ  :كٔق  :حُٞحٓغ.
ِضدٚعخ ً :حص ؿخٗز. ٖ٤

س٠ت ٣ٍ :ذ ّ ٗ :ن
ي
اٌشخبء ٍ :ه : ٞحُل٤خس حُط٤زش
رضمً وبٍ٘ٗ : ًَٜ :طلِٔ ٚكٞم ١خهظ . ٚاستغرق  :غرق :جالز الحد

ّ ّ
ّ
ٿڀلِڅ أٓزخد ٫يس ڃخ أىڄيخ ٻڄخ ًٍى يف حٿن ٚ؟

ُٝؼ ّنَ ٖٓ أّ ٛنْ أٓزخد حُلِٕ ٤ٟن حألكن ًٝ ،ؼَس طلٌ َ٤حإلٗٔخٕ كٗ ٢لٔ ٚكظّنً ٠ؤّٗنٜخ ًَِٓ حُؼخُْ
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ّن
ًٝؤٕ حُ ّنْ٘ٔ ٝحُؤَ ٝحُّ٘نـٝ ّٞحُزلخٍ ٝحألٜٗخٍ ٝحأل ّنٓش ٝحُّٔنؼخىس ٝحَُّنهخء ًِّنٜخ ُهِوض ُ٘و ٜٚكٜٞ
٣وّ ً ْ٤نَ حُٔٔخثَ رٔو٤خّ ٗلٔ٣ٝ ، ٚي ْ٣حُظّنلٌ َ٤كٗ ٢لٔٝ ٚػالهش حُؼخُْ رٜخ ٌٛٝ ،ح ٖٓ ؿ٣ٍ َ٤ذ
ٔ٣زذ حُزئّ ٝحُلِٕ.
ڃخ حٿٌُ خيٴٲ حأل٫زخء ًحٿٸٌْى ٫ن ٻخىپ حإلنٔخڅ ؟

إ أ٣وٖ َّن
إٔ ٗلٔٔ٤ُ ٚض حًَُِٔ ٝاٗٔخ ٗ ٢ٛوطش ٛـَ٤س ػِ ٠حُٔل ٢٤حُؼظٓٝ ٝ ، ْ٤غ أكوٗٝ ،ٚظَ
اُ ٠حُؼخُْ حُلٔ٤ق ِ ٗٝ ،إٔٗ ٢لٔ ٚأك٤خًٗخ .
ّ

ّ

ڃخ ىالٿش ٷٌٽ حٿټخطذ ) :ٻؼَس طٴټري حإلنٔخڅ يف نٴٔو كظَ ٻؤنيخ ڃَٻِ حٿ٬خدل (؟

أ ١حٛظٔخٓ ٚرٌحط ٝ ٚؿؼِٜخ ٓل ٍٞطلٌ َٙ٤ك ٢ػالهظٓ ٚغ ح٥هَ.ٖ٣
ٻْٲ ّيٍٹ حإلنٔخڅ أڅ نٴٔو ٿْٔض ڃَٻِ حٿ٬خدل .

كٔلخٍ إٔ ٣ـَ ١حُؼخُْ ٝكن ٗلٔ ٚ؛ ّن
ألٕ ٗلٔٔ٤ُ ٚض حًَُِٔ ٝاٗٔخ ٗ ٢ٛوطش ٛـَ٤س ػِ ٠حُٔل٢٤
حُؼظ.ْ٤
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حصتڄپ حٿظخٿْش :

األػجبء اٌز ٟرضمً وبٍ٘ٗ  ٍٞٛ :حألػزخء أكٔخال َ٣كؼٜخ حإلٗٔخٕ كظوّ٤ني كًَظ.ٚ
اٌمٛ١د اٌز ٟرضمً ثٙب ٔفغٗ ّ ٛ:ن ٍٞحألػزخء هٞ٤ىح طٔ٘ؼ ٖٓ ٚحُلًَش ٝحالٗطالم.
أّّب ٘ٔ ٟمطخ فغ١شح ػٍ ٝاٌّؾ١و اٌؼظّ ٛ: ُ١ن ٍٞحإلٗٔخٕ حٌُ٣ ١لٌَ رٌحط ٚر٘وطش ٛـَ٤س ٖٓ
ٓل ٢٤ػظْ٤
ُٝؼ ّنَ ٖٓ ىٍّ ّٝن
كٖ حُّٔنَ ٍٝإٔ ٣وز ٞحَُٔء ػِِ ٠إُٓخّ طلٌ ، َٙ٤كَٛ ٢كًٔ ٚخ ٘٣خء ؛ كبٕ ٞٛ
طؼَّنُٟٞٞٔ ٝع ُٓوزِإً – ٞؤٕ ٘٣خهٖ أَٓط ٚك ٢أَٓ ٖٓ حألٓ ٍٞحُ ُٔلِٗش  ،أ٣ ٝـخىٍ َٗ ٌٚ٣أٝ
ٛي٣و ٚكٓ ٢خ ٣ئ ّنى ١اُ ٠حُـ٠ذ – كٗ ٍٞخك٤ش طلٌٝ ، َٙ٤أػخٍ ٓٔؤُش أهَٓ ٟخٍّنس  ٠ٔ٘٣رٜخ
ٓٔؤُظ ٚحأل ٠ُٝحُٔلِٗش ؛ كبٕ ط٠خ٣وض ٖٓ أَٓ كظٌِّنْ ك ٢ؿٝ ، َٙ٤حٗوَ طلٌَ٤ى ًٔخ ط٘وَ ر٤خ ِإىم
حُ ّن٘طَٗؾ.
 ٌٙٛ ٖٓٝحُ ّنيٍ ّٝأً٠٣خ ّنأال طو ّنيٍ حُل٤خس كٞم هٔ٤ظٜخ ؛ كخُل٤خس ٘٤ٛش  ،كخػَٔ حُوٓ َ٤خ حٓظطؼض ،
ٝحكَف ٓخ حٓظطؼض ٝ ،ال طـٔغ ػِٗ ٠لٔي حألُْ رظٞهّنغ حُ ّن٘ ّنَ  ،ػ ّنْ حألُْ رٞهٞػ ، ٚكٌ٤ل ٢كٌٙٛ ٢
حُل٤خس أُْ ٝحكي ُِ ّن٘ ّنَ حُٞحكي.
ُٝظلؼَ ٓخ ٣لؼِ ٚحُلّ٘نخٗ ، ٕٞكخَُؿَ ال ِ٣حٍ ٣ظ٘خػَ كظٗ ٌٕٞ٣ ٠خػًَح ٣ٝ ،ظوخ١ذ كظَ٤ٜ٣ ٠
هط٤زًخ ٣ٝ ،ظٌخطذ كظً َ٤ٜ٣ ٠خطزًخ  ،كظٜ٘غ حُلَف ٝحُّٔنَٝ ٍٝحالرظٔخّ ُِل٤خس  ،كظّن ٌٕٞ٣ ٠حُظطزغ
١زؼًخ.
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿنٚ

الحزن و كثرة تفكٌره بنفسه من أهم أسباب ضٌق األفق .
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ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش :

٠مجل :هزٔٔ٣: ٞي  .صِبَ اٌزفى١ش : ُْٓ:هٞحّ حألَٓ ٝػ٘ َٜٙحألٓخٓ ّنِ ٢مجل:هزِٓ:ٞػؾؽ ّٛي ك: ٍٞؿّ٤نَ
ث١بدقٓ :لَىٛخ ر٤يم :ؿ٘ٞى حُ٘طَٗؾ
ٕ٘١خ  : ٕٞٛ:رٔ٤طش ِٜٓٝش
٠زؾبػش ٗ :ؼَ ٣ :ظظخ٣ٝ َٛلخ ٍٝإٔ ٗ ٌٕٞ٣خػًَح
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حصتڄپ حٿظخٿْش :

أْ ٠مجل اٌّشء ػٍ ٝصِبَ رفى١شٖ ّ ٛ :ن ٍٞحُظلٌ َ٤ر٘٢ء ٣وز ٞحَُٔء ػُِٓ ٠خٓٚ
ٔٚم ًْ رفى١شن وّب رٕمً ث١بدق اٌؾطشٔظ  ٍٞٛ :حُظلٌ َ٤روطغ حُ٘طَٗؾ ط٘ظوَ ٖٓ ٌٓخٕ ٥هَ.
ًٟق ىالٿش حٿ٬زخٍحص حٿظخٿْش :

أْ ٠مجل اٌّشء ػٍِ ٝص َِبَ رفى١شٖ٤ٔ٣ .طَ ػِ ٠طلٌ٣ ٝ َٙ٤زئًُ ٚخ ٘٣خء
ق اٌؾّطشٔظ .ؿ َ٤طلٌَ٤ى رظيرَ  ٝط٘ٔ٤ن ٓ ٝالٓش .
ٚأمً رفى١شن وّب رٕمً ث١ب ِد َ
ؾ ّش  ،ػ ّنْ حألُْ رٞهٞػ.ٚال طظَ ٓظٞهؼخ َُِ٘ ُظظؤُْ رؼي ٝهٞػٚ
َٚل رغّغ ػٍٔ ٝفغه األٌُ ثزٛلّغ اٌ ّ
ؾ ّش اٌٛاؽذ ٌ٣ل ٢حإلٗٔخٕ ٓخ ٣ؤط ٖٓ ٚ٤حَُ٘ ى ٕٝحٗظظخٍ ك٤ظزؼ ٚأُْ ػِ٠
ف١ىف ٟف٘ ٟزٖ اٌؾ١بح أٌُ ٚاؽذ ٌٍ ّ
هيٍ. ٙ

ع ٛإٌـ
ڃن ڃئٿٲ ڃٸخٿش ٳن حٿًٍَٔ ؟
أكٔي أٓ.ٖ٤
ّ

ّ

أهٌ ڃنو ىٌح حٿن ٚ؟
ځ ح حٓڂ حٽٻظخد حٿٌُ ِ

ك ٞ٤حُوخَ١

حًٻَ حػنني ڃن ڃئٿٴخص أزتي أڃني ؟
(كـَ حإلٓالّ ) ٟ ) ٝل ٠حإلٓالّ ( ( ٝك ٞ٤حُوخ)َ١
َ

ّ

ّ

ً

دل ّزْن أزتي أڃني يف ىٌح حٿن ٚٻْٲ ديټن ٿإلنٔخڅ أڅ ّټٌڅ ْٓ٬يح ؛
غشٚس ٕ٠جغ ِٓ داخً اإلٔغبْ َل ِٓ اٌظّشٚف اٌخبسعّ١خ اٌّؾ١طخ ثٗ ؽغت .
ألّْ اٌ ّ
ڃخ حٿٔزپ ًحٿٌٓخثپ حٿظِ حتٸٶ حٿٔ٬خىس ٿإلنٔخڅ ٻڄخ َّحىخ أزتي أڃني ؟ أً حًٻَ
حػنظني ڃن حٿٔزپ ًحٿٌٓخثپ حٿظِ حتٸٶ حٿٔ٬خىس ٿإلنٔخڅ ٻڄخ َّحىخ أزتي أڃني ؟

إٔ  ٌٕٞ٣هّ٣ٞنًخ ٓظل ّنٔ ًال حُّٜنؼخد ّ ،ن
ٝأال ٣لٌَ ر٘لًٔ ٚؼًَ٤ح ًٝؤّٗنٜخ ًَِٓ حُؼخُْ ٝ ،إٔ ٔ٣أل ٝهض كَحؿٚ
رٔخ ٗ ٞٛخكغ ٓٝل٤ي ٓؼَ حُؼَٔ ّ َٟ٣ ٞٛٝ ،ن
إٔ ػِ ٠حإلٗٔخٕ حٌُ٣ ١زلغ ػٖ حُّٔنَّ ٍٝنأال ٣لٌَ كٓ ٢خ
ِٓ ٞٛز ّن ،٢رَ ٞ٣ؿّن ٚطلٌٗ َٙ٤لٓ ًَ ٞخ  ٞٛا٣ـخر ّنٝ ، ٢إٔ ٣ـظٜي ك ٢إٔ ٣ـؼَ حُّٔنؼخىس ١زؼًخ ٖٓ
١زخػٝ ، ٚال ّ٤٠٣نؼٜخ كٓ ٢خ ٌ٣يٍ ػ.ٚ٘٤
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أٓجڀش ڃيڄش يف حٿزالٯش يف ىٌه حٿٌكيس
2ـ ًٟق حٿټنخّخص يف ٻپ ممخ حتظو ه ٢يف ڃخ ّؤطِ:

قذس .
أ ٔ-بَ ًِء عف ٗٔٛسم ّ ٟاٌجبي فبسؽ اٌ ّ
رمل ِنغؼٗ.
ة-
ُّ
ط ٔ-بوظ اٌجقش .

وٕب٠خ ػٓ اٌشاؽخ ٚاٌ ُّ
طّؤٕٔ١خ.
وٕب٠خ ػٓ اٌمٍك ٚلٍّخ إٌ.َٛ
وٕب٠خ ػٓ اٌؾضْ ٚاٌؼجُٛط.

3ـ ً٧ٲ حٿټخطذ يف حٿن ٚر٫ ٞ٬نخ َٛحٿ٤زْ٬ش:

( حُْ٘ٔ  ،حُؤَ  ،حُ٘ـ ، ّٞحُزلخٍ  ،حألٜٗخٍ)..
أ -اروش اصِٕٕٙ ٓ١ب .
ة  -اٌ ٝأِ ٞذٔ ٜغؼ ف ٟرٛظ١فٙب ف ٟسأ٠ه؟
ؿخءص ٓ٘ٔـٔش ٓغ ٟٓٞٞع) حُّٔنَ( ٍٝحٌُ ١ػخُـ ٚحٌُخطذ ،كل ٢طّٛٞنؾ حُْ٘ٔ ٝحُ٘ـ ّٞأُن ٝرَ٣ن ٣زؼغ
ػِ ٠حُّٔنًٌَُٝ ،ٍٝي حُؤَ ك ٢طن ُّنيٛ ٙخُش ٝ.حألٜٗخٍ ٝحُزلخٍ ٝحُ٘ـٝ ّٞحُؤَ ٝحُْ٘ٔ ػ٘خٝ َٛظلّنٜخ
حٌُخطذ هيٓش ُِلٌَس حُظ ٢أٍحىٛخ كً ٢ؼَس طلٌ َ٤حإلٗٔخٕ ر٘لٔ ٚكظّ ٠ن
ًؤٕ  ٌٙٛحُؼ٘خُ َٛه ِإِوض ُ ٚكو.٢
4ـ ً ٟق ىالٿش ٻپ ٫زخٍس ممخ ّؤطِ:

أ ْ ّ١ -ش ِقجبؽه اْ م ُؼف.

٣يٍُُّ ػٍَِٟٝ ٠س إٔ ٣ـ َ٤حَُٔء ٖٓ ك٤خط ٚحُ٘لٔ٤ش ٣ٝزلغ ػٖ أٓزخد حًَُِّٔ ٍٝنٔخ حكظويٛخ.
ة -وضشح رفى١ش اإلٔغبْ فٔ ٟفغٗ ؽزّ ٝوؤّٔٙب ِشوض اٌؼبٌُ.
حٛظٔخٓ ٚرٌحطٝ ٚؿؼِٜخ ٓل ٍٞطلٌ َٙ٤ك ٢ػالهظٓ ٚغ ح٥هَ.ٖ٣
5ـ يف حٿٴٸَس حٿؼخٿؼش ٿٌڅ ريّ ِ٬ىٌ حظتٸخرڀش.

أ -حٓظوَؿو .
ّ
ة  -رْن ىالٿظو .ر ُذ ّي ػٍ ٝثشاػخ اٌىبرت ف ٟرٛو١ذ اٌّؼٕٚ ،ٝرٛم١ؾٗٚ ،رمش٠جٗ ِٓ ٔفظ اٌّزٍم.ٟ
ٚف ٟإٌّبط ِٓ ٠ؾم ٝف ٟإٌؼٕ٠ ِٓ ُِٕٙٚ ،ُ١ؼُ ف ٟاٌؾّمبء.

6ـ أٻؼَ حٿټخطذ ڃن حٓظويحځ أٓڀٌد حٿظٴْ٠پ:

( أًؼَ ،أٗ ّني ،أه.)ٟٞ

أ -حٓظوَؽ ٓؼخُ ٖ٤ػٌِٛ ٠ح.
د  -ػِّنَ ًؼَس حٓظويحٓ.ٚ
حُٔوخٍٗش ر ٖ٤حألٗ٤خء ُز٤خٕ طّٔ٤نِٛخ ٝأك٤ِ٠ظٜخ
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أىڂ حألٓجڀش حظتظٌٷ٬ش :
ً ڃن جبٔڄِ ً كخرل ٫نيه ٓٸڂ

ًحكَ ٷڀزخه ممن ٷڀزو ٗزڂ
ًٟق ڃ٬خنِ حظتٴَىحص حٿظخٿْش:

ٚاؽش ٝ :ح :كَف ٗيحء ٣ل٤ي حُُّ٘يرش ؽشُٜ :ذ ٗ ٝخٍ

ؽجِ ُُٗ :زْ  :رخٍ ى

عمُ :حَُٔٝ

أَٗف حٿزْض َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ

ٝحك ّنَ هِزٝ ٢حكظَحه ،ٚرٖٔ هِز ٚػ٘ ٢رخٍى ال حػظ٘خء ُ ٚرٝ ،٢ال اهزخٍ ُ ٚػِ ،٢كوِز ٢كخ ّنٍ ٖٓ كز،ٚ
ٝهِز ٚرخٍى ٖٓ كزٝ ،٢أٗخ ػ٘يٓ ٙؼظ ّنَ حُـْٔ ُزَٝى طؼخِٓٚ
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزْض حٿٔخرٶٗ :ز ٚحُ٘خػَ حُلِٕ ك ٢هِز ٚرخُ٘خٍ حُظ ٢طلظَمٗ ٖٓ ،يس
ٗٞه.ٚ
٫الځ ٌّ٬ى حٿ٠ڄري " حعتخء " حٿٌحٍى ڃ ٪كَٱ حصتَ " ٷڀزو " ؟
ّ
ڃڂ ّ٘ټٌ حٿ٘خ َ٫يف حٿزْض حألًٽ ؟ ٖٓ ؿلخء ٓ٤ق حُ ّنيُٝش ٝرَٝى هِزٓ ٖٓٝ ،ٚوْ أُ ّنْ ر ٝ ٚأك ّنَ

ػِ ٠حُ٘خػَ .

هِزٗ ٚظ٤ـش ٌٛح حُـلخء.
ًٟق حٿ٬خ٣ٴش يف حٿزْض حٿٔخرٶ .ػخ١لش ْحألُْ ٝحُلِٕ ػِ ٠كظ ٍٞحُؼالهش ر ٖ٤حُ٘خػَ ٤ٓٝق حُيُٝش
ڃخ حظت٬ىن حٿٌُ هَؽ اٿْو حٿنيحء يف حٿزْض حٿٔخرٶ .

حُ٘يرش.

ڃخ ىالٿش حٿټنخّش يف حٿ٬زخٍحص حٿظخٿْش :

 ٚؽش لٍجبٖ  :ىُٞٗ َ٤ه ٚحُ٘ي٣ي ُٔ٤ق حُيُٝش حُلٔيحٗ. ٢
ِّٓ لٍجٗ ؽجُ ً٘ :خ٣ش ػٖ هِش حٛظٔخّ ٓ٤ق حُيُٝش رخُٔظ٘زٛ ٝ ٢ي ٙػ٘. ٚ
ُ َ ُ
ّ
َ َ
َ
َ ْ ُ ُ ُ ًّ
ًٿش حألڃڂ
ًطي ِ٫كذ
ڃخ رل أٻظڂ كزخ ٷي رٍَ ؿٔيُ
ْٓٲ حٿي ِ
ِ
ًٟق ڃ٬خنِ حظتٴَىحص حٿظخٿْش:

أوزُ ً:ظْ  :أرخُؾ ك ٢اهلخء كُز٢

ثش:ٜرَٟ: ١ؼق ؿٔٔ٢

أَٗف حٿزْض َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ

رذػ: ٟىػ ٢ٛٝ: ٞرٔؼ٘ ٠طِػْ

 َٟ٣حُ٘خػَ َّن
كذ ُٔ٤ق حُيُٝش هي أٟؼق ؿْٔ ً ٞٛٝ ٙخطْ ُٝ ،ٚهي طـ٘ذ حُظِّٔنن رلزّنًٔ ،ٚخ
إٔ ٙ
٣يػ ٚ٤ؿ َٙ٤روِٞد ؿ َ٤هخُٜش ٤ٗ ٝخص ؿٛ َ٤خىهش .

22

23

ريح حٿ٘خ َ٫ٿزٸخ ڃئىرخ يف ٫ظخرو ًٟ ،ق ًٿٺ يف ٌٟء حٿزْض حٿٔخرٶ .

ربظٜخٍ ٓي ٟكزٌٛ ُٚ ٚح حُلذ حٌُ ١أرَ ٟؿٔي ٝ ٙأٗلًِ ٞٛ ٝ ٚخطْ ُٝ ٚهي طـ٘ذ حُظِّٔنن رلزّنًٔ ،ٚخ ٣يػٚ٤
ؿ َٙ٤روِٞد ؿ َ٤هخُٜش ٤ٗ ٝخص ؿٛ َ٤خىهش .
َ َ
َ
َ ْ ُ ُ ُ ًّ
ڃخ حظت٬ىن حٿٌُ هَؽ اٿْو حالٓظٴيخځ (ڃخ رل أٻظڂ كزخ ٷي رٍَ ؿٔيُ؟)

حُظؼـُذ

ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزْض حٿٔخرٶٗ .ز ٚحُلُذُّ رَٔ ٝأٛخد ؿٔي ٙكؤٟؼلٚ
ُ

َْ َ
ُ
ََ ْ َ ّ َ ْ
ٔڂ
ٳڀْض أنخ ِرٸي ٍِ حضتذ نٸظ ِ

ُ

ُ ٌّب
َ ْ َ ُ
ْ
َط ِو
اڅ ٻخڅ جيڄ٬نخ كذ ِٿٰ ِ

ًٟق ڃ٬خنِ حظتٴَىحص حٿظخٿْش:

ٌ١ذ :طل٤ي حُظٔ٘٢

شرِ ِٗ  :ؿٍَ ٝ:ؿٓ ) ٜٚويٓش ًَ ٗ٢ء(

ثمذس :هيٍ  :حُٔويحٍ

أَٗف حٿزْض َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ

أ ١إ ًخٕ ٣ـٔؼ٘خ ٖٓ كخم حُزالى حُٔظزخػيس كذّن ُٔ٤ق حُ ّنيُٝش ،كِ٤ض أٗخ ٗوظْٔ رَّنٝ ٙػطخ٣خًٔ ٙخ
ٗوظْٔ كزٝ ٚػِ ٠ه ْي ِإٍ كزّن٘خ ُ ٚطٌ ٕٞػطخ٣خ.ٙ
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزْض حٿٔخرٶ .

ٗز ٚحُلُذُّ ر٘٢ء ٣ـٔغ
٫الځ ٌّ٬ى حٿ٠ڄري " حعتخء " حٿٌحٍى يف ٻڀڄش " ٿَٰصه" ؟

ٓ٤ق حُيُٝش .

َْ َ ُ
ُ
ََ ْ َ ّ َ ْ
ٔڂ)  .حُظلَٔ
ڃخ حظت٬ىن حٿٌُ هَؽ اٿْو حٿظڄنِ يف رتڀش (ٳڀْض أنخ ِرٸي ٍِ حضتذ نٸظ ِ
َ َ
َ َ ْ ُ
ُ َ
َ
ُ ََ
َ َ ّ
ّ
حطتٜخځ ً أنض حطتٜڂ ً حضتټڂ
خّ اال يف ڃ٬خڃڀظِ
ّخ أ٫يٽ حٿن ِ
ٳْٺ ِ

ًٟق ڃ٬خنِ حظتٴَىحص حٿظخٿْش:

اٌخقبَ :ه : ْٜحُـيحٍ ٝحُِ٘حع

اٌؾىُ :كٌْ  :حُوخ ٢ٟحٌُ٣ ١لٌْ ر ٖ٤حُٔظ٘خُػٖ٤

أَٗف حٿزْض َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ

٣و٤ُٔ ٍٞق حُيُٝش :أٗض أػيٍ حُ٘خّ ّناال اًح ػخِٓظ٘ ٢كبٕ ػيُي ال ٢ِ٘ٔ٘٣؛ ٝك٤ي هٜخٓٝ ٢أٗض
هٝ ٢ٜٔكٌٔ ،٢ألٗي ِٓي ال أكخًٔي اُ ٠ؿَ٤ى ،كؤٗخ أهخٔٛي اُٗ ٠لٔي.
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزْض حٿٔخرٶ
صور الشاعر سٌؾ الدولة بالخصم والقاضً.
ڃخ ىالٿش حٿ٬زخٍس حٿظخٿْش  ( :أنض حطتٜڂ ً حضتټڂ ) .ىالُش ػِ٣ ٠ؤٓ ٖٓ ٚإٔ ٣و٤ٓ ّٞق حُيُٝش ربٜٗخك.ٚ

ّ

َ َ
خّ) .
ڃخ حظت٬ىن حٿٌُ هَؽ اٿْو حٿنيحء يف رتڀش (ّخ أ٫يٽ حٿن ِ
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حالٓظؼطخف
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ْ ُ ُ ََ
ْ َ
َ َ
ْ
أڅ حتٔذ حٿ٘لڂ ٳْڄن ٗلڄو ًٍځ

َ ً
ْ َ
ُ َ َ
ٛخىٷش
ڃن ٺ
ِ
أٌْ٫ىخ نَ٨حص ِ
ًٟق ڃ٬خنِ حظتٴَىحص حٿظخٿْش:

رؾغت  :كٔذ  :رظُّٓ  -حُ ّن٘لْ :حُي ٖٛك ٢حُـْٔ ٚسَ :حٗظلخم حُـْٔ
أػ١ز٘ب :ػ: ًٞأكلظٜخ -
ُ
أَٗف حٿزْض َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ

أػٗ ٌ٤ظَحطي حُّٜنخىهش إٔ طَ ٟحُ٘٢ء روالف ٓخ  ٞٛػِٝ ،ٚ٤إٔ طلٔذ حُٗ ٍّٞل ًٔخ ،كظًٌٖٔ ٕٞ
٣لٔذ حُٔوْ ٛلشٝ ،حُ٘ٔٓ ٍّٞخ ٝهٞس ) ٣يػ ُٚ ٞإٔ  َٟ٣حُلن رؼٛ ٖ٤خثزش  ِٙ٤ٔ٣ٝػٖ حُزخ(َ١
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزْض حٿٔخرٶ

ٗزٗ ٚلٔ ٚربٗٔخٕ هي  ٍّٝؿٔٔ ٚكظ٘ ٚحُزؼ٘٤ٔٓ ٞخ  ٞٛٝك ٢ظخ َٙٛأٓخّ حُ٘خّ ٓؼخك ٌُٚ٘ ٝ ٠ك٢
حُلو٤وش ٣ؼخٗ ٖٓ ٢كظ ٍٞحُؼالهش رٝ ٚ٘٤ر٤ٓ ٖ٤ق حُيُٝش حُلٔيحٗ. ٢
َ
ْ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ َ
اًح حٓظٌص ِ٫نيه حألنٌحٍ ً حٿ٨ڀڂ

ّْ
ْ ُ
َ
نخَِ ٧ه
ًڃخ حن ِظٴخ ٩أهِ حٿينْخ ِر ِ
ًٟق ڃ٬خنِ حظتٴَىحص حٿظخٿْش:

ٔبظشٖ ٗ :ظَ  :رَٜٙ

أخ ٟاٌذٔ١ب  :حإلٗٔخٕ حُل ّن٢
أَٗف حٿزْض َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ

ُّ
ٝحُظِٔش ،كؤٗ ُّ١لغ ُ ٚك ٢ر ،َٜٙأ٣ ١ـذ إٔ طٔ ِ٤رٝ ٢٘٤ر ٖ٤ؿ١َ٤
اًح ُْ  ِ٤ٔ٣حإلٗٔخٕ حُز َ٤ٜر ٖ٤حٍُ٘ٞ
ٓ ّنٖٔ ُْ ٣زِؾ ىٍؿظ ٢رٔخ طٔ ُِ ٤ر ٖ٤حُ٘ٝ ٍٞحُظّنِٔش.
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزْض حٿٔخرٶ .

 ٍٞٛحُ٘خػَ ٓ٤ق ُيُٝش رخُؼٔ ٠حٌُ ١ال ٣لَم ر ٖ٤حُ٘ ٝ ٍٞحُظِٔش ؛ ًُي ألٗ ٚال  ِ٤ٔ٣ر ٖ٤أكٞحٍ
حُ٘خػَ ك ٢كخٍ ٓؼخٗخط ٝ ٚك ٢كخُش حٔ١ج٘خٗ ، ٚكال كخثيس اًح ٖٓ ر. َٜٙ
حٓظوَؽ ڃن حٿزْض ٣زخٷخ .

حألٗٞحٍ  /حُظِْ.

حَٗف حضتټڄش يف حٿزْض حٿٔخرٶ .

ٝحُٕ حُ٘خػَ ر ٖ٤كز٤ُٔ ٚق حُيُٝش  ٝكذ ح٥هَ ُٚ ٖ٣اً إ كزٛ ُٚ ٚخىم  ْ٤ُ ٝك ٚ٤طِٔن أٝ
طٌِق  ٝهي أرَ ٟؿٔي ٝ ٙأٗلِ ٚأٓخ كذ ح٥هَ٤ُٔ ٖ٣ق حُيُٝش ظخٛ َٙٛخىم  ٝرخٓ ٚ٘١ظٌِق .
ْ

َ َ
َ ْ
َ ْ َ َ ْ َ
رو ٛڄڂ
ً أٓڄ٬ض ٻ ِڀڄخطِ ڃن ِ

َ

َ َ َ
أنخ حٿٌُ ن َ٨حأل٫ڄَ اذل أىرِ
ًٟق ڃ٬خنِ حظتٴَىحص حٿظخٿْش:
ا ٌْؼّ ٞٛٝ: ٝكخهي حُزَٜ

وٍّبر : ًِْ:ٟهٜخثي١

أدث: ٟحُـٔ ٖٓ َ٤حُ٘ؼَ
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فُّ :كويحٕ كخٓش حُٔٔغ
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َٗف حٿزْض َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ

 َٟ٣حُ٘خػَ ّن
ٗؼَٓ ٙخٍ ك ٢كخم حُزالى ٝحٗظَٜ
أىدًٌُٝ ،ي حألّ ٛنْ ٓٔغ ٗؼَ ،ٙف
إ حألػٔ ٠أرٙ َٜ
كظ ٠طلوّنن ػ٘ي حألػٔٝ ٠حأل ْٛأىرًٝ. ٚؤّٗن٣َ٣ ٚي إٔ ٣و٤ُٔ ٍٞق حُ ّنيُٝش :أٗخ حٌُ٘٣ ١ظَ حألػٔ ٠اُ٠
أىر ،٢أكال ط٘ظَ اُٝ ٚ٤أٗض ٓزَٜ؟ ٝأٓٔؼض ًِٔخط ٢حألّ ٛنْ ٝ ،أٗض ٓٔ٤غ ،أكال طلٓ ْٜخ أهٍٞ؟
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزْض حٿٔخرٶ .

ٗزٗ ٚؼَ ٙرٜٞص هٗ ١ٞخكٌ اًُ ٠حٕ حُِّ ُّٜرْ.
َ َ َ ْ
ڃخ ىالٿش ٷٌٽ حٿ٘خ (َ٫أنخ حٿٌُ ن َ٨حأل٫ڄَ اذل أىرِ)  :ىالُش ػِ ٠ؿٞىس ٗؼَ ٙحٌُٔظٞد.
َ َ
َ ْ
َ ْ َ َ ْ َ
رو ٛڄڂ) :ىالُش ػِ ٠ؿٞىس ٗؼَ ٙحُٔوَٝء.
ڃخ ىالٿش ٷٌٽ حٿ٘خ ً( َ٫أٓڄ٬ض ٻ ِڀڄخطِ ڃن ِ
َ

ظتخًح ٫رب حٿ٘خ َ٫رخٿٴ٬پ حظتخ ) ِٟن / َ٨شت٬ض ) حُظؼز َ٤رخُلؼَ حُٔخٗ: ٢ٟظَ  /أٓٔؼض ُِيالُش
ػِ ٠طلون حألَٓ ك ٢حُٔٔظوزَ  ٝػزٞط. ٚ

َ ْ َ
َ َ ْ َ ُ َْ ُ َ ّ
ٜڂ
ً ّٔيَ حطتڀٶ ؿَحىخ ً خيظ ِ

َ ْ َ
َ ُ َْ ُ
ٌحٍ ِىىخ
ڃپء ؿٴٌنِ ٫ن ٗ ِ
أنخځ ِ

ًٟق ڃ٬خنِ حظتٴَىحص حٿظخٿْش:

ؽٛا ِس ِد٘ب َٗ:ى  :ؿٔغ ٗخٍىس،
ًِء عفٓ: ٟٔٛأل  /ؿلٖ َٓ :طخف حُزخٍ  /هخُ٤خ ٖٓ حُٝ ْٜحُوٞف
ٓـٔٞػش ٖٓ حُوٜخثي اٌخٍك ٓ:لَىٛخ ٓوِٞم ٝ :حُٔوٜٞى حُ٘خّ عشا٘ب  ٖٓ:أؿِٜخ  /رٔززٜخ.
أَٗف حٿزْض َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ .

أٗخّ ٓطٔجً٘خ َٓطخف حُلٌَ ػٖ هٜخثي حُ٘ؼَ ألٗ ٢أىًٍٜخ ٓظٗ ٠جض رُٜٔٞش ٖٓ ؿ َ٤اطؼخد كٌَ ،أٓخ
ؿ ٖٓ ١َ٤حُ٘ؼَحء كبٗ َٕٜٝٔ٣ ْٜألؿِٜخ ٣ٝظؼز٣ٝ ٕٞظ٘خُػ ٕٞك ٢ىه٤ن ٓؼخٜٗ٤خٝ ،ؿٞىس ٓزخٜٗ٤خ.
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزْض حٿٔخرٶ .

ٗز ٚحُ٘ ّٞر٘٢ء طٔظِت ر ٚحُـل.ٕٞ
ًٟق حٿټنخّش يف ٷٌٽ حٿ٘خ ( َ٫ڃڀت ؿٴٌنِ ) ً٘خ٣ش ػٖ ٍحكش حُلٌَ .
حٓظوَؽ ڃن حٿزْض حٿٔخرٶ ڃؼخال ٫ڀَ حٿ٤زخٵ  .أٗخّ َٜٔ٣ ٝ

َ َ ْ َ َ
ُ ُ
ًِؿيحننخ ٻپ ِٗ ء ر٬يٻڂ ٫يځ

ْ ُ َ ُ ْ
ََ ْ
َ ْ َ
ٴخٍٷيڂ
٫ ِ٬ڀْنخ أڅ ن ِ
ّخ ڃن ّ ِ
ًٟق ڃ٬خنِ حظتٴَىحص حٿظخٿْش:

٠ؼض  :ػُِ ٜ٣:ؼذُ ُّ ٘٣ٝ
ُّ
ن

ٚعذإُٔب  ٞٛٝ:حُلذُّ ٝحالٗظ٤خم

ػذَ :ال هٔ٤ش ُٚ

أَٗف حٿزْض َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ .

٣خ ٖٓ ٘٣ظ ّني ػِ٘٤خ كَحهّ ً ،ْٜنَ ٗ٢ء  ٝؿ ْيٗخ رؼيًْ ػي ًٓخ٣ ،ؼ٘ ٢ال ٣وِلٌْ أكي ٝال ُ٘ ٌٕٞ٣خ ٌْٓ٘ ريٍ.
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ريح حٿ٘خ َ٫ٿزٸخ ڃئىرخ يف ٫ظخرو ًٟ ،ق ًٿٺ يف ٌٟء حٿزْض حٿٔخرٶ ؟

ال ٔ٣ظط٤غ حالكظَحم ػٖ ٓ٤ق حُيُٝش  ٝال أكي  ٌٖٔ٣إٔ ٣وِق ٓ٤ق حُيُٝش ػ٘ي حُٔظ٘ز ٝ ٢إٔ ٌٕٞ٣
ُِ٘خػَ ٓ٘ ٚريٍ .
ڃخ حظت٬ىن حٿٌُ هَؽ اٿْو حٿنيحء يف رتڀش (ّخ ڃن ّ٫ ِ٬ڀْنخ ) .
ًٟق حٿ٬خ٣ٴش يف حٿزْض حٿٔخرٶ .ػخ١لش حألُْ ٝحُلِٕ

َ

َ

ُ ْ
َ ََْ
ټَڃش
ڃنټڂ رظ ِ
ڃخ ٻخڅ أهڀٸنخ ِ

حالٓظؼطخف
َ

ْ َ ُ ُ
َ ْ
أڃَنخ أڃڂ
ڃن
ِ
ٿٌ أ څ أڃَٻڂ ِ

ًٟق ڃ٬خنِ حظتٴَىحص حٿظخٿْش:

ثزىشِخ ٟٞٓ:غ حُـِّٞ

أخٍمٕب :هِن :أ ١أؿيٍٗخ ٝأًؼَٗخ ًلخءس

أِ ُُ  :حُوَ٣ذ

أَٗف حٿزْض َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ

ًُ٘ ٞظْ طلز٘ٗٞخًٔ ،خ ٗلزٌٌُْ٘ ،ظْ طٌَٓ٘ٗٞخ روَرٌْ ألٗ٘خ ٗٔظلن ًحى.
حٓظوَؽ ڃن حٿن ٚكَٱ َٗ ١ٯري ؿخُځ :

َ

ُ

ْ َ ّ ُ ُ
ْ
كخٓينخ
اڅ ٻخڅ َٓٻڂ ڃخ ٷخٽ
ِ

)ُ( ٞكَف َٗ ١ؿ َ٤ؿخُّ.

ُ ُ َ
ْ
ُ ْ
َ
ٳڄخ صتَ ف اًح أٍٟخٻڂ أٿڂ

ًٟق ڃ٬خنِ حظتٴَىحص حٿظخٿْش:

ع ّشوُ : ٍَٓ :أٓؼيًْ  /أ ٝهزِظْ رٚ

أسمبوُ : ٍٟٞ:أ ١هزِظْ ر.ٚ

أَٗف حٿزْض َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ

ْ
إ ٍَٓطْ رو ٍٞكخٓيٗخ ١ٝؼ٘ ٚك٘٤خ كوي ٍ٘٤ٟخ رٌُي إ ًخٕ ٌُْ رّ ،ٍَٝٓ ٚن
كبٕ حُـَف حٌُ١
 ٌْ٤َٟ٣ال ٗـي ك ٚ٤أُ ًٔخ. .
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزْض حٿٔخرٶ .

ٗز ٚحُ٘خػَ ٍٟخ ٓ٤ق حُيُٝش ػ٘ ٚريٝحء ٗخف ٣ـؼَ ؿَحك ٚؿٓ َ٤ئُٔش .
َ
ّ َ
َ َ َ
َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ
پ حٿنيَ ًِڃڂ
َ٬ٳش
٬خٍٱ يف أى ِ
اڅ حظت ِ
ً رْننخ ٿٌ ٍْ٫ظڂ ًحٹ ڃ ِ
ْ

َ

ًٟق ڃ٬خنِ حظتٴَىحص حٿظخٿْش:

سػ١زُُ ٍ:ػ: ٢حػظ٘٤ظُْ ٝكلظظْ

إٌُّ ٞٛٝ : ٢ٜٗ: ٝٙحُؼوَ

رُِ: ًْٓ:حُؼٜي

أَٗف حٿزْض َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ

٣وْ ٍٞ
إ ُْ ٣ـٔؼْ٘خ حُلذّن كوي ؿٔؼظ٘خ حُٔؼَكشٝ ،أ َٛحُؼوَ َ٣حػ ٕٞك ّن
ن حُٔؼَكش ،كخُٔؼخٍف ػ٘يْٛ
ػٜٞى  ًْٓٝال ٤٠٣ؼٜٗٞخ  ٌٙٛٝحُٔؼَكش ْ ،
إ أكٔ٘ظْ َٓحػخطٜخ كِٖ ط٤٠غ .
ڃخ ىالٿش حٿرتٻْذ ( أىپ حٿنيَ ) ؟ ً ٝٝحُؼو ٍٞحَُحؿلش .
26
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ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزض حٿٔخرٶ .

 ٍٞٛحُٔؼَكش رخُؼٜي حٌُ٣ ١وطغ.
ڃخ أٓڀٌد حٿ٬ظخد حٿٌُ صتؤ اٿْو حٿ٘خ َ٫ٿ٬ظخد ْٓٲ حٿيًٿش حضتڄيحنِ يف حٿزْض حٿٔخرٶ .
اٌززو١ش ثبٌٛاعت .

ُ

ُ

َ ُ َ َ َ َ
ََ ْ َ ُ
ًّټَه حهلل ڃخ طؤطٌڅ ً حٿټَځ

ْ

َ ُْ َ َ َ ْ ً
٬ـِٻڂ
ٻڂ ط٤ڀزٌڅ ٿنخ ْ٫زخ ٳْ ِ

ًٟق ڃ٬خنِ حظتٴَىحص حٿظخٿْش:

ف١ؼغضوُ :ػـِ  :أ ١ال طويٍ ٕٝػِٚ٤

رطٍجِ١ : ْٛذ  :رجؾضْٛ
أَٗف حٿزْض َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ .

٣و ٍٞطَ٣ي ٕٝإٔ طِلوٞح ر٘خ ػ٤زخ طؼ٤ز٘ٗٞخ ر ٚك٤ؼـًِْ ٝؿٞىٌٛٝ ،ٙح حٌُ ١طلؼِ ٌَٙٝٓ ٚٗٞػ٘ي
ٝػ٘ي حٌَُحّ.
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزض حٿٔخرٶ .

 ٍٞٛحٌَُّ اٗٔخٗخ  ٌَٙ٣حُٔ٤ت ٖٓ حألٓ.ٍٞ
ُ
َ
ّ
َ ْ َ َ
ٌح٫ٸو
ٛ
٫نيُ
ٌُ
حٿ
ڄخځ
ٿْض حٿٰ
ِ

َ

َ ْ ْ َ ُ
ُ ُ ُ
ِّّڀين اذل ڃن ِ٫نيه حٿيّڂ

ًٟ -ق ڃ٬خنِ حظتٴَىحص حٿظخٿْش:

اٌغّبَ :ؿْٔ ٓ :لَىٛخ حُـٔخٓش ٢ٛٝ ،حُّٔنلخرش . -اٌقٛاػكٛ:ؼن :ؿٔغ ٛخػوش ٢ٛٝ ،حُ٘خٍ حُظ ٢طٔوٖٓ ٢
حُٔٔخء كٍ ٢ػي ٗي٣ي . -اٌذٓ: ُ٠لَىٛخ ىٔ٣ش ٢ٛٝ ،حُٔطَ ٣ي ّٝك ٖٓ ٌٕٞٓ ٢ؿ َ٤رَم أٍ ٝػي.

٠ ؼٕ ٟثبٌغّبَ ٤ٓ:ق حُيُٝش
ُِ٘خػَ (

ٚثبٌقٛاػك ٓ:خ ِ٣لو ٖٓ ٚحألً٣ش ٓ٘ ) ٚاٌ٣حء ٓ٤ق حُيُٝش
ٚاٌذّ :)ُ٠ػطخء ٓ٤ق حُيُٝش ػ٘ي ؿ.(َٙ٤

أَٗف حٿزْض َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ .

٣ظٔ٘ ٠حُ٘خػَ ٖٓ حُٔٔيٝف حٌُ٘٣ ١ز ٚحُـٔخّ ٝ-حٌُ ١ص٤ٛز٘ ٢أًحٞٛ ٝ ٙحػو٤ٜ٣ٝ ٚذ
ؿٓ ١َ٤طٍَٟٝ ٙخ ٙإٔ ًُ َ٣ِ٣ي حألً ٟاُ ٖٓ ٠ػ٘ي ٙحُز ّنَ ً٘٣ ٢ظٜق حُلَ٣وخٕ.
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزض حٿٔخرٶ .

ّ ٛن ٍٞحُ٘خػَ ٓ٤ق حُيُٝش ٓلخرًخّ ٛٝ ،ن ٍٞاٌ٣حء ٓ٤ق حُيُٝش ٞٛحػن ط٘ظؾ ػٖ ٌٛح حُّٔنلخد ًٔخ
ّ ٛن ٍٞػطخ٣خ ٓ٤ق حُيُٝش اُ ٠ؿ َٙ٤ؿًٓ ٞ٤خ ٓخَ١س.
ڃخ حظت٬ىن حٿٌُ هَؽ اٿْو حٿظڄنِ يف حٿزْض حٿٔخرٶ.
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حُٔؼ٘ ٠حٌُ ١هَؽ اُ ٚ٤حُظلَٔ .
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ُ

َ ّ َ ُ
َ ْ َ
ال طٔظ ِٸپ ريخ حٿٌهخىس حٿَٓڂ

َ ْ ََ
َ َ
ّ
أٍٍ حٿنٌٍ ّٸظْ٠نِ ٻپ ڃَكڀش
ًٟق ڃ٬خنِ حظتٴَىحص حٿظخٿْش:

٠مزن )ٟٕ١ه٣(٢٠طخُزٌِّ٘٣ٝ ٢نل٘. ٢
إٌّ(١ٞٗ )ٜٛحُزؼي
ّ
اٌٛخبدح) ٝهي(حإلرِإَ حُظ ٢طوط ٞهط ًٞح ٝحٓؼًخ َٓ٣ؼًخ.
ع ُُ) ٍْٓ( ٢ٛٝحُ٘خهش حُظ ٢طٔ٣ََٓ٤ؼخ.
ُّ
اٌش ُ

رغزم ًّ ) هَِ (:طَكَ .

ڃخ ڃٴَى ٻڀڄش حٿَٓڂٓ .لَىٛخ (ٍٓ)ّٞ
أَٗف حٿزْض َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ

ٌِ٣ل٘ ٢حُزؼي ػٌْ٘ هطغ ً ّنَ َٓكِش ال طو ّٞروطؼٜخ حإلرِإَ حَُٔٔػش حُ٘ي٣يس؛ ُزؼي ٓ٘خُٜخٝ ،ال طط٤وٜخ
ُ٘ ّنيس أٞٛحُٜخ.
َ َ ْ َُ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ
ٿْليػن ظتن ًى٫ظيڂ نيځ

َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ً َ ْ َ
ْخڃ ِننخ
ٿ ِجن طَٻن ٟڄريح ٫ن ڃ ِ

ًٟق ڃ٬خنِ حظتٴَىحص حٿظخٿْش:

مّ١شاًة ػٓ ِ١ب ِِِٕٕب :ىالُش ػٍِ ٠كِٚ٤
مّ١ش :ؿزَ ػِ ٖ٤ٔ٣ ٠هخٛي ٓ ٖٓ َٜحُ٘خّ ٌ. -ئِٓ رش ْوٓ ُ
ػٖ حُ ّن٘خّ ٝطٞؿ ٜٚاُٚ َٜٓ ٠دػْز ُ : ُْ ٙطًَظٔ .ْٜذَ  :أٓق.
أَٗف حٿزْض َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.
ّن
ُ٤ليػٖ ُٖٔ ّ ٝنىػظٗ ْٜيّ ػِٓ ٠لخٍهظٝ ،ُْٜ ٢أٓق ػٍِ ٠ك ٢ِ٤ػ٘ َ٤٘٣ ،ْٜرٌُي اُ٤ٓ ٠ق
إ هٜيص َٜٓ
حُ ّنيُٝش أّٗن٘٣ ٚيّ ػِ ٠كَحه.ٚ

َ ُ
ّ
ْ ُ َ ُ ْ
حكڀٌڅ ىڂ
ٴخٍٷيڂ ٳخٿَ ِ
أڅ ال ط ِ

َ َ َ َ
َ َ ّْ َ ْ َ ْ
اًح طَكڀض ٫ن ٷٌ ځ ً ٷي ٷيًٍح
ًٟق ڃ٬خنِ حظتٴَىحص حٿظخٿْش:

رشؽٍّذ ٍ :كَ ٓ :خكَص.
أَٗف حٿزْض َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ

اًح ٍكِظْ ػٖ ه ْٛٝ ّٞهخىٍ ٕٝػِ ٠اًَحٓي كظّن ٠ال طلظخؽ آُ ٠لخٍهظ ،ْٜك ْٜحٌُ ٖ٣حهظخٍٝح
حٗض ٖٓ حهظَطْ حُلَحم  ٝأُـؤطٔ ٢ٗٞاُٝ. ٚ٤حُٔؼ٘: ٠أّٗن٣ ٚوخ١ذ ٗلٔٚ
حالٍطلخٍ ٣َ٣ٝ.ي رٌٜح إًْٔ ّ
 َ٤٘٣ٝاُ٤ٓ ٠ق حُ ّنيُٝش ،كظّن ٠ال ّ ٌ٣نٓ ٚكٍ ٢ك ،ِٚ٤ك ٜٞىكؼٌُُ ٚي.
َ
ُ
ُ
َ
َ َ
َ َ
َ
َ
ٜڂ
الى ڃټخڅ ال ٛيّٶ ِر ِو
ټٔذ حإلنٔخڅ ڃخ ّ ِ
ً َٗ ڃخ ّ ِ
حٿز ِ
َٗ ِ
ًٟق ڃ٬خنِ حظتٴَىحص حٿظخٿْش:

قُ) ٣(ْٛٝؼ٤ذ .
ِ ٠

غت) ًٔذ ٘٣(:خٍ
٠ى ِ
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أَٗف حٿزْض َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ

ّن
إ ٗ ّنَ حُزالى ٌٓخٕ ال ٞ٣ؿي كٛ ٚ٤ي٣نّ ٗٝ ،نَ حألػٔخٍ ٓخ ٣ـِذ ُٜخكز ٚحُؼ٤ذ ٝحٌُٔ ّنٓش َُّٜٗٝ. -
ٗٔخٕ ٓخ ٣َ٣ : ْٜ٣ي ّن
ٓخ ٌٔ٣ذ ح ِإإل ُ
إٔ ٛزخص ٓ٤ق حُ ّنيُٝش ٝإ ًؼَص طُؼخىٍ طو َٙ٤ٜك ٢كوّن،ٚ
ٝا٣ؼخٍُ ٙلٔخى..ٙ
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزض حٿٔخرٶ .

 ٍٞٛحٌُٔخٕ حٌُ ١ال ٛي٣ن ك ٚ٤رَ٘ ِ٣لن رخإلٗٔخٕ.
ُ َ ّ ّ ُ َ
ڃٸش
ىٌح ِ٫ظخرٺ اال أنو ِ

ًٟق ڃ٬خنِ حظتٴَىحص حٿظخٿْش:

ِِمخ) ٓٝن(حُٔلزّنش .
 ٢ٛٝحُِئُئس حُؼظٔ٤ش حٌُزَ٤س

ّ ّ ُ َ
ُ َ
ٷي ٟڄن حٿيٍ اال أنو ٻ ِڀڂ

م ّّٓ) ُ (ٖٟٔؿ ِإؼَ ك ،ٚ٤أٗظَٔ .
ُ
وٍِ ُُ) ًِْ(ؿٔغ ًِٔش  ٞٛٝحٌُالّ.

اٌذ ّس ) ىٍٍ(ؿٔغ ىٍّنس

أَٗف حٿزْض َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ

ٌٛح حٌُ ١أطخى ٖٓ حُ٘ؼَ ػظخد ّٓ٘ن ٢اُ٤ي ،اال أّٗنٓ ٚلزّنش ّ ٝٝنى؛ ّن
ألٕ حُؼظخد ٣ـَ ١ر ٖ٤حُٔلزّنٞٛٝ ،ٖ٤
ًخُِئُئ رلٖٔ ُلظٗٝ ٚظٔ ٚاال أّٗنًِٔ ٚخصٝ ،إ أُػـظي كٓ ٢ٜلزّنش هخُٜش ّ ٞٓٝنىس ٛخىهش.
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزض حٿٔخرٶ .
ّ ٛن ٍٞحُ٘خػَ ٓخ ٗظًٔ ٖٓ ٚال ّ ك ٢ه٤ٜيط ٚرخُي ّنٍ ُلٖٔ ُلظٗٝ ٚظٔ.ٚ

ّ
ُ
ّٸخٽ" :حٿ٬ظخد ىيّش حألكزخد":

ّ

أَٗ اذل حٿزْض حٿٌُ ّظ٠ڄن ىٌح حظت٬ىن .
أ– ِ
ّ
ّ
د – رْن اذل أُ ڃيٍ حٿظِځ حٿ٘خ َ٫ىٌه حظتٸٌٿش.

حُز٤ض حُظخٓغ ػَ٘.

أٍ ٟحُ٘خػَ ِٓظِ ًٓخ ًُي ،كٔخ ػظخر ٚاال ٓلزّنش ُٔ٤ق حُ ّنيُٝش) ٣ٝ.ظَى أً٠٣خ ُِطخُذ(.
ُ

َ

ّ

ّ ُ َ

ڃخ ىالٿش حٿ٬زخٍس حٿظخٿْش ( ٷي ٟڄن حٿيٍ اال أنو ٻ ِڀڂ) ىُ َ٤ػِ ٠كٜخكظ ٝ ٚرالؿظ ٚك ٢حٌُالّ.
ڃخ حٿَٰ ٝحٿ٘ َُ٬ٿڀٸْٜيس ؟ حُؼظخد
ريح حٿ٘خ َ٫ٿزٸخ ڃئىرخ يف ٫ظخرو ًٟ ،ق ًٿٺ يف ٌٟء حٿزْض حٿٔخرٶ .

أًي حُ٘خػَ إٔ ػظخرٓ ٚخ  ٞٛاال ٓلزش ّن
ألٕ حُؼظخد ٣ـَ ١ر ٖ٤حُٔلزّنً ٞٛٝ ٖ٤خُِئُئ رلٖٔ ُلظٚ
ٗٝظٔ ٚاال أّٗنًِٔ ٚخصٝ ،إ أُػـظي كٓ ٢ٜلزّنش هخُٜش ّ ٞٓٝنىس ٛخىهش.
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ع ٛإٌـ
ٻْٲ ٻخنض ٫الٷش حظتظنزِ رْٔٲ حٿيًٿش حضتڄيحنِ ؟

الحمدانًّ  ،ووجد فٌه طموحه فً القائد العربًّ  ،فنال عنده الحظوة والرعاٌة
ا ّتصل المتنبًّ بسٌؾ ال ّدولة َ
وخصه بالعطؾ وقربه  ،فمدحه المتنبً فً قصائد من عٌون الشعر العربً.
ڃخ ڃٌ ٩ٌٟحٿٸْٜيس  //ڃنخٓزش حٿٸْٜيس ڃخ حٿَٰ ٝحٿ٘ َُ٬ٳْيخ ؟

هذه القصٌدة قد عاتب فٌها المتنبً سٌؾ الدولة على سماعه أقوال الواشٌن فٌه
ڃخًح ٣ڀذ حظتظنزِ ڃن ْٓٲ حٿيًٿش ؟

وخاطبه بحدٌث المُحبّ المُعاتب  ،ال حدٌث المُستجدي المُستضعؾ  ،وطلب إلى سٌؾ الدولة أن ٌكون
ً
عادال فً معاملته  ،ودعاه إلى الوفاء بعهوده له  ،وأ ّكد فً نهاٌتها أنّ عتابه لسٌؾ ال ّدولة ما هو ّإال محبّة
وو ّد  ،وأظهر المتنبًّ فً هذه القصٌدة براعة فائقة فً نظم الشعر.
ُّ
3ـ ڃخ حصتٌٍ حٿڀٌُٰ ٿټپ ڃن:

ِمخ ٓٝ :ن

٠قُ ْٛٝ :رذػ: ٟىػٞ

4ـ ڃخ رت ٪ٻپ ڃن؟

عمُ :أٓوخّ .

ُ ّشح :ؿٍَ.

خقُ :ه. ّٜٞ
ْ

أٓجڀش ٫خڃش ڃيڄش
1ـ ڃخ حٿَٰ ٝحٿ٘ َُ٬عتٌه حٿٸْٜيس؟
حُؼظخد.
َّي
2ـ ڃڂ ّ٘ټٌ حٿ٘خ َ٫يف حٿزْض حألًٽ؟

ٖٓ ؿلخء ٓ٤ق حُ ّنيُٝش ٝرَٝى هِزٓ ٖٓٝ ،ٚوْ أُ ّنْ رٝ ٚأك ّنَ هِزٗ ٚظ٤ـش ٌٛح حُـلخء.
ّ

3ـ ًحُڅ حٿ٘خ َ٫رني كزو ٿْٔٲ حٿيًٿش ًكذ حٓهَّن ٿو ،رني ىٌح.

كذّن حُ ّن٘خػَ ُٔ٤ق حُ ّنيُٝش ٛخىم ُ ْ٤ك ٚ٤طِّٔنن أ ٝطٌِّنق ٝهي أٗلِٝ ٚأرَ ٟؿٔيٝ ،ٙكذّن ح٥هَٖ٣
ُٔ٤ق حُ ّنيُٝش ظخٛ َٙٛخىم ٝرخٓ ٚ٘١ظٌِّنق.
ّ

ّ

4ـ رَُص حضتټڄش يف أٗ٬خٍ حظتظنزِ ،حًٻَ ػالػش أرْخص ط٠ڂ حضتټڄش يف حٿٸْٜيسًٟ ً ،ليخ.

اٌج١ذ اٌغبدط :اًح ُْ ّ٤ٔ٣نِ حإلٗٔخٕ حُز َ٤ٜر ٖ٤حُ٘ٝ ٍٞحُظّنِٔش ،كؤ ّن
ٗ ١لغ ُ ٚك ٢ر.َٜٙ
اٌج١ذ اٌضبٔ ٟػؾش :حُٔؼخٍف ػ٘ي أ َٛحُؼو ٍٞػٜٞى  ًْٓٝال ٤٠٣ؼٜٗٞخ.
اٌج١ذ اٌضبِٓ ػؾش :أٓٞأ حُزالى ٌٓخٕ ال ٛي٣ن كٝ ،ٚ٤أهزق حألػٔخٍ طِي حُظ ٢طـِذ حُؼ٤ذ ٝحٌُٔ ّنٓش
ُٜخكزٜخ.
5ـ ٧يَ ٫ظخد حٿ٘خ َ٫ٿْٔٲ حٿيًٿش ؿڀْخ:

أ-ػ َ ػبرجٗ؟ ػخطز ٚػِٔٓ ٠خػً ٚالّ حُٞحٗ ٖ٤ك.ٚ٤
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مؼ رٌه ف ٟمٛء األث١بد ا٢ر١خ:
ة -ػبرت اٌؾّبػش ع١ف اٌذٌّٚخ ثٍجبلخ ٚرؤدّةّ ٚ ،
ع١ف اٌذ ِّْ ٌٚخ األُُِ
ٚرذػُ ٟؽت
ِبٌ ٟأُوزِّب ُُ ُؽجب ل ْذ ثش ٜعغذٞ
ِ
ػخطز ٚربظٜخٍ ٓي ٟكزّنٌٛ ،ُٚ ٚح حُلذّن حٌُ ١أرَ ٟؿٔيٝ ٙأٗلًِ ٞٛٝ ٚخطْ ُ٤ُ ،ٚظـّ٘نذ حُظِّٔنن ك٢
كزّنًٔ ٚخ ّ ٣نيػ ٚ٤ؿ ،َٙ٤روِٞد ؿ َ٤هخُٜشّ٤ٗٝ ،نخص ؿٛ َ٤خىهش.
ِٚعذإُٔب ُوً ؽ ٟء ثؼذو ُْ ػذَ
٠ب ِْٓ ِ ٠ؼ ّض ػٍٕ١ب أْْ ٔفُب ِسل ُُْ ٙ
ال ٔ٣ظط٤غ حالكظَحم ػٖ ٓ٤ق حُ ّنيُٝشٝ ،ال أكي  ٌٖٔ٣إٔ ٣وِق ٓ٤ق حُيُٝش ػ٘ي حُٔظ٘ز،٢
م ّّٓ اٌذُّس ّاَل أّٔٗ ًِْ
٘زا ِػزبثُه ّاَل أّٔٗ ٓوش
لذ ُ
إٔ ػظخرٓ ٚخ ّ ٞٛناال ٓلزشّ ،ن
أ ّنًي حُ ّن٘خػَ ّن
ألٕ حُؼظخد ٣ـَ ١ر ٖ٤حُٔلزّن ٞٛٝ ،ٖ٤ى ّنٍ رلٖٔ ُلظٗٝ ٚظٔٚ
ْ
أُػـض ٓ٤ق حُيُٝش كٓ ٢ٜلزّنش هخُٜش ّ ٞٓٝنىس ٛخىهش.
ّناال أّٗنًِٔ ٚخصٝ ،إ
مؼ رٌه.
ط ٌ-غؤ اٌؾّبػش اٌ ٝأعبٌ١ت ؽزّ ٝف ٟػزبثٗ ،ناٌزّؼش٠ل ثبٌ ّشؽٚ ،ً١اٌزّزو١ش ثبٌٛاعتّ ٚ ،
اٌزؼش٠ل ثبٌشؽ :ً١ك ٢حألر٤خص ( ) 17 ، 16 ، 15
اٌززو١ش ثبٌٛاعت :ك ٢حُز٤ض ( )12
ّ

6ـ ىٿپ رزْض ڃن حٿٸْٜيس ٫ڀَ ٻپ ڃن:

أ -اػزذاد اٌؾّبػش ثٕفغٗ.
ة  -اػزذاد اٌؾّبػش ثؾؼشٖ.
غّ ْٕذ را ٚسَ(.
ط ـ ِنّ ْٛاٌّضً " )اعز ْ
ُ

حُز٤ض ( .)8
اٌج١ذ ( )7
حُز٤ض ( ) 5

حألكزخد:
7ـ ّٸخٽ :حٿ٬ظخد ىيّش
ِ

أ -أَٗ اُ ٠حُز٤ض حٌُ ١طّ ٠نٖٔ ٌٛح حُٔؼ٘ .٠حُز٤ض ( . ) 19
د  -رّ٤نٖ اُ ٠أٓ ١ي ٟحُظِّ حُ ّن٘خػَ  ٌٙٛحُٔوُٞش.
أٍ ٟحُ ّن٘خػَ ِٓظِ ًٓخ ًُي ،كٔخ ػظخرّ ٚناال ٓلزّنش ُٔ٤ق حُيُٝش ٣ٝ.ظَى أً٠٣خ ُِطّنخُذ.
1ـ ًٟق حٿټنخّش يف ٻپ ممخ حتظو ه ٢يف حٿزْظني حٿظخٿْني :

 ِٓ ٚثغغّ ٚ ٟؽبٌ ٟػٕذٖ عمُ
ٚاؽش لٍجبٖ ِّٓ لٍجٗ ؽجُ
ً٘خ٣ش ػٖ هِش حٛظٔخّ ٓ٤ق حُيُٝش رخُٔظ٘زٛ ٝ ٢ي ٙػ٘. ٚ
ك َع ّشا٘ب َْ ٚ
غ َُ ٙش َ
قُ
أَٔب َُ ِِ ًْ َء ُعف ٟٔٛػَْٓ ؽَٛا ِس ِد٘ب
اٌخ ٍْ ُ
َْ َ٠ ٚ
٠خزَ ِ
ً٘خ٣ش ػٖ ٍحكش حُلٌَ .
2ـ ڃخ ىالٿش حٿرتٻْذ حٿٌُ حتظو ه ٢يف ٻپ ڃن ڃخ ّڀِ:

َ ٚثَ َْٕٕ١ب ٌَ َْ ٛس َػ ْ١زُ ُْ را َن َِؼ ِشفَخ
ً ٝٝحُؼو ٍٞحَُحؿلش .

اّْ اٌ َّؼب ِسفَ ف ٟأ ْ٘ ًِ إٌِ ٝٙر َُِ

3ـ أٻؼَ حٿ٘خ َ٫ڃن حٓظويحځ حألٓخٿْذ حإلن٘خثْش ڃن حٓظٴيخځ ًنيحء ًدتن:

أ-اروش ِضبَل ٌىً ِٕٙب ف ٟاٌمق١ذح.
اٌزؼغت  /حُز٤ض اٌغبدط ٣ٝل٤ي حالٓظلٜخّ ٘ٛخ
1ـ اَلعزفٙبَ :حُز٤ض اٌضبٔ٣ٝ ٟل٤ي حالٓظلٜخّ ٘ٛخ
ُ
إٌف. ٟ
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2ـ إٌذاء  :حُز٤ض اٌشاثغ  ٝحُز٤ض اٌزبعغ ٣ٝ .ل٤ي حُ٘يحء ٘ٛخ اَلعزؼطبف  /حُز٤ض األٚي ٣ٝل٤ي حُ٘يحء
إٌذثخ .
3ـ اٌزّٕ : ٟحُز٤ض اٌضبٌش  ٝحُز٤ض اٌشاثغ ػؾش ٣ ٝ .ل٤ي اٌزؾغش.
ةِ-ب دَلٌخ اعزخذاَ ِضً ٘زٖ األعبٌ١ت؟
ؿخءص حألٓخُ٤ذ حإلٗ٘خث٤ش ٓ٘ٔـٔش ٓغ كخُش حُ ّن٘خػَ ٝؿَ ٝحُو٤ٜيس ،كخٓظطخع رٜخ إٔ ٘٣لغ الٓٚ
٣ٝزغ ػظخر.ٚ
4ـ ظتخًح ٫رب حٿ٘خ َ٫رخٿٴ٬پ حظتخ ) ِٟن ،َ٨أشت٬ض (يف ٷٌٿو:

أٔب اٌزٔ ٞظش األػّ ٝاٌ ٝؽؼشٞ

ٚأعّؼذْ وٍّبر ِٓ ٟبه ؿُِ

ُز٤خٕ طلوّنن ٓؼ٘خٔٛخ ٝػزٞط.ٚ
5ـ ڃخ حٿ٬خ٣ٴش حٿزخٍُس يف ٻپ ممخ ّؤطِ:

ً

6ـ ً٧ٲ حظتظنزِ ر٠٬خ ڃن ڃ٨خىَ حٿ٤زْ٬ش يف ٷْٜيطو:

ؽ ْش اٌ ٝرٌه.
أ-أ ِ
حألٗٞحٍ ،حُظِْ ،حُـٔخّ ،حُ ّني ،ْ٣حُٜٞحػن.
ةِ-ب اٌمّ١خ اٌفّٕ١خ ٌزٛظ١فٙب؟
طٞظ٤ق ػ٘خ َٛحُطز٤ؼش ؿخء هيٓش ُِظـَرش حُ٘ؼ٣ٍٞش ػ٘ي حُ٘خػَٔ٘ٓٝ ،ـ ًٔخ ٓؼٜخ ،كٔؼال ٛٝق
حُٔطَ ٓٝظؼِوخط ٢٘٣ ٚرلِٕ حُ٘خػَٝ ،ػظخرٝ ،ٚحألٗٞحٍ ٝحُظِْ ط٘ٔـْ ٓغ حُلٌَس حُظ ٢أٍحى حُ٘خػَ
اٜ٣خُٜخ ك ٕٞٔ٠ٓ ٢حُز٤ض ،رٔخ ٣ي ّنٍ ػِ ٠هيٍط ٚك ٢حٓظِٜخّ ػ٘خ َٛحُطز٤ؼش كٗ ٍٞٛ ٢ؼَ٣ش.
7ـ حٓظوَؽ ڃؼخٿني ٫ڀَ حٿ٤زخٵ ممخ ًٍى يف حٿٸْٜيس.

حُو/ ْٜحُلٌْ

ط ّنيػ/٢أًظّنْ

ٗزْ/ك ّنَ

حألٗٞحٍ/حُظِْ
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حُلٔخّٓ٤نش َٓ ٖٓ ٝأَٓح ٝحُؼ َٜحُ ّن٘خثؼش ٝال ّٓ٤نٔخ ُي ٟحأل١لخٍ ُٜ ،خ أٓزخد ٗظّنٝ ، ٠ط٘٘٢
كٞٓ ٢حْٓ ٓؼ٘٤ش ٝ ،هخٛش كٜٗ ٢خ٣ش ٓ ْٓٞحُزَى ٝ ،ك ْٓٞٓ ٢حَُّنر٤غ حٌٌُ٣ ١ؼَ ك ٚ٤ؿزخٍ حُطّنِغ
ٝحُلٔخّٓ٤نش طلخػَ ؿ١ َ٤ز٤ؼ ّن٣ ٢ليع ك ٢أٗٔـش حُـْٔ حُٔوظِلش ٗظ٤ـش ٓخ ّنىس ؿَ٣زش ٓ ،ؼَ  :ؿزخٍ
حُطّنِغ  ،أٞٓ ٝحى حُظّنـٔ َ٤أٗ ٝؼَ حُلٞ٤حٗخص  ،أ ٝحُٔٞحى حُّٔنخٓش  ،أ ٝرؼ ٞحألى٣ٝش ٓؼَ حُٔ٠خ ّنى
ً
حُلّ ٞ٤ن
ك٠ال ػٖ حٍىهخٕ حُ٘خطؾ ػٖ ػٞحىّ حُٔ٤خٍحص ٝ ،ىهخٕ حُّٔنـخثَ ٝ ،ػٖ
 ١حُزِإِ٘ٔ، ٖ٤
ٍحٕ ىحهَ حُـَف حٌُٔظظّنش رخٌُظذ ٝحُّٔنظخثَ ٝحُّٔنـخى ٝحُٔالرْ
ًخث٘خص ٛـَ٤س طؼ ٖ٤ك ٢حُق
 ٢ٛٝط َٜاُ ٠ىحهَ حُـْٔ ػٖ ٣َ١ن حُلْ أ ٝحألٗق أ ٝحُِْٔ أ ٝحُلوٖ  ،كظّ٤ٜنؾ حألٓخًٖ حُظ٢
ِٛٝض اُٜ٤خ  ،ك٤ئ ّنىًُ ١ي اُ ٠طُٞي أؿٔخّ ٓ٠خ ّنىس ىكخػّ٤نش طئػَ ك ٢حُّ٘نٔ٤ؾ حُٜٔخد ٝحُ ّن٘ؼَ٤حص
حُ ّنيّٓ٣ٞنش حُٔل٤طش حُٔٔزّنزش ألػَح ٝحُلٔخّٓ٤نش
.
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿن. ٚ

طؼَ٣ق حُلٔخٓ٤ش أ ٓٝزخرٜخ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش :

غ١بساد :
اٌؾبئؼخ ٤ٗ :غ  :حُٔؼَٝكش أ ٝحُٔ٘ظَ٘س
ؽزّ : ٝؿٔغ ٗظ٤ض  :حٌُؼَ٤س ػٛادَ اٌ ّ
اٌّىزظّخ ً :ظع  :حُِٔىكٔش
ٓلَىٛخ  ،ػخىّ ٓ ٞٛٝ ،خ ٘٣ظؾ ػٖ حكظَحم حُٞهٞى ك ٢حُّٔن٤خٍس
اٌجٕغٍٓ: ٓ١ـٔٞػش ٖٓ حُٔ٠خىحص حُل٣ٞ٤ش حُظ ٢طو ٢٠ػِ ٠حُزٌظ٣َ٤خ
فزّ١ٙظ ٤ٛ:ؾ  :طُؼَ٤
أٔغغخ اٌغغُ ٓ:ـٔٞػش ٓظٌخِٓش ٖٓ هال٣خ ٓٔخػِش ٖٓ ٗلْ حُٔ٘٘ؤٝ ،حُظ٢
حُٔٔززش ُِؼي. ٟٝ
طلَٔ ٝظ٤لش ٓليىسً ،خُ٘ٔ٤ؾ حُطالثٝ ،٢حُ٘ٔ٤ؾ حُؼٜزٝ ،٢ؿَٛ٤خ ٖٓ أٗٔـش حُـْٔ.
اٌؾّؼ١شاد اٌذِّّ٠ٛخ :ه٘ٞحص ىه٤وش ؿيًح ط٘ز ٚحُ٘ؼَ٣ٝ ،ظٌ ٕٞؿيحٍٛخ ٖٓ ١زوش هِ٣ٞش ٝحكيسُ ،ظٔٔق
ُِٔٞحى حُـٌحث٤ش حُٜـَ٤س رظـٌ٣ش حُوال٣خ كُٜٞخ.
ڃخ حظتٸٌٜى رخضتٔخْٓش ؟
َٓ ٖٓ ٝأَٓح ٝحُؼ َٜحُ ّن٘خثؼش ٝال ّٓ٤نٔخ ُي ٟحأل١لخٍ ُٜ ،خ أٓزخد ٗظّنٝ ، ٠ط٘٘ ٢كٞٓ ٢حْٓ
ٓؼ٘٤ش ٝ ،هخٛش كٜٗ ٢خ٣ش ٓ ْٓٞحُزَى ٝ ،ك ْٓٞٓ ٢حَُّنر٤غ حٌٌُ٣ ١ؼَ ك ٚ٤ؿزخٍ حُطّنِغ.
حًٻَ نٌ ٩حظتٸخٿش حٿظِ أهٌ ڃنيخ ىٌح حٿن ٚ؟

ػِٔ٤ش .
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ّ
ً
ّ
ڃن أٻؼَ حٿنخّ طَٟ٬خ ظتَ ٝحضتٔخْٓش؟

حأل١لخٍ
ّ

ڃخ حظتٌحٓڂ حٿظِ طنظَ٘ ٳْيخ حضتٔخْٓش؟

كٜٗ ٢خ٣ش ٓ ْٓٞحُزَى ٝ ،ك ْٓٞٓ ٢حَُّنر٤غ حٌٌُ٣ ١ؼَ ك ٚ٤ؿزخٍ حُطّنِغ
حًٻَ ػالػش ڃن أٓزخد حضتٔخْٓش ٻڄخ ًٍى يف حٿنٚ

ؿزخٍ حُطّنِغ ٞٓ ،حى حُظّنـٔ َ٤أٗ ٝؼَ حُلٞ٤حٗخص  ،حُٔٞحى حُّٔنخٓش  ،رؼ ٞحألى٣ٝش ٓؼَ حُٔ٠خ ّنى حُلّ ٞ٤ن
١
حُزِإِ٘ٔ ، ٖ٤حٍىهخٕ حُ٘خطؾ ػٖ ػٞحىّ حُٔ٤خٍحص ٝ ،ىهخٕ حُّٔنـخثَ.
ّ
ّ
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حصتڄڀش حٿظخٿْش (طٌٿي أؿٔخځ ڃ٠خىس ىٳخْ٫ش).

 ٍٞٛحٌُخطذ حالؿٔخّ حُيكخػ٤ش رخُُٔٞي.
ُِٝلٔخّٓ٤نش أٗٞحع ػ ّنيس ؛ ٜٓ٘خ كٔخّٓ٤نش حُـِي ٝ ،كٔخّٓ٤نش حُـٜخُ حُظّن٘لٔ ّن ، ٢حُظ ٢طَ٘ٔ كٔخّٓ٤نش
حُّٜنيٍ ) حَُّنر ٞحُوٜز ّنٝ ٢كٔخّٓ٤نش حألٗق) ٝ ،هي ػزض ػًِٔ٤خ ٝؿٞى ػيى ٖٓ حُلطَ٣خص كٓٝ ٢خثي
ؿَف حُ٘ ّٞطظّنـ ٚأرٞحؿٜخ رٌَ٘ ٍث ْ٤اُ ٠حُـٞ٤د حألٗلّ٤نش ٝحَُّنثظٝ ، ٖ٤هي طٔزّنذ حُظٜخرخص ك٢
.
حُؼِ٣ٝ ، ٕٞ٤ىحى حألَٓ هطٍٞس ك ٢كخُش ٗو٘ٓ ٚخػش ؿْٔ حَُٔٞ٣
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿن. ٚ

أٗٞحع حُلٔخٓ٤ش  ٝأػخٍٛخ حُـخٗز٤ش .
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش :

اٌشث ٛاٌمقجٔ٣ َٝٓ: ٟزذ ط٤٠ن ٓظـ َ٤ك ٢حُوٜزخص حُٜٞحث٤ش ،طـخٝرًخ ٓغ ٓظـَ٤حص ٓوظِلش .
اٌفطش٠بد :كطَ ً ٠ٛٝ :خث٘خص كّ٤نش ٛـَ٤س حُلـْ ٝحٓؼش حالٗظ٘خٍ طٔزذ حُؼي٣ي ٖٓ حألَٓحٜ٘ٓ ٝخ
حُلٔخّٓ٤نش.
أثٛا ٙب ٓ:لَىٛخ ر ْٞؽ ٢ٛٝ ،هِ٤ش ط٘وَ حُ٘زخص ٖٓ كخُش حًَُٞى اُ ٠كخُش حُ٘٘خ ١أ ٝحُؼٌُْٜٝ ،خ
أٌٗخٍ ًؼَ٤س ٓٝوظِلش ك ٢حُلطَ٣خص ٝحُطلخُذ ٝحُـَحػٝ ْ٤ؿَٛ٤خ.
اٌغٛ١ة األٔف١خ :كَحؿخص ِٓ٤جش رخُٜٞحء ،طظّن َٜرخُظـ٣ٞق حألٗل ٢ػزَ كظلخص هخٛش ،طوغ ٖٟٔ
ػظخّ حُـٔـٔش ٝحُٞؿ. ٚ
ٔمـ إٌّبػخ  ٢ٛ:حُلخُش حُظ ٢ط٠ؼق أ ٝط٘ؼيّ كٜ٤خ هيٍس ؿٜخُ حُٔ٘خػش ػِٓ ٠وخٓٝش حألَٓح.ٝ
اذل أُ نٌ ٩ڃن أنٌح ٩حضتٔخْٓش طٌ٬ى كٔخْٓشحألنٲ ؟
كٔخٓ٤ش حُـٜخُ حُظ٘لٔ. ٢

ّ
حٟز ٢كَٱ حٿزخء يف ٻڀڄش ( حٿَرٌ ) حٿٌحٍىس يف حٿن. ٚ

حٍٟٔش.
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ػزض ٫ڀڄْخ ًؿٌى ٫يى ڃن حٿٴَّ٤خص يف ًٓخثي ٯَٱ حٿنٌځ أّن ّټڄن طؤػريىخ يف حصتٔڂ ؟

طئػَ ػِ ٠حُـٞ٤د حألٗل٤ش  ٝحَُثظٖ٤
ّ
٫يى أنٌح ٩حضتٔخْٓش ٻڄخ ًٍى يف حٿنٚ؟
ّ

كٔخّٓ٤نش حُـِي ٝ ،كٔخّٓ٤نش حُـٜخُ حُظّن٘لٔ ّن ، ٢حُظ ٢طَ٘ٔ كٔخّٓ٤نش حُّٜنيٍ ) حَُّنر ٞحُوٜز ّنٝ ٢كٔخّٓ٤نش حألٗق).
ًٟق حٿ٬الٷش رني ڃنخ٫ش حصتٔڂ ً حضتٔخْٓش؟

طٔزذ حُلٔٔ٤ش أَٓحٟخ ػيس ِ٣ٝىحى حألَٓ هطٍٞس ك ٢كخُش ٗو٘ٓ ٚخػش ؿْٔ حَُٔ.ٞ٣
 ٌٖٔ٣ٝحُٞهخ٣ش ٖٓ طِي حُلطَ٣خص رظـ َ٤٤حُٓٞخثي ػِ ٠كظَحص ٓظوخٍرش ٝ ،حٓظؼٔخٍ ٓٞحى حُظّن٘ظ٤ق
ٝحُ ُٔطَٜحص حُـّ٤نيس أٓزٞػً٤خ ٝ ،حٓظؼٔخٍ حُوطٖ حُطّنز٤ؼ ّنً ٢
ريال ٖٓ حُّٜن٘خػ ّن ٢ك ٢حُٓٞخثي ،
ٍَٟٝٝس حُظّن٣ٜٞش حُيحثٔش حُٔٔظَّٔنس ُِٔ٘خٍُ ٝ ،طؼَٓ ٞ٣لظ٣ٞخص حُـَف ألٗؼش حُ ّنْ٘ٔ ٖٓ ٝهض
اُ ٠هَ ؛ ُظؼؤٜ٤خ ٖٓ حُـَحػ ، ْ٤اٟخكش اُ ٠طـّ٘نذ طٌي ْ٣كـَس حُ٘ ّٞرخُٔالرْ هخٍؽ أٓخًٜ٘خ ،
ٝطـّ٘نذ طَى حألكٌ٣ش كٜ٤خ ؛ ألّٗنٜخ ٖٓ أّ ٛنْ ٜٓخىٍ حُظِ ّنٞع حُظٔ٣ ٢ظ٘٘وٜخ حُ٘خثْ ك ٢أػ٘خء ط٘لٔ.ٚ
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿن. ٚ

ً٤ل٤ش حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلطَ٣خص حُٔٔززش ُِلٔخٓ٤ش.
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش :

اٌٛلب٠خ ٝ:ه ٢ٛٝ: ٢حُٓٞخثَ حُظ ٢طظوٌ ُِلٔخ٣ش ٖٓ حإلٛخرش ٖٓ حألَٓح ٝرىذ٠ظ ً:يّ  :ؿؼَ
ُؽغشح  ٢ٛٝ :حُـَكش أ ٝؿِء ٖٓ حُز٤ض
حألٗ٤خء رؼٜ٠خ كٞم رؼٓ ٞظَحًٔش.
٠غزٕؾمٙب ٘ٗ:ن :ؿٌر ٚرخُ٘لْ.
ڃخ حصتٌٍ حٿڀٌُٰ ٿټڀڄش ( ّٔظن٘ٶ ) حٿٌحٍىس يف حٿن. ٚ

ٗ٘ن .
ّ

حًٻَ أىڂ حٿٌٓخثپ ٿڀٌٷخّش ڃن حضتٔخْٓش ،ٻڄخ ًٍى يف حٿنٚ؟

رظـ َ٤٤حُٓٞخثي ػِ ٠كظَحص ٓظوخٍرش ٝ ،حٓظؼٔخٍ ٓٞحى حُظّن٘ظ٤ق ٝحُ ُٔطَٜحص حُـّ٤نيس أٓزٞػً٤خ ،
ٝحٓظؼٔخٍ حُوطٖ حُطّنز٤ؼ ّنً ٢
ريال ٖٓ حُّٜن٘خػ ّن ٢ك ٢حُٓٞخثي ٍَٟٝٝ ،س حُظّن٣ٜٞش حُيحثٔش حُٔٔظَّٔنس
ُِٔ٘خٍُ ٝ ،طؼَٓ ٞ٣لظ٣ٞخص حُـَف ألٗؼش حُ ّنْ٘ٔ ٖٓ ٝهض اُ ٠هَ ؛ ُظؼؤٜ٤خ ٖٓ حُـَحػ، ْ٤
اٟخكش اُ ٠طـّ٘نذ طٌي ْ٣كـَس حُ٘ ّٞرخُٔالرْ هخٍؽ أٓخًٜ٘خ ٝ ،طـّ٘نذ طَى حألكٌ٣ش كٜ٤خ.
ُ ّ
دل ُجتنذ طَٹ حألكٌّش يف ٯَٱ حٿنٌځ .

ألّٗنٜخ ٖٓ أّ ٛنْ ٜٓخىٍ حُظِ ّنٞع حُظٔ٣ ٢ظ٘٘وٜخ حُ٘خثْ ك ٢أػ٘خء ط٘لٔ.ٚ
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 ٖٓٝأٗٞحع حُلٔخّٓ٤نش أً٠٣خ كٔخٓ٤ش حإلٗٔخٕ ٗلٞٗ ٞع ٓؼّ٤نٖ ٖٓ حُـٌحء ؛ كؤ ّن
ٞٗ ١ع ٖٓ حُزَٝط٘٤خص
حُـٌحثّ٤نش حُظ٣ ٢ظ٘خُٜٝخ حإلٗٔخٕ ال ري ٖٓ إٔ  ْ٠ُٜ٣هزَ  ُٚٞٛٝاُ ٠حألٓؼخء ٝ ،اال ٛؼُذ
حٓظٜخ ٙحُزَٝط٘٤خص ؿ َ٤حُٔٓٞ٠ٜش  .أٓخ اًح حٓظطخػض حألٓؼخء أك٤خًٗخ حٓظٜخٌٙٛ ٙ
حُزَٝط٘٤خص رٜؼٞرش ّن
كبٕ حُوطٍٞس ك ٌٙٛ ٢حُلخُش طٌٖٔ ك ٢طؼخَٓ حُـْٔ ٓؼٜخ ػِ ٠أّٗنٜخ أؿٔخّ
ؿَ٣زش ٝ ،ػ٘يٛخ طظٌ ّن ٕٞأؿٔخّ ٓ٠خ ّنىس طظّ ٜني ٍٙ ٟح  ،ك٘٤ظؾ ػٖ ًُي طلخػالص ً٤ٔ٤خثّ٤نش طؼَف
رؤَٓح ٝحُلٔخّٓ٤نش  ٌٖٔ٣ٝ ،حُوّ ٍٞن
إ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُلٔخّٓ٤نش ٓ ٞٛؼخٍى ً٤ٔ٤خثّ٤نش طليع رٖ٤
أ ّن
 ١رَٝط ٖ٤ؿٌحث ّن٘٣ ٢ـق ك ٢حُ ٍٞٛٞاُ ٠هال٣خ حُـْٔ أ ٝأٗٔـظ ٖٓ ٚؿٝ ، ْ٠ٛ َ٤ر ٖ٤حألؿٔخّ
حُٔ٠خ ّنىس حُظ ٢طظٌ ّن ٖٓ ٕٞأٗٔـش حُـْٔ ؛ ُلٔخ٣ظٜخ ٖٓ ٌٛح حُزَٝط ٖ٤حُـَ٣ذ حٌُ٣ ١ـذ حُظّنّ ٜني١
ُ.ٚ
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿن. ٚ

كٔخٓ٤ش حإلٗٔخٕ ٖٓ رؼ ٞأٗٞحع حألؿٌ٣ش .
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش :

 رىّٓ :طٞؿي أعغبَ ِنبدّح :رَٝط٘٤خص طظٞحؿي ك ٢حُيّ  ٝحُٔٞحثَ ٣لَُٛخ حُـْٔ ُِظـِذ ػِ٠حألؿٔخّ حُـَ٣زش ٖٓ حُلَٓٝ٤خص  ٝحُزٌظ٣َ٤خ اٌجشٚرٕ١بد ٓ:خىس ػ٣ٞ٠ش أٓخٜٓخ حُظًَ٤ز ٢حألكٔخٝ
اٌزقذ : ٞحُٔٞحؿٜش .
حألٓ٤٘٤ش ،طٞؿي رٌؼَس ك ٢حُِلٝ ّٞحألؿزخٕ.
ّ

ّ

ٻْٲ طئىُ حٿربًطْنخص حٿٌٰحثْش اذل كيًع حضتٔخْٓش؟

كؤ ّن
ٞٗ ١ع ٖٓ حُزَٝط٘٤خص حُـٌحثّ٤نش حُظ٣ ٢ظ٘خُٜٝخ حإلٗٔخٕ ال ري ٖٓ إٔ  ْ٠ُٜ٣هزَ  ُٚٞٛٝاُ ٠حألٓؼخء
ٝاال ٛؼُذ حٓظٜخ ٙحُزَٝط٘٤خص ؿ َ٤حُٔٓٞ٠ٜش  .أٓخ اًح حٓظطخػض حألٓؼخء أك٤خًٗخ حٓظٜخٌٙٛ ٙ
حُزَٝط٘٤خص رٜؼٞرش ّن
كبٕ حُوطٍٞس ك ٌٙٛ ٢حُلخُش طٌٖٔ ك ٢طؼخَٓ حُـْٔ ٓؼٜخ ػِ ٠أّٗنٜخ أؿٔخّ
ؿَ٣زش ٝ ،ػ٘يٛخ طظٌ ّن ٕٞأؿٔخّ ٓ٠خ ّنىس طظّ ٜني ٍٙ ٟح  ،ك٘٤ظؾ ػٖ ًُي طلخػالص ً٤ٔ٤خثّ٤نش طؼَف
رؤَٓح ٝحُلٔخّٓ٤نش .
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حصتڄپ حٿظخٿْش .

)اّْ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌؾغبعّ١خ ِ٘ ٛؼبسن و١ّ١بئ١خ رؾذس ث ٓ١أ ٞثشٚر ٓ١زائٕ٠ ٟغؼ ف ٟاٌٛفٛي
اٌ ٝخ ٠ب اٌغغُ أ ٚأٔغغزٗ ِٓ ١ش ٘نُٚ ،ث ٓ١األعغبَ اٌّنبدّح ٌٗ(.
 ٍٞٛحٌُخطذ حُلٔخٓ٤ش ٓؼَىس ٝحُزَٝط ٖ٤حُـٌحثٝ ٢حألؿٔخّ حُٔ٠خىس ؿ٣ ٖ٤٘٤وٟٞخٕ  ٌٙٛحُٔؼًَش.
(رزى ّ ْٛأعغبَ ِنبدّح رزقذّ ٜيٖ ا).
ٗز ٚحألؿٔخّ حُٔ٠خىس رـ٣ ٖ٤ظٜيُِ ٟوطَ .
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ٝهي طٔزّنذ رؼ ٞحألؿٌ٣ش حُلٔخّٓ٤نش ُإلٗٔخٕ ٖٓ ٓؼَ حُِّنزٖ  ،ك٤ؼ ّني ؿِ١ء حُزَٝط ٖ٤ك ٢حُِزٖ
ً
ٓٔئٝال ػٖ كيٝع حُلٔخّٓ٤نش ٓ٘ٝ ، ٚهي طليع ٖٓ ٌَٓ حُِزٖ ) حُالًظ ( ُٞحٌُٔ٣ ١زذ حٗظلخ ًهخ
ك ٢حُٔؼيس ٜ٣ٝ ،خكذ حالٗظلخم ٓـٝ ٚآٜخٍ رؼي كظَس ٝؿِ٤س ٖٓ ط٘خ ٖٓٝ ، ُٚٝحألؿٌ٣ش حألهَٟ
حُظ ٢طٔزّنذ حُلٔخّٓ٤نش ُي ٟرؼ ٞحألٗوخ ٙحُزٝ ٞ٤حُّٔنٔي.
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿن. ٚ

حُِّنزٖ  ٝحُز ٝ ٞ٤حُٔٔي هي طٔزّنذ حُلٔخّٓ٤نش ُإلٗٔخٕ .
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

ٚع١ضحٝ:ؿُِ :كظَس رٔ٤طش

اٌ وزٛص  ٌَٓ:ػ٘خثٔ٣ ٢ظوَؽ ٖٓ حُلِ٤ذ
ڃخ حألَ٫ح ٝحظتٜخكزش ٿڀلٔخْٓش ڃن حٿالٻظٌُ ؟

ٔ٣زذ حٗظلخ ًهخ ك ٢حُٔؼيس ٜ٣ٝ ،خكذ حالٗظلخم ٓـٝ ٚآٜخٍ رؼي كظَس ٝؿِ٤س ٖٓ ط٘خ.ُٚٝ
ڃخ حألٯٌّش حٿظِ طٔزذ حضتٔخْٓش ٿإلنٔخڅ ٻڄخ ًٍى يف حٿن. ٚ

حُِزٖ حُز ٝ ٞ٤حُٔٔي.
حٟز ٢رخٿ٘ټپ كَيف حظتْڂ ً حٿ٬ني يف ٻڀڄش ( ڃ٬يس ) ڃزْنخ أًؿو ٧ز ٢حٿټڀڄش

ٓ ِإؼيس ِ /إٓؼْيس.
ً
ك٠ال ػٖ
ٝػ ّنٔش ػٞحَٓ ١ز٤ؼّ٤نش هي طٔزذ حُلٔخّٓ٤نش ٓ ،ؼَ ىٍؿخص حُلَحٍس حُؼخُ٤ش أ ٝحُٔ٘ول٠ش
أٗؼش حُْ٘ٔ ٝ ،طظ َٜأػَح ٝحُلٔخّٓ٤نش ٘ٛخ رخُو٢ء ٝحإلٜٓخٍ ٝحُٔـ ٚحُٔظٌٍَ ك ٢حُزطٖ أٝ
حُؼطْ أ ٝحَُّنٗق أ ٝحألُٓخص حَُّنرّ٣ٞنش أ ٝحُطّنلق حُـِي ّن
 ١حُٔؼَٝف رخألًِٔ٣خ حُظٌ٣ ٢ؼَ حٗظ٘خٍٛخ
ر ٖ٤حأل١لخٍ ٝ ،هي طظ َٜأٍٝحّ ٝحٗظلخهخص ك٘ٓ ٢خ١ن ٓوظِلش ٖٓ حُـْٔ  .أٓخ أًؼَ أٗٔـش حُـْٔ
طؼ ّنًَٟخ ُإلٛخرش رخُلٔخّٓ٤نش ك ٢ٜأٗٔـش حُـِي ٝحألؿ٘٤ش حُٔوخّ٤١نش ُِـٜخُ : ٖ٣حُـٜخُ حُّ ٔ٠ٜن، ٢
ٝحُـٜخُ حُظّن٘لٔ ّن.٢
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿن. ٚ
حٍػٞحَٓ حٍ١ز٤ؼّ٤نش حُظ ٢طٔزذ حُلٔخّٓ٤نش.
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

صّخ  :حْٓ اٗخٍس رٔؼ٘٘ٛ ٠خى ك٠ال ٣ُ :خىس اٌطفؼ اٌغٍذ : ٞكش ؿِي٣ش ٗخٗجش ػٖ أَٓح ٝػيس
اَلوضّ٠ب  :حُظٜخد ك ٢حُـِي ٜ٣لز١ ٚلق ؿِي . ١األ ؾ١خ اٌّخبهّ١خ :طزط٘٤خص طظٞحؿي ك ٢أٓخًٖ
ٓوظِلش ك ٢حُـْٔ ًخُلْ ٝحألًٗٝ ٖ٤حألٗق ،طٔظويّ ك ٢حُ.ْ٠ٜ
حًٻَ ڃٔززخص حضتٔخْٓش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش ًڃخ أَ٫حٟيخ ؟

ً
ك٠ال ػٖ أٗؼش حُْ٘ٔ .
ىٍؿخص حُلَحٍس حُؼخُ٤ش أ ٝحُٔ٘ول٠ش
أػشامٙب ٝ :طظ َٜأػَح ٝحُلٔخّٓ٤نش ٘ٛخ رخُو٢ء ٝحإلٜٓخٍ ٝحُٔـ ٚحُٔظٌٍَ ك ٢حُزطٖ أٝ
حُؼطْ أ ٝحَُّنٗق أ ٝحألُٓخص حَُّنرّ٣ٞنش أ ٝحُطّنلق حُـِي ّن
 ١حُٔؼَٝف رخألًِٔ٣خ حُظٌ٣ ٢ؼَ حٗظ٘خٍٛخ
ر ٖ٤حأل١لخٍ ظ ٍٜٞأٍٝحّ ٝحٗظلخهخص ك٘ٓ ٢خ١ن ٓوظِلش ٖٓ حُـْٔ.
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ّ
ڃخ أٻؼَ أنٔـش حصتٔڂ طَٟ٬خ ٿإلٛخرش رخضتٔخْٓش ؟

ك ٢ٜأٗٔـش حُـِي ٝحألؿ٘٤ش حُٔوخّ٤١نش ُِـٜخُ : ٖ٣حُـٜخُ حُّ ٔ٠ٜنٝ ، ٢حُـٜخُ حُظّن٘لٔ ّن.٢
ٝط٤ٜذُ حُلٔخّٓ٤نش حُٔال ٖٓ ٖ٤٣حُزَ٘ ك ٢ؿٔ٤غ أٍؿخء حُٔؼٍٔٞس ٝ ،هي أٗخٍص رؼ ٞحُ ّنيٍحٓخص
اُّ ٠ن
إ َُِٔأس ىًٍٝح أٓخّٓ٤نًخ ك ٢حُٞهخ٣ش ٖٓ ٌٛح حُ ّنيحء ػِٗ ٠ل ٞػخّ ٝ ،كٔخّٓ٤نش حُـٜخُ حُظ٘لٔ ّن٢
ػِٗ ٠ل ٞهخ ٙ؛ ّن
ألٕ حُظّنًَ٤ذ حُـّ ٘٤نُ ٢أل ّنّ أٗ ّني طؤػَ٤ح ٖٓ حُظّنًَ٤ذ حُـّ ٘٤نُ ٢ألد ٖٓ ك٤غ
حالٓظؼيحى حٍُٞحػ ّنُُِٞٞٔ ٢ى ُإلٛخرش رؤَٓح ٝحُلٔخّٓ٤نش ٝ .طِىحى ٗٔزش حإلٛخرش رٌٜح حَُٔٝ
ًِّنٔخ ًخٕ حألهٞحٍ ٝحُوخالص حُٜٔخر ٕٞر ٚأًؼَ ٖٓ حألػٔخّ ٝحُؼ ّنٔخص ٝ ،أ ّنًيص رؼ ٞحُ ّنيٍحٓخص
إٔ ٗٔزش حإلٛخرش رخألٗٞحع حُ ّن٘ي٣يس ٖٓ كٔخّٓ٤نش حُّٜنيٍ ط٤ٜذ حُلظ٤خص أًؼَ ٖٓ حُلظ٤خٕ.
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿن. ٚ
دلر األم فً اللقاٌة من الحساسٌة

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

المعملرة :عمر :األرض  -الداء :وهو المرض ظاهرً ا أو باط ًنا  -التركٌب الجٌنً  :مجموعة
المعلومات الو راثٌة التً ٌحملها ك ّل كائن حًّ  .االستعداد :عدد :فً حالة تهٌؤ كامل.
ُ

ً

٫ڀپ :ط٬ي حظتَأس أٓخٓخ يف حٿٌٷخّش ڃن ڃَ ٝحضتٔخْٓش:،

ألٕ حُظًَ٤ذ حُـُ ٢٘٤ألُّ أٗي طؤػًَ٤ح ٖٓ حُظًَ٤ذ حُـُ ٢٘٤ألد ٖٓ ك٤غ حالٓظؼيحى حٍُٞحػ ّن.٢
ڃىت طِىحى نٔزش حإلٛخرش ريٌح حظتَ ، ٝٻڄخ ًٍى يف حٿن ٚ؟

ٝطِىحى ٗٔزش حإلٛخرش رٌٜح حًَُِّٔ ٝنٔخ ًخٕ حألهٞحٍ ٝحُوخالص حُٜٔخر ٕٞر ٚأًؼَ ٖٓ حألػٔخّ
ٝحُؼ ّنٔخص.
ّ
َ٫ٱ حضتٔخْٓش:

النن:
جل
ّ
ّ

َٓ ٖٓ ٝأَٓح ٝحُؼ َٜحُ ّن٘خثؼش حُظ٣ ٢ؼخٜٗ٘ٓ ٢خ ٓال ٖ٤٣حألٗوخّ٣ٞ٘ٓ ٙنًخ ألٓزخد طوظِق ٖٓ
كَى اُ ٠هَ ٌٓ ٖٓٝ ،خٕ اُ ٠هَ .
ّ
ّ
ڃخ أىڂ أٓزخد حضتٔخْٓش ؟

ؿزخٍ حُطّنِغ ٞٓٝحى حُظّن٘ظ٤ق ٝرؼ ٞحأل١ؼٔش ٝ ،ط٘خ ٍٝأّ ٛنْ أع ح ٍٜٟخ حُظ ٢طظ َٜػِ ٠حُـِي أٝ
حُـٞ٤د حألٗلّ٤نش ٝحُـٜخُ ٖ٣حُّ ٔ٠ٜنٝ ٢حُظ٘لٔ ّن. ٢
٫يى َ٣ٵ حٿٌٷخّش ڃن حضتٔخْٓش؟

طـّ٘نذ حأل١ؼٔش حُظ ٢طٔزّنزٜخ ٝ ،حُظوِ ٖٓ َ٤حُظّنؼَ ٝاُ ٠حُزَى ٝىٍؿخص حُلَحٍس حَُٔطلؼش ٝؿَٛ٤خ
ٖٓ حُٔٔزّنزخص حألهَ.ٟ
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ڃخ حطتٜخث ٚحٿٴنْش ٿڀڄٸخٿش حٿٔخرٸش :

1ـ حٓظويحّ حُٜٔطِلخص حُؼِٔ٤ش

2ـ حالٓظ٘خى اُ ٠حُلوخثن

3ـ ٓوخ١زش حُؼوَ .

ُ

ڃخ حصتٌٍ حٿڀٌٰ ُ ٿټپ ٻڀڄش ڃن حٿټڀڄخص حٓطْش:

حُظٜخرخص ِ ُ:إٜذ

 .حالٓظؼيحى :ػ ّني  /ػيى.

ٌٓ .ظع ً :ع ً /ظع

ڃخڃٴَى ٻڀڄش ؿَحػْڂ .

ؿَُْ ػ.ّٞ
ً

حٟز ٢رخٿ٘ټپ كَيف حظتْڂ ًحٿ٬ني يف ٻڀڄش) ڃ٬يس(  ،ڃزْنخ أًؿو ٟز ٢حٿټڀڄش.

َمعِدة

 /مِعْ دة
ْ

حٟز ٢رخٿ٘ټپ كَٱ حٿٴخء يف ٻڀڄش حٿٴَّ٤خصً ،حٿَحء يف ٻڀڄش حٿَرٌّش.

حُلُطَ٣خص ،حُ َّنَرّْ٣ٞنش.
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أىڂ حألٓجڀش حظتظٌٷ٬ش
حًٻَ حػنني ڃن ىًحًّن حٿ٘خ:َ٫

1ـ أؿ٘٤خص حُّٜنٔض ٝحالؿظَحد2 .ـ ٗيحء ُِـي ح٥ط3 .٢ـ ؿيحٍ حالٗظظخٍ4 .ـ ٛخٖٓ حُطّنَ٣ن
5ـ َٗحع حُِٝ َ٤حُطّنٞكخٕ.
ڃخ حٓڂ حٿيٌّحڅ حٿٌُ حهٌ ڃنو ىٌح حٿنٚ؟

َٗحع حُِٝ َ٤حُطّنٞكخٕ
ڃخ حألٳټخٍ حٿظِ طنخًٿظيخ حألرْخص حٿَّ٘٬ش .

ّن
ّن
ُألٍىٕ ٖٓ كٍٞ٠
حألٍىٕ٣ٝ ،لوَ رٔلزّنظ٣ٝ ،ُٚ ٚؼظ ّنِ رخٗظٔخث ٚاُٝ ٚ٤طؼِّنو ٚرٚ؛ ُٔخ
٣ ؼ٘ن حُ ّن٘خػَ
ىّ ُٝنٓ ٢ظّٔ٤نِ٣ٝ ،ئ ّنًي حكظَحُٓ ٚإلٗٔخٕٓٝ ،خ ه ّنيُِٓٔ ٚـظٔغ حإلٗٔخٗ ّن ٖٓ ٢اٗـخُحص كٓ ٢وظِق
حُٔـخالص.
ّن
 أٗخٍ حُ ّن٘خػَ ك ٢حُو٤ٜيس اُ ٠أّ٣نخّ حؿظَحر ٚػٖ حُٓ ،ٖ١ٞئ ِّرًيًح ّن
حألٍىٕ ٣ؼ ٖ٤ك ٢ىحهِ،ٚ
إٔ
ّن
كبٕ حُ ّن٘خػَ ال ٘٣ؼَ رخُـَرش؛ ّن
ّ ً ٌٖٔ٣ٝنَ ٜٓ٘ٔخ ح٥هَٓٝ ،خ ىحّ ًٌُي ّن
حألٍىٕ ٓؼًَٝ ٚكٚ
ألٕ
ّن
٣طٔجٖ اُ.ٚ٤
حُظ ٢ال طلخٍه ٚأٔ٘٣خ ك ّنَ ٝحٍطلَ٣ ٞٛٝ ،ـي ك١ ٢ز٤ؼش حُ ٖ١ٞحٍُِٔ٘ حٌُ١
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سؤكتب َع ْن َك ٌا َل َطنًِ
ُ
َ
ً
ع ْل ِق تسكنُ رحلة َّش
لأرس ُم للحة لل َّش
الز َم ِن
ً
راٌة لل ُح ِّبب أح ِملُها لتحملُنً
َلأرف ُع
ب ُكل َّش ما أهلى
سؤ ْك ُت ُ
َ
َ
ُ
اللط ِن
لما ٌَ ْحلل إلى َ
سؤذك ُر أ ّن َك ال ُب ْ
ع َرى
الخٌر لل َب َ
ع ِر
ل ُكل ُّل
ِ
فآتً ُكلَّشما َه َت َف ْت
ظِ الل ُ ال َّش
ع ْلق تطل ُ ُبنً
لآتً ُكلَّشما ا ْم َتد ْ
َّشت ذرا ُع َك َك ًْ ُتعانِ َقنًِ
ض َننً
بعلق ث ّم َتح ُ
ٍ
ض ْت
سآتً ُكلَّشما نه َ

ُر َبا َك ال ُّلط ْه ُر تسؤلُنًِ
ععاا ال َّش
لالقمر
ماء
سآتً فً
س لال َّشظ ْل ِ
ع ْم ِ
ِ
ِ
للربى َط ْل ًعا
ج ُع ُّل
ْ
سؤر ِ
لأح ِمل ُ ُغربتً عل ًقا
ْ
َ
لاأللجاا لالم َِح ِن
لأطلي رحلة األ ٌّ ِام
ِ
سآتًِ حالَما تدعل
خٌل
ال ٍ
طٌر
لال ٍ
سفُ ٍن
لال ُ
ً
عزٌزا ُك ْن َت َللِ َت ْب َق
األٌام ٌا لطنً
َمدَى
ِ

ًٟق حٿٴټَس يف حألٓ َ٤حٿَّ٘٬ش حٿٔخرٸش :
حب ال ّ
عاعر للطنه األردنّ لعلقه لانتمائه إلٌه.
الحدٌث عن ّ

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش

َ٘زَفَذْ ٛ :خف رٜٞص ػخ ٍضٍ ِظ ُي :حُل٢ء ٓ /خ ٣ظٌَ٘ رلـِ
ؾ َش:ٜحُلَف ٝحَُّٔٔنس
اٌجُ ْ
حُٞ٠ء ػٖ ٌٓخٕ ٓؼّ٤نٖ ُسثَب َن :حٍٍرٓ ٞخ حٍطلغ ػٖ حألٍ ٝاٌ ُّ
ط ْٙش  َٜ١ :هِ ّن ٞحُ ّن٘٢ء ٖٓ حُ٘ـخٓش
األ٠بَٓ :ي ١ػِ ٍٞ١ ٠حأل٣خّ
َِذَٜ
اٌ ِّ َؾ ِٓٓ :لٖ حُزالء ٝحُ ّن٘يس
ِ
أَٗف حألٓ َ٤حٿَّ٘٬ش حٿٔخرٸش :

٣ ؼزّنَ حُ ّن٘خػَ ػٖ ٗٞه ٚاُ ٚ٘١ٝ ٠كً ٖ٤خٕ رؼ٤يًح ػ٘ ،ٚك٤يكؼٞٗ ٚه ٚاًُ ٠ظخرش ه٤ٜيس ك٢
.ٚ٘١ٝ
ّ ٛٝ ن ٌٙٛ ٍٞحُو٤ٜيس ُٞكش ؿِٔ٤ش رٔخ كٜ٤خ ٖٓ ػزخٍحص ٣زؼؼٜخ اُ ٠حُ ٖ١ٞحٌُٝ ٌٖٔ٣ ١ؿيحٗٚ
أٔ٘٣خ ك ّنَ.
ّن
ُألٍىٕ طؼزًَ٤ح ػٖ ك٘ٝ ٚ٘٤حٗظٔخث ٚاٌُ٣ٝ ،ٚ٤ظذ ً ّنَ ٓخ ٤ِ٣ن رزِيٖٓ ٙ
َ٣ٝ كغ ٍح٣ش كزّنٚ
ػزخٍحص ؿِٔ٤ش.
ّن
 ًٌَ٣ٝ حُ ّن٘خػَ ّن
حألٍىٕ رِي حُوٝ َ٤حُؼطخء ٌَُ ٖٓ ٣لظخؿ ،ٚك ٜٞحُزَُ٘ٝ ٟحألَٓ.
إٔ
ِ٣ٝ زّن ٢حُ٘خػَ ىػٞس  ٚ٘١ٝػ٘يٓخ ٘٣خى ،ٚ٣ك ًَ ٢حألٝهخص ُ٤الً أٜٗ ٝخًٍحًٔٔٗ ،خ أ ٝظِٔش
ُ ٢ٜ٘٤أٝؿخع ؿَرظ،ٚك٤ؤطٓ ٢يكٞػًخ رخٗو٤خى ٙاُ ٚ٘١ٝ ٠حُـخُٞٗٝ ٢ه ٚآُ ،ٚ٤ـظخ ًُح ًَ حُؼٞحثن
حُٔخىّ٣نش رلًَح ٝر ّنًَح ٝؿ ّنًٞح.
ٝ كٜٗ ٢خ٣ش حُٔوطغ ٣يػ ٞحُ ّن٘خػَ ُ ٚ٘١ٞرخُزوخء ٝحُؼ ّنِس.
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ڃخ حٿ٬خ٣ٴش يف حألٓ َ٤حٿَّ٘٬ش حٿٔخرٸش؟

حُ ّن٘ٞم ٝحُؼ٘ن ٝحالٗظٔخء.
ڃخ ىالٿش ٻپ ڃن حٿ٬زخٍحص حٿظخٿْش ؟

كذّن حُٓ ٖ١ٞظزخىٍ ر ٖ٤حُ ّن٘خػَ .ٚ٘١ٝٝ
ٌٍؾ ِّبت أؽ ٍُِّٙب ٚرؾٍُّٕ)ٟ
( َٚأسف ُغ سا٠خًة ُ
طلٌ َ٤حُ ّن٘خػَ حُ ّنيحثْ ر.ٚ٘١ٞ
عؤ ْوز ُُت ُو َّيً ِب أِ٘ٚ ٜٛب ْ َ٠ؾٍُ ٛاٌ ٝاٌ َٛهَ ِٓ)
( َ
ُّ
ألٍىٕ رِ ُي حُوٓ َ٤غ هِّنش ٓٞحٍى.ٙ
ح
ؾ ِش)
(عؤرو ُش أّٔ َه اٌجُ ْ
ؾ َشُ ٚ ٜو ًُّ اٌخِ ١ش ٌٍجَ َ
ظ ٚاٌظَّي ٍّْب ِء ٚاٌمّ ِش) ػٞىس حُ ّن٘خػَ اُ ٚ٘١ٝ ٠كّ ً ٢نَ حُظَٝف.
(عآر ٟفٟ
ؽؼبع اٌ َّي
ؾ ّْ ِ
ِ
ٚأؽ ِّ ًُ ُ شثز ٟؽٛلًةب) ػٞىس حُ ّن٘خػَ اُ ٚ٘١ٝ ٠رؼي إٔ أطؼزظ ٚحُـَرش .
ٌٍشث ٝهَ ْٛػًةب ْ
( ْ
عؤس ِع ُغ ُّ
رخػغ حُّٔنَ ٍٝكٗ ٢لْ حُ ّن٘خػَٓٝ ،ولق ١ٝؤس
ٚاألٚعبع ٚاٌ ِّ َؾ ِٓ)
(ٚأه ٞٛسؽٍخَ األِ ّ٠بَ
ِ
أُٔٝ ٚهَحٍ حُؼٞىس اُ ٠حُ ٖ١ٞرؼي إٔ أطؼزظ ٚحُـَرش.
عفُ ٍٓ) ٣ي ّنٍ ػِّ ٗ ٠نيس ٗٞهٝ ،ٚ٘١ُٞ ٚطؼِّنو ٚرّ ٚن
ٝإٔ ال
(عآرِ ٟؽبٌَّب رذػَ ٛل خَٚ ًٍ ١ل هٍ ١ش َٚل ُ
طوق حُؼٞحثن أٓخّ حُ ّن٘خػَ ك ٢طِز٤ش ٗيحء حُ.ٖ١ٞ
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حألٓ َ٤حٿَّ٘٬ش حٿظخٿْش ؟








َ
ً
رحلة َّش
للحة لل َّش
الز َم ِن)
(لأرس ُم
ع ْل ِق تسكنُ
ًظزٜخ ( ُٞكش ؿِٔ٤ش ،ىكؼٞٗ ٚه ٚاًُ ٠ظخرظٜخ.
ؾ َش)ٜ
(عؤرو ُش أّٔ َه اٌجُ ْ
 ٝحٍَُٔٝ
ً
راٌة لل ُح ِّبب أح ِملُها لتحملُنً)
( َلأرف ُع
وٌرفعها عالٌا.
(لآتً ُكلَّشما ا ْم َتد ْ
َّشت ذرا ُع َك َك ًْ ُتعانِ َقنًِ)
ّ ٛٝن ٍٞحُظالٍ أٗوخًٛخ ط٘خى.ٚ٣
(ٚآرُ ٟوٍَّيّب ا ِْزَذَّيدْ رسا ُػ َه َو ْ ٟرُؼبِٔمَِٕ)ٟ
ض ْت ُر َبا َك ال ُّلط ْه ُر تسؤلُنًِ)
(سآتً ُكلَّشما نه َ
تسأله العودة إلى وطنه.

ّ ٛن ٍٞحُ ّن٘خػَ ًالٓ ٚك )ٚ٘١ٝ ٢حُو٤ٜيس حُظ٢
 ٍٞٛحُ٘خػَ ٢ٗ ٚ٘١ٝء ُ٣يهَ ػِ ٚ٤حُلَف
صوّ ر ال ّ
شاعر حبّه لوطنه بال ّراٌة التً ٌحملها
ّ ٛن ٍٞحُ ّن٘خػَ ٗٞه ٚ٘١ُٞ ٚظالالً طالُٓ،ٚ
ّ ٛن ٍٞحُ ّن
٘خػَ حُ ٖ١ٞرخإلٗٔخٕ حٌُ٣ ١ؼخٗن.
صوّ ر ال ّ
شاعر الجبال فً وطنه بأشخاص

ٚأؽ ِّ ًُ ُ شثز ٟؽٛلًةب )
ْ ( 
ٚاألٚعبع ٚاٌ ِّ َؾ ِٓ)
ٚ( أه ٞٛسؽٍخَ األِ ّ٠بَ
ِ
رخُ٘٢ء حٌُُ٣ ١ط.ٟٞ

ّ ٛن ٍٞحُ ّن٘خػَ ؿَرظِ ٚإكٔال ٣لِٔ.ٚ
ّ ٛن ٍٞحُ ّن٘خػَ ٍكِش حأل٣خّ ٝحألٝؿخع ٝحُٔلٖ

ڃخ حٿَٰ ٝڃن :

طټَحٍ ال حٿنخٳْش يف ٷٌٿو )) :رال هْپ ً ،ال ٣ري ً ،ال ٓٴن((.

طؤً٤ي حُّ٘نل ،٢رٔؼ٘ ٠ػٞىس حُ ّن٘خػَ آُ ٚ٘١ٝ ٠ظلوّنوش ٓغ ٗلٝ ٢ؿٞى ِ٤ٓٝش طوِّن.ٚ
42

43

حٓظويحځ حٿٔني يف ٷٌٿو ٓ (:ؤٻظذ ٓ ،ؤًٻَ ٓ ،آطِ ٓ ،ؤٍؿ) ٪

حُّٔن ٖ٤ط ُيٍُّ ػِ ٠حُٔٔظوزَ حُوَ٣ذ ،رٔؼ٘ ٠طلون اٗـخُ  ٌٙٛحألكؼخٍ ك ٢حُوَ٣ذ حُؼخؿَ.
٧يٌٍ حالطټخء ٫ڀَ ٫نخ َٛحٿ٤زْ٬ش ؿڀْخ ًحٟلخ يف حٿٸْٜيس ٫ ،ڀپ ًٿٺ.

ك ٢ه ٍٞحُ ّن٘خػَ" ٍ:رخى ،حُ ّنْ٘ٔ ،حُؤَ ،حَُّنرٍ ،٠ر٤ؼي ،حُِّنٜٓ ،َ٤الًٛ ،لَحء " :ػ٘خ َٛحُطز٤ؼش
ؿخءص ٓ٘ٔـٔش ٓغ حُظـَرش حُ ّن٘ؼّ٣ٍٞنش ُي ٟحُ ّن٘خػَ ،كؤظَٜص ٗٞم حُ ّن٘خػَٝ ،حٌُ ١أٗ ّني ٓخ ٌٕٞ٣
ك ٢ؿَرظ ٚهخٍؽ كيٝى حًُ٘ٝ ،ٖ١ٞلض ػٖ طؼِّنو ٚرّ ٚن
ألٕ  ٌٙٛحُؼ٘خ َٛؿِء ٖٓ  ،ٚ٘١ٝكؼزّنَ رٜخ
ػٖ كزّن ٚ٘١ُٞ ٚرؼ٤يًح ًخٕ أّ هَ٣زًخ.
ال طٸٲ حٿٌ٬حثٶ أڃخځ حٿ٘خ َ٫يف طڀزْش نيحء حٿٌ٣ن  ،ٻْٲ ٫رب حٿ٘خ٫ َ٫ن ىٌح حظت٬ىن يف ٷٌٿو:
ُُ
َ
ن)
ٴ
ٓ
ًال
٣ري
ًال
هْپ
ال
طيٌ٫
ڄخ
ٓآطِ كخٿ
ٍ
ٍ
( ِ
ٍ

إٔ حُؼٞحثن ال طوق أٓخّ حُ ّن٘خػَ ك ٢طِز٤ش ٗيحء  ٚ٘١ٝكخُٔخ ٣يػ ،ٙٞكظْ ٠
رٔؼّ٘ ٠ن
ٝإ ُْ طظٞحكَ ُيٚ٣
ِ٤ٓٝش ُِّ٘نوَ رلًَح أ ٝر ّنًَح أ ٝؿ ّنًٞح طوِّن ٚاُ ،ٚ٘١ٝ ٠كٌٜح حُؼخثن ال ٣وق كخؿ ًِح أٓخٓ.ٚ
حًٻَ حرَُ ڃ٨خىَ ٌٗٵ حٿ٘خ َ٫ٿٌ٣نو ٻڄخ ٧يَص يف ىٌح حظتٸ. ٪٤

ه ٍٞحُ ّن٘خػَ " ٝ:أٍْٓ ٍكِش ُِ٘ٞم "  "ٝظالٍ حُ ّن٘ٞم ططِز٘ "ٝ" ٢ر٘ٞم ػْ طل".٢٘٘٠
ًظخرظٗ ٚؼًَح كُٞ ٍٚٔٓٝ ،ٚ٘١ٝ ٢كشً كٞٗ ٢ه ٚاُٝ ،ٚ٘١ٝ ٠حُؼٞىس اًُِّ ٚ٘١ٝ ٠نٔخ ٗخىح.ٙ

سؤبقى فٌ َك ال أهلى سلاك مدًى
لأحٌا فٌ َك ح ّتى لَ ْح َظ ِة ال َق َد ِر
صدْ ِر
تراب َك ْإذ تسامى َخ ْف َق َة ال َّش
َ
سؤ َ ْج َعل ُ من ِ
لأغسل ُ فً مٌا ِه َك ما ٌُ َب ِّبد ُد َق ْس َل َة الدَّشهْ ِر
ربٌ ِع َك ما ٌخلِّب ُد ب ْه َج َة ال ُع ُم ِر
لأنسِ ُ مِنْ ِ
للس ُ
ت أكلنُ ُم ْغ َت ِر ًبا
ْ
طل ُ
فت فً الدّنٌا
إذا ّ
ل ُعدْ ُ
علق
ت إلٌ َك فً
ٍ

لحب ال حدل َد ل ُه
ٍّب
إعصارا
ٌل
ً
ٌاا اللّ ِ
سآتً فً ِر ِ
الفجر أحال ًما
نسٌم
لآتً فً
ِ
ِ
َ
فؤنت العال ُم ال َمز ُرل ُا فً ذاتًِ
َ
لأنت أنا
لأنت بِعارةُ
َ
الخبر
ِ
َ
ب ٌا أردنُّل
لأنت ال ُح ُّل
َ
ص َل ِر
لالل ْجدَانُ فً
ٌف
األفكار لال ُّل
أنت ال َّشط ُ
ِ
ِ

ًٟق حٿٴټَس يف حألٓ َ٤حٿَّ٘٬ش حٿٔخرٸش :

حُلي٣غ ػٖ طٞكّني ًحص حُ ّن٘خػَ ٓغ حٍُٝ ٖ١ٞك ٚ٠كٌَس حالؿظَحد حُ٘لٔ.٢
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش

ِذًةٓ :ٜي ١حألكن حُٞحٓغ لذس :حُٔٞص ٓخ ًظز ٚػِ ٠حإلٗٔخٕ رغبِ ٞٔٓ :ٝػال ٝحٍطلغ ه ْلوش
غ ُظٔٗ :ؾ حُل٤خًش ٝحُٔوٜٞى
خفك :حُلًَش ٝحالٟطَحد ُ٠جَ ِّبذ ُد :ريى ُ٣زْؼي ٠خٍِّب ُذ :هِي ٣زو٣ٝ ٢ي ْ٣أٔ ِ
حُ ّن٘ؼَ اٌطَّي١فُ ٓ :خ َ٣ح ٙحُّ٘نخثْ ك ٚٓٞٗ ٢أ ٝك ٢حُو٤خٍ ه ّٛفذُ  :أًؼَ حُطٞحف رخُزالى اٌ ِْ ٛعذَاُْ ٘ٓ :زغ
حُ٘ؼ ٍٞك ٢حإلٗٔخٕ .
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أَٗف حألٓ َ٤حٿَّ٘٬ش حٿٔخرٸش :

٣ ؼزّنَ حُ ّن٘خػَ ػٖ حُظّنٞكي رً ٖ٤حطٝ ٚحُ ،ٖ١ٞكٌحص حُ ّن٘خػَ طل٤خ ك ٚ٘١ٝ ٢كظّنُ ٠لظش هي ِإٍٙ
)ٓٞطٝ ،(ٚإ ًخٕ رؼ٤يًح ػ٘ ٢ٛٝ ،ٚكخُش حُظلخّ ٝحٓظِحؽ رً ٖ٤حص حُ ّن٘خػَ ًٝحص حُ ،ٖ١ٞكخُٖ١ٞ
أٓخّ َٓأ ٟحُ ّن٘خػَ ىحث ًٔخ ال  ٟٜٞ٣ؿ.َٙ٤
ٝ ؿؼَ طَحد ٤ٓٝ ٚ٘١ٝخٍٝ ٚٛر٤ؼًٍٞٛ ٚح ٣ؼزّنَ رٜخ ػٖ حٗظٔخثٖ١ُِٞ ٚ؛ كزؼِ ّن ٞطَحد حُٖ١ٞ
٘٣ز ٞهِزٝ ،ٚرٔ٤خ َ٣ِ٣ ٚٛهٔٞس ؿَرظٝ ،ٚرَر٤ؼ ٚطزٜؾ أ٣خٓ.ٚ
َ٣ٝ ك ٞحُ ّن٘خػَ كٌَس حؿظَحر ٚحُّ٘نلٔ ٢ػٖ ٣ٝ ،ٚ٘١ٝو: ٍٞال أًٓ ٕٞـظَرًخ ػٖ  ٢٘١ٝاًح ط٘وِّنض
ُ
ػيص اُ ٚ٤كخٓالً أٗٞحهٝ ٢كزّن ٢حٌُ ١ال كيٝى ُ.ٚ
ٝطَكّنِض رؼ٤يًح ػ٘ ،ٚػْ
ّن
٣ٝ زي ٝحُ ّن٘خػَ ٓظِّٜنلًخ ُِؼٞىس ك ٢حُِ َ٤أ ٝحُلـَ ٝك ٢أ ّن
كخألٍىٕ ٍِٓٝع ك٢
ٝ ١هض ًخإلػٜخٍ،
ًحص حُ ّن٘خػَ ٞٛٝ،حُز٘خٍس حُّٔنخٍس ٝحُو َ٤كٗ ٢لٔ.ٚ
٣ٝ ؼزّنَ ػٖ ٓي ٟػٔن حٍطزخ ٚ١رٝ ٚ٘١ٞػٖ حُظّنٞكّني رٜٔ٘٤خ" أٗض أٗخ "كخُ ٞٛ ٖ١ٞحُ ّن٘خػَ
ٝحُ٘ٓ ٞٛ ٖ١ٞزغ حُ٘ؼٝ ٍٞحُِّٔ ً ٞٛٝ ،ْٜنَ حألكٌخٍ ٝحُّٜن ٍٞكٓ ٢وّ٤نِش حُ ّن٘خػَ ٞٛٝ ،كخَٟ
كٝ ٢ؿيحْٗ ٚ
ٝإ ًخٕ رؼ٤يًح ػ٘.ٚ
ڃخ حٿ٬خ٣ٴش يف حألٓ َ٤حٿَّ٘٬ش حٿٔخرٸش؟

حُ ّن٘ٞم ٝحُؼ٘ن ٝحالٗظٔخء.
ڃخ ىالٿش ٻپ ڃن حٿ٬زخٍحص حٿظخٿْش ؟

(عؤثم ٝفَ ١ه َل أ٘ ٜٛعٛان ِذًةٚ ٜأؽ١ب فَ ١ه ؽزّْ ٌَ ٝؾظَ ِخ اٌمَ َذ ِس ) :كذ حُ٣ ٖ١ٞظ٘خٓ ٠كٗ ٢لْ
حُ ّن٘خػَ كظٔٓ ٠خط.ٚ
ق ْذ ِس) :ؿؼَ حُ ّن٘خػَ حُظّنَحد ٍٞٛس ٣ؼزّنَ كٜ٤خ ػٖ حٗظٔخث.ٚ٘١ُٞ ٚ
عؤ َ ْع َؼ ًُ ِٓ رشاثِ َه ْار رغبَِ ٝخ ْفمَخَ اٌ َّي
( َ
ؿؼَ حُ ّن٘خػَ حُٔ٤خٍٞٛ ٙس ٣ؼزّنَ كٜ٤خ ػٖ حٗظٔخثٚ٘١ُٞ ٚ
غ َٛحَ اٌ َّيذ ْ٘ ِش):
(ٚأ غ ًُ ف١ِ ٟب ِ٘ َه ِب ُ٠جَ ِّبذ ُد لَ ْ
ؿؼَ حُ ّن٘خػَ حَُر٤غ ٍٞٛس ٣ؼزّنَ كٜ٤خ ػٖ حٗظٔخث.ٚ٘١ُٞ ٚ
غ ُظ ِِْٓ سثِِ ١ؼ َه ِب ٠خٍِّب ُذ ث َْ ٙغخَ اٌؼُ ُّ ِش ):
(ٚأٔ ِ
ُٜلش حُ ّن٘خػَٞٗٝ ،ه ٚاُ ٠حُؼٞىس اُ.ٚ٘١ٝ ٠
٠بػ اٌٍّ ًِ ١اػقب ًةسا):
(عآر ٟفِ ٟس ِ
طؤً٤يح ٍُظّنٞكي ٓغ ًحص حُ.ٖ١ٞ
(أؽ١ب ف١ه  ،عؤثم ٝف١ه  ٚ ،أٔذ أٔب ):
ٚاٌق َِ ٛس):
اٌؾ ُّت ٠ب أسدُّْ أٔذَ اٌطَّي١فُ ٚاٌ ِْ ٛعذَاُْ ف ٟاألفىب ِس
ُّ
(ٚأٔذَ ُ
٣ؼزّنَ ػٖ ٓي ٟػٔن حٍطزخ ٚ١ر ،ٚ٘١ٞكخُ٘ٓ ٞٛ ٖ١ٞزغ حُ ّن٘ؼٝ ٍٞحُِّٔ ُِ ْٜن٘خػَّ ً ٞٛٝ ،نَ حألكٌخٍ
ٝحُّٜن ٍٞكٓ ٢وّ٤نِش حُ ّن٘خػَ ٞٛٝ ،كخ َٟكٝ ٢ؿيحٕ حُ ّن٘خػَ ْ
ٝإ ًخٕ رؼ٤يًح ػ٘.ٚ
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حألٓ َ٤حٿَّ٘٬ش حٿظخٿْش ؟

(عؤثم ٝفَ ١ه َل أ٘ ٜٛعٛان ):

ؽجّٗ حُ ّن٘خػَ حُ ٖ١ٞرخُٔلزٞرش.

غ َٛحَ اٌ َّيذ ْ٘ ِش):
(ٚأ غ ًُ ف١ِ ٟب ِ٘ َه ِب ُ٠جَ ِّبذ ُد لَ ْ

ؽجّٗ حُ ّن٘خػَ حُ ّنيٝ َٛهٔٞط ٚرخُ٘و ٚحُوخٓ ٢حُـِ٤ع.
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غ ُظ ِِْٓ سثِِ ١ؼ َه ِب ٠خٍِّب ُذ ث َْ ٙغخَ اٌ ُؼ ُّ ِش ):
(ٚأٔ ِ
٠بػ اٌٍّ ًِ ١اػقب ًةسا):
(عآر ٟفِ ٟس ِ
ٔغ ُ١اٌفغ ِش أؽ ًةِب):
(ٚآر ٟفٟ
ِ
ع ف ٟرارِ:|)ٟ
(فؤٔذَ اٌؼبٌ ُُ اٌ َّض ُسُ ٚ
د
ٚاٌق َِ ٛس):
(أٔذَ اٌطَّي١فُ ٚاٌ ِْ ٛعذَاُْ ف ٟاألفىب ِس
ُّ

ؽجّٗ حُ ّن٘خػَ حَُّنر٤غ رخُّ٘نٔ٤ؾ حٌُٔ٘٣ ١ؾ.
ؽجّٗ حُ ّن٘خػَ ػٞىط ٚاُ ٚ٘١ٝ ٠رخإلػٜخٍ.
ؽجّٗ حُ ّن٘خػَ ػٞىط ٚاُ ٚ٘١ٝ ٠رخُلِْ حٌَُ٣ ١ح ٙحُّ٘نخثْ.

ؽجّٗ حُ ّن٘خػَ ٗلٔ ٚأًٍٟخ ًٔخ ٗزّن ٚكذّن حُٖ١ٞ
دحٍُِع حٍُِٔٝع ك.ٚ٤
ؽجٗ حُ٘خػَ حُ ٖ١ٞرخُط٤ق  ٝحُٞؿيحٕ

٫رب حٿ٘خ٫ َ٫ن حٿظٌكي رني حٿٌحص حٿٌ٣ن ًٟق ًٿٺ يف ٌٟء ٳيڄٺ حألٓ َ٤حٿَّ٘٬ش يف حظتٸ ٪٤حٿٔخرٶ

كٌحص حُ ّن٘خػَ طل٤خ ك ٚ٘١ٝ ٢كظّنُ ٠لظش هي ِإٍْ ،ٙ
ٝإ ًخٕ رؼ٤يًح ػ٘ ٢ٛٝ ،ٚكخُش حُظلخّ ٝحٓظِحؽ رٖ٤
ًحص حُ ّن٘خػَ ًٝحص حُ ،ٖ١ٞكخُ ٖ١ٞأٓخّ َٓأ ٟحُ ّن٘خػَ ىحث ًٔخ ال  ٟٜٞ٣ؿٝ ،َٙ٤حُٓ ٖ١ٞظّنلي ك٢
حُ ّن٘خػَ  ٞٛٝك: "ٚ٤أٗض أٗخ".
ً
ڃخ ٷْڄش طٌْ٧ٲ حٿ٘خ َ٫أٳ٬خال ڃن ڃؼپ :طٔخڃَ  ،ط٬ڀٌ  ،طنخڃَ؟
 ٌٙٛحألكؼخٍ ًِّنٜخ كٜ٤خ ٓؼ٘ ٠حُّٔنٔٝ ٞحَُّنكؼش ٝحُّ٘نٔٛ ٢ٛٝ ،ٞلخص حُ ٖ١ٞحٌُ ١حٗظخم اُ ٚ٤حُ ّن٘خػَ؛
ّن
حألٍىٕ.
 ٚ٘١ٝحُلز٤ذ
ڃخ حٿَٰ ٝڃن حٓظويحځ حٿٔني يف ٷٌٿو} ٓآطِ ٓ ،ؤؿ٬پ ٓ ،ؤرٸَ

حُّٔن ٖ٤ط ُيٍُّ ػِ ٠حُٔٔظوزَ حُوَ٣ذ ،رٔؼ٘ ٠طلون اٗـخُ  ٌٙٛحألكؼخٍ ك ٢حُوَ٣ذ.

حما َك هللاُ ٌا أردنُّل ٌا لط ًنا
تنامى فً مح َّشبتِ َنا
لالس ٌَ ِر
نٌان
ِّب
ارٌي لال ُب ِ
َم َع ال َّشت ِ
الر ُ
اٌات ُن ْعلٌِها
لَ َك َّش
ٌِار ك ٢ى٣خٍ حُٔـي ِٜٓٔش
لِ َت ْخف َِق فً د ِ
برإٌا َ
أنت َت ْحملُها
لمج ٍد َ
أنت صانِ ُع ُه
الع َر ِ
ب
لراف ُِع راٌ ِة َ

صى بال عد ِد
س َّشج ْلنا ل َك
األسماء ال ُت ْح َ
َ
َف َ
ِب ْ
نظٌر لها
فخ ٍر ال
َ
فكٌف أكلنُ ُم ْغ َت ِر ًبا ؟
َ
َ
ض ُننا
لأنت لنا ِب ُكل ِّب معال ِِم الدّ نٌا لتح ُ
لأ َّشن َك فً حناٌا ال َق ْل ِ
تس ُك ُننً
ب ْ
أُح ُّلب َك فً الدُّلنا سهالً
لصحراء
َ
لادي العر ِ
ب
لخ ْف َق َة
َ

ًٟق حٿٴټَس يف حألٓ َ٤حٿَّ٘٬ش حٿٔخرٸش :

ّن
حألٍىٕ.
حُلي٣غ ػٖ حكظوخٍ حُ ّن٘خػَ ٝحػظِحُ ٙرٚ٘١ٞ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش :

ٍِّٙخًةً ُْٜ :حص هيٍس ػِ ٠اػطخء حألكٌخٍ ايسإ٠بٍ :أٓ ١خ َ٣ح ٙحُّ٘نخثْ ك٢
رٕبًِ :ٝؼَ ُٝحى
نُٕٕب  :طّ ٠نٔ٘خ اُٛ ٠يٍى
ٔظَ ١ش :حُ ِإٔ ْؼَ ٝحُٔٔخ١ٝ
ق :ٝطُؼ ُّي
رؾ ُ
ٗ ٚٓٞر ُْؾ َ
اٌذُّٔب :ؿٔغ حُيٗ٤خ اٌخفمخ  :حُلًَش  ٝحالٟطَحد.
ؽٕب٠ب  :أػٔخم
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أَٗف حألٓ َ٤حٿَّ٘٬ش حٿٔخرٸش :

ّن
حألٍىٌٕٛ ،ح حُ ٖ١ٞحًٌُ ١زَ رلذّن أر٘خث ،ٚكؤكزّنٝ ْٜأكزّن،ٙٞ
٣ يػ ٞحُ ّن٘خػَ طؼخُ ٠إٔ ٣لٔ٢
ّن
كِألٍىٕ َٓ٤س طخٍ٣وّ٤نش َّٓ٘نكش رٔٞحهلٚ
ٓ ٞٛٝزؼغ ُِلوَ ٝحالػظِحُ كٓ ٢خٝ ٚ٤ٟكخ،َٟٙ
ٝرطٞالص أر٘خث َ٤ٓٝ ،ٚأرطخُ ٚحُؼظٔخء.
ّن
حألٍىٕ ٓٝـيٍٝ ٙكؼظٌٓٝ ،ٚخٗظ ٚك ٢حُظّنخٍ٣نٝ ،أٓٔخث ٚحُظ ٢حٍطزطض
٣ٝ لظوَ حُ ّن٘خػَ رَح٣ش
ّن
ّن
ٝأٍىٕ حُؼ َّنِس.
ًؤٍىٕ حٌَُحٓش،
رزطٞالط،ٚ
٣ٝ ظٔخءٍ حُ ّن٘خػَ ً٤ق ٓ ٌٕٞ٣ـظَرًخ ٝحُ ٌٖٔ٣ ٖ١ٞك ٢ىحهِ ٚرٜلَحث ،ُٜٚٞٓٝ ٚرزيٙٝ
ٝكٝ ،َٙ٠رٞحى ١حُؼَد.
ڃخ حٿ٬خ٣ٴش يف حألٓ َ٤حٿَّ٘٬ش حٿٔخرٸش؟

حُلوَ ٝحُؼ٘ن ٝحالٗظٔخء.
ڃخ ىالٿش ٻپ ڃن حٿ٬زخٍحص حٿظخٿْش ؟

ٕ١بْ ٚاٌ ِّبغِ َ١ش):
بس٠خ ٚاٌجُ ِ
(رٕبِ ٝفِ ٟؾجَّيزَِٕب َِ َغ اٌزَّي ِ

حُللخظ ػِ ٠حالٓظوالٍ ٝحَُكؼش ٝحُ ّنَ٘ف ٝحٌَُحٓش

ٝحُ٘ٝ َٜحُ٣ٜٞش حُ٤٘١ٞش.

ٓي ٟطؼِّنن حُ ّن٘خػَ
ٍك ٞحُ ّن
٘خػَ كٌَس حالؿظَحد حُ٘لٔ.٢

ت ر ْغ ُىُٕٕ:)ٟ
(ٚأَّٔيهَ ف ٟؽٕب٠ب اٌمَ ٍْ ِ
(فى١فَ أوْ ُِ ُْٛغزَ ِشثًةب ؟):

ر.ٚ٘١ٞ

ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حألٓ َ٤حٿَّ٘٬ش حٿظخٿْش ؟

ٗزّن ٚحُ ّن٘خػَ حُٗ ٖ١ٞـَس ط٘ٔ.ٞ

غِ َ١ش):
بس٠خ ٚاٌجُٕ١ب ِْ ٚاٌ ِّب
(٠ب ٚهٕٕب رٕبِ ٝفِ ٟؾجَّيزَِٕب َِ َغ اٌزَّي ِ
ّن
حألٍىٕ رخإلٗٔخٕ حٌٌُٖٔ٣ ١
ٗزّن ٚحُ ّن٘خػَ هِزٌٓ ٚخًٗخ ٗٝ ،ٌُْٖٔ٣زّنٚ
غ ُىُٕٕ)ٟ
تر ْ
(ٚأَّٔي َه ف ٟؽٕب٠ب اٌمَ ٍْ ِ
هِز.ٚ

نُٕٕب)
(ٚأٔذَ ٌٕب ثِ ُى ِّبً ِؼبٌِ ُِ اٌذّٔ١ب ٚرؾ ُ

ٗزّن ٚحُ ّن٘خػَ حألٍىٕ رخإلٗٔخٕ ٣ل ٖ٠أٝالى.ٙ

ڃخ حٿ٠ز ٢حٿٜلْق ضتَٱ حٿ٠خى يف ٻڀڄش ( حت٠ن )  .طلُٖ٠

ُّ
َ ُ
حظت٬ىن حٿٌُ أٳخىطو رتڀش (زتخٹ حهلل ّخ أٍىڅ ّخ)؟ الدعاء لوطنه بالحماٌة
دل ًُٳٶ حٿ٘خ َ٫يف حٓظويحځ ( ٍإّخ ) ٿظلٸٶ حظت٬ىن حٿٌُ أٍحىه ؟

حٓظويحّ حُ٘خػَ ( ٍإ٣خ )  ٝأٍحى رٜخ حُظطِغ ٗل ٞأَٓ ٓخ ٌُ ،ح كخٓظؼٔخُٜخ ر ٌٜٙحٍُٜٞس ُْ ٣لون
حُٔؼ٘ ٠حٌُ ١أٍحى. ٙ

َ ُ ْ َ
َ
َ َ َّي ْ
٫يى) ؟
رال
َ
ٜ
ل
ط
ال
حألشتخء
ٿٺ
نخ
االځ أٗخٍ حٿ٘خ َ٫رٸٌٿو(ٳٔـڀ
ِ

ّن
أٍىٕ حُؼ َّنِس ٝحُّ٘نوٞس :ىالُش ػِٜٗ ٠خٓش ٍؿخُٜخ ٝػ ِّرِ.ْٛ
1ـ
2ـ أٍىٕ أٍ ٝحُؼِّ :ىالُش ػِ ٠اٍحىس أ ِٚٛحُوّ٣ٞنش.

ڃخ حٿٴَٵ يف حظت٬ىن رني} ٍإّخ (ٍ )ً ،إّش(:

سإ٠ب ٓ:خ  َُٟ٣ك ٢حُّ٘نّٞ

سإ٠خ ٓ:خ  َُٟ٣ك ٢حُ٤وظش) اىٍحى حَُْٔ ثِإ ّن(.٢
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ڃخ ٷْڄش طٌْ٧ٲ حٿ٘خ َ٫أٳ٬خال ڃن ڃؼپ  ( :طنخڃَ ).
ّن
حألٍىٕ.
كٓ ٚ٤ؼ٘ ٠حُّٔنٔٝ ٞحَُّنكؼش ٝحُّ٘نٔٛ ٢ٛٝ ،ٞلخص حُ ٖ١ٞحٌُ ١حٗظخم اُ ٚ٤حُ ّن٘خػَ؛  ٚ٘١ٝحُلز٤ذ
مب َّڃِ حٿ٘خ َ٫رخٓظويحځ ٻڀڄش ( حٿَّخص )؟

ُ َِٓ٣الٓظوالٍ ٝحَُّنكؼش ٝحُ ّنَ٘ف ٝحٌَُحٓش ٝحُّ٘نٝ َٜحُّ٣ُٜٞنش حُّ٤٘١ٞنش.
٫ڀپ ًٛ :ٲ حٿ٘خ َ٫حألٍىڅ رؤنو ڃز٬غ ٿڀٴوَ ً حال٫ظِحُ يف ڃخْٟو ً كخَٟه.

ّن
ّن
رّ٤نٖ حُ ّن٘خػَ ّن
حألٍىٕ
ُألٍىٕ َٓ٤س طخٍ٣وّ٤نش َّٓ٘نكش رٔٞحهلٝ ٚرطٞالص أر٘خث٣ٝ ،ٚلوَ حُ ّن٘خػَ رَح٣ش
إٔ
ٓٝـيٍٝ ٙكؼظٓٝ ،ٚخٓ ٖٓ ٚ٤ٟؼًَش ٓئطش آُ ٠ؼخٍى حُؼٍٞس حُؼَرّ٤نش حٌُزَ ٟاُ ٠رطٞالص حٌَُحٓش،
ّن
حألٍىٕ ك ٢حُظّنخٍ٣ن َ٤ٓٝ ،أرطخُ ٚحُؼظٔخء ٖٓ ٓؼَ ًخ٣ي
ٝؿَٛ٤خ ٖٓ حُزطٞالص حُظ ٢ط ُي ّنٍ ػٌِٓ ٠خٗش
ٓلِق ػز٤يحص أ ّن٤ٜٗ ٍٝي أٍىٗ ّن ٢ػِ ٠أٍ ٝكِٔط ٖ٤ػخّ .ّ 1920
َ
ُّ
ُ ُّ َ
ً
ڃخ ىالٿش ًؿٌى حٿٔيپ ً حٿٜلَحء ڃ٬خ يف ً٣ن ًحكي يف ٷٌٽ حٿ٘خ( َ٫أكزٺ يف حٿينخ ٓيال ًٛلَحء)؟

الٕ حُ٘خػَ ٣ؼ٘ن ٣ ٝ ٚ٘١ٝلذ ؿـَحك٢ط ٚحُٔظ٘ٞػش ٜٓال ٛ ٝلَحء رزي ٝ ٙٝك ًَ ٝ َٙ٠كجخط. ٚ

أل َّشن َك ل ْم تفار ْقنًِ
كما رلحً تناد ُمنً
كما ظِ لِّبً تسٌ ُر معً
َ
فؤنت الدَّشا ُر ٌا أردنُّل أسك ُنها لتس ُكننً
فرلحً ما ْ
س َك ًنا
رأت َ
سِ َلا َك  ...سِ َلا َك ٌا لطنً

زرع َت ب ِه
ترا ُب َك قدْ
ْ
بذلر ال ُح ِّبب خالد ًة إلى األ َب ِد
َ
الراٌا ِ
ت
لتعلل فً سمائِ َك أجمل ُ ّ
َ
لاإلٌمان لال َّشظف ِرَ
الفخر
رم ُز
ِ
ِ
أحسس ُ
ٌلم
فما
ْ
ت فً ٍ
بؤ ِّبنً ك ْن ُ
ت ُم ْغ َت ِر ًبا
ًٟق حٿٴټَس يف حألٓ َ٤حٿَّ٘٬ش حٿٔخرٸش :

حُلي٣غ ػٖ كذّن حُ ّن٘خػَ ٝحٗظٔخثٚ٘١ُٞ ٚ

ّن
حألٍىٕ.

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش :
خبٌذحًة :رخه٤ش ال طِ ٍٝاٌظَّيفَ ِش :حالٗظٜخٍ ٝحُلُٞ

رٕبد ُِٕٗ :ٟيّ طُٔخَٓٗٝ ٢طُـخُٔ٘٢

عٛان :ؿَ٤ى.

أَٗف حألٓ َ٤حٿَّ٘٬ش حٿٔخرٸش :

ّن
حألٍىٕ ٣ٝيحكؼ ٕٞػ٘ٚ
 طَحد حٍُِٝٓ ٖ١ٞع رخُلذّن ٝحُوٝ ،َ٤ػَٔس ٌٛح حُلذّن أر٘خء ٣ؼ٘وٕٞ
ُظؼٍِ ٞح٣ظًِ ٍٓ ٚح ُِّ٘نٝ َٜحإلٔ٣خٕ ٝحُلوَ.
ّن
كخألٍىٕ ُْ ٣لخٍهًٓ ٞ٣ ٚخ ،كً ٜٞظِّنٓ َ٤ٔ٣ ٚؼٚ
٣ٝ ئ ّنًي َّٓنس أهَ ٟأّٗنٝ ٚإ ًخٕ رؼ٤يًح ػٖ ،ٚ٘١ٝ
ًَٝٝك ٚطـخُٔٝ ٚطالُٓ٣ٝ ،ٚؼٞى اُ ٠كٌَس حُظّنٞكّني ٓغ حُ ،ٖ١ٞكخُٝ ٌٖٔ٣ ٖ١ٞؿيحٕ حُ ّن٘خػَ
ٍٝٝ ك ٚحُظٓ ٢خ ٍأص ًٓ ٞ٣خ ًٌٓ٘خ ٓؼِ.ٚ
ڃخ حٿ٬خ٣ٴش يف حألٓ َ٤حٿَّ٘٬ش حٿٔخرٸش؟

حُل٘ٝ ٖ٤حُؼ٘ن ٝحالٗظٔخء ُِ.ٖ١ٞ
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ًٟق ىالالص حٿ٬زخٍحص حٿظخٿْش:

حٍطزخ ١حُ ّن٘خػَ حُٞػ٤ن ر.ٚ٘١ٞ
ٍك ٞحُ ّن٘خػَ كٌَس حالؿظَحد حُ٘لٔ.٢
حُ ٌٖٔ٣ ٖ١ٞكً ٢حص حُ ّن٘خػَ.

زرع َت ب ِه)
( ترا ُب َك قدْ
ْ
 َٛ٠ثؤِّٔب ٟو ْٕذُ ُِ ْغزَ ِشثًةب)
( فّب أؽغ ْ
غذُ فٍ ٟ
( فؤٔذَ اٌذَّيا ُس ٠ب أسدُّْ أعىُٕٙب ٚرغ ُىٕٕ)ٟ
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حألٓ َ٤حٿَّ٘٬ش حٿظخٿْش ؟

اٌؾ ِّبت خبٌذحًة اٌ ٝاألثَ ِذ)
( رشاثُ َه ل ْذ صسػْذَ ث ِٗ ثزَ ٚس ُ
ّ ٛن ٍٞحُ ّن٘خػَ حألٍىٕ اٗٔخًٗخ ٍِ٣ع حألٍّ ٛٝ ،ٝن ٍٞحُلذّن رًٌٍٝح طٍُِع.
( ألَّٔي َه ٌ ُْ رفبس ْلِٕ ٟوّب سٚؽ ٟرٕبد ُِٕ)ٟ
ٗزّن ٚحُ ّن٘خػَ حألٍىٕ رخُ٘يٝ ْ٣حُٜي٣ن حُٔالُّ ُٗٝ ،ٚزّن ٚحُ ٖ١ٞرخَُّنٝف حُٔالُٓش ُ.ٚ
( فؤٔذَ اٌذَّيا ُس ٠ب أسدُّْ أعىُٕٙب ٚرغ ُىٕٕ) ٟ
ٗزّن ٚحُ ّن٘خػَ حألٍىٕ ر٤ظخ .ٌٚ٘ٔ٣
َ َ
َ َ
ْ َ َ ً
ٌٓحٹ ّخ ً٣نِ)؟
...
حٹ
ٌ
ٓ
خ
ِ
ڃخًح ٷٜي حٿ٘خ َ٫رٸٌٿو  ( :ٳًَكِ ڃخ ٍأص ٓټن ِ

لم ٌجد الشاعر سكنا ٌأوي إلٌه أفضل من وطنه

حٿٌ٣ن ڃًٍِ ٩رخطتري ڃخ ذتَس ًٿٺ ؟

ٍكغ حَُح٣ش حألٍىٗ٤ش ٍِٓ حالٓظوالٍ
ّ٘ َ٬حٿ٘خ َ٫رؤنو ٷَّذ ً رْ٬ي ڃن ً٣نو يف حٿٌٷض نٴٔو ًٟ ،ق ًٿٺ .

أ ١إٔ حُ ٖ١ٞرؼ٤ي ػ٘ ٚؿـَحك٤خ  ٌُٚ٘ ٝهَ٣ذ ٓ٘ٗ ٚلٔ٤خ.

ْ َ َ ً
ُ
ُ
ُّ
َ َّي ُ
ڃخ ىالٿش حٿظټَحٍ يف ٷٌٽ حٿ٘خ( : َ٫ٳؤنض حٿيحٍ ّخ أٍىڅ أٓټنيخ ًطٔټننِ ٳًَكِ ڃخ ٍأص ٓټنخ)

ىالُش ػِ ٠إٔ حُ ٌٖٔ٣ ٖ١ٞكً ٢حص حُ٘خػَ .
ًٍىص ٿٴ٨ش حٿَحّخص يف حظتٸ ٪٤حٿٔخرٶ  ،رني حٿٸْڂ حٿٌ٣نْش حٿٔخڃْش حٿظِ طَطز ٢ريخ ؟

حَُح٣خص ٍِٓ ُالٓظوالٍ  ٝحَُكؼش  ٝحَُ٘ف  ٝحٌَُحٓش  ٝحُ٘ ٝ َٜحُ٣ٜٞش حُ٤٘١ٞش .
ڃخ حصتٌٍ حٿڀٌُٰ ٿټپ ڃن :

ٗؼخع َّ ٗ :نغ أٗ ٝؼغ .

ِٜٓٔش . ُْٜ :

حٓظيصَّ ٓ :ني ٓيى .

٫ي اذل حظت٬ـڂ حٿٌْٓ ً ، ٢طزني رت ٪ٻپ ڃن  :حٿزٍَ٘  ً ،حٿز٘خٍس .

حُزَ٘ : ٟحُزَ٘  ،حُز٘خثَ.
ڃخ ڃٴَى ٻپ ممخ ّؤطِ :

حَُُّر : ٠حََُّنرٞس

حُ ِإٔلٖ  :حُٔل٘ش

حُِّٔر : َ٤حَُٔ٤س

حُليٝى  :حُل ّني

ڃخ حٿٴَٵ رني ٻڀڄظِ ( ٍإّخ ) ٍ ( ،إّش ):

سإ٠ب ٓ :خ  َٟ٣ك ٢حُّ٘ٞ

سإ٠خٓ :خ  َٟ٣ك ٢حُ٤وظش ( اىٍحى َٓحث.) ٢
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ڃخ ىالٿش ٻپ ڃن:

أ ٚ-أه ٞٛسؽٍخَ األ٠بَ ٚاألٚعبع ٚاٌ ِّ َؾٓ.
هَحٍ حُؼٞىس اُ ٠حُ ٖ١ٞرؼي إٔ أطؼزظ ٚحُـَرش.
ة  -أّٔ َه ف ٟؽٕب٠ب اٌمٍت رغىٕٕ.ٟ
ٓي ٟطؼِّنن حُ ّن٘خػَ ر.ٚ٘١ٞ
ظ ٚاٌظَّي ٍّْب ِء ٚاٌمّ ِش.
ط -عآر ٟف ٟؽؼبع اٌؾّّ ِ
ػٞىس حُ ّن٘خػَ اُ ٚ٘١ٝ ٠كّ ً ٢نَ حُظَٝف.
قٛس.
د -أٔذَ اٌطّ١فُ ٚاٌ ِٛعذاُْ ف ٟاألفىب ِس ٚاٌ ّ
ك ٍٞ٠حُ ٖ١ٞكٗ ٢لْ حُ ّن٘خػَ ٝكٓ ٢وِ٤ظٝ ٚػوِ.ٚ
ٌٍؾ ِّبت أؽٍُّٙب ٚرؾٍُّٕ.ٟ
ٖ ٚ-أسف ُغ سا٠خًة ُ
كذّن حُٓ ٖ١ٞظزخىٍ ر ٖ٤حُ ّن٘خػَ .ٚ٘١ٝٝ
ڃخ حٿَٰ ٝڃن:

أ -رىشاس َل إٌبف١خ ف ٟل" ٌٗٛث خَٚ ،ً١ل ه١شَٚ ،ل عفٓ".
طؤً٤ي حُ٘ل ،٢رٔؼ٘ ٠ػٞىس حُ ّن٘خػَ آُ ٚ٘١ٝ ٠ظلووش ٓغ ٗلٝ ٢ؿٞى ِ٤ٓٝش طوِّن.ٚ
ة  -اعزخذاَ اٌغ ٓ١ف ٟل: ٌٗٛعؤروش ،عٕز ،ٟعؤعؼً ،عؤثم.ٝ
حُٔ ٖ٤ط ُيٍُّ ػِ ٠حُٔٔظوزَ حُوَ٣ذ ،رٔؼ٘ ٠طلون اٗـخُ  ٌٙٛحألكؼخٍ ك ٢حُوَ٣ذ.
ً
ڃخ ٷْڄش طٌْ٧ٲ حٿ٘خ َ٫أٳ٬خال ڃن ڃؼپ " :طٔخڃَ ،ط٬ڀٌ ،طنخڃَ"؟

ً ّنَ  ٌٙٛحألكؼخٍ كٜ٤خ ٓؼ٘ ٠حُٔٔ ّنٝ ٞحَُكؼش ٝحُ٘ٔ ّنٛ ٢ٛٝ ، ٞلخص حُ ٖ١ٞحٌُ ١حٗظخم اُ ٚ٤حُ ّن٘خػَ؛
ّن
حألٍىٕ.
 ٚ٘١ٝحُلز٤ذ
َ
ً
ً
ڃخ ىالٿش ًؿٌى حٿٔيپ ًحٿٜلَحء ڃ٬خ يف ً٣ن ًحكي يف ٷٌٽ حٿ٘خ: " َ٫أكزٺ يف حٿينخ ٓيال
ًٛلَحء"؟

إٔ حُ٘خػَ ٣لذّن ؿـَحك٤ش رِي ٙحُٔظ٘ٞػش؛ ً
رٔؼّ٘ ٠ن
ٜٓال ٛٝلَحء ،رزيٝ ٙٝك ًَٝ َٙ٠كجخط.ٚ
ُّ
َ
ڃخ حظت٬ىن حٿٌُ أٳخىه ٷٌٽ حٿ٘خ َ٫يف رتڀش" :زتخه حهلل ّخ أٍىڅ"؟

حُ ّنيػخء ُ ٚ٘١ٞرخُلٔخ٣ش.
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حٿًَٝ٬
هٞحػي حُظوط٤غ حُؼَ٢ٟٝ
وً ِب ٕ٠طك ٠ىزت ٚوً ِب َل ٕ٠طك َل ٠ىزت
اٌؾشٚف اٌز ٟرضاد
1ـ األٌف ف ٟثؼل أعّبء اإلؽبسح ) ٘زا ٘برا ( ٘ )،زاْ ٘براْ(
)٘ئَلء ٘بإَلء (  ) ،رٌه راٌه( .
2ـ األٌف ف ٟثؼل األعّبء اٌز ٟرىزت ِٓ ١ش أٌف ِضً  ( :هللا اٌ ٖ)
3ـ األٌف ف ٟوٍّبد ( ٌىٓ َلوٓ ) ٌ ( ٚىَّٓي َلوَّٓي )
4ـ اٌؾشف اٌّؾذد األٚي عبوٓ ٕ٠ ٚطك ِغ اٌز ٞلجٍٗ ٚاٌضبِٔ ٟزؾشن.
)ؽ ّذ  - - -ؽ ْذ َد ) ( اِز ّذ  - - -اِز ْذ َد( .
وزبة  - - -وزبثٓ( .
5ـ اٌزٌٕ ٠ ٓ٠ٛىزت ٌٍٔ٠ ٚ ْٛفع ِغ اٌؾشف اٌز ٞلجٍٗ )
ٌ
6ـ ؽشف اٌّذ ِمطغ ه ) ً٠ٛآ  ،ــ(
7ـ اٌٙبء ) ٖ ( رؾجغ ارا عجمذ ثؾشف ِزؾشن ِضً  (ٌَٗ :ة ـ)
أِب ارا عجمذْ ثغبوٓ فمذ رؾجغ َٚل رؾجغ ؽغت اٌزفؼ ١د .
)ِ ْٕٗ رمطغ ـ ـ ٠ٚ /غٛص أْْ رمطَّيغ ـ ة )
ؽشوخ اٌؾشف األخ١ش ف ٟوً ؽطش ف ٟاٌج١ذ ٠ؾٌجغ ػٍ ٝاأل ٍت ٠ ٚؤخز ِمطؼب ه ( ٠ٛــ ):
ة
ِضبي  :ألً ع ُِّ ٟ
ؽت ِب خفَّي ػٕه َُ  ٚاعىذُ وّ١ب َل ٠ى ْٛعٛا ُ
اٌؾشٚف اٌز ٟرؾزف :
1ـ ّ٘ضح اٌٛفً ارا ٚلؼذ فٚ ٟعو اٌى َ ِضً ) أي اٌزؼش٠ف ) ( اثٓ  ،اثٕٗ  ،اوزت ،اٌؼت )
أي لّش٠خ.
(سأ٠ذ اٌمّش( رمطغ ) س .أ . ٞرً  .ق (
سأ٠ذٌ اٌؾّّظ رمطغ ) س .أ . ٞرؼ  .ؽُ ( أي ؽّغ١خ
ٚاوزت ) ٚن ( رؾزف األٌف
2ـ األٌف ثؼذ ٚا ٚاٌغّبػخ رؾزف ِضبي  :وزجٛا ) ن  .د  .ث( .ٛ
3ـ اٌ١بء ٚاٌٛاٚ ٚاألٌف آخش اٌىٍّبد ارا عبء ثؼذ٘ب اعُ ِجذٚء ثّٙضح ٚفً فبٔٙب رؾزف ِضبي:
 . ٞػً(
ٞدػ ٛاٌّؼٍُ ) د
٠ؾٌزش ٞاٌّؼٍُ ) ٠ؼ  .د  .سي( .
٠غؼ ٝاٌّؼٍُ ) ٠ظ  .ػً(
اَل ارا وبٔذْ ِزؾشوخ فبٔٙب َل رؾزف ِضبي :
٘ ٟاأل٠بَ ٘( :ـ  ً٠أ٠ ٞب َ)
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ڃٴظخف حٿزلَ حٿٌحٳَ

ثؾٛس اٌؾؼش ٚافش٘ب عًّ١

1ـ حٿزلَ حٿٌحٳَ
ِفبػٍزٓ ِفبػٍزٓ فؼٌٓٛ

حٿزلَ حٿٌحٳَ ّظټٌڅ ڃن ٓض طٴْ٬الص اًح ٻخڅ طخڃخ :

ِفبػٍزٓ ِفبػٍزٓ فؼٌٓٛ

ِفبػٍزٓ ِفبػٍزٓ فؼٌٓٛ

ً
أڃخ اڅ ٻخڅ غتًِءح ٳْظټٌڅ ڃن أٍر ٪طٴْ٬الص:

ِفبػٍزٓ ِفبػٍزٓ

حٿظٴْ٬ڀظخڅ حٿَثْٔظخڅ ىڄخ :

ِفبػٍزٓ ِفبػٍزٓ

1ـ (ِفبػٍزٓ ة ـ ة ة ـ) ٌٙ ٚب فٛسح فشػ١خ ٚاؽذح ( ِفبػٍزٓ ة ـ ـ ـ )
2ـ (فؼ ٌٓٛة ـ ـ )

حالڃؼڀش :
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1ـ ٷ ٪٤حألرْخص حٓطْش ڃن حبَ حٿٌحٳًَ ،حًٻَ طٴْ٬الطيخ ،ممِْح حٿٌحٳَ حٿظخځ ڃن غتًِثو:

1ـ ٌٛٝح حُْ ُّٜز ُق ال ٣ؤط٢
ة ــ ـــ ـــ /

ة ــ ـــ ـــ

ٓلخػ ِْظٖ ٓ /لخػِظٖ

ٝال ٣يٗٝ ٞال ٣وَدْ
ة ــ ـــ ـــ  /ة ــ ـــ ـــ

ٓلخػ ِْظٖ ٓ /لخػ ِْظٖ

ا حظا
مم َد ّ ا ٍ
 2ـ إذا ما ُّ ٍ
ت ّ

ٍح ُ ّم
ٍ ّ

ة ــ ـــ ـــ  /ة ــ ـــ ـــ  /ة ـ ـ

ٓلخػ ِْظٖ ٓ /لخػِظٖ  /كؼُٖٞ

 3ـ إذا ّل ّ ٍ ُط ّ ش ّ يئا ٍ ٍد ّعه
ة ــ ـــ ـــ

 /ة ــ ـــ ـــ  /ة ـ ـ

ٓلخػ ِْظٖ ٓ /لخػِظٖ  /كؼُٖٞ

غتًِء حٿٌحٳَ

ل ِّين ه

لف ُر

ة ــ ـــ ـــ  /ة ــ ـــ ـــ  /ة ـ ـ

ٓلخػ ِْظٖ ٓ /لخػ ِْظٖ  /كؼُٖٞ

ُ
هواهّزَ إ ى ما

حٿٌحٳَ حٿظخځ

ط َ

ة ــ ـــ ـــ  /ة ــ ـــ ـــ  /ة ـ ـ

ٓلخػ ِْظٖ ٓ /لخػ ِْظٖ  /كؼُٖٞ
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ب ُ
ات
ت ٍكا َّ ـ ـ ـ
 4ـ ٍن ّ
ااأل َ
ال ٍّ َ َ

ماا ا م ّكر ُ
ت ُ ُ
مات
إذا َ ُفٍ ّ
ٍ َ

ٓ /لخػِظٖ  /كؼُٖٞ

ٓ /لخػ ِْظٖ  /كؼُٖٞ

ة ــ ـــ ـــ  /ة ــ ة ة ـــ  /ة ـ ـ

ٓلخػ ِْظٖ

 5ـ أ ا ٍل ـ ـ ّم ج ـ ـ ـاا ن م ه
ة ــ ـــ ـــ /

ة ــ ة ة ـــ /

ٓلخػِظٖ

ة ــ ـــ ـــ  /ة ـ ـ

صا
اب ش كن ا ٍه ٍ ـ
ك ً

ة ــ ـــ ـــ

ة ــ ـــ ـــ  /ة ــ ة ة ـ

ٓلخػ ِْظٖ ٓ /لخػِظٖ

ٓلخػ ِْظٖ ٓ /لخػِظٖ

د حَُّ٘نخّ ٗ٤جًخ
6ـ  ْْ ُٝأٍ كُ ٢ػِ ٞ٤إ
ة ــ ة ة ـــ  /ة ــ ـــ ـــ  /ة ـ ـ

كؼُٖٞ

ٓلخػِظٖ ٓ /لخػِظٖ  /كؼُٖٞ

ٓلخػِظٖ

2ـ حٳٜپ رني ٻپ رْض ڃن حألرْخص حٓطْش:

ِ
قف
لق َ ُ ْت َب
ْ
ُ
األوقت تّى ك ّ َب في فف َّدق ْ ِ ْ ت ُ
ُ َّ
ال
ااهوات
ا
ح ِى ك ِ ٍ
ت ٍ
ّ
فد ٍح َ ّ
َ
ا ن ل ا د ّ ُر ا ّ َ
ٍ
فَ ُ ْل ًيق للق ِ
تت ِل ْ ْف ُزُأل
وق
يقا ق ْ
ْ
ر ِل ْ

مدارس ُل ّم ر ٌ
ُ
ت ُم َك ّل َز هرح
اض
ٍ َ ّفيا
ا ّ
ود أ ّ
ِ
قيق
ٍ
ِّدق في ٍق َظَ َ ً
قع ُي ق ُ
فلق للَ َللقا َق ي ُ
ما ٍل ا م ُ
َ ِّي
ظ ار ٍ د يدا
اع
فاا ٍد َر ٌ
رد َد ن ٌد ٍ ٍ
ٍ

1ـ ؽ حُلٞحىع 2ـ أ حُـٞحٙ

غتًِء حٿٌحٳَ

ٔخّ
 ٚحُوخىٍ ٖ٣ػِ ٠حُظّن ِإ
ً٘ ْو ِإ

ة ــ ـــ ـــ  /ة ــ ة ة ـ  /ة ـ ـ

ٓ /لخػِظٖ

حٿٌحٳَ حٿظخځ

3ـ د ٍٝحءٙ
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ڃٴظخف حٿزلَ حظتظٸخٍد

ػٓ اٌّزمبسة لبي اٌخًٍ١

ػخنْخ :حٿزلَ حظتظٸخٍد
فَؼ ٌُٓٛفؼ ٌٓٛفؼ ٌٓٛفؼٛي

حٿزلَ حظتظٸخٍد ّؤطِ طخڃخ رؼڄخنِ طٴْ٬الص :

فَؼ ٌُٓٛفؼ ٌٓٛفؼ ٌٓٛفؼٛي

فَؼ ٌُٓٛفؼ ٌٓٛفؼ ٌٓٛفؼٛي

أڃخ اڅ ٻخڅ غتًِء ٳْظټٌڅ ڃن ٓض طٴْ٬الص :

فَؼ ٌُٓٛفؼ ٌٓٛفؼٛ

فَؼ ٌُٓٛفؼ ٌٓٛفؼٛ

حٿزلَ حظتظٸخٍد ٿو طٴْ٬ڀو ًحكيس ڃظټٍَس ( ٳٌ٬ٿن ) ً عتٌه حٿظٴْ٬ڀش  ٌٍٛٳَْ٫ش أهٍَ :

1ـ ( فؼٛي ة ـ ة ) ف ٟاٌؾؾ ٚ ٛاٌؼشٚك 2 ٚـ ( فؼ ٛة ـ )ف ٟاٌؼشٚك  ٚاٌنشة
3ـ  ( ٚفؼٛي ة ـ ) ف ٟاٌنشة .
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طيٍّذ:

ٌؼٍه َلؽظذ رىشاس عذ رفؼ ١د ف ٟاٌج١ذ اٌغبثك  ،ثؾزف اٌزفؼٍ١خ األخ١شح ِٓ وً ؽطش ِٓ
اٌّزمبسة اٌزبَ ٘ٚزا ِغضٚء اٌّزمبسة ٚرؤر ٟرفؼٍ١خ ػشٚمٗ  ٚمشثٗ ػٍ ٝفٛسح ( فؼ :ٛة ـ )

1ـ ٷ ٪٤حألرْخص حٓطْشً ،حًٻَ طٴْ٬الطيخ ،ڃڂُُح حظتظٸخٍد حٿظخځ ڃن غتًِثو:

1ـ ك ًر ع ى ا ِ ّل ُ
لاا
س ذا ا ٍل َ

لمهد
ب ع ى ا ف ُب ذا ا ّ
هال ً
ّ

كؼ / ُٖٞكؼ / ُٖٞكؼ / ُٖٞكؼٍٞ

كؼ / ُٖٞكؼ / ُٖٞكؼ / ُٖٞكؼٍٞ

دــ /دــ  /دــ/دـد

دــ  /دــ

 /دــ /دـ

2ـ ْ
ص ُ
ى ػ ْ٢ـــٗ ٢هزخ ُٕــٍُٛٝخ
كبٕ ــ

د
فً ْْ هذْــُٜخ ٕــ ٍُ ٝػ٢ــ ٍضٕ مــ ـح
ــ

د ـ د /د ـ ـ  /د ـ ـ  /د ـ

دــ  /دــ  /دــ /دـ

كؼ / ٍٞكؼ / ُٖٞكؼ / ُٖٞكؼٞ

كؼ / ُٖٞكؼ / ُٖٞكؼ / ُٖٞكؼٞ

3ـ ِ ْٔ ُ٣ٝإطِ٘خ ك ٢حُٟٜٞ

حظتظٸخٍد حٿظخځ

حظتظٸخٍد حٿظخځ

ك٘ ْٜزِإ َُ ٍ ْؽـّ حُْ ــَُْ

دـد /دــ /دـ

دـد /دــ /دـ

كؼ / ٍٞكؼ / ُٖٞكؼٞ

كؼ / ٍٞكؼ / ُٖٞكؼٞ

غتًِء حظتظٸخٍد

4ـ ٓؤكْ ِإٔ َُ ٍُٝك ٢ػٍِ ٠حكظ٢

ف ّ ١ـٛخ ١ٝحٍــٍَّنىٟ
ٝأُو ٢رِإٜخ ــ

د ـ د /د ـ ـ  /د ـ ـ  /د ـ

دــ  /دــ  /دــ /دـ

له َو  /له م  /له م  /له

 /له م  /له

له م  /له م
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5ـ ه٠٠

كٜذْ حً ٍ ػِٓ ٠خ ه٠٠

ُ رخُلُذِّر ُ٢

دــ /دــ /دـ

دــ  /دــ

كؼ / ٍٕٞكؼ / ُٖٞكؼٞ

كؼ / ٍٕٞكؼ / ُٖٞكؼٞ

6ـ ْ
حٍؿزخ ِإٍ
ٙػٞى ـ
 ٖٓٝال ُ٣قـ ِإدَّن ـ

/دـ

حٍكُلَْ
ر ٕ٢ـ
أدى ـ
ِ ٣إؼْٖ ـ
حٍ َّنى ْ ٙـ ِإٍ ـْ

دــ /دـد  /دــ/دـد

دـد /دــ /دــ /دـ

كؼ / ُُٖٞكؼ / ٍٞكؼ / ُٖٞكؼٍٞ

كؼ / ٍٞكؼ / ُٖٞكؼ / ُٖٞكؼٞ

ْ

2ـ حٳٜپ رني ٻپ رْض ڃن حألرْخص حٓطْش:

ة األُ َِ ُْ
1ـــ ارا َِذَؽٛا آدِ١ب ِذ َْؽذُ َِ ْ ٌٝٛاٌ َّٛاٌَ ٚ ٟس َّي
اًح ٓيكٞح ىٓ٤خ ٓيفْ ُ /
ص ٓ ٠ُ ْٞحُٔٞحٍُٝ ٢دَّن حألُٓ ْْ

ف ِٗ
ع ًْ َؽىً ١ةّب َٚل رُِ ٛ
ع ًة فؤ َ ْس ِ
2ـ ارا ُو ْٕذَ ف ٟؽبع ٍخ ُِ ْش ِ
ِ ٛإٚ
اًح ًُ ْ٘ض ك ٢كخؿ ٍضش َُْٓ ِإٓ ًال  /كؤٍْ ِإَْٓ كًٌٔ ٤خ ٝال طُِ ٞإ
قبثِٙب
عَّٚ ُٓ١اٌ ُّ ْ
غ ِّؼبدُ ثِمُ ّ
3ـ َٚؽب ِ٘ذُٔب اٌ َْ ٛس ُد َٚاٌ١ب َ
ٗٝخ ِإُ ٛيٗخ حُُ ٍْٞى ٝحُ٤خٓٔٝ ُٕ / ٢حُ ُٔ ْٔ ِإٔ ُ
ؼخص رِإوُّٜنخرِإٜخ
3ـ حڃال حٿٴَح٭ رخٿټڀڄش حظتنخٓزش  ،ٿْٔظٸْڂ حٿٌُڅ حٿ ًَِٟ٬يف حالرْخص حٿظخٿْش :

 1د حٌُٔظذ

2ـ أ حَُٔس

غتًِء حظتظٸخٍد

3ـ ى ؿَٜ
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ػخٿؼخ :حبَ حٿَؿِ

ڃٴظخف حٿزلَ :ك ٢أرلَ حالٍؿخُ رلَ َٜٔ٣
رلَ حَُؿِ ٣ؤط ٢طخٓخ ٓ ٝـِٝءح ٘ٓ ٝطٍٞح
ًُڅ حبَ حٿَؿِ حٿظخځ
ِغزفؼٍٓ ِغزفؼٍٓ ِغزفؼٍٓ
ًُڅ حبَ حٿَؿِ حجملًِء
ِغزفؼٍٓ ِغزفؼٍٓ

ٓٔظلؼِٖ ٓٔظلؼِٖ ٓٔظلؼِٖ

ِغزفؼٍٓ ِغزفؼٍٓ ِغزفؼٍٓ

ِغزفؼٍٓ ِغزفؼٍٓ

ًُڅ ڃ٘ ٌٍ٤حٿَؿِ :
ِغزفؼٍٓ ِغزفؼٍٓ ِغزفؼٍٓ
ٿڀَؿِ طٴْ٬ڀش ٍثْٔش ىِ (ِغزفؼٍٓ ـ ـ ة ـ ) ًعتخ  ٌٍٛٳَْ٫ش :
1ـ (ِزفؼٍٓ ة ـ ة ـ ) ( ِغزؼٍٓ ـ ة ة ـ ) ف ٟاٌؾؾ ٚ ٛاٌؼشٚك  ٚاٌنشة
2ـ (ِغزفؼً ـ ـ ـ ) (ِزفؼً ة ـ ـ ) ف ٟاٌؼشٚك  ٚاٌنشة فمو
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1ـ ٷ ٪٤حألرْخص حٓطْشً ،حًٻَ طٴْ٬الطيخ ،ڃڂُُح حظتظٸخٍد حٿظخځ ڃن غتًِثو:

 1ـ مم ذا داهى ا ف ب مم ُ
داا ا لٍهو
ٍ ّ
ٍّ َ

ــدـ/ــدـ /

ــدـ

هد
اا ـ ـو ـ ـ هٍـ ـهو ٍل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّهج ـ ـ ـ ـ َ
إ ّذ ال ده ٍ

ــدـ /دـدـ/ـــ

ٓٔظلؼِٖ ٔٓ /ظلؼِٖ ٔٓ /ظلؼِٖ

ٓٔظلؼِٖ ٓظلؼِٖ ٔٓ /ظلؼَ

2ـ َّن
إ حُ َّن٘زخد ٝحُلَحؽ  ٝحٍــ ِإؿي ْٙ
ـ ـ د ـ /د ـ د ـ  /د ـ د ـ

ٓ ْلْـــىسٌع ٍــَُْٔ ِإء أ ّ ُّ١ـ ـ ْ
فٓي ْٙ
ـددـ/ــدـ/دـدـ

ٓٔظلؼِٖ ٓ /ظلؼِٖ /

ٓظلؼِٖ

ٓ ١ــٌــــخ ٍضٕ أٍْ طـــوِإ٢
3ـ أ َّن

ٓٔظؼِٖ ٓٔظلؼِٖ ٓ /ظلؼِٖ

حٿَؿِ حٿظخځ

حٿَؿِ حٿظخځ

ـــظ٤ـــْ أطَّنــــوـــ٢
 ١ػ
أ َّن
ٍض

ـددـ  /ــدـ

ـددـ /ــدـ

ٓٔظؼِٖ ٔٓ /ظلؼِٖ

ٓٔظؼِٖ ٔٓ /ظلؼِٖ

4ـ ٓ ْٖ ٍــ ّْ ـ١ـ ْ
ًض ّٝـح
ًٖ ـٍٓ ِّرَ ٙـ
ــدـ /دـدـ /دــ

فْ٘ ً ١ل ِإٗ ٚئ٣خ
كال  ٣ـَـ ُ ّْ ــ
دـد/ــدـ /دــ

ػِٖ ٓ /ظلؼِٖ ٓ /ظلؼَ
ٓٔضف

ٓظلؼِٖ ٔٓ /ظلؼِٖٓ /ظلؼَ
58

غتًِء حٿَؿِ

حٿَؿِ حٿظخځ

59

ٗٝــــخىٕ ُٔــّنخ رــــيح
5ـ
ٍض

أِْٓٔـــ٘ ٢اُ ٠حُـــــَّنىٟ

دـدـ/ــدـ

ـددـ  /دـدـ

ٓظلؼِٖ ٔٓ /ظلؼِٖ

ٓٔظؼِٖ

/

ٓظلؼِٖ

ي ًْ٤ق ٟٞٛ
6ـ ال طؼْـز ْٖ ِإٓ ْٖ ٛخُِإ ٍض
ــدـ /ــدـ  /ـددـ

ٓخُْ ًْ٤ق ٗـخ
رَْ كخ ْػـز ْٖ ِإٓ ْٖ ٍض
ــدـ /ــدـ/ـددـ

ٓٔظلؼِٖ ٔٓ /ظلؼِٖ ٔٓ /ظؼِٖ

ٓٔظلؼِٖ ّ ّ /طلؼِٖ ٔٓ /ظؼِٖ

غتًِء حٿَؿِ

حٿَؿِ حٿظخځ

2ـ حٳٜپ رني ٗ َُ٤ٻپ رْض ڃن حألرْخص حٓطْش:

ق ِِج َش ِد
ق ٌُ ّغ ٍخ وؤََّٔيٙب
رذة فَ ٛ
ٚاٌفُ ٍْ ُه فَ ٛ
ػمبسة ُّ
ٌ
ٝحُلُ ِْ ُ
ي كٞم ُُ ّنـ ٍضش ًؤَّٗنٜخ  /ػوخٍدٌع طيدُّ كٞم ِإٓزَ ِإى
شاة
ّجبة ٚأْْ َ٠غُ َّيش ػَ َٕ١ه اٌ ّ
غ ُ
اّ٠ب َن أْْ ْ ٠فزَٕ َه اٌؾ ُ
ْ
اّ٣نخى ْ
إٔ ْ ٣لظ٘ي حُ ّن٘زخدُ /
ٝإٔ ُ ٣ـ َّنَ ػ٘٤ي حُّٔنَحدُ
ّجبة ِظ ٌّلً صائ ًُ ٚث ْذ ُسُٖ َل ثُ َّيذ ً ٛ٠ةِب آفِ ًُ
فبّّٔب اٌؾ ُ
كبّٗنٔخ حُ ّن٘زخدُ ِإظ ٌّلَ ُحث َُ ٝ /ر ْي ٍُ ُٙال رُ َّني ًٓ ٞ٣خ كِإ َُ
3ـ حڃال حٿٴَح٭ رخٿټڀڄش حظتنخٓزش  ،ٿْٔظٸْڂ حٿٌُڅ حٿ ًَِٟ٬يف حالرْخص حٿظخٿْش :

 1أ .كِ٤ق

2ـ دٞٛ .ح3 ٙـ ؽ  .حُيَٛ
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ًّ
4ـ طٴيڂ ڃ٬خنِ حألٍؿٌُس حٓطْش ،ػڂ ٷ٬٤يخ ًَْٟ٫خً ،حًٻَ طٴْ٬الطيخ:

رَ َ ْت في ْلضي
ّ لّ ــي ي ـْ

أ ْخ َ َ ْعضي ألتََ ْ َ َعضي
ط َألْي َ ْ ضي
َ َ ْي َ طأل ي أل َ

ت ن ّفضن
أسٍرٍع ّ
ِ
إم ا ِ ـنا ن ـّ
ــدـ  /ــدـ /ـــ
ٓٔظلؼِٖ ٔٓ /ظلؼِٖ ٔٓ /ظلؼَ
أأل ّذ ٍم ٍ ّلضن هٍٍرّك ٍم ٍلضن

دـدـ /ـددـ/دــ
ٓظلؼِٖ ٔٓ /ظؼِٖ ٓ /ظلؼَ
ط ٍهّ م ٍع ّرضن
ٍح ٍ ّ ٍم طه ن ه ٍ

دـدـ /ـددـ/دــ
ٓظلؼِٖ ٔٓ /ظؼِٖ ٓ /ظلؼَ

1ـ ٷ ٪٤حألرْخص حٓطْشً ،حًٻَ طٴْ٬الطيخً ،حٓڂ حٿزلَ يف ٻپ ڃنيخ:
هَ حُ ّنِ٘ ٜإَْ ٝرخُ ُّٜزْق حهظِ ْ
1ـ ٝحُز ْي ٍُ ه ْي ٛخٍ ِإً ٛ
٢
ٗخك ًال
الال ِإ
كِ ٢إ
ِإ
-د  - /-د د  -- /-د - -د  - /-د د  -- /-د -ٓٔظلؼِٖ ٔٓ/ظؼِٖ ٔٓ/ظلؼِٖ

ـــ ّن
إ ِإٕــظخّ حُل٤خ ِإس
صأ َّنّ ـــٍْ ف
2ـ ــ
دــ/دـد /دــ/دـد
كؼ / ُٖٞكؼ / ٍٞكؼ / ُٖٞكؼٍٞ

3ـ ٍه َل أٍا ن ٍه َل ٍرعن
ة ــ ـــ ـــ /

ة ــ ـــ ـــ

ٓلخػ ِْظٖ ٓ /لخػِظٖ

4ـ

ُ
ارهو ا ِز ُ
مام
ئس ــو
ٍّ ّ

ٓٔظلؼِٖ ٔٓ/ظؼِٖ ٔٓ/ظلؼِٖ

م دـــى١ــ ٌع
ٗعـــح ٌعّ ىه٢ـــ ٌع
ـــٍْ ٣ي
عف
دــ  /دــ/دــ /دـ
كؼ / ُٖٞكؼ / ُٖٞكؼ / ُٖٞكؼٍْٞ

ة ــ ة ة ـــ  /ة ــ ـــ ـــ

ٓلخػِظٖ ٓ /لخػ ِْظٖ

غتًِء حٿٌحٳَ

و َّ
إم ف ن ف ن
عـ ن ــ
هد ّ
ٍ

دــ/دـد /دــ/دـد
كؼ / ُٖٞكؼ / ٍٞكؼ / ُٖٞكؼٍٞ

كؼ / ُٖٞكؼ / ٍٞكؼ / ُٖٞكؼُٖٞ

ٓٔظؼِٖ ٔٓ /ظؼِٖ

حظتظٸخٍد حٿظخځ

ب
ٍه َل ٍ ن إُذا أَ ٍ ّ

دــ/دـد/دــ/دــ

5ـ ٍم ّم ٍح ُلظٍ ا ٍل ّل ٍد ٍه ى
ـددـ  /ـددـ

حبَ حٿَؿِ

حظتظٸخٍد حٿظخځ

َّم ٍ ٍ ُل ّل
ٍم ّم ّ
أح ٍ ٍم ا ّ
ــدـ  /ـددـ
ػِٖ ٔٓ /ظؼِٖ
ٓٔضف
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غتًِء حٿَؿِ
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دع ا َّ ّهٍل ا عاذ ن
6ـ ُ

ت ا ُ
لادو
ٍما أ ّ ٍ

/دـ

دــ /دــ /دـ

دــ  /دــ

كؼ / ٍٕٞكؼ / ُٖٞكؼٞ

كؼ / ٍٕٞكؼ / ُٖٞكؼٞ

7ـ ٌّد
أخ ــو ُب
هد ٍ ـ ـ
صـ ـ ـح ًي ل ـ ـ ـ ـ ـ ّم ٌ
ــدـ /ــدـ  /دــ

مم ال ا ر ُب ا فر ُب
أ ض َو ّ
ـددـ/دـدـ/دــ

ػَ
ٓٔظلؼِٖ ٔٓ /ظلؼِٖ ٓ /ضف

ػَ
ٓٔظؼِٖ ٓ /ظلؼِٖ ٓ /ضف

8ـ ن ا ِشمس م ك َلا ن ا ُ
ماا
ِ
َ ٍّ
ٍ
دــ/دـد /دــ/دـد

كؼ / ُٖٞكؼ / ٍٞكؼ / ُٖٞكؼٍٞ

ت
9ـ أٍ ٍش ّم ًس وَّ ّ

ا

دــ/دـد/دــ/دــ

كؼ / ُٖٞكؼ / ٍٞكؼ / ُٖٞكؼُٖٞ

كؼ / ٍٕٞكؼ / ُٖٞكؼٞ

كؼ / ٍٞكؼ / ُٖٞكؼٞ

ٓلخػ ِْظٖ

ٓ /لخػِظٖ  /كؼُٖٞ

أمًر
11ـ ٍ -ه ٍك ّل ٍ
ض َّر أمر ّ
ة ــ ـــ ـــ  /ة ــ ـــ ـــ

ٓلخػ ِْظٖ ٓ /لخػ ِْظٖ

حظتظٸخٍد حٿظخځ

ال
مر ـ ـ
ُأل ا ـ ـ
شُر َ
الـ َ
او َم ــّ

دــ /دــ /دـ

ة ــ ـــ ـــ  /ة ــ ة ة ـــ  /ة ـ ـ

حٿَؿِ حٿظخځ

منال
او ؤ ٍاد عـ ـ ـاز يا ٍج ـ ـ ـ ـ
عـ ـ ِّيز ـ ـ
وـٍ
ـٍ

دـد  /دــ /دـ

رت ن ٍشر ٌ
و ٍم ٌ
رهل
ام ٍ
ٍ
10ـ إذا ٍ

غتًِء حظتظٸخٍد

غتًِء حظتظٸخٍد

هم ا ُّن ُ
وهل
ٍ ٍفٍ ّ ُما د ٍ

ة ــ ـ ـــ /

ة ــ ـــ ـــ  /ة ـ ـ

ٓلخعٍْطٖ ٓ /لخػ ِْظٖ  /كؼُٖٞ

حٿٌحٳَ حٿظخځ

ى ــ
أم ـ ـ ن ـ ـ ـ
تهَّ ـ ـ ٍل ـِ ـ
ـــ
مّ ٍ ّ

ة ــ ة ة ـــ  /ة ــ ـــ ـــ

ٓلخعٍٕ
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ٓ /لخػ ِْظٖ

غتًِء حٿٌحٳَ

62

ن ٌٜٙط٤زْٸْش ً أٓجڀش ڃظٌٷ٬ش  /ٷٌح٫ي
أ)أ ٷَأ حٿن ٚحألطِ ػڂ أؿذ ٫ڄخ ّڀْو ڃن حألٓجڀش :
( الدهر ٌومان ٌوم لش و ٌوم علٌش  ،فاؼتنم ٌومش فً عمل الخٌر و اإلحسان إلى اآلخرٌن  ،و
إذا جاء الٌوم الذي علٌش فال تكن حزٌنا  ،و لكن كن متفائال  ،و ال ُت ْب ِد ألحد ه ًّما ).
1ـ حٓظوَؽ ڃن حٿن ٚحٿٔخرٶ :
أ اسم فاعل لفعل ؼٌر ثالثً
ج أداة شرط ؼٌر جازمة

ب صفة مشبهة
د تركٌب ٌتضمن بدال .

 2أعرب ما تحته خط .
 3لم جاءت الهمزة فً كلمة ( اؼتنم ) الواردة فً النص همزة وصل ؟
ب) ّظټٌڅ ىٌح حٿٴَ ٩ڃن ستْ ٳٸَحص  ،ٿټپ ٳٸَس أٍر٬ش ريحثپ ًحكي ڃنيخ ٛلْق  ،حنٸپ اذل ىٳرت
اؿخرظٺ ٍٷڂ حٿٴٸَس ً ٍڃِ حإلؿخرش حٿٜلْلش عتخ ٫ڀَ حٿرتطْذ :

1ـ الجملة التً فٌها منادى مبنً مما ٌأتً :
أ ٌا عل ًٌ  ،ساعد المحتاجٌن
ج ٌا صان ًعا معروفا جزاش هللا خٌرا

ب ٌا قائ َل الحق  ،هنئا لش .
د ٌا مسر ًعا  ،تمهل .

 2اسم مفعول من الفعل ( باع ) :
ب مُباع
أ مبٌوع

ج َمبٌع

د مُبٌع.

 3اإلعراب الصحٌح لكلمة (نفسُ ) فً جملة ( حضر الوزٌر نف ُس ُه االحتفا َل ) .
د فاعل مرفوع.
ب توكٌد مرفوع ج بدل مرفوع
أ نعت مرفوع
 4الجملة التً ورد فٌها اسم االلة مما ٌاتً هً :
ب المزار ُع رج ٌل معطا ٌء
أ المِن َظار ٌقرَّ ب األشٌاء
د المستودع ملًء بالمواد الؽذائٌة .
ج َم ْوعِ دَنا بعد ؼروب الشمس
 5اسم الهٌئة من الفعل ( مشى ) :
ج َم ْش ٌَة
ب ِم ْشً
أ َم ْشً

د ِم ْش ٌَة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
62

63

حإلؿخرخص
أ)
 )1أ ـ متفائال

ب ـ حزٌنا

ج ـ إذا

دـ الدهر ٌومان ٌ :وم لش و ٌوم علٌش

طزي  :لو مضارع موزهل ه ع مب وزمه حذو حرو ا ل ب مم آألر .
)2
ِ
 ( 3ألنه فعل أمر أصله خمسة حروؾ .

ب)
1ـ أ
5ـ د

ٌا عل ًٌ2 .ـ ج مبٌع
ِم ْشٌة

3ب توكٌد مرفوع 4 .ـ أ

63

المِن َظار ٌقرَّ ب األشٌاء

64

أٷَأ حٿن ٚحألطِ ػڂ أؿذ ٫ڄخ ّڀْو ڃن حألٓجڀش :
( اتجهت الدلل إلى العمل المهنً  ،ل جعلته حلقة مهمة فً اقتصادها  ،لهل جزء أصٌل فً
خططها ٌعلد على الفرد العامل ل المجتمع بمنافع مدرارة  ،ل للال العمل ما عمرت األرض ،
فبه ٌعلل البنٌان  ،ل ٌزهل لجه الحٌاة ).
 1استخرج من النص السابق :
ب صٌؽة مبالؽة
أ اسم فاعل لفعل ثالثً

ج أداة شرط ؼٌر جازمة .

 2أعرب الكلمة التً تحتها خط فً النص إعرابا تاما .
 3لماذا كتبت الهمزة فً كلمة ( جزء ) على الصورة التً جاءت علٌها ؟
ب) ٌتكلن هذا الفرا من خمس فقرات  ،لكل فقرة أربعة بدائل لاحد منها صحٌح  ،انقل إلى
دفتر إجابتك رقم الفقرة ل رمز اإلجابة الصحٌحة لها على الترتٌب :
1ـ الجملة الصحٌحة فً ما ٌؤتً هً :
ب ٌا زٌ ُد  ،تم َّه ْل
أ ٌا زٌ َد  ،تم َّه ْل

ج ٌا زٌ ًدا  ،تم َّه ْل

2ـ اسم الهٌئة من الفعل ( لقف ) :
ب وُ قوؾ
أ َو ْق َفة

ج َم ْوقِؾ

د ٌا زٌ ٌد  ،تم َّه ْل

د ِو ْق َفة

3ـ اسم المفعلل من الفعل ( استعمل ):
د َمعْ َمل
َمعْ مول
ج
ب مُسْ َتعمِل
أ مُسْ َتع َمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حإلؿخرخص
أ)
 )1أ ـ العامل

ب ـ مدرارة

ج ـ لوال .

2ـ ّ٬ڀٌ  :فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة المقدرة على الواو منعا من ظهورها للثقل
 3ألنها متطرفة و سبقت بحرؾ ساكن .

ب)  1ب

2

د

 3أ
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أ)أقرأ النن األتً ثم أجب عما ٌلٌه من األسئلة :
( إنَّش مفكري هذه األمة علٌهم مسإللٌة مقدسة هً أن ٌحافظلا على الحضارة ل
الهلٌة  ،ل أن ٌسهملا بإبداعهم ضمانا لحق األجٌال فً حٌاة كرٌمة ال ٌتخللها عًء
من عنف ل ال ٌنالها ضربة من دمار  ،ل ال ٌجرفها طلفان المعللمات إلى التعتت ل
الضٌاا ).
 1استخرج من النص السابق :
أ اسم فاعل لفعل ؼٌر ثالثً

ب اسم مفعول لفعل ؼٌر ثالثً

ج اسم مرة

.

د صفة مشبهة

2ـ أعرب الكلمة التً تحتها خط فً النص إعرابا تاما .
 3ما سبب كتابة الهمزة على الصورة التً جاءت علٌها فً كلمة ( عًء ) الواردة فً النص؟

ب) ٌتكلن هذا الفرا من خمس فقرات  ،لكل فقرة أربعة بدائل لاحد منها صحٌح  ،انقل إلى
دفتر إجابتك رقم الفقرة ل رمز اإلجابة الصحٌحة لها على الترتٌب :
 1اإلعراب الصحٌح للفعل ( تتلاضع ) فً جملة ( إن تتلاضع للناس ٌقدرلك ) هو فعل
مضارع :
أ مرفوع

ب ـ منصوب

ج ـ مجزوم

د مبنً .

ٌ 2صاغ اسم المكان من الفعل ( جلس ) على ( ّم ْجلِس ) الن مضارعه :
أ ـ مفتوح العٌن

ب ـ مكسور العٌن

ج ـ مضموم العٌن

د ساكن العٌن .

3ـ اإلعراب الصحٌح لكلمة ( كال ) فً جملة ( حضر الفرٌقان كالهما ) :
أ بدل مرفوع و عالمة رفعه الضمة المقدرة
األلؾ
ج

ب

توكٌد مرفوع و عالمة رفعه الضمة المقدرة
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بدل مرفوع و عالمة رفعه

د ـ توكٌد مرفوع و عالمة رفعه األ لؾ
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 4عالمة إعراب الفعل ( لن ٌمضً ماهر إجازته المقبلة فً البٌت ):
أ الفتحة الظاهرة

ج الضمة الظاهرة

ب الفتحة المقدرة

د الضمة المقدرة

 5نوع المنادى فً جملة ( ٌاصدٌقً  ،ال تؽب عنً ):
أ مضاؾ

ب شبٌه بالمضاؾ

ج علم

د نكرة مقصودة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلجابات
أ)
 1أ مفكري

ب مُق َّدسة

ج ضربة

د كرٌمة

 2األمة  :بدل مجرور و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
 3ألنها متطرفة وما قبلها حرؾ ساكن

بـ
 1ج مجزوم  2ب مكسور العٌن
 5أ مضاؾ.
الظاهرة

 3د توكٌد معنوي مرفوع باأللؾ
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4

أ الفتحة
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أ)أ ٷَأ حٿن ٚحألطِ ػڂ أؿذ ٫ڄخ ّڀْو ڃن حألٓجڀش :
"التللث معكلة خطٌرة بٌئة ٌعانً منها أكثر سكان الدلل المتحضرة ل دلل العالم الثالث ل
تحتاج إلى استجابة فلرٌة لحل هذه المعكلة المتنامٌة لقد تحركت جهلد الجمعٌات ل الجهات
خال من السملم ل بإعراك
المختصة فً دعلة منا للتخفٌف من هذا السم القاتل بإنعاء
عالم ٍ
ٍ
أصحاب اختصان فً هذا المجال لقد أقر المإتمر البٌئً األلل
مجملعة متمٌزة من علما َء ل
َ
جملة من القرارات لخلق بٌئة أفضل للبعرٌة بإقراره  23بندا فً هذا الباب " .
1ـ حٓظوَؽ ڃن حٿن ٚحٿٔخرٶ :

أ اسم فاعل لفعل ؼٌر ثالثً
ج اسم مرة

ب اسم مفعول لفعل ؼٌر ثالثً
د صفة مشبهة.

 : 2علل كتابة الهمزة على السطر فً كلمة (علماء).
 : 3أعراب الكلمة التً تحتها خط فً النص إعرابا تاما .
ب) ٌتكلن هذا الفرا من خمس فقرات  ،لكل فقرة أربعة بدائل لاحد منها صحٌح  ،انقل إلى
دفتر إجابتك رقم الفقرة ل رمز اإلجابة الصحٌحة لها على الترتٌب :
1ـ الضبط الصحٌح لـ ( فاء ) كلمة جلسة فً جملة (جلست جلسة سلٌمة ) :
د َجلِسة.
ج ج ُْلسة
ب َج ْلسة
أ ِج ْلسة
 2عالمة إعراب الفعل(لٌسعى ) فً جملة(خلق اإلنسان لٌسعى إلى طاعة ربه ):
د السكون
ج الضمة
ب الفتحة المقدرة
أ الفتحة الظاهرة
 3نلا المنادى فً جملة ( ٌاقدس ٌا منارة العرائع ) :
ج
ب منادى شبٌه بالمضاؾ.
أ منادى مضاؾ.

علم

ٌ : 4عرب الفعل ٌدرس فً كلمة ( من ٌدرس ٌنجح ) :
أ فعل مضارع مرفوع ب فعل مضارع مبنً ج
د فعل مضارع مجزوم
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نكرة مقصودة .

فعل مضارع منصوب
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ٌ 5صاغ اسم المكان من الفعل ( رمى ) ( َمرْ َمى ) الن مضارعه :
د -مثال واوي
ج -ساكن العٌن
أ .مفتوح العٌن ب معتل ناقص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حإلؿخرخص
أ)
ب ـ حظتوظٜش

 )1أ ـ ڃ٘ټڀش ً ڃظلَ٠س ڃظڄِْس

ج ـ ىٌ٫س

٫ )2ڀڄخء  :ألنها متطرفة ل ما قبلها حرف مد ( ألف ) .
 3ـ (حٿزخد  :دو مورهر ه ع مب ور ا ك رة الظاهرة على آخره .
ب)
1ـ أ ـ ِج ْلسة .

.

2ـ أ ـ الفتحة المقدرة .
3ـ ؽ ـ علم .
4ـ ى ـ فعل مضارع مجزوم .
5ـ د ـ معتل ناقص

أ)أ ٷَأ حٿن ٚحألطِ ػڂ أؿذ ٫ڄخ ّڀْو ڃن حألٓجڀش :
68

دـ ه٤ريس
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( ّخ رنِ  ،ٻن نخؿلخ يف كْخطٺ ٫ڀْٺ أڅ حتيى حٿِ٘ء حٿٌُ طٔ َ٬اٿْو  ً ،اًح ً٬ٟض ٿنٴٔٺ
ىيٳخ ٳخؿظيي يف حتٸْٸو رخٿ٬ڄپ  ً ،ال طٸٲ ًِٷٴش حضتريحڅ  ،ٳڀټپ غتظيي نْٜذ )
حٓظوَؽ ڃټن حٿن: ٚ

اسم فاعل لفعل ؼٌر ثالثً

ج ) صفة مشبهة

ب ) اسم هٌئة

 2لم كتبت الهمزة فً كلمة ( الشًء ) على الصورة التً جاءت علٌها ؟
 3حدد جواب الشرط فً جملة  ( :و إذا وضعت لنفسش هدفا فاجتهد فً تحقٌقه ).
 4أعرب كلمة تسعى المخطوط تحتها فً النص إعرابا تاما .
ب) ٌتكلن هذا الفرا من خمس فقرات  ،لكل فقرة أربعة بدائل لاحد منها صحٌح  ،انقل إلى
دفتر إجابتك رقم الفقرة ل رمز اإلجابة الصحٌحة لها على الترتٌب :
1ـ اسم المكان من الفعل (عرض ) :
د مُعْ َرض
ج مُعْ ِرض
ب َمعْ ِرض
أ َمعْ َرض
 2نوع المنادى فً جملة ( ٌا واهب الخٌر  ،جزاش هللا خٌرا ):
د ) نكرة ؼٌر مقصودة
ب ) شبه بالمضاؾ ج) نكرة مقصودة
أ ) مضاؾ
 3اسم المفعول من الفعل ( هدى ) :
ج) ُم ْه ًدى
ب ) هدي
أ ) ها ٍد
د ) َم ْهدِيّ
 4جاء بدل ( بعض من كل ) فً جملة :
ب ) أعجبنً الفتى أدبه
أ ) تحرش الجٌش معظمه
د ) جاء أخً محمد
ج) المرء بأصؽرٌه :قلبه و لسانه
5ـ اسم الذي ٌعرب إعراب الملحق بالمثنى ورد فً جملة :
ب ) كلتا السٌارتٌن جدٌدة
أ ) كال الطالبٌن مجتهد
د كلتا المعلمتٌن مخلصة فً عملها
ج) كالنا صادق فً كالمه
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حإلؿخرخص
أ)
 )1أ ـ غتظيي

ب ـ ًِٷٴش

ج ـ حضتريحڅ أً نْٜذ

 )2حٿِ٘ء  :ألنها متطرفة ل ما قبلها حرف ساكن.
( 3ٳخؿظيي
 )4طٔ :َ٬فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة المقدرة منعا من ظهورها للتعذر.
ب)
1ـ أ َمعْ َرض

.

2ـ أ مضاؾ
3ـ ى َم ْهدِيّ
4ـ أ تحرش الجٌش معظمه
5ـ ؽ كالنا صادق فً كالمه
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)منهاج جدٌد
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إعـــــداد المـــــعلم  :صاٌــــل الغبٌن
0772432372

72

ت:

73

الوحدة الثامنة :
حٿني٠ش حٿَ٬رْش حظتظـيىس  :طؤّْي ٿڀلٶ نَٜس ٿڀ٬يٽ

الشرح:
كٓ ٢لخُٝش حٓظ٤ؼخد ٍٝف حُؼٝ َٜطل ّني٣خطٗ ،ٚيٍى ٓخ ُي٘٣خ ٖٓ َٓ٤حع ك٠خٍٝ ١طَحع ٓ٤خٓ٢
٠ٜٗٝش ػَرّ٤نش طؤّٓنٔض ك ٢حُوَٕ حُٔخ ٢ٟػِٓ ٠زخىة حُو٤ٓٞش ٝحُلَ٣ش ٝحُٞكيس ٝحالٓظوالٍ
ٝحُٔٔخٝحس ٝحُظوئًّ .خ طـِّنض حُ٘ظَس حُزؼ٤يس ٗل ٞحُٔٔظوزَ ك ٌٙٛ ٢حُ٘٠ٜش حُٔزخًٍش  ٢ٛٝط٘ ّن
ن
٣َ١ن حُؼَٔ ٖٓ أؿَ حُلَ٣ش ٝحُ٣ٜٞش حُو٤ٓٞش .كٌخٗض ٓ ٌٙٛطخُذ أ ّنٓش كِٜٔخ ؿ ّني ١حَُ٘٣ق حُلٖٔ٤
رٖ ػِّ٤١ –٢نذ ػَحٙ؛ ٓ َٞٗ٣ ٞٛٝغ أر٘خثٜخ أُٓ ٠ظوزَ َٓ٘م ألٓظ٘خ حُؼَر٤ش هخثالً" :إ ٗ٠ٜظ٘خ
اٗٔخ هخٓض ُظؤ٤٣ي حُلن َٜٗٝس حُؼيٍٝ ،اػِحُ ًظخد ٝاك٤خء ّٓ٘نش ٍٓ. ُٚٞ
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .
ٓلخُٝش حٓظ٤ؼخد ٍٝف حُؼٝ َٜطل ّني٣خط ٚو بناء ٓٔظوزَ َٓ٘م ألٓظ٘خ حُؼَر٤ش ٣ظلون ك ٚ٤حُلن
َٜٗٝس حُؼيٍٝ ،اػِحُ ًظخد ٝاك٤خء ّٓ٘نش ٍٓ. ُٚٞ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

حٓظْ٬خد  :حكظٞحء ڃريحع ٓ :ؼظوي جتڀض  :ظَٜص

ط٘ٶ  :طؼزَ

َّنٌ٣ :ظطِغ

حًٻَ ػالػش ڃن حدلرخىة حٿظِ ٷخڃض ٫ڀْيخ حٿني٠ش حٿَ٬رْش ٻڄخ ًٍى يف حٿن.ٚ
حُوّ٤ٓٞنش ٝحُلَّ٣نش ٝحُٞكيس ٝحالٓظوالٍ ٝحُٔٔخٝحس ٝحُظويّ.

ًٟق ىالٿش ڃخ حتظو ه ٢يف حٿ٬زخٍحص حٓطْش::
ي محاولة استٌعاب رلا العصر.
ؾ
أٓ ١خ ّ٤ٔ٣نِ ػَٜٗخ حُلخُ ٢ػٖ ؿ.َٙ٤
حَُ٘٣ق حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ٠ ٛ٘ٚ ٢شِٔ ٛغ أثٕبئٙب اٌِ ٝغزمجً ِؾشق ألِزٕب اٌؼشث١خ.
ٝكيس حَُإ٣ش ػ٘ي حَُ٘٣ق حُلٔ ٖ٤رٖ ػِٝ ٢أر٘خء حألٓش حُؼَرّ٤نش رٔٔظوزَ ُح.َٛ
ّ
٫ڀپًٛ :ٲ شتٌ حألڃري حضتٔن حٿني٠ش رخظتزخٍٻش.
ألٜٗخ ٍُػض رٌ ٍٝحُو َ٤كٗ ٢لْ ً ّنَ ػَر ّنٛ ٢خىم ك ٢حٗظٔخثٔ٣ ،ٚ٘١ُٞ ٚؼ ٠اُ ٠حالٓظوالٍٝ ،كووض
حٗظٜخٍحص ًزَ٤س كٓ ٢ز.ِٚ٤
كيى أىيحٱ حٿني٠ش ًٳٶ ٍإّش حظتٰٴٌٍ ٿو حٿَّ٘ٲ حضتٔني رن ٫ڀِ.
طؤ٤٣ي حُل ّن
ن َٜٗٝس حُؼيٍٝ ،اػِحُ ًظخد ٝاك٤خء ّٓ٘نش ٍٓ.ُٚٞ
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿ٬زخٍحص حٿظخٿْش:
ك هش٠ك اٌؼًّ
ف٘ ٟزٖ إٌٙنخ اٌّجبسوخ  ٟ٘ٚرؾ ّ
صور الكاتب حُ٘٠ٜش حُٔزخًٍش بانسان ٌشق ٣َ١ن حُؼَٔ
٠ ٛ٘ٚشِٔ ٛغ أثٕبئٙب اٌِ ٝغزمجً ِؾشق ألِزٕب اٌؼشث١خ
صور الكاتب ٓٔظوزَ أٓظ٘خ حُؼَر٤ش بشمس مشرقة
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رؼي َٓٓ ٍٝخ ٣وخٍد حُٔجش ػخّ ػِ ٌٙٛ ٠حُيػٞسٓ ،خ ُُ٘خ ٗٔظًٌَ رٌَ حػظِحُ حُٔ٘طِوٖ٤
حألٓخّٓ٤نُِ ٖ٤ؼٍٞس حُؼَر٤ش حٌُزَ :ٟكلع ًَحٓش حُؼَٝرش ٝحُظٔٔي رو ْ٤حإلٓالّ حُ٘زِ٤ش حُٔخٓ٤ش.
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .
حألٓخُِٓ ٢ؼٍٞس حُؼَر٤ش حٌُزَٟ
س
ٓظٌىٍ حُٔ٘طِنحص
ح
ح
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

ڃًٍَ :حٗو٠خء
ك٠خثَ

وشاِخ  :ػِس حإلٗٔخٕ
حٿنزْڀش :حُلٔ٘ش حُظخٓش

حٿًَ٬رش ٓ :خ ٣ظٔ ِ٤ر ٚحُؼَرٛ ٖٓ ٢لخص
حٿٔخڃْش  :حُؼخُ٤ش

َ

ٷْڂ :

ڃخ حظتن٤ڀٸخڅ حٿڀٌحڅ حنزؼٸض ڃنيڄخ حٿؼٌٍس حٿَ٬رْش حٿټربٍ؟
كلع ًَحٓش حُؼَٝرش ٝحُظّٔٔني رو ْ٤حإلٓالّ حُ٘زِ٤ش حُّٔنخٓ٤ش.
ُوي طّ ٜنيص  ٌٙٛحُؼٍٞس ُٔظخ َٛحٓظـالٍ حُي ٖ٣حُل٘٤ق ًخكش؛ ٓئًيس ،ك ٢حٗ ٕ٥لٔ ،ٚإٔ حإلٓالّ
ٝحُظويّ ٞ٘ٛحٕ ال ٣لظَهخًٕٔ .خ ١خُزض رظطز٤ن ٗظخّ حُِ٘٤ًٓٞ ٍٟٞش ٖٓ أٓٝ ْٛخثَ حإلٛالف
حالؿظٔخػٝ ٢حُٔ٤خٓٝ .٢أُٝض حُزؼي حُل٠خٍ ١حإلٗٔخُِٗ٘ٔ ٢طوش حُؼَر٤ش رؤًِٜٔخ ٝحُظٔٔي رخُظَحع
ٝحألٛخُش حُل٠خٍ٣ش كٞٓ ٢حؿٜش حألهطخٍ حُٔل٤وش رخألٓش ُؿ ّنَ حٛظٔخٜٓخ ٝػ٘خ٣ظٜخ .
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .
رق ّذ٘ ٞزٖ اٌضٛسح ٌّظب٘ش اعزغ ي اٌذ ٓ٠اٌؾٕ١ف وبفخ ِئوذح ،ف ٟأ ْ٢فغٗ ،أْ اإلع َ
ٚاٌزمذَ فٕٛاْ َل ٠فزشلبْ.
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

طٜيص :ؿخرٜض

ٛنٌحڅٝ :حكي ٞٛٝ ٞ٘ٛ ٙحُٔؼ َ٤أ ٝحُ٘ظَ٤

ححملْٸش :حُٔل٤طش

َ

أًٿض  :أػطض
ُ ّ
ؽ ٽ:

حٿرتحع  :حُؼخىحص  ٝحُظوخُ٤ي حٍُٔٝٞػش ػٖ حُِٔق
ٓؼظْ
ِّب ْ
٫ڀپ  :حإلٓالځ ًحٿظٸيځ ٛنٌحڅ ال ّٴرتٷخڅ.
ّن
ألٕ حإلٓالّ ٣يػ ٞاُ ٠حُظو ّنيّ ك ٢ط٘ َ٣ٞحألًٛخٕ حُزَ٘٣ش رَٓخُش حإلٓالّ حُ ّنٔ ْٔلش حُظ ٢طيػ ٞاُ٠
حُ٘٠ٜش ٝحَُه ّن ٢حإلٗٔخٗ ّنٞٓٝ ٢حؿٜش حألهطخٍ حُ ُٔليهش.
دلًح ٓ٬ض حٿؼٌٍس ٽط٤زْٶ ن٨خځ حٿٌٍٍ٘
ح
ألٗ ٖٓ ٚأٓٝ ْٛخثَ حإلٛالف حالؿظٔخػٝ ٢حُٔ٤خٓ.٢
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ًٝخٕ ٖٓ أر٘خء حأل ّنٓش حُظ ّنٞحه ٖ٤اُ ٠حُلَ٣ش ٝحُظـٔ٤ِٓ َ٤٤خٕ حُزٔظخٗ ،٢حًٌُ ١خٕ ٣ظطِغ أُٓ ٠ظوزَ
٣ظلون ك ٚ٤حإلٛالف حُٔ٘٘ٞى ٣ٝظْ ك ٚ٤طلٌ٤ي حالٓظزيحى ًٔخ رّ٤نٖ كً ٢ظخرٝ ًًَٟ" ٚػزَس أ ٝحُيُٝش
حُؼؼٔخٗ٤ش هزَ حُيٓظٝ ٍٞرؼي٘ٛٝ .1908 ،"ٙخ أه :ٍٞال ٣ؼ ّني حُظخٍ٣ن ٍَٓٝ٤س َٓىّ٣نش ،اٗٔخ ًًَٟ ٞٛ
ٝػزَس طللِ حُو٤خٍ ػِ ٠حُظلٌ َ٤ك ٢حٌُٖٔٔ ٖٓ ى ٕٝهٞ٤ى أ ٝكيٝى .
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .
عٍّ١بْ اٌجغزبٔ ٟأؽذ أثٕبء األِخ ايرٛالٌ ٓ١إلف ػ  ٚاٌزؾشس  ٚثٕبء ِغزمجً ِؾشق ٌألِخ

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
ّ
حٿظٌحٷني :حُٔخػُِ ٕٞظـ َ٤٤حظتنٌ٘ى:حُٔطِٞد

ٷٌْى :كٞحؿِ

حالٓظزيحى  :حالٗلَحى رخَُأ ١ىٕٝ

حتٴِ  :طيػْ
ٍٓ٘ٞس
ِّب ْ
٫ڀپ  :حإلٓالځ ًحٿظٸيځ ٛنٌحڅ ال ّٴرتٷخڅ.
ّن
ألٕ حإلٓالّ ٣يػ ٞاُ ٠حُظو ّنيّ ك ٢ط٘ َ٣ٞحألًٛخٕ حُزَ٘٣ش رَٓخُش حإلٓالّ حُ ّنٔ ْٔلش حُظ ٢طيػ ٞاُ٠
حُ٘٠ٜش ٝحَُه ّن ٢حإلٗٔخٗ ّنٞٓٝ ٢حؿٜش حألهطخٍ حُ ُٔليهش.
ِّب ْ
٫ڀپ  :حإلٓالځ ًحٿظٸيځ ٛنٌحڅ ال ّٴرتٷخڅ.
ّن
ألٕ حإلٓالّ ٣يػ ٞاُ ٠حُظو ّنيّ ك ٢ط٘ َ٣ٞحألًٛخٕ حُزَ٘٣ش رَٓخُش حإلٓالّ حُ ّنٔ ْٔلش حُظ ٢طيػ ٞاُ٠
حُ٘٠ٜش ٝحَُه ّن ٢حإلٗٔخٗ ّنٞٓٝ ٢حؿٜش حألهطخٍ حُ ُٔليهش.
دلًح ٓ٬ض حٿؼٌٍس ٽط٤زْٶ ن٨خځ حٿٌٍٍ٘
ح
ألٗ ٖٓ ٚأٓٝ ْٛخثَ حإلٛالف حالؿظٔخػٝ ٢حُٔ٤خٓ.٢

٫ڀپ ٓ :ڀْڄخڅ حٿزٔظخنِ أكي أرنخء حألڃش حٽطٌحٷني ٿإلٛالف ً حٿظلٍَ ً رنخء ڃٔظٸزپ

ڃَ٘ٵ ٿألڃش .
أً ًخٕ ٣ظطِغ أُٓ ٠ظوزَ ٣ظلون ك ٚ٤حإلٛالف حُٔ٘٘ٞى ٣ٝظْ ك ٚ٤طلٌ٤ي حالٓظزيحى .
ّ
ًٟق رتخٽ حٿظ ٌَّٜيف حٿ٬زخٍس حٓطْش" :ڃٔظٸزپ ّظلٸٶ ٳْو حإلٛالف حظتنٌ٘ى ًّظڂ

ٳْو طٴټْٺ حالٓظزيحى"
صوّ ر االستبداد شًء معقدا متشابكا ٌت ّم تفش ٌ
يكه.

ّ

ؿخءص ط٤ڀ٬خص ٓڀْڄخڅ حٿزٔظخنِ ڃنٔـڄش ڃ ٪ڃزخىة حٿني٠ش حٿَ٬رْشًٟ ،ق

ًٿٺ.
ًُي ألًٗ ٚخٕ ٘٘٣ي حُلَّ٣نش٣ٝ ،ظطِّنغ أُٓ ٠ظوزَ ٣ظلون ك ٚ٤حإلٛالف ٝطلٌ٤ي ٝحالٓظزيحى ًٔخ رّ٤نٖ
كً ٢ظخرٝ ًًَٟ "ٚػزَس أ ٝحُيُٝش حُؼؼٔخٗ٤ش هزَ حُيٓظٝ ٍٞرؼي1908 "ٙ
ّ
ّ
ظتخًح ال ّ٬ي حٿظخٍّن ٓريًٍس َٓىّش ٻڄخ ٍَّ ٓڀْڄخڅ حٿزٔظخنِ
ألٗٝ ًًَٟ ٚػزَس طللِ حُو٤خٍ ػِ ٠حُظلٌ َ٤ك ٢حٌُٖٔٔ ٖٓ ى ٕٝهٞ٤ى أكيٝى.
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ّن
إ حُظٔٔي رخٓظوالُ٘خ حُؼوخك٣ ٢ؼ٤ي طـي٣ي حُؼوَ حُؼَر ٢حُٔ٘لظق ػِ ٠ح٥هَ؛ حٗطالهًخ ٖٓ ه٤ٜٛٞظٚ
حُظ ٢طلظَّ حُظ٘ ّنٞع رؤٌٗخُٝ ٚحُظؼيى٣ش حُؼوخك٤ش حُظ ٢طوُ ٞىٗخ اُ ٠حُلي٣غ ػٖ ٓل ّٜٞحُؼ ٖ٤حُٔ٘ظَى.
ٝال ٗ٘ٔ ٠إٔ حُل٠خٍحص حُؼظٔ٤ش طلٔق حُٔـخٍ ُِظ٘ ّنٞع ٝطظوٌ ٖٓ "حُظٔخٓق ُِـٔ٤غ" ٗؼخًٍحًٌُ .ي
ًخٗض حُل٠خٍس حإلٓالٓ٤ش ك ٢أٝؽ حُىٛخٍٛخ طظٔغ ُي٣خٗخص ٝػوخكخص ٓظزخ٘٣ش ٝطّ ٠نْ أكَحىًح ٘٣ظٕٔٞ
ألػَحم ٝأْٓ ٓوظِلش .كٌخٕ حُظ٘ ّنٞع ٖٓ ٌٓخٖٓ حُوٞس ٝحالهظالف أكي حُٖٔ٘ حٌُّ٤ٗٞنش حُظ ٢هخّ ػِ٠
أٓخٜٓخ حُٞؿٞىٝ .كٔ٘٤خ طؼـِ حُؼو ٍٞػٖ طلٔ١ َ٤ز٤ؼش حالهظالفٝ ،طؤْر ٠حُوِٞد طوزّنَ ح٥هَ
ٝحٓظ٤ؼخد ٗظَط ٚك ٢حُل٤خس٣ٝ ،ظل ّن٘ ٠حُظؼّٜنذ ُِطخثلش أ ٝحُؼو٤يس َٓ ٝػخٕ ٓخ ط٘٘ؤ حُلٞحؿِ
ِ٣ٝىحى حُظزخػي رَٗ ٖ٤حثق حُٔـظٔغ حُٞحكيٝ ،طوظ ّنَ حُظٞحُٗخص حُطز٤ؼ٤ش ُؼالهش حإلٗٔخٕ رؤهٚ٤
حإلٗٔخٕ.
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .
حُظٔٔي رخٓظوالُ٘خ حُؼوخك٣ ٢ؼ٤ي طـي٣ي حُؼوَ حُؼَر ٢حُٔ٘لظق ػِ ٠ح٥هَ
أًؽ:حُؼِ ٞڃظزخّنشٓ :وظِلش أَ٫حٵ  :أٍٞٛ
ّ
ّ
ّظٴَ٘ ٕ٠ :زؾش ختظپ :ط٠طَد

حظتنٌ٘ى:حُٔطِٞد

طؤرَ  :طَكٞ

ًٟق ىالٿش حٿ٬زخٍحص حٓطْش :
أ) ّن
إ حُظّٔٔني رخٓظوالُ٘خ حُؼوخك ّن٣ ٢ؼ٤ي طـي٣ي اٌؼمً اٌؼشث ّ ٟإٌّفزؼ ػٍ ٝا٢خش.
حُزؼي ػٖ حُظؼّٜنذٝ ،طوزّنَ ح٥هَٝ ،حالٗلظخف ػِ ٠حُؼوخكخص حُٔظؼ ّنيىس.
ة)اٌزّغبِؼ ٌٍغّ١غٞٓ ،ؿِس كًِٔ ٢خطٜخ ػٔ٤وش ك ٢ىالُظٜخّٟٝ ،نق ٓخ طلِٔٓ ٖٓ ٚؼخ ٍضٕ.
حُظٔخٝ َٛحُظ َ٤ٔ٤ك ٢حُظؼخَٓ ٓغ ح٥هَٝ ،ٖ٣طوزّنِ ،ْٜػَ حهظالف أى٣خٗ ْٜأ ٝأؿ٘خٓ ْٜأ ٝأ.ُْٜٞٛ
ّ
ً
ّ
ّ
ؿ٬پ شتٌ حألڃري حضتٔن حضت٠خٍس حإلٓالڃْش منًٌؿخ ٿڀل٠خٍحص حٿْ٨٬ڄش ،رْن ًٿٺ.
ّن
طظوٌ ٖٓ" حُظٔخٓق ُِـٔ٤غ "ٗؼخٍحص ًٝ ،خٗض حُل٠خٍس حإلٓالٓ٤ش ك ٢أٝؽ حُىٛخٍٛخ طظّنٔغ
ألٜٗخ
ُي٣خٗخص ٝػوخكخص ٓظزخ٘٣شٝ ،طّ ٠نْ أكَحىًح ٘٣ظٔ ٕٞألػَح م ٝأْٓ ٓوظِلشٝ ،طوزَ ح٥هَ ٖٓ ؿَ٤
طؼٜذ ُطخثلش أ ٝػو٤يس.
ّ

ًٟق رتخٽ حٿظ ٌَّٜيف حٿ٬زخٍس حٓطْش (:ڃٔظٸزپ ّظلٸٶ ٳْو حإلٛالف حظتنٌ٘ى ًّظڂ ٳْو طٴټْٺ

حالٓظزيحى)  .كْغ صوّ ر االستبداد شٌ ًئا معقدا متشاب ًكا ت ّم تفشيك ُه.
ّ
ّ
ّ
حٿظنٌ ٩حٿؼٸخيف ڃن أىڂ ڃٜخىٍ ٷٌس حٿٌ٘٬د ًٟق ًٿٺ.
حُظ٘ ّنٞع ٖٓ ٌٓخٖٓ حُو ّنٞس ،ألّٗن٣ ٚوٞى اُ ٠حُؼ ٖ٤حُٔ٘ظَى حٗطالهخ ٖٓ حُو٤ٜٛٞش ٝحالٓظوالٍ
حُؼوخك ٢حُظ ٢طلظَّ حُظ٘ ّنٞع رؤٌٗخُٝ ٚحُظؼيى٣ش حُؼوخك٤ش ،كظوٞى اُ ٠حُؼوَ حُٔ٘لظق ػِ ٠ح٥هَ روزَحطٚ
حُٔوظِلش رؼ٤يح ػٖ حُظؼّٜنذ ٝحُظؤ.ْ٤
ّ
حًٻَ آػخٍ حالهظالٱ ً٫يځ طٸزپ حٓهَ ٻڄخ ًٍى يف حٿن.ٚ
٣ظل ّن٘ ٠حُظؼّٜنذ ُِطخثلش أ ٝحُؼو٤يس َٓ ٝػخٕ ٓخ ط٘٘ؤ حُلٞحؿِ ِ٣ٝىحى حُظزخػي رَٗ ٖ٤حثق حُٔـظٔغ
حُٞحكيٝ ،طوظ ّنَ حُظٞحُٗخص حُطز٤ؼ٤ش ُؼالهش حإلٗٔخٕ رؤه ٚ٤حإلٗٔخٕ.
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إ أهطخٍ حُلَٝد ٝىػٞحص حُظؤٝ ْ٤حُوطخد حُطخثل ٍَٝٗٝ ٢حُلَهش ٝحُظًَّ٘ ال ط٘زت اال
رخُِٔ٣ي ٖٓ حُٔؼخٗخس حإلٗٔخّٗ٤نش ٝحالٗظٜخى حُٔخكَ ُلوٞم حإلٗٔخٕ ،حًٌَُّ ١نٓ ٚطؼخُٝ ٠حٓظوِل ٚك٢
حألٍ ٖٓٝ .ٝحُٔلخٍهخص حُظ٣ ٢ؼخٜٗ٘ٓ ٢خ ٝحهؼ٘خ حُؼَرٝ ٢حإلٓالٓ ٢حُلـٞس رٓ ٖ٤خ ٘٣زـ ٢إٔ ٌٕٞ٣
ٓٝخ ً ٞٛخثٖ.
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .
أهطخٍ حُلَٝد  ٝحُظؤٝ ْ٤حُوطخد حُطخثل ٝ ٢حُلَهش ٝحُظًَّ٘ طـِذ حُٔؼخٗخس ُإلٗٔخٗ٤ش ٝط٘ظٜي
كوٞهٜخ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

حٿظًَ٘ځ:حُلَهش

طنزت :طوزَ حالنظيخٹ :أًٛخد حُلَٓش حٿٔخٳَ:حٌُٔ٘ٞف حُٞحٟق

حٿٴـٌس:حُٔظٔغ ر٤ٗ ٖ٤جٖ٤

ڃخ حظتٴخٍٷخص حٿظِ ّ٬خنِ ڃنيخ غتظڄ٬نخ حإلٓالځ ؟
حُلـٞس رٓ ٖ٤خ ٘٣زـ ٢إٔ ٓٝ ٌٕٞ٣خ ً ٞٛخثٖ.
مبخًح طنزت حضتًَد ًىٌ٫حص حٿظٸْٔڂ ًحطت٤خد حٿ٤خثٴِ ًًٍَٗ حٿٴَٷش ًحٿظًَ٘ځ

٫ڀَ حألڃش
ط٘زت رِٔ٣ي ٖٓ حُٔؼخٗخس حإلٗٔخّٗ٤نش ٝحالٗظٜخى حُٔخكَ ُلوٞم حإلٗٔخٕ ،حًٌَُّ ١نٓٚ
ٝحٓظوِل ٚك ٢حألٍٝ

طؼخُ٠
ّ

ڃخ حظتٸٌٜى رخٿ٬زخٍس حٓطْش" :ڃن حظتٴخٍٷخص حٿظِ ّ٬خنِ ڃنيخ ًحٷ٬نخ حٿَ٬رِ
ّ
ًحإلٓالڃِ حٿٴـٌس رني ڃخ ّنزِٰ أڅ ّټٌڅ ًڃخ ىٌ ٻخثن"؟
٘٣زـ ٢إٔ ٗظلخٗٝ ٍٝظوخ١ذ ال إٔ ٗظلخٍد ،كخهلل طؼخُ ٠حٓظوِق حإلٗٔخٕ ك ٢حألًٍَّٝ ٝنٓٚ
ٝىػخ ٙاُ ٠حإلػٔخٍ ٝحُو ،َ٤كٜ٘خى ٓلخٍهش ر ٖ٤ى ٍٝحإلٗٔخٕ ك ٢حإلػٔخٍ ٝحُز٘خء ٓٝخ ً ٞٛخثٖ
حُ ٖٓ ّٞ٤أهطخٍ حُلَٝد ٝىػٞحص حُظؤٝ ْ٤حُوطخد حُطخثل ٍَٝٗٝ ٢حُلَهش ٝحُظّنًَّ٘
ٝحالٗظٜخى حُّٔنخكَ ُلوٞم حإلٗٔخٕ.
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إ حإلٍحىس حُؼَر٤ش حُلَس حُٔٔئُٝش ال ط٘ل َٜػٖ طـِ٤ذ حُؼوَ ٝحُلٌٔشًٔ .خ ط٘ٔـْ ٓغ حُوْ٤
حإلٗٔخٗ٤ش حُٔ٘ظًَش حُظ٣ ٢ئى ١حُظٔٔي رٜخ اُ ٠طلو٤ن حألٖٓ ُِـٔ٤غ .إ حُزلغ ك ٌٙٛ ٢حُوْ٤
حُٔ٘ظًَش  ْٜٔ٣كً٘ ٢ق حُٞؿ ٚحُلو٤وُِ ٢ظطَفٝ .ك ٢ا١خٍ ٌٛح حُٔٔؼٗ ،٠لٖ رلخؿش اُ٠
حُظًَ ِ٤ػِ ٠حُٔ٘ظًَخص حُؼخُٔ٤ش ٝحإلهِ٤ٔ٤شٝ ،طلؼ َ٤ى ٍٝحُٔئٓٔخص حإلهِ٤ٔ٤ش ٝحُؼَرّ٤نش ،حُظ٢
طلَٔ أ٣ُٞٝخط٘خ ٝطل ّنيى ٓؼخُٜٔخ رٍٜٞس ٓٔظوِشٝ .ال ٍ٣ذ ك ٢إٔ ٓٔظوزَ حُؼَٔ حُؼَر ٌٖٔ٣ ٢ك٢
ك٠خء ٣يػْ حُظؼخٝ ٕٝحُظٌخَٓ ر ٖ٤ى ٍٝحإلهِٗٝ ْ٤ؼٞر .ٚكٔخ ٗؼخٗ ٚ٤حُ ٖٓ ّٞ٤أػَح ٝحُ ٖٛٞػِ٠
حُٜؼ٤ي حُل٠خٍ٣ ١ئًي حُلخؿش اُ ٠حُظـ ّنيى كٓ ٢وظِق حُٔ٤خىٝ ٖ٣طؼِ ِ٣ػوخكش حُؼَٔ ٝحُٔ٘خًٍش
ٝحإلريحع ٝحإلٗـخُ.
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .
حإلٍحىس حُؼَر٤ش حُلَس حُٔٔئُٝش ال ط٘ل َٜػٖ طـِ٤ذ حُؼوَ ٝحُلٌٔشًٔ .خ ط٘ٔـْ ٓغ حُوْ٤
حإلٗٔخٗ٤ش حُٔ٘ظًَش حُظ٣ ٢ئى ١حُظٔٔي رٜخ اُ ٠طلو٤ن حألٖٓ ُِـٔ٤غ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

طنٔـڂ:ط٘ظَى
حُ٠ؼق

ّٔيڂ٘٣ :ظَى

ًال ٍّذ َ :ل ؽه
ّ

ّټڄنٞ٣:ؿي

حٿٌىن :

أٗخٍ شتٌ حألڃري حضتٔن اذل حٿظڄٔٺ رخٿٸْڂ حإلنٔخنْش حظت٘رتٻش ٿڀزَ٘ ٫ڀَ حثظالٱ
ّ
ّ
أؿنخٓيڂ ًٌ٣حثٴيڂ ًأٌٛعتڂ ،رْن أىڄْش ًٿٺ.
ّن
إ حُظٔٔي رخُو ْ٤حإلٗٔخّٗ٤نش حُٔ٘ظًَش ٣ئ ّنى ١اُ ٠طلو٤ن حألٖٓ ُِـٔ٤غ  ْٜٔ٣ٝكٌ٘٤ق حُٞؿٚ
حُلو٤وُِ ٢ظطَّنف ،رخُظًَ ِ٤ػِ ٠حُٔ٘ظًَخص حُؼخُّٔ٤نش ٝحإلهِّ٤ٔ٤نشٝ ،طلؼ َ٤ى ٍٝحُٔئّٓنٔخص
حإلهِّ٤ٔ٤نش ٝحُؼَرّ٤نش حُظ ٢طلَٔ أّ٣ُٞٝنخط٘خ ٝطل ّني ى ٓؼخُٜٔخ رٍٜٞس ٓٔظوِّنش.
ّ
ّ
ّ
ٿٔڄٌه نَ٨س ڃٔظٸزڀْش يف حتٔني ًحٷ ٪حٿ٬خدل حٿَ٬رًِٟ ،ليخ.
حُظـ ّنيى كٓ ٢وظِق حُٔ٤خىٝ ،ٖ٣طؼِ ِ٣ػوخكش حُؼَٔ ٝحُٔ٘خًٍش ٝحإلريحع ٝحإلٗـخُٝ ،ىػْ حُظّنؼخٕٝ
ٝحُظّنٌخَٓ ر ٖ٤ى ٍٝحإلهِٗٝ ْ٤ؼٞر.ٚ
ٌّب
ّ
اڅ حٿزلغ يف حٿٸْڂ حإلنٔخنْش حظت٘رتٻش ّٔيڂ يف ٻ٘ٲ حٿٌؿو حضتٸْٸِ ٿڀظَ٤ٱ.
ية التطرّؾ الذي ٌتيستر وراء رداء آخر ال ي ّ
إظهار حققٌ
مثله.
ّ
ًٟق رتخٽ حٿظ ٌَّٜيف حٿ٬زخٍس حٓطْش:
كٔخ ٗؼخٗ ٚ٤حُ ٖٓ ّٞ٤أػَح ٝحُ ٖٛٞػِ ٠حُٜؼ٤ي حُل٠خٍ٣ ١ئًي حُلخؿش اُ ٠حُظـ ّنيى كٓ ٢وظِق
حُٔ٤خىٖ٣
صوّ ر الضعؾ الذي يصيب أبناء األمة الٌوم مرضا له أعراض تظهر على صاحبه.
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ٝاً ٗلظل ٢رؼي أ٣خّ هِِ٤ش روي٠ٍٓ َٜٗ ّٝخٕ حُل ،َ٤٠كبٗ٘ ٢أُؿ ٢حُظٜ٘جش ر ٌٜٙحُٔ٘خٓزش حُٔزخًٍش
اُ ٠أٝ ٢ِٛأر٘خء ٝ ٢٘١ٝحألٓظ ٖ٤حُؼَر٤ش ٝحإلٓالٓ٤ش؛ ٓخثالً حُٔ ٠ُٞحُؼِ ٢حُوي َ٣إٔ ٣ؼ٤ي ٙػِ٘٤خ ٝهي
ك ّنَ حُٔالّ ٝحألٖٓ ٝحالٓظوَحٍ كٍ ٢رٞع ٘٘١ٝخ حُؼَر ٢حٌُزً َ٤خكشٍُٝ ،كؼض أٌٗخٍ حُٔؼخٗخس
ٝحالٗظٜخًخص حُٜخٍهش ٌَُحٓش حإلٗٔخٕ ػٖ حُٔوظِؼٝ ٖ٤حُٜٔـَٝ ٖ٣حُالؿج ٖٓ ٖ٤أر٘خثٚ؛ اهٞط٘خ ك٢
حإلٗٔخٗ٤ش.
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .

حالكظلخٍ روي٠ٍٓ َٜٗ ّٝخٕ حُلٝ ،َ٤٠حُظٜ٘جش ٍألٓظ ٖ٤حُؼَر٤ش ٝحإلٓالٓ٤ش ر ٌٜٙحُٔ٘خٓزش
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

حنظٴِٗ :لظلَ

ّ

أصع :ٟأبعث

ّ
ًٟق رتخٽ حٿظ ٌَّٜيف حٿ٬زخٍس حٓطْش:

حٿٜخٍهش:حُلخىكش حٌُزَ٤س

كپ  :استوطن

ُ ٚسفؼذ أؽىبي اٌّؼبٔبح ٚاَلٔزٙبوبد اٌقبسخخ ٌىشاِخ اإلٔغبْ ػٓ اٌّمزٍؼٚ ٓ١اٌّٙغشٓ٠
ٚاٌ عئ ِٓ ٓ١أثٕبئٗ.
ّ ٛن ٍٞأٌٗخٍ حُٔؼخٗخس ً
ػوال َ٣كغ ػٖ ٛخكزّ ٛٝ ،ٚن ٍٞحالٗظٜخًخص اٗٔخًٗخ َٜ٣ع ّ ٛٝ ،نٍٞ
حُٜٔـّنَ ٖ٣ػٖ رالىٗ ْٛـَح ٓوظِؼًخ ػٖ حألٍ.ٝ
ُوي أٍحى طؼخُ٠ٍٓ َُٜ٘ ٠خٕ حُٔزخٍى إٔ  َٜٗ ٌٕٞ٣ػزخىس ٝطَر٤ش ٝطٞؿٝ ٚ٤طٞػ٤ن ُِٜالص
ر ٖ٤حُِٖٔٔٔ٤؛ ٗوق ػ٘ي ػظخطٝ ٚػزَٔٗٝ ،ٙظل٤ي ٖٓ ٓؼخٗٝ ٚ٤ىٍٝ .ٚٓٝال ٔ٣ؼ٘ ٢كٌٛ ٢ح حُٔوخّ اال
إٔ أً ّنًَ رؤ٤ٔٛش طؤٓ٘ٛ ْ٤يٝم ػخًُُِِٔ ٢خس ٝحُظٌخكَ .كٌٔ٘ إٔ أِ١وض  ٌٙٛحُيػٞس هزَ ػالػش ػوٞى
ّ٤ٗٝنق ُْ ،أطٞهق ًٓ ٞ٣خ ػٖ حُظًٌ َ٤رٜخ ٝرؤ٤ٔٛش حالٓظلخىس ٖٓ ٗظخّ حًُِخس كٓ ٢ز َ٤طلو٤ن حألٛيحف
حُظ٘ٔ٣ٞش ُِزِيحٕ حإلٓالٓ٤ش حألهَ ٗٔ ًٞحٟٔٝ ،خٕ حُل٤خس حٌَُٔ٣ش ُألكَحى ك ٢حُٔـظٔؼخص حإلٓالٓ٤ش،
ٝطؼِ ِ٣ه ْ٤حُـ٣َ٤ش ٝحُِٔطش حألهاله٤ش ٝحٌَُحٓش حإلٗٔخٗ٤ش.
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .

ٗ٠ٍٓ َٜخٕ حُٔزخٍى ٗ َٜػزخىس ٝطَر٤ش ٝطٞؿٝ ٚ٤طٞػ٤ن ُِٜالص ر ٖ٤حُِٔٔٔٝ ٖ٤أ٤ٔٛش طؤْٓ٤
٘ٛيٝم ػخًُُِِٔ ٢خس ٝحُظٌخكَ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

طٌػْٶ :طو٣ٞش  ٝاكٌخّ

ّ

ّ

ّ

ڃخ أىڄْش طؤْْٓ ٛنيًٵ ٫خظتِ ٿڀِٻخس ًحٿظټخٳپ حالؿظڄخِ٫؟

1ـ طلو٤ن حألٛيحف حُظّ٘ٔ٣ٞنش ُِزِيحٕ حإلٓالٓ٤ش حألهَ ٗٔ ًٞح،
2ـ ٟٔخٕ ك٤خس ًَٔ٣ش ُألكَحى ك ٢حُٔـظٔؼخص حإلٓالّٓ٤نش.
3ـ ٝطؼِ ِ٣ه ْ٤حُـّ٣َ٤نش ٝحُّٔنِطش حألهالهّ٤نش ٝحٌَُحٓش حإلٗٔخّٗ٤نش.
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ال طِحٍ حٍُٜٞس حُلو٤و٤ش حُٔٔلش ُِي ٖ٣حإلٓالٓ ٢طظؼَ ٝاُ ٠أهٔ ٠أٌٗخٍ حُظ٘ ٖٓ ٚ٣ٞهزَ أُٝجي
حٌُٔ٣ ٖ٣خٍٓ ٕٞحإلٍٛخد ٝحُؼيٝحٕ ٝحُظطَف رخْٓ حُي .ٖ٣إ حُظًَ ٖٓ ِ٤هالٍ حًُِخس ػِ ٠حُوْ٤
حإلٗٔخٗ٤ش ٓؼَ حَُكٔش ٝحإلكٔخٕ اُ ٠حُٔلظخؽ ٝحرٖ حُٔزٝ َ٤طل ٞ٣ٞحإلٗٔخٕ ٖٓ ك٤غ  ٞٛاٗٔخٕ،
ٝطؼِ ِ٣حُظٌخكَ حالؿظٔخػ ُْٜٔ٤ٓ ٢ك ٢اٗخػش ٍٓخُش حإلٓالّ حُلوش حُٔز٘٤ش ػِ ٠حُؼيٍ ٝحُٔالّ،
٘٣ٝؤ ٟرٜخ ػٖ ٓٔٔ٤خص حإلٍٛخد ٝحَُُّ ٛخد.
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .

حٍُٜٞس حُلو٤و٤ش حُٔٔلش ُِي ٖ٣حإلٓالٓ ٢طظؼَ ٝاُ ٠أهٔ ٠أٌٗخٍ حُظ٘ ٖٓ ٚ٣ٞهزَ أُٝجي حٌُٖ٣
ٔ٣خٍٓ ٕٞحإلٍٛخد ٝحُؼيٝحٕ ٝحُظطَف رخْٓ حُيٖ٣
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

حٿٔڄلش :حُِٜٔش حُِ٘٤ش اٗخ٫شَ٘ٗ :

حضتٸش:حُٜل٤لش حُؤ٣ٞش
ُّ

ّنؤٍ ٠ :جزؼذ حإلٍىخد:

عٍٛن ػذٚأ ٟثبٌمزً  ٚاٌزؾش٠ذ دٚ ْٚعٗ ؽك حٿَىخد :اٌخٛف اٌّشم َّيٟ
رني أىڂ حٿٴٌحثي حظتَؿٌس ٿڀِٻخس يف حجملظڄ ٪حإلٓالڃِ ٻڄخ ًٍى يف حٿن.ٚ

رؼض٠ض اٌزىبفً اٌز ٞاَلعزّبػ ٟاٌز٠ ٞغ ُٙف: ٟ
1ـ اؽبػخ سعبٌخ اإلع َ اٌؾمخ اٌّجٕ١خ ػٍ ٝاٌؼذي ٚاٌغ َ 2ـ ٕ٠ٚؤ ٜثٙب ػٓ ِغّ١بد اإلس٘بة
ٚاٌش٘بة.
ُّ

(جو النص)
ّ

ّ

ٌر

ڃىت ٻظذ ٛخكذ حٿٔڄٌ حظتڀٺ حألځ َّ حضتٔن رن ٣الٽ ىٌح حظتٸخٽ ؟
قبل حلول شهر رمضان المبارش عام 2015م
ٌر
ڃخًح ّٔظٌٻَ ٛخكذ حٿٔڄٌ يف ىٌح حظتٸخٽ ؟
ي الكبرى التً أطلقها المؽفور له ال ّ
ٌه أمجاد الثورة العربةٌ
شرٌؾ الحسٌن بن علي ،
يستذكر سم وه ؾ
ّ
الحق والعدل ركائز لها.
وما واكبها من نهضة ا ّتخذت من قٌم
ڃخ ى٫خ ٛخكذ حٿٔڄٌ يف ىٌح حظتٸخٽ ؟
ي المجتمعات اإلنسانٌة  ،ونبذ ال ّتعصب بأشكاله.
٠ذػ ٛإلى تعزٌز ثقافة الحوار وال ّتسامح ؾ
ٍَّ شتٌه حألڃري كٔن رن ٣الٽ أڅ ٿڀرتحع حضت٠خٍُ أىڄْش ٻزريس يف كْخطنخ .
ي ظ ّل االستقالل الثقافً الذي آمن بالتشارشٌة وقبول اآلخر،
عنصر مه ّم من عناصر ال ّتطوّ ر ؾ
واتخذ من التارٌخ جسرا نحو اإلبداع وال ّتطور.
حُظٔخٝ َٛحُظ َ٤ٔ٤ك ٢حُظؼخَٓ ٓغ ح٥هَٝ ،ٖ٣طوزّنِ ،ْٜػِ ٠حهظالف أى٣خٗ ْٜأ ٝأؿ٘خٓ ْٜأ ٝأ.ُْٜٞٛ
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ّ

قضايا لغوية
العدد
1ـ (حأل٫يحى ڃن 3اذل )10
ي الجملة.
ي ال ّتذكٌر لالتؤنٌث ،وتعرب األرقام تبعا لموقعها ؾ
تخالف المعدلد ؾ
ؾ
طالع زٌد ثالثة كت ٍ
قصن.
ب لأربع
ٍ
َ
ي الجملة.
وتعرب األرقام تبعا لموقعها ؾ
)حٿ٬يىحڅ 11ـ ) 12
ي التذكً لالتؤنث ،وٌأتً تم ٌزهما مفردا منصوبا .نحو:
ٌ ٌطابقان المعدلد ؾ
ي األردنّ اثنتا اعرة محافظة،
ؾ
ُ
ي.
عر كتابا وإحدى َع ْش َر َة روا ة
قرأت أَ َحدَ َع َ
ي الجملة.
العدد (  )11يبنى على فتح اَلجزأين رفعا ونصبا وجرّ ا تبعا لموقعه ؾ
ي الجملة ،وجزؤه الثانً
العدد (  )12جزؤه األول يعرب إعراب المثنى تبعا لموقعه ؾ
يبنى على الفتح .
)حٿ٬يىحڅ 13ـ ) 19
ردا منصوبا ٔ،ؾٛ
جزؤها األول ي ٌخالؾ المعدود والجزء الثانً ٌوافقه ،وٌأتً تم يزها مؾ
:

َ
ععر طالبا .
خمسة
ي الرّ حلة
اشترش ؾ
َ
تس َع ع ْ
عر َة معلّمة.
ؾ
ي مدرسة اإلناث ْ
ًّ
تبعا َ لملقعها فً الجملة.
رفعا لنص ًبا
لجرا ً
ل ُت ْبنى على فتح الجزأٌن ً
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) أٿٴخ ٥حٿ٬ٸٌى ڃن  20اذل ) 90
رفعا
السالم ،فتعرب إعرابه تبعا لموقعها ؾ
ي الجملة؛ ً
ملحقة بجمع المذكر ّ
ًّ
ردا منصوبا وتلزم ألفاظ العقود صورة
لجرا بالٌاء  ، ،وٌأتً تم يزها مؾ
باللال،لنص ًبا
شراً أم م ؤنثا نحو:
أكان مذ ّ
واحدة مع معدودها ،سواء َ
ْ
طالب.
ة
شاركت ؾ
ي الحوار ععرلنَ
ُ
وحفظت ثالثٌنَ بٌتا من الشعر.
ردا مجرورا باإلضافة ،نحو ُ :
كتبت
(األعداد مئة و ألؾ و ملٌون ) ٌأتً معدودها مؾ
فقرة فً مئ ِة كلم ٍة.
(حال٫يحى حٿرتطْزْش ٫ڀَ ًُڅ ٳخ٫پ) :
ابع من الرلاة.
الر َ
تطابق المعدود ،نحو :قرأت الفصل ّ
ًّڀلٶ رخٿ٬يى ٻڀڄش) ر:(٪٠

ي ّل عن ثالثة وال ٌ
وه ي تد ّل على عدد مبهم ال قٌ
يزٌد على تسعة ،و ُتستعمل
يون معطوفا
األعداد المفردة من ( 3ـ  )9لقد تر ّكب مع الععرة تركٌبا مزجٌا وقد ٌك
علٌها أحد ألفاظ

استعمال -

العقود ،وحكمها من حي ٌ
ث التذشٌر والتأنٌث أو اإلعراب كأحكام األعداد من ( 3ـ )9
نحل :
ُ
أعوام.
ي القدس ِبضع َة
أقمت ؾ
1ـ
ٍ
ُ
ضع سنوا ٍ
ت.
مكثت ؾ
2
ي م ّك َة ِب َ
ُ
شاهدت ِبض َع َة َع ْش َر رجال.
3
 4كلّ ُ
مت ِبضْع ع ْش َر َة امرأَة.
 5صافحْ ُ
ت بضعة وعشرين رجال.
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ٻڀڄش حٿنْٲ :
ّ

العقد على وتد ّل على عدد من اللاحد إلى ال ّثالثة  ،وال تستعمل ّإال
حٿنْٲ :اٌضائذ ػٍَ ٝ
ونيؾ) أي ) :
ونيؾ ،م ٌة
ونيؾ  ،أَ ْلؾٌ َ
ئ َ
عون َ
بعد العقلدلبعد المئة ل األلف نحو (:أَرْ َب َ
أكثر من زٌادة على (.لتلزم حالة لاحدة من حي ٌ
ث ال ّتذشٌر والتأنٌث  ،نقول:
ونيؾ.
جاء ثالثون رجال َ
أنف ْق ُ
ت عشرون دٌنارا و نٌؾ.
ْ
حفظ ُ
ت عشرون قصٌدة و نٌؾ.
ّ
املصدر الصريح
صرٌح اسم ٌدٌل على حدث لٌس مقترن بزمن معٌن .
المصدر ال ّ
ومن ألزن مصادر الفعل ال ّثالثً المعهلرة:

َف َعل َ :م َر ض
فُعولة :سُهولة
َف َعالن َ :ج َرٌان
فِعالة :صناعة
عًٌل :دبيبٌ
فُعال :سُعال.
ؾ
فُعُول :قدوم َفعْ ل َ :عرْ ض
َ
الصرٌح غٌر الثالثً  ً،فله أوزان مح ّددة:
أ ّما المندر ّ
الرباعً:
ّ
ئ
َتفعِلة :تهد ة
تفع ٌل :تشد ٌد
إفالة :إعادة
إفعال :إنتاج
َفعْ لَلة َ :ط ْم أنة.
ِفعْ ليل ِ :وسْ واس
فِعال ومُفاعلة :جدال ومجادلة
الخماسً :
تفاعُل :تبا نٌ
تفعُّل :تعلُّم
ي
انفعال :اندماج
افتعال :اجتهاد
اسوداد.
سداسً :
ال ّ
اسْ تِفالة :استجابة  ،افعٌعال :اخشي ٌ
شان.
اسْ تِفعال :استؽفار
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الوحدة التاسعة  ( :مفاتٌح القللب )
جو النص
من كاتب مقالة (الكلمة الحللة).
محمد النقّاش
اذكر اسم الكتاب الذي أخذت منه هذه المقالة.
ٓٞحُ٤ي حألٍم
ماذا تناللت مقالة الكلمة الحللة ؟
ٌب  ٝكٖٔ حُظؼخَٓ ك ٢اٗخػش حُٔلزش  ٝحألُلش ر ٖ٤حُ٘خّ ٓٝخ ٣ـذ إٔ
تناولت المقالة أثر الكلمة الط ة
طٌ ٕٞػِ ٚ٤حُؼالهخص ر ٖ٤أكَحى حُٔـظٔغ اإلنسانً.
ما األسللب الذي نهجه الكاتب فً كتابة مقالته" الكلمة ال ُح ْللة "؟
ي التعامل بين
ي ال ّتفشٌر وال ّتعبٌر بلؽة تبعث على األمل والتفاؤل ؾ
خاص ؾ
ا
ن جا
يها الكاتب ه
نهج ؾ
ّ
الحق والخير.
نحو سُبل
ال ّناس ،ود ْفعهم َ
ّ
1ـ ڃخ نٌ ٩حظتٸخٿش حٿٔخرٸش؟
حؿظٔخػ٤ش.

ّ
ّ
3ـ حٓظوَؽ هٜخثٜيخ ًٳٶ ڃخ ط٬ڀڄظو يف حظتٸخٿش حالؿظڄخْ٫ش.

ط٘خُٝض ه٤٠ش طّ ٜنْ حُٔـظٔغ ٝطٞػّنَ ك ٢ػالهخطٞٓ ،ٚؿِسِٜٓ ،ش ،هَ٣زش ٖٓ حُل٤خس حُٞحهؼّ٤نشٓ،ؼخٜٗ٤خ
ٝحٟلش ٓٝظَحرطش.
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الشرح:
ٓ ِإٔ ْؼظُٜخ طوٞٛٝ ٍٞطٜخ ٌ ٣عوظ٘ن رخُزٌخء" ٌٙٛك٤خس ال طُطخم !ٗؼَٔ ٓلخرش حُّ٘نٜخٍ ٝرؼ ٞحٌُِ ٤عَ ٝ،ال
ٌٗخكؤ ّناال رخُظؤٗ٤ذ ٝحالٗظٜخٍ ،ال ٗٔٔغ ٖٓ أكي ًِٔش ك ُِْٞس ،اّٗنٜخ كخُش ال ططخم"ًخٗض حُٔظٌِِّرٔش ػخِٓش
ٌع
حُز٤ض حُظ ٢حٗظْ َٜطٜخٛٝ ،زّنض ػٌِٜ٤عخ حُِّنّٞ؛ ألّٗنٜخ هَٜص ك ٢أىحء ٝحؿذ ٝ .ظٌعَٜ
أٓ٤ش طوخ١ذ كظخس
إٔ ٍرّنش حُز٤ض ًخٗض هي أٓطَ ْطٜخ رٔؼَ ٌٛح حُٞحرَ ك ٢حُٜزخف حُزخًَّ ،ن
ّن
ٝإٔ ٍدّن حُز٤ض ُْ ٌ ٣عٞكِّرَ ٞٛطٚ
ك ٢حُٔٔخء حٌُٓ ١زن ،كظلـّنَ حُزًَخٕ،رًَخٕ حإلٗٔخّٗن٤ش ك ٢أرٔٓ ٢طخُزٜخ ٝ ،طٌِّنٔض حُوخىٓش حألٓ٤ش
رِـش كِٞٔ٤ف.
1ـ ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .
رٌخء حُوخىٓش ٗظ٤ـش طؤٗ٤زٜخ ٖٓ كظخس حُز٤ض .
 2ـ ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

حٿظؤنْذ  :حُٔزخُـش ك ٢حُظٞر٤ن ًحالنظيخٍ :حُِؽْ ٍ حٿٌحرپ  :حُٔطَ حُـِ َ٣ٳْپٌٓٱ :كٌْ٤
ّ
ّ
3ـ ًٟق ىالٿش ٻپ ٫زخٍس ڃن حٿ٬زخٍحص حٓطْش:

أ -رمٛي ٚفٛرُٙب ٠خزٕك ثبٌجىبء.

(دَلٌخ ػٍّ ٗ :ٝنيس حُّ٠ن٤ن ٝحُلِٕ).

فزفغ َش اٌجشوبُْ  ،ثشوبُْ اإلٔغبٔ١خِّب( .دَلٌخ ػٍّ :ٝن
إٔ حُوخىٓش ُْ طؼي طلظَٔ  ٌٙٛحُٔؼخِٓش ،كؼخٍص
دّ -
ٝحٟطَرض).
ؽ ـ رىٍّّذ اٌخبدِخ األِّ١خ ثٍغخ فٍ١غٛف( .دَلٌخ ػٍ :ٝطـَرظٜخ حُظ ٢ؿؼِضٛخ طظٌِّنْ ًخُلٌٔخء ٍؿْ
أّٓ٤نظٜخٝ ،ىالُش ػِ ٠هَٜٛخ ٟٝؼق حكظٔخُٜخ).

ّ
ّ
ّ
4ـ ًٟق حٿ ٌٍٜحٿٴنْش يف ڃخ ّؤطِ:
ِّب
َْ
ّ ّ
أ ٨ًّ-يَ أڅ ٍرش حٿزْض ٻخنض ٷي أڃَ٤طيخ مبؼپ ىٌح حٿٌحرپ يف حٿٜزخف حٿزخٻَ.

ّ ٛنً ٍٞالّ حُظؤٗ٤ذ ٝحالٗظٜخٍ حٌُٛ ١زّنظٍ ٚرّنش حُز٤ض ػِ ٠حُؼخِٓش ٓطَح ٗي٣يًح.

ّ
ّ َ
ة -ٳظٴـَ حٿربٻخڅ،رَٻخڅ حإلنٔخڅّش يف أرٔ ٢ڃ٤خٿزيخ
شبه مطالب العاملة رخُزًَخٕ
5ـ ٫خڃڀض ٳظخس حٿزْض حطتخىڃش ڃ٬خڃڀش ٷخْٓش:
أ ٘-بدِّب فٛسا ِٓ ٘زٖ اٌّؼبٍِخ.
حُظؤٗ٤ذ ٝحالٗظٜخٍ ٝحُِٝ ّٞؿ٤خد حٌُِٔش حُلُِٞس.

ة -ڃخ ٓزذ ىٌه حظت٬خڃڀش.
طو َ٤ٜحُوخىٓش ك ٢أىحء ٝحؿذ.
ّ
ى -ڃخ حٿٌُ ٻخنض طظٌٷ٬و حٿ٬خڃڀش ڃن أىپ حٿزْض ڃٸخرپ ٫ڄڀيخ.
ًِٔش ك ُِْٞس.
 6ـ ڃخ حٿٌُ أػخٍ ٯ٠ذ ً كِڅ حٿ٬خڃڀش حألڃْش ؟
ألٜٗخ ٟخهض ٖٓ كظخس حُز٤ض حُظ ٢حٗظْ َٜطٜخٛٝ ،زّنض ػٌِٜ٤عخ حُِّنٗ ّٞظ٤ـش حُظو َ٤ٜك ٢أىحء حُٞحؿذ
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حٌُِٔش حُل ُِْٞس ،حٌُِٔش حُِط٤لٌعشٓ ،خ أكٞؽ أٓٔخػ٘خ اُٜ٤خ  ،رَ ٓخ أكٞؽ هِٞر٘خ ! ّن
إ ًِٔش ٌَٗ أ ٝػ٘خء،
ًِٔش طِطّنق أ ٝىػخء ،طُوخٍ ك ٢كٌ٘٤عٜخ ،طلؼَ كؼَ حُٔلْ َ ،كظُلَف حُوِذ حُلِٝ ،ٖ٣طٔٔق ػَم
ق حُوِٞد ،كؤٗض ك ٖ٤طوُ ُٖٔ ٍٞي ػ٘ي ٙكخؿشً ُٞٝ ،خٕ
حُٔظؼذٝ ،طلَِّرى حُّ ٜنٔش ٝحَُٔٝءس .اّٗنٜخ ٓلخطٌ ٤ع
ىٗٝي ٓوخٓخ أً ٝخٕ أؿَ٤ح ُي ٖٓ ،كِ٠ي أ ٝحػَٔ ٓؼَٝكخٝ ًٖ ،حػوخ أّٗن٤ٓ ٚئى ١حُؼَٔ ػِ ٠هٝ َ٤ؿٚ؛ ألٗٚ
ٓ٤ئى ٚ٣رٔلزّنش ،ػْ ٓظً ٠خكؤط ٚرٌِٔش حُ ّنٌَ٘ أ ٝحُؼّن٘خء أ ٝحُ ّنيػخءُ ،ىط ٚطؼِّنوخ ريٝ ،كَٛخ ػِ ٠اٍٟخثي.
1ـ ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .
حٌُِٔش حُل ُِْٞس ،حٌُِٔش حُِط٤لٌعش طلؼَ كؼَ حُٔلْ َ  ٝطـؼَ حُؼَٔ ٣و ّٞرٞحؿز ٚػِ ٠أًَٔ ٝؿٚ
 2ـ ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
َ
أكٌؽ:أٗي كخؿش اُ ٚ٤حٽػنخء :حُٔيف

حظتًَءسٓ :ؼخٗ ٢حَُؿُٞش

3ـ ڃخ أػَ حظت٬خڃڀش حٿڀْ٤ٴش يف نٴٌّ حٓهَّن؟
طلؼَ كؼَ حُّٔنلَ ،كظلَ ُف حُوِذ حُلِٝ ،ٖ٣طٔٔ ُق ػَم حُٔظؼذٝ ،طل ّنَ ُ
ى حُّ ٜنٔش ٝحَُٔٝءس.
ّ
ّ
ّ
4ـ ًٟق حٿ ٌٍٜحٿٴنْش يف ڃخ ّؤطِ:

أ ِ--ب أؽٛط أعّبػٕب اٌ ٝوٍّخ ؽىش أ ٚصٕبء !وٍّخ رٍطّف أ ٚدػبء ،أّٙب ِفبر١ؼ اٌمٍٛة.
ّ ٛن ٍٞحُوِٞد أرٞحرًخّ ٛٝ ،ن ٍٞحٌُالّ حُطّ٤نذ ٓلخط٤ق ُ ٌٜٙحألرٞحد.

ظتخًح ّئىُ حٿ٬خڃپ ٫ڄڀو ٫ڀَ هري ًؿو رٔڄخ٫و ٫زخٍحص حٿظڀ٤ٲ (ڃن ٳ٠ڀٺ أً ح٫ڄپ ڃًَ٬ٳخ ).
ألٗ٤ٓ ٚئى ٚ٣رٔلزّنش اً أٗي ُىط ٚطؼِّنوخ ريٝ ،كَٛخ ػِ ٠اٍٟخثي.

ٝحٌُِٔش ْ
حُلِٞس ال طـٖ ػٖ حألؿَ حُٔخىّ١نٝ ،ال طٌ ٕٞػِ ٠كٔخر ،ٚكظلخْ ٍٝ
إٔ ط٘ظوٝ ٚ٘ٓ ٚطوظٜي؛
إٔ حُويٓش ٝحؿزشّ ،ن
ألٕ حألؿَ ٝحؿذ ًٔ ،خ ّن
ّن
ٌُٖ حٌُِٔش حُلُِٞس ػطخء؛ كل٣ ٖ٤يكغ ٛخكذ حُؼَٔ
حألؿَ ٣ ٞٛٝوٌعِٔٓ: ٍٞض ٣يحىٓٝ ،ظ ٠هٌعز ٞحُؼخَٓ أؿَ٣ ٞٛٝ ٙوُٜ ٍٞخكذ حُؼَٔ :ػ ّنٝٞ
ػِ٤ي ،أِ ٞ٣ ٝإؿِ حالػ٘خٕ ك٤ظزخىالٕ ًِ ِإٔش أٌَٗىٗ ،ؼَ ًالٔٛخ أّٗن ٚكؼَ أًؼَ ٖٓ حُٞحؿذّ ،ن
ٝإٔ ػالهظٚ

رخ٥هَ ُْ طؼي ػالهش ٓ٘لؼش ٓخى٣ش  َْٛكشّ ،ن
ٝإٔ حُوِذ ك ّنَ ٓل ّنَ حُـ٤زٝ ،ٖ٤اًح حُويٓش حُٔخى٣شّن طَطي١ ١خرؼخ اٗٔخٗ٤خ
ٍٝكخٗ٤خ  ٞٛحُطّنخرغ حُٞك٤ي حٌُ٣ ١ـذ إٔ ٞٔ٣ى حُؼالهخص ر ٖ٤حُّ٘نخّ؛ ألٗ٤٠٣ ٚغ ُّ
حُطٔؤٗ٘٤ش  َ٘٘٣ ٝحُٜ٘خء.
1ـ ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .
حٌُِٔش حُل ُِْٞس ػطخء  ٝال طٌٖ ػِ ٠كٔخد حألؿَ حُٔخى١
 2ـ ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
َٛكش :هخُٜش طَطي:١طظؤْ ٌٔ٣عٞى٘٣ :ظَ٘
َّي
3ـ أٗخٍ حٿټخطذ اذل أڅ حٿټڀڄش حضتڀٌس ٤٫خء ڃخ حٿٌُ ّ٠ٴْو ىٌح حٿ٤٬خء ٫ڀَ حٿ٬الٷش رْنيڄخ:
ٝإٔ هِزْٜٔ٤خ ّن
إٔ حُؼالهش رٜٔ٘٤خ ُْ طؼي ػالهش ٓخى٣ش ِّٛر َكشّ ،ن
ّن
كال ٓلَ ؿ٤زْٜٔ٤خ ،رطخرغ اٗٔخٗ ّنٍٝ ٢كخٗ.٢
ّ
4ـ ًٟق ىالٿش حٿ٬زخٍس حٓطْش:
أ" ٚ-أّْ اٌمٍج ٓ١ؽ ّ ِؾ ًّ اٌغ١ج ِّْٓ١ب ".أ ٞأَّْي  :حُؼالهش حإلٗٔخٗ٤ش ططـ ٠ػِ ٠حُؼالهش حُٔخىّ٣نش.
َٛكش)
امج ْو ثبٌؾّىً ػ ٌٓ١اٌفؼً :كًِٔ ٢ش ( ٣وز٣( ) ٞوزِإٝ )ٞكخء حُلؼَ كًِٔ ٢ش ( َٛكش ) ( ِإ
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ٌع
ٝحُِ٣ض كظٜيع رؤَٓىٔ٤ُٝ،ض ك ٢كخؿش
حٌُِٔش حُل ُِْٞس ٖٓ ِٓح٣خ حإلٗٔخٕ ،كخُ٥ش طٞكّنَ ُٜخ حُٞهٞى
اُْ ٠
إٔ طوُٜ ٍٞخ  ٖٓ:كِ٠ي أ ٝأٌَٗى ٝ ،طئى ١حُؼَٔ ريهّنش ٝأٓخٗش هي ٌعػـِ ػٜ٘خ حإلٗٔخّٕ ،ن
ٌُٖ
حُّ٘نل ّٞحُٜٔخء  ْٔٛحُ٥ش ،حُّ٘نل ّٞحُٔظ٘ ّنٌَس إلٗٔخٗ٤ظٌعٜخ طل َ٠حُظؼخَٓ ٓغ حُ٥ش ػِ ٠حُظؼخَٓ ٓغ
حإلٗٔخٕ ،كّنظٜزق كِٔلش حُظّنؼخَٓ ر ٖ٤حُّ٘نخّ ػِ ٠أٓخّ ػَٔ ٘٣ـِ ٝأؿَ ٣يكغ ال ٗ٤ٜذ ُِوِذ ٝال
ُِٔخٕ كٝ ،ٚ٤طٜزق حُل٤خٌعس ًٔخ هخُض حُؼخِٓش ٗ٤جخ ال ٣طٌعخم.
1ـ ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .
الكلمة الحُ ْلوة من مزاٌا اإلنسان و ال ّنفوس الصماء المتن ّكرة تفضل التعامل مع اآللة .
 2ـ ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

ّ

ٌر

ڃِحّخ  :هٜخث ٚطٜي: ٩ط٘لٌ حٿٜڄخء :ال طٔٔغ أ ٝطـ٤ذ حظتظنټَس :حُٔظـَ٤س ال ُ٣خٵ  :ال ٣لظَٔ
ّ
3ـ أٗخٍ حٿټخطذ اذل أڅ ىٳٛ ٪خكذ حٿ٬ڄپ حألؿَ ٿڀ٬خڃپ ًحؿذً ،حٿټڀڄش حضتڀٌس ٤٫خءڃخ حٿٌُ

ّ٠ٴْو ىٌح حٿ٤٬خء ٫ڀَ حٿ٬الٷش رْنيڄخ ٻڄخ ًٍى رخٿن:ٚ
ٝإٔ هِزْٜٔ٤خ ّن
إٔ حُؼالهش رٜٔ٘٤خ ُْ طؼي ػالهش ٓخى٣ش ِّٛر َكشّ ،ن
ّن
كال ٓلَ ؿ٤زْٜٔ٤خ ،رطخرغ اٗٔخٗ ّنٍٝ ٢كخٗ.٢
ٌر
ّ
ْ
ٌعجز (
4ـ حٟز ٢رخٿ٘ټپ ّ ٩ن حٿٴ٬پ ) ٌعجز) ( َ
ّ
ّ
ّ
5ـ ًٟق حٿ ٌٍٜحٿٴنْش يف ڃخ ّؤطِ:
ٌىّٓ إٌّ
قّب َء فّ َُ اٌ٢خِّب ٘ ٟاٌز ٟرفنً اٌزؼبًِ ِغ اٌ٢خ.
فٛط اٌ ّ
َ
ّ ٛن ٍٞحُّ٘نل ّٞحُـخكّنش حُظ ٢طلّ٠نَ حُظؼخَٓ ٓغ حُ٥ش ُشً ّ ٛنٔخء ال ط٘ؼَ.
ّ
ّ
ّ
6ـ ٳَ ٵ حٿټخطذ رني انٔخڅ ڃخىًُ ،انٔخڅ ٿڀ٬خ٣ٴش ٷْڄش ٻزريس يف كْخطوًٟ ،ق ًٿٺ.
حإلٗٔخٕ حُٔخى ّن
٣ ١ظؼخَٓ ٓغ ح٥هَ ٖ٣ك ٢أٓ ٍٙٞػِ ٠أٓخّ ػَٔ ُ٘٣ـِ ٝأؿَ ُ٣يكغ ال ٗ٤ٜذ ُِوِذ ٝال ُِٔخٕ
ك.ٚ٤
حإلٗٔخٕ حٌُ٣ ١و ّنيٍ هٔ٤ش حُؼخ١لش ٝحٌُالّ حُطّ٤نذ ،كخٌُِٔش حُلِٞس ١زغ ك٘٣ ٞٛٝ ،ٚ٤ظَ اُ ٠حُل٤خس رٔ٘ظخٍ
حإلٗٔخّٗ٤نش.
ّ
7ـ ڃخ ىالٿش طټَحٍ ٫زخٍس" :كْخس ال ط٤خٵ "يف حٿن ٚيف أ ٍّٺ؟
طؤً٤ي ّن
إٔ  ٌٙٛحُٔؼخِٓش ُْ طؼي طُلْ ظَٔٝ ،هي طـخُٝص حُل ّني.
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ْ
٘٣ ٝزـٌُِِٔ ٢ش حُل ُِْٞس ْ
ُ٣ق أٗ ٝلخم ٗ.لٖ
إٔ طٌٛ ٕٞخىهش ٛ،خىٍس ػٖ اهالٝ ٙأ٣خٕ ال ٞ٘٣رٜخ
ال ٗؼِْ ٓخ ك ٢حُوِٞد؛ ألٕ ػِٜٔخ ػ٘ي ّن
ػالّ حُـٞ٤دٝ ،حٌُِٔش حُلِٞس اً طُوخٍ أ ٝطٌُظذ ،ط َٜاُ٘٤خ
ٓزخَٗس ،كظ٘وَ ػِٝ ٠طَ ٖٓ أٝطخٍ هِٞر٘خُٜ ٌٕٞ٣ ٝ ،خ ٛيحٛخ حُٔٔظلذّن .هي ال ٣ظخف ُ٘خ كَّٓ ًَ ٢نس
ْ
إٔ ٗل ّنيى ٓي ٟاهالٜٛخٝ ،هي ٗلٌَ كًُ ٢يٝ ،هي ال ٗلخ ٍٝحُظلٌ َ٤كًُ ٢يٝ ،كٔ٘خ ٗلؼَ.
1ـ ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .
حٌُِٔش حُلِٞس حُٜخىهش ط َٜاُ٘خ ٓزخَُٜٗ ٌٕٞ٣ ٝ ٙخ ٛيحٛخ حُٔٔظلذّن
 2ـ ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
َ ْ
ٌُٗريخ٣ :وخُطٜخ ُُٱ :حُزخ َ١حَُى١ء

ُ

ٛيحىخ  :أػَٛخ

ِّب

3ـ ڃخ ىالٿش طټَحٍ ٫زخٍس  "-ٳظنٸَ ٫ڀَ ًطَ ڃن أًطخٍ ٷڀٌرنخ" .
حألػَ حإل٣ـخرٌُِِٔ ٢ش حُط٤زش ك ٢حُ٘ل.ّٞ؟
4ـ ڃخ أػَ حٿټڀڄش حٿْ٤زش اڅ ٻخنض ٛخىٷش ڃن ٯري ُّٲ أً هيح. ٩
ط َٜاُ٘٤خ ٓزخَٗس ،كظ٘وَ ػِٝ ٠طَ ٖٓ أٝطخٍ هِٞر٘خُٜ ٌٕٞ٣ ٝ ،خ ٛيحٛخ حُٔٔظلذّن
ُْ
5ـ ٽٿټڀڄش حضتڀٌس ٻڄخ ًٍى يف حٿنٛ ٚٴخص ُنزٮُ أڅ طظلڀَ ريخ حًٻَىخ .
ْ
1ـ ْ
ُ٣ق أٗ ٝلخم.
3ـ ال ٞ٘٣رٜخ
2ـ ٛخىٍس ػٖ اهالٝ ٙأ٣خٕ
إٔ طٌٛ ٕٞخىهش

٣و ٍٞحُٔؼَ" :رِٔحُٝش حُ ِإليحىس طٜزق ك َّنيحىح"ًٌُ ،ي اًح ػ ّنٞىص ُٔخٗي آٍخٍ  ٌٙٛحُؼزخٍحص "
أٌَٗى ٖٓ ،كِ٠ي ،حٓٔق ُ، ٢أٓؤُي حُؼل ٞأ ٝحُٔؼٌٍس ِٔٓ،ض ٣يحى ،ػ َّن ٝٞػِ٤ي ،رخٍى
ك٤ي" ،كال ر ّني ٖٓ إٔ طلؼَ كٗ ٢لٔي كؼَ حإل٣لخء ،كخٌُِٔخص حُط٤زش طٜيٍ ػٖ حُّ٘نلْٝ ،طٜوِٜخ ك٢
حُٞهض ًحط.ٚ
1ـ ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .
طؼ٣ٞي حُِٔخٕ ػِ ٠حُؼزخٍحص  ٝحٌُِٔخص حُط٤زش ألٜٗخ طٜيٍ ػٖ حُّ٘نلْٝ ،طٜوِٜخ  ٝطٌٜرٜخ ك ٢حُٞهض ًحط.ٚ
 2ـ ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

حإلحيخء :حإلُٜخّ
طٜٸڀيخ:د٘زثٙب
ڃِحًٿشٔٓ :خٍٓش
ّ
3ـ ڃخ حظت٬ىن حٿٌُ طٴْيه رتپ ڃن ڃؼپ" ٌٝ٫:حهلل ٫ڀْٺ "ً"رخٍ ٹ حهلل ٳْٺ"؟
حُ ّنيػخء.
ُ

4ـ ًٟق ىالٿش حٿ٬زخٍحص حٿظخٿْش:

اٌؾذادح رقجؼ ؽذّادًةا".
أـ ثّضاٌٚخ ِّب
اًح ػ ّنٞى حَُٔء ٗلٔٔٓ ٚخٍٓش كؼَ ٓخ كبّٗن٣ ٚؼظخى.ٙ
اٌؾ ٍْٛح رقذس ػٓ إٌفظٚ ،رقمٍٙب ف ٟاٌٛلذ رارٗ".
ة ـ " -اّْ اٌىٍّبد ُ
ػ٘يٓخ ٜ٣يٍ حَُٔء حٌُالّ حُطّ٤نذ كبّٗن ٚال ّن
٣زغ حُّٔنَ ٍٝكٓ ٢ظِو ٚ٤كوٝ ٢اٗٔخ كٗ ٢لٔ ٚأً٠٣خ.
ْ

ّ

5ـ حٟز ٢رخٿ٘ټپ كَٱ حٿ٬ني يف ٻڀڄش (اٌّؼزسح) (حُٔؼٌٍْس)
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ُجِإٖ ًخٗض حٌُِٔش حُل ُِْٞس الُٓش ر ٖ٤حَُّنث ٝ ْ٤ر ٖ٤حَُٔإٝ ،ّٝحُوخىّ ٝحُٔوي ،ّٝكٔ٤ُ ٢ٜض أه ّنَ
ُِٓٝخ ر ٖ٤حألٗيحى :ر ٖ٤حُ ّنِٝؽ ُٝٝؿظٝ ،ٚحألد ٝحر٘ٝ ،ٚحُٜي٣ن ٛٝي٣وٝ ، ٚال ٣لٔز َّنٖ أكي ّن
إٔ ٍكغ
حٌُِلش ٘٣لًِٔ ٢ش حُٔلزّنش ،رَ حُؼٌْ  ٞٛحُٜل٤ق  ،كؼزخٍحص حُظؼخ١ق ط٘ ّني ٍرخ ١حألُلش ٝطَُّٙ
رُ٘٤خٕ حُٜيحهخص ٝ.اًح ًخٕ حَُٔإّ ٔ٣ ّٝنَ رٔٔخع ًِٔخص حُؼّن٘خء ٖٓ حُـَرخء ،ك ٜٞأًؼَ ٍَٓٝح
رٔٔخػٜخ ٖٓ أكٞح ٙحُ ُٔوَر ٖ٤اُ ٚ٤أُٝجي حٌُ٣ ٖ٣ؼٓ ٕٞ٘٤ؼ ٚأًؼَ ٓخػخص ك٤خطٝ ، ٚحٌُ٣ ٖ٣ئٖٓ رٝ ْٜ
٣طٔجٖ اُ ٠أهٞحُُٝ ،ْٜؼ ّنَ أٓؼي حُّ٘نخّ ٓ ْٖ ٣ل ُٞربػـخد ُِ ٝإؿ ٚأٝال ٔٔ٣ ٝؼٜخ ىحثٔخ طؼ٘ ٢ػِ. ٚ٤
1ـ ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .
ًخٗض حٌُِٔش حُل ُِْٞس الُٓش ٌَُ أ٤١خف حُٔـظٔغ ط٘ ّني ٍرخ ١حألُلش ٝطَ ُّٙرُ٘٤خٕ حُٜيحهخص
 2ـ ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

حألنيحىٓ :لَىٛخ حُِّ٘ري ٞٛٝ ،حُ ِّرٔ ْؼَ ٝحُ٘ظ َ٤حألٿٴش :حُٔٞىس  ٝحُٔلزش
ّ
ْ
3ـ حٟز ٢رخٿ٘ټپ كَٱ حٿٴخء يف ٻڀڄش (ُٳٌُ ) (٠فُض)
ّ
ّ
ّ
4ـ ًٟق حٿ ٌٍٜحٿٴنْش يف حٿ٬زخٍس حٿظخٿْش:
ؿ ثُٕ١بْ اٌقذالبد.
ػجبساد اٌزؼبهف ر ُش ّ
ّ ٛن ٍٞحُّٜنيحهخص ر٘خ ًء طو ّن ٚ٣ٞػزخٍحص حُظؼخ١ق.
ّ
ڃن ىٌ أٓ٬ي حٿنخّ حبٔذ ًؿيش ن َ٨حٿټخطذ .
ُٝؿ ٚأٝال ٔٔ٣ ٝؼٜخ ىحثٔخ طؼ٘ ٢ػِ. ٚ٤
ٓ ْٖ ٣ل ُٞربػـخد
ِإ

ڃخ أػَ ٫زخٍحص حٿظ٬خ٣ٲ ٫ڀَ نٴْ ڃظڀٸْيخ ٻڄخ ًٍى يف حٿن.ٚ
ط٘ ّني ٍرخ ١حألُلش ٝطَ ُّٙرُ٘٤خٕ حُٜيحهخص.

ّ

قضايا لغوية
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ُّ

طَ :ٙط ْ٠رؼٜ٠خ حُزؼ.ٞ
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ٷ٠خّخ ٿٌّٰش

(

ّ

أٓڀٌد حٿظ٬ـذ )

ٿڀظ٬ـذ ٷٔڄخڅ:
1ـ طؼـذ ه٤خْٰٓٛ ُٚٝ ٢ظخڅ:
1ـ (ڃخ أٳ٬پ) ٗلٓ :ٞخ أؿَٔ ػ ٖ٤حُٔخء ٛخك٤ش .
روخ٣ ٝؼيٍ ر ٖ٤حُ٘خّ .
2ـ (حٳ٬پ رـ) ٗل : ٞأػظْ
ٍض
2ـ طؼـذ ٓٔخػ : ٢فٌ
يهم من سٌاق الجملة ،نحو :اهلل هللاَ على هذا اإلنجاز !ما عاء هللا ما شاء هللا! ًٌّؿي
دسٖ ).
ٻٌٿٺ يف حٿظ٬خرري حٿظخٿْش ( عجؾبْ هللا  ،رجبسن اٌشؽّٓ ٠ ،ب اٌ ، ٟٙهلل ُّ
ّ
 أڃخ اَ٫حد حٿظ٬ـذ حٿٶّخ ُّ ) ڃخ أٳ٬پ ( ٳَْ٬د ٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخرل:
ڃخ أرتپ حظتن!َ٨

ي محل رفع مبتدأ.
ڃخ :التعجبٌة ،اسم مبني على السّكون ؾ
َ
ماض جامد مبني على الفتح إلنشاء التعجّ ب ،وفاعله ضم رٌ
ي مستتر وجوبا تقديره هو يعود على )
أرتپ :فعل ٍ
ما ( .
َ َ
حظتن :َ٨مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،والجملة الفعلٌة
ي محل رفع خبر المبتدأ
المنظر ( ؾ
(ما أجم َل
َ
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ّ

حظتٜيٍ حظتْڄِ
ي ّل علٌه
طَّ٬ٴو  :المصدر الم ٌمً مصدر ٌبدأ بم ٌم زائدة لػير المفاعلة  ،و ٌد ّل على ما د
المصدرنحو َ (:م ْطلبَ ،مسْ عىَ ،م ْنفعةَ ،م أخذَ ،مس ّرةَ ،م ْكسب).
ْٛخٯظو  :حُٜٔيٍ حُٜٔ٣ ١ ْ٤خؽ ر٘لْ ٣َ١وش ٤ٛخؿش حٓٔ ٢حُِٓخٕ  ٝحٌُٔخٕ (ك ٢حُؼالػ ٝ ٢ؿَ٤
حُؼالػ ٝ ، )٢حْٓ حُٔلؼ ٖٓ ٍٞؿ َ٤حُؼالػ٣ ٝ ، ٢وظِق ػٜ٘ٔخ ك ٢أٗ ٌٖٔ٣ ٚاكالٍ حُٜٔيٍ حُؼخى١
ٓلِ. ٚ
٠ٚقبؽ ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ:ٟ
1ـ ِٓ اٌفؼً اٌض ص ٟػٍٚ ٝصْ ( َِ ْف َؼً):
ٓؼَ َٗ ( :د َْ٘ ٓ :د ٝه ْٞٓ : ٠ه٣ ٠جْ ْ٤ٓ :ؤّ ).
2ـ فبْ وبْ اٌفؼً (ِضبَل) ِؼزً األٚي ٚوبٔذ َلِٗ فؾ١ؾخ ٚ ،فبإٖ رؾزف ف ٟاٌّنبسع ٠ىْٛ
ٟغ ٝ ،هغ  ْٞٓ :هِإغ
ِقذسٖ ػٍٚ ٝصْ ( َِ ْف ِؼً ) :ىٓؼَ ٝ :ػي ِ ْٞٓ :إػي ٟٝ ،غ ِ ْٞٓ :إ
3ـ ٠ٚؤر١ ِٓ ٟش اٌض ص ٟػٍٚ ٝصْ اٌفؼً اٌّنبسع ِغ اثذاي ؽشف اٌّنبسػخ ِّ١ب ِنِّٛخ
ٚفزؼ ِب لجً ا٢خش وّضً  :أهَؽ ُٓ :وَؽ  ،أهخّ ُٓ :وخّ  ،حٓظـلَ ُٔٓ :ظـلَ
ٓالكظش ٛخٓش ٤ً :ق ٗلَم ر ٖٓ ًَ ٖ٤حْٓ حُِٓخٕ ٝحْٓ حٌُٔخٕ ٝحْٓ حُٔلؼ ٝ ٍٞحُٜٔيٍ حُٔ٢ٔ٤
ٖٓ ؿ َ٤حُؼالػ ٢؟
حُـٞحد  :حٌُ٣ ١لَم ر ٖٓ ًَ ٖ٤حْٓ حُِٓخٕ ٝحْٓ حٌُٔخٕ ٝحْٓ حُٔلؼ ٝ ٍٞحُٜٔيٍ حُٖٔٓ ٢ٔ٤
ؿ َ٤حُؼالػ٤ٓ ٞٛ ٢خم حُـِٔش :ك٘و:ٍٞ
ك ٢حُٔؼخٍ حألًِٔ :ٍٝش ( ُْٓٔظ ْوَؽ) حْٓ ٌٓخٕ

 - 1حُزجَ ُْٓٔظ ْوَؽ حُٔخء .
 -2حُٔخء ُْٓٔظ ْوَؽ ٖٓ حُزجَ

.

ك ٢حُٔؼخٍ حُؼخٗ ٢حْٓ ٓلؼٍٞ

ُْٔٓ -3ظ ْوَؽ حُٔخء ٛزخكخ

.

ك ٢حُٔؼخٍ حُؼخُغ حْٓ ُٓخٕ

 -4حٓظوَؿض حُٔخء ُْٓٔظ ْوَؿخ ػـ٤زخ

ك ٢حُٔؼخٍ حألهٜٓ َ٤يٍ ٓ.٢ٔ٤
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الوحدة العاشرة:
ُ

َ ْ َ ً
َ ُ ْ
صٹ حٿٸزخد
ّخ كزْذ حٿٸيّ ،نخى ـ
َّي ُ َ ْ َ ْ َ
ُ
ّ
انيــخ ٵـــــــٍس ْ٫نِــٹً ،ٳــِ
َ ْ
ّ ُ
حألكزخء ٫پــٍ حٽـــــ٫يي حٿـــٌُ
ْ
َ ْ ُ َ
ٍٓڄٺ حٿٰخرل ٩ ..ـــذل أه ـىحريڂ
َ ُ ْ
ْ ُ
ُ ُ
حٍّىــڂ
ًىـــڂ حألىپ ،يف ــح ٱـــ ـ
ْ ََْ َ َ ْ
ََ
ًّٔــَ هڀٴٺ رلـــَ هـــــحثـــؾ
ْ
ْ
ّ
َ ْ
أنٲحٓيڂ
ٻڂ ٫ڀَ حٿٔخكخص ڃن ـ
ْ َ
َ ْ
ُ
ً٫ڀَ رخد حٿ٬ال  ،ٻڂ ځ ــــڅ ُــى
ْ
َُ
ُ
َ ُ ُ
ًىڂ حألر٤خٽً ،حألٷ َٜٿو ــــــڂ
ْ
ُّ ْ ُ
ُ
ًحصتزخه حٿْــڃَ أَ٫حّ ٱـــــيٍ
ُ ُ
ْ ُ ْ
َ ً
اڅ ّـټن دـــــحد حٿزٌ٤الص ىڃــخ
ْ
ُ ْ
َ ُ
ّخ كزْذ حٿٸيّ ،ڃخ ٿڀٸيّ ڃن
ُ
ُ
حظتالُـــــّن حٿــظِ ڃـپء حظتـــيٍ
ُ َ
َ ّ
ٱُ ػتنظيــخ
ٯــري أڅ حٽـٵـىّ ـ
َ
َْ َ
َ َ ْ
ًٿٺــځ څــحىّض ..ٿټن ال ٛـــيٍ
َ ْ َ
َ ُ ّ
ُح رَْٷيـــخ
ُــح كزْذ حٿٸيّ :ـ
َ ْ َ
َ ْ ُ
ً
ًٯيحٗ ..ڂ ــٽ حضتڄَ ڃـظڄـــ٪

َ

ُ

ُ
ًححملخٍّذ ..ٱــٷي ١ــحٽ حٿْٰــخد
ُ
ْ َ َ ْ ُ
ٿٺٱ حخلـٟخد
ُنيٹ حٿٌٗڂً ،ٽـ ـ
ْ
َ ْ ُ
َ َ ُ
ٷٌ٬٤هً ..حٿوـًٍ ر٪ـــىٗ ..زخد
ُ
َ
ْ ُ َ
ّ
ٍحّشً ....حٓڂ ــٹ ّـــّٲ ًٻظـخد
ْ َ ّ ُ
ُ ْ َ ُ
ْ
حدلىَ٢ّ ،ـحً٩ـٹ حٽـٍٻخد
أّــٍؽ ـ
ُ
َ ْ
َْ
ّٴضـــىُ حألٷٚــٍ ًأڃٌحؽ ٯٜخد
ُ
َ َ
َ ْ َ ْ
ًٍىس ٱـــحكض ًٻڂ ؽ ـــحى ٓلـخد
كَس ىٷــــض ً ٻــڂ ٗٗ ٪يـــخد
ُ
ّ
ًّ
ْ َْ
ًريڂ طِىٌ حٿًَحدــًُ ،حٿٖــ٫خد
ُ
َ
َ ْ
ً٫ڀِـــــىخ ځ ـڅ ٓنخ حجملي اىــخد
ُ
ُّ ْ ُ َ ّ ً
ُ
ٿپؿنش رـخد!
ّڃَ ـ
ٱـــحجلــرخه حٽــ ـ
ُ َ ُ
َّي
ْ ّ َ
ُ ْ
ڃنٶــــً االٹ ..ٳخٿْــــــحف ّزخد
ُ
َ َ
ٽىخ يف ن ٍ٦حٿٰخُُ كْـحد !
ځ ـــح ـ
ًكــيىخ ٛــخرَس ً حالىـپ ٯخرــٌح !
ُ
ْ
َ َْ ْ َ ْ َ
ًٿټڂ أٓڄ٬ض ..ٿٺــڅ ال ؿـــًحد!
ُ
ّ
َْ
َ َْ
ٌٓٱ طڀٶـــحنخ ً نڀٸخىخ حٽــــٍكخد
ُ
ْ
َ ْ
َ ً
ًٯيح ..ٿڀڄٔـي حألٵــ َٛځـــآد!

92

93

جو النص :
1ـ مبخًح َ٫ٱ حٿ٘خ َ٫كْيٍ ػتڄٌى ؟
عُرؾ بقصائده الوطنٌة ،وبحسّه العذب وأسلوبه الرّشيق
2ـ حًٻَ ىًحًّن حٿ٘خ َ٫كْيٍ ػتڄٌى ) أ٫ڄخٿو( .
من دواو ٌنيه ):شجر ال ّدفلى على ال ّنهر يؼني( (من أقوال ال ّ
شاهد األخير (و)عباءات الفرح
األخضر (ومنه أخذت هذه القصٌدة.
ْ
3ـ ڃخ حٓڂ حٿيٌّحڅ حٿٌُ أهٌص ڃنو ىٌه حٿٸْٜيس.
عباءات الفرح األخضر.
4ـ ڃخ حظتنخٓزش حٿظِ أٿٸَ ريخ حٿ٘خ َ٫ىٌه حٿٸْٜيس ؟
ي
ية بين يدي جاللة المؽفور له الملش الحسين بن طالل طيبّ هللا ثراه ؾ
ألقى الشّاعر هذه القص ٌد
احتفال للقوات المسلّحة األردنٌة الجٌش العربي بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج عام 1970
5ـ ڃخًح  َٝ٫حٿ٘خ َ٫يف ٷُٚىطو ؟
ي وجدان الهاشم ٌٌن الذين أولوا القدس والمقدسات الدٌنٌة عناٌة
ٌها مكانة القدس ؾ
وعرض ؾ
واهتماما كبٌرا .
6ـ ڃخ حٿ٬خ٣ٴش حٿزخٍُس يف حٿٸُٚىس ؟
مشاعر الفخر واالعتزاز بالعالقة التي تربط الهاشم ٌٌن بالقدس.
ّ
حٿٖ َ٫رظ ٌَّٜحٿٸيّ ؟
ح
7ـ ظتخًح حكظٴَ
ي بوابة المحبّة والسالم ،ضحّى ال ّ
شهداء من أجلها ،وق ّدم الجٌش
بما تمثلّه من رمز دٌنً عم يق ،ؾه
العربي تضحٌاته على أسوارها.
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شرح قصيدة) رسالة من باب العامود(
ً

ُ

ُ

َ ْ َ
َ ُ ْ
صٹ حٿٸزخد
1ـ ّخ كزْذ حٿٸيّ ،نخى ـ

ُ

َ

ًححملخٍّذ ..ٱــٷي ١ــحٽ حٿْٰــخد

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

ُ
يّ  :المقصود الملش حسٌن بن طالل حٿٸزخد :مفردها قبة  ،بناء مستدير
كزْذ حٿٸ ِ
ُ
ححملخٍّذ  :مفردها محراب وهو مقام حالٓخّ ك ٢حُٜالس.

ّ

ڃخ ىالٿش حٿٸزخد ًححملخٍّذ ؟

ِ
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنُس يف
ىالُش ىّ٤٘٣نشٓ ،خ طٔؼّنِ ٚحُٔو ّنيٓخص ٖٓ ٍِٓ ى ٢٘٣أٝالٛخ حُٜخٗٔ ٕٞ٤حَُػخ٣ش.
ُ
ْ َ
َ ُ ْ
ّ
ّ
حٿٸزخد.
ٷٌٿو  :نخىطٺ ِ
ڃخ ىالٿش حٿظټَحٍ يف ٷٌٽ حٿ٘خّ( َ٫خ كزْذ حٿٸيّ)
داللة على تأكد عالقة المحبّة التي تربط جاللته بالقدس.
ّ
ڃخ ىالٿش ر٬غ حٿ٘خ َ٫ححلُحس يف حٿٸيّ؟

ّ ٛن ٍٞحُ ّن٘خػَ حُويّ ٓلزٞرش
ط٘خى ١ؿالُش حُِٔيٝ ،طٔظـ٤غ
َ ر.ٚ

تأكٌدا على استمرار صمودها وثباتها على أرضها.

ڃخ حألٓڀٌد حٿڀٌُٰ حٿٌُ حٓظويڃو حٿ٘خ َ٫يف ٫زخٍس (ّخ كزْذ حٿٸيّ)
أِٓٞد حُ٘يحء

أَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ. .
٣وخ١ذ حُ ّن٘خػَ ؿالُش حُٔـل ُٚ ٍٞحُِٔي حُلٔ ٖ٤رٖ ١الٍ٣ٝ ،و٣: ُٚ ٍٞخ كز٤ذ حُويّ ،كوي ٗخىطي حُويّ
رٔلخٍ٣زٜخ ٝهِّرزخرٜخٔٓ ،ظـ٤ؼش ري.
ڃخ حٿ٬خ٣ٴش حٿزخٍُس يف حٿزْض ) :حٿ٬خ٣ٴش حٽىُڅّش ).

َّي ُ َ ْ َ ْ َ
ُ
ّ
انيــخ ٵـــــــٍس ْ٫نِــٹً ،ٳــِ

ُ

ْ َ َ ْ ُ
ٿٺٱ حخلـٟخد
ًٽ ـ
ُنيٹ حٿٌٗڂ ،ـ

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
َ ْ ُ
ْ َ
ُنيٹ :موصل طرؾ ّ
ي الكؾّ  .حٿٌٗڂ :الراحة مع األصابع
الذراع ؾ

ّ

ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنُس

ُ
حخلـٟ:خد:
يف حٿزْض حٿٔخرٶ

ما يخضب و تيلَ َّون به من ِح ّناء ونحوه.
َ
ْ
َ
ْ
َ
َّي ُ
ُ
شبّه القدس بقرّ ة العين
ٿٺٱ حخلـٟخد "
ًٽ ـ
ڃخ ىالٿش ٷٌٽ حٿ٘خ " : َ٫ٵـــــــٍس ْ٫نِــٹ ـ
ي الٌد
والوشم ؾ
ُ
ٌر ْ
ٷَس ِ٫نٺ :مبعث سرورش ورضاشً .ٿـڀټـٲ حطتـ٠خد ثبات العالقة بين جاللته والقدس.
ُ

أَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ. .

٣ظخرغ ٓوخ١زًخ ؿالُظ: ٚحُويّ ٓزؼغ ٓزؼغ حُّٔنَٝ ٍٝحالٔ١ج٘خٕ ك ٢هِزي ،كوي حٍطْٔ كُٗ ٢يى
ُٜٔ ٗٝخٝ ،طوّ٠نذ كً ٢لّني ُُٜٗٞخ ،ىالُش ػِ ٠ػزخص حُؼالهش ر ٖ٤ؿالُظٝ ٚحُويّ.
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ْ

َ ْ ُ
َ َ ُ
ٷٌ٬٤هً ..حٿو ـًٍ ر٪ـــىٗ ..زخد

َ ْ
ّ ُ
2ـ حألكزخء ٫پــٍ حٽـــــ٫يي حٿـــٌُ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
َ ْ

حٽـــــ٫يي :حُٞػي

َ

ّ

ُ

ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنُس يف ٷٌٽ حٿ٘خَ٫
ْ
َ ْ ُ
(ًحٿوـًٍ ر٪ـــى ٗزخد)

ٷٌ٬٤ه :حُظِٓٞح رٚ

ّ

ڃن ىڂ حألكزخء ً ڃخ حٿ٬يي حٿٌُ ٷٌ٬٤ه؟
ّ

حألكزخء أهل القدس .حٿ٬يي :حُيكخع ػٖ حُويّ

ي
صلر حبّ أهل القدس بالشاب القويّ ؾ
ّ
ُع ْنفوانه واندفاعه.

أَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ. .
أ َٛحُويّ حٌُ٣ ٖ٣لزّن ٕٞؿالُظ ٚرخه ٕٞػِ ٠ػٜيٓ ْٛؼ ٚك ٢حُ ّنيكخع ػٜ٘خٞٛٝ ،حٓ ْٛخ ُحٍ كظّ٤نًخ ،كْٜ٤
ُػ٘لٞحٕ حُ ّن٘زخد ٝحٗيكخػ.ٚ
ُ

َ
ْ ُ َ
ّ
ٍحّشً ....حٓڂ ــٹ ّـــّٲ ًٻظـخد

ْ
َ ْ ُ َ
3ـ ٍٓڄٺ حٿٰخرل ٩ ..ـــذل أه ـىحريڂ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
َ ْ ُ َ

ٍٓڄٺٍٞٛ :طي

ّ

ْ

أه ـىحريڂ :مفردها حُْ ُٜيد

ُ

ْ ُ َ
ڃخ ىالٿش ٷٌٿو ً :حٓڂ ــٹ ّـــّٲ ً ًٻظخد

ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنُس يف ٷٌٽ حٿ٘خَ٫
ّ
ْ
َ ْ ُ َ
ٍٓڄٺ حٿٰخرل ٩ ..ـــذل أه ـىحريڂ ٍحّش.
صور صور ِة الملش راٌة عالٌة ترفرؾ على
أهداب أهل القدس.

القوة والحنكة.
أَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ. .
ٍٞٛٝطي حُـخُ٤ش ٍح٣ش َٓكٞػش كٞم أؿلخٗ ْٜىالُش ػُِِ٘ٓ ٠ظي ػ٘ي أ َٛحُويّ ٝأكزخثٜخٝ،حٓٔي
رٌ ّنَ ٓخ ك ٖٓ ٚ٤ه ّنٞس ٓ٤ق ٣يحكؼ ٕٞرٝ ،ْٜكٌٔظي ٝكٌ٘ظي ًظخد ٣ظؼِّنٔ.ٚ٘ٓ ٕٞ
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ُ

ْ َ ّ
ُ ْ َ ُ
ْ
حدلىَ٢ّ ،ـحً٩ـٹ حٽـٍٻخد
أّــٍؽ ـ

ْ

َ ُ
ْ ُ
ُ ُ
حٍّىــڂ
4ـ ًىـــڂ حألىپ ،يف ــح ٱـــ ـ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

ّ ُ
ُ ْ َ
ْ
ٌها الفارس قدَ مه
حٽٍٻخد :حلقة حدٌد يضع ؾ
أّــٍؽٟٝ :غ حَُٔؽ ػِ ٠حُلٜخٕ حظتـيَٛ :ـ َ٤حُو َ٤ـ
ُ
ؽ حظتيَ"؟
أَٓ ِ
ڃخ ىالٿش" ِ :
ّ
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنُس يف ٷٌٽ حٿ٘خَ٫
الفروسٌة والقٌادة.
ُ ْ َ
ْ
َ ُ ْ
حدلىَ )
حٍّىــڂ أّــٍؽ ـ
( يف ــح ٱـــ ـ
ڃن ىڂ حألىپ ًڃنو حٿٴخٍّ حٿ٘خ َ٫يف حٿزْض حٿٔخرٶ؟
صور الشاعر جاللة الملش كخًٍٓخ ٓظ٠
حأل : َٛأ َٛحُويّ  /حُلخٍّ  :حُِٔي كٔ ٖ٤رٖ ١الٍ
َٔ٣ؽ هُِ ِْٚ٤يكخع ػٖ حُويّ.
أَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.

ّ ٛن ٍٞحُ ّن٘خػَ ؿالُظ ٚكخًٍٓخ ٓظَٔ٣ ٠ؽ هُِ ِْٚ٤يكخع ػٖ حُويّ٤ٓ ،طخٝػ ٚأ َٛحُويّ ٓٝلزّنٛٞخ
ٓ َٕٝ٤ٔ٣ٝؼٓ ٚئّ٣ني.ُٚ ٖ٣
َ ِّب ُ
ڃخ ىالٿش " ٤ّ:خً٫ٺ حٿَٻخد"؟

داللة على تأٌٌد أهل القدس لجاللته وسٌرهم معه للدفاع عنها.
ڃخ حٿ٬خ٣ٴش حٿزخٍُس يف حٿزْض

العاطفة الوطنٌة

ُ

َ ْ
َْ
ّٴضـــىُ حألٷٚــٍ ًأڃٌحؽ ٯٜخد

ْ ََْ َ َ ْ
ََ
5ـ ًّٔــَ هڀٴٺ رلـــَ هـــــحثـــؾ

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

َْ
ْ
َ
ّٴضـــىُ٣:ويّ ٗلٔ ٚكيحء
ىـــــخثـــؾ :ػخثَ
ّٔــَ ٣ :ـَ١
َ
٫ڀَ ڃن ٌّ٬ى حٿ٠ڄري ( حٿټخٱ ) يف ٻڀڄش ( هڀٴٺ).

ُ
ٯٜخد:ؿخٟزش

حُِٔي كٔ ٖ٤رٖ ١الٍ
أَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.

ّ ٛن ٍٞأ َٛحُويّ ٓٝلزّنٜ٤خ ٖٓ حُؼَد رلَح ٛخثـًخ  َ٤ٔ٣هِق ؿالُظُ ٚليحء حألهًٔ ،٠ٜخ ّ ٛنٍْٛٞ
أٓٞحؿًخ ٗي٣يس طظال ْ١ؿخٟزش ٖٓ ػيٛٝخ.
َ ْ
ڃخ ىالٿش حٿ٬زخٍس حٿظخٿْش (رلـــَ هـــــحثـــؾ)

جمع كبٌر ثائر.
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ّ

ْ

ُ

َ َ
َ ْ َ ْ
ًٍىس ٱـــحكض ًٻڂ ؽ ـــحى ٓلـخد

ْ

َ ْ
أنٲحٓيڂ
6ـ ٻڂ ٫ڀَ حٿٔخكخص ڃن ـ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
َ
َ ْ
ؽ ـــحى :عخب  ٚثزي
ٱـــحكض  :حٗظَ٘ص

ّ
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنُس يف ٷٌٽ حٿ٘خ: َ٫
َ
َ ْ َ ْ
ْ
أنٲحٓيڂ ًٍىس ٱـــحكض ًٻڂ ؽ ـــحى
ڃن ـ
ُ
َ
ٓلـخد

ڃخ نٌ ٩ٻڂ يف حٿزْض حٿٔخرٶ.
هزَ٣ش

ّ ٛن ٍٞحُ٘خػَ حُٜ٘يحء ٍٝٝىًح كخف
أٍؿٜخّ ٛٝ،ن ٍٞىٓخء ْٛحُظ ٢رٌُُض ؿًٓ ٞ٤خ
ٓخَ١س طٔو ٢حألٍ.ٝ

ْ
ٌر
ڃخ ىالٿش حٿ٬زخٍس حٿظخٿْش (ًٍىس ٳخكض).

طيٍ ػِ ٠حُ٘٤ٜي.
أَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.

طل ّنيع حُ٘خػَ ػٖ ط٠ل٤خص حُ ّنٜ٘يحء كٓ ٢ز َ٤كِٔطّ ٛٝ ،ٖ٤ن ٍٞحُٜ٘يحء ٍٝٝىًح كخف أٍؿٜخ،
ّ ٛٝن ٍٞىٓخء ْٛحُظ ٢رٌُُض ؿًٓ ٞ٤خ ٓخَ١س طٔو ٢حألٍ.ٝ

ْ َ
َ ْ
ُ
7ـ ً٫ڀَ رخد حٿ٬ال  ،ٻڂ ځ ــــڅ ُــى
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

ُ
حٿ٬ال:حَُكؼش ىٷــــضَٟ:رض

ّ
ٗ:٪اؽزؼً

ڃخ نٌ ٩ٻڂ يف حٿزْض حٿٔخرٶ.
هزَ٣ش

َّي

كَس ىٷــــض ً ٻــڂ ٗٗ ٪يـــخد
ّ

ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنُس يف ٷٌٽ حٿ٘خ: َ٫
ْ َ
ُ َ ْ
ً٫ڀَ رخد حٿ٬ال ٻڂ ځ ــــڅ ُــى كَس ىٷــــض

صلر العال بابا وأيدي ال ّ
شهداء ّ
ي
تدق علٌه ؾ
ّ
سبيل حرٌة القدس.

أَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.

ًْ ٖٓ حُٜ٘يحء رٌُٞح أٗلًَٔ ْٜحٓش ُِويّ ،كٌخٗٞح ًخُ٘ـ ّٞحُٔ٤٠جش حُالٓؼش كٔٓ ٢خء حُؼال .
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ُ

ّ
ًّ
ْ َْ
ًريڂ طِىٌ حٿًَحدــًُ ،حٿٖــ٫خد

ْ

َُ
ُ
َ ُ ُ
 8ـًىڂ حألر٤خٽً ،حألٷ َٜٿو ــــــڂ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

َْ
طِىٌ :طلظوَ

ّ

ًّ

ُ

حٿًَحدــُٓ :خ أٍطلغ ٖٓ حألٍ ٝحٿ٘٬خد مفردها ال ِّ
شعب ،وهو انفراج بين
ّ
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنُس يف حٿزْض حٿٔخرٶ :

جبلين
ڃخ حٿ٬خ٣ٴش حٿزخٍُس يف حٿزْض

صلر صور األبطال المدافعٌن عن األقصى
ّ
ربٌعا تزهو به الروابً و الشعاب.

العاطفة الوطنٌة
أَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.

حُويّ ك ٢ؿزخُٜخ ٗٝؼخرٜخ طلظوَ ٝطِ ٞٛرؤرطخُٜخ حٌُ٣ ٖ٣يحكؼ ٕٞػٜ٘خ.

ڃخ ڃٴَى ٻڀڄش حٿًَحرِ يف حٿزْض حٿٔخرٶ ؟ ٍحر٤ش
ُ

َ
َ ْ
ً٫ڀِـــــىخ ځ ـڅ ٓنخ حجملي اىــخد

ْ

ُّ ْ ُ
ُ
9ـ ًحصتزخه حٿْــڃَ أَ٫حّ ٱـــــيٍ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

ُ

حصتزخه ٓ :لَىٛخ ؿزٜش ٓ ٢ٛٝخ ر ٖ٤حُلخؿز ٖ٤اُ ٠حُ٘خ٤ٛش

َ
ٓنخ٬ٗ :خ٩

ُ

حجملي :حَُكؼش

اىــخد :حُ ِّرـ ِْي.

ُّ ْ ُ
ُ
ڃن حظتوخ٣ذ يف ٷٌٽ حٿ٘خً( َ٫حصتزخه حٿْــڃَ)
حُـ ٖ٤حُؼَر.٢

أَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.

ّ

ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنُس يف ٷٌٽ حٿ٘خ: َ٫
ْ
ُّ ْ ُ
ُ
ًحصتزخه حٿْــڃَ أَ٫حّ ٱـــــيٍ
ّ ٛنٍٞحُـزخ ٙأػَحٓخ أرطخُُٜخ حُ ّنٜ٘يح ُء حٌُٖ٣
ُُّ٣ن٘ض ؿزخ ْٜٛر٘ ٍٞحُٔـي و الشرؾ

٤٘٣ي حُ ّن٘خػَ رخُٔٞحهق حُزطّ٤ُٞنش حُظ ٢ه ّنيٜٓخ حُـ ٖ٤حُؼَر ٢ػِ ٠أٍ ٝحُويّٝ،حُظ٠ل٤خص حُظ٢
ٓطّنَٛخ ػِ ٠ػَحٛخّ ٛٝ ،نٍٛٞخ أػَحٓخ أرطخُُٜخ حُ ّنٜ٘يح ُء حٌُّ٣ُُ ٖ٣ن٘ض ؿزخ ْٜٛر٘ ٍٞحُٔـي  ٝحَُ٘ف .
ڃخ حٿ٬خ٣ٴش حٿزخٍُس يف حٿزْض

العاطفة القومٌة
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ُ ُ
ْ ُ ْ
َ ً
10ـ اڅ ّـټن دـــــحد حٿزٌ٤الص ىڃــخ
ّ

ُ
ُّ ْ ُ َ ّ ً
ُ
ٿپؿنش رـخد!
ّڃَ ـ
ٱـــحجلــرخه حٽــ ـ

ّ

ڃخ ىالٿش حٿظټَحٍ يف ٷٌٽ حٿ٘خ )َ٫حصتزخه حٿٔڄَ(؟

ّ
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنُس يف حٿزْض حٿٔخرٶ :

طؤً٤ي ى ٍٝحُـ ٖ٤حُؼَرٝ ٢ط٠ل٤خط ٚػِ ٠أٍ ٝكِٔط.ٖ٤
ڃخ حٿ٬خ٣ٴش حٿزخٍُس يف حٿزْض العاطفة القومٌة.

شبّه البطوالت ببناء بابه من دم ،وشبّه الجباه
السّمر بباب ٌؤدي إلى الج ّنة

أَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.
اًح ًخٗض حُطَ٣ن اُ ٠حُزطُٞش ال طظلوّنن ّناال رٌٍف ىٓخء حألرطخٍ ٖٓ حُـ ٖ٤حُؼَر ،٢كـزخ ْٜٛحَُٔٔحء ح حُظ٢
أٟخءص ر٘ ٍٞحَُّنكؼش ٝحُ ّنَ٘ف ٝحُٜ٘خىس ٣َ١ ٢ٛو ْٜاُ ٠حُـّ٘نش.

ْ

ُ ْ
َ ُ
11ـ ّخ كزْذ حٿٸيّ ،ڃخ ٿڀٸيّ ڃن
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
َّي

ُ

حٿٔــــــخف :ؿٔغ ٓخف حٌُٔخٕ حُٞحٓغ

ُ

ُ َ
َّي
ْ ّ َ
ُ ْ
ڃنٶــــً االٹ ..ٳخٿْــــــحف ّزخد
ُ

َ

ّزخد :حألٍ ٝحُوخُ٤ش

ڃخ حٿ٬خ٣ٴش حٿزخٍُس يف حٿزْض
العاطفة الدٌنٌة.
ّ
ٌر
ُ كزْذ حٿٸيّ (
ڃخ ىالٿش حٿظټَحٍ يف ٷٌٽ حٿ٘خ ) َ٫ح
ّ

داللة على تأكٌد عالقة المحبّة التي تربط جاللته بالقدس
ّ
ڃنٸٌ (يف ه٤خد حظتڀٺ حضتٔني رن ٣الٽ ؟
ڃخًح طٔظنظؾ ڃن حٓظويځ حٿ٘خ٫ َ٫زخٍحص ڃن ڃؼپ ) ِ :
ػٌِٓ ٠خٗش حُويّ ػ٘ي حُِٔي حُلٔ ٖ٤رٖ ١الٍ ٓٝؼ ٚ٤حُيحثْ ٍُيكخع ػٜ٘خٝ ،كَ ٚٛػِ ٠طٞك٤ي حُؼَد ٖٓ أؿِٜخ.

أَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.
ٔ٣ظ٘ـي حُ ّن٘خػَ رـالُظ ٚإلٗوخً حُويّ ،كٔخ ُٜخ ٖٓ ٓ٘وٌ ٓٞحٓٝ ،ٙخكخطٜخ ط٘ظظَ ٖٓ ٣لٜٔ٤خ ٣ٝيحكغ ػٜ٘خ

ُ

ُ

َ َ
ٽىخ يف ن ٍ٦حٿٰخُُ كْـحد !
ځ ـــح ـ

12ـ حظتالُـــــّن حٿــظِ ڃـپء حظتـــيٍ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
ُ
حظتـــيٍ  :حُٔٔخكش
ڃـپء  :طٔأل
َ
االځ ّ٘ري حٿ٘خ َ٫يف حٿزْض حٿٔخرٶ؟

حٿٰخُُ :حُؼيٝ

اُ ٠إٔ ػيى حألٓش حُؼَر٤ش  ٝحإلٓالٓ٤ش حًٍز َ٤اال أٗ ٚال ٣و٤ق حُؼي ّن َ٤٘٣ ٝ ،ٝاُ ٠ؿ٤خد حُٞكيس حُؼَر٤ش.
ڃخ حٿ٬خ٣ٴش حٿزخٍُس يف حٿزْض ؟ العاطفة القومٌة.
أَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.
٣ؤٓق حُ٘خػَ ُلخٍ حأل ّنٓش حُؼَر٤ش ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ ػيىٛخ حٌُز َ٤حٌُ ١ال ٣و٤ق حُؼي ّن.ٝ
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ُ

100

َ

ُ
َ ّ
ٱُ ػتنظيــخ
13ـ ٯــري أڅ حٽـٵـىّ ـ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

ًكــيىخ ٛــخرَس ً حألىپ ٯخرــٌح !
ّ

ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنُس يف حٿزْض حٿٔخرٶ :
ُ َ
ٱُ ػتنظيــخ ًكــيىخ ٛــخرَس
حٽٵـىّ ـ
ـ

ػتنظيــخٜٓ:خثزٜخ
ڃخ حٿ٬خ٣ٴش حٿزخٍُس يف حٿزْض .العاطفة القومٌة.

ّ ٛن ٍٞحُويّ كظخس ٛخرَس ػِٓ ٠ل٘ظٜخ ٝهي
ؿخد ػٜ٘خ أِٜٛخ
ّ
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنُس يف حٿزْض حٿٔخرٶ :

ُ َ
ٱُ ػتنظيــخ ًكــيىخ ٛــخرَس
حٽٵـىّ ـ
ـ

أَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.

ّ ٛن ٍٞحُويّ كظخس ٛخرَس ػِٓ ٠ل٘ظٜخ ٝهي ؿخد

حُويّ ٓظزوٛ ٠خرَس أٓخّ أػيحثٜخّ ٛٝ ،ن ٍٞحُويّ كظخس ٛخرَس ػِٓ ٠ل٘ظٜخ ٝهي ؿخد ػٜ٘خ أِٜٛخ.
ُ
ْ
َ َْ ْ َ ْ َ
ًٿټڂ أٓڄ٬ض ..ٿٺــڅ ال ؿـــًحد!

َ

َْ َ
َ َ ْ
14ـ ًٿٺــځ څــحىّض ..ٿټن ال ٛـــيٍ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
َ
ٛـــيٍٍ :ؿغ حُٜٞص

َ
ڃن خيخ٣ذ حٿ٘خ َ٫يف حٿزْض حٿٔخرٶ أً ٫ڀَ ڃن ٌّ٬ى ٟڄري حظتوخ٣ذ ( ص) .

حُِٔي حُلٔ ٖ٤رٖ ١الٍ
أَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.
٣وخ١ذ حُ٘خػَ ؿالُظ ًْٝ: ٚكَٛض رٔٞحهلي حُؼخرظش ػِْ ٠
إٔ طَ ّنى ً٤ي حألػيحءٝ ،طٔظِّ٘ٛ ٜٞرْٔ حُؼَد.

ُ

ّ
َْ
َ َْ
ٌٓٱ طڀٶـــحنخ ً نڀٸخىخ حٽــــٍكخد

َ ْ َ
َ ُ ّ
ُح رَْٷيـــخ
15ـ ُــح كزْذ حٿٸيّ :ـ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
ّ
ْ َ
دَٷيـــخ  :ػِٜٔخ حٽــــٍكخد  :حٌُٔخٕ حُٞحٓغ حَُ كذ
ّ
ُ

ڃخ حٿ٬خ٣ٴش حٿزخٍُس يف حٿزْض ؟ العاطفة الدٌنٌة.

ّ

ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنُس يف حٿ٬زخٍس حٿظخٿْش:
ُ
ّ
َْ
َ َْ
(ٌٓٱ طڀٶـــحنخ ً نڀٸخىخ حٽــــٍكخد )
شبّه ال ّشاعر الملش الحسين وساحات القدس
بشخصين ٌلتقٌان

أَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.
٣وخ١ذ ؿالُظ ٚحٌُ ١أكذ حُويّ ٝىحكغ ػٜ٘خ

كٌخٕ ًخُؼِْ رٔٞحهل ٚحُؼخرظشً ،
ٓال ٍؿٞع حُويّ حُلز٤زشٝ ،طلوّنن حُ٘ َٜرٔالهخس ٓخكخص حأله.٠ٜ
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ُ
ْ
َ ْ
َ ً
ًٯيح ..ٿڀڄٔـي حألٵــ َٛځـــآد!

َ ْ َ
َ ْ ُ
ً
 16ـ ًٯيحٗ ..ڂ ــٽ حضتڄَ ڃـظڄـــ٪
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
َ ْ

ُ

ُ

ځ ـــآدٍ:ؿٞع
حضتڄَ :حُٖ١ٞ
ٗڂــٽ:ؿٔغ
َ ْ َ
َ ْ ُ
ً
ڃخ حٿ٬خ٣ٴش حٿزخٍُس يف ٷٌٽ حٿ٘خً َ٫ٯيحٗ ..ڂ ــٽ حضتڄَ ڃـظڄـــ٪
العاطفة القومٌة
ُ
ْ
َ ْ
َ
ً
ڃخ حٿ٬خ٣ٴش حٿزخٍُس يف ٷٌٽ حٿ٘خً َ٫ٯيح ..ٿڀڄٔـي حألٵــ َٛځـــآد!
العاطفة الدٌنٌة.
أَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.
حُ٘خػَ ٓظلخثَ رخُٔٔظوزَ ٣ٝظطِّنغ اُ ٠ؿي طؼٞى ك ٚ٤ى٣خٍ حُويّ اُ ٠أِٜٛخ٣ٝ ،ؼٞى ك ٚ٤حأله ٠ٜكَحً
ربًٕ .

ّ

قضايا لغوية
وُ اَلعزفٙبِّ١خ ٚوُ اٌخجش٠خ :
1ـ كم االستفهامٌة :تدخل على االسم والفعل ،و ي ٌ
طلب بها ال ّتعًٌن؛ أي تحتاج إلى جواب ،وٌأتً
االمتحان؟
ردا منصوبا إذا كان اسما  ،نحو :كم طالبا نجح في
تم ًٌزها مؾ
ِ
هبٌجب :طٜٔٞ٘ٓ ِ٤٤د ٝػالٓش ٜٗزش ط٘ ٖ٣ٞحُلظق حُظخ َٛػِ ٠هَ.ٙ

ٌد ال ّتكثٌر ،و ٌأتً تم ًٌزها مجرورا باإلضافة أو بحرؾ الجرّ ،سواء أكان اسما
 2كم الخبرٌة :تؾ
عالم خدم الوطن ،وكم مِنْ مريض شفاهُ هللا،
مفردا أم جمعا ،نحو :كم
ٍ
عالم٠ٓ :خف آُ ٚ٤ـَٝ ٍٝػالٓش ؿَّن ٙط٘ ٖ٣ٞحٌَُٔ.
ٍ
مِنْ مريض  :من حرؾ جر مرٌض  :اسم مجرور و عالمة ؿَّن ٙط٘ ٖ٣ٞحٌَُٔ.

ي السٌّاق ( ،نحو قول حافظ إبراه ٌم متحدثا عن بٌته
مالحظة (:يجوز حذفه إن د ّل عله
ي عٌش لسْ ُ
ت أذ ُكرُه
َك ْم َمرَّ بي ؾه

ُ
لست أنساهُ
ؾه َعٌش
َو َمرَّ بي ٌ

لالتقدٌر َ :ك ْم َمرَّ ٍة َمرَّ بي عيشٌ .
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ٻظخرش حألٿٲ حظتٸٌٍٜس
-طټظذ حألٿٲ حظتٸٌٍٜس ٷخةڃش رٌٍٜس ) ح):

ي الفعل الثالثي نحو):رجا( ونستطٌع معرفة أصل األلؾ
 1إذا كانت منقلبة عن واو ؾ
بتحوٌلها لفعل مضارع فنقول رجا ٌ :رجو فأصل (األلف ) واو.
وكذلش تكتب األلؾ ممدودة فً االسم الثالثي  ،نحو) العصا(.
ئ على ثالثة أحرؾ وسبقت
ي االسم الزا د
 2و تكتب األلؾ المقصورة قائمة إذا وقعت ؾ
ئ على ثالثة أحرؾ أذا سبق بٌاء نحو (:
بٌاء نحو ( الهدٌا ) وكذلش فً الفعل الزا د
ٌحٌا ) .وي ٌ
ش ّذ عن هذه القاعدة اسم العلم (ٌحٌى) تم ٌٌزا له من الفعل ( ٌحٌا )
طټظذ حألٿٲ حظتٸٌٍٜس رٌٍٜس) ٍ (:

ي الفعل الثالثي ،نحو) :سعى (واالسم الثالثي  ،نحو
 1إذا كانت منقلبة عن ٌاء ؾ
)الفتى (
ي االسم والفعل ّ
ئ على ثالثة أحرؾ ،وغٌر مسبوقة بٌاء  ،نحو
الزا د
 2إذا وقعت ؾ
)مصطفى ،اصطفى(.
ڃالك٨ش ىخڃش:
ي األسماء إذا كان )ٌاء) أو (واوا) أٌضا بالرّجوع إلى
ٌم كن أن يعرؾ الطالب أصل األلؾ ؾ
المثنى أو بر ّد الجمع إلى مفرده أو بجمع الكلمة جمعا مؤنثا سالما أو بالرّجوع إلى المصدر نحو:
ضوان ) من الرضوان).
عصا َ :عصوان  ،فتى َ :ف َا
تٌين  ،أذى :أَ َذٌان  ،رضا ِ :ر َ
ش ِ :رشوة  ،رُبا :ربْوة.
قُرى :قرٌة ُ ،ذرا :ذروة ِ ،ر ا
صوات.
هُدى :هُدٌات َ ،مها َ :م َهوات َ ،عصا :ع َ
ؼزا :ؼزواً  ،سعى :سعٌا.
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الوحدة احلادية عشرة

( سعُ اٌمٍت )

جو النص:
حًٻَ حظتنخٛذ حٿظِ طٸڀيىخ رتخٽ نخؿِ
ػ ٞ٠حطّنلخى حٌُظّنخد حُؼَد ٍٝثٓ ْ٤خرن َُحرطش حٌُظّنخد حألٍىٗ.ٖ٤٤
1ـ حًٻَ أ٫ڄخٽ رتخٽ نخؿِ حألىرْش ً حٿًَحثْش.
ُٓ ٚـٔٞػش ٖٓ حألػٔخٍ حألىر٤ش طَُؿْ ػيى ٜٓ٘خ اُُ ٠ـخص أؿ٘ز٤ش  ِٓ،سٚا٠برٗ:
) :حُطَ ٌع
م اُ ٠رِلخٍع (ٓ)ٝوِّنلخص حُِٝحرغ حألهَ٤س()ٝ ،ػ٘يٓخ طٌ٘ ٤عن حٌُثخد(
2ـ ڃن غتڄٌ٫خطو حٿٸْٜٜش:
)ٍؿَ هخٍ حٌٍُ)ٝ ،(ٖٛؿَ رال طلخٓ)ٝ( َ٤ٛخ ؿَ ّٞ٣ ٟحُؤ( ْ٤حُظ ٢أهٌص ٜٓ٘خ  ٌٙٛحُوٜش.
ڃخ حٓڂ حجملڄٌ٫ش حٿٸْٜٜش حٿظِ أهٌص ڃنيخ ىٌه حٿٸٜش ؟
ٓخ ؿَ ّٞ٣ ٟحُؤ.ْ٤
ٌر
ڃخًح  ٌٍٛحٿٸخ ٙيف ٷٜش ٍٓڂ حٿٸڀذ.

حُؼالهش حُظ٘ٗ ٢ؤص رٌ٘٤عٝ ٚرٗ ٖ٤زظش ط٘ز ٍْٓ ٚحُوِذ أٛيحٛخ اُٛ ٚ٤ي٣وٌعُ٘ ٚلخثّٚن ٖٓ اٌّشك.
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الشرح:
أػشف ُٔخًح ٟخم ٛيٍ ١رظِي حُّ٘نزظش حُظ ٢طليص ٝكيطٝ ٢حهظلٔض ك٤خطٝ ٢أػَف ُٔخًح ٓخءص
أرَة ٛي٣وٌع ) ٢كٔ٘، ( ٢حٌُ ١أكَٛ٠خ
ػالهظ ٢رٜخ اًُُ ٠ي حُل ّني حُٔوـَ  .ال ر ّني ُ ٖٓ ٢إٔ ِإ
رٔ٘خٓزش ٗلخث ً، ٢َٟٓ ٖٓ ٢كخٗخ ُْ أًَٜٛخ رٔزذ ًُي حُٜي٣ن حٌُ ١طؼخ١ق ٓؼُٝ ٢حٍٗ ٢ك٢
ر٤ظٜٓ ً، ٢طلزخ طِي حُ٘زظش ،رِلخكظٜخ حُ ّن٘لّنخكشٛ .ل٤ق أٗ ٞٛ ٚحٌُ ١حهظخٍ ُٜخ ًُي حٌُٔخٕ أٓلَ ؿيحٍ
حُـَكشٟٝٝ ،ؼٜخ ك ٚ٤رؼي إٔ ِٗع ػٜ٘خ ُلخكش حٍُٞم ٝحُ٘زَٛٝ ،ل٤ق أّٗنَٗ ٚف ُ ٢رلَٚٛ
حُٔؼٜٞىٝ ،رٔخ ٌعٗز ٚحإلٓالءٜٓ ،خ ّنّ ٍػخ٣ظٌعٜخ حُظ ٢أطؼزظ٘ ٢كٓ ٢خ رؼي ،اال أّٗنٌ ٣ ُْ ٚعٌٖ ٓززخ ك ٢حُؼيحء
حٌُٔٗ ١خ ر ٝ ٢٘٤ر ٖ٤طِي حُ٘زظش رؤٍٝحهٜخ حُظ ٢ط٘ز ٍْٓ ٚحُوِذ.
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .
اقتحام النبتة حٌاة القان بعد عفاءه من المرض.
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

ٟخٵ َٛ :ص ٜٓٓٞٔخ

ط٬خ٣ٲ :كٖ رؼٜ٠خ ػِ ٠رؼٞ

نِ : ٩هِغ
حَُؿَ ٝؿَٛ٤خ .
ّ
ّ
ڃڂ حٓظٌكَ حٿٸخ٫ ٙنٌحڅ ٷٜظو؟
ٖٓ ٌَٗ حُ٘زظش حُظ ٢أٛيحٛخ اُٛ ٚ٤ي٣و ،ٚألٜٗخ ط٘ز ٍْٓ ٚحُوِذ.

حٷظلڄضٛ :خؿْ

حظت٬يٌى :حُٔظؼخٍف ػِٚ٤

ٿٴخٳظيخ ٓ :خ ِ٣ق ػِ٠

ٗلخة ٖٓ َٓ ٝأُْ ر.ٚ
ظتخًح أك َ٠كٔنِ حٿنزظش ٿڀټخطذ  .أكَٛ٠خ رٔ٘خٓزش ٙ

ىپ ٻخڅ كٔنِ ٓذرخ يف حٿ٬يحء حٿٌُ منخ دّن حٿټخطذ ً رني طڀٺ حٿنزظشٌ ٣ ُْ .عٌٖ ٓززخ كًُ ٢ي
حُؼيحء
ٌر
ّ
ْ
حٟز ٢رخٿ٘ټپ ّ ٩ن حٿٴ٬پ )حظتوـپ) ( المخ ِجل (
ّ
ّ
ّ
ًٟق حٿ ٌٍٜحٿٴنْش يف ڃخ ّؤطِ:
رٍه إٌجزخ اٌز ٟرؾذّد ٚؽذرٚ ٟالزؾّذ ؽ١برّ ٛ: ٟن ٍٞحُ٘زظش اٗٔخٗش طوظلْ ه٤ٜٛٞش حُوخّٙن ٝطظي ّنهَ ك٢
ٗئٝ ،ٚٗٝطظل ّنيٝ ٟكيط.ٚ

ك ٢حُزيح٣ش ُْ أٗؼَ رٍَٝ٠س ٝؿٞى ػالهش كذّن أ ٝرـ ٞرٝ ٢٘٤رٜ٘٤خ  ،هي ٍأ٣ض كٜ٤خ ٓـَّنى ٝحكيس
ٖٓ ٓٞؿٞىحص حُـَكشٓ ،ؼَ حٌَُٓٝ ً، ٢حُطّنخُٝشٝ ،حُٔيكؤسٝ ،حُوِحٗش ،أ ٝكظّن ٠ا١خٍحص حُ ٍٜٞػِ٠
حُـيحٍ.
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ؿ َ٤أّٗن٘ ٢رؼي أ٣خّ ،ط٘ز ُ
ّنٜض آُ ٠خ ٣ؼٌعٌَ٤عٔٛ ٙظٜخ ٖٓ حُٔؤّ كٗ ٢لٔٓ ، ٢خ حٌُ٣ ١ـٌر٘ ٢آُ ٠ـَى ٗزظش
ُٓٔ َّنَٔس ٓؼَ حُظّنٔخػٌ ٤عَ حُّ٘نلخٓ٤ش أ ٝحُزالٓظ٤ٌ٤ش  ،طُلِٔ ُ
ن كٓ ٢وق حُـَكش حُوخطْ ،أ ٝك ٢حُـيٍحٕ
حُ ُٜٔلَّنس حُ ُٔظوَ٘س ،أٍ ٝرٔخ ك ٢طوخ٤١غ ٝؿٝ ، ٢ٜال ٓٔ٤خ طِي حألهخى٣ي حُٔظوخ١ؼش ك ٢ؿزٜظٝ ٢ك٢
هي ١؟
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .

ػيّ ٝؿٞى ػالهش كذّن أ ٝرـ ٞرٝ ٚ٘٤ر ٢طِي حُ٘زظش  ،ػْ ط٘ز ٚآُ ٠خ ٣ؼٌعٌَ٤عٔٛ ٙظٜخ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

ُ َّي َ
ڃٔڄَس  :ػخرظش

رٰ ًَٙ :ٞحٽٓؤځ حُ٠ـَ  ٝحَُِٔ

ُ

ُ

طقځٿٶ طليم حُ٘ظَ

طٸخٓ : ٪ّ١الٓق حألهخىّي  :حُللَ.
ّ
ّ
ّ
مبخ حطٔڄض نَ٨س حٿٸخ ٙحألًٿْش اذل حٿنزظش؟
ٍأ ٟكٜ٤خ ٓـَّنى ٝحكيس ٖٓ ٓٞؿٞىحص حُـَكشٓ ،ؼَ حٌَُٓٝ ،٢حُطّنخُٝشٝ ،حُ ِّرٔ ْيكؤسٝ،حُوِحٗش ،أٝ
كظّن ٠ا١خٍحص حُ ٍٜٞػِ ٠حُـيحٍ٘٣ ُْٝ ،ؼَ رٍَٝ٠س ٝؿٞى ػالهش كذّن أ ٝرـ ٞرٝ ٚ٘٤رٜ٘٤خ.
ّ
ّ
ّ
ًٟق حٿ ٌٍٜحٿٴنْش يف ڃخ ّؤطِ:

ٔجزخ رؾٍّك ف ٟعمف اٌغشفخ اٌمبرُ
ّ ٛن ٍٞحُ٘زظش اٗٔخٗش ط٘ظَ ر٘ ّنيس آُ ٠وق حُـَكش حُوخطْ.

ڃخ ىالٿش حٿ٬زخٍحص حٿظخٿْش
ك ف ٟعمف اٌغشفخ اٌمبرُ ،أ ٚف ٟاٌغذساْ اٌ ُّقف ّشح اٌّزمؾِّبشح.
أ-رؾٍّ ُ
ٓٞء حألٟٝخع حُٔخىّ٣نش ُِوخّٙن .
ة-األخبد٠ذ اٌّزمبهؼخ ف ٟعجٙزٚ ٟف ٟخذّ.ٞ
ّن
حُٖٔ.
حُظو ّنيّ ك٢
َّي
حٓظوَؽ ڃن حٿن ٚڃخ ّٸخٍد يف حظت٬ىن ٻپ ٻڀڄش ڃن حٿټڀڄخص حٓطْش:
طوخ٤١غ
ِ ِؼ
حألهخى٣ي
اٌؾفش
ُ
ٓٔ ّنَٔس
صبثزخ
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اٜٗخ ٗزظش ُٓظ ِإؼزش ْ ُٓ ٝوِِإوش كٓ ٕ ٢ؼخ ٢ٛٝ ،طلظخؽ اُ ٠ػ٘خ٣ش ٤ٓٞ٣ش ً ٢ط٘ٔ ٞرزطٜ٘خ حُٔٔ٤ئً ،خ أٜٗخ
طَؿّٔ٘ ً ٢نَ ٛزخف ػِ ٠اُحكش حُٔظخثَ ً ٢طَ ٟحُّ٘ن ٍٞأَ٣ ٝحٛخٝ ،طـزَٗ ٢ػِِّ٣ٍ ٠رٜخٝ ،ط٘ظ٤ق
أٍٝحهٜخ ٖٓ حُـزخٍ ،ػْ طٔٔ٤يٛخ رّ ٓ ٖ٤نيس ٝأهَ ،ٟأؿِّ رؤًَٗٛ ٢ظٜخ ٓ .خ أػخٍ ؿ٤ظٓ ٞٛ ً، ٢خ هَأطٚ
ك ٢اكي ٟحُٜلقّ ٖٓ ،ن
إٔ حُ٘زخطخص حُظ ٢طؼ ٖ٤ىحهَ حٍرٝ٢ص طلظخؽ اُ٣ ٖٓ ٠زظْٔ ُٜخ أك٤خٗخ ؛ ألٜٗخ
ٓوِٞهخص كٔخٓشً ،خث٘خص ك٤ش طظِوّنق حالرظٔخٓشًٔ ،خ حُّ٠نٞء حٌُ٣ ١زؼغ حُل٤خس ك ٢ػَٝهٜخ.
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .

ًَ ٙحٌُخطذ ُِ٘زظش رٔخ طلظخؿ ٖٓ ٚػ٘خ٣ش ٤ٓٞ٣ش ٍ ٝػخ٣ش ًزَ٤س ُ٘ٔٛٞخ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

ُْ
ڃٸ ِڀٸشِٓ :ػـٚ

طَٯڄنُ :طـَر٘٢

آڅ ڃ٬خ :ك ٢حُٞهض ٗلٔٚ
ِّب
حٿٔڂ ُٹ :حُؼوٍّ ٖ٤و ح ٓ :وخ٣ظٜخ ٭ ّ : ِ٨ؿ٠ز٢

اُحكش :ارؼخى

َّي

حٻظذ حصتٌٍ حٿڀٌُٰ ٿټڀڄض ٍّيخ .حٿٌحٍىس يف حٿن. ٚ
ٍ.١ٝ
2018
لزاري

٫يى ػالػش أْٗخء أػخٍص حٓظْخء حٿٸخ ٙڃن حٿنزظش.
أٜٗخ طلظخؽ اُ ٠ػ٘خ٣ش ّ٤ٓٞ٣نش ً ٢ط٘ٔ ،ٞكظَؿٔٛ ًَ ٚزخف ػِ ٠اُحكش حُٔظخثَ،
ٜ٣ٍٝخٝ،ط٘ظ٤ق أٍٝحهٜخ ٝ ،طٔٔ٤يٛخًٔ ،خ أٜٗخ طلظخؽ اُ٣ ٖٓ ٠زظْٔ ُٜخ.
ّ
ّ
ّ
ليخ.
لزاريًٟ
8ـ أٗخٍ حٿٸخ ٙاذل رتڀش ڃن حضتٸخثٶ حٿ٬ڀڄْش حظتظ٬ڀٸش رخٿنزخص،
2018
1ـ كخؿظٜخ اُ ٠حُّ٠نٞءٝ ،حَُّ١نٝ ،حُظٔٔ٤يٝ ،ط٘ظ٤ق حألٍٝحم.

 2تج ّنب نقلها من مكان إلى آخر.

ڃخ حٿٌُ أػخٍ ٭ ُ ٥حٿټخطذ حبٔذ ڃخ ًٍى يف حٿن.ٚ
ٓ ٞٛخ هَأ ٙك ٢اكي ٟحُٜلقّ ٖٓ ،ن
إٔ حُ٘زخطخص حُظ ٢طؼ ٖ٤ىحهَ حٍرٝ٢ص طلظخؽ اُ٣ ٖٓ ٠زظْٔ
ُٜخ أك٤خٗخ ؛ ألٜٗخ ٓوِٞهخص كٔخٓشً ،خث٘خص ك٤ش طظِوّنق حالرظٔخٓشًٔ ،خ حُّ٠نٞء حٌُ٣ ١زؼغ
حُل٤خس ك ٢ػَٝهٜخ.
ظتخًح حتظخؽ حٿنزظش اذل ڃن ّزظٔڂ عتخ أكْخنخ .
ألٜٗخ ٓوِٞهخص كٔخٓشً ،خث٘خص ك٤ش طظِوّنق حالرظٔخٓشًٔ ،خ حُّ٠نٞء حٌُ٣ ١زؼغ حُل٤خس ك ٢ػَٝهٜخ.
ّ
ّ
ّ
ًٟق حٿ ٌٍٜحٿٴنْش يف ڃخ ّؤطِ:

و ٟرش ٜإٌّٛس أ٠ ٚشا٘ب.
ّ ٛن ٍٞالنبتة إنسانة تنظر بعٌن إلى النور ،وصوّ ر النور شخصا ٌنظر إلى النبتة .
ٚرغجشٔ ٟػٍ ٝسِّ٠بٙب.
ّ ٛن ٍٞالنبتة إنسانة تجبره على سقاٌتها .
وبئٕبد ؽ١خ رزٍمّف اَلثزغبِخ.
 ٍٞٛحُ٘زخطخص أُٗوخٛخ ٔ٣ظوزِ ٕٞحالرظٔخٓش.
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ٌٛح ٓخ ٘٣و ، ٢ٜ٘ػْ ّن
إ حالرظٔخّ ُ١ ٖٓ ْ٤زؼ ، ٢كخٗخ ال أًخى أٍهٗ ٢لظ ٢أٓخّ أًؼَ حألَٓ١ ٍٞكش .
)كٔ٘ (٢حٌُ ١ؿخء رٜخ ٣ؼَف  ٌٙٛحُلو٤وش  ،كٌ٤ق  ٌٖٔ٣حالرظٔخّ ُٔـَّنى ٗزظش رِ٤يس ؟أك َ٠ك ّنَ ٞٛ
ْ
إٔ أٟؼٜخ هخٍؽ حُـَكش ،ػ٘ي ُح٣ٝش ىٍؽ حُؼٔخٍس ٌُٖ ،كٔ٘ ٢أٛٝخٗ ٢رؤال أٗوِٜخ ٖٓ ٌٓخٜٗخ؛ ّن
ألٕ
طـٞٓ َ٤٤هؼٜخ ٓ٤ئى ١اُ ٠حٟطَحٍٛخ ُِظٌ٤ق ٓغ حٌُٔخٕ حُـي٣ي ٝهي ال ٘٣خٓزٜخ كظٌرَ  ٝطٔٞص .
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .

ًَ ٙحٌُخطذ ُِ٘زظش رٔخ طلظخؿ ٖٓ ٚػ٘خ٣ش ٤ٓٞ٣ش ٍ ٝػخ٣ش ًزَ٤س ُ٘ٔٛٞخ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

أٍم ُ ٗٴضُ أٓيُٜخ كظَٓ َ٤ٜطو٤ش ىالُش ػِ ٠حُؼز ٝ ّٞحُظـ. ْٜ
ُّ
حًٌُخء حٿضٻِٱ :حُظؤهِْ طٌرپٌٛ٣ :ذ ٗيحٝطٜخ  ٝهَ٠طٜخ .

َ٣ٳش ٔٓ:ظِٔلش ٗخىٍس رڀْيسٟ:ؼ٤لش

ڃخ ىالٿش حٿ٬زخٍحس حٿظخٿْش:
أٔب َل أوبد أسخ ٟؽفز ّ ٟأِبَ أوضش األِٛس هشافخ .دَلٌخ ػِ( ٠حُؼزٝ ّٞحُظـّٜنْ).
ّ
ّ
ّ
ًٟق حٿ ٌٍٜحٿٴنْش يف ڃخ ّؤطِ:
فى١ف ّ٠ىٓ اَلثزغبَ ٌّغ ّشد ٔجزخ ثٍ١ذح
 ٍٞٛحُ٘زظش ٗوٜخ رِ٤يح ٟؼ٤ق حًٌُخء.
ٍّ
ڃخ أٳ٠پ كپ ٿڀظوڀ ٚڃن حٿنزظش ٻڄخ ٍَّ حٿٸخ.ٙ
ْ ٞٛ
إٔ أٟؼٜخ هخٍؽ حُـَكش ،ػ٘ي ُح٣ٝش ىٍؽ حُؼٔخٍس
ظتخًح أًٛخه كٔنُ رؤال ّنٸپ حٿنزظش ڃن ڃټخنيخ؛
ّن
ألٕ طـٞٓ َ٤٤هؼٜخ ٓ٤ئى ١اُ ٠حٟطَحٍٛخ ُِظٌ٤ق ٓغ حٌُٔخٕ حُـي٣ي ٝهي ال ٘٣خٓزٜخ كظٌرَ  ٝطٔٞص .

هالٍ ًٗ َٜحٍ ،حٗظؼ٘ض طِي حُ٘زظشٔٗٝ ،ض رٔخ ٣ل ٢رَؿزظٜخ ك ٢حُظوِ ٖٓ ٚػٞ٤د ٔٛظٜخٌٛ ٌُٖٝ ،ح ُْ ٞ٣هق
َٛحػ ٢حُّٜنخٓض ٓؼٜخ ،ك ٢ٜػِ ٠أ٣شّن كخٍ ًخثٖ ٣ي ْٛك٤خط٣ ٢وَم ٝكيط٣ ٝ ، ٢ظي ّنهَ ك٤ٓٞ٣ ٢خص ُٔ ،خًح ال
ْ
حهظَرض ٣يٓ ٖٓ ١خهٜخ،
أطوِّنٜ٘ٓ ٚخ؟ أال  ٌٖٔ٣إٔ  )ٌٕٞ٣كٔ٘ (٢هي طآَٓ ػِ ٠ك٤خط ٢رٟٞؼٜخ ك ٢ؿَكظ٢؟ .كٖ٤
ّنٔض طِي حُّٔنخم ،اّٗنٜخ ه٘٘ش ٓغ َ١حٝطٜخ ،ك ّنٌ ُ
طلٔ ُ
َص ْ :
ُٖ ٔ٣ظـَم حألَٓ أًؼَ ٖٓ ػخٗ٤ش ٝحكيس ،أى٣ َ٣ي ،١كؤهٜق
حُٔخم ،كًَش ٝحكيس ٝأٍطخف ٜٓ٘خ.
هِّنزض حُلٌَس كٍ ٢أٓ ً، ٢كظِٛٞض رَٔػش اُ ٠أٗ٘ٓ ٢ويّ ػِ ٠حٍطٌخد كؼِش ط٘ظٔ ٢أُِِٓ ٠ش ؿَحثْ هظَ حُّ٘نلْ،
ُ
ُ
ٝؿِٔض ػِ ٠حُٔوؼيٟٝٝ ،ؼض ًلّن ٢أٓلَ كٌٓ ٢ل ّنيهخ رلَ٤س ٝهِن .ك ٢طِي حُِلظش ٍأ٣ظٌعٜخ
ٝطٜ٘يص،
طَحؿؼض،
ّن
طَ٘ثذٝ ،طُٞيص ألٍٝحهٜخ ػ ،ٕٞ٤ػً ٕٞ٤ؼَ٤س أهٌص طَحهز٘ ٢رلٌٍ ،كٞؿجض ر٘لظ ّن ٢طلظَّنحٗ ٢ػٖ حرظٔخٓش ؿَ٤
ٓلٜٓٞش ،ػِ ٠حألهَ رخُ٘ٔزش ُ.٢
ٍحهزض ٗٔ ّنٛٞخ حُّٔنَ٣غ ً ّنَ ّ ً ،ّٞ٣نَ ٓخػش ،كظْ ً ٠ي ُ
ص أٍ ٟرؼ ٢٘٤حُٔـَّنىس ً٤ق طظلظّنق أٍٝحهٜخ حُـي٣يس٤ًٝ ،ق
ُ
طظزٔٓ ٢ؼَ ّن
ٓٔؼض ٞٛطٜخ
ًق ىٓ٤شٌعٝ ،ك ٖ٤أٛل ٞك ٢حُٜزخف ،أطلوّني حألٍٝحم ٝحُزَحػْ حُـي٣يسًٝ ،ؼَ٤ح ٓخ
ٞٛ،ص حُطّنوطوش حُوخكظش ُألٍٝحم ك ٢أػ٘خء طلظلٜخ ك ٢حُٜزخكخص حُزخًَس ُٝ .وي أ٣وع ًُي حُٜٞص ك ٢أػٔخه٢
كَكخ ١ل٤ُٞخ ٟ ٝ ،زطض ٗلًٔ ٢حص َٓس  ٝأٗخ أرظْٔ ُٜخ .
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ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .
ريح٣ش حُظل ٍٞحال٣ـخر ٢حٌُ ١أٛخد حٌُخطذ ٗل ٞحُ٘زظش هالٍ ًٗ َٜحٍ.
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
ّ
ُىىڂ٣ .لخؿت ّنٍٵ٘٣:ن ػتيٷخ٘٣ :ظَ رظٔؼُّٖ طَ٘ثذ :طٔي حُؼ٘ن ُِ٘ظَ أهٌص طَحٷنبُ :ريأص طَحهزٚ
ّ
ي مُق َّدم ة الفم .حٿربح٫ڂ َُٛ :حٍٗـَ هزَ إٔ طظلظق
طٴرتحڅ :ابتس َم وبدت أسنانه التي ؾ
ّ
ّ
ّ ّ
ريح ٫ڀَ حٿٸخ ٙحتٌٽ اجيخرِ ًحٟق حنٌ حٿنزظش ڃ ٪ط ٌٍ٤أكيحع حٿٸٜش:
ّ
أ-رْن ڃالػتو.
-1كُٞؿِّر ت ر٘لظ ٚ٤طلظَحٕ ػٖ حرظٔخٓش ؿٓ َ٤لٜٓٞش طـخ ٙحُ٘زظش.
ّن
ًق ىٓ٤شٝ ،ك٢
-2أهٌ َ٣هذ ٗٔٛٞخ حُّٔنَ٣غ ً ّنَ ّٞ٣؛ ً٤ق طظلظّنق أٍٝحهٜخ حُـي٣يس٤ًٝ ،ق طظزّٔنٓ ٢ؼَ
حُٜزخفً ،خٕ ٣ظلوّني حألٍٝحم ٝحُزَحػْ حُـي٣يسًٝ ،ؼَ٤ح ٓخ ًخٕ ٔٔ٣غ ٞٛطٜخٞٛ،ص حُطوطوش حُوخكظش ُألٍٝحم
ك ٢أػ٘خء طلظّنلٜخ ك ٢حُّٜنزخكخص حُزخًَس.
-3أ٣وع ًُي حُّٜنٞص ك ٢أػٔخه ٚكَكًخ ١لّ٤ُٞنًخٟٝ ،زٗ ٢لًٔ ٚحص َٓس ٣ ٞٛٝزظْٔ ُٜخ.
َ
 د -ڃخ ٓززو يف أ ٍّٺ؟ّن
إٔ حُوخ ٙأهٌ ٣ؼظخى ػِٝ ٠ؿٞىٛخَ٣ٝ ،ؿذ ك ٢روخثٜخ.
ؽ-ڃخ أػَه يف حٿنزظش؟
أهٌص ط٘ٔ٣َٓ ٞؼًخ رؼي إٔ طٞحكَص ُٜخ أٓزخد حُؼ٘خ٣ش حُ٤ٓٞ٤ش.
حٓظوَؽ ٫زخٍس طيٽ ٫ڀَ ڃ٘خ َ٫حٿٴَف.
ٌٚمذ أ٠مع رٌه اٌقٛد ف ٟأػّبل ٟفشؽب هف١ٌٛب  ٚ ،مجطذ ٔفغ ٟراد ِشح  ٚأٔب أثزغُ ٌٙب .
كٞؿجض ر٘لظ ّن ٢طلظَّنحٗ ٢ػٖ حرظٔخٓش ؿٓ َ٤لٜٓٞش ،ػِ ٠حألهَ رخُ٘ٔزش ُ.٢

حٓظوَؽ ٫زخٍس طيٽ ٫ڀَ ڃ٘خ َ٫حٿرتىى.
هِّنزض حُلٌَس كٍ ٢أٓ ً، ٢كظِٛٞض رَٔػش اُ ٠أٗ٘ٓ ٢ويّ ػِ ٠حٍطٌخد كؼِش ط٘ظٔ ٢أُِِٓ ٠ش ؿَحثْ هظَ حُّ٘نلْ،
ُ
ُ
ٝؿِٔض ػِ ٠حُٔوؼيٟٝٝ ،ؼض ًلّن ٢أٓلَ كٌٓ ٢ل ّنيهخ رلَ٤س ٝهِن.
ٝطٜ٘يص
طَحؿؼض،
ّ
ّ
ّ
ًٟق حٿ ٌٍٜحٿٴنْش يف ڃخ ّؤطِ:
ّ
٠زذخً ف١ِٛ٠ ٟبد
ف ٟٙػٍ ٝأ٠خ ؽبي وبئٓ ٠ذُ٘ ؽ١بر٠ ٟخشق ٚؽذرٚ ، ٟ
ّن
ّ ٛن ٍٞحُ٘زظش اٗٔخٗش طوظلْ ه٤ٜٛٞش حُوخّٙن ٝطظي ّنهَ كٗ ٢ئٝ ،ٚٗٝطظليٝ ٟكيط.ٚ
ٚرٌّٛذد ألٚسالٙب ػ ،ْٛ١ػ ْٛ١وض١شح أخزد رشالجٕ ٟثؾزس
 ٍٞٛحُ٘زظش ٗوٜخ ُ ٚػ ٕٞ٤ريأ َ٣حهزَٛ٣ ٝ ٚي طلًَخط ٚرلٌٍ ٗي٣ي.
و١ف رزفزّؼ أٚسالٙب اٌغذ٠ذح ٚو١ف رزجغو ِضً وفّ آدِ١خٌ.
 ٍٞٛأٍٝحم حُ٘زظش طظزًٔٔ ٢خ طظزًٔ ٢قِّر حالٗٔخٕ أطٔخػخ.
 ٚمجطذ ٔفغ ٟراد ِشح  ٚأٔب أثزغُ ٌٙب .
 ٍٞٛحُ٘زظش ٗوٜخ ٣زظْٔ ُ٠٣ ٝ ٚخكٌ. ٚ
ّ
ڃخ حٿٔزذ ًٍحء طَحؿ ٪حٿټخطذ ٫ن ٷظپ حٿنزظش ًطنييهً ،ؿپًٓو ٫ڀَ حظتٸ٬ي ،ػتيٷخ رقَّس
ًٷڀٶ.
الٗٓ ٚويّ ػِ ٠حٍطٌخد كؼِش ط٘ظٔ ٢أُِِٓ ٠ش ؿَحثْ هظَ حُّ٘نلْ.
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ٝك ٢حأل٣خّ حُالكوشٔٗ ،ض ٝطٞحُض ُٜخ أٍٝحم ؿي٣يس ،أٍٝحم هَ٠حء ٣خٗؼشٝ ،ك ٖ٤رِـض ٓ٘ظٜق حُـيحٍ ،ىدّن
أٍىص طٞؿٜٜ٤خ ٗل ٞحُزخد ً ٢طٌٔٔ٣ ٞخٍ حُـيحٍ أٓخ  ٢ٛكظٞؿ ْ
ُ
ّنٜض اُ ٠ؿٓ َ٤خ أٍ٣ي،
حُوالف ر٘٘٤خ ٖٓ ؿي٣ي ،كخٗخ
ٗل ٞحُ٘خكٌس.
ْ
،أٌٓٔض ٍأٜٓخُ ،
ُ
هِض ًٖٔ ٣وخ١ذ حَٓأس ٘ٛ ٖٓ:خ أ٣ظٜخ حُؼِِ٣س٣ُٞٝ ،ض ُػُ٘وٜخ رَكن ٗخك٤ش حُزخد ،ػْ
ٛيأص ٗلٔ٢
ْ
كزيص ًؤٗٔخ ط٘ظَ اُ ٠حٍُٞحء.
ٍرطظ ٚروٓ ٢٤ظ َٜرلخكش ًُي حُزخد ٝ.رؼي أ٣خّ  ،ػخى ٍأٜٓخ ٣ظٞؿّنٗ ٚل ٞحُ٘خكٌس،
ٛل٤ق ّن
إٔ حُٜٔ٘ي أػخٍ كٗ ٢لٔ ٢أٓٓ ٠زٜٔخ ٝ ،ال ٓٔ٤خ ك ٖ٤ه ّنيٍص أٜٗخ أٍحىص رلًَظٜخ طِي ُلض حٗظزخ٢ٛ
ٝطًٌ ١َ٤رخُظّنلخ ْٛحٌُ ١ك َٜر٘٘٤خُٔ ،ٌُٖ ،خًح ال طٔظـ٤ذ َُؿزظ ٢؟ ػِ ٠حألهَ اًَحٓخ الٛظٔخٓ ٢رٜخ ،ػْ ّن
إ
حُٔٔخكش حُٔظزو٤ش ٖٓ حُـيحٍ كظ ٠حُ٘خكٌس ال طٔظٞػذ ٗٔ ّنٛٞخ ٝحٓظيحىٛخ ،كٓ ٢ٜأل ٟرخُ.ٍٜٞ
ٖٓ حُٜؼذ إٔ أك ْٜأ ٝأّ ٛنيم ٓخ كيع ٌُٖ ،طِي حُ ُؼُ٘ن حٍطـلض ر ٖ٤أٛخرؼٓ ٢ؼَ ٌٓٔش كّ٤نش ،حُى ْىص اَٛحٍح
ػِ ٠ط٘لٓ ٌ٤خ ريأطُٝ ،ٚرٔ٘٤خ أكخ ٍٝػٜ٘٤خ ٗل ٞحُزخد ربَٛحٍ ،اً رٜخ طًٌَ٘ٔ.خٕ حُٜٞص حٌُٔٓ ١ؼظُ ٚلظظجٌ أٗزٚ
رٜٞص ًَٔ ػظٔش رَ٘٣شٝ ،ىٗ ٢٘ٔٛؼ ٖٓ ٍٞحٍطٌذ ؿَٓخ ك ٢ؿلِش ٖٓ حُّ٘نخّٝ ،حُّٔنخثَ حٌُّ ٗ ١نِ ٖٓ ٌٓخٕ
أىٍ ٓخًح أكؼَ ر ،ٚطِلّن ُّ
ض ك ٢ُٞرٌػَ ،طَحؿؼض هيٓخٗ ١لٞ
حٌَُٔ ُطّنن ٣ي، ١أ ّنٓخ ٍأٜٓخ كظ ّنَ ر ٖ٤أٛخرؼِ ُْ ً، ٢إ
حٍُٞحءٍ ،أ٣ض ك ٢حألٍٝحم ػٗٞ٤خ طظّنْ ، ٢ٜ٘ٔ
ُ
ُ
ٝؿخىٍص حُز٤ض.
كظلض حُزخد،
ٝاً ٓو ٢حَُأّ ٖٓ ٣ي،١
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .
تجدد الخالف بٌن القان لالنبتة حٌ ٌنما بلغت منتصف الجدار.
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

ّ

ىد حطتالٱَٟٓ:

حٿالكٸش :حُوخىٓش ّخ ن٬ش ٛلش ُِ ٕٞحاله .َ٠ڃزو ڃخ :ؿخٓ ٞطټٌٔ :طـط٢
ّ
َّي
ْ
قطر وسال .ٿ٤نُٞ :ع دً :َ٫ثخٛف
حُوالف
نخف ّش :ؿٜش حُزخد .ٳزيص :ظَٜص  .نِ َ :

ًٟق ىالٿش حٿ٬زخٍس حٿظخٿْش :
اّْ اٌّغبؽخ اٌّزجم١خ ِٓ اٌغذاس ؽز ٝإٌبفزح َل رغزٛػت ّٔ ّ٘ٛب ٚاِزذاد٘ب ،فِ ٟٙأل ٜثبٌقٛس.
ذكرٌات القاص الكثٌرة.
ّ

ظتخًح ىد حطتالٱ رني حٿټخطذ ً حٿنزظش ڃن ؿيّي.
أٍىص طٞؿٜٜ٤خ ٗل ٞحُزخد ً ٢طٌٔٔ٣ ٞخٍ حُـيحٍ ،أٓخ  ٢ٛكظٞؿ ْ
ُ
ّنٜض اُ ٠ؿٓ َ٤خ أٍ٣يٗ ،ل ٞحُ٘خكٌس.
كخٗخ
ّ
أٍحى حٿٸخ ٙأڅ طٔري حٿنزظش يف َّ٣ٶ ً ،أٍحىص حٿنزظش أڅ طٔري يف َّ٣ٶ آهَ:
ّ ّ
أ -ظتخًح أ َٛٻپ ڃنيڄخ ٫ڀَ ٍأّو؟
اٌمبؿ :أٍحى ُٜخ إٔ طظٞؿّنٗ ٚل ٞحُزخد؛ ّن
ألٕ حُٔٔخكش حُٔظزو٤ش ٖٓ حُـيحٍ كظ ٠حُ٘خكٌس ال طٔظٞػذ ٗٔ ّنٛٞخ
ٝحٓظيحىٛخ ،كٓ ٢ٜأل ٟرخُّٜنًٝ. ٍٞؤّٗن ٚال ٣َ٣يٛخ ىحهَ ر٤ظ٣َ٣ٝ ،ٚيٛخ إٔ ط٘ٔ ٞهخٍؿ ،ٚأ ٝإٔ طَكَ ػ٘.ٚ
إٌجزخ :أٍحىص حُظٞؿّنٗ ٚل ٞحُ٘خكٌس :ك٤غ حُٞ٠ء ٝحُٜٞحءًٝ ،ؤٜٗخ طَ٣ي حُزوخء ٝحُل٤خس.
ّ
ّ
د – ڃخ نظْـش ىٌح حٿظ٬نض ٫ڀَ ٻپ ڃنيڄخ؟
اٌمبؿ :هٔض أٛخرؼ ٚػِٜ٤خ ٣ ٞٛٝلخُ ٢ُ ٍٝػُ٘وٜخ ٗل ٞحُزخد ،كخٌَٗٔصٔٓ ،خ أػخٍ كٗ ٢لٔ ٚهٞكخٍ ٝ ،أ ٟك٢
أٍٝحم حُ٘زظش ػٗٞ٤خ طظ.ٜٚٔ
إٌجزخ :حٌَٗٔ ُػُ٘وٜخ أٝال ُْٝ ،طِّٔٞر ٓ ٟٞأ٣خّ هِِ٤ش كظً ٠رِض أ ٝح ٍهٜخ ٝحٛلَّنص ،ػْ ؿلّنض ٓٝوطض.
ڃخ حٿ٘ ٌٍ٬حٿٌُ ىحىڂ حٿٸخ ٙكْنڄخ ٻَٔ حٿنزظش .
ىحٗ ٙ ْٛؼ ٖٓ ٍٞحٍطٌذ ؿَٓخ ك ٢ؿلِش ٖٓ حُّ٘نخّ
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ڃخًح كٜپ ٿڀٸخ ٙر٬ي ٻَٔ حٿنزظش .
ك ٍٞرٌػَ ،طَحؿؼض هيٓخٗ ٙل ٞحٍُٞحءٍ ،أ  ٟك ٢حألٍٝحم
ٙ
حُّٔنخثَ حٌُّ ٗ ١نِ ٖٓ ٌٓخٕ حٌَُٔ ُطّنن ٣ي ٙأُظلض
ػٗٞ٤خ طظّنْ ، ٙ ْٜ
ٝاً ٓو ٢حَُأّ ٖٓ ٣ي ،ٙكظق حُزخدٝ ،ؿخىٍ حُز٤ض.
حٓظوَؽ رتڀش طيٽ ٫ڀَ ڃ٘خ َ٫حٿنيځ.
ٝىٗ ٢٘ٔٛؼ ٖٓ ٍٞحٍطٌذ ؿَٓخ ك ٢ؿلِش ٖٓ حُّ٘نخّٝ ،حُّٔنخثَ حٌُّ ٗ ١نِ ٖٓ ٌٓخٕ حٌَُٔ ُطّنن ٣ي١
حٓظوَؽ رتڀش طيٽ ٫ڀَ ڃ٘خ َ٫حٿرتىى
ٍحؿؼض هيٓخٗ ١ل ٞحٍُٞحء.
ّ
ّ
ّ
ًٟق حٿ ٌٍٜحٿٴنْش يف ڃخ ّؤطِ:

صلر النبتة إنسانة على يختلؾ مع القاصّ (
دة اٌخ ف ثٕٕ١ب ِٓ عذ٠ذ ّ ( :
ّ
 ٍٞٛ( :حُ٘زظش كظخس ٣ظليع اُٜ٤خ) .
ِٓ ٕ٘ب أ٠زٙب اٌؼض٠ضح
فجذدْ وؤّٔب رٕظش اٌ ٝاٌٛساءّ ٛ( :ن ٍٞالنبتة إنسانة تنظر للخلؾ)
رٍه اٌ ُؼُٕك اسرغفذ ث ٓ١أفبثؼِ ٟضً عّىخ ؽّ١خ ( ٍٞٛحٍطـخؽ ػ٘ن حُ٘زظش ر ٖ٤أٛخرؼ ٚرخٍطـخؽ ٌٓٔش
ك٤ش) .
وبْ اٌقٛد اٌز ٞعّؼزٗ ٌؾظزئز أؽجٗ ثقٛد وغش ػظّخ ثؾش٠خ ( ٍٞٛحُوخٞٛ ٙص ًَٔ حُ٘زظش حَُٔطلغ
رٜٞص ًَٔ حُؼظٔش حُزَ٘٣ش) .

كخُٝض اٗوخًٛخٗ ،ظّن ُ
ُ
لض ٓٔخٓخطٜخ روطؼش ٖٓ حُؤخٕ
طٔ ٟٞٓ ٞأ٣خّ هٌِع٤ش كظً ٠رِض أٍٝحهٜخ،
ُْ
ِإ
حُٔزِ٣ٍٝ ،ٍٞظٜخ رلَ ،ٙكظلض حُّٔنظخٝ َ٣حُ٘ٞحكًٌ ٌُٖ ،خٗض أٗز ٚرؼِ٣َ٣ ِ٣ي حالٗٔلخد ٖٓ ك٤خط٢
رٜٔض ٓٞؿغ.
ّن
طـق ٝطٔو٣ ُْ ،٢زن ٟٓٞ
ٍ٣ٝيح ٍ٣ٝيح حٛلَّنص أٍٝحهٜخّ ً ،نَ  ّٞ٣طٜل ّنَ أٍٝحم ؿي٣يس ،ػْ
أؿٜخٜٗخ حُظ ٢حّٓ ٞنىصٝ ،ريص ٓؼَ أًٍع ٓٞىحء ُؼٌ٘زٞص هَحف ٣ظ٘زّنغ رـيحٍ ،ػ ّنْ ٔ٣و ٢ػِ٠
حألٍ ٝكـؤس ك ٢اكي٤ُ ٟخُ ٢أ٣خٍ  ،ك٤ؼٞى حُـيحٍ ٓؼِٔخ ًخٕٓ ،ظوَ٘ح ٜٓلَح  ٝػخٍ٣خ  ،أٓخ أٗخ كوي
ىٔٛظٍ٘ ٢ؿزش ؿخٓلش ،ؿٓ َ٤لٜٓٞش رَإ٣ش ًُي حُٜي٣ن) كُٔ٘ٔ ، (٢خًح ،حٗظ ْو ُ
ض اُ ٚ٤كٓ ٖ٤و٢
حُؼٌ٘زٞص ك ٌٕٞٓ ٢طِي حُِِ٤ش ٖٓ أ٣خٍ؟
ڃخ حٿٴټَس حٿ٬خڃش يف حٿٴٸَس حٿٔخرٸش .
محاللة انقاذ النبتة من الملت ل لكن هذه المحالالت انتهت بالفعل
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

دت ُْ :ٞط٘و ٢٠ڃٔخڃخطيخ ِٕ :بفزٖ :ِِّ٫ؽج١ت لش٠ت ِٓ إٌفظ ًٍّيح:ثزًّٙ
دل
ِ
ّ
ط٘زغ  :طَّٔٔني ؿخػتشِٕ:ذفؼخ ل٠ٛخ.

ڃٌؿٓ:٪ئُْ

ٻْٲ كخًٽ حٿٸخ ٙحنٸخً حٿنزظش ؟
غزب٠ش ٚإٌٛافز.
ؽبٚي أمبر٘بٔ ،ظّف ِغبِبرٙب ثمطؼخ ِٓ اٌمّبػ اٌّجٍٛي ،س َّيٚا٘ب ثؾشؿ ،فزؼ اٌ ّ

ىخص ڃن حٿن ٚڃؼخٿني ٫ڀَ حٓظويحځ حٿٸخ٫ ٙن َٜحٿڀٌڅ.
أففشد  /عٛداء .
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ڃخ ىالٿش حٿ٬زخٍس حٿظخٿْش :
ؽ ٓ١عمو اٌؼٕىجٛد ف ٟعى ْٛرٍه اٌٍٍ١خ ِٓ أ٠بس ( .ػِٞٓ ٠ص حُ٘زظش).
ف١ؼٛد اٌغذاس ِضٍّب وبِْ ،زمؾشا ِقفشا  ٚػبس٠ب( حُي٘ٛش  ٝحالٓظـَحد )
ّ
مبخ ٌّكِ حٓظويحځ حٿٸخ ٙٿٴ٨ش) ٫نټزٌص (يف نيخّش حٿٸٜش؟
حُظ٘زغ رخُل٤خس ،كوي ًخٗض حُ٘زظش ٓوخٓٝشٓ ،ظ٘زؼش رخُل٤خس ًؼٌ٘زٞص ٣ظ٘زّنغ رخُـيحٍ ،ػْ ٓٝ ٟٞٛو.٢
ڃخ حصتٌٍ حٿڀٌُٰ ٿټڀڄش ( ّظ٘زغ ) حٿٌحٍىس يف حٿن ٚحٿٔخرٶ ٗ( .زغ)

قضايا لغوية
ال ّتم ٌٌز :اسم نكرة منصلب ٌزل ٌ اإلبهام عن ما قبله ،وهو نوعان:
 1تمًٌزالذات) المفرد (:وهو الذي ٌزٌل الؽموض عن لفظة أو كلمة بعٌنها تسبقه تكون
(ػذدًةا أِ ٚمذا ًةسا ِٓ وٚٚ ً١صْ ِٚغبؽخ ،أ ٚؽجٗ ِمذاس ،أ ٚفشػًةب ٌٍزّ١١ض ) ،نحو:
أ قال تعالى ( إن هذا أخً له تسع و تسعون نعجة و لً نعجة واحدة فقال أكفلنٌها و عزنً فً
الخطاب ).
ب اشترٌت طا ّنا حدٌدا.
ج ق ّد ُ
حفن قمحا
ٌر ة
مت للعصاؾ
د لبسْ ُ
ت قم ٌصا قطنا.

ي
2ـ تمًٌز الجملة ) النسبة( وهو م ا أزال الؽموض عن عالقة تربط بٌن عناصر الجملة ،ؾ
المحلل ،أو
عالقة المبتدأ بالخبر أو الفعل بالفاعل أو الفعل بالمفعلل به ،لهل ما ٌعرف بالتمٌٌز
ّ
عجب وجملة المدا لالذ ّم  ،وهو ما ٌعرؾ بالتمٌٌز ؼٌر المحول نحو :
ٌزل اإلبهام عن جملة ال ّت ّ
أ ـ هخٍ طؼخًُٝ( : ٠خٕ ُ ٚػَٔ كوخٍ ُٜخكز٣ ٞٛٝ ٚلخ ٍٙٝأٗخ أًؼَ ٓ٘ي ٓخال  ٝأػِح ٗلَح )
ب ازداد ّ
الطلبة إقباال على تعلّ ِم الم َهن.
ٌت ال ُعمّا َل أجلرا.
ج وؾ
د هلل درُّ ه رجالً.
ه نعم الصدق خلقا .
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الوحدة :الثانية عشرة

(اٌؼشث١خ فِ ٟبمٙ١ب  ٚؽبمش٘ب )

جو النص:
ڃخ حٓڂ ڃئٿٲ حٿٸْٜيس
علً الجارم
ٌر

2ـ حًٻَ أ٫ڄخٽ حألىُد ٫ڀِ حصتخٍځ.
له دٌوان شعر ،وله) قصة العرب فً إسبانٌا ( مترجمة عن اإلنجلز ٌ
ي
ٌة  ،وقد شارش ؾ
كتب أدبةٌ
صل( ،و)ال ّن ْحل اللاضح( ،و) اللاضحة(.
تألٌؾ ا
ي ،منها) :المجمل (و)المف ّ
تقع هذه القصٌدة فً مئة بٌت ،اخترت منها هذه األبٌات.
حًٻَ حظتنخٓزش حٿظِ ٷْڀض ٳْيخ ىٌه حٿٸْٜيس
أُوخٛخ ػِ ٢حُـخٍّ ك ٢كلَ حكظظخف حُيٍٝس حُؼخُؼش ُٔـٔغ حُِّنـش حُؼَر٤شٌع حُّٔ َٜن
 ١ػخّ .َ1934
ڃخ ىِ حظتٌ٫ٌٟخص حٿض طنخًعتخ حٿ٘خ َ٫يف ٷْٜيطو.
1ـ ٣ل ٢كٜ٤خ أػ٠خء حُٔـْ ٔغ ٣ ٝ،ؼٌع٘ ٢ػِ ٠ى ٍْٛٝك ٢اك٤خء حُِّنـش حُؼَر٤ش ٝ ،رؼؼٜخ ك ٢اَلع١بي
2ـ ٌ ٣ع٘ َ٤آٍُ ٠خُش حُٔـْ ٔغ حُّٔنخٓ٤ش ك ٢حُللخظ ػِ ٠حُِّنـش حُؼَر٤ش ٝحُظـ٘ ٢رـٔخُٜخ.
ك ٢ح طط ّن ٍٞحُِّنـش حُؼَر٤ش ٖٓ حُؼ َٜحُـخ ٢ِٛاُ٠
3ـ ٣ظٌعل ّنيع ػٖ ٓ ٖ١ٞحُّ٠نخى حُوئ٣ٝ ،ْ٣ظؼَٙ ٝ
حُؼ َٜحُلي٣غ.
4ـ ٣لٌعوَ دًٜٗٞخ ُـش حُوَ ٕ حٌَُ ْ٣حُظ ٢كلظٜخ حإلٓالّ ٝ ،طٌعل ّنيع ًٌُي ػٖ كٜخكش حٍَُٓٞ
ٝر٤خٗ. ٚ
5ـ  َ٤٘٣اُ ٠حُظلي٣خص حُظ ٢طظؼَ ٝاُٜ٤خ حُِّنـش حُؼَر٤شٌّل ك ٢حُٞهض حُلخَٟ
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شرح القصيدة :
َّي

ڃــخًح ٣لــخ رـٺ ّـخٛنخؿـش حألىد

ىال ٗـيًص رؤڃـيحف حرــنش حٿـــَ٬د

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
٣لخ َٛ :كي

ص ْنج ،وهو آلة موسٌقٌة وكان األععى ٌل ّقب
ٛنخؿش :اللَعب بال ّ

بص ّناجة العرب ح م ر م شلر ٗ ،.يًص  :أٔؾذد

رؤڃـيحف :اٌضٕبء

حرنش حٿَ٬د:

اٌٍغخ اٌؼشث١خ
حَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ. .
ألاطب ا شاعر ل ٍ ه م ائ ي عم فا ر م ا لر ب ا ا ار ه ع لا ه ه أل ر مم لِى لا،
حث ل ه ع ى ا لِن وما لا ،همدحلا .هعمد ا ِشاعر ن ذا ا ت إ ى ا ِور د؛ ا زاعه
ِ

شألاا آألر مم ل ه او ه ،مشِليا ل ه ااعشى م مهم م و س ا ِشاعر ،ا ذى فِب اِاوب
ي
ا لرب ح م ر م شلر .
ّ
َ ٌر ّ
ً َ
َ
ڃن حظتوخ٣ذ يف حٿزْض ؟ ً٫الځ حيؼو حٿ٘خَ٫؟

الشاعر نفسه ،و يحثه على التؽنّي باللؽة العربٌة ْ
ومدحها.
َ ُ
ظتخًح ًٛٲ حٿ٘خ َ٫نٴٔو رٜنخؿش حألىد؟
)اِاوب ا لرب ( فب ألعشى م مهم م و س ا ِشاعر ح م ر م شلر  ،ههاو ا شاعر ل ه
) اِاوب اادب ( د ِو ع ى مكا ب شلر هح ه ،هم ز ب ا لب ا لر ِب ن هودا ه.
ّ
ّ
ىنخٹ ڃ٨خىَ دتؼپ حٿٌ٬ىس اذل حٿ٘ َ٬حٿَ٬رِ حٿٸيّڂ يف ڃ٬خنْو ًأٿٴخ٧و حًٻَىخ.
ص ّناجة األدب
ًٟق حٿټنخّش يف ٷٌٿو )حرنش حٿَ٬د(
وٕب٠خ ػٓ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
ڃخ حٿَٰ ٝحٿزالٯِ حٿٌُ هَؽ اٽّو حالٓظٴيخځ يف حٿذّض
)التعجب (
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ٌر َ َ ْ َ َ
َ َ َ ْ َ َ ْ
أ٣خٍ نٌځ ـٹ أف ـىحع ًؿڄض ٿو ــح

َ

َ ّ َ
َ
َّي َ ُ ُ
ذ
ِـ
ٳذص صنـ ٳن دـني حٽـــىڂ ًحٽــًِ ٛ

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
َ
َ ّ
َ ُ ُ
َ َ ْ َ
ذ :اٌّشك
ًؿڄضٌٓ :ظض
صنـ ٳن :ترسل نفسا طوٌال حٽـــىڂ :اٌزؼت حٽــًِ ٛ
حَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ / .أً ڃخ حٿٔزذ ًٍحء ٷڀٶ حٿ٘خ. َ٫

ٓخ ٣وِن حُ ّن٘خػَ ٓ ٞٛخ ُض اُ ٚ٤كخٍ حُؼَرّ٤نش حُ ّٞ٤كظً ٠ؤٗٚ
ٍحف ٣ظوِذ ر ٖ٤حُلِٕ ٝحَُٔ.ٝ
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزْض حٿٔخرٶ.
 ٍٞٛحُ٘ ّٞربٗٔخٕ ٣ط َ٤رٔزذ حُ ٝ ْٜحُظؼذ.

ََ ْ َ
َ
َ
َ
د٫ؼض دــه
ًحٽَّ٬رْش أڅـىٍ ځ ـح ـ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

َ َّي َ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ
َ ْ
د
څ أً ٗيًح ځ ِـڅ حٿِ َ٤
ڃن حٿلِ ِ
ٗؾًح ِ

حٿَْ٬رْش حُِّنـش حُؼَر٤ش ٗٔزش اُ٣ ٠ؼَد رٖ هلطخٕ أنيٍ :أح م اهيا هأكثرعطاء
حٿ٘ـٌ :اٌؾضْ

ٗيًح  :هشثب ٕ ٚبء.

حَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.
ل ألر ا ِشاعر ا ِلب ا لر ب هما مِز ه مم ودرة ع ى ا ث ر؛ ثراا ملوملا ا لهى ،لن أح م

اهيا لاظلا هأكثر م امب ل ر عم ا لرح ها حزم ن ملا لا هأاها لا.
ٌر
ًٟق حٿټنخّش يف ٷٌٿو )حٿَْ٬رْش(

كناٌة عن اللغة العربٌة
حٓظوَؽ ٣زخٷخ ڃن حٿزْض

(عجلا  /عدلا ).
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ٌر

ْ

ْ

ًٍف ڃن حٿپــهأف ــّض ٻپ نخُ٫ش

ْ

َ

ُ

َ

ځ ـڅ حٿذّـ حڅ ًآصــص ٹـٽ ځ ــ١ـــٿذ

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
َ

طٍب
ځ ٣ڀذ :مط هب ،أا ه َ :م ّ ٍ

ت
أع ٍ
طّ
نخُ٫ش ڃن حٿزْخڅ :م و إ ه  .آطض ّ :
حَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.

ا ِلب ا لر ِب لب ا ام ها لااحب ،ه لب ا فرآم ا كر ل ،همم عظمب ا لب ا لر ب أ لا أط فت ك ِو

م و إ ى ا ام ع د ا اطال لا هأح ه ،ا حت ا لر ِب ا

ص كا رهح و د
ب
ِ

ْ ً
ّ َ
ّ
ڃن حٿزْخڅ ٿٔلَح ).
رني ٫الٷش حٿن ٚمب٠ڄٌڅ حضتيّغ حٿَّ٘ٲ( اڅ ِ

جمال اللؽة العربٌة وتأثٌرها نابع من بالؼتها وبٌانها  ،وجمال
َ ْ
َ ّ
َ
حځ ڃٌ ِٷ٬يخ
أُىَ ڃن
ِ
حألڃپ حٿزْـ ِ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

أُىَ  :أكثر حُسنا وإشراقا

لا ه ااح لا.

أسلوبها.

َ

َ ْ
َ ْ ُ
د
ًؿَّ
ځ ـڅ حٽـِ َٟ
ِ
أٿٴخ٧يخ أف ـذل ِ

َ
ؿَّ :اهت .

حَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.

َ

حٿَ٠د :ا ٍل و.

ك مات ا لب ا لر ب ث ًر ع ى امللا ،هأ لاظلا ذات إ فاع مه فن ح ه رِام أح ى مم ا ل و.
َ ّ
خځ.
ڃخ ىالٿش :
ِ
حألڃپ حٿزٔ ِ

ي ال ّنفوس.
مكانة اللؽة العربٌة وأثرها الجم ٌل ؾ
ُ
ُ
ْ ٌر
ّ
َ
ْ ٌر
ًكِ ڃن حٿ٘ڄْ أً ىڄْ ڃن حٽٕىذ
رؤهذّش حٿـٜـلَحء ٌّٷ٨يخ
ـ
ًٓىن
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
ًٓىن  :ائمب ،مم ا ِّي ب ،ه ن ا هل .

ُّ ُ
ْ
أهزْش :أل ال ،ملرد ا ِّيأل اا .حٿ٘يذ  ،:وم

شلاب ،ه ه ا ول ا مضنا ا م .
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حَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.
ش ر ا ِشاعر إ ى مهطم ا لب ا لر ب ااا و ن ا احراا ،ه فهو إِلا ا هل ح اج إ ى مم

هوظلا مم و ب ا احراا ،ه ح لا هحن ها لال مم ا شمس أه ا ِشلب ،ذا ا هحن ا ذى لل ااد اا ها ش ارا
لِن وماو ا لر ِب ،هَط ال ورائحلل فهو لا.
ّ
ّ
ىنخٹ ڃ٨خىَ دتؼپ حٿٌ٬ىس اذل حٿ٘ َ٬حٿَ٬رِ حٿٸيّڂ يف ڃ٬خنْو ًأٿٴخ٧و حًٻَىخ.
استخدم الشاعر كلمات تراثٌة مثل )  :أخبٌة (
ّ
رَُص حٿ٤زْ٬ش ر٬نخَٛىخ حظتوظڀٴش ًحٟلش يف حٿزْض ،ىٿپ ٫ڀَ ىٌه حٿ٬نخ.َٛ
ّ

اٌقؾشاء  ٚاٌؾّظ  ٚاٌؾٙت .
حٓظوَؽ ٣زخٷخ ڃن حٿزْض
(لسنى ٌ /لقظها ).

ُ ْ ّ ًَ
َ ْ ُ ُ
ٚكش
ٷَآڅ ځ ــٳ ِـ
طټڀڄض ّــًٍ ـ
حٽ
ِ

ُ ُ
َ َ ْ َ َ َ َ ْ
َ
ٞد
ًحٽٷ ـ
ٙهذ حألٍځـحف ـ
ٳؤّـٻظض ـ

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

ط ٍلم ه
ام َ ّ
حألٍڃخف :وم َرّمي ،ه ه و اةً ن أر لا ِّي ً
اااهات.

ُ ُ
.حٿٸ٠ذ :ا ِ هو.

َ
حٿٜوذ :األ ط

ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزْض حٿٔخرٶ.

حَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.

ش ه هر ا فرام إ ا ا ك ل بفصاحة

ا طاعت ا ِلب ا لر ِب ا ن زو لا ا فرآم ا كر ل لااح لا ه ا لا أم حفِال ما عوزت ا ِ هو ها ِرماح عم
حف فه ،شرت لا ل ا ِد م ا ح و ن ك ِو اارواا ،ه ذ ا فرآم ا كر ل عا ِب ا وا ِب هأل ا لا هو ا لا.

ْ

ُ

َ

ُ َُ
َ
صــىخ
ًٷخځ م ـري ٵــٍُٕ ًحرن ٓخى ِ

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
ُ َُ ْ
ََ
ىأد :ع َّيذ
م ـري ٵــٍُٕ:اٌشعٛي

َ ْ
ََ
د
ځ ًٱـِ ىأ ِ
ّي ٌ٫اذل حٽــ ِ
ٿو ٱــِ  ٩ـُ ٍ

حَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.
فد كا ت ا لر ِب ملوزة ا فرآم ا كر ل ه ب عظ مب ا طاع لا ر ه ا ا كر ل ع ه ا ا ة ها
لا ر ا ه ا ِدعهة إ ى اإل

ل لز مب ه ِمب عا ب.
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ؤدى
ل أم ِ
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ُ ْ َ ُ َ ْ َ
ُْ
ُ َ ْ
ِّب َ
َ ْ
صٯذ
صٙٽ ًٽـځ ـ
حألٙحثپ ٽـځ ـ
ـ
ىخٗڄِ حٿٌِٗ ٿٌ نٔـض ڃنو
مبن٤ٶ
ِ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
َ
حٿٌِٗٔ :مؼ اٌضٛة
ْ ُ
ٌ
طنٜپ :تػير لونها

ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزْض حٿٔخرٶ.
ِّد
لق
يف

لقالي
األ  :ل طق لغة ع ية خي ت لّف ه ّ ألل
ّ
ّ
ألاأل :
زل .
يتغي أل لق
ثألب ل ألج ل أيألط وألية ال تف ق ألال ّ
ّ

حألٛخثپ :ؿٔغ أ ٞٛٝ، َ٤ٛحُٞهض

يتغي ه ه ع ر ا زمم.
ا نُ ل لق ٌ
لق ثألب ال ّ
ااقئل أيألطًق ُي ْ

ك ٖ٤طٜل ّنَ حُْ٘ٔ ُٔـَرٜخ
حَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ..
هوه لا ن مألاط ب
كام حد ث ا ر هو ا كر ل ا لب ا لر ِب أل ر ِ
حوب ن دعه ه ،لر ِ ه مِزت ح كب م طفلا ِ
ا لفو هاإلو اع ،لن كا ثِهب ا م هج مم أل هط ال ل د هال لِر هَلا ع ر ا زمم.

َ

ُ

َ

َ

ُ ْ
َ َ ْ
ن ٗيُ ٍى ٭ ّـ ٍِ ڃنِ ٜي ٍ٩
ٳخُص دـــــٍٻ ٍ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
ُ َ
ُ ْ
ڃنِ ٜي ٍِٕ :٩ؾك
ن :اٌغذاس اٌمٞٛ
ٍٻ ٍ

ُ ْ َ
َ َ ْ
َ
ٯري ڃٞـَِ ٣د
پ
ځ ـڅ ـ
حڅ ًف ـــر ٍ
حٿذِ ِ
ِ
ِ

َ
حڅ:اٌج
ِ
حٿذ
ـ ِ

مبخ طٴٌٷض حٿڀٰش حٿَ٬رْش ٫ن ٯريىخ ڃن حٿڀٰخص
ا ام ها

ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزْض حٿٔخرٶ.

ب

ٗز ٚحُِـش حُؼَر٤ش بالجدار القوي و الحبل
المستقٌم.

حَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ..
ر ا ا ام ها

خ

ُ ْ َ
ڃٞـَِ ٣د:مل ز

لهوت ذ ا ِلب ع ى
ه ِ
ح و م ف ل مك م ال ح د عم طر فه أ يدا.
ُ َ
َ
َ
ُ ْ
َ َ ْ
ن ٗيُ ٍى ٭ ّـ ٍِ ڃنِ ٜي ٍ٩
ڃخ ىالٿش ٳخُص دـــــٍٻ ٍ
هوه لا.
ب ا لب ا لر ِب ِ

وهى ال مكم أم أل ه ا شففات ع ر ا
ب ،لن ودار ِ

ْ

َ

ََ ْ َ َ ْ
نٲ
الځ يف ٻ ٍ
ًٿڂ طِٽ ڃن ِ
كڄَ حإلٓ ِ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
َ
َ ْ
د ً :ؼ َ٤حُؼ٘ذ.
ٚ
ـ
ه
ٍِٗ
:
ٽ
ِ
ِ
نٲ :حُظَ ڃن ِ ٍ
ٹ ٍ
حَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ..

ا لب ا لر ب محم ب ن ظ ِو اإل
لز.
ه رعا ه ِ

م ،ه ن

َ

َ ْ
َّي
ْ
َ ْ
د
ٽه ـ
ِ ٚ
ًځ ـڅ ِ ٩ــُ ٍس يف ڃن ِِ ٍ
ٓو ـ ٍ
ٽ ِ
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزْض حٿٔخرٶ.
ٗز ٚحُ٘خػَ حإلٓالّ ر٘ـَس  ٝحُِـش حُؼَر٤ش اٗٔخٕ
ٔ٣ظظَ رٜخ

ل؛ اِلا ا لب ا ن زو لا ا فرآم ا كر ل ،كإ ام زو د ار ألا ب حم ه
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ْ َ َ
َ ُ
َ َ َّي ُ ْ ُ
ذ
ً م ـٍ ٓ ـ
ځ ـڅ  ٛز ِ
پ٣خڅـــىخ ُنيخٍ ِ

َ
َّي
َ ّ َ َ ْ َ
ٱٍحة ِىىخ
كظَ ٍڃضــىخ حٽٿـْخرل يف ـ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

ٳَحثي :وم

ّ

هَ  :فط

ر دة ،ه ن ا وه رة ا ثم ب.

ٻْٲ أٛزق كخٽ حٿڀٰش حٿَ٬رْش حٿٌْځ ٻڄخ ّ٨يَ يف حٿزْض.

َ َ
ٛزذ  :ما ا حدر مم اارض .

ا لار عرشلا ه فطت رائد ا لد أمواد عر فب.

ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزْض حٿٔخرٶ.

ٗز ٚحُ٘خػَ حُِـش حُؼَر٤ش ٌِٓش حٜٗخٍ ػَٜٗخ

حَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.

لد أم ِم ا شاعر مكا ب ا لب ود يما ارح فار لا ا حاو ا مؤ و ا ذى آ ت إ ه ا هل ،ا لار

عرشلا ه فطت رائد ا لد أمواد عر فب ،مم إ ماو أ لا لا.

ُُ
ْ َ
َ ْ َ
َّي َ ْ َ
ٹــؤڅ ٫ينخڅ ٽــــځ طڂـــأل دــىحة٫و
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
َ ْ َ
٫ينخڅ :ؿي حُؼَدً٘ ،خ٣ش ػٖ حُِـش حُؼَر٤ش.
حَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.

َ ُ
ْ
َ ْ
َ
َ
د
حء ًځ ــٶ ـ
ڃ
ص ٍِ ِ
ڃن څـ ٍ
څ ِ
ٔخڃ ٪حٽــٻٌ ِ
ِ
ُ

د:لش٠ت
حء:رؼ٤ي ځ ــٶ ـ
ص ٍِ ِ
څـ ٍ

دت ا لب ا لر ب موله ب ،هك ِم) ا لر ِب ( ل مأل وما لا ه د أ ه لا أواى اارض هأد ا ا.

عد ام :ود ا لرب ،ك ا ب عم ا لب ا لر ِب.

ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزْض حٿٔخرٶ.

حٓظوَؽ ڃن حٿزْض ٣زخٷخ.

ٗز ٚحُ٘خػَ حٌُ ٕٞاٗٔخٕ ٔٔ٣غ

(ناء  /مقترب )

ْ

َ

ْ َ ْ َ ْ
َ ُ
ٿڀٲ ٥نٔظـيّو ځ ـڅ دــٽـــي
ن٤ري ـ
َ
َ
ّ
َ ُ ْ
ٻڄيَٵ حظتخء يف حٿٜلَحء كني دــىح

َ
َ
َ
ُ ُ
ََ ْ
څـحء ًأځ ـػخٽـــهځ ـن ٫ڀَ ٹــــعــد
َ
ْ
ٌر
َ ْ
ٿـْ٬نو رـخٍٵ ڃـن ٫ــــخٍ ٝٻــٌد

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
َ
َ
َ ْ َ ْ
ٹــــعــد  :لشة
نٔظـيّؤ :طٍجٗ نخء :واص أه ل د
ٌر
اٌّبء رـخٍٵ :عؾبة ر ٚثشق ٫ــــخٍ : ٝحاب مط ِو
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َ ُ ْ
ٻڄيَٵ حظتخء:وّٓ ٠قت

119

حَٗف حٿزْظني حٿٔخرٸني َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.
ل رهم ن ك ملل أ لاظيا أألرو

ِل ا شاعر ما آو إ ه حاو ا لر ِب ا هل ،اار أ لا

أم ا لر ِب
ا ِدأل و ها م رول ن ا لات ااألرو ،ه ل ال ل مهم ِ

ر ا ،مم

ِب ن اش فاولا ه ار للا .هحا لل ذا كحاو

اب ا ماا ن ا احراا ،ح م ظلر ه حاب ذه رال مط ِو ن اا ال ال مطر ه .واد أم أ و ا لب
مم
ِ

ؤد ه ا لب ا لر ِب.
ؤدى ا مل ى كما ِ
ا لر ب ألِها ع لا ع دما هودها د ي ن ك ملل ح ى هام كام ال ِ
ّ
ڃخ ىالٿش طټَحٍ ) حٿٜلَحء( ؟
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزْظني حٿٔخرٸني.
الصّحراء وردت مرتٌن :
ىالٿش :
 1على أصالة اللؽة العربٌة
 2وعلى موطن الضّاد القدٌم.

اهرة ااه ى  :ا ِشاعر ا لظ ش ئا
او ِ
مث ه ،ه ه ور ب ن م اهو حُ٤ي.

أم د ا
ل ر مم د ل د ،ر ل ِ

ألدل ذا ا لظ ا دأل و ن ك مه مم لات

اهرة ا ثا ب :حاو مم
او ِ
اب
أألرو ،ه لد عم ا لر ب حاو مم
ِ

َ ْ َُ ّ ُ َ ْ َ ّ ْ َ َ َ
ڃـــڅ ال ّٴَٵ رـْن حٿنزً ٪حٿـٰـَد

ُ َْ ُ ّ َ َ َ
ْ
َْ
رزنــــض ٷـَّٖ ػڂ كخٍرـيخ
أٍٍُ ِ
ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

ْ
رنض ٷَّٖ :ا لب ا لر ِب  .حظتنز: ٪شور ا ب مه ع ى رؤهس ا و او.

أٍٍُ :أ ام هعاب .
َ َ
د :ضرب مم شور َ ِهو م ه ا ِ لال ،ه ط ال ن
حٿَٰ ِ

د ا شال ع ى شور ا حهر ،مه حهو اا لار

ها م ا  ،هملرد ٍ ٍر ب.

حَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.

بعربَّته الذي ال يفرّ ق ر ٖ٤أُلخظٜخ.
ٌ
من يحارب اللؽة العربٌة الٌوم و ٌعٌبها هو الجاهل الضعً
ّ
ّ
ىنخٹ ڃ٨خىَ دتؼپ حٿٌ٬ىس اذل حٿ٘ َ٬حٿَ٬رِ حٿٸيّڂ يف ڃ٬خنْو ًأٿٴخ٧و حًٻَىخ.
( قُ َريشْ و ال َّنب ِْع َو َ
ب) .
الؽ َر ِ
َ ْ َُ ّ ُ َ ْ َ ّ ْ َ َ َ
ڃخ ىالٿش حٿ٬زخٍس حٿظخٿْش  " :ڃن ال ّٴَٵ رْن حٿنزً ٪حٿَٰد "
ا ل ب س ن ا لب ا لر ب ها ما ا ل ب ن ا ذ م ال ف لا مم ا لرب ه ال م ز م أ لاظلا.
ڃن حيخٍد حٿڀٰش حٿَ٬رْش حٿٌْځ ً ًُُ ٩دىخ.حبٔذ ًؿيش ن َ٨حٿ٘خ َ٫يف حٿزْض حٿٔخرٶ.

بعربَّته الذي ال يفرّ ق ر ٖ٤أُلخظٜخ.
ٌ
الجاهل الضعٌؾ
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ُ َْ
َ َ ْ َ
َ َ
د؟؟
ه ـ
ح ٥ڃٮـط َِ ِ
ځـڅ حألٿٲــ ِ
ِ ٍ
اٿَ ى ِ
ٽ ِ
ُّ ُ
ُّ ِّب
َ ْ َ ّ ُ َ ْ َ
ذ
ِٿڄن ديِْ رِــڅ حٽـــىٍ ًحٿْــه ِ

ُُ
ّ ْ َ َ ْ
َ َ َّي
َ ُ ُ
 ٣ٸو
ـ
ضٍٹ حٽـِ َ٫رِ
أن ـ
حٿْڃق ڃنـــ ِ
َ ْ ٌر َ َ َ َ ُ
َ َ
َ
ٽه
ڂ ٹــــنِ ال نٲــــحى ـ
ً ِٳِ حظتِ ٬
خؿ ِ

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
ُّ ُ
ُّ ّ
ْ
حٿٔڄق :ا ّلو حٿيٍ :هاحد َد ِرة ،ه ن ا ؤ ؤة ا ك رة  .حٿٔوذ :ملرد ا ألاب ،ه ه ا ِّيل ّفد مم ا ٍأل ٍرز
حَٗف حٿزْظني حٿٔخرٸني َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.

كِل ه ،ه ن

ااو ا ِشاعر  :و را ا لظ ا لر ِن ا هل ه ورى هراا ا دأل و ها لر ب مم لات أألرو
ا ملاول ا لر ِب ك ز ثم م مم ا ملردات اش فاولا ه ار للا هأاا لا ،مم مِز م أ لاظ ا لب.
ُ ُ
ّ ْ َ َ ْ
َ َ َّي
َ ُ ُ
٣ٸو)...
ـــ
ن
ڃ
ق
ڃ
حٿْ
ـ
ِ
ر
َ
٫
ـ
حٽ
ضٍٹ
ڃخ حظت٬ىن حٿزالٯِ حٿٌُ هَؽ اٽّو حالٓظٴيخځ يف ٷٌٿو( أن ـ
ِ
ِ
حُ٘ل. ٢
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزْض حٿٔخرٶ.
ٗز ٚحُ٘خػَ ًِٔخص حُِـش حُؼَر٤ش رخٌُِ٘ حُؼٖٔ٤

ّ َ
ّ
َ ّ ََ ْ َ َ َ ْ ْ
َ ْ ّ ُ َُّ َ
َ ْ َ ْ َ ُ
ذ
ٺٍٍىخ
ڃڄ خ ن ـ
ــى ِس حٿظِ ٬
ف ـــطَ ٿٸي ٽـىؼض ڃن ٕ ِ
ىيص ِ
ٹـځ ٿٲــٍ ٧ش ؽــ ِ
ّ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ
َ ْ َ ُ
ُ ْ َ
َ ْ
ََْ َ ُ َ ْ
ذ
ٷ
ــ
َص
ڃ
ن
ْ
٫
خ
ي
ن
ڃ
ْ
ڄ
حٿ٘
َ
ن٨
ط
ځ
ــ
ٽ
ش
ڀڄ
٨
ڃ
ٱ
ٌ
ؿ
ُ
ـــــ
ٱ
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ـن ض ِ
ًٿٴٍ ٨ش ٓ ِ

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

َ ْ
ىيص  :ل ت
ؽ ــ ِ

عتغ :أألرج

ُ ْ َ
ؿٌٱ  :اطم ڃ٨ڀڄش :حلرة عم فب مظ مب.

لب
ا ه اي

حَٗف حٿزْظني حٿٔخرٸني َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.

كث ر ممم

ألدمهم ا لب ا لر ب ركزهم ع ى اا لاظ ا شائلب ،ه ركهم ا رهائ مم اا لاظ ا كام ب ن ملاول

ا لر ب ح ى ا ت ذ اا لاظ شكه مم كثرة ا لما لا.
ه ن ا مفا و

اا كث ر مم اا لاظ ا لر ب ااا ب ظِت ح

ب ا ملاول ل ظر إ لا أحد ،إذ حكل ع لا

ا فاا م وه ب ن حلرة َمظ مب ال فر لا ضها ا شمس.
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزْظني حٿٔخرٸني.
األ ة األ ى :األ
األ
األ ة ثق ية ّ :

فقظ لغة ع ية إ ق يللث ل اقة تعب ث ة

تعلق لق

فقظ ع ّية اايلة ألوق لللق ا ق لق ل سأل ًة في حلرة

عم فب َمظ مب ال فر لا ضها ا شمس.
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ٓخ ىالُش حُؼزخٍس حُظخُ٤ش :
ُ ْ َ
َ ْ
ََْ َ ُ َ ْ
ٱ ڃ٨ڀڄ ٍش "
ٱـــــُ ؿٌ ِ
ـنض ِ
" ًٿٴٍ ٨ش ٓ ِ
را اا لاظ ا لا حب ها ما لا

ڃخ ىالٿش طټَحٍ ٿٴ٨ش) حٿ٘ڄْ ( ؟
ي قوله :
ي من جدٌد  ،ؾ
ت ُد ُّل على الوضوح ،وتنسجم مع المعنى الذي أراد الشاعر التعبٌر عنه فً إيا ٌقظ العرب ٌّةة
العمس منها اٌن مرت ِّبقب)  ،بمعنى أنّ ال ّشاعر
(يلقظها لاي من العمس) ،وقوله( :للفظة ...لم تنظر
ُ
ّ
ؾ ال ّشمس رمزا إلحٌاء اللؽة العربٌة من جدٌد.
وظ َ

ُّ ْ َ َ ْ َ
َ
د
ٳڀڂ ّـئًرــخ اذل حٿيڅ ح
ـِ ًٽـځ صــئ ِ

َّ
ْ
حڅ ريخ
حٍِ ٥
ٻؤمنخ ٵــــى صـــًٿَ حٿٶــ ِ

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:
َ َ
حٿٸَ ٥ملردن:وٍ ٍرظب ،ه ه هرال مم شور َ ّد ٍل ه.

ّ.ئًد  :لهد.

حَٗف حٿزْض حٿٔخرٶ َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.

ثِر ا ِشاعر ا راث ا فد ل ،إذ ذكر ا فارظ ّ ُم ا ذ ّ م أا حت حكا لما مضرب ا مثو ع د ا لرب ،ه ما رو م

مم ن ٍع ٍزة ألروا حثام عم هرال شور

ألدل د ا ب ه ه ا فٍ ٍرظ ،ه ل لهدا طائو ،ه ذا حاو مم ِدعن

هاو إ ى ا لظ ا اح ي ن ل ا ا لر ب ه ل او إ ه ،ه ن ا حف فب حا ه كحاو ذ م ا فارظ م ا ذ م ل
أه ِ
لهدا شنا لد ع اا حثلما.
ّ
ّ
حُوــخٍظخ ِإٕ).
ىنخٹ ڃ٨خىَ دتؼپ حٿٌ٬ىس اذل حٿ٘ َ٬حٿَ٬د حٿٸيّڂ يف ڃ٬خنْو ًأٿٴخ٧و حًٻَىخ (
ِإ
ًٟق حٿٌٍٜس حٿٴنْش يف حٿزْض حٿٔخرٶ.
هاو إ ى ا لظ ا اح ي ن ل ا ا لر ب
اهر ا شاعر حاو مم ِدعن أ ه ِ
ه ل او إ ه ،بحاو ا فارظ م ا ذ م ل لهدا شنا لد ع اا حثلما.

ْ َ
َْ َ
َ
ُ
د
ــ
ٶ
٫
ٽ
ـ
ـ
ٽ
نٌڅ
ر
ص
ـ
ح
ـ
ځ
ّئٓـْ
ح
ـ
څ
ـ
ه
ِ ِ
ِ

ُ َ ّ َ ٌر
ّ َ ّ ْ
خى ًحٿٌٻٍَ ڃوڀيس
ّــــخ ْٗوـش حٽِ ٟ

مبؼڀو ٳـِ ڃيٍ حألىىـخٍ ً حٿـلٸــذ

ىنخ ختٌ٤څ ڃــيح ڃــخ ؿــٍَ ٷڀڂ

ًٟق ڃ٬خنِ حٿټڀڄخص حٿظخٿْش:

ّ
ٕخيش :ملرد ا :ش خ ،ه ه ذه ا مكا ب مم ع ل أه ضو أه رئا بًْٗ ،وش حٿ٠خى :ع ماا ا ِلب ا لر ِب.
َ
ّ
َ
مدة ال
ا
ن
ه
ب،
ف
ح
:
ا
ملرد
:
ذ
حضتٸ
ٌة
العرب
اللؽة
:
خى
حٿ٠
حفب
ا
ٌال
األج
من
بعدكم
ٌأتً
من
:
ٸذ
حٿ٬
ّ
ِ
هوت لا أه ا ِ ب ،ها مفاهد لا :ا لاهر.
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حَٗف حٿزْظني حٿٔخرٸني َٗكخ أىرْخ ًحٳْخ.
ألاطب ا ِشاعر ش هخ ا لب ا لر ب هع ماا ا ن موم ا لب ا لر ب ،ه لفد اامو ع لل ود د مكا ب ا لر ب
ن لهس ااو او ،مشنار إ ى أثر ل ن حلظ ا لب ا لر ب ن ملاوملا همهاك ب طهر ا لب ع ر ا لاهر.
ْ
ّ
ّ
رْن ىالٿش طٴخإٽ حٿ٘خ َ٫يف ىٌّن حٿزْظْن.
هوهد ع ماا لارهم ع ى ا لر ب ه لم هم ع ى إح ائلا ما ذ هم مم ولهد ن موام ا لب ا لر ب.
ًٟق حٿټنخّش يف ٿٴ٨ش ( حٿ٠خى ).
ً٘خ٣ش ػٖ حُِـش حُؼَر٤ش
َّي
ڃخ حظتٸٌٜى رْ٘وش حٿ٠خى:
ّ

ػِٔخء حُِـش حُؼَر٤ش.

قضايا لغوية
حظتنٸًٌ ٙحظتٸً ٌٍٜحظتڄيًى
 1االسم المنقلن :اسم معرب ٌنتهً بٌاء الزمة ،مكسور ما قبلها ،مثل) الهادي،ا ٌ ٚمبم، ٟ
اٌذاػ ) ٟوإذا كان مج ّردا من )أل(واإلضافة تحذؾ ٌاؤه و يعوض عنها بتنوٌن كسر على ما
لالجر ،و يعرب بالحركتٌن المقدرتٌن على الٌاء المحذوفة
الرفع
قبل الٌاء المحذوفة ؾ
ّ
ي حالتي ّ
)الضمة (رف ًعا ،مثل :جاء قاض  ،ل(الكسرة) ًّ
جرا ،مثل :مررت بقاض  ،أمّا ؾ
ي حالة النصب فإنّ
الٌاء تثبت وتكون عالمة نصبه الفتحة الظاهرة ػِ ٠حُ٤خء ٓؼَ ه ٍٞحُٔظ٘ز: ٢
َ
الموت عافٌا
ش دا ًء أنْ ترى
كفى ب َ

وحسْ بُ ال َمناٌا أنْ ٌكنَّ أمانٌا
َ

2ـ االسم المقصلر :اسم معرب ٌنيتهي بألؾ الزمة مقصورة ،مثل) :الدّنٌا( ،
)الكبرى(٣ ٝؼَد رخُلًَخص حُٔويٍس ػِ ٠هَ ، ٙك ٢ؿٔ٤غ كخالط ( ٚسفؼب ٔ ٚقجب  ٚعشا ).
3ـاَلعُ اٌّّذٚد :حْٓ ٓؼَد ٌ٘٣عظ ٢ٜرؤُق ٓٔيٝىس ) أٌف صائذح ّ٘ٚضح ( ٓٞحء أًخٗض  ٌٙٛحُِٜٔس
أ٤ِٛش ٗل )ٞأؾبء (أّ ٓ٘وِزش ػٖ أٗ َٛل )ٞسعبء /ثٕبء( ،أُ ٝحثيس ٗلٔ)ٞغ ء (٣ ٝ،ؼَد
رلًَخص ظخَٛس ،اال اًح ًخٕ حالْٓ حُٔٔيٝى ٌَٗس ؿ٠ٓ َ٤خكش ٝحُِٜٔس كُ ٚ٤حثيس ،كبٗ٣ ٚـَ رخُلظلش
ػٟٞخ ػٖ حٌَُٔس ألٌٗ ٣ ٚعٌ ٕٞػ٘يث ٍضٌ ٓٔ٘ٞػخ ٖٓ حَُٜف ًٔؼَ ( ؽّشاء  ،ػٍّبء) .
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ڃٌ ٩ٌٟحٿظ٬زري :

حٿ٬الڃش حظتٌَٛىس

(٫ 10الڃخص )

اٌ ٝه ث ٟاألػضاء ٔنغ ث ٓ١أ٠ذ٠ىُ ِمذِخ ٚأفىبس  ٚخبرّخ ( رٛف١بد )  ،رقٍؼ ٌىً ِٛمٛع:
( حظتٸيڃش )
" ٠ؾك اٌمٍُ هش٠مٗ ثٚ ٓ١س٠مبد ٘زا اٌذفزش ٌ١ؼجش ػًّ ٠غٛي ف ٟاٌخبهش ِٓ أفـــــىبس ٚؽمبئك
ب٠خ ف ٟاألّ٘١خ ٌٙزا اٌّٛمٛع اٌز ٞأؽبهذ ثٗ األل َ رفٕٕب ٚ ،هٛلزٗ اٌؼمٛي ثؾضب ٚرؤِ ،
ٚعٕؾبٚي عبد ٓ٠اٌٛلٛف ػٍِ ٝفبفٍٗ اٌٙبِخ ٔٚ ،غٛؿ ف ٟأػّبلٗ َلوزؾبف دسسٖ اٌضّٕ١خ ٚ ،
ٔغزغٍ ٟؽمبئمٗ إٌف١غخ ثبٌذساعخ ٚاٌجؾش ٚاٌزؤًِ.
 صُ ٠م َٛاٌطبٌت ثزؼش٠ف اٌّٛمٛع( اٌغشّ٠خ  /اإلعشاف ف ٟاٌّبء  /ظب٘شح اه ق اٌؼ١بساد
إٌبس٠خ ) ......
ٜ
ِض  :اٌغشّ٠خ  ٟ٘ :اػزذاء ؽخـ ػٍ ٝؽخـ آخش فٔ ٟفغٗ أِ ٚبٌٗ ِّ ....ب ٕ٠زظ ػٕٗ أر ًة
عغذٔٚ ٞفغِٚ ٟؼٕ.) .. ٞٛ
ػڂ ّٸٌځ حٿ٤خٿذ رټظخرش أٳټخٍ حظتٌ٫ ٩ٌٟڀَ ٗټپ ٳٸَحص ڃظظخٿْش
أٳټخٍ حظتٌ٩ٌٟ

1ـ فجبدة ر ٞثذء ٔغزغٍ ٟاٌؾم١مخ األٚ ٌٝٚاٌز ٟرنطٍغ ثؤّ٘١خ وج١شح عشدرٙب ٌٕب اٌٛلبئغ
ٚاألؽذاس  ٚ ،اٌز ٟرزّؾٛس ؽٛي أّ٘١خ :
.......................................................................................................
......................................................................................................
2ـ ٕٔٚزمً اٌ ٝثبة آخش ِٓ أثٛاة ٘زا اٌّٛمٛع ٔزؾذس ف ٗ١ػٓ األعجبة  ٚاٌّغججبد ٔ ٚزٕبٌٙٚب
ثبٌجؾش ٚاٌذساعخ :
........................................................................................................................
........................................................................................
3ـ َٚل ٠خفِ ٝب ٌٍذٚس اإلػ ِٚ ٚ ٟعبئً اٌزٛافً اَلعزّبػ ِٓ ٟدٚس فؼبي ف ٟرٛع ٗ١أٔظبس
اٌّغزّغ ٔؾ٘ ٛزٖ اٌظب٘شح  ٚؽٍٙب ِٓ خ ي :
........................................................................................................................
........................................................................................
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 .4صُ ٔؼشط ػٍ ٝا٢صبس اٌّزشرجخ ػٍ ٝاٌّغزّغ ِٓ خ ي :
أصبس٘ب عٛاء أوبٔذ عٍج١خ أ َ ا٠غبث١خ .........................................................
لقـ ٚالؼ١خ ِٓ اٌؾ١بح ........................................................................
(اٌخبرّخ)
حٿظٌْٛخص:
ٔغزٕزظ ِّب عجك أْ ٘زا اٌّٛمٛع ٠ؾزً أّ٘١خ وج١شح ٕ٠جغ ٟأْ رزٛعٗ اٌ ٗ١اٌغٛٙد ٠ٚ ،ؾظٝ
ثبٌؼٕب٠خ ٚاَل٘زّبَ ٚ ،أخز اٌذسٚط ٚاٌؼجش اٌز ٟرزٍخـ ثـ
ِ ؽظخ ٠ :ؾجز أْ َل رمُ ثىزبثخ وٍّبد ػٕبفش اٌّمبٌخ ف ٟاٌّٛمٛع (ِمذِخ أفىبس  ٚخبرّخ )
فمذ وزجٕب٘ب ٕ٘ب ٌٍزٛم١ؼ فمو.
َّ٣ٸش حكظٔخد ٫الڃخص حٿظ٬زري

 .1حألٓڀٌد :

(  10ػ ِبد )

( ً َّٛي ٿو ٫خىس ڃخ رني (  3اذل ٫ ) 4الڃخص )

٠ٚؾزًّ األعٍٛة ػٍ: ٝ
1ـ َٓحػخس حٌَُ٘ حُل٘ ٢كً ٢ظخرش حُطخُذ ُٟٔٞٞع حُظؼز: َ٤
2ـ كخُوٜش الر ّني إٔ ٣ظٞكَ كٜ٤خ ػ٘خ َٛحُوٜش حَُثٔ٤ش:
ٖٓ حُِٓخٕ ٝ ،حٌُٔخٕ ٝحُ٘وٝ ، ٙٞحُلزٌش ٝ ،حُؼويس ٝ ،حُلَ.

.2حألٳټخٍ :

( ً َّٛي عتخ ٫خىس ڃخ رني (  3اذل ٫ ) 4الڃخص )

ٝط٘ظَٔ حألكٌخٍ ػِ:٠
1ـ حُ ٟٞٞف ٝحُظَِٔٔ ٝحُُ٘ٔ ٍٞـٔ٤غ أؿِحء حُٟٔٞٞع ٓغ حُزؼي ػٖ حُظٌَحٍ ٝحُل٘ ٞحُِحثي
.3حٿڀٰش:

( ً َّٛي عتخ ٫خىس ڃخ رني (  2اذل ٫ ) 3الڃخص )

ٞٚؽزشه ف ٟاٌٍغخ :

ـ حٓظويحّ حُِـش حُل٤ٜلش ٝحُزؼي ػٖ حألُلخظ حُؼخٓ٤ش ٝحألُلخظ حُـَ٣زش ك ٢حالٓظؼٔخٍ.
ـ حٓظويحّ ػالٓخص حُظَه ْ٤حُٔوظِلش (  * : * . * ،؛ * ! * ؟ ).
ـ حالرظؼخى ػٖ حألهطخء حُ٘ل٣ٞش ٝحإلٓالث٤ش هيٍ حإلٌٓخٕ .
ـ ؿٔخٍ حُوٟٞٝ ٝ ٢كٚ
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