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و)
َّن
ؤو ٌ

َّن
ٝ  (ُٚصباٌواالسىؤوٚزفؼاٌواخلرب) ؽوكبٕ ٗبٍقبٕ ٣لفالٕ ػ٠ِ اُغِٔخ اال٤ٍٔخ ( ٌ

االفزالف ث٤ٜ٘ٔب ك٢ ٝعٞك أُٜيح ػ٠ِ األُق ك٢ ثؼ٘ اُؾبالد ٣غت كزؾٜب ٝك٢ ؽبالد أفوٟ ٣غت 

 :      ًَوٛب 

 وجىبا)
َّ
 (احلاالت التي تكسر فيها همسة إن

 :إرا عبءد يف ثذا٠خ اٌىالَ : 1
َّْن  :ِضبي   . اُؼِْ ٗٞه ئ

ب / أال  ):  ثؼذ أؽشف االسزفزبػ إرا عبءد: 2
َ
 (أِ

َّْن أال :ِضبي   .  أَُبء ال رٔطو مٛجب ٝال كٚخ كبػوِٞا ٝ اػِٔٞا ئ

َّْن  أٓب :ِضبي   . اُّٖٞ ٓل٤ل ُِٖؾخ ئ

 :أٚي اجلٍّخ احملى١خ ثبٌمٛي   إرا عبءد يف:3
َّْن :      هبُٞا ٌٍذ ٝ هل فٕٞٔذ ، هِذ ُْٜ:ِضبي    اُغٞاة ُجبة اُْو ٓلزبػ ئ

  َثؼل اُلؼَ هبٍ ٝ رٖو٣لبرٜب هبئَ هٍٞ ه٤ َّٕ  ...أ١ رؤر٢ ا

 :أٚي رتٍخ عٛاة اٌمسُ  إرا عبءد يف: 4
َّْن  ٝ هللا :ِضبي   . أُقلهاد آكخ فط٤وح ئ

 :أٚ إرا ٚلؼذ يف أٚي رتٍخ ادلعبف إ١ٌٗ  (إر / ؽ١ش  ) ثؼذ أؽذ اٌظشفني إرا عبءد: 5
َّْن  ٖٓ األكَٚ ػلّ االٍزؼغبٍ ك٢ ٗوَ األفجبه ، ؽ٤ش :ِضبي     ٣ٌْلبٕ ُي اُؾو٤وخ  اُزو٣ش ٝ اُزؤَٓ ئ

َّْن  ال رٌنة ٝال رقبكع ام:ِضبي   . اٌُنة ٝ اُقلاع ه٣جخ  ئ

  الرتْ خرب٘ب ثبٌالَ ادلضؽٍمخ  إرا:6

َّْن  ُوٍُٞٚ ٝ هللا ٣ْٜل ئَّٔنهُوٍٍٞ هللا ٝهللا ٣ؼِْ ئَّٔنه ام عبءى أُ٘بكوٕٞ هبُٞا ْٜٗل  ):هبٍ رؼب٠ُ:ِضبي  ئ

 .(أُ٘بكو٤ٖ ٌُبمثٕٞ

 

 ث٤ٖ  ك٢ ثلا٣خ اٌُالّ اُز٢ رؤر٢ (َّٕ ا)٣وغ ثؼ٘ اُطِجخ ك٢ ُجٌ ث٤ٖ  : ِالؽظخ ٘بِخ ٝ( َّٕ اهزوٕ اُز٢  (ا

اَُجت ٝ ٣لَٚ ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ اُنٛبة ا٠ُ فجوٛب ٓجبّوح كبٕ اهزوٕ ثبُالّ ًبٕ  أُيؽِوخ ثبُالّفجوٛب 

َّْن :  ٝ إ ُْ ٣وزوٕ فجوٛب ثبُالّ ًبٕ اَُجت ٓغ٤ؤٛب ك٢ أٍٝ اُغِٔخ ٓضبٍ اهزوإ فجوٛب ثبُالّ أُيؽِوخ ئ

َّْن اٌؼٍُ ٌٕٛه .     اٌؼٍُ ٔٛه  .ئ

  ُألٜٗب ىؽِوذ ػٖ ٕلاهح اُغِٔخ ا٠ُ فجوٛب ًوا٤ٛخ :دلبرا مس١ذ اٌالَ ادلضؽٍمخ ثٙزا االس

  .                                          الثزلاء اٌُالّ ثٔئًل٣ٖ ك٢ٜ ك٢ األَٕ الّ اثزلاء 

 

خ اٌؼالِخ اٌىبٍِخ وسش ّ٘ضح إْ  اٌٛؽذح األٚىل
َّ
 دٚس١
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َّْن )ِمزوػ ػٍٝ ّٜٔ األٍئٍخ اٌٛىاه٠خ   ٚؽلح :     ٔٔ رطج١مٟ   ٕب٠ً اٌغج١ٓ      (وَو ّ٘يح ئ

 :الشأ إٌص اٌزبيل صُ اعت ػّب ١ٍ٠ٗ ِٓ األسئٍخ 
َّٕ كهْٛ ٝهب٣خ : ُٔبما ٣غؼَ اإلَٗبٕ ٖٓ ٗلَٚ كو٣َخ ُألكٝاء ا٤َ٤ُوح ٝ اُؼ٤َوح ٝهل هبٍ أعلاكٗب  ا

َّٕ اُٞهب٣خ ٍالػ ٝهبئ٢ كؼبٍ ُٔب ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٜلك ٕؾز٘ب ٝ ٣ؼٌو ٕلٞ  ف٤و ٖٓ ه٘طبه ػالط ؽ٤ش ا

 .ؽ٤بر٘ب 

َّْن  )ـ ث١ٓ ٍجت وَو ّ٘يح 1 َّْن كهُ٘ ٚلب٠خ ف١و ِٓ لٕطبه : ٚلل لبي أعلاكٔب " فٟ عٍّخ  (ئ ئ

 " .ػالط

 : ظغ دائشح ؽٛي سِض اإلعبثخ اٌصؾ١ؾخ ف١ّب ٠ؤرٟ 
َّٕ ك٢ عِٔخ  1 َّْن اٌٛلب٠خ ٍالػ ٚلبئٟ"  ـ ٓب ٍجت ًَو ٛٔيح ا   ":ؽ١ش ئ

     ط ـ ٝهؼذ ك٢ أٍٝ عِٔخ أُٚبف ا٤ُٚ        ٓؾ٤ٌخ ثبُوٍٞ ـ عبءد ك٢ ثلا٣خ اٌُالّ     ة ـ عبءد أ

  .اهزوٕ فجوٛب ثبُالّ أُيؽِوخ  ـ ك

َّٕ ك٢ عِٔخ  2 َّْن اٌؼٍُ ٔٛه " ـ ٓب ٍجت ًَو ٛٔيح ا  ":أال ئ

          ط ـ  عبءد أٝ عِٔخ ٝهؼذ ك٢ أٍٝ عِٔخ أُٚبف ا٤ُٚ    ة ـ  عبءد ك٢ ثلا٣خ اٌُالّ أ  

 .عٞاة اُوَْ           كـ عبءد ثؼل ؽوف اٍزلزبػ 

َّٕ ك٢ عِٔخ   ـ3 ّْ إٌّٙل١ٍٓ ٌجبهػْٛ فٟ رٖب١ُِّٙ  " ٓب ٍجت ًَو ٛٔيح ا  ":ئ

 ط ـ  عبءد أٝ عِٔخ عٞاة اُوَْ           اهزوٕ فجوٛب ثبُالّ أُيؽِوخ      ة ـ عبءد ك٢ ثلا٣خ اٌُالّ أ  

 .كـ عبءد ثؼل ؽوف اٍزلزبػ 

َّٕ ك٢ عِٔخ  4 ّْ اٌغٛ ثبهك فٟ اٌْزبء  " ـ ٓب ٍجت ًَو ٛٔيح ا  ":ئ

     ط ـ ٝهؼذ ك٢ أٍٝ عِٔخ أُٚبف ا٤ُٚ        ٓؾ٤ٌخ ثبُوٍٞ ـ عبءد ك٢ ثلا٣خ اٌُالّ     ة ـ عبءد أ

 .اهزوٕ فجوٛب ثبُالّ أُيؽِوخ  ـ ك

 :صٛة اخلؽؤ يف ِب حتزٗ خػ يف اجلٍّخ اٌزب١ٌخ
َّْن ٚ هللا   .اٌٖالح ِو٠ؾخ ٌٍمٍتأ
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خ اٌؼالِخ اٌىبٍِخ أؽٛاي اٌفبػً ٚ ادلفؼٛي ثٗ رمذديب ٚ رؤخريا اٌٛؽذح اٌضب١ٔخ
َّ
 دٚس١

 

 :اُغِٔخ اُلؼ٤ِخ رزٌٕٞ ٖٓ 

 ِفؼٛي ثٗ +      فبػً              +                          فؼً            
 

 :ٝٛنٙ اُٖٞهح ٢ٛ إَٔ اُزور٤ت ك٢ اُغِٔخ اُلؼ٤ِخ 

  وزت   اٌطبٌت     اٌلهً: ٓضبٍ 

         كؼَ    كبػَ    ٓلؼٍٞ ثٚ

 :ِٚٓ اٌصٛس األخشٜ ٌرتر١ت اجلٍّخ اٌفؼ١ٍخ 
  لٍٛثُٙ     ؽت      اٌٌٍٖٛٛٓ     

  كؼَ     ٓلؼٍٞ ثٚ   كبػَ

 جٕاساوكول رولّ أُلؼٍٞ ثٚ ػ٠ِ اُلبػَ 

 .ٚ٘زٖ صٛسح أخشٜ ِٓ صٛس اجلٍّخ اٌفؼ١ٍخ

 اٌّغل      ٕٕغ       ٘إالء 

 ٓلؼٍٞ ثٚ   كؼَ       كبػَ

 .كول رولّ أُلؼٍٞ ثٚ ػ٠ِ اُلؼَ ٝ اُلبػَ 
 

 ـ ؽبالد رمذَ اٌفبػً ػٍٝ ادلفؼٛي ثٗ ٚعٛثب1
 :٠زمذَ اٌفبػً ػٍٝ ادلفؼٛي ثٗ ٚعٛثب يف احلبالد اٌزب١ٌخ 

 .خش١خ اٌٍجس ٌؼذَ ٚعٛد لش٠ٕخ ٌفظ١خ ٚ ِؼ٠ٕٛخ دت١ض أؽذّ٘ب ػٓ ا٢خش ـ 1
 .ٕ٘ؤد سٍّٝ ٔٙٝ مبٕبسجخ ػٛدرٙب ِٓ اٌسفش  :ِضبي

ٌنا ال ٠ّىٓ ِؼوفخ أ٠ّٙب اٌفبػً أٚ  (ٍٍّٝ ، ٔٙٝ  )ٔالؽع ػلَ ٚعٛك ػالِبد ظب٘وح ػٍٝ وٍّزٟ 

ػٍٝ  (ٍٍّٝ  )ري٠ً اٌغّٛٗ ٚفٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ٠زملَ اٌفبػً  (ػالِخ  )اٌّفؼٛي ثٗ ٌؼلَ ٚعٛك لو٠ٕخ 

 .ٚعٛثب  (ٔٙٝ  )اٌّفؼٛي ثٗ 

 

  ئما وبٔذ اٌغٍّخ رؾزٛٞ ػٍٝ لو٠ٕخ ٌفظ١خ أٚ ِؼ٠ٕٛخ فبٌزور١ت ال ٠ىْٛ ٚعجب ثً عبئيا :

 حي١ٝ ٌجىن ) ػٍٝ اٌمو٠ٕخ اٌٍفظ١خ :1ِضبي 
ْ
 ( أوشِذ

 "ٌجٕٝ" فٛعٛك ربء اٌزأ١ٔش فٟ اٌفؼً ك١ٌال ػٍٝ أْ اٌفبػً ٘ٛ اٌّإٔش 

 ػّٟ):  ػٍٝ اٌمو٠ٕخ اٌٍفظ١خ :2ِضبي 
ُ
  .  (اسزمجً صذ٠مٟ اٌؼض٠ض
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 )ك١ًٌ ػٍٝ أْ  (ٕل٠مٟ  )اٌزٟ ٟ٘ اٌٖفخ ٌـ  (اٌؼي٠يُ )ػٍٝ آفو وٍّخ  (اٌّٚخ  )فظٙٛه ػالِخ اٌوفغ 

 .٘ٛ اٌفبػً  (ٕل٠مٟ 

  .(لشأ أخٟ سٚا٠زٟ):   ػٍٝ اٌمو٠ٕخ اٌّؼ٠ٕٛخ :3ِضبي 

 .٘ٛ اٌفبػً ؛ ألٔٗ ٘ٛ اٌنٞ ٠موأ اٌوٚا٠خ ، ال اٌؼىٌ  (أفٟ  )فبٌّؼٕٝ ٠مزٟٚ أْ ٠ىْٛ 

 

 .سٛاء أوبْ ادلفؼٛي ثٗ امسب ظب٘شا أَ ظّريا ِزصال )ـ إرا وبْ اٌفبػً ظّريا ِزصال 2
 :لبي ؽبفع ئثوا١ُ٘ ػٍٝ ٌَبْ اٌؼوث١خ :1ِضبي 

  فًٙ ٍأٌٛا اٌغٛآ ػٓ ٕلفبرٟ أٔب اٌجؾو فٟ أؽْبئٗ اٌله وبِٓ       

 ٍأي         ٚاٚ اٌغّبػخ             اٌغٛآ 

 اٌفؼً           اٌفبػً                اٌّفؼٛي ثٗ 

 ِفؼٛي ثٗ اٍُ ظب٘و + فبػً ١ّٙو +  فزور١ت اٌغٍّخ فؼً 

 .ٌنا ٠غت رملَ اٌفبػً ػٍٝ اٌّفؼٛي ثٗ ٚعٛثب 

 

 :ـ ؽبالد رمذَ ادلفؼٛي ثٗ ػٍٝ اٌفبػً ٚعٛثب2
 :٠زمذَ ادلفؼٛي ثٗ ػٍٝ اٌفبػً ٚعٛثب يف احلبالد اٌزب١ٌخ

  اما ارًٖ ثبٌفبػً ١ّٙو ٠ؼٛك ػٍٝ اٌّفؼٛي ثٗ: 1

  اسزٍُ اجلبئضح ِسزؾمٙب ٚ االثزسبِخ رؼٍٛ حم١بٖ:ِضبي 
 اسزٍُ        اجلبئضح         ِسزؾمٙب

  فؼً           ِفؼٛي ثٗ       فبػً
 .لجائزة اوجوًبا المقدم به المفعول على ٌعود) ها (بضمٌر اتصل مستحقها الفاعل  نَّن  الحظ
 ـ اذا كان المفعول بو ضميرا متصال و الفاعل اسما ظاىرا2
ًهم جدَّن  إذا قومً سٌذكرن  البدر ٌفتقد الظلماء اللٌلة              وفً جدّل

           ٟٔ               لِٟٛ
ُ
 س١زوش

   فؼً        ِفؼٛي ثٗ         فبػً

  (قومي  ) و الفاعل اسم ظاىر(ي  )متصل  ضميره بالمفعول  أن الحظ
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ب3
ً
 :ـ ؽبالد رمذَ ادلفؼٛي ثٗ ػٍٝ اٌفؼً ٚ اٌفبػً ٚعٛث

: ٠زمذَ ادلفؼٛي ثٗ ػٍٝ اٌفؼً ٚ اٌفبػً ٚعٛثب يف احلبالد اٌزب١ٌخ
   وبْ اٌّفؼٛي ثٗ ١ّٙو ٖٔت ِٕفًٖ ٠لي ػٍٝ االفزٖبٓ ئما ـ1

 ٔؼجذ ٚ إ٠بن ٔسزؼني ): لبي رؼبٌٝ  :ِضبي 
َ
بن

َّ
  ( إ٠

ئ٠َّنبن             ٔؼجل    

ِفؼٛي ثٗ        فؼً   

  ألٔٙب ١ّٙو ٖٔت ِٕفًٖ ٠لي ػٍٝ االفزٖبٓ  (ئ٠بن)فمل رملِذ 

 .  ِملَ ٚعٛثب ١ّٙو ٖٔت ِٕفًٖ ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزؼ فٟ ِؾً ٖٔت  اٌّفؼٛي ثٗ:ٚرؼشة

 االٍزفٙبَ ٚ أٍّبء اٌْوٛ أٍّبء )وــ ِٓ األٌفبظ اٌزٟ ٌٙب ؽك اٌٖلاهح فٟ اٌىالَ  وبْ اٌّفؼٛي ثٗ ئماـ 2

   .(، وُ اٌقجو٠خ 
 وزبثب لشأد يف اٌؼؽٍخ اٌص١ف١خ  :1ِضبي 

ْ
 . وُ

 لوأ          د               وُ     

      اٌفبػًِفؼٛي ثٗ       فؼً  

 .ألٔٙب اٍُ اٍزفٙبَ ٌٚٙب ؽك اٌٖلاهح فٟ اٌىالَ (وُ)فمل رملِذ 

 .  ِملَ ٚعٛثب فٟ ِؾً ٖٔت  اٌّفؼٛي ثٍٗىْٛ ِجٕٟ ػٍٝ اياٍُ اٍزفٙبَ :ٚرؼشة 

  :2ِضبي
ْ
 اٌزؽٛس اٌزىٌٕٛٛعٟ  وُ

َ
 .ِشىٍخ ؽً

 ؽً       اٌزطٛه                   وُ

      اٌفبػًِفؼٛي ثٗ       فؼً  

 .ألٔٙب ِٓ األٌفبظ اٌزٟ ٌٙب ؽك اٌٖلاهح فٟ اٌىالَ (وُ اٌقجو٠خ)فمل رملِذ 

 . ِملَ ٚعٛثب فٟ ِؾً ٖٔت  اٌّفؼٛي ثٍٗىِْٛجٕٟ ػٍٝ اياٍُ  :ٚرؼشة
 .  ِٓ رمبثً فبثزسُ يف ٚعٙٗ :3ِضبي

         رمبثً                   ِٓ 

      فؼً      ِفؼٛي ثٗ       

 .ألٔٗ ِٓ األٌفبظ اٌزٟ ٌٙب ؽك اٌٖلاهح فٟ اٌىالَ (ِٓ )فمل رملَ اٍُ  اٌْوٛ 

 . ِملَ ٚعٛثب فٟ ِؾً ٖٔت  اٌّفؼٛي ثٍٗىِْٛجٕٟ ػٍٝ اياٍُ ّوٛ  :ٚرؼشة
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       (أؽٛاي اٌفبػً ٚ اٌّفؼٛي ثٗ رمل٠ّب ٚ رأف١وا)  ٚؽلحِمزوػ ػٍٝ ّٜٔ األٍئٍخ اٌٛىاه٠خ  : ٔٔ رطج١مٟ

 :الشأ إٌص اٌزبيل صُ اعت ػّب ١ٍ٠ٗ ِٓ األسئٍخ 
عبئيح اٌّؼٍُ اٌّز١ّي عبئيح ٠ٍٕٛخ ٠زُ ف١ٙب رىو٠ُ اٌّؼ١ٍّٓ اٌّز١ّي٠ٓ اٌن٠ٓ للِٛا اٌىض١و ٌلفغ 

١َِوح اٌزؼ١ٍُ ٔؾٛ اٌؾلاصخ ٚ اٌزطٛه ٚرّٕؼ اٌّؼٍُ كفؼخ ِؼ٠ٕٛخ فٟ ٍج١ً رط٠ٛو أكائٗ ٚ ِٙبهارٗ 

 أٍب١ٌجُٙ اٌمل٠ّخ اٌزم١ٍل٠خ ئْ ٌُ ٠ٖجٙب اٌّؼ١ٍّٓاٌؼ١ٍّخ ٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ فمل ٠أرٟ ٠َٛ ال ٠ٕفغ 

 . ٚ اٌزط٠ٛو اٌَّزّو ٚ ئ٠َّنبن ٔؾزوَ ِؼٍّٕب اٌّجلع اٌّز١ّي كائّب ٚ أثلا اٌزؾل٠ش

   ة ـ عِٔخ كؼ٤ِخ رولّ ك٤ٜب اُلبػَ ػ٠ِ  .أـ عِٔخ كؼ٤ِخ رولّ ك٤ٜب أُلؼٍٞ ثٚ ػ٠ِ اُلبػَ ٝعٞثب ـ 1

 . ـ  عِٔخ كؼ٤ِخ رولّ ك٤ٜب أُلؼٍٞ ثٚ ػ٠ِ  اُلؼَ ٝاُلبػَ ٝعٞثب ط  . أُلؼٍٞ ثٚ ٝعٞثب

  .أٌُِبد اُز٢ رؾزٜب فٜ ك٢ اُ٘ٔـ أػوة 2

 :ػًٍـ 3

 " ٙوة ػ١َٝ ٍِٛٝ ثنٔت الزوفٗ" ٍجت رولّ اُلبػَ ػ٠ِ أُلؼٍٞ ثٚ ٝعٞثب ك٢ عِٔخ أـ 

 ال ٠ٕفغ اٌّؼ١ٍّٓ أٍب١ٌجُٙ  "ٍجت رولّ أُلؼٍٞ ثٚ ػ٠ِ اُلبػَ ٝعٞثب ك٢ عِٔخ ة ـ 

 .... ".اٌمل٠ّخ اٌزم١ٍل٠خ أْ 

 : اُقطؤ ك٢ أٌُِبد اُز٢ رؾزٜب فٜ ك٢ اُغَٔ اُزب٤ُخ ٕٛةـ 5

 . اٌفالؽ٣ٓ١ؾوصٜب ألهٗا

 .ًزبثب ك٢ اُؼطِخ ا٤ُٖل٤خ   وُهوأد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 
خ اٌؼالِخ اٌىبٍِخ اإلثذاي اٌٛؽذح اٌضبٌضخ

َّ
 دٚس١

 
ٚ فٟ  ( اصدعش ) عؼً ؽوف ِىبْ ؽوف آفو ، ٠ٚىْٛ فٟ اٌؾوٚف اٌٖؾ١ؾخ ٚ٘ٛ:اإلثذاي 

ٚ ِٖله٘ب ٚ ِْزمبرٙب ئما وبٔذ فبؤ٘ب أؽل  (أفزؼً  )فٟ ١ٕغخ ٚاؽلح ٟ٘ ( ارصً )اٌّؼزٍخ 

. ( ٚاٚ ، صاٞ ، داي ، راي ، ؼبء ، صبد ، ظبد )٘نٖ اٌؾوٚف 

 

رؾم١ك االَٔغبَ ٚ اٌزغبٌٔ اٌٖٛرٟ ث١ٓ اٌؾوٚف ٚر١ًَٙ إٌطك ثٙب  : اٌغب٠خ ِٓ اإلثذاي

 .ٚ اعزٕبة اٌضمً اٌٖٛرٟ إٌبعُ ػٓ رغبٚه إٔٛاد ِزمبهثخ أٚ  ِزجبػلح فٟ ِقوعٙب

 

: ص١غخ أفزؼً 
رأرٟ اٌزبء ؽوفب صبٌضب كائّب ـ  2                        .(ربء االفزؼبي  )اٌزبء ف١ٙب ىائلح ٚ رَّٝ ـ 1

. ٠ؾلس فٟ ٘نٖ ا١ٌٖغخ ئثلاي ؽوٚف ِىبْ ؽوٚف أفوٜ ـ 3

 

 لٛاػذ اإلثذاي
 .أثذٌذ اٌٛاٚ ٠بء صُ رذغُ يف فبء االفزؼبي : إرا وبٔذ فبء افزؼً ٚاٚا : أٚال 

مٝ  ):ِضبي 
َّ
 ثل٤َُ اُغنه عبءد كبء االكزؼبٍ ٝاٝ أٚرمٝ إِٜٔب ٚلٝ  ٝعنهٛب اُضالص٢ افزؼً ٝىٜٗب  (ار

مٝ ) ُزٖجؼ صْ أكؿٔذ اُزبءإ ك٢ ربء ٝاؽلحأرزمٝ كؤثلُذ اُٞاٝ ربء ُزٖجؼ 
َّ
  .(ار

 

  مٝ  )ٝٛنا اإلثلاٍ ٣ؾَٖ ك٢ ٖٓله
َّ
مبء ) ٝ ْٓزوبرٜب (ار

ِّ
ٝ ، ار

َ
م
َّ
ز
ُ
كٍ ، ِ

َّ
ز
ُ
مٟ ، ِ

َّ
 .( ٠ز

 

 أِضٍخ أخشٜ 
َ ارَّؼع َ ارٌَّ ق ارَّٖ ْ ارَّٖ  ارَّٜ

 ّٝ ٕٝق َٕٝ ًَٝ ٝػع

 

صُ رذغُ اٌذاي يف ( داال ) أثذٌذ ربء االفزؼبي   ( ، داال ، راال ،ا صاٞ):إرا وبٔذ فبء افزؼً: صب١ٔب 
 .اٌذاي ٚ اٌزاي يف اٌذاي  

  (اصد٘ش  ): ـ لبػذح 1
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 (أصرٙش)ٝ إِٜٔب  ( ص٘ش )ٝعنهٛب اُضالص٢ ( صاٞ )امٕ إَٔ اُلبء( افزؼً) ٝىٜٗب (اصد٘ش ): ِضبي 
رؾم١مب ٌٍزمبهة اٌٖٛرٟ ث١ٓ  (اصد٘ش ) ُزٖجؼ كاالك٤ٖؼت اُ٘طن ث٤ٖ اُيا١ ٝ اُزبء كؤثلُذ ربء االكزؼبٍ 

. اٌياٞ ٚ اٌلاي 

  ش، ٠ضد٘ش ) ٝ ْٓزوبرٜب (اىك٘و)ٝٛنا اإلثلاٍ ٣ؾَٖ ك٢ ٖٓله
َ
ضد٘

ُ
ضدِ٘ش ، ِ

ُ
 .( اصد٘بس ، ِ

 : اٌسؤاي اٌٛصاسٞ 
  :(اىك٘و )ٚٙؼ اإلثلاي فٟ اٌىٍّخ 

 .رجلي ربء االفزؼبي كاال  (اىرٙو  )٘ٛ  (اىك٘و  )ىاٞ ، فإًٔ  (افزؼً )الْ ربء 

 ؟ (اىك٘و  )فٟ وٍّخ  (كاال  )االفزؼبي  (ربء )أثلٌذ : ػًٍ 

. رؾم١مب ٌٍزمبهة اٌٖٛرٟ ث١ٓ اٌياٞ ٚ اٌلاي  كاالألٗٚ ٣ٖؼت اُ٘طن ث٤ٖ اُيا١ ٝ اُزبء كؤثلُذ ربء االكزؼبٍ  

 

 أِضٍخ أخشٜ 
 اىكاك اىكؽْ اىكإ  اىك٠ٛ اىكعو

 ىاك ىؽْ ىإ ىٛب ىعو

 
ػٝ  )ـ لبػذح 2

َّ
 (اد

ػٝ): ِضبي 
َّ
 ك٤ٖؼت اُ٘طن ث٤ٖ اُلاٍ ٝ (أدرؼٝ)ٝ إِٜٔب  ( دػب)ٝعنهٛب اُضالص٢  ( افزؼً) ٝىٜٗب (اد

ٍٍ ك٢ كاالٕ صْ أكؿٔذ اٍ (اددػٝ ) ُزٖجؼ كاالاُزبء كؤثلُذ ربء االكزؼبٍ  ػٝ) ُزٖجؼ ٝاؽلحكا
َّ
رؾم١مب  (اد

.  ٠ٌٍٓزمبهة اٌٖٛرٟ ث١ٓ  اٌلاي

  ػٝ)ٝٛنا اإلثلاٍ ٣ؾَٖ ك٢ ٖٓله
َّ
ػٟ) ٝ ْٓزوبرٜب ( اد

َّ
ػٝ ، ٠ذ

َّ
ذ
ُ
عٍ ، ِ

َّ
ذ
ُ
ػبء، ِ

ّ
 .( اد

 

 : اٌسؤاي اٌٛصاسٞ 
ػٝ)ٚٙؼ اإلثلاي فٟ اٌىٍّخ 

َّ
  :(اد

ٍٍ ك٢ كاالٕ صْ أكؿٔذ اٍ (اددػٝ ) ُزٖجؼ كاال االكزؼبٍ ربءكؤثلُذ كاال،  (افزؼً )الْ فبء    كا

ػٝ) ُزٖجؼ ٝاؽلح 
َّ
 .(اد

ػٝ)األٌٚٝ اٌَبوٕخ ِغ اٌلاي اٌضب١ٔخ اٌّزؾووخ فٟ وٍّخ  (اٌلاي )أكغّذ: ػًٍ 
َّ
 ؟ (اد

.  ٠ٓرؾم١مب ٌٍزمبهة اٌٖٛرٟ ث١ٓ  اٌلاير١َ١وا ٌٍٕطك ٚ  عبءد كاال (افزؼً )  الْ فبء  

 أِضٍخ أخشٜ 
 كٖٛ اّكٖٛ
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وش3
َّ
 ـ لبػذح ِذ

وش): ِضبي 
َّ
ٝ إِٜٔب  ( روش)ماال ثل٤َُ عنهٛب اُضالص٢  ( افزؼً) ٝىٜٗب اُٖوف ٓلزؼَ ام عبءد كبء (ِذ

ماٍ صْ أكؿٔذ اٍ (ِزدوش) ُزٖجؼ كاال ك٤ٖؼت اُ٘طن ث٤ٖ اُناٍ ٝ اُزبء كؤثلُذ ربء االكزؼبٍ (ِزرىش)

وش) ُزٖجؼ اَُبً٘خ ٓغ اُلاٍ أُزؾوًخ 
َّ
.  اٌلاي اٌناي ٚرؾم١مب ٌٍزمبهة اٌٖٛرٟ ث١ٓ  (ِذ

 : اٌسؤاي اٌٛصاسٞ 
وش)ٚٙؼ اإلثلاي فٟ اٌىٍّخ 

َّ
  :(ِذ

 ُزٖجؼ ماٍ  ٓغ اُلاٍ أكؿٔذ اٍ (ِزدوش) ُزٖجؼ كاال االكزؼبٍ ربءكؤثلُذ ماال،  (افزؼً )الْ فبء  
وش)

َّ
 . (ِذ

  

وش)األٌٚٝ اٌَبوٕخ ِغ اٌلاي اٌضب١ٔخ اٌّزؾووخ فٟ وٍّخ  (اٌناي )أكغّذ: ػًٍ 
َّ
 ؟ (ِذ

.  اٌلاي اٌنايٌٍزمبهة اٌٖٛرٟ ث١ٓ   

خش  )٘بد اٌضالصٟ اجملشد ِٓ وٍّخ 
َّ
   مفو . (ِذ

اٌؽبء يف صُ رذغُ  (ؼبء )أثذٌذ ربء االفزؼبي  (ا ، ظبدا ؼبء ، صبد):إرا وبٔذ فبء افزؼً: صبٌضب 
 .اٌؽبء فمػ

شػ : ـ لبػذح 1
َّ
 اؼ

شػ): ِضبي 
َّ
شػ)ٝ إَٔ  (ؼبء ) إَٔ اُلبء  ( ؼشػ)ماال ثل٤َُ عنهٛب اُضالص٢  ( افزؼً) ٝىٜٗب (اؼ

َّ
 (اؼ

كؿْ دصْ  (اؼؽشػ) ُزٖجؼ أٌُِخ ٛبءك٤ٖؼت اُ٘طن ث٤ٖ اُطبء ٝ اُزبء كزجلٍ ربء االكزؼبٍ (اؼرتػ )

شػ) ُزٖجؼٛبءإ اٍ
َّ
. اٌطبء األٌٚٝ ٚ اٌطبء اٌضب١ٔخ رؾم١مب ٌٍزمبهة اٌٖٛرٟ ث١ٓ  (اؼ

  شػ)ٝٛنا اإلثلاٍ ٣ؾَٖ ك٢ ٖٓله
َّ
شاػ) ٝ ْٓزوبرٜب (اؼ

َّ
شِػ ، اؼ

َّ
ؽ

ُ
ػ ، ِ

َ
ش
َّ
ؽ

ُ
شػ، ِ

َّ
 .(٠ؽ

 : اٌسؤاي اٌٛصاسٞ 
شػ)ٚٙؼ اإلثلاي فٟ اٌىٍّخ 

َّ
  :(اؼ

شػ) اٌىٍّخ االكزؼبٍ ا٠ُ ٛبء صْ رلؿْ اُطبءإ ُزٖجؼ ربءرجلٍ ٛبء،  (افزؼً )الْ فبء  
َّ
 . (اؼ

شػ)أثلٌذ ربء االفزؼبي ٛبء فٟ وٍّخ :ػًٍ 
َّ
  . (اؼ

. رؾم١ك اٌزغبٌٔ اٌٖٛرٟ ِغ اٌطبء األٌٚٝ  يٛبء (افزؼً ) الْ فبء  

 :أِضٍخ أخشٜ 
غ  ٓطَّوك ٣طَِّ

 ٛوك ِٛغ
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 ِعؽغغ : ـ لبػذح 2
ٝ إَٔ  (ظبد ) إَٔ اُلبء  ( ظغغ)عنهٛب اُضالص٢  ( افزؼً )ػ٠ِ ٝىٕ (ِعؽغغ): ِضبي 

 ِعؽغغ) ُزٖجؼ أٌُِخ ٛبءك٤ٖؼت اُ٘طن ث٤ٖ اُٚبك ٝ اُزبء كزجلٍ ربء االكزؼبٍ (عغدِط) (ِعؽغغ)
. رؾم١مب ٌٍزمبهة اٌٖٛرٟ

 

 : اٌسؤاي اٌٛصاسٞ 
  :(ِعؽغغ)ٚٙؼ اإلثلاي فٟ اٌىٍّخ 

  االكزؼبٍ ا٠ُ ٛبء ربءرجلٍ ٙبك،  (افزؼً )الْ فبء  

  . (ِعؽغغ)أثلٌذ ربء االفزؼبي ٛبء فٟ وٍّخ :ػًٍ 

. رؾم١ك اٌزغبٌٔ اٌٖٛرٟ ٚ ٌٍٙٛخ إٌطك ي

 

 أِضٍخ أخشٜ 
 اٙطٜبك اٙطواّ اٙطوة

 ٜٙل ٙوّ ٙوة

 

 اصؽبد:ـ لبػذح 2

 (اصؽبد)ٝ إَٔ  (صبد ) إَٔ اُلبء  ( صبد)عنهٛب اُضالص٢  ( افزؼً )ػ٠ِ ٝىٕ (اصؽبد): ِضبي 
رؾم١مب ٌٍزمبهة  (اصؽبد) ُزٖجؼ أٌُِخ ٛبءك٤ٖؼت اُ٘طن ث٤ٖ اُٖبك ٝ اُزبء كزجلٍ ربء االكزؼبٍ (اصزبد)

. اٌٖٛرٟ

 : اٌسؤاي اٌٛصاسٞ 
  :(اصؽبد)ٚٙؼ اإلثلاي فٟ اٌىٍّخ 

  االكزؼبٍ ا٠ُ ٛبء ربءرجلٍ ٕبك،  (افزؼً )الْ فبء  

  . (اصؽبد)أثلٌذ ربء االفزؼبي ٛبء فٟ وٍّخ :ػًٍ 

. رؾم١ك اٌزغبٌٔ اٌٖٛرٟ ٚ ٌٍٙٛخ إٌطك ي

 أِضٍخ أخشٜ 
 إط٠ِ إطؾت  إطجو إطالػ

 ٠ِٕ ٕؾت ٕجو ِٕؼ
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 ٕب٠ً اٌغج١ٓ      (   اإلثلاي  )ٚؽلح     ِمزوػ ػٍٝ ّٜٔ األٍئٍخ اٌٛىاه٠خ  : ٔٔ رطج١مٟ

 :الشأ إٌص اٌزبيل صُ اعت ػّب ١ٍ٠ٗ ِٓ األسئٍخ 
ُُ ٕل٠ك ٕلٚق ٠وفغ ٕبؽجٗ ئٌٝ اٌمُّ ٚ ٠ُؼٍِٟ ِٓ ّأْ األُِ ، ٚ رَولٝ ثٗ اٌْؼٛة ٚ ريك٘و  اٌِؼٍ

 ثٗ اٌؾ١بح  فبألُِ رمبً ثّلٜ ػٍّٙب ٚ ثّلٜ رطٛه٘ب اٌزؼ١ٍّٟ 

 :ـ اٍزقوط ِٓ إٌٔ 1

     .أـ ًِٔزبٕ ؽلس ك٤ٜب اثلاٍ  

 : ٌُِِٔبد اُزب٤ُخاٌّغوك اُضالص٢ ٘بدة ـ 

 ( ُ  .(اٙطوة  ، ارََّن

 

  :اإلثلاٍ ك٢ أٌُِبد اُزب٤ُخـ ٚٙؼ 2

 .(اكَّن٘ٓ ، اىكاْ ، إطجو)

 

 :ـ ػ3ًٍ

 .(ِلَّنوو  )أـ أثلٌذ ربء االفزؼبي كاال فٟ وٍّخ 

 .(ارَّنفك )ة ـ أثلٌذ اٌٛاٚ ربء فٟ وٍّخ 

 

  :  ك٢ أٌُِز٤ٖ اُزب٤ُز٤ٖأثلياُن١ اٌؾوف ـ ٓب 4

 (رلَّفوٕٝ  ، اىكؽبّ  )
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خ اٌؼالِخ اٌىبٍِخ التصغيرر اٌٛؽذح اخلبِسخ
َّ
 دٚس١

 .ٛٞ ٤ٕـخ ٓقٖٕٞخ رطوأ ػ٠ِ ث٤٘خ األٍٔبء أُؼوثخ ؛ ُِلالُخ ػ٠ِ ٓؼبٕ رلْٜ ٖٓ ا٤َُبم  :اٌزصغري

 :دالالد اٌزصغري 
٣ْؼو    ًبرت. ـ اُزؾو٤و رو٤َِ اُْؤ1ٕ َٞ ُّ ٣ْزت : ّبػو   َٞ ًُ 

َو٣َّخ: ًوح :      احلغُ.   ـ رو٤َِ اُؾغْ أٝ اُؼلك2  .ُكَه٣ْٜٔبد:  كهاْٛ : اٌؼذد.       ًُ

ًِٕٝذ  :  ادلىبْ.     أُـوةلج١ًعئذ  :اٌضِبْ.   ـ روو٣ت اُيٓبٕ ٝ أٌُب3ٕ
ْ
١
َ
ج
ُ
  ٓل٣٘خ ػٔبٕ ل

 ث٢ََُّ٘ . ـ اُزؾجت4

ً )اُوبػلح األٍب٤ٍخ ك٢ اُزٖـ٤و ػ٠ِ ٝىٕ 
ْ
١
َ
ؼ

ُ
 :( ف

١ْو ) (صُ ئٙبفخ ٠بء ٍبوٕخ وؾوف صبٌش )(فزؼ اٌؾوف اٌضبٟٔ  ) (ُٙ اٌؾوف األٚي) َّ ُٔ    ً١َْٙ ٍُ)              

 

 

 
غَّنو ػٍٝ ٚىْ ـ 1 َٖ  .(فَُؼ١ًْ  )االٍُ اٌضاّلصٟ اٌّنوو ٠ُ

َؼ٤ْل     : ٍؼل   :أِضٍخ   ٤ْو  :   هٔو     ُعج٤ََْ   :  عجَ ٍُ َٔ  .ُكث٤َْت: ُمإ٣ْت        ُكةّ :     مئت     هُ

 

 .االٍُ اٌضاّلصٟ اٌّإٔش غ١و اٌّقزَٛ ثزبء اٌزّأ١ٔش رٍؾمٗ اٌزّبء ػٕل اٌزّٖغ١وـ 2

٤َخ     ػ٤ٖ: أم٣ْ٘خ     ٌّٔ : كُو٣َْخ    أمٕ : ٤ُْ٘ٛلح   كََوً : ٛ٘ل   :أِضٍخ    َٔ ُػ٤َْ٤٘خ : ُّ

 

ٚمٌه ثزؾ٠ٍٛٗ ئٌٝ (ءا ، ٠باٚاٚفمل رىْٛ  )االٍُ اٌضاّلصٟ اٌنٞ أٌفٗ صب١ٔخ رُوّك ئٌٝ إٍٔٙب ػٕل اٌزّٖغ١و ـ 3 

 .(...... ربط ٠زٛط     ٔبة ١ٕ٠ت         غبه ٠غٛه  : فؼً ِٚبهع ِضبي 

٣ْوح    :     ٗبه    ٤َْ٤ُٗت :   ٗبة       ر٣َُٞظ   :   ربط  :أِضٍخ   َٞ ٣ْو  :    ؿبه  ُٗ َٞ ٣ْت: ثبة                 ُؿ َٞ                      ثُ

٣ْوح   : كاه  َٝ ٣ْو   :     عبه              ُك َٞ ُع

 

 .عند الّتصغير( الواو أو الياء )يرّد إليو ثالّثو المحذوف (من حرفينأْي )إذا كان االسم ثنائيًّا ـ 4
 (نضُع الحرف الثالث ياًء مشّددًة بدل الحرِف المحذوِف دائمًا  )   
 ُأَبيّ :     أب    ُبَنّي :  ابن     ُدَمّي  : دم     ُيَدّية   :  يد    ُأَخّي  : أخ  :أِضٍخ    
 .وتدغم مع ياء الّتصغير, ياءإلى تقمب األلف والواو  (بألف أو واو)االسم الّثالثي إذا انتيىـ 5 

  ُحَمّي   : ُدَلّي     حمو : دلو   ُفَتّي :   فتى   ُعَصيَّة :  عصا   :أِضٍخ 

 رٖـ٤و االٍْ اُضالص٢
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 .إذا انتيى بياء تدغم ياؤه مع ياء الّتصغير االسم الّثالثيـ 6 
 ُهَديّ : َهدي             ُظَبّي   :  ظبي  :أِضٍخ   
 
ألف ممدودة أو ألف مقصورة أو تاء مربوطة  )بـ  مختومثالثياسُم كل  يصّغر تصغير االسم الثالثيـــ 7 

 .ثّم ترّد إليو الّزوائد , (ُفَعيل  ) عمى إذ تصّغر الحروف الّثالثة منو (أو ألف ونون 
 ُوَرْيدة   : وردة      ُزَهْيرة:   زهرة    ُسَمْيَمى : سممى    ُسَوْيداء   : سوداء  :أِضٍخ 

. ُسَميمان  :  سممان   
 
 
 
 
 .(ُفَعْيِعل  )االسم الرباعّي يصّغر عمى صيغة ـ 1
 ُأَحيمد:   أحمد       ُدَفْيتر: دفتر         ُخَنْيدق: خندق       ُأَحْيِمق : أحمق    :أِضٍخ  

 
 .ـ إذا كان الحرف الثاني من االسم الرباعي ألفًا فإّنو يقمب إلى واو2

   ُصَوْيِنع :   صانع       خويمد  : خالد       ُكَوْيتب  : كاتب  :أِضٍخ 
 ُقَوْيضٍ :  قاضٍ          أوْيسن   : آسن ُشَوْيعر             :   شاعر 

 مع اندغميو,  ياءان إلىقمبفإنيما ي ,(ألف أو واو  )الرباعي االسم إذا كان الحرف الثالث من : ــ أ3
 .ياء الّتصغير

 ُحنّين:  َحنون  ُعجّيز: ُرشّيد  عجوز :  رشاد  ُصمّيح: صالح     ُغَزيِّل: غزال ُعَمّيد  : عماد   :أِضٍخ  
 .(نجعل الحرف الثالث ياء مشّددة  )إذا كان الحرف الثّالث ياء فتدغم مع ياء الّتصغير: ـ ب 3

 .ُرقّية : ُسَعّيد      ُرقَية : ُجمّيل    سعيد : ُكثَيِّر     َجميل : َكثير     :أِضٍخ 
حروف األربعة الُتصّغر  (ألف ممدودة  أو تاء مربوطة أو ألف ونون  )مختوم بـ رباعي  اسم كلّ  -4

 .ثم ُترّد الّزوائد إليو, األولى منو
      ُعنْيـترة :   عنترة    ُقَنْيِطرة: ُعقْيرباء     قنطرة : ُخَنيِفساء     عقرباء : خنفساء   :أِضٍخ   

   ُزعْيفران:     زعفران   ثعْيـمبان  :   ثعمبان   ُصَوْيمجان  : صولجان 

 رٖـ٤و االٍْ اُوثبػ٢
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 (.فَُؼ١ِْؼ١ًْ ) ٠ٖغَّنو ػٍٝ ١ٕغخ  ( ٣بء، ٝاٝ، أُق )االٍُ اٌقّبٍٟ اٌنٞ هاثؼٗ ؽوف ػٍخ - 1

وح ػ٠ِ ٣بء٣ٖ  )    ـّ  (رؾز١ٞ أٌُِخ أُٖ

بٕ   :أِضٍخ    ّٓ ُٖ          :  ه ٤ ِٔ ٤ْ َٓ به     ٣ْٛو١ؿَ ُّ : فوّٝٛ  ٣ؼ       د١ْ فَ ُّ : ٓلزبػُه ّٔ ُػ٤ٔ٤ْٔو :    ػ

٤ْل٤ِو       َٓؼٞك:    ػٖلٞه َٖ ٤ٌِْو  : ث٤ٌْو                      ٤َُْٓؼ٤ل: ُػ ٤ْ َْ ثُ

              

ا- 2 ًٚ  .ئما وبْ صب١ٔٗ أٌفبً رمٍت ٚا

٤ت      ٗبٛٞه      قَوْيميس  : قاموس  :أِضٍخ   َِ ٣ْ َٞ ٣ْط٤و         ٗبهًٞ: ؽبٍٞة ُؽ َٞ ٣ُْٞٗو٤ٌ : ُٗ

 

ا ػٕل اٌزّٖغ١و- 3  ًٚ  .ئما وبْ صب١ٔٗ ٠بء ِٕمٍجخ ػٓ ٚاٚ روكُّ ٚا

٠ْم١ِذ       ١ِياْ : ١ِمبد  :أِضٍخ   َٛ ٠ِْي٠ْٓ          : ُِ َٛ ٠و٠ش:     ١ِواس          ُِ َٛ ُِ 

 

 
 
 
 

 ٠ّٖغو ٕلُهٖ فمٜ ٚرطجّك ػ١ٍٗ أؽىبَ اٌزّٖغ١و:اٌمبػلح 

١ِّل اٌّل٠ٓ :       ػّبك اٌّل٠ٓ       ر٠ُٛظ اٌّل٠ٓ      : ُػج١َْل هللا           ربط اٌّل٠ٓ : ػجل هللا  :أِضٍخ  َّ ُػ

٠ُْٖٛٔو اٌل٠ٓ : ٔبٕو اٌل٠ٓ           ١ْ١ٍُف اٌلٌٚخ     :  ١ٍف اٌلٌٚخ         ُػَي٠ْي اٌل٠ٓ      : ػّي اٌل٠ٓ 

 

 

 
 

 

: رتغ اٌمٍخ ـ 1
 .(١ٚٔف ٠بء اٌزٖغ١و فمٜ  )٠ُّٖغو ػٍٝ ٌفظٗ  

ِٜو     أهؿلخ: ُؿ٤َِْٔخ    أُٜٗو:  ِؿِٔخ  :أِضٍخ     لخ     إٔؾبة: أ٤َُْٗ ـِ ٤ْؾبة       كِز٤خ: أَُه٣ْ َٕ  كُز٤ّخ: أُ

 :رتغ اٌىضشح . 2    

غ ِنوو ٍبٌّبً :ئما وبْ ِنوواً ػبلالً - أ     ّْ ُّ ٔغّؼٗ ع  ".ْ + ١ٚٔف ٚٚ"ٔأرٟ ثبٌّفوك،صُ ّٖٔغو اٌّفوك، ص

ًُزّبة :ِضبي          ٣ًُْٞزج٣ًُْٖٞ٤زجٕٞ   – ٣ًُٞزت – ًبرت    (ٓنًو ػبهَ  ) 

 رٖـ٤و االٍْ اُقٔب٢ٍ

 رٖـ٤و االٍْ أُوًت رو٤ًجب اٙبك٤ب

 رٖـ٤و اُغٔغ
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غ ِإٔش ٍبٌّبً : ئما وبْ ِإٔضبً أٚ غ١و ػبلً - ة     ّْ ُّ ٔغّؼٗ ع ُّ ّٖٔغو اٌّفوك، ص " ٔأرٟ ثبٌّفوك، ص

 "د + ١ٚٔف ا

ُعج٤َْالد – ُعج٤َ – عجَ  :   (ؿ٤و ػبهَ  ) عجبٍ :ِضبي         

٣ْلواد– ٣ٍُٞلوح – ٍبكوح  :      (ٓئٗش  )  ٍٞاكو:ِضبي          َٞ ٍُ. 

 

 

بمل . 3   
ّ
ش اٌس

ّ
:  رتغ ادلزو

ّْ روّك ا٤ُٜٔب ػالٓخ اُغٔغ ٗؤر٢  ٗؤ و أُلوك، ص ـّ ٖٗ ّْ  (٣ٖ / ٕٝ  ) ثبُٔلوك، ص

٣ِْٕٔٞ – ُػ٣َٞٔ – ػبَٓ :    ػبِٕٓٞ :ِضبي    َٞ ُػ

٣ٕٞله٤ٖ - ٣ٕٞلم – ٕبكم :    ٕبكه٤ٖ:ِضبي   

:  رتغ ادلؤٔش اٌسبمل. 4
ّْ روّك ا٤ُٜٔب ػالٓخ اُغٔغ  و أُلوك، ص ـّ ٖٗ ّْ  (اد  )ٗؤر٢ ثبُٔلوك، ص

٣ْؼبد – ٣ٍُٞؼخ – ٍبػخ :   ٍبػبد :    ٓضبٍ َٞ ٍُ

٣ِٞٛجبد - ٣ٞٛجِخ – ٛبُجخ :   ٛبُجبد :    ٓضبٍ

 

 

 ٕب٠ً اٌغج١ٓ       (   اٌزٖغ١و  )ٚؽلح     ِمزوػ ػٍٝ ّٜٔ األٍئٍخ اٌٛىاه٠خ  : ٔٔ رطج١مٟ

 :الشأ إٌص اٌزبيل صُ اعت ػّب ١ٍ٠ٗ ِٓ األسئٍخ 
األِبٔخ فٟ اٌَو ٚ اٌؼٍٓ ٍالػ ٌٍّإِٓ ٚ ٍج١ً ٌٍزُمَٝ ٚ ؽٖبٔخ ٌٍّغزّغ ِٓ اٌْوٚه ٚ اٌّفبٍل فبٌجؼ٘ )

َّْن اٌؼّو ٍبػبد ِؼلٚكح ٚ ُوز١ِّت  اٌؾ١بح  ُِٕٙ ٠ج١غ ك٠ٕٗ ٚ أِبٔزٗ ِمبثً ُكه٠ّٙبد ِؼلٚكح ِزغب٘ال أ

 (..  ٍوػبْ ِب ٠ٕمٟٚ 

 :ـ اٍزقوط ِٓ إٌٔ 1

     .أـ ا٤ٍٖٔ ٖٓـو٣ٖ  

 :أٌُِبد اُزب٤ُخِب ِىجو ة ـ 

 .(أُث١َْو٠ك ، َُ٘و٠ْوح  ) 

 

  : اُزب٤ُخ ٓغ اُٚجٜ اُزبّـ ٕغو االٍّبء2

 .(١ِواس، غل٠و ، ٕبؽت  ، ّؼواء )

 

  : ك٢ اُغَٔ اُزب٤ُخاٌزٖغ١واُن١ أكبكٙ ـ ِب اٌّؼٕٝ 3

 .أُـوة لُج١ًَْ ِٕٝ٘ب ٌٓخ ألكاء اُؼٔوحأـ 

 .ك٢ اُطوم ُػ١َّٖنخ ـ هأ٣ذة 

٠ْغو اّزو٣ذ ثؼ٘ اَُِغ ٖٓط ـ  َٛ  .ك٢ اَُٞم رُ

 :ػًٍـ 4

َّٟن ) ػ٠ِ  (أؿ )رٖـو   .(أَُف

 (١َُْٕ٘لح) ػ٠ِ  (ٕ٘ل)رٖـو 
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خ اٌؼالِخ اٌىبٍِخ اإلظبفخ اٌٛؽذح اٌسبدسخ

َّ
 دٚس١

 
  .َٗجخ ث٤ٖ ا٤ٍٖٔ ٠َٔ٣ األٍٝ ٓٚبف ٝ اُضب٢ٗ ٓٚبف ا٤ُٚ :اإلظبفخ 

 :رزٌٕٞ اإلٙبكخ ٖٓ ه٤ًٖ٘ 

 .ٝ ٣ؼوة ثؾَت ٓٞهؼٚ ك٢ اٌُالّ:  ٓٚبف:األٚي

 .  ٓٚبف ا٤ُٚ ٝ ؽٌٔٚ اُغو كائٔب :اٌضبٟٔ

 :و١ف ديىٕٕب حتذ٠ذ ادلعبف ٚ ادلعبف إ١ٌٗ؟ 
 اٍْ ٓؼوكخ + اٍْ ٌٗوح ؿ٤و ٕٓ٘ٞ ٝؿ٤و ٓؼوف : ٖٓ فالٍ 

 .٤ٔٙو ٓزَٖ + اٍْ اٍْ ٌٗوح ؿ٤و ٕٓ٘ٞ 

ِٕ    ع٤َٔ  :اٍْ ٓؼوكخ+  اٍْ ٌٗوح ؿ٤و ٕٓ٘ٞ ٝؿ٤و ٓؼوف :1ِضبي رٛظ١ؾٟ   ػِْ     األهك

       ِٚبف    ِٚبف ئ١ٌٗ                                                                                  

   اٌطالة   وــــــزـــجــــٙــُ    ِورجخ:٤ٔٙو ٓزَٖ+  اٍْ ٌٗوح  :2ِضبي رٛظ١ؾٟ

           ِٚبف  ِٚبف ئ١ٌٗ                                                                   

  ًزت :ادلعبف

 .(ُ٘ ) ا٤ُٔٚو أُزَٖ :ادلعبف إ١ٌٗ 

ظّري ِزصً ِجٕٟ يف حمً عش ِعبف : كؤ١ اٍْ أرَٖ ثٚ ا٤ُٔٚو ارٖبال ٓجبّوا ٣ؼوة ًبُزب٢ُ 
 .إ١ٌٗ 

 المذكر جمع  و المثنى ونون ، المضاف تنوٌن ، التعرٌف  ل : اإلضافة عند ٌحذف :مالحظة مهمة 
  الوشاة بأقوال تأخذني ال  :1ِضبي

ٍٍ  )ًِٔخ أهٞاٍ ك٢ األَٕ ٌٗوح ٝ ٓ٘ٞٗخ   . ٌُٖٝ ؽنف ٜٓ٘ب اُز٣ٖٞ٘ ألٜٗب ٓٚبكخ (أهٞا

  هم ل فتنة الناقة مرسلوا إٌنا :2ِضبي
 .ألٜٗب ٓٚبكخؽنكذ ٕٗٞ عٔغ أُنًو اَُبُْ ٜٓ٘ب  (ٓوٍِٕٞ )إِٜٔب  (ٓوٍِٞ )ًِٔخ 

  .(بتوهب ل  بى ٌدا تبت )لبي رؼبىل :3ِضبي
 .ألٜٗب ٓٚبكخؽنكذ ٕٗٞ أُض٠٘ ٜٓ٘ب  (٣لإ ) ًِٔخ ٣لا إِٜٔب 
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 :ٌٍّعبف إ١ٌٗ صٛسربْ

 ِعبف إ١ٌٗ ِفشد: أ 

 

 ْٛامسب ظب٘شا  ـ1ٚ ٠ى: 

  ٤ٍئة ٣ٞٓب       اما هىم َُالٓخ ٝ اال٣بثبٚوً َِبفو  :1ِضبي

 ٓلوك : اٌصٛسح اٌزٟ عبء ػ١ٍٙب ادلعبف إ١ٌٗ َٓبكو      ادلعبف إ١ًٌَٗ       : ادلعبف

ة في  :2ِضبي  لوشلان ع يغني ما البحر لجّل

 ٓلوك: اٌصٛسح اٌزٟ عبء ػ١ٍٙب ادلعبف إ١ٌٗ اُجؾو     ادلعبف إ١ٌُٗغخ      : ادلعبف

 

 ْٛظّريا  ـ2ٚ ٠ى 
 .ٖٓ أكثبء األهكٕ أُجلػ٤ٖوالّ٘ب األك٣جبٕ ٓئٌٗ اُوىاى ٝٛبّْ ؿوا٣جخ  :1ِضبي

 ٓلوك: اٌصٛسح اٌزٟ عبء ػ١ٍٙب ادلعبف إ١ٌٗ ٛٔب        ادلعبف إ١ًٌٗال     : ادلعبف

 

 ة ـ رتٍخ 

 

  .(ؽ١ش ئم ، ئما  )٠ىْٛ اٌّٚبف ئ١ٌٗ عٍّخ ئما عبء ثؼل 

.(ٝ اُٚؾ٠ ٝ ا٤َُِ اما ٍغ٠ )هبٍ رؼب٠ُ  :1ِضبي  
 عِٔخ كؼ٤ِخ:اٌصٛسح اٌزٟ عبء ػ١ٍٙب ادلعبف إ١ٌٗ ٍغ٠     ادلعبف إ١ٌٗاما     :ادلعبف

 ظوف ىٓبٕ ٓج٢٘ ػ٠ِ إٌَُٞ ٣لٍ ػ٠ِ اُيٖٓ :ٚرؼشة إر /  ظوف ُٔب ٣َزوجَ ٖٓ اُيٓبٕ : رؼشة إرا

 .  أُب٢ٙ

عَِذ ؽ٤ش رـوك اُؼٖبك٤و  :2ِضبي  
 عِٔخ كؼ٤ِخ:اٌصٛسح اٌزٟ عبء ػ١ٍٙب ادلعبف إ١ٌٗ رـوك     ادلعبف إ١ٌٗؽ٤ش   :ادلعبف 

 . ظوف ٌٓبٕ ٓج٢٘ ػ٠ِ اُْٚ :رؼشة ؽ١ش 

 ٕٛه اٌّٚبف ئ١ٌٗ
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 .(وال وٍزب ، لجً ، ثؼذ ، ِغ ،أٞ  )ٟٚ٘:ِٓ األمسبء اٌزٟ رٍضَ اإلظبفخ إىل ادلفشد 
  :(وال ٚ وٍزب ): 1

  . (اٍْ ظبٛو أٝ ٤ٔٙو  )ٝٛٔب ٖٓ األٍٔبء اُز٢ رِيّ اإلٙبكخ ا٠ُ االٍْ أُلوك 

 :مالحظة هامة 
  اما أ٤ٙلذ ًال ًِزب ا٠ُ ٤ٔٙو كؤٜٗب رؼوة ِٓؾوخ ثبُٔض٠٘. 

  أٓب اما أ٤ٙلذ ًال ًِزب ا٠ُ اٍْ ظبٛو كؤٜٗب رؼوة اػواة االٍْ أُوٖٞه 

 

 .ِٓ أكثبء األهكْ اٌّجلػ١ٓوالّ٘ب األك٠جبْ ِإٌٔ اٌوىاى ٚ٘بُّ غوا٠جخ   :1ِضبي

 . فجو ٓوكٞع ٝػالٓخ هكؼٚ األُق ألٗٚ ِٓؾن ثبُٔض٠٘ ٝٛٞ ٓٚبف :وال

 . ٤ٔٙو ٓزَٖ ٓج٢٘ ػ٠ِ إٌَُٞ ك٢ ٓؾَ عو ٓٚبف ا٤ُٚ :ّ٘ب

 

 .وال اٌطبٌج١ٓ ٔغؼ فٟ االِزؾبْ   :2ِضبي

 .ٓجزلأ ٓوكٞع ٝػالٓخ هكؼٚ اُٚٔخ أُولهح ػ٠ِ األُق ٓ٘ؼب ٖٓ ظٜٞهٛب ُِزؼنه : ًال

 . ٓٚبف ا٤ُٚ ٓغوٝه ٝ ػالٓخ عوٙ ا٤ُبء ألٗٚ ٓض٠٘: اُطبُج٤ٖ

 ػًٍ رؼشة وال وٍزب إػشاة االسُ ادلفشد ادلمصٛس؟:سؤاي ُِٙ  
 ألٜٗب أ٤ٙلذ ًال ًِزب ا٠ُ اٍْ ظبٛو

 ػًٍ رؼشة وال وٍزب إػشاة ادلضىن؟:سؤاي ُِٙ  
 .ألٜٗب أ٤ٙلذ ا٠ُ ٤ٔٙو

 .(لجً ٚ ثؼذ): 2
 . ِفوك ئٌٝ اإلٙبفخ ٠ٍيِبْ ِب غبٌجًبٝٛٔب 

 اشهر  ثالثة قبلَل  مدرسةبال التحقت
 .ظوف ىٓبٕ ٖٓ٘ٞة ثبُلزؾخ:هجَ 

 .ٓلوك اٍْ ظبٛو : ٓٚبف ا٤ُٚ : صالصخ 

 

 :مالحظة هامة 
 ٌٓن  لل  اٌُٚ ػٍٝ ٠ٚج١ٕبْ اإلٙبفخ ػٓ ٚثؼل لجً اٌظوفبْ لطغ٠

 

 .(هلل األٓو ٖٓ هجَ ٝ ٖٓ ثؼل  )هبٍ رؼب٠ُ :مثال 

 :سؤال وزاري مهم 
َِ    ثؼِل ):        صٛة اخلؽؤـ 1 َُ      ثؼلُ ) ٚ اٌٖٛاة    (هج  (هج

 . (هجَ أٝ ثؼل )    اسزخشط ظشفب ِٕمؽؼب ػٓ اإلظبفخـ 2
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3 
ّ
 ـ أٞ

 :٢ٛٝ ٗٞػبٕ

 :ـ اٍزفٙب١ِخ 1 

ُّٞ  :1مثال  . اُوعبٍ أُٜنة أ

 

 :ّو١ٛخ ـ 2

 أ١ّ اَٗبٕ رٌوّ ٣ٌوٓي  :2مثال

ّٞ ئٌٝ اٍُ ظب٘و   .ٚفٟ اٌّضب١ٌٓ أ١ٙفذ أ

 

4 
َ
 ـ ِغ

 .٢ٛٝ ٖٓ األٍٔبء اُز٢ رِيّ اإلٙبكخ  ا٠ُ أُلوك ٝ ال رٚبف ا٠ُ  اُغِٔخ

 .رزؾلك كالُزٚ ػ٠ِ اُيٓبٕ ٝ أٌُبٕ ٖٓ فال أُٚبف ا٤ُٚ 

َّٕ َٓغ اُؼَو ٣َوا  ) هبٍ رؼب٠ُ  :1مثال   .(ا

 

 

 

 

 

ٍبُْ   ٓنًو عٔغ أٝـ 4 ٓض٠٘ أٝ ـ 3 ٓ٘وٞٓ أٝ ـ2  ٓوٖٞهّاًة ـ1ارِٖذ ٣بء أُزٌِْ اما : أٚال

 .  أُزٌِْ كزؼ ٣بء ٣غت ـ2                            االٍْ آفو ر٤ٌَٖ ـ 1:    ة ػٕذئزٍ ف١ظ 

 

 ٤ُب٢َُّ  : االٍُ إٌّمٛٓػٖب١َ                :االٍُ اٌّمٖٛه :مثال 

٢َّ                           اٌّضٕٝ            َٔ ٢َّ  : عّغ اٌّنوو اٌَبٌُ  ٓؼِ ِٔ ٓؼِ

 

  ؟كٛفوَفزقوبنيوادلثىنؤومجغوادلذكزوانساملويفوحانتو ضافتّو ىلوٚاءوادلتكهى

َّٟن   اٌغّغ:اٌّضٕٝ ) ٖٓ فالٍ ٝعٞك اُلزؾخ ٝ اٌَُوح ٓب هجَ ا٤ُبء أُْلكح  َّ َّٟن : ِؼٍ ِّ  .(ِؼٍ

 

 آنًو اعٔغ أٝ ، ٓض٠٘ أٝ ا  ،ٓ٘وٞٓ أٝ ،  ٓوٖٞهآباً) اما أ٤ٙق االٍْ ا٠ُ ٣بء أُزٌِْ ُْٝ ٣ٌٖ :صب١ٔب 

 .:     ػٕذئزٍ ا٥فوًٝبٕ ٕؾ٤ؼ  اٍبُْ

 . اُلزؼ أٝ اُز٤ٌَٖ ا٤ُبء ك٢ عبى ـ2                 ا٤ُبء ُٔ٘بٍجخ آفوٙ ًَو ٣غت ـ1
 ٓل٣٘خ ٓل٣٘ز٢ِ     ٕل٣و٢ِ: ٕل٣ن       : مثال 

 

 أؽىبَ اٌّٚبف ئٌٝ ٠بء اٌّزىٍُ
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 ٕل٣و٢َّ اؽزوّ  .جيت فزؼ ٠بء ادلزىٍُ يف ِب حتزٗ خػ: ػًٍ: سؤاي ٚصاسٞ ُِٙ 

   أُزٌِْ كزؼ ٣بء ٣غت ـ2       االٍْ آفو ر٤ٌَٖ ـ 1ف١غت  ٓض٠٘ثبٍ ارِٖذ ٣بء أُزٌِْ اماألٗٚ 

 . (ػٖب١ ) وٍّخِب ؽىُ ٠بء ادلزىٍُ يف
 . ٝعٞة اُلزؼ

 

 

  ٕب٠ً اٌغج١ٓ (اإلٙبفخ   )  ٚؽلحِمزوػ ػٍٝ ّٜٔ األٍئٍخ اٌٛىاه٠خ  : ٔٔ رطج١مٟ

 :الشأ إٌص اٌزبيل صُ اعت ػّب ١ٍ٠ٗ ِٓ األسئٍخ 
  :أؽل اُؾٌٔبءلبي 

 رٍَْٜٞ ثبُؼطق ٝ ا٤ُِٖ ، ٝ ٛجوخ األؽواهٛجوخ : اُ٘بً صالس ٛجوبد رٍَْٜٞ صالس ٤ٍبٍبد 

 .  رٍَْٜٞ ثب٤ُِٖ ٝ اُْلح ؽ١شُ األّواه  رٍَْٜٞ ثبُـِظخ ٝ اُؼ٘ق ، ٝ ٛجوخ اُؼبٓخ 

 :ـ اٍزقوط ِٓ إٌٔ 1

 .ـ  ظوف ٣ِيّ اإلٙبكخ     ط ـ ٓٚبف ا٤ُٚ عِٔخ    ك             ة ـ ٓٚبف ا٤ُٚ .أـ ٓٚبف ـ 1

  .أٌُِبد اُز٢ رؾزٜب فٜ ك٢ اُ٘ٔـ أػوة 2

 

 :ػًٍـ 3

 : ٣غت كزؼ ٣بء أُزٌِْ ك٤ٔب رؾزٚ فٜ أـ 

  " .١َّ اؽزوّ ٓؼِْ" أ ـ  

 ". ٖٓ٘ٞع ٖٓ األ٤ُّ٘ٔٞ ١َ ػٖب" ة ـ 

 : رؾزٙب فٜ  أٌُِبد اُز٢فٟ  ٣بء أُزٌِْ ؽىُٓب  ـ 4

 .ّٞ  ِؾبَاٍز٤ْوة ـ  .        اؿلو ٢ُٞ أ ـ هة

 

 : اُقطؤ ك٢ أٌُِبد اُز٢ رؾزٜب فٜ ك٢ اُغَٔ اُزب٤ُخ ٕٛةـ 5

ْٞ ة ـ .    أُْوٝع ِٕٙلٍْٛ أ ـ أثلع  .٣ٜبة أُ٘ب٣ب ٍٛا

  :أٌُِبد اُز٢ رؾزٜب فٜ ك٢ اُغَٔ اُزب٤ُخـ أػوة 6

  .ع٤َٔ األهكْ ػِْ

 . أُْوٝػ٤ٖ والْٕٔ أُٜ٘لً 
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  ِىضف اٌؼالِخ اٌىبٍِخِىضف اٌؼالِخ اٌىبٍِخ
   (فصً صبٟٔ : إٌؾٛ)ػشثٟ ختصص (فصً صبٟٔ : إٌؾٛ)ػشثٟ ختصص

  
  

  

(األدبـــــــــــــي )الـــفروع/       الرابــــــــع : المستوى    (األدبـــــــــــــي )الـــفروع/       الرابــــــــع : المستوى 
  
 
 
 

  
  

  
  07724323720772432372:   صاٌــــل الغبٌن    ت:   صاٌــــل الغبٌن    ت:إعـــــداد المـــــعلم  :إعـــــداد المـــــعلم  
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 :ِؼبٟٔ ؽوٚف اٌغو :أٚال 

 .ابتداءوانغاٚتوادلكاَٛتو .1

أَُغل اُؾواّ ا٠ُ أَُغل األه٠ٖ اُن١ ثبهً٘ب ؽُٞٚ ِٓ  هبٍ رؼب٠ُ ٍجؾبٕ اُن١ أٍوٟ ثؼجلٙ ٤ُال :ِضبي 

 .(ُ٘و٣ٚ ٖٓ ءا٣ز٘ب اٗٚ ٛٞ ا٤َُٔغ اُؼ٤ِْ 

ٝٛٞ  هللا ٠ِٕ ػ٤ِٚ ٍِْٝ ألٜٗب كُذ ػ٠ِ ثلا٣خ أٌُبٕ اُن١ أٍو١ ٓ٘ٚ هٍٍٞ اثزلاء اٌغب٠خ اٌّىب١ٔخام أكبكد ٖٓ 

 .   أَُغل اُؾواّ 

 .ابتداءوانغاٚتوانشياَٛت .2

 . أُٜل ا٠ُ اُِؾل ِٓاِٛت اُؼِْ  : ِضبي

 . ك٢ اُغِٔخ اَُبثوخ ألٕ اُؼِْ ٣جلأ ىٓبٗٚ ٖٓ أُٜلاثزلاء اٌغب٠خ اٌيِب١ٔخام أكبكد ٖٓ 

 .انتبؼٛض .3

 .ُٖٔطل٠ ٝٛج٢ اُزَ " اُؾ٤ٖ٘ ا٠ُ ؽٞهإ "  ه٤ٖلح ِٓ ؽلظذ ؽ٤ٖ٘ أث٤برب :ِضبي 

 ".اُؾ٤ٖ٘ ا٠ُ ؽٞهإ "  أث٤بد ه٤ٖلح ثؼ٘ ام ٣ٖؼ إٔ ٗوٍٞ ؽلظذ ؽ٤ٖ٘ اٌزجؼ١٘ ٓؼ٠٘ ِٓأكبكد 

 و.(اجلُسوو)بٛاٌوانُٕعو .4

 . مٛت ُٔواًي هػب٣خ األ٣زبّ ِٓ رجوػذ ٍٍٖٞ ثَٞاه : ِضبي

  اَُٞاه اُن١ رجوػذ ثٚ ٍٍٖٞ ٝٛٞ اُنٛتعٌٕ ام ث٤٘ذ (اٌغٌٕ  )إٌٛع  ث٤بٕ ِٓأكبكد 

 .انسببٛتو .5

 ثَجت      :    هبٍ ػٔو ثٖ أث٢ هث٤ؼخ :ِضبي 

  ؽو ٗبه ثبُؾْب ٓزٞٛظ  ِٓكظِِذ ك٢ أٓو اُٜٟٞ ٓزؾ٤وا      

 .  ام عبءد ُزج٤ٖ ٍجت ؽ٤وح اُْبػواٌَجج١خٓؼ٠٘ (ٖٓ)أكبكد 

 

 

و.اَتٓاءوانغاٚتوانشياَٛتوـ1
أهْ اُٖالح ُلُٞى ): هبٍ رؼب٠ُ:ِضبي  ؿَن ا٤َُِ ٝهوءإ اُلغو إ ئٌٝأٌُْ 

 .(هوءإ اُلغو ًبٕ ْٜٓٞكا 

ُلع ٣لٍ ػ٠ِ ٜٗب٣خ  (ا٠ُ)ٝاُن١ عبء  (ؿَن ا٤َُِ  )  اٌٍفع ألٕأزٙبء اٌغب٠خ اٌيِب١ٔخ: (ا٠ُ)ام أكبكد 

 .اُيٖٓ أُٔ٘ٞػ ُِِٖٞاد اُقٌٔ

وو.اَتٓاءوانغاٚتوادلكاَٛت .1
 .  أٌُزجخ اُؼبٓخ أٍجٞػ٤ب ئٌٝ اػزبك عٞاك اُنٛبة :ِضبي 

  (ا٠ُ) اُن١ عبء ثؼل اٌٍفع ألٕ أزٙبء اٌغب٠خ اٌّىب١ٔخ: (ا٠ُ)أكبكد 

 .ٝهل اٗز٠ٜ ؽلس اُنٛبة ػ٘لٙ (أٌُزجخ  )ُلع ٣لٍ ػ٠ِ أٌُبٕ

 

 .انتبٛني .2

 . هِج٢ ئٌٝ األػٔبٍ أؽت أُْبهًخ ك٢ اُؾلبظ ػ٠ِ اُج٤ئخ ٖٓ :ِضبي 

 .ُنا كول ث٤٘ذ ٓٔب ٣ٖله ػ٘ٚ ؽت األػٔبٍ.( أؽت) ٍجن ثبٍْ رل٤َٚ  ألِٗٚؼٕٝ اٌزج١١ٓ: (ا٠ُ)أكبكد 

 يٍ

  ىل

 " األكٚادِؼبٟٔ ؽوٚف اٌغو ٚ أٔٛاع"
 

 اَُبثؼخ: اُٞؽلح

 (ِٓ  )ِؼبٟٔ ؽوف اٌغو

 اثزلاء اٌغب٠خ اٌيِب١ٔخ: 1

 اثزلاء اٌغب٠خ اٌّىب١ٔخ: 2

 اٌزجؼ١٘: 3

 ث١بْ إٌٛع: 4

 اٌَجج١خ: 5

 (ئٌٝ  )ِؼبٟٔ ؽوف اٌغو 

 أزٙبء اٌغب٠خ اٌيِب١ٔخ: 1

 أزٙبء اٌغب٠خ اٌّىب١ٔخ: 2

 اٌزج١١ٓ: 3
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 :فائدةو

 :ِؼٕٝ اٌزج١١ٓ ئما  (ئٌٝ  )٠ف١ل ؽوف اٌغو 

 .ٔفَٟ ئٌٝ األػٔبٍ أؽتاُو٣بٙخ ٖٓ : ام ٝهؼذ ا٠ُ ثؼل اٍْ رل٤َٚ ٗؾٞ : أ 

  !.  األك٠ت اٌّجلع ئٌٝ  اُ٘ول اُج٘بءِب أؽت: ام ٝهؼذ ا٠ُ ثؼل كؼَ رؼغت ٗؾٞ: ة 

 

 

 

 :انظزفٛتوانشياَٛتوـ 1
 رجو٤ي فٟ اٌٖجبػاُو٣بٙخ  ٓٔبهٍخ:ِضبي  .٤ْٗطب ٤ِٛخ ا٤ُّٞ 

  .( اٌٖجبػ) ٣لٍ ػ٠ِ اُيٖٓ ٝٛٞ ( فٟ)الٕ اُِلع اُن١ عبء ثؼل ؽوف اُغو:اٌظوف١خ اٌيِب١ٔخ: (ك٢)أكبكد 

 

 .انظزفٛتوادلكاَٛتواحلقٛقٛتؤواجملاسٚتوـ 2
 . ًَ ػبّ فٟ األهك٣ْوبّ ٓؼوٗ ٌُِزبة :1ِضبي 

 : اٌظوف١خ اٌّىب١ٔخ اٌؾم١م١خ : (فٟ)أكبكد 

  .( األهكْ) ٣لٍ ػ٠ِ ٌٓبٕ ؽو٤و٢ ٝٛٞ  ( فٟ)الٕ اُِلع اُن١ عبء ثؼل ؽوف اُغو 

 

 .فٟ لٍٛثٕبأصبه كٞى ٓ٘زقج٘ب ألُؼبة اُوٟٞ اُلوؽخ :2ِضبي 

٣لٍ ػ٠ِ ٌٓبٕ  ( فٟ)الٕ اُِلع اُن١ عبء ثؼل ؽوف اُغو : اٌظوف١خ اٌّىب١ٔخ اٌّغبى٠خ : (فٟ)أكبكد 

 .( ِؾًَٛ )الٕ اصبهح اُلوؽخ ك٢ اُوِت أٓو ٓؼ١ٞ٘ ؿ٤و ٓبك١  .(لٍٛثٕب )ٓغبى١ ٝٛٞ 

                                                   ثَجتوووانسببٛتـ 3

ٛوح  هثطزٜب كِْ رطؼٜٔب ُْٝ رلػٜب رؤًَ ٖٓ ك٢ كفِذ آوأح اُ٘به (: هبٍ هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ

 .(فْبُ األهٗ  

ٍجت ٝهٞع أُوأح  ٣لٍ ػ٠ِ ( فٟ)ٝاُن١ عبء ثؼل ؽوف اُغو  (٘وح  ) الٕ اُِلع :اٌَجج١خ : (ك٢)أكبكد 

 .اُ٘به ٝٛٞ ؽجَٜب  كٕٝ اٛؼبٜٓب 

 

 

و
و:واالستؼالءواحلقٛقٙؤواجملاس٘و

 . عجبٍ ػغِٕٞ ٓزؤٓال عٔبٍ اُطج٤ؼخ ػٍٝٝهق ٤ٛضْ :1ِضبي

 .ػ٠ِ ٝعٚ اُؾو٤وخ  ( اٌغجً) ٓؼ٠٘ االٍزؼالء اُؾو٤و٢ ؛ الٕ ٝهٞف ٤ٛضْ ًبٕ كٞم  ( ػٍٝ )أكبك 

 

 :هبٍ اُْبػوػجل اُوؽ٤ْ ٓؾٔٞك :2ِضبي

  هاؽز٢     ٝ أُو٢ ثٜب ك٢ ٜٓب١ٝ اُوكٟػٍٝ ٍبؽَٔ هٝؽ٢ 

 ٓؼ٠٘ االٍزؼالء ٌُٖٝ االٍزؼالء ٓغبى١  الٕ ٝعٞك ( ػٍٝ )أكبك 

 .اٍزؼالء ٓغبى١ ٝ ٤ٌُ ػ٠ِ ٝعٚ اُؾو٤وخ   (  اٌواػ)كٞم  (  اٌوٚػ)

 :ـوانسببٛت2

ُٖ ٣٘بٍ هللا ُؾٜٞٓب ٝ ال كٓبإٛب ٝ ٌُٖ ٣٘بُٚ اُزوٟٞ ٌْٓ٘ ًنُي ٍقوٛب ٌُْ ُزٌجوٝا هللا  )هبٍ رؼب٠ُ :ِضبي

 .( ٓب ٛلاًْ ٝ ثْو أُؾ٤َٖ٘ ػٍٝ

 يف

 ػهٗ

 (فٟ )ِؼبٟٔ ؽوف اٌغو 

 اٌظوف١خ اٌيِب١ٔخ: 1

اٌظوف١خ اٌّىب١ٔخ : 2

 اٌؾم١م١خ ٚ اٌّغبى٠خ

 اٌَجج١خ: 3

 

 (ػٍٝ )ِؼبٟٔ ؽوف اٌغو

االٍزؼالء اٌؾم١مٟ ٚ : 1

 اٌّغبىٞ

 اٌَجج١خ: 2

 اٌّٖبؽجخ: 3
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 .ألٗٚ ث٤ٖ ٍجت اُزٌج٤و ٝٛٞ ٗؼٔخ اُٜلا٣خ ( اَُجج٤خ)ٓؼ٠٘  ( ػٍٝ )أكبك 

 

             ِـغ:ـادلصاحبت3

 . هِخ ٓٞاهكٙ أُب٤ُخ ػٍٝاألهكٕ ثِل ٓؼطبء :ِضبي

 :ك٘وٍٞ  (  ِغ)ثٌِٔخ  (ػٍٝ)ألٗ٘ب َٗزط٤غ إٔ َٗزجلٍ ؽوف اُغو  (اٌّٖبؽجخ)ٓؼ٠٘  ( ػٍٝ )أكبكد 

 . هِخ ٓٞاهكٙ أُب٤ُخِغاألهكٕ ثِل ٓؼطبء 

 

 

 

 

                        ٓزغبٝىا   :ـواجملأسة1

 . ًَ ٓب ٣ٚوٙ ًبُزلف٤ٖ ػٓأُوء اُن١ ٣ٜزْ ثٖؾزٚ ٣جزؼل :ِضبي

 .  ٓغبٝىح ٝ االثزؼبك ػٖ اُٚوه 

و:ـوانبدنٛتو2
 :هبٍ اُْبػو اثٖ ى٣لٕٝ :ِضبي

             ثلي
 رٔبك١ إَُٞ ٛغواٗب         ٝػٖ رٔبك١ األ٠ٍ ٝ اُْٞم ٍِٞاٗب ػٓ عبى٣ز٢٘ 

 .ٓؼ٠٘ اُجل٤ُخ كبُْبػو ُو٢ اُٜغوإ ثلال ٖٓ إَُٞ  ( ػٓ )أكبك ؽوف اُغو 

 

 

 

 

و.ادلهكٛتو .1
 . ٣ْ٘و ك٤ٚ ٗزبعٚ األكث٢ ٕل٠مٟيأربثغ ٓٞهؼب اٌُزو٤ٗٝب :ِضبي

 . كبُالّ كُذ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ا٤ٌُِٔخ اُؾو٤و٤خ ُِٔٞهغ االٌُزو٢ٗٝ ٝ ؽو٣خ اُزٖوف ك٤ٚ

 

 .واالختصاصو .2

 . ع٤ٔؼب ، كِ٘ؾبكع ػ٤ِٜب ٔبياُؾلائن اُؼبٓخ :ِضبي

 كبُالّ كُذ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ االفزٖبٓ ٝ مُي ثَجت ارٖبُٜب ث٤ٔٚو 

  .  (اٌؾلائك اٌؼبِخ )ٓقٖٖخ ٓب هجَ اُالّ ٢ٛٝ  (  ٔب)عٔبػخ أُز٤ٌِٖٔ 

 

               ألعً.انسببٛتؤوانتؼهٛمو .3

 . ػ٠ِ اَُجبؽخ ٌزلهةياٍزضٔود اُٞهذ ك٢ اُؼطِخ ا٤ُٖل٤خ :ِضبي

  ػ٠ِ اَُجبؽخ اُزلهة(ألعً )ٓؼ٠٘ اَُجج٤خ ٝ اُزؼ٤َِ  كؼَِ ٍجت اٍزضٔبه اُٞهذ ك٢ اُؼطِخ ا٤ُٖل٤خػ٠ِ (اٌالَ) كُذ 

 

 

 

 

 ػٍ

 انالو

 (ػٓ)ِؼبٟٔ ؽوف اٌغو

 اٌّغبٚىح: 1

 اٌجل١ٌخ: 2

 

 (اٌالَ)ِؼبٟٔ ؽوف اٌغو

 اٌٍّى١خ: 1

 االفزٖبٓ: 2

 اٌَجج١خ ٚ اٌزؼ١ًٍ: 3
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و.اإلنصاقواحلقٛقٙؤواجملاس٘.1
 . ٕل٣و٢ ّبًوا رؼبٝٗٚ ٓؼ٠٢لة أٌَٓذ:1ِضبي

 .االُزٖبم اُؾو٤و٢ ام رغل ٣ل١ أُزٌِْ ٝ ٕل٣وٚ ِٓزٖو٤ٖ اُزٖبهب ؽو٤و٤ب  (اٌجبء )أكبك ؽوف اُغو 

 . اٌُزبة ك٢ أص٘بء مٛبث٢ ا٠ُ اُغبٓؼخ ِؼوٗة ٓوهد :2ِضبي

 .االُزٖبم أُغبى١ أص٘بء أُوٝه ثغبٗت أُؼوٗ ٝ ٤ٌُ اُزٖبهب ؽو٤و٤ب  (اٌجبء )أكبك ؽوف اُغو 

            ثَجت.انسببٛت.2

 . رؼ٤ِٔبد اُطج٤ت ٌزياِٗثبرؾَ٘ذ ٕؾخ أُو٣٘ 

 ٓؼ٠٘ اَُجج٤خ ألٜٗب ث٤٘ذ ٍجت رؾَٖ ٕؾخ أُو٣٘ (اٌجبء )أكبكد 

 . ثبُزيآٚ رؼ٤ِٔبد اُطج٤ت 

 

 .االستؼاَتو.3
 . ٓٞػل ُٕٝٞٚ ٖٓ اَُلو فجبهُ٘إلرٞإَ ٗياه ثبُٜبرق ٓغ أٍورٚ 

 . ٓؼ٠٘ االٍزؼبٗخ ام اٍزؼبٕ ٗياه ثبُٜبرق إلفجبه أٍورٚ ثٔٞػل ُٕٝٞٚ ٖٓ اَُلو (اٌجبء )أكبك ؽوف اُغو 

 

 

 

 

 :اٌقالٕخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انباء

 (اٌجبء)ِؼبٟٔ ؽوف اٌغو

 اإلٌٖبق اٌؾم١مٟ ٚاٌّغبىٞ: 1

 اٌَجج١خ: 2

 االٍزؼبٔخ: 3

 

 اٌَجج١خ ٚ اٌزؼ١ًٍ: 3

 

 

 

 :ؽوٚف اٌغو رف١ل ِؼبٟٔ رىَجٙب ِٓ ا١ٌَبق ، ِٚٓ مٌه      

  ِٓ:الثزلاء اُـب٣خ اُيٓب٤ٗخ ، أٝ أٌُب٤ٗخ ، ٝ اُزجؼ٤٘ ، ٝث٤بٕ اُغٌ٘ ، ٝاَُجج٤خ . 

  ٌٝالٗزٜبء اُـب٣خ اُيٓب٤ٗخ ، أٝ أٌُب٤ٗخ ،ٝ اُزج٤٤ٖ:ئ . 

  ُِٟظوك٤خ اُيٓب٤ٗخ  ٝ اُظوك٤خ أٌُب٤ٗخ اُؾو٤و٤خ أٝ أُغبى٣خ ، ٝ اَُجج٤خ :ف . 

  ٍُٝالٍزؼالء اُؾو٤و٢ أٝ أُغبى١ ، ٝ اَُجج٤خ ، ٝ أُٖبؽجخ :ػ . 

 ٓأُغبٝىح ،ٝ اُجل٤ُخ :ػ . 

  َ٤ٌُِِٔخ ، ٝ االفزٖبٓ ، ٝ اَُجج٤خ :اٌال . 

 ُإلُٖبم اُؾو٤و٢ أٝ أُغبى١ ، ٝ اَُجج٤خ ٝ االٍزؼبٗخ :اٌجبء  . 
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  أٔٛاع األكٚاد: صب١ٔب ِٓ  
 

وو
و:يٍو َٕاعوياو

  استفٓايٛت.و1

 ٓب أصو اٍزقلاّ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ك٢ رط٣ٞو اُزؼ٤ِْ؟: ٓضبٍ 

 .اٍزلٜب٤ٓخ (ِب ) اٍزلْٜ ثٜب ك٢ ٛنٙ اُغِٔخ ػٖ ؿ٤و ػبهَ ُنُي رؼل   (ِب)

   اٌنٞ.يٕصٕنتو .1

 . ِٛت ا٤ُٜب ٖٓ أكٌبه ُزط٣ٞو أُل٣٘خ ِب  رؼل ُغ٤ٖ :ِضبي   

 ِٛت ا٤ُٜب ٖٓ أكٌبه ُزط٣ٞو أُل٣٘خ ؛  اٌنٞ رؼل ُغ٤ٖ:: ك٤ٌٔ٘ي إ روٍٞ  ( اٌنٞ) عبءد ثٔؼ٠٘  (ِب  )ٗغل 

 . ُٕٓٞٞخ  (  ِب)ُنُي ػلد 

 

 .شزطٛت.3
 . رطٔؼ ا٤ُٚ رؾووٚ ثبُ٘غبػ ٝ أُضبثوح ِب :ِضبي

 .  ٛ٘ب ّو٤ٛخ(  ِب)اُغِٔخ ّو٤ٛخ ٝ ٗغل إٔ اُغل ٝ أُضبثوح ّوٛبٕ ُزؾو٤ن اُ٘غبػ ُنا ك٘ٞع 

 

و.تؼجبٛتو.4
 !أػنة ًِٔبد اُْبػو اثوا٤ْٛ ٛٞهبٕ  ِب :ِضبي

 (. ٓب اكؼَ) ٝ ٣ج٠٘ ػبكح ػ٠ِ ٝىٕ ( ِب أػنة)ٓؼ٠٘ اُزؼغت ثَجت ٝهٞػٜب ك٢ أٍِٞة اُزؼغت  (ِب )أكبكد

 

و.َافٛتو.5
  ؽت اُل٣به ّـلٖ هِج٢        ٌُٖٝ ؽت ٖٓ ٌٍٖ اُل٣به ِب:  هبٍ ه٤ٌ ثٖ أُِٞػ :ِضبي

 .ٓؼ٠٘ اُ٘ل٢ (  ِب)كول ٗل٢ اُْبػو ؽت هِجٚ ُِل٣به َٓٞؿب إٔ ؽجٚ ال ٣ٌٕٞ اال ُٖٔ ٌٍٖ اُل٣به ُنا أكبكد 

 

و.كافتو.6
  األْٓ األفالم ٓب ثو٤ذ     كبٕ ْٛ مٛجذ أفالهْٜ مٛجٞا  ئّّٔبٝ:  هبٍ أؽٔل ّٞه٢ :ِضبي

ّٕ  )ثـ  (ٓب  )ام ارِٖذ   . (ًبكخ  )ٝر٠َٔ، (ال رٖ٘ت أٍٜب ٝ الروكغ فجوٛب )كبٜٗب رٌلٜب ػٖ اُؼَٔ أ١  (ا

 .ٓجزلأ ٓوكٞع  : ٝ ٣ؼوة االٍْ ثؼلٛب 

 

 

 

 

 
 0772432372: د (ٗؾٞ )ٌٓضق اُؼالٓخ اٌُبِٓخ  ٕب٣َ اُـج٤ٖ

 َٕاػٓاو:(ياو): ٔالو
: 

 



28 

 

 .انُاْٛتو .1

َْ ػَٔ ا٤ُّٞ ا٠ُ اُـلال :ِضبي  . رئع

 ام ر٠ٜ٘ أُقبٛت ػٖ رؤع٤َ ػِٔٚ ا٠ُ اُـل ٝ اُلؼَ  أُٚبهع (إٌٟٙ )كُذ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ (  ال)ٗغل إٔ 

 .ثؼلٛب ٓغيّٝ كائٔب

 و.انُافٛت .2

 . أرَوع ك٢ اُؾٌْ ػ٠ِ اُوأ١ ا٥فو هجَ كٜٔٚ ال:ِضبي

 ك٢ٜ ر٘ل٢ ؽلس اُزَوع ٤ٌُٝ ُٜب ػَٔ اػواث٢ ، ثل٤َُ هكغ اُلؼَ (إٌفٟ)كُذ ػ٠ِ ٓؼ٠٘  (  ال)ٗغل إٔ 

  .(أرَوعُ  )أُٚبهع ثؼلٛب 

 انُافٛتونهجُسو .3

ََ ك٢ اُؾلَ ال:ِضبي  .هع

 .(إٌبف١خ ٌٍغٌٕ ال)ػ٠ِ ٗل٢ ٝعٞك عٌ٘ اُوعبٍ ٤ًِب ، ٝٓب كٍ ػ٠ِ مُي ٤َٔٗٚ  (ال)كُذ 

ألٜٗب ر٘ل٢ اُقجو ػٖ عٌ٘ االٍْ اُٞاهغ ثؼلٛب .اٍْ ٓج٢٘ ك٢ ٓؾَ ٖٗت  : ( هعً) االٍْ اُن١ ٤ِ٣ٜب٠ؼوة

 .ع٤ٔؼٚ ك٤ج٠٘ االٍْ اُن١ ثؼلٛب ػ٠ِ ٓب ٣ٖ٘ت ػ٤ِٚ 

 

 .حزفوػطفو .4

 . ه٤ٖ٤ٖٔ الاّزو٣ذ ٖٓ اَُٞم ه٤ٖٔب :ِضبي

 ٝأصجزذ اُؾٌْ ُالٍْ اُن١ هجِٜب ( ل١ٖ١ّٓ) اُؼطق ألٜٗب ٗلذ اُؾٌْ ػٖ االٍْ اُن١ ثؼلٛب  ( ال )أكبكد 

 .(  ل١ّٖب)ٓؼطٞكخ ػ٠ِ ًِٔخ  (ل١ٖ١ّٓ )ٝرؼوة ًِٔخ . (ه٤ٖٔب  ) 

 

 

 

 

 .( ٣زو٢ هللا ٣غؼَ ُٚ ٓقوعب ِٓٝ )هبٍ رؼب٠ُ :ِضبي

: ٝكؼَ اُْوٛ (ِٓ:) ٝهؼذ ك٢ عِٔخ أٍِٞة اُْوٛ إٌُٔٞ ٖٓ األكاح  ( ِٓ )أُزؤَٓ ُِغِٔخ اَُبثوخ ٣غل 

 اٍُ اٌْوٛ، ٖٝٓ هثٜ ث٤ٖ كؼَ اُْوٛ ٝعٞاثٚ ٝ أكبك اُْو٤ٛخ ، ٛٞ ( ٠غؼً)ٝعٞاة اُْوٛ  : (٠زمٟ)

 . اُٞاهغ ك٢ ٕله اٌُالّ ( ِٓ ) 

  

 اسىواستفٓاو

  ٓئُق ًزبة األؿب٢ٗ؟ِٓ:ِضبي

  .( ِٓ ) ثبٍُ اٍزفٙبَرٚٔ٘ذ ٛنٙ اُغِٔخ اٍزلٜبٓب ػٖ ػبهَ ، ٝثلأ أٍِٞة االٍزلٜبّ 

 اسىويٕصٕل

                               اٌنٞ

 . ٣ٖلم هُٞٚ كؼِٚ ِٓأؽت ٖٓ اُ٘بً :     ِضبي

 :(الو) َٕاع:ووووثاَٛاو

 : َٕاعويٍو:ووثانثا     
 اسىوشزط
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أؽت :ٝ ٣جو٠ أُؼ٠٘ َٓزو٤ٔب ك٘وٍٞ ( اُن١ ) االٍْ إٍُٔٞٞ  ( ِٓ )٣ٖؼ ك٢ ٛنٙ اُغِٔخ إٔ ٗٚغ ٌٓبٕ 

  . االٍُ إٌّٛٛيٛ٘ب كالُخ  (ٖٓ) ٣ٖلم هُٞٚ كؼِٚ ، كلُذ اٌنٖٞٓ اُ٘بً 

 

 : َٕاعوكىو:ورابؼا

 ـ وُ فجو٠خ1 

 . ع٘ل١ ٙؾ٠ ثؾ٤برٚ ٤ُؾ٤ب اُٖٞٛوُ:ِضبي

  ك٢ ٛنٙ اُغِٔخ ُإلفجبه ػٖ  ( وُ )اٌُض٤و ٖٓ اُغ٘ٞك ٙؾٞا ثؾ٤برْٜ ٤ُؾ٤ب اُٖٞٛ ، كٞعٞك: رول٣و اُغِٔخ

 .( وُ اٌقجو٠خ)اٌُضوح ٝ ٤ٌُ ُالٍزلٜبّ ػٖ ػلك ٓؾلك ثلالُخ ا٤َُبم ُنا ر٠َٔ 

  ًْ ٢ٛ اٌقجو٠خػالٓخ اُزوه٤ْ ثؼل (  .) 

  اِوأحًْ : االٍْ اُن١ ٣ؤر٢ ثؼلٛب ٣ؼوة ٓٚبف ا٤ُٚ ٓغوٝه ٝهل ٣غو ثؾوف اُغو ٖٓ ًوُٞ٘ب ِٓ 

 .رَؼ٠ ُِٜ٘ٞٗ ثبُٖٞٛ 

 

 

 ـ وُ االٍزفٙب١ِخ2 

  ٓوبُخ هوأد ك٢ اُٖؾ٤لخ ا٤ٓٞ٤ُخ رزؾلس ػٖ ر٘ظ٤ْ اُٞهذ؟وُ:ِضبي

  َفٌٔ ، ٍذ ٝؿ٤وٛٔب ٖٓ األػلاك :ٛ٘ب ًْ رَؤٍ ػٖ ػلك ال ٣ؼوكٚ اَُبئَ ٝ رَزط٤غ إٔ رغ٤ت ثؼلك ٓض

 .( اٍزفٙب١ِخ)ُنا ٤ٍٔذ ًْ ٛ٘ب 

 ًْ (؟ )  ٢ٛ  االٍزفٙب١ِخػالٓخ اُزوه٤ْ ثؼل 

  ثؾوف عو ٣ؤر٢ ا٤ُٔٔي (وُ االٍزفٙب١ِخ)االٍْ اُن١ ٣ؤر٢ ثؼلٛب ٣ؼوة ٗؼزب ٖٓ٘ٞثب أٓب اما ٍجوذ

 . اّزو٣ذ ًزبة ػجوو٣خ اُٖل٣ن ؟ك٠ٕبهثٌْ : ٓغوٝه ٝ ٣ؼوة ٓٚبف ا٤ُٚ  ًوُٞ٘ب 

 

 

 

 

 اٌقالٕخ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0772432372: د (ٗؾٞ )ٌٓضق اُؼالٓخ اٌُبِٓخ  ٕب٣َ اُـج٤ٖ 

  االٍزلٜب٤ٓخ ٝ إُُٔٞٞخ ٝ اُْو٤ٛخ ٝ اُزؼغج٤خ ٝ  : (ٓب  )ٖٓ أٗٞاع
 اُ٘بك٤خ ٝ اٌُبكخ 

  اُ٘ب٤ٛخ ، ٝ اُ٘بك٤خ ، ٝاُ٘بك٤خ ُِغٌ٘ ، ٝ ؽوف اُؼطق : (ال  )ٖٓ أٗٞاع. 
  اٍْ اُْوٛ ، اٍْ اٍزلٜبّ ، اٍْ ٍٕٓٞٞ : (ٖٓ  )ٖٓ أٗٞاع. 
  ٕٗٞػب ًْ: 

 .٣ئر٠ ثٜب ُإلفجبه ػٖ اٌُضوح أٝ اُوِخ : ًْ اُقجو٣خ .  1
 .ٝ ٣ئر٠ ثٜب ُالٍزلٜبّ ػٖ ػلك ٓؾلك أٝ ٓؼ٤ٖ: ًْ االٍزلٜب٤ٓخ .  2     
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 ٕب٠ً اٌغج١ٓ        ( ٚؽلح ِؼبٟٔ اٌؾوٚف ٚ أٔٛاع األكٚاد)ِمزوػ ػٍٝ ّٜٔ األٍئٍخ اٌٛىاه٠خ   :     ٔٔ رطج١مٟ 

فبُن اُ٘بً ثقِن ؽَٖ ، ٝ ال : اٖٗؾ٢٘ ثٔب ٓ٘ؾي هللا ثٚ ٖٓ ػِْ كوبٍ : عبء اػواث٢ ا٠ُ هعَ ػِْ كوبٍ 

رٌٖ ػ٤ِْٜ ٤ٍِٜ اَُِبٕ ٝػبِْٜٓ ثبُوؽٔخ ٝ ا٤ُِٖ ٝ اثزؼل ػٖ ٓب ٣ؼٌو ٕلْٞٛ ٖٝٓ أؽَٖ ا٤ُي هوثٚ ، كٌْ 

 .ٕل٣ن ٌٗو ٓؼوٝف ٕل٣وٚ ثنٗت ٕـ٤و 

 :اٍزقوط ِٓ إٌٔ أـ 

  ـ ؽوف عو ٣ل٤ل اَُجج٤خ 3 ـ ؽوف عو ٣ل٤ل أُغبٝىح   2ـ ؽوف عو ٣ل٤ل اٗزٜبء اُـب٣خ أٌُب٤ٗخ    1

 ـ ؽوف عو ٣ل٤ل االٍزؼبٗخ4

 :ة ـ ٙغ كائوح ؽٛي هِي اإلعبثخ اٌٖؾ١ؾخ فٟ اٌغًّ اٌزب١ٌخ 

  ": ػٍُِٓثّب ِٕؾه هللا ثٗ "  ـ ٣ل٤ل ؽوف اُغو ٖٓ ك٢ عِٔخ 1

 ا ـ اُزجؼ٤٘      ة ـ ث٤بٕ اُ٘ٞع       ط ـ اَُجج٤خ        ٛـ ـ اُظوك٤خ 

 " :ئّٔب اٌٖلق ِٕغبح"  ك٢ عِٔخ  (ِب)ـ ٓب ٗٞع 2

 أ ـ ٗبك٤خ     ة ـ ًبكخ        ط ـ ُٕٓٞٞخ           كـ ّو٤ٛخ

 ":ِٚٓ أؽَٓ ئ١ٌه لوثٗ" ك٢ عِٔخ  (ِٓ)ـ ٓب ٗٞع 3

 أ ـ اٍْ اٍزلٜبّ    ة ـ ؽوف عو       ط ـ اٍْ ٍٕٓٞٞ          كاٍْ ّوٛ

 "      ٔىو ِؼوٚف ٕل٠مٗ ثنٔت ٕغ١وٕل٠كفىُ "  ٓغ ٙجٜ االٍْ اُٞاهغ ثؼلٛب ك٢ عِٔخ (وُ)عـ ـ ث٤ٖ ٗٞع 

 (  لٍخ ِٛاهكٖػٍٝاألهكْ ثٍل ِزطٛه  )ك٢ عِٔخ  (ػ٠ِ)ك ـ ث٤ٖ أُؼ٠٘ اُن١ أكبكٙ ؽوف اُغو 

 ؟ثٌْ ك٣٘بهااّزو٣ذ ٍبػزي  : ٕٛة اٌقطأ ف١ّب رؾزٗ فٜٛـ ـ 
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 .ٝٛٞ أٍِٞة ٣زٖٚٔ افواط ٓب ثؼل أكاح االٍزض٘بء ٖٓ ؽٌْ ٓب هجِٜب  : ـ رؼو٠ف1ٗ

   :ـ أهوبْ االٍزضٕبء2

 (ٝٛٞ اُلؼَ ٝ ٓب ّبثٜٚ )اُؾٌْ  .1

 ٖٓ ِّٔٚ اُؾٌْ: أَُزض٠٘ ٓ٘ٚ . 2

 .أكاح االٍزض٘بء.3

 .٣ٝوغ ثؼل أكاح االٍزض٘بء ٓجبّوح : أَُزض٠٘.4

 

 .ؿ٠٘  اُغ٤ٔغ  ك٢ اُؾوَ  االّ   أُزْبئْ :ِضبي

 
   أَُزض٠٘أكاح االٍزض٘بء         اُؾٌْ   أَُزض٠٘ ٓ٘ٚ          

 

 .اال ، ؿ٤و ، ٍٟٞ ، ػلا ، فال ، ؽبّب :ـ أكٚاد االٍزضٕبء 3

 

 :أٔٛاع االٍزضٕبء ـ 4

 ٓب ٍزٞك٠ ع٤ٔغ أهًبٗٚ ُْٝ رَجن عِٔزٚ ثؤكاح ٗل٢:االٍزضٕبء اٌزبَ اٌّضجذ ٞٛٝ . 

 .ؿ٠٘ اُغ٤ٔغ  ك٢ اُؾوَ االّ أُزْبئْ:ِضبي

 ٝ أَُزض٠٘  (ئالّ )ٝ األكاح  (  اٌغ١ّغ)ٝ أَُزض٠٘ ٓ٘ٚ  (اٌغٕبء  ) اٍزٞك٠ ع٤ٔغ أهًبٗٚ كبُؾٌْ :أهوبٔٗ.1

 . ٝاُغِٔخ ٓضجزخ ُْ رَجن ث٘ل٢ ( اٌّزْبئُ )

َُ  ) ٝاعت اُٖ٘ت ك٤ؼوة أَُزض٠٘:ئػواثٗ .2  َٓزض٠٘ ٖٓ٘ٞة ٝػالٓخ ٖٗجٚ اُلزؾخ  اُظبٛوح :(اٌّزْبئ

 .ػ٠ِ آفوٙ

 

 ٟٓب ٍزٞك٠ ع٤ٔغ أهًبٗٚ ٝ ٍجن عِٔزٚ أكاح ٗل٢:االٍزضٕبء اٌزبَ إٌّف ٞٛٝ . 

ُٕ ـ أُقِٔ ك٢ ػِٔٚ ال :ِضبي َٕ ـ اإلَٗب  . ٣ؼغج٢٘ ٖٓ اُ٘بً اؽٌل اال اإلَٗب

 .ػ٤ِٚ(ال)اٍزٞك٠ ك٢ ٛنٙ اُغِٔخ أٍِٞة االٍزض٘بء ع٤ٔغ أهًبٗٚ ٝافزِق ػٖ ٍبثوٚ ثزولّ أكاح اُ٘ل٢:أهوبٔٗ.1

 :ؽبٌزبْ اُزبّ أُ٘ل٢ ٣غٞى ك٢ اػواثٚ  اٌَّزضٕٝ اػواة:اػواثٗ .2

َْ  )  ُزؼوة إٌٖت: األٌٚٝ  . َٓزض٠٘ ٖٓ٘ٞة ٝػالٓخ ٖٗجٚ اُلزؾخ  اُظبٛوح ػ٠ِ آفوٙ : (اإلَٔب

ُْ  )ُزؼوة (أؽلٌ  )ػ٠ِ أٗٚ ثلٍ ٖٓ أَُزض٠٘ ٓ٘ٚ اٌوفغ  :اٌضب١ٔخ  ثلٍ ٓوكٞع ٝ ػالٓخ هكؼٚ اُٚٔخ  (اإلَٔب

 . اُظبٛوح ػ٠ِ آفوٙ

  

 اٌَّزضٕٝ ِٕٗ ٤ٌُ ٖٓ عٌ٘ اٌَّزضٕٝ ٝٛٞ ٓب ٍزٞك٠ ع٤ٔغ أهًبٗٚ ًٝبٕ :االٍزضٕبء إٌّمطغ. 

 ( هبٍ أٍغل ُٖٔ فِوذ ٤ٛ٘ب ئث١ٌٍ اٍغلٝا ألكّ كَغلٝا اال ٌٍّالئىخٝام هِ٘ب  ):هبٍ رؼب٠ُ:ِضبي

٤ٌُ ٖٓ عٌ٘  ( ئث١ٌٍ ) اٍزٞك٠ ك٢ ٛنٙ اُغِٔخ أٍِٞة االٍزض٘بء ع٤ٔغ أهًبٗٚ ٌُٖٝ أَُزض٠٘: أهوبٔٗ.1

 . ُنا ٢ٍٔ ثبالٍزض٘بء أُ٘وطغ (اٌّالئىخ)أَُزض٠٘ ٓ٘ٚ 

ٌَ ) ٝاعت اُٖ٘ت ك٤ؼوة أَُزض٠٘:اػواثٗ .2  َٓزض٠٘ ٖٓ٘ٞة ٝػالٓخ ٖٗجٚ اُلزؾخ  اُظبٛوح :(ئث١ٍ

 .ػ٠ِ آفوٙ

 

 اُضبٓ٘خ: اُٞؽلح االٍزضٕبء
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 االٍزضٕبء اٌنٞ ٍجك ثٕفٟ ٚ ؽنف ِٕٗ اٌَّزضٕٝ ِٕٗ :االٍزضٕبء إٌبلٔ أٚ اٌّفوؽ ٛ٘ ٚ 

 :هبٍ اثوا٤ْٛ ٛٞهبٕ :ِضبي

 ٍُ  ٝ اٜٗ٘ ٝ ال رْي اُيٓبٕ      كٔب ٌّب االّ اٌَُٞ

 .ػ٘بٕوٙ ؿ٤و ربٓخ كبَُٔزض٠٘ ٓ٘ٚ ٓؾنٝف :أهوبٔٗ.1

أكاح ؽٖو ال ٓؾَ ُٜب  (االَّ  )٣ؼوة أَُزض٠٘ ؽَت ٓٞهؼٚ ك٢ اُغِٔخ ٝرٌٕٞ ك٤ٚ أكاح االٍزض٘بء :ئػواثٗ .2

 .ٖٓ اإلػواة 

 .كبػَ ٓوكٞع ٝػالٓخ هكؼٚ اُٚٔخ  اُظبٛوح ػ٠ِ آفوٙ: (اٌىَٛيُ )ك٤ؼوة أَُزض٠٘ 

 

 (غ١و ٚ ٍٜٛ  )أؽىبَ اٌَّزضٕٝ ثـ :صب١ٔب: 

  .(االَّ  )ؿ٤و ٝ ٍٟٞ ٖٓ أكٝاد االٍزض٘بء ٝ ٣ؼوثبٕ اػواة االٍْ اُٞاهغ ثؼل 

 :كزؼوثبٕ ك٢

 .َٓزض٠٘ ٖٓ٘ٞثب ٣ٝؼوة ٓب ثؼلٛب ٓٚبكب ا٤ُٚ ٓغوٝها :االٍزضٕبء اٌزبَ اٌّضجذ .1

 .ثو٤ب ك٢ هبئٔخ االؽز٤بٛ  اص١ٕٓ غ١وَ   ّبهى اُالػجٕٞ ك٢ أُجبهاح :ِضبي

 .َٓزض٠٘ ٖٓ٘ٞة ٝػالٓخ ٖٗجٚ اُلزؾخ  اُظبٛوح ػ٠ِ آفوٙ : غ١وَ 

 .ٓٚبف ا٤ُٚ ٓغوٝه ٝػالٓخ عوٙ ا٤ُبء ألٗٚ ٓض٠٘ : اص١ٕٓ

 

 :ؽبٌزبْ ك٤غٞى ك٢ اػواثٜٔب اٌَّزضٕٝ اٌزبَ إٌّفٟك٢  أٓب .2

 . َٓزض٠٘ ٖٓ٘ٞة:  ػ٠ِ أٜٗٔبإٌٖت: األٌٚٝ

 .ثلٍ ٓوكٞع  : ػ٠ِ أٜٗٔب اٌوفغ  ػ٠ِ :ٚاٌضب١ٔخ 

 .  م١ٝ ٛٔخ ػب٤ُخ( غ١َو ـ غ١وُ  )  ال ٣ولّ ػ٠ِ رؾَٔ أَُئ٤ُٝخ أؽٌل :ِضبي

 .َٓزض٠٘ ٖٓ٘ٞة ٝػالٓخ ٖٗجٚ اُلزؾخ  اُظبٛوح ػ٠ِ آفوٙ: األ٠ُٝ غ١َو كـ 

 . ثلٍ ٓوكٞع ٝ ػالٓخ هكؼٚ اُٚٔخ اُظبٛوح ػ٠ِ آفوٙ:  اُضب٤ٗخ غ١وُ ٝ

 .  ٓٚبف ا٤ُٚ ٓغوٝه ٝػالٓخ عوٙ ا٤ُبء ألٗٚ ٖٓ األٍٔبء اُقَٔخ :مٚٞ

 
 . ثؾَت ٓٞهؼٜٔب ك٢ اُغِٔخ ٝٓب ثؼلٛب ٣ؼوة ٓٚبكب ا٤ُٚ( غ١و ٚ ٍٜٛ )كزؼوة(إٌبلٔ  )اٌّفوؽ أٓب ك٢ أَُزض٠٘  .3

  ُن٣ن       ر٘جٜٚ رجب٤ّو اُٖجبػؽٍُ ٍٜٛٝٓب اُل٤ٗب :   هبٍ اُْبػو :ِضبي

 .فجو ٓوكٞع ٝػالٓخ هكؼٚ اُٚٔخ أُولهح ػ٠ِ األُق ٓ٘ؼب ٖٓ ظٜٞهٛب ُِزؼنه : ٍٜٛ

   ٍُ  .ٓٚبف ا٤ُٚ ٓغوٝه ٝػالٓخ عوٙ ر٣ٖٞ٘ اٌَُو: ؽٍ

 

  (فال ٚػلا ٚ ؽبّب  )أؽىبَ اٌَّزضٕٝ ثـ : صبٌضب: 

  أكٝاد اٍزض٘بء  (ؽبّب/ ٚ ػلا ، ِب ػلا / ِب فال ، فال  )رؼزجو. 

  ٓلؼٞال ثٚ ٖٓ٘ٞثب  ( ِب فال ، ِب ػلا)٣ٝؼوة االٍْ اُن١ ٣ؤر٢ ثؼل. 

ََّن   ىهد األٓبًٖ األصو٣خ ك٢ األهكٕ ٓب ػلا :ِضبي  . ه٤ٌ أ

ََّن   .ٓلؼٍٞ ثٚ ٖٓ٘ٞة ٝػالٓخ ٖٗجٚ اُلزؾخ  اُظبٛوح ػ٠ِ آفوٙ: أ

  ك٤غٞى ك٤ٚ ؽبُزبٕ ٖٓ اإلػواة  (فال ، ػلا ، ؽبّب )أٓب االٍْ اُن١ ٣ؤر٢ ثؼل: 

 .ؽوٝف عو ٝ ٓب ثؼلٛب أٍب ٓغوٝها (فال ، ػلا ، ؽبّب  )اػزجبه : األ٠ُٝ 

 . ْٜٓ٘ ؽبّب اٌّؾزىوِ   اؽزوّ اُزغبه أَُزضٔو٣ٖ :1ِضبي

 .ؽوف عو : ؽبّب

 .اٍْ ٓغوٝه ٝ ػالٓخ عوٙ اٌَُوح: اٌّؾزىوِ 
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 .كؼ٤ِٖ ٝ ٓب ثؼلٛٔب ٣ؼوة ٓلؼٞال ثٚ ٖٓ٘ٞثب  (فال ، ػلا ، ؽبّب  ) اػزجبه :اٌضب١ٔخ 

  ْٜٓ٘ؽبّب اٌّؾزىوَ اؽزوّ اُزغبه أَُزضٔو٣ٖ :2ِضبي

 .(ٛٞ)َٓززو رول٣وٙ اُلبػَ ٤ٔٙوكؼَ ٓب٢ٙ عبٓل ٓج٢٘ ػ٠ِ اُلزؾخ أُولهح ٓ٘ؼب ٖٓ ظٜٞهٛب ُِزؼنه ٝ: ؽبّب

 .ٓلؼٍٞ ثٚ ٖٓ٘ٞة ٝػالٓخ ٖٗجٚ اُلزؾخ  اُظبٛوح ػ٠ِ آفوٙ: اٌّؾزىوَ 

 

 

 

 ِمزوػ ػٍٝ ّٜٔ األٍئٍخ اٌٛىاه٠خ          ٚؽلح االٍزضٕبء            ٕب٠ً اٌغج١ٓ:             ٔٔ رطج١مٟ 

 :أ    اٍزقوط أٍٍٛة االٍزضٕبء فٟ اٌغٍّز١ٓ اٌزب١ٌز١ٓ صُ ؽلك ٔٛػٗ

 .          اٖٗوف ا٤ُٚٞف اال ٤ٙلبًا ـ1 -1

 " .كفَ اُؾغبط ٌٓخ اال ؽوبئج2ْٜ  -2

 :ث١ٓ أهوبْ اٌَّزضٕٝ فٟ اٌغٍّخ اٌزب١ٌخ -3

    ".كؤٗغ٤٘بٙ ٝأِٛٚ اال آوأرٚ هّلهٗبٛب ٖٓ اُـبثو٣ٖ " - 3

   أػوة اٌىٍّبد اٌزٟ رؾزٙب ف4ٜ

 "  ٣وىهٌْ ٖٓ أَُبء ٝاألهٗهللاَٛ ٖٓ فبُن ؿ٤و . " 1

َ هْ ا٤َُِ اال): لبي رؼبٌٝ .  2 ِّٓ  .(ل١ٍال  ٣ب أ٣ٜب أُي

ْزؾقٍ  َغ١وَ  ٓب ىهُد أُزبؽقَ      ُٓ   . 

 :ٕٛة اٌقطأ ف١ّب رؾزٗ فٜ     

 ١ٙفٌن     اٖٗوف ا٤ُٚٞف اال 
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 :اإلػاللوبانقهب

 

 . رـ٤٤و ٣غو١ ك٢ أؽوف اُؼِخ ثوِجٜب أٝ ؽنكٜب :٠ؼوف اإلػالي ػٍٝ أٔٗ

 :صّخ ٛوق ٍٔغأ ئ١ٌٙب ٌٍزؼوف ئٌٝ رغ١١و اٌؾوٚف فٟ اٌىٍّخ ٚ ِؼوفخ إٌٔٛٙب ، ِٕٙب 

 .(ٝعل  )ٓغوكٛب  (عل) ٓضَ :اٌّغوك ـ 1

 .(٣يٝه  )  (ىاه ) ٓضَ :اٌّٚبهع ـ 2

 (ٍؼ٠ ، مٛت  )ُـ (اُنٛبة  )  (اَُؼ٢  )ٓضَ :اٌّٖله اٌضالصٟ ـ 3

  .(كػب )ٖٓ  (كػٞح  ) :ِٖله اٌّوحـ 4

 (هؽ٤بد)ٝ  ( ػٖٞاد) ٝ اُغٔغ ( هؽ٤بٕ) ٝ ( ػٖٞإ ) ٓض٘بٛٔب  ( ، اُوؽ٠اُؼٖب ) كـ اٌّضٕٝ ٚاٌغّغـ 5

 .(ٍٔب ، ٍٔٞد ) (ٍو٠ ، ٍو٤ذ  ):  ٗؾٞ ئٍٕبك اٌفؼً ٌٍزبءـ 6

 . ٓلوكٛب هٍبُخ  (هٍبئَ  ) ، ٓضَ هك اٌغّغ ئٌٝ اٌّفوكـ 7

 

 :ؽبالد اإلػالي ثبٌمٍت 

 رمٍت اٌٛاٚ ٚ ا١ٌبء أٌفب ئما رؾون ئؽلاّ٘ب ، ٚ ٍجمذ ثفزؾخ. 

ْ        إِٜٔب وبْ :1ِضبي َٛ           كوِجذ  اُٞاٝ ا٠ُ أُق الٕ اُٞاٝ ٠ىْٛ ثل٤َُ ٓٚبهػٜب           َو

 .ٓزؾوًخ َٝٓجٞهخ ثؾوًخ اُلزؾخ كوِجذ أُلب 

َٞ إِٜٔب        ىاْ :2ِضبي  كوِجذ  ا٤ُبء ا٠ُ أُق الٕ ا٤ُبء ٓزؾوًخ َٝٓجٞهخ ٠ي٠ٓثل٤َُ ٓٚبهػٜب         ْ َى

 .ثؾوًخ اُلزؾخ كوِجذ أُلب 

 ( ٠ٙلٞ/ ٠غلٚ ) ثل٤َُ ٓٚبهػٜٔب          ( اغزلٚ ٚ ا٘زلٞ)إِٜٔٔب          ( اغزلٜ ٚ ا٘زلٜ):3ِضبي

َٚ  )كزؾوًذ اُٞاٝ ك٢  َٞ ) |ٝ ا٤ُبء ك٢   (اغزَل  . ٝ ٍجوذ اُٞاٝ ٝ ا٤ُبء ثؾوًخ اُلزؾخ كوِجذ أُلب  (ا٘زَل

 

  رمٍت اٌٛاٚ ٚ ا١ٌبء ّ٘يح فٟ ؽبٌز١ٓ ّ٘ب: 

     

 .اٍُ اٌفبػً اٌضالصٟ األعٛف  ـ

 

  (يعفب) ٝ ٖٓلهٛب اُج٤غ ٝهل عبءد ػ٠ِ ٝىٕ ٠ج١غ ثل٤َُ ٓٚبهػٜب          ٞعثبإِٜٔب         ثبئغ :1ِضبي

  .لٍجذ ّ٘يحكب٤ُبء ٝهؼذ ػ٤٘ب ك٢ اٍْ اُلبػَ اُضالص٢ األعٞف ُنا 

 ٝ ٖٓلهٛب اُوٍٞ ٝهل عبءد ػ٠ِ ٝىٕ   ٠مٛيإِٜٔب هبٍٝ        ثل٤َُ ٓٚبهػٜب      لبئً        :2ِضبي

  .لٍجذ ّ٘يحكبُٞاٝ ٝهؼذ ػ٤٘ب ك٢ اٍْ اُلبػَ اُضالص٢ األعٞف ُنا   (يعفب)

 

 .ـ ئما رطوفذ اٌٛاٚ ٚ ا١ٌبء ثؼل أٌف ىائلح   

 فمٍجذثؼل أُق ىائلح ا١ٌبء  كزطوكذ         ٠غٕٟٓٚبهػٜب اٌغٕبٞ         ثل١ًٌ          إِٜٔباٌغٕبء:1ِضبي

  .ّ٘يح

  ّ٘يح فمٍجذثؼل أُق ىائلح اٌٛاٚ كزطوكذ          ٠َّٛ ٓٚبهػٜب       ثل١ًٌ أَُبٝ أَُبء إِٜٔب:2ِضبي

 اُزبٍؼخ: اُٞؽلح اإلػالي ثبٌمٍت ٚ اٌؾنف
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 فبئلح ٘بِخ

 ( ّؼو ) أُٜيح ك٤ٜب ىائلح كبُٔغوك ٜٓ٘ب اءفْؼو (ّؼواء ، ئْٔبء  )ٛنا اإلػالٍ ال ٣ٌٕٞ ك٢ ًِٔبد ٓضَ 

 .(ْٔأ) أُٜيح ك٤ٜب أ٤ِٕخ كٔغوكٛب اءئِٔٝ 

 

فٟ اٌّفوك اٌّإٔش ّ٘يح ئما ٚلغ ثؼل أٌف ١ٕغخ ِٕزٙٝ  (اٌٛاٚ ، ا١ٌبء ، األٌف  )٠مٍت ؽوف اٌّل اٌيائل 

 .اٌغّٛع 

 
 ػي٣ي١ اُطبُت ُٔؼوكخ إَٔ أٌُِخ  ٝ ؽوف أُل اُيائل ك٢ أٌُِبد اُز٢ ٣وغ ك٤ٜب أُق ٤ٕـخ ٓ٘ز٠ٜ اُغٔٞع :ِالؽظخ

 ( ١ٍٍٚخ/ هٍبٌخ ، ٍٚبئً / هٍبئً  ): ٗوك أٌُِخ ُِٔلوك ٓضبٍ 

 
  ٝهل ٝهغ ؽوف أُل ٍؾبثخ ثل٤َُ ٓلوكٛب        أٌفكؤَٕ أُٜيح ة اٍؾب إِٜٔب        اٌَؾبئت:1ِضبي

 .   فقلب همزةاُيائل ثؼل أُق ٤ٕـخ ٓ٘ز٠ٜ اُغٔٞع     

 ٝهل ٝهغ ؽوف  ف١ٍّخ  ثل٤َُ ٓلوكٛب       ا١ٌبء كؤَٕ أُٜيح اٌقّب٠ً  إِٜٔب        اٌقّبئً:2ِضبي 

 .فقلب همزةأُل اُيائل ا٤ُبء ثؼل أُق ٤ٕـخ ٓ٘ز٠ٜ اُغٔٞع         

 ٝهل ٝهغ ؽوف  هوٛثخ  ثل٤َُ ٓلوكٛب       اٌٛاٚ كؤَٕ أُٜيح اٌووبٚة  إِٜٔب        اٌووبئت:3ِضبي 

 .فقلب همزةأُل اُيائل اُٞاٝ ثؼل أُق ٤ٕـخ ٓ٘ز٠ٜ اُغٔٞع         

  

 فبئلح ٘بِخ 

ٝال ك٢  ( ٍأي)كٔغوكٛب  ( َِبئً):ال ٣ٌٕٞ ٓضَ ٛنا اإلػالٍ ك٢ أٌُِبد اُز٢ ٛٔيرٜب ٛٔيح أ٤ِٕخ ًٌِٔخ

  ( ػ١ِ) كٔغوكٛب ( ٓؼب٣ِ : ) ٤َُذ ىائلح ًٔضَ ًِٔخ (ا١ٌبء )ؽبٍ ًٕٞ

 

 

  ٟ٘ رمٍت اٌٛاٚ ٠بء فٟ صالس ؽبالد: 

 ـ ئما رطوفذ اٌٛاٚ ثؼل وَو 

 .اما رطوكذ اُٞاٝ ثؼل ًَو كوِجذ اُٞاٝ ٣بء       اٌؾظٛح ثل٤َُ ٖٓلهٛب   ؽِظٛ إِٜٔب      ؽِظٟ :1ِضبي

 

 .ـ ئما ٚلؼذ اٌٛاٚ ٍبوٕخ ثؼل وَو 

هاس إِٜٔب      ١ِواس :1ِضبي ْٛ ِِ  ام ٝهؼذ اُٞاٝ ٍبً٘خ ثؼل ًَو كوِجذ اُٞاٝ ٣بء       ٚهس ثل٤َُ ٓغوكٛب  

 

 .ـ ئما اعزّؼذ اٌٛاٚ ٚ ا١ٌبء فٟ وٍّخ ٚاؽلح ، ٚ وبٔذ أٚالّ٘ب ٍبوٕخ

ٌْٕ:1ِضبي ٌُ إِٜٔب        َّٞن َِ ْٕ َِٞ  اما اعزٔؼذ اُٞاٝ ٝ ا٤ُبء ك٢ ًِٔخ ٝاؽلح ، ٝ ًبٗذ أٝالٛٔب ٍبً٘خ        ْٚ

  . األفوٟا١ٌبء ٣بء صْ رلؿْ ٓغ اٌٛاٚروِت 
       

اما اعزٔؼذ اُٞاٝ ٝ ا٤ُبء ك٢ ًِٔخ ٝاؽلح ، ٝ ًبٗذ   (٣ٜٕٞ ) ٖٓ ٛبٕ ٠ْٖٛ  إِٜٔب        ْ      ّٞ ٖ: 2ِضبي

  . األفوٟا١ٌبء ٣بء صْ رلؿْ ٓغ اٌٛاٚروِت  أٝالٛٔب ٍبً٘خ

 

 فبئلح ٘بِخ
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 :ٗزؼوف ػ٠ِ اعزٔبع اُٞاٝ ٝ ا٤ُبء ك٢ ٛنٙ أٌُِبد ٖٓ فالٍ ٝعٞك ا٤ُبء أُْلكح ك٢ أٌُِخ

ٌْٕ ):ِضً                                          (ْ ّٞ ٖ / َّٞن َِ

 

 

  ٣وغ اإلػالٍ ثبُؾنف ك٢ ؽبالد ٜٓ٘ب: 

  ٖاالٍُ إٌّمٛٓ إٌىوح ئما ْٔٛ ثبٌُٚ أٚ اٌىَو ؽنفذ ٠بؤ. 

 :االٍُ إٌّمٛٓ إٌّْٛ ثز٠ٕٛٓ اٌىَو 

ٍَ :1ِضبي ٍٟ  إِٜٔب      ها         ٓ٘ٞٗخ ثز٣ٖٞ٘ اٌَُو كؾنكذ ا٤ُبء ٜٓ٘ب ٝػٞٗ ػٜ٘ب ثز٣ٖٞ٘ اُؼٞٗ  هاِ

ٍَ  )ُزٖجؼ أٌُِخ  .(ها

 :االٍُ إٌّمٛٓ إٌّْٛ ثز٠ٕٛٓ ثز٠ٕٛٓ اٌُٚ 

ٍَ   ٛنا:2ِضبي ٍٟ ٓبٛو إِٜٔب      ها         ٓ٘ٞٗخ ثز٣ٖٞ٘ اُْٚ كؾنكذ ا٤ُبء ٜٓ٘ب ٝػٞٗ ػٜ٘ب ثز٣ٖٞ٘   هاِ

ٍَ  )اُؼٞٗ ُزٖجؼ أٌُِخ  .(ها

 

 و١ف ٠زُ ِؼوفخ ر٠ٕٛٓ اٌُٚ ِٓ ر٠ٕٛٓ اٌىَو؟ 

 .(.. فجو ، اٍْ ٓغوٝه  )ٝ مُي ثؾَت ٓٞهؼٜب ك٢ اُغِٔخ 

 

  االٍُ إٌّمٛٓ ئما عّغ عّغ ِنوو ٍبٌّب ؽنفذ ٠بؤٖ ، ٚ ُٙ ِب لجً اٌٛاٚ ، ٚوَو ِب لجً ا١ٌبء. 

َٓ :1ِضبي اِػ١ َٓ   إِٜٔب       اٌلَّن اِػ١ْ١ْ كبعزٔؼذ ك٢ األَٕ ٣بء االٍْ         اٌلاػٟ ـ ثل٤َُ ٓلوكٛباٌلَّن

أُ٘وٞٓ اَُبً٘خ ٝ ٣بء عٔغ أُنًو اَُبُْ اَُبً٘خ ـ ٝ ثبُزوبء اَُب٤ًٖ٘ ؽنكذ ٣بء االٍْ أُ٘وٞٓ ٝ ًَو 

 .ٓب هجَ ا٤ُبء
  (ْ+ ٚ  )ثـ ٣٘طجن ًنُي ػ٠ِ عٔغ أُنًو اَُبُْ أُ٘ز٢ٜ (ْ + ٞ) ثـ ٝٓب ٣٘طجن ػ٠ِ عٔغ أُنًو اَُبُْ أُ٘ز٢ٜ

َْ :2ِضبي  َْ    إِٜٔب       اٌلَّناُػٛ ْٛ اِػ١ْ االٍــــْ  (٠بء )كبعزٔؼذ ك٢ األَٕ          اٌلاػٟ ـ ثل٤َُ ٓلوكٛباٌلَّن

 عٔغ أُنًو اَُبُْ اَُبً٘خ ـ ٝ ثبُزوبء اَُب٤ًٖ٘ ؽنكذ ٣بء االٍْ أُ٘وٞٓ ٝ ْٙ (ٚاٚ )أُ٘وٞٓ اَُبً٘خ ٝ

 .ٓب هجَ اُٞاٝ ُٔ٘بٍجخ اُٚٔخ ُِٞاٝ 

 

  االٍُ اٌّمٖٛه ئما عّغ عّغ ِنوو ٍبٌّب ؽنفذ أٌفٗ، ٚ فزؼ ِب لجً اٌٛاٚ ٚا١ٌبء. 

غ ٓنًو ٍبُْ         األكٔٝ ثل٤َُ ٓلوكٛب       األكٔب٠ْْٓ  إِٜٔب األك١ٔٓ :1ِضبي ْٔ غ َع ِٔ ٝٛٞ اٍْ ٓوٖٞه ُع

 .كؾنكذ األُق الُزوبء اَُب٤ًٖ٘ ٝ ثو٤ذ اُلزؾخ هجَ ٣بء اُغٔغ

ْ  :2ِضبي ْٛ ْ  إِٜٔب األكَٔ ْٚ غ ٓنًو ٍبُْ         األكٔٝ ثل٤َُ ٓلوكٛب       األكٔبْ ْٔ غ َع ِٔ ٝٛٞ اٍْ ٓوٖٞه ُع

 .كؾنكذ األُق الُزوبء اَُب٤ًٖ٘ ٝ ثو٤ذ اُلزؾخ هجَ ٝاٝ اُغٔغ

 

 ٗاٌفؼً األعٛف ئما ٍىٓ آفوٖ ؽنف ٍٚط. 

ْي :1ِضبي ْٛ ًْ إٍٔٗ        ل  (اٌٛاٚ )ٝٛٞ كؼَ أعٞف ٌٍٖ آفوٙ كؾنف ٍٝطٚ ٠مٛي        ثل٤َُ ٓٚبهػٚل

 .الُزوبء اَُب٤ًٖ٘

 اإلػاللوباحلذفو
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ِْ إِٔٚرؼِ : 2ِضبي  ٝٛٞ كؼَ أعٞف ٌٍٖ آفوٙ كؾنف ٍٝطٚرؼ١ِ         ثل٤َُ ٓٚبهػٚ        رَِؼ١ْ

 .الُزوبء اَُب٤ًٖ٘(ا١ٌبء  ) 

  ْرؾنف اٌٛاٚ ِٕٗ فٟ ِٚبهػٗ ٚ أِوٖ  (٠فؼً  )ٚ ِٚبهػٗ  (فؼً  )اٌفؼً اٌّضبي اٌٛاٚٞ ػٍٝ ٚى

 .ٚرؾنف فٟ ِٖلهٖ ئما ػٛٗ ػٕٙب ثزبء فٟ آفوٖ 

 

 ٝٛٞ ٓضبٍ ٝا١ٝ رؾنف ٓ٘ٚ اُٞاٝ ػ٘ل ٚعل        ثل٤َُ ٓب٤ٙٚ        ٠ٛعل  كؼَ ٓٚبهع أ٠َِِٕٚغلْ :1ِضبي

 .رؾ٣ِٞٚ ُلؼَ ٓٚبهع 

 

 ٝٛٞ ٓضبٍ ٝا١ٝ رؾنف ٓ٘ٚ اُٞاٝ ػ٘ل رؾ٣ِٞٚ ُلؼَ أٓو صْ ؽنكذ ٚعل كؼَ أٓو إِٔٚ        اِعلْ :2ِضبي

 .ٛٔيح إَُٞ رجؼب ُنُي 

ْعلٖٓله إِٔٚ         ِعـَلح :3ِضبي َٛ ِّٞٗ ػٜ٘ب اٌ  ٝٛٞ ٖٓله ٖٓ كؼَ ٓضبٍ ٝا١ٝ ؽنكذ ٓ٘ٚ اُٞاٝ ٝػ

 .ثزبء ك٢ آفوٙ ٝمُي ػ٘ل رؾ٣ِٞٚ ُِٖٔله

 

 ٔ٠ؾنف ؽوف اٌؼٍخ ِٓ آفوٖ ػٕل ئٍٕبكٖ ئٌٝ ٚاٚ اٌغّبػخ  (اٌّبٟٙ ، أٚ اٌّٚبهع  )اٌفؼً إٌبل

فاما وبْ اٌّؾنٚف اٌٛاٚ أٚ ا١ٌبء ُٙ ِب لجً ٚاٚ اٌغّبػخ ، ٚئما وبْ اٌّؾنٚف األٌف فزؼ ِب لجً 

 .ٚاٚ اٌغّبػخ 

 

ا:1ِضبي ْٛ ُٙ ا  إِٜٔب        ه ْٛ  ٝٛٞ كؼَ ٓؼزَ ٗبهٔ ؽنكذ ٣بإٙ ػ٘ل هٟٙ  ثل٤َُ ٓب٤ٙٚ          ه١ْٙ

 .اٍ٘بكٙ ا٠ُ ٝاٝ اُغٔبػخ ثَجت اُزوبء اَُب٤ًٖ٘ ْٝٙ ٓب هجَ اُٞاٝ ثؼل ؽنف ا٤ُبء

ٛا ، كَػٛا: ) ا٠ُ ٝاٝ اُغٔبػخ ؽنكذ األُق أ٣ٚب ك٘وٍٞ  ( كػب/ هِٝ )ٝ اما اٍ٘ل اُلؼَ أُب٢ٙ  َِ ٝ  ( ه

 . ٌُٖ ٣جو٠ اُلزؼ ٓب هجَ اُٞاٝ ػ٘ل ؽنف ؽوف ػِخ 

 

ٝهل ؽنكذ األُق ٖٓ آفو اُلؼَ أُٚبهع  (رَؼٝ ) ثل٤َُ ٓٚبهػٜب رََؼبْٚ  إِٜٔب        رََؼْٛ:1ِضبي

 . ٓب هجَ ٝاٝ اُغٔبػخ ثؼل ؽنف األُقٚفزؼػ٘ل اٍ٘بكٙ ُٞاٝ اُغٔبػخ  ثَجت اُزوبء اَُب٤ًٖ٘ ، 

 

ُْْٛ:2ِضبي ٝهل ؽنكذ ا٤ُبء ٖٓ آفو اُلؼَ أُٚبهع  ( رّْٟ ) ثل٤َُ ٓٚبهػٜب ر١ّْْْٛ إِٜٔب       رّ

 . ٓب هجَ ٝاٝ ُغٔبػخ ثؼل ؽنف ا٤ُبءُٚٙػ٘ل اٍ٘بكٙ ُٞاٝ اُغٔبػخ ، 

 

  اٌفؼً اٌّٚبهع إٌبلٔ ٠ؾنف ؽوف اٌؼٍخ ِٓ آفوٖ ػٕل ئٍٕبكٖ ئٌٝ ٠بء اٌّقبٛجخ ، فاما وبْ اٌؾوف

٠جمٝ ِب لجً ٠بء اٌّقبٛجخ  (األٌف)وَو ِب لجً ٠بء اٌّقبٛجخ  ٚئما وبْ اٌّؾنٚف  (ا١ٌبء)اٌّؾنٚف 

 .ِفزٛؽب 

  

١ٓ:1ِضبي ِْ ٖٓ  (ا١ٌبء) ٝهل ؽنف ؽوف اُؼِخ  ( رّْٟ )ثل٤َُ ٓٚبهػٜب   ر١١ّْٓ          إِٜٔب      رّ

 . ٓب هجَ ٣بء أُقبٛجخٚوَوآفو اُلؼَ أُٚبهع ػ٘ل اٍ٘بكٙ ٤ُبء أُقبٛجخ ، 

 

ٖٓ  ( األٌف)ٝهل ؽنف ؽوف اُؼِخ  ( رَؼٝ )ثل٤َُ ٓٚبهػٜب   رََؼب٠ٓ          إِٜٔب      رََؼ١ٓ:2ِضبي 

 . ٓب هجَ ٣بء أُقبٛجخٚفزؼآفو اُلؼَ أُٚبهع ػ٘ل اٍ٘بكٙ ٤ُبء أُقبٛجخ ، 
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ا٠ُ ٝاٝ اُغٔبػخ أٝ ٣بء أُقبٛجخ ٣ؾَٖ اإلػالٍ ٗلَٚ  (٣وعٞ )ٝ اما أهكٗب اٍ٘بك اُلؼَ أُٚبهع اُ٘بهٔ

 .( اُ٘غبػ روعْٛ اُ٘غبػ  ٝ أٗزْ روع١ٓأِٗذ ): ك٘وٍٞ 

 

 :ث١ٓ ِب ؽلس ِٓ ئػالي ثبٌؾنف فٟ اٌىٍّبد اٌزٟ رؾزٙب فٜ: 1رله٠ت 

 . ٓب مًوٝا ثٚ أٗغ٤٘ب اُن٣ٖ ٣ٜٕ٘ٞ ػٖ اَُٞءَٔٛاكِٔب : ـ هبٍ رؼب٠ُ 1

ثل٤َُ أُغوك ٢َٗ ؽنكذ ا٤ُبء ٖٓ آفو أُب٢ٙ اُ٘بهٔ ػ٘ل اٍ٘بكٙ ٤ُٔٚو ٝاٝ  ( ١َٔٛا )إِٜٔب : َٗٞا 

 .ٗٞػٚ اػالٍ ثبُؾنف ؽنف ا٤ُبء ٖٓ آفو اُلؼَ اُ٘بهٔ. اُغٔبػخ ْٝٙ ٓب هجَ اُٞاٝ 

 

 

 

 

 

 

 ٕب٠ً اٌغج١ٓ       (اإلػالي ثبٌمٍت ٚ اٌؾنف)ِمزوػ ػٍٝ ّٜٔ األٍئٍخ اٌٛىاه٠خ    ٚؽلح :    ٔٔ رطج١مٟ 

 : ٚٙؼ اإلػالي فٟ اٌىٍّبد اٌزب١ٌخ  ـ1    

ٍٗ ـ ٛنا 2 .               ّوا ٝػل ف٤وا  رؼل الـ1                    . ٓجلعلب

 . األْٓ أُزؾلح ُؾوٞم اإلَٗبٕ ١ِضبقـ ٝهؼذ اُؾٌٞٓخ األهك٤ٗخ 4          . ُِٖلٝهّفبءـ اُووءإ ك٤ٚ 3     

 :ـ اٍزقوط ِٓ اٌغٍّخ اٌزب١ٌخ وٍّخ ؽلس ف١ٙب ئػالي ثبٌؾنف2    

 .     ؽَٖ اُطبُت ػ٠ِ صوخ ٓؼِٔٚ 

 . ئٌٝ ١ّٙو ٚاٚ اٌغّبػخ ٚ ٠بء اٌّقبٛجخ ِغ ٙجٜ ِب لجً ا١ٌّٚو  (ٍّب  )ـ إٍل اٌفؼً اٌزبٌٟ 3    

 .(ًٕٚ ): ـ ٘بد فؼً األِو ِٓ اٌفؼً األر4ٟ    

 ـ ِب اٌؾوف اٌنٞ ؽنف ِّب رؾزٗ فٜ فٟ ِب ٠أرٟ ؟5

ْٓ  ك٣٘ٚ كيٝعٞٙ، اال رلؼِٞا روْٙٛاما أربًْ ٖٓ "   "   كز٘خ ك٢ األهٗ ٝ كَبك ًج٤ورى

 

 
 

 

 

 
 0772432372: د (ٗؾٞ )ٌٓضق اُؼالٓخ اٌُبِٓخ  ٕب٣َ اُـج٤ٖ
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 :ػًموادلصدر: ٔالو

 .٠ؼًّ اٌّٖله اٌٖو٠ؼ ػًّ فؼٍٗ أما وبْ ِٚبفب : ػٍّٗ 

ٚ ك٤َُ رول٣وٙ ُٜب رمل٠ُ :1ِضبي ّٓ  .ى٣بٍك ٛل٣خًا ال

ََ كؼِٚ ثَجت اٙبكزٚ ا٠ُ ًِٔخ   ْٔ َ َػ ِٔ اُز٢  (ى٣بك)كبُزو٤ًت رٌٕٞ ٖٓ االٍْ رول٣ْ ٝٛٞ ٖٓله ٕو٣ؼ َػ

 .رؼوة كبػال ك٢ أُؼ٠٘ 

 .ًِٔخ ٛل٣خ ٓلؼٞال ثٚ ٖٓ٘ٞثب ُِٖٔله اُٖو٣ؼ : ٝرؼوة

 

ْٕؼُ :2ِضبي ِْ اُطبَُت عبئيحًا ٣ؾليٙ ػ٠ِ اإلثلاعَِ  .  أُؼِ

ُْٕؼ )كبُزو٤ًت رٌٕٞ ٖٓ أُٖله اُٖو٣ؼ  ََ كؼِٚ ؛ ثَجت اٙبكزٚ ا٠ُ ًِٔخ  (َِ ْٔ َ َػ ِٔ ِْ ) ٝهل َػ اُز٢  (أُؼِ

 .رؼوة كبػال ك٢ أُؼ٠٘ 

 

٤ؾ أُٖله اُٖو٣ؼ ٖٓ كؼَ ٓزؼٍل ا٠ُ ٓلؼ٤ُٖٞ ٛٔب  ِٕ  :ٝهل 

 . ٓلؼٍٞ ثٚ ٖٓ٘ٞة ٝ ػالٓخ ٖٗجٚ اُلزؾخ اُظبٛوح ػ٠ِ آفوٙ :اٌطبٌَت 

ٍٕ ٖٓ٘ٞة ٝ ػالٓخ ٖٗجٚ ر٣ٖٞ٘ اُلزؼ اُظبٛو ػ٠ِ آفوٙ:عبئيحً   . ٓلؼٍٞ ثٚ صب

 

 ػًموادلشتقاثو:وثاَٛاو

و
 

  .اٍْ ٣ٖبؽ ػ٠ِ ٖٓ ارٖق ثبُلؼَ أٝ هبّ ثٚ:ـ رؼو٠فٗ 1

 : ـ ١ٕبغز2ٗ

 .ػبَٓ/ ػَٔ / ًزت ًبرت : (فبػً  )  ٖٓ اُضالص٢ ػ٠ِ ٝى٠ٕٖبؽ:أ 

  .َُٓزقِلّ/ ُٓلؽِوط  اٍزقلّ / كؽوط  (١ُِ ِِّٚٛخ ٚ وَو ِب لجً آفوٖ)ثي٣بكح :  ٖٓ ؿ٤و اُضالص٠٢ٖبؽ:ة

 

  :٣ؼَٔ اٍْ اُلبػَ ػَٔ كؼِٚ:ـ ػ3ٍّٗ

 :اٌزؼو٠ف  (أي  )ـ ئما الزوْ ثـ 1
لِهو٣ْْٛبهى اُْجبة : ِضبي  ُّ  . َٓزوجَِْٜ ك٢ ثوآظ رطٞػ٤خ ًض٤وح اٌ

ُنا كول  (أكهى  )اُزؼو٣ق ٝٛٞ ٖٓٞؽ ٖٓ كؼَ ٓزؼٍل  (أي  )كؼَٔ اٍْ اُلبػَ ػَٔ كؼِٚ ثَجت أهزوٗٚ ثـ 

 .( َِزمجٍَُٙ) ٖٝٗت ٓلؼٞال ثٚ   (  ُ٘)هكغ كبػال ٝٛٞ ا٤ُٔٚو أَُززو 

 

ّزٍِئخ ٤٘ٛئب ُِْجبة :2ِضبي  ُّ  .  هِٞثُْٜ ػْوبًا ٝ ٝالءًا ُِٖٞٛ اٌ

  .( لٍٛثُُٙ)ُنا كول اًزل٠ ثوكغ اُلبػَ (اِزأل)كبٍْ اُلبػَ ٖٓٞؽ ٖٓ كؼَ الىّ ٛٞ 

 

 :ـ ٠ؼًّ اٍُ اٌفبػً ػًّ فؼٍٗ ئم رغوك ِٓ أي اٌزؼو٠ف ٚوبْ ِٕٛٔبً ٚ اػزّل ػ2ٍٝ

 : ـ اٍزفٙب1َ

 ػًّ اٍُ اٌفبػً :1

 "ػًّ اٌّٖله ٚ اٌّْزمبد"
 

 اُؼبّوح: اُٞؽلح
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 ؟ٝاُلى ٖٓ ٍلوٙ ا٤ُّٞ ، ٣ب ه٢ٖ  أػبئلٌن : ِضبي 

 (اػزّبكٖ ػٍٝ اٍزفٙبَ )ثَجت ٝػَٔ ػَٔ كؼِٚ ٖٓ أٍ اُزؼو٣ق ٝعبء ٓ٘ٞٗب (ػبئلٌن ) كول رغوك اٍْ اُلبػَ

 .ألٗٚ ٖٓٞؽ ٖٓ كؼَ الىّ( ٝاُُلىَ )ٝاًزل٠ ثوكغ اُلبػَ  ( أ )ثبٌّٙيح 

 :ـ ٔف2ٟ

ًٍ ٓب : ِضبي   . أفٞى ٝاعجبرَٚٔب

ًٍ ) كول رغوك اٍْ اُلبػَ  (ِب ) (اػزّبكٖ ػٍٝ ٔفٟ )ثَجت ٝعبء ٓ٘ٞٗب ٝػَٔ ػَٔ كؼِٚ ٖٓ أٍ اُزؼو٣ق (ٔب

 .ألٗٚ ٖٓٞؽ ٖٓ كؼَ ٓزؼلٍ .( ٚاعجبرَٗ )ٖٝٗت ٓلؼٞال ثٚ  (أفٞى)كوكغ كبػالًا 

 

 :ـ ٔلاء3

  . اُق٤َو ، ال رزٞإ ك٢ ػِٔيٕبٔؼبً ٣ب : ِضبي 

 (٠ب ) (اػزّبكٖ ػٍٝ ٔلاء):ٝعبء ٓ٘ٞٗب ٝػَٔ ػَٔ كؼِٚ ألٗٚ  ٖٓ أٍ اُزؼو٣ق (ٕبٔؼبً ) كول رغوك اٍْ اُلبػَ

 .(اٌق١وَ ) ٖٝٗت ٓلؼٞال ثٚ   (  أٔذ)كوكغ كبػالًا ٤ٔٙوا َٓززوا رول٣وٙ 

 :ـ أٚ ٚلغ فجوا ٌّجزلأ4

ِّْطخٌن األعٞاُء ا٥ٓ٘خ ك٢ األهكٕ : ِضبي  ٕ   .ا٤َُبؽخَ اُلاف٤ِخ ٝاُقبهع٤خ ُِ

ِّْطخٌن ) كول رغوك اٍْ اُلبػَ ٕ  (فجوا ٌٍّجزلأ):ٝعبء ٓ٘ٞٗب ٝػَٔ ػَٔ كؼِٚ ألٗٚ عبء ٖٓ أٍ اُزؼو٣ق (ُِ

 .(ا١ٌَبؽخَ ) ٖٝٗت ٓلؼٞال ثٚ   (  ٟ٘)األعٞاء؛ كوكغ كبػالًا ٤ٔٙوا َٓززوا رول٣وٙ 

 

 : (ٔؼزب  )ـ أٚ عبء ٕفخ 5

 . األعٜيحَ اُو٤ٍٔخَُِبِٔلحً اُْجبة ُْٜ كٝه ًج٤و ك٢ ؽلع األٖٓ كْٜ ٖٓ ٣ئٍَٕٞ ُغبٗبًا : ِضبي 

  ؛ٌُِٔخ ُغبٕ (ٕفخ):ٝعبء ٓ٘ٞٗب ٝػَٔ ػَٔ كؼِٚ ألٗٚ عبء ٖٓ أٍ اُزؼو٣ق (َُِبِٔلحً ) كول رغوك اٍْ اُلبػَ

 .(األعٙيحَ )ٖٝٗت ٓلؼٞال ثٚ   (  ٟ٘)كوكغ كبػالًا ٤ٔٙوا َٓززوا رول٣وٙ 

 

 :ـ أٚ عبء ؽبالً 6

لِهًٕٞ َٓزوجَِْٜ ك٢ ثوآظ رطٞػ٤خ ًض٤وح: ِضبي  ُٔ  . ر٤ٔ٘خَ اُٖٞٛ لبٕل٣ٓ٠ْبهى اُْجبة اُ

 كوكغ كبػالًا ٤ٔٙوا ِٕٖٛثب ؛ (ؽبال):ٝػَٔ كؼِٚ ألٗٚ ٝهغ ٖٓ أٍ اُزؼو٣ق (لبٕل٠ٓ) كول رغوك اٍْ اُلبػَ

 .(ر١ّٕخَ )ٖٝٗت ٓلؼٞال ثٚ   (  ُ٘)َٓززوا رول٣وٙ 

 

 ػًّ اٌٖفخ اٌّْجٙخ ثبٍُ اٌفبػً  .2

 
 .ٕلخ ْٓجٜخ ثبٍْ اُلبػَ رلٍ ػ٠ِ اُؾلس ٝ ػ٠ِ ٖٓ هبّ ثٚ ، أٝ ارٖق ثٚ  : رؼو٠فٙب 

 .(أفؼً اٌنٞ ِإٔضٗ فؼالء ، ٚ فؼالْ اٌنٞ ِإٔضٗ فؼٍٝ ، فََؼبي ،  فَُؼبي ،   فَِؼً  ،  فَْؼً  ،   فُْؼً ،   فَِؼ١ً ،  فبػً):أٚىأٙب

 
ٍْت    وو٠ُ    فبلغ                              ُٕ      ُْٙ َّ ل      ِّ َُّغبع    َو               اٍٛك             ٍٛكاء    ػطْبْ             ػطْٝ  َعجَبْ   

 

 كوٜ ثوفغ اٌفبػً ٗلَٜب اُز٢ ٣ؼَٔ ثٜب اٍْ اُلبػَ ٝ ٌُٜ٘ب رٌزل٢ ثبٌْوٚٛرؼَٔ اُٖلخ أُْجٜخ :ػٍّٙب 

  . فؼً الىَألٜٗب رٖبؽ ٖٓ 

 

 . ُُٜٞٗب اٌؾّواء أؽتُّ اُٞهكحَ  :1ِضبي

 .( ٌُٛٔٙب) كوكؼذ اُلبػَ ( ثؤٍ ) ػِٔذ ػَٔ كؼِٜب ألٜٗب ٓؼوكخ  (اٌؾّواء  )كبُٖلخ أُْجٜخ 
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ُٕ ك٢ ؽُٖٜٞب ػ٠ِ اُْٜبكح اُغبٓؼ٤خ اُضب٤ٗخ أٍؼ١لحٌن :2ِضبي   . هٝا

اػزّلد )ٝعبءد ٓ٘ٞٗخ ٝػِٔذ ػَٔ كؼِٜب ألٜٗب   اُزؼو٣ق (أي)ٖٓ   (أٍؼ١لح  )كول رغوكد اُٖلخ أُْجٜخ

ُْ )ٝهكؼذ اُلبػَ  (ػٍٝ اٍزفٙبَ  .(هٚا

ْؼتٌن  ٓب:3ِضبي  َٕ ٍُ ػ٠ِ أُوًي األٍٝ ك٢ أَُبثوخ    . اُؾٖٞ

ْؼت)كول رغوكد اُٖلخ أُْجٜخ اػزّلد )ٝعبءد ٓ٘ٞٗخ ٝػِٔذ ػَٔ كؼِٜب ألٜٗب   اُزؼو٣ق( أٍ)ٖٓ   (َٕ

 .( اٌؾٖٛيُ ) ٝهكؼذ اُلبػَ  (ػٍٝ ٔفٟ

 

بً   ٣ب :4ِضبي َّ ْٙ َّ  .فِوُُٚ ، اثن ػ٠ِ ٓب أٗذ ػ٤ِٚ ٖٓ ّٜبٓخ ٝٗجَ   

بً )كول رغوكد اُٖلخ أُْجٜخ َّ ْٙ اػزّلد )ٝعبءد ٓ٘ٞٗخ ٝػِٔذ ػَٔ كؼِٜب ألٜٗب   اُزؼو٣ق (أي)ٖٓ   (َّ

 .( فٍمُُٗ )ٝهكؼذ اُلبػَ  (ػٍٝ ٔلاء

 

ْٛتٌن  األعٞاُء ك٢ األهكٕ :5ِضبي   . ٛٞاإٛب ٤ٕلب َه

ْٛتٌن )كول رغوكد اُٖلخ أُْجٜخ ٝعبءد ٓ٘ٞٗخ ٝػِٔذ ػَٔ كؼِٜب ألٜٗب ٝهؼذ  اُزؼو٣ق (أي)ٖٓ   (َه

 (.ٛٞاُإٛب)ُِٔجزلأ األعٞاء ٝهكؼذ اُلبػَ  (فجوا)

 

ٌ٘ن  عَِذ رؾذ ّغوح :6ِضبي  . ٍبهٜب ، فٚواء أٝهاهٜب َػِو٠

ٌ٘ن )كول رغوكد اُٖلخ أُْجٜخ ٝعبءد ٓ٘ٞٗخ ٝػِٔذ ػَٔ كؼِٜب ألٜٗب ٝهؼذ  اُزؼو٣ق (أي)ٖٓ   (ػو٠

 .(ٍبلُٙب)ٝهكؼذ اُلبػَ  (ّغوحٍ )ٌُِٔخ  (ٕفخ)

 

 . َُبُُٗٚ ٝ ّبئوب ؽل٣ضَٚػْنثَب أؽتُّ أُوء :7ِضبي

 (ؽبال)ٝعبءد ٓ٘ٞٗخ ٝػِٔذ ػَٔ كؼِٜب ألٜٗب ٝهؼذ  اُزؼو٣ق (أي)ٖٓ   (َػْنثَب)كول رغوكد اُٖلخ أُْجٜخ

 .(ٍبلُٙب)ٝهكؼذ اُلبػَ 

 

 

 :ػًّ اٍُ اٌّفؼٛي  .3

 .ٝ اٍْ ْٓزن ٣لٍ ػ٠ِ اُؾلس ٝػ٠ِ ٖٓ ٝهغ ػ٤ِٚ  : ـ رؼو٠ف1ٗ

  :ـ ١ٕبغز2ٗ

  .(كهً ٓلهًٝ /  ٌٓزٞة  /  ًزت  ) : (ٓلؼٍٞ  )ٖٓ اُلؼَ اُضالص٢ ػَ ٝٝىٕ ٠ٖبؽ أـ 

     (ُٓؾَلس / أؽلس )  (ُٓيَُيٍ/ ىُيٍ ):١ُِ ِِّٚٛخ ٚفزؼ ِب لجً افوٖ ٖٓ ؿ٤و اُضالص٢ ثي٣بكح ٠ٖبؽ:ة

 

اٍْ أُلؼٍٞ ٣ؼَٔ ػَٔ كؼِٚ أُج٢٘ ُِٔغٍٜٞ ثبُْوٝٛ ٗلَٜب اُز٢ ٣ؼَٔ ثٜب اٍْ اُلبػَ ٝ ٣ؼوة :ـ ػٍّٗ 3

 .ثؼلٖ ٔبئت فبػً  ٓب 

ؼُوٚفخٗلزقو ثبُغ٤ِ األهك٢ٗ :1ِضبي َّ  . ثطٞالرُُٚ اٌ

 (ُػِوفَ )اُزؼو٣ق ٝٛٞ ٖٓجٞؽ ٖٓ كؼَ ٓج٢٘ ُِٔغٍٜٞ  (أي  )كؼَٔ اٍْ أُلؼٍٞ ػَٔ كؼِٚ ثَجت أهزوٗٚ ثـ 

 .ٗبئت كبػَ ٓوكٞع ثبُٚٔخ   (ثطٛالرُٗ)ٝ عبءد ٓب ثؼلٙ ًِٔخ 

ٌَن ٓب:2ِضبي ٛ ُِ ْن َِ ٌَ ٣َبػل ا٥فو٣ٖ   .  هع

 (اػزّلد ػٍٝ ٔفٟ)ٝعبء ٓ٘ٞٗب ٝػَٔ ػَٔ كؼِٚ ألٗٚ   اُزؼو٣ق (أي)ٖٓ   (ِنَِٛ)كول رغوك اٍْ أُلؼٍٞ 

ًٌن  )ٝهكغ ٓب ثؼلٙ  .ػ٠ِ أٗٚ ٗبئت كبػَ .(هع
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 . أُزلُٞم عبئيحًا إِّٔٛػ:3ِضبي

اػزّل ػٍٝ )ٝعبء ٓ٘ٞٗب ٝػَٔ ػَٔ كؼِٚ ألٗٚ  اُزؼو٣ق (أي)ٖٓ  (إِّٔٛػ)كول رغوك اٍْ أُلؼٍٞ 

ػ٠ِ أٜٗب ٓلؼٍٞ ثٚ ألٜٗب ٤ٕـذ  (عبئيحً ) ػ٠ِ أٗٚ ٗبئت كبػَ ٝ ٖٗت .(اٌّزفٛقُ ) ٝهكغ ٓب ثؼلٙ (اٍزفٙبَ

 .ٖٓ كؼَ ٓزؼل ا٠ُ ٓلؼ٤ُٖٞ 

 

ً ٣ب :4ِضبي ضمَّنفَب  . كٌُوُٙ ٓب أعَٔ إٔ رْبهى ك٢ ْٗو أُؼوكخ ُِ

ً )كول رغوك اٍْ أُلؼٍٞ  ضَمَّنفَب  (اػزّلد ػٍٝ ٔلاء)ٝعبء ٓ٘ٞٗب ٝػَٔ ػَٔ كؼِٚ ألٗٚ   اُزؼو٣ق (أي)ٖٓ   (ُِ

 .ػ٠ِ أٗٚ ٗبئت كبػَ .(فىُوُٖ  )ٝهكغ ٓب ثؼلٙ

َٔخُ أُوأحُ :5ِضبي ْٛ ٖ   ؽو٣َّزُٜب ك٢ األهكٕ َِ

ٝهكغ  (فجوا)ٝعبء ٓ٘ٞٗب ٝػَٔ ػَٔ كؼِٚ ألٗٚ  ٝهغ  اُزؼو٣ق (أي)ٖٓ   (ِٖٛٔخٌن )كول رغوك اٍْ أُلؼٍٞ 

 .ػ٠ِ أٜٗب ٗبئت كبػَ .(ؽو٠زُٙب )ٓب ثؼلٙ

 

خٌن هوأد هٝا٣خ :6ِضبي َّ ٕظَّن  . أؽلاصُٜب ُِ

خٌ )كول رغوك اٍْ أُلؼٍٞ  َٔ َ٘ظَّ ٌُِٔخ  (ٕفخ)ٝعبء ٓ٘ٞٗب ٝػَٔ ػَٔ كؼِٚ ألٗٚ ٝهغ  اُزؼو٣ق (أي)ٖٓ   (ُٓ

 .ػ٠ِ أٜٗب ٗبئت كبػَ .(أؽلاصُٙب )هٝا٣خ ٝهكغ ٓب ثؼلٙ

 

ٍُْٜ كقوا ثْٜٞٛ٘ ِوفٛػخً ٣ؼغج٢٘ أُـزوثٕٞ :7ِضبي  . هإٝ

ٝهكغ ٓب  (ؽبال)ٝعبء ٓ٘ٞٗب ٝػَٔ ػَٔ كؼِٚ ألٗٚ ٝهغ  اُزؼو٣ق (أي)ٖٓ   (ٓوكٞػخًا )كول رغوك اٍْ أُلؼٍٞ 

ٍُُٙ )ثؼلٙ  .ػ٠ِ أٜٗب ٗبئت كبػَ.(هؤٚ

 

 ٕب٠ً اٌغج١ٓ       (ػًّ اٌّٖله ٚ اٌّْزمبد)ِمزوػ ػٍٝ ّٜٔ األٍئٍخ اٌٛىاه٠خ    ٚؽلح :    ٔٔ رطج١مٟ 

 :ػًّ اٌّٖله اٌنٞ رؾزٗ فٜ ػًّ فؼٍٗ فٟ عٍّخ :  ػًٍ ـ1    

 ث٢٘ اإلٍالّ ػ٠ِ فٌٔ ّٜبكح إٔ ال اُٚ اال هللا ٝ إٔ ٓؾٔلا هٍٍٞ هللا: "  هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ هبٍ هٍٍٞ      أـ

 . اُيًبح ٝؽظ اُج٤ذ ٖٓ اٍزطبع ا٤ُٚ ٍج٤الئ٠زبءاُٖالح البَ         ٝ 

 .(  أِٜٛباٌظبٌُ هث٘ب أفوع٘ب ٖٓ ٛنٙ اُوو٣خ ): لبي رؼبٌٝ :ػًّ اٌفبػً ػًّ فؼٍٗ فٟ اٌغٍّخ اٌزب١ٌخة ـ 

 ( ؟ٛجُؼُٚ ٖٓ ال ٣ِزٌٔ ألف٤ٚ ػنهاأوو٠ُ ):فٟ اٌغٍّخ اٌزب١ٌخ (أوو٠ُ) ث١ٓ ػًّ اٌٖفخ اٌّْجٙخ .ـ 2     

  .(ًاإلَٗبٕ أُنٓٞٓخ أفالهٚ ال ٣ؾجٚ اُ٘ب):ـ اٍزقوط ِٓ اٌغٍّخ اٌزب١ٌخ اٍُ ِفؼٛي ػًّ ػًّ فؼ3ٍٗ    

 .( وٍّبرَٙب ًْ ه٤ٖلح ُِْبػو أُز٘ج٢ ػنثخٌ  ): ـ ٕٛة اٌقطأ ف١ّب رؾزٗ فٜ 4    

 . (ال رزٞا٠ٗ ك٢ ػِٔي اٌق١و ٣ب ٕبٗؼب). ـ اٙجٜ ِب رؾزٗ فٜ ٙجطب ربِب  5    

 :ـ أػوة اٌىٍّبد اٌزٟ رؾزٙب فٜ 4    

 .أثٛاثُُٗ  ـ اُؼِْ ٤َٓوحأ  

 .(ف١ٍفخً  ا٢ٗ عبػَ ك٢ األهٗ )هبٍ رؼب٠ُ .ة ـ

 .هأ٠ُُٗ  ط ـ اُؼِْ ٍل٣لٌ 
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  ِىضف اٌؼالِخ اٌىبٍِخِىضف اٌؼالِخ اٌىبٍِخ
   (اٌفصً األٚي :لعب٠ب أدث١خ )ػشثٟ ختصص (اٌفصً األٚي :لعب٠ب أدث١خ )ػشثٟ ختصص

  
  

  

(األدبـــــــــــــي )الـــفروع/       الرابــــــــع : المستوى    (األدبـــــــــــــي )الـــفروع/       الرابــــــــع : المستوى 
  
 
 
 

  
  

  
  07724323720772432372:   صاٌــــل الغبٌن    ت:   صاٌــــل الغبٌن    ت:إعـــــداد المـــــعلم  :إعـــــداد المـــــعلم  
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 اٌمٚب٠ب األكث١خ
 :من كل من شعرٌة  بٌات خمسة الطلبة ٌحفظ

 :شؼش ٚصف اٌؽج١ؼخ 
ٍـس  فــً ـ لُـل ــــــــدَل ال تـــَللْلتــَلذُّذ   رَل   نْل ـمـاءُل           وَل عْل اءُل  فٌـــها ٌُلفـــــارِل ُل  نَل  القــَللْلبَل سرّل

فَل  ٌْل كَل ــــهِل ُل  ال وَل تُلــــها اابَلصـــــارَل  ٌُلبْل ٌَل ؤْل لُّذ  رُل كُل وْل             وَل عاءُل  فً بِلها رَل شًِل صنْل  الوَل

ها ُـل  فِّفــــضــــــــــةٌة   نَلهارُل ســ المِل ضـــتُلها وَل وْل زُّذ رَل الخَل تُلها            وَل بَل رُّذ  تُلرْل الـــدُّذ صباءُل  وَل  حَل

تْل  قَلدْل  زَل ٌِّف نْل  مُل تْل   حٌنَل  اارَل  جِلهاتِل  مِل ــدَل ٌدةً             بَل لّلى فَلرِل ــــوَل ها وتَل ـــــــزَل ٌْل  الــماءُل  مَل

َـل  سمُل  لِلذا بْل رُل  فٌها ٌَل هْل نْل  الزَّن رُل  مِل ٌْل بٍس والطَّن رَل ـــألغـصـــان ٌَلشـــدو               طَل  صــغاءُل  إوَل لِـل

 

 
 شؼش سصبء ادلذْ 

 ٌىً ّٟء ئم ِب رُ ٔمٖبْ          فال ٠غو ثط١ت اٌؼ١ِ ئَٔبْ

 ٟ٘ األِٛه وّب ّب٘لرٙب كٚي     ِٓ ٍوٖ ىِبْ ٍبءرٗ أىِبْ 

 ٚ٘نٖ اٌلاه ال رجمٟ ػٍٝ أؽل      ٚ ال ٠لَٚ ػٍٝ ؽبي ٌٙب ّبْ 

 ٚ ٌٍؾٛاكس ٍٍٛاْ ٠ٍَٙٙب        ِٚب ٌّب ؽـً ثبإلٍالَ ٍٍٛاْ

 

 

 :اٌشؼش االعزّبػٟ يف األٔذٌس 
 
  ذكر الـــــذي إحــسانـ                  و عــــاد ثانٌة عـــــــدت العــــٌد لٌـلة ٌا

  صفر نـــاحــــالً  النـــــضــو  هاللـ                   إل ٌنظــرون الناـ  قـــــبل إذ

  كــــــــثر ال للـــــــــكالم                 مـــعرًضا بـــــل بقــــولً مؤمًنا ال فقلـت

 ٌــــظهر  ن الٌـــــكاد الـــــذي                هذا هاللكم فـً الصوم  ثـــــــــر بل

 ااصائل وتندى منه الضحى       ترو             صبحت بـ الذي العٌد لـ هنًٌئا

 

 

 :صذٜ اٌغضٚ اٌص١ٍجٟ يف اٌشؼش
 

لتَل  بٌنا                    فقــد الفتح عزماتـ جَل  المؤمنٌنا عـــٌون قَّنـــرت المُل

ةَل  رددت ذَل ٌْل رفُل  لما                    غدا اإلســـالم  خِل ٌنا بها القضاء صَل مِل  ضَل

تْل  دَل ةِل  فً غَل نَل جْل دِل  خاالً                    وفـــً ااٌام وَل ٌْل قًدا العـــُلال جِلــ  ثمٌنا عِل

ت كــم لــله فــٌا  عٌونا  بـــــكت كــــم لــله قلوباً                     وٌا سرَّن

ٌّٞي طبــرٌـةٌة  ومـــا ـــن                     ترفّلــعُل  ئال ٘ــــل ـــــفِّف  عَل مسٌنا  كُل  الالّل
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 :صذٜ اٌغضٚ اٌص١ٍجٟ يف اٌشؼش 
 

ٍبهٚا  لل ٚاألؽجبة ٚلٛفه فّب                  ئفجبه   ثغلاك ْـــع اٌلِغ ائًــٌٌ

ك٠به  كاهــــٚاي اٌؾّٝ ثنان فّب                    رفلٚا ال اٌيٚهاءٜ ــئي ىائو٠ٓ ٠ب

ئلفبه  اٖـــػف كــــــق اٌّؼبٌُ ثٙ                    ّوفذ اٌنٞ ٚاٌوثغ اٌقالفخ ربط

آصبه  اهـــا٢س ٌٝـــــع ٌٍٚلِٛع                  أصو هثؼٙ فٟ اٌجٍٝ ٌؼٖف أٙؾٝ

 فغبه ٚاٌجبغْٛ ثبٌل٠ٓ يـــِبػ                   هٜــد فأٔذ اٌْىٜٛ هثٕب ٠ب ئ١ٌه
 

 

 :ادلذائؼ إٌج٠ٛخ
 

ِٓ  ٠لُ ـــــً ِؾّلٌن  ِٓ             ٚاٌضَّنم١ٍََْٓ اٌى١ٔٛ ِِٓ ُػوةٍ  ِِٓ ٚاٌفو٠م١ ٚ  ُِ  َػَغ

 َٛ فبَػزُُٗ     رُْوَعٝ اٌنٞ اٌَؾج١تُ  ٘ َّ        ًِّ يٍ  ٌُى ْٛ ْٖ  ْــَِ  َ٘ ُِ  ٚايِ ـــاأل ْمزََؾ ُِ 

ٌٍ  ْؽوَ ـــةَ  ٠َُغوُّ  ٛطٍ      ٠وِٟ        ٍبثَِؾخٍ  فَٛقَ  َف١ّ َّ ُِ  األثطبيِ  ِٓ ث ٍِزَِط

ٓ َِ ٚ  ْٓ ٍْمَُٗ  ئْ            َُٖٔورُُٗ  هللاِ  ٚيِ ـــثوً رَُى ًْ  رَ ٙب فٟ كُ ـــاألُ ِِ ُِ  آعب  رَِغ

 َْ ِْ     اٌَغجوٚدِ  مٞ ٍُجؾب اٌجُو٘ب اٌِؼيِّ         َٚ ِْ  َٚ  ٌىٛدِ ـــَ اٌُ َٚ  َٚ ٍطب َُّ اٌ

 
 

 شعر وصف الطبٌعة ااندلسٌة

 
 . اموو٘ب العوامل من مجموعة  بفعلااندلسً العصر فً و سالٌبه الشعر مضامٌن تطور

  .والبٌئٌة واالجتماعٌة السٌاسٌة
 

  .ومضموًنا شكاًل  بذلـ الشعر ااندلسً وتأثر ااخرى، بالثقافات واندماج حرٌة حٌاة الناـ عاش:علل 
 . األٗل٤َُخ ٝ ر٘ٞع رٚبه٣َٜب البٌئة وجمال وتنّوعها، السٌاسٌة األحداث لكثرة نتٌجة

 

 .فً بروزها دور واالجتماعً البٌئً للواقع كان التً ااندلسٌة الشعرٌة الجوانب عدد

 ـ اُْؼو االعزٔبػ4٢     .المرأة شعر  ـ3 والممالك       المدن رثاء ـ شعر2        الطبٌعة وصف ـ شعر1

 

 شؼش ٚصف اٌؽج١ؼخ:أٚال 
 .(الطبٌعة؟ شعر ازدهار  سباب ما) 2ااندلسٌٌن؟  و صٌغة  الشعراء باهتمام الطبٌعة استأثرت
 .الدائمة وخضرتها األرض وخصوبة المٌاه، وغزارة المناخ، واعتدال التضارٌس، تنوع فً المتمثل جمالها

 .رقًٌقا غزٌرا ااندلسٌن عند الطبٌعة وصف فً الشعري اإلنتاج كان علل
 الدائمة وخضرتها األرض وخصوبة المٌاه، وغزارة المناخ، واعتدال التضارٌس، تنوع

 .سلًسا رقًٌقا وجعله األندلسٌٌن ذوق الجمال هذا صقل وقد
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  .ااندلـ فً الطبٌعة وصف شعر مظاهر عدد  برز

 بجمالها والتغنً محاسنها وبٌان عام، نحو على األندلسٌة البٌئة وْصف -١

 والٌاسمٌن والبهار والّسوسن واألقحوان كالنرجس والزهور والرٌاض الحدائق وصف -٢
 .والبرك والسواقً والبحار كاألنهار المائٌات وصف - ٣

 وأتراحهم أفراحهم الناس تشارك وجْعلها إلٌها والمشاعر الهموم وبثّ  الطبٌعة مناجاة - ٤
 

ٌّلة الخصائص اذكر  .الطبٌعة وصف لشعر  الفن

 .فٌها الحٌاة وبث حٌة شخوص صور فً الطبٌعة أبراز  التشخٌص عرف ،التشخٌص ٌستخدم - ١
 .وجماله التصوٌر بدقة ٌتصف - ٢
 المستمدة الواضحة السهلة المعانً إلى ٌتجه الشاعر أن ذلك فً والسبب ،الغرٌبة االفاظ عن ٌبتعد – ٣

 .األندلسٌة البٌئة من
 

 سصبء ادلذْ ٚ ادلّب١ٌه:صب١ٔب 
 .  فً العصر ااندلسًبذاته قائماً ّؼو٠ب  غرضاً  والممالـ المدن غدا رثاء :علل
 الطوائف ملوك عصر زمن اإلسالمً الحكم شهدها التً والتفكك واالنقسام الضعف حالة 

 العصر ذلك سادت التً السٌاسٌة التقلبات 

 األخرى تلو مدٌنة اإلسالمٌة الحواضر سقوط من ذلك تبع وما وأعدائهم المسلمٌن بٌن المواجهة اشتداد 

 .كاملة األندلس بسقوط وانتهاءً  األندلسٌة، واإلمارات سقوط الممالك و

 
 والممالـ المدن رثاء شعر عدد مظاهر

 .وضٌق كرب من بأهلها نزل وما ودمار، خراب من بالمدن حلَّل  ما تصوٌر - ١

 .وحاضرها المدن ماضً بٌن الموازنة - ٢

 .الحنٌف الدٌن تعالٌم عن وابتعادهم وانقسامهم، المسلمٌن ضعف من الهزٌمة أسباب ذْكر - ٣

 .إخوانهم نصرة إلى ودعوتهم هممهم واستنهاض بالمسلمٌن االستنجاد - ٤

 

 

  .والممالـ المدن رثاء لشعر الفنٌة الخصائص من ثالث  ذكر
 .والحزن باألسى الشعور وعمق العاطفة بحرارة ٌتصف - ١
 .المرٌرة التجارب من النابعة والحكمة الدٌنٌة النزعة علٌه تغلب – ٢
 .والتفجع للتحسر واالستفهام النداء، :مثل الطلبً، اإلنشاء أسالٌب استخدام من ٌكثر - ٣
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 شؼش ادلشأح: صبٌضب 
األٔل١ٌَخ  اٌّوأح ثٙب ؽظ١ذ اٌزٟ ِب اٌّىبٔخ

 .األٗل٢َُ أُغزٔغ ك٢ ًج٤وح ثٌٔبٗخ أُوأح ؽظ٤ذ - 1

 ّٝبػوح ٝػبُٔخ، ًبرجخ، ٓقزِلخ ٓ٘بٕت رُٞذ ام اُؼبٓخ، اُؾ٤بح ك٢ ّٝبهًذ - 2

ٟ َؽ١بْ أثٟ ثٕذ ُٔٚبه ًبٗذ ام ِٛ  ػِْ ٓغٌِ ُٜٝب ٝاُزل٤َو ٝاُ٘ؾٞ اُِـخ ك٢ ػبُٔخًا  اٌِغْؤب

 ٝٗولٙ اُْؼو ُلهاٍخ ٓغَِٜب ك٢ األكثبء رغٔغ اٌَّزىفٟ ثٕذ ٚاّلكح ًٝبٗذ

 مُي أٓضِخ ٤ٍب٢ٍ ٗلٞم اَُ٘بء ٖٓ ٌُض٤و ًٝبٕ اُؾو٣خ، ٖٓ ًج٤وا هَطًاب األٗل٤َُخ أُوأح ٗبُذ -3

ْو٠َُ ) ّبػ١ً أَ َِ ٍْ   أٍبػ٤َ أثٜ٘ب ؽٌْ رضج٤ذ ك٢ ٍبػلٙ اُز٢ )ئِ

ّبء ٍْ  . ثبهلل أُئ٣ل ْٛبّ اُق٤ِلخ ؽبعت أُٖ٘ٞه ىٝعخ ) غبٌِت ثٕذ ٚأَ

 

 .المُلجٌدات ااندلسٌات الشاعرات عدد ثالثة من

 .ٌوسف بنت الركونٌة      تمٌمة القاضً       حفصة بنت الَهناء التَّلمٌمٌة      وأم  ُحّساَنة

 

 . ٌمجذ ؽّلح ثٕذ ى٠بك اٌّإكة ثقَٕبء اٌؼوة: ػًٍ 

 .ألٜٗب هبُذ ّؼوا ك٢ اُوصبء ٝ ًبٗذ ٓغ٤لح ك٤ٚ

 

 . ةرالم فٌها نظمت التً اادبٌة اذكر بع  الجوانب

 ـ اُلقو 3ـ إُٞق        2ـ أُلػ        1

 

اٌْؼو االعزّبػٟ : فبَِب 
 

  اٌؼوثٟ اٌؾىُ ئثبْ األٔلٌَٟ اٌّغزّغ ثّب ر١ّي
. االعزٔبػ٢ ٝاُزلبػَ اُضوبك٢ ثبُز٘ٞع

االعزّبػٟ  ٚاٌزفبػً اٌضمبفٟ ثبٌزٕٛع اٌؼوثٟ اٌؾىُ ئثبْ األٔلٌَٟ اٌّغزّغ اِزبى ػًٍ

 أُغزٔغ ٖٓ عؼَ ػ٤ٔوًاب رلبػالًا  اُؼ٘بٕو ٛنٙ رلبػِذ ٝهل ٝاألك٣بٕ، األػوام ػ٘بٕو ٓقزِلخ ٖٓ رؤُق ألٗٚ 

ب األٗل٢َُ . ٝاُلٌو١ اُؾٚبه١ ك٢ ث٘بئٚ ٓز٤ٔيا ٓغزٔؼًا

 

األٔلٌٌ  فٟ اٌزفبػً ٚ اٌزؼب٠ِ ِظب٘و ث١ٓ

 األٗل٢َُ أُغزٔغ ٌٓٞٗبد ع٤ٔغ اؽزواّ - 1

 ث٤ْٜ٘ ٓب ك٢ أُ٘بٍجبد أُقزِلخ األك٣بٕ أرجبع ْٓبهًخ - 2

. اُزٜب٢ٗ ٝرجبكٍ اٌُ٘بئٌ ث٘بء ٝ اُؼجبكح ؽو٣خ ٓ٘ؾْٜ- 3

 

األٔلٌَٟ  اٌّغزّغ ِىٛٔبد ث١ٓ اٌزؼب٠ِ ٚعٛك فٟ اٌنٞ أٍُٙ ِب

 .األٗل٢َُ أُغزٔغ ٌٓٞٗبد ٝاؽزواّ  ٝاُزَبٓؼ اُزؼب٣ِ ػ٠ِ اُوبئٔخ األٗلٌُ ؽٌبّ ٤ٍبٍخ

 .األٔلٌٌ فٟ اٌل٠ٕٟ اٌزَبِؼ ِظب٘و ٚٙؼ ـ2

 .بها االحتفال و أعٌادهم المسٌحٌٌن مشاركة
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االعزّبػٟ  اٌْؼو رٕبٌٚٙب اٌزٟ اٌّظب٘و اموو أهثؼخ ِٓ

.  ٝاألرواػ األكواػ ك٢ ٝروب٤ُلْٛ األٗل٤٤َُٖ ػبكاد ر٣ٖٞو 1

اهبٓخ اُؼجبكح ؽو٣خ ٝٓ٘ؾْٜ ٓ٘بٍجبرْٜ، األٗلٌُ ك٢ ْٓبهًخ ا٤َُٔؾ٤٤ٖ 2 . اٌُ٘بئٌ ٕٝ

. ٓؼبٗبرْٜ ٝر٣ٖٞو اُ٘بً ثٜب ٣ؼَٔ اُز٢ أُٜٖ ٕٝق 3

. ٝاٌُ٘بئٌ ٝأَُبعل ًبُوٖٞه اُؼٔوا٢ٗ اُزطٞه ٓظبٛو ٕٝق 4

 

 األٔذٌسٟ اٌؼصش يف إٌضش ِٓ لعبیب
  ؟ااندلـ النثر فً من  برز اادباء المشارقة تأثٌرا

 .الهمذانً الزمان وبدٌع العمٌد وابن والجاحظ المقفع

 

 اٌزؤٌیفیخ األدثیخ اٌشسبئً : أٚالً 
 

٠أرٟ اٌَإاي ثبٌغبٌت ٙغ  )العربً المشر  فً بها واضحا تأًثرا لألندلسٌٌن كان التً النثرٌة الفنون بٌن  هم

 .أٚ ػوف اٌوٍبئً األكث١خ اٌزأ١ٌف١خ  (كائوح 

تلّذ  بما النفس عن الترفٌه بٌن  هدافها تتنوع أدبٌة رسائل مجموعة وهً ،التألٌفٌة الرسائل اادبٌة
 الخاصة حٌاتهم فً وأهواءهم الناس عواطف مصورة خٌالً، قصصً بأسلوب الحقائق وشرح قراءته،
 .والعامة

 

 :ااندلسٌٌن من المجال هذا فً كتب من و شهر
 والزوابع التوابع صاحب شُلهٌد ـ وابن2     واألالّف األلفة فً الحمامة صاحب طوق حزم ـ ابن1

 

 (ٚاألالّف األٌفخ يف احلّبِخ ؼٛق)
 

  . طو  الحمامة  و ما السبب فً تألٌف كتاب عرف بكتاب طو  الحمامة 
ٌَة مدٌنة من إلٌه بعث سائل على حزم ابن بها رد رسالة  هً  صفة فً رسالةً  له ٌصّنف أن ٌسأله ، ألِمْر

 .الحقٌقة سبٌل على منه ٌقع وما وأغراضه، وأسبابه ومعانٌه الحب
 . ِإٌفٙب 

 حزم ابن

 . للرسالة العام ما الموضوع

 .فٌه والتعاسة السعادة ومكامن وأنواعه ودرجاته وأغراضه وتطوره نشأته فً فٌها الحب حزم ابن تناول 
 حزم ابن رسالة خصائص

 . التكلف عن بعٌدة قصٌرة سلسة تهاراوعبا مأنوسة ألفاظها - ١
  المنطقً التسلسل مستخدمةً  إنسانً منظور من الحب عاطفة عالجت - ٢
 .المعنى لتوضٌح بالشعر استشهدت - ٣
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ٙیذ الثٓ ٚاٌضٚاثغ اٌزٛاثغ
ُ
 األٔذٌسٟ ش

.   ٚاٌيٚاثغ رأ١ٌف هٍبٌخ اٌزٛاثغ ِب ٍجت

 .اٌُزبثخ ػ٠ِ هلهرٚ ٣ضجذ ُ٘ظوائٚ إٔ كؤهاك اُ٘ول، اال ٝػِٔبئٚ ػٖوٙ أكثبء ٖٓ ٣َ٘ ُْ ٤ُّٜل اثٖ ًبرجٜب إٔ 

 .إٌبث١ٙٓ ٚاٌُىزّبة اٌّْٙٛه٠ٓ ٌٍْؼواء ١ّب١ٛٓ األٔلٌَٟ ١ُّٙل ػًٍ افزوع اثٓ

. ىٓبٗٚ ك٢ ٝاُؼجوو٣خ ثبُزلٞم االػزواف ُٚ ػ٠ِ ٣ؾِْٜٔ ٓب ٝٗضوٙ ّؼوٙ ٖٓ ٤َُٔؼْٜ 

 

  مٛت ؽ٤ش ٣زجؼبٗٚ اإلَٗبٕ ٓغ ٣ٌٝٞٗبٕ اُغ٤ّ٘خ، أٝ اُغ٢٘ ٝٛٞ ربثؼخ أٝ ربثغ عٔغ :اٌزٛاثغ

 .ُِغٖ هئ٤ٌ أٝ ٤ّطبٕ اٍْ ٝٛٞ :ىٚثؼخ عٔغ :اٌيٚاثغ

 

. "ٚاٌيٚاثغ اٌزٛاثغ " اٍُ ٌوٍبٌزٗ ١ُّٙل اثٓ ػًٍ ٍجت ر١َّخ

 .ا٤ُْب٤ٖٛ ٖٓ – ٓب ػلاٙ ك٢ – أثطبُٜب ًَ ٝارقن اُغٖ، ػبُْ َٓوؽٜب عؼَ ألٗٚ 

 

 .ٚاألكة اٌْؼو فٟ ثزفٛلٗ ّٙبكاد ؽبٚهُ٘ اٌن٠ٓ ٚاٌُىزّبة اٌْؼواء رٛاثغ ِٓ و١ف أزيع

ٌُزّبة، اُْؼواء ثزٞاثغ ارٖبُٚ فالي ِٓ  مُي أص٘بء ك٢ ٝػوٗ ٝأْٗلٝٙ، ٝأْٗلْٛ ٝٗبهْٞٙ، ٝٗبهْْٜ ٝاُ

 .ك٘ٚ ػٖ ٝكاكغ ٝٗضوٙ، ّؼوٙ ٗٔبمط ٖٓ ًٝض٤وا ٝاُِـخ، األكة ك٢ آهائٚ اُ٘ول٣خ ثؼ٘

 

. هٍبٌزٗ فٟ إٌبث١ٙٓ ٚاٌىزبة اٌّْٙٛه٠ٓ ١ّب١ٛٓ ٌٍْؼواء  اٌىبرت افز١به ٍجت ِب

 . ىٓبٗٚ ك٢ ٝاُؼجوو٣خ ثبُزلٞم ُٚ االػزواف ػ٠ِ ٣ؾِْٜٔ ٓب ٝٗضوٙ ّؼوٙ ٖٓ ٤َُٔؼْٜ

 

 .أ٠ٓ وبٔذ اٌوؽٍخ اٌزٟ لبَ ثٙب اثٓ ١ّٙل فٟ هٍبٌزٗ اٌزٛاثغ ٚ اٌيٚاثغ 

 .ك٢ ػبُْ اُغٖ 

 .ٌٍوٍبٌخ اٌؼبَ اٌّٛٙٛع ٘ٛ ِب

 ٗبهْْٜ ٖٓٔ ىٓبٗٚ ك٢ ٝاُؼجوو٣خ األكة ٝعٞكح ثبُزلٞم ُٚ ٝاالػزواف ، اُ٘ول٣خ ٤ّٜل اثٖ آهاء ك٤ٜب ػوٙذ

 . ٝاٌُزبة اُْؼواء ٤ّب٤ٖٛ ٖٓ

 

 : ِٓ ؽ١ش ٍجت اٌزأ١ٌف اٌّٛٙٛعاٌؾّبِخ ٚاٌيٚاثغ ٛٛق ٚاىْ ث١ٓ هٍبٌزٟ اٌزٛاثغ

 :ٛٛق اٌؾّبِخ

 :اٌّٛٙٛع :ٍجت اٌزأ١ٌف
 من إلٌه بعث سائل على حزم ابن بها رد رسالة هً

ٌَة مدٌنة  صفة فً رسالةً  له ٌصّنف أن ٌسأله ، ألِمْر
 منه ٌقع وما وأغراضه، وأسبابه ومعانٌه الحب

 .الحقٌقة سبٌل على

 وتطوره نشأته فً فٌها الحب حزم ابن تناول
 السعادة ومكامن وأنواعه ودرجاته وأغراضه
 .فٌه والتعاسة

 

 

ٚاٌيٚاثغ  اٌزٛاثغ

 :اٌّٛٙٛع :ٍجت اٌزأ١ٌف
 ٝػِٔبئٚ ػٖوٙ أكثبء ٖٓ ٣َ٘ ُْ ٤ُّٜل اثٖ ًبرجٜب إٔ

 اٌُزبثخ ػ٠ِ هلهرٚ ٣ضجذ ُ٘ظوائٚ إٔ كؤهاك اُ٘ول، اال

 ُٚ ٝاالػزواف ، اُ٘ول٣خ ٤ّٜل اثٖ آهاء ك٤ٜب ػوٙذ

 ٖٓٔ ىٓبٗٚ ك٢ ٝاُؼجوو٣خ األكة ٝعٞكح ثبُزلٞم

  ٝاٌُزبة اُْؼواء ٤ّب٤ٖٛ ٖٓ ٗبهْْٜ
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 فٓ اٌمصخ اٌفٍسف١خ
ػوٙذ ٖٓ فالٍ ٛلَ ٝ هل  اُطج٤ؼخ ٝ اُق٤ِوخ ألٍواه ٢ٛٝ رِق٤ٔ كَِل٢ رؤ٢ِٓ ع٤َٔ :ؽٟ ثٓ ٠مٚبْ ػوف ثمٖخ 

 .  اُزؤَٓ أُو٢ ك٢ عي٣وح ٓغُٜٞخ ٖٓ عيه اُٜ٘ل ، ٝ هل اٍزطبع ٓؼوكخ هللا ثبُلطوح ٝ أُالؽظخ ٝ (ؽ٢ ثٖ ٣وٚبٕ ) أٍٚ

 .ااندلسً العصر فً التأملٌة الفلسفٌة القصص علل كثرت
 .وفلسفتهم و آرائهم فكرهم عن للتعبٌر وسٌلة اتخذوها قد كّتابها ألن 
 

 .تألٌف ابن طفٌل قصة حًٌ بن ٌقضان من وراء  ما الهدف
 .والوجود الكون فً آرائه فكره وفلسفته عن للتعبٌر وسٌلة تكون كً 
 

 ٌقظان بن حً قصة خصائص
  الكرٌم القرآن بمضامٌن تأثرت- ١
 .والكون الخل  فً والتفكر التأمل تعتمد- ٢

 .والسرد الوصف بدقة العناٌة ٣
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خ اٌؼالِخ اٌىبٍِخ لعب٠ب ِٓ اٌشؼش يف اٌؼصش٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚ ادلٍّٛوٟ اٌٛؽذح اٌضب١ٔخ
َّ
 دٚس١

  

ٚٙؼ كٚه األكة فٟ ر٠ٖٛو رٍه األؽلاس اٌزٟ إٔبثذ ألطبه اٌؼبٌُ اإلٍالِٟ فٟ اٌؼٖو٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚ 

. اٌٍّّٛوٟ

 .ا٤َُِٖٔٔ أه٢ٙ ٝرؾو٣و اُغٜبك، ػ٠ِ ٝؽضْٜ ا٤َُِٖٔٔ، ْٛٔ اٍزٜ٘بٗ فالٍ ٖٓ

 

اٌغٙبك  ّؼو أٚالً 

اٌْؼو  فٟ ا١ٌٍٖجٟ اٌغيٚ ٕلٜ -1

 .١ٍٕجٟ ٌغيٚ اٌؼوثٟ اٌّْوق فٟ اإلٍالَ ك٠به رؼوٙذ ِزٝ

 اُٜغو١ اَُبثغ اُووٕ أٝافو ا٠ُ اُٜغو١ اُقبٌٓ اُووٕ أٝافو ٖٓ آزل

 

ا١ٌٍٖج١خ  اٌؾوٚة فٟ اٌْؼو كٚه ِب

ه اُؾوٝة، ٛنٙ اُْؼو ٝاًت ّٞ . ٝهبكرٜب أثطبُٜب ٝٓلػ ثلزٞؽبرٜب، ٝأّبك كه٤وًاب، ر٣ٖٞوا أؽلاصٜب ٕٝ

 

اٌغٙبك  ّؼو ٌّٛٙٛػبد اٌؼبِخ اٌٖجغخ ٟ٘ ا١ٌٍٖج١خ اٌؾوٚة ػًٍ

 ُْٝ ا٤ُِٖج٤٤ٖ، ٓوبٝٓخ ك٢ اُوائؼخ اُجطٞالد ػٖ هٖبئل ٖٓ اُلزوح ٛنٙ ك٢ ٣قِٞ ّؼو ك٣ٞإ ٗوٟ ال ألٗٚ

٢ِ٘ اُز٢ اٌُ٘جبد ٕٝلٞا ثَ ثنُي، اُْؼواء ٣ٌزق  اهزوكٜب اُز٢ اُٞؽ٤ْخ اُغوائْ ٤ٍٔب ٝال إَُِٔٔٞ، ثٜب ُٓ

 .اإلٍال٤ٓخ أُلٕ ٖٓ ٝؿ٤وٛب ك٢ اُولً ا٤ُِٖج٤ٕٞ

 

 

أّؼبهُ٘  فٟ ا١ٌٍٖجٟ اٌغيٚ إٔلاء أؼىَذ اٌن٠ٓ اٌْؼواء ِٓ صالصخ اموو

ـ 6 اُ٘بث٢َِ   ـ اُو٤ّل5  اَُبػبر٢ ـ اث4ٖاُو٤َوا٢ٗ       ـ اث3ٖ      أُغبٝه ـ اث2ٖ     ـ األث٤ٞهك1١

. اُؾِج٢ اُل٣ٖ ّٜبة

 

ٟ٘  صالصخ ِٚب١ِٓ فٟ اٌؼٖو ٘نا أؽلاس ػب٠ِ اٌْؼو ئْ اٌمٛي ٠ّٚىٓ

ا١ٌٍٖج١١ٓ  ثأ٠لٞ اٌّملً ث١ذ ٍمٛٛ ر٠ٖٛو :أٚاًل 

 

اٌّملً  ث١ذ ٚال١ٍّب اٌّلْ رؾو٠و ئٌٝ اٌلػٛح :صب١ًٔب
 

 

 المقدـ بٌت فتح والسٌما بالفتوحات والتهنئة االنتصارات، تسجٌل :ثالًثا

 
  الشعرٌة المعارضات ماالمقصود

 وحرف الروي وموضوعها العام والقافٌة الوزن فً معها تشترك مشهورة، سابقة قصائد نمط على قائلوها نسجها قصائد
 .وحركته

 

 : المغولً الغزو  حداث فً المضامٌن الشعرٌة التً تناولها الشعراء عدد  برز
 .االنتصارات تسجٌل -٢ المدن سقوط تصوٌر -١
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 ّؼو اٌّلائؼ إٌج٠ٛخ
 

إٌجٛٞ  اٌّل٠ؼ ػوف ِفَٙٛ

 اُْٞم ٕٝاظٜبه ٝاَُقِو٤خ اُُقُِو٤خ ٕلبرٚ ٝرؼلاك - ٍِْٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٕ - ٓؾٔل اُ٘ج٢ ثٔلػ ٣ُؼ٠٘ ّؼو١ كٖ

 ٝاإلّبكح ٝأُؼ٣ٞ٘خ، أُبك٣خ ٓؼغيارٚ مًو ٓغ ثؾ٤برٚ، رورجٜ اُز٢ أُولٍخ األٓبًٖ ٝى٣بهح ُوإ٣زٚ ٝى٣بهرٚ،

. ثـيٝارٚ

 

 .هصبءً  ١ٌٌٚ ِل٠ًؾب اٌّلائؼ إٌج٠ٛخ  ٍّٟ ّؼو :ػًٍ

 .أعِٜب ٖٓ ثُؼش اُز٢ ٝٓجبكئٚ ٍٝ٘زٚ ثوٍبُزٚ ا٤َُِٖٔٔ ٗلًٞ ك٢ ؽ٢ - ٍِْٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٕ - اُوٍٍٞ ألٕ

 

إٌجٛٞ  اٌّل٠ؼ  و١ف ْٔأ

. ٝاُؼجب٢ٍ األ١ٞٓ اُؼٖو٣ٖ ك٢ ك٤ٚ اُ٘ظْ ٝاٍزٔو اإلٍالّ، ٕله ك٢ اُ٘ج١ٞ أُل٣ؼ ْٗؤ

 

  اٌٍّّٛوٟ ٚ األ٠ٛثٟ اٌؼٖو٠ٓ فٟ اٌّل٠ؼ ّؼو رطٛه ٚ اىك٘به فٟ ٍبّ٘ذ اٌزٟ األٍجبة ِب

. اىك٘به ّؼو اٌّلائؼ إٌج٠ٛخ فٟ اٌؼٖو٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚ اٌٍّّٛوٟ:  ػ١ٕ2ًٍغخ 

 اُٜغٔبد ثؼل فبٕخ ٌٝٗل، رؼت ك٢ عؼِزْٜ ٝأؽيإ، ٖٝٓبئت ٣ٝالد ٖٓ ا٤َُِٖٔٔ ػ٠ِ رؼبهت- 1

 .اُْوم ٖٓ اُـبكهح ٝاُززو٣خ اُـوة، ٖٓ اُغبئوح ا٤ُِٖج٤خ:أُزٞا٤ُخ

َّ  - هللا ا٠ُ ٝعٚاُذ - 2 . ثْٜ ُؾن اُن١ ٝا٤ُْٚ ػ٤ِْٜ ٝهغ اُن١ اٌُوة ٖٓ ٗغ٢ُْٜ٤ ا٤ُٚ ٝاُزٚوع - عالُٚ ع

ب ٣ٌٕٞاٌُو٣ْ ٍ ُوٍٍٍٞ ٍرًٞـ ا3ٍ|  .ٝعٞكْٛ رو٢ٚ ػ٠ِ ًبكد اُز٢ اٌُوة ٖٓ ٣٘غ٤ْٜ  ٝهللا ػ٘ل ُْٜ ّل٤ؼًا

 

. ٌٚٙفخ ػ١ٍٗ ثْغف إٌبً ٚالجً إٌجٛٞ، اٌّل٠ؼ فٟ إٌظُ وضوح: ػًٍ 

 .ػجبكرْٜ ٝأٓبًٖ ٝٓؾبكِْٜ ٓغبَُْٜ ك٢ ٣ْٝ٘لٝٗٚ ٣ٝزلاهٍٞٗٚ اُ٘ل٤َخ، هاؽزْٜ ْٝٛ كوػ ك٤ٚ ٣غلٕٝ

 

ثطٌٛٙب  إٌج٠ٛخ اٌّلائؼ لٖبئل رّزبى ٌّب

 .ٓٞٙٞػبرٜب رؼلك ثَجت

 

. إٌج٠ٛخ اٌّلائؼ ّؼواء ػلك أّٙو
و١ 1 َٕ ْو َّٖ اُلْٓو٢  ػوثْبٙ ـ اثٖ 5   اُل٤َٗو اُؼطبه الثٖـ 4  أُٖو١ ٗجبرخ ـ اث3ٖا٤ُؼٔو١   اُ٘بً ٤ٍل ـ اث2ٖـ اُ

 

 ثبٍُ اٌّؼوٚفخ "اٌجوكح" أّٙو٘ب هٖبئل عِٔخ ُٝٚ إٌج٠ٛخ اٌّلائؼ ّؼواء ٠ٚؼل اٌج١ٕٛوٞ أّٙو

 ث٤زًاب ٍٝز٤ٖ ٓئخ ٝاص٤ٖ٘ ك٢ ٝروغ "اُجو٣خ ف٤و ٓلػ ك٢ اُله٣خ اٌُٞاًت"

 ك٢ عبءٙ ػ٘لٓب ثوكرٜ اُوٍٍٞ ػ٤ِٜ كؤُو٠ ثبُوٍٍٞ كبٍزـبس ثبُلبُظ اُْبػو أ٤ٕت : اٌجوكح وزبثخ ٍجت

 اُج٤ٕٞو١ كْل٢ أُ٘بّ

 

 إٌج٠ٛخ اٌّلائؼ لٖبئل أّٙو ِٓ ٌٍج١ٕٛوٞ اٌجوكح ل١ٖلح رؼل ٌُ

 اُ٘ل٤َخ هاؽزْٜ ٝ ٍٝؼبكرْٜ كوؽزْٜ ك٤ٜب ٣غلٕٝ كْٜ ثِٜلخ ػ٤ِٜب اُ٘بً إلهجبٍ
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 . اٌّلائؼ إٌج٠ٛخ اء ّؼوا ٖفٟ وزتٞ د اي ِب اٌّٛٙٛع

ّفبػزٗ   ئٌٝاُ٘بً ٝؽبعخ ٝاُؼغْ، ُِؼوة ٝه٤بكرٚ ٤ٍٝبكرٚ ثٖلبرٚ ك٤زـ٠٘ اُوٍٍٞ ٓلػـ 1

 ٖٓ ُِ٘غبح ٓ٘ٚ، اُْلبػخ ِٝٛت ا٤ُٚ ٝاُزٍَٞ اُوك٤ؼخ، -ٍِْٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٕ - اُوٍٍٞ ٓ٘يُخـ اٌؾل٠ش ػٓ 2

. ػ٤ِٚ ٓؼوٞكح اُ٘به، كب٥ٓبٍ ػناة+659

 .كه٤وًاب ٓلٖالًا  ٕٝلًاب  ٝأُؼواط اإلٍواء ؽبكصخ ٝفبٕخ ، اُوٍٍٞ ٓؼغياد ٕٝقـ 3

 

 أَُب٣ٝخ اٌُزت ك٢ ػ٤ِٚ ٝاُض٘بء ثنًوٙ ٝأّبه أُطِت، ػجل علٙ ٝك٤ِٚخ ؿيٝارٚ مًوـ 4

 

. إٌجٛٞ اٌّل٠ؼ ٌْؼو اٌف١ٕخ ٚٙؼ صالصب ِٓ اٌقٖبئٔ

 .ّفبػزٗ ٍٚٛت ِٚؼغيارٗ ّّبئٍٗ ػٓ اٌؾل٠ش ػٕل اٌوٍٛي رغبٖ اٌّْبػو ٚرلفك اٌؼبٛفخ ف١ٗ رجوى 1

 .اٌم١ٖلح ٚٛٛي اٌّٛٙٛع ثٛؽلح ٠ز١ّي 2

اٌُزت  ك٢ اُ٘ج٢ ٝمًو ٝأُؼواط، اإلٍواء ؽبكصخ ػٖ اُؾل٣ش مُي ٖٝٓ اٌىو٠ُ، ثبٌموآْ ِٚب١ِٕٗ رأصود 3

 . اإلٍواء ؽبكصخ ك٢ اُجوم مًو ػ٘ل اُْو٣ق اُ٘ج١ٞ ثبُؾل٣ش ٝ األثبث٤َ، ٝاُط٤و أَُب٣ٝخ،
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 والمملوكً ااٌوبً :العصرٌن فً النثر من قضاٌا

 والمملوكً ااٌوبً العصرٌن فً النثرٌة الفنون  شهر

 .الموسوعً التألٌف- ٤ الرحالت أدب - ٣ الخطابة-٢ الرسائل- ١
 

 الرحالت  دب : والً 
 .القراء إلى و قربها و متعها النثرٌة اادبٌة الفنون  برز من الرحالت  دب ٌعد علل

 والتراث والمذكرات، كالقصص، أخرى بفنون وامتزاجه وحٌاتهم، الناس بواقع الفن هذا اللتصاق
 .الشعبً،والٌومٌات

 

 اادب من النوع هذا فً الكتابة تولى من

 .والترحال والسفر المغامرة استهوتهم ممن وعلومهم، ثقافاتهم فً متنوعون رحالة
 

 الرحالة هؤالء نقلها التً اامور ما
 ذلـ وضح ، ٌنقلونه  فٌماوااٌوبً المملوكً العصرٌن فً الرحالت  دب كتاب اهتمامات تباٌنت: 2أٚ ١ٕغخ  

 الفكرٌة وطرق عٌشهم،ومعتقداتهم ولغاتهم، وثقافاتهم، وتقالٌدهم، عنهم تحدث من عادات نقل بعضهم - ١

 والمذهبٌة

 وطبٌعتهم، سكانها وتوزٌع ومناخها، وآثارها، إلٌها، ارتحل التً البالد جغرافٌة بنقل اعتنى بعضهم- ٢
 .حضارتها ومعالم
 .رحالتهم فً الرحالة اهتمامات اختالف علل

 .والترحال المغامرة والسفر استهوتهم ممن وعلومهم ثقافاتهم فً متنوعون ألنهم  
 

 : كبٌرة علمٌة قٌمة ذو الرحالت  دب علل
 .والسكانٌة المكانٌة البالد لمعرفة أحوال علٌها ٌعتمد وثقافٌة واجتماعٌة وجغرافٌة تارٌخٌة وثائق كونه

 

  : والمملوكً ااٌوبً العصرٌن فً الرحالة  شهر
 .بطوطة وابن جبٌر ابن

 

 

 

 : جبٌر ابن

 "األسفار اتفاقات عن باألخبار تذكرة" : كتابه اسم
 

 .رحلته فً جبٌر ابن ذا وصفما
 .والمدن البلدان من وغٌرها ، والعراق ودمشق، النبوي، والمسجد الحرام البٌت- ١
 .والمشافً والحصون واألسوار األسواق وصف - ٢

 .فٌها االستقرار بها، مر التً البلدان لساكنً واالجتماعٌة والسٌاسٌة االقتصادٌة األحوال- ٣
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ة ابن وطَل  بطُّذ
 .بما لقب

 .المسلمٌن الرحالة بأمٌر لقب
ن  ."األسفار وعجائب األمصار غرائب فً النظار تحفة " كتابه فً رحلته  خبار دوّل

 

 .المسلمٌن الرحالة بأمٌر بطوطة ابن لقب لم

 .متعددة بالد و قارات رحلته شملت -٣ رحلة أطول رحلته- ٢ المسلمٌن الرحالة أشهر- ١

 

 .رحلته فً  وصفذاما
 فٌها العمران ومظاهر بٌنها والمسافات ومواقعها زرها ا التً البلدان فٌه ـ وصف1

 وداللتها، وحٌوٌتها وأشكالها وألوانها وألبستهم أهلها وعادات حكامها ـ وصف2

 .صناعتها وطرٌقة وأنواعها األطعمة ـ وصف3
 

 الرحالت ادب الفنٌة الخصائص

 .ااشعار  و الشرٌفة النبوٌة ااحادٌث  و القرآنٌة اآلٌات من ٌقتبـ -١

 .التفاصٌل وبذكر بالوصف ٌعتنً -2
. ا١ٌٍّٛمٟ اإل٠مبع ماد اٌّزٕبغّخ اٌم١ٖو اٌؼجبهاد ئٌٝ ١ّ٠ً ـ3

 

 

ا ًٌ  والمملوكً ااٌوبً :العصرٌن فً الرسائل فن :ثان

 

 .ملحوًظا ازدهارا والمملوكً ااٌوبً :العصرٌن فً الرسائل فن ازدهر: و ما سبب : علل 

 .وعلمٌة واجتماعٌة، سٌاسٌة، :متعددة لعوامل وذلك

 :السٌاسٌة العوامل من -  
 .أمورها لتسٌٌر الرسائل كّتاب إلى الحاجة اقتضت التً الّدولة دواوٌن كثرة .١
 استخدام إلى وحرب سلم من والجند واألمراء السالطٌن عاشها التً الرسمٌة السٌاسٌة الحٌاة حاجة .٢

السٌاسة  وتحسٌن األخرى البلدان مع العالقات توطٌد أو العزل أو التعٌٌن أوامر إلصدار الرسائل
 .الخارجٌة

 

  :االجتماعٌة العوامل من - ب
 .القضاة وكبار الوزراء منزلة منزلتهم قاربت حٌث والملوك، السالطٌن عند الرسائل ُكّتاب منزلة علوّ  .١
 والشكر والمواساة والتعزٌة والمدح التهنئة فً تستخدم فكانت اجتماعً تواصل وسٌلة الرسائل اتخاذ .٢

 .وغٌرذلك
 

 :العلمٌة العوامل من - ج
التً  المكاتبات كثرة مع له، صنعة الكتابة ٌتخذ أن ٌرٌد من على شروط من وضع وما اإلنشاء دٌوان .١

 .ذلك وغٌر وعهود، مباٌعات من إلٌه تعود أو منه تخرج كانت
 .الّرسائل ومنها المختلفة النثر فنون فً الكتابة فً وبراعتهم ثقافتهم إظهار فً الُكّتاب رغبة .٢
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 العصرٌن هذٌن فً الرسائل كتاب  شهر ومن

 .الفاضل   ـ القاض1ً
 ."العصر رء ا شع ذكر فً العصر وجرٌدة القصر خرٌدة" كتاب صاحب ـ العماداألصفهان2ً
 الظاهر عبد بن الدٌن ـ مح3ًٌ

 غانم بن الدٌن ـ عالء4

 :الفاضل ـ القاض1ً
 .والمملوكً ااٌوبً :العصرٌن فً الرسائل كتّلاب  شهر وهو من

 البٌسانً علً بن الرحٌم عبد علً أبو هو:الفاضل القاضً

 :منها  لقاب عدة علٌه  طلقت
 ."الفاضل القاضً"و "الدٌن مجٌر"و "الدٌن محًٌ"
 

 والمملوكً ااٌوبً: العصرٌن فً الرسائل كتاب  عمدة  هم الفاضل القاضً عد لم

 نهج الكتابة فً وطرٌقته رسائله فكانت ، الكتابة طرٌقته فً على ساروا عصره فً الرسائل كتاب ألن
 . اإلبداع على لهم ومحفزة ، والمملوكً األٌوبً : العصرٌن لكتاب الهداٌة

 

 الظاهر عبد بن الدٌن ـ مح2ًٌ
 : ومنهامؤلفاته

 "المنصور الملـ سٌرة فً والعصور ااٌام تشرٌف  ""الظاهر الملـ سٌرة فً الزاهر الرو  "
 

 والمملوكً ااٌوبً العصرٌن فً للرسائل الفنٌة الخصائص ماهً

 الكرٌم بالقرآن تتأثر -١

ا سجالً  فتعد العصر، احداث الرسالة تؤرخ -٢ ًٌ  تارٌخ

 .البدٌعٌة المحسنات الرسالتٌن فً تكثر - ٣
  األلفاظ بعض بغرابة الفاضل القاضً رسالة تمتاز - 4

 
 والمملوكً ااٌوبً :العصرٌن فً الخطابة :                 ثالًثا

 
ُّٓ  ٠ُؼلُّ  :ػًٍ ُِّ  ِٓ ٚاٌٍّّٛوٟ األ٠ٛثٟ اٌؼٖو٠ٓ فٟ اٌقطبثخ ف . األكث١خ اٌفْٕٛ أ٘

 .٤ٍب٤ٍخ ٝأكٌبه ثآهاء اُغٔب٤ٛو اُلبِٙخ،ٝاه٘بع اُو٤ْ ػٖ اُّلكبع ػ٤ِٔخ ك٢ أٍْٜ ألٗٚ

 

 .والمملوكً ااٌوبً العصرٌن فً الخطابة فً الحروب  ثر بٌن
، ٛنا ر٤ْٜ٘ ك٢ ٝأُـ٤ُٞخ ا٤ُِٖج٤خ اُؾوٝة أٍٜٔذ ام ِّٖ  أُؼب٢ٗ ٖٓ اًج٤و ٓقيًٝٗاب ُِقطجبء ٝٝكود اُل

 .ٝاألكٌبه

 

 :اٌؼٖو٠ٓ ٘ن٠ٓ فٟ اٌقطبثخ اىك٘به ئٌٝ أكد اٌزٟ اٌؼٛاًِ ٟ٘ ِب

ثَٜ ٝاُيٝا٣ب أَُبعل ث٘بء ؽوًخ ْٗبٛ - 1  ٝاُوُّ

 .ٓ٘يُزْٜ ٝهكغ ُِقطجبء اَُال٤ٖٛ روو٣ت - 2

 ٝاُؼٌَو٣خ ا٤َُب٤ٍخ ٝاُظوٝف أُـ٢ُٞ ٝاُـيٝ ا٤ُِٖج٢ ًبُـيٝ ٝٓؾليارٜب اُقطبثخ كٝاػ٢ رٞاكو - 3

 .ٝاُّل٤٘٣خ ا٤َُب٤ٍخ اُقطبثخ ٤ٍٔب ٝال اُقطبثخ اىكٛبه ػِٔذ ػ٠ِ اُز٢
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اٌٍّّٛوٟ  ٚ األ٠ٛثٟ اٌؼٖو٠ٓ فٟ اٌل١ٕ٠خ ٚ ا١ٌَب١ٍخ اٌقطت اىك٘به ػًٍ

 اُل٤٘٣خ ٝ ا٤َُب٤ٍخ ُِقطبثخ ٝكود اُز٢ اَُبئلح ا٤َُب٤ٍخ اُظوٝف ٝ أُـ٢ُٞ ٝ ا٤ُِٖج٢ اُـي٣ٖٝ ثَجت

. ٓؾليارٜب ٝ. كٝاػ٤ٜب

 

ٚاٌٍّّٛوٟ  األ٠ٛثٟ :اٌؼٖو٠ٓ فٟ اٌل١ٕ٠خ اٌقطبثخ أػالَ أّٙو ٘ٛ ِٓ

 .اُي٢ً ثٖ اُل٣ِّٖ ٓؾ٢٤

 

اٌيوٟ  ثٓ اٌل٠ِّٓ ِؾ١ٟ
 ؽَٖ أك٣ت، فط٤ت كو٤ٚ  اُّل٣ٖ ى٢ً ثبثٖ أُؼوٝف اُل٣ٖ، ثٔؾ٢٤ أُِوت اُوو٢ّ، ٓؾٔل أُؼب٢ُ أثٞ ٛٞ

 .اإلْٗبء

اٌيوٟ  اثٓ ألٍٍٛة اٌف١ٕخ اٌقٖبئٔ

 .اٌُو٣ْ ثبُووإ اُزٔضَ ػ٘ل ك٤ٜب فبٕخ اُل٤٘٣خ اُؼبٛلخ رجوى -1

 .اَُِٜخ أُؼب٢ٗ ماد اُٞاٙؾخ األُلبظ افز٤به ك٢ رزؤٗن -2

ب اُقطجخ ػ٠ِ ٣ٚل٢ ٓب ٝاُغ٘بً ًبَُغغ اُجل٣ؼ٤خ ٝأُؾَ٘بد اُج٤ب٤ٗخ اُٖٞه رٞظ٤ق -3 ًٍا  ا٤ٍٞٓن عو

 

 والمملوكً ااٌوبً العصرٌن فً الموسوعً التألٌف :رابعا

 الموسوعة
 

 :عرف الموسوعة 
 .هجائٌا ترتًٌبا مرتبة منها، مٌدان أو المعرفة، مٌادٌن مختلف فً والمعارف العلوم من شّتى معلومات ٌجمع كتاب

 

 الموسوعً التألٌف بداٌة
 الموسوعً االتّلجاه ذات المصنّلفات بع   ذكر
 للجاحظ "الحٌوان" كتاب

 .األصفهانً فرج ألبً "األغانً"

 .والمملوكً ااٌوبً :العصرٌن فً الموسوعات ازدهار عدد عوامل

أُـ٢ُٞ  ٝاُـيٝ ا٤ُِٖج٢ اُـيٝ -1

اإلْٗبء  ك٣ٞإ -2

اُٚقٔخ  أٌُزجبد اٗزْبه -3

بّ ٖٓو اٍزوطبة -4 ّْ  .ٝؿ٤وٛب ٝاُؼوام ٝاُٜ٘ل ًبألٗلٌُ أفوٟ أهطبه ٖٓ أُٜبعو٣ٖ ُِؼِٔبء ٝاُ

 .فٌه كتاًبا  و اإلنشاء لدٌوان رؤساء كانوا الموسوعات كتاب شهرمن هم ا

 .المقرٌزي – ٣ الصفدي الدٌن صالح- ٢ القلقشندي - ١

 .العصرٌن هذٌن فً مكانة كبٌرة للموسوعات كان علل
 األدباء انصرف التً والمعرفٌة والعلمٌة األدبٌة الكنوز تلك وجمعوا كثٌرون الكتابة من النَّلوع هذا على وأكبَّل  ألنه

 .والجهد والتتّبع الصبر من كثٌر فً جمعها إلى والعلماء
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 والمملوكً ااٌوبً :العصرٌن فً الموسوعات  شهر من
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  ِىضف اٌؼالِخ اٌىبٍِخِىضف اٌؼالِخ اٌىبٍِخ
   (اٌفصً اٌضبٟٔ :لعب٠ب أدث١خ )ػشثٟ ختصص (اٌفصً اٌضبٟٔ :لعب٠ب أدث١خ )ػشثٟ ختصص

  
  

  

(األدبـــــــــــــي )الـــفروع/       الرابــــــــع : المستوى    (األدبـــــــــــــي )الـــفروع/       الرابــــــــع : المستوى 
  
 
 
 

  
  

  
  07724323720772432372:   صاٌــــل الغبٌن    ت:   صاٌــــل الغبٌن    ت:إعـــــداد المـــــعلم  :إعـــــداد المـــــعلم  

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 :ـ ٣ؾلع اُطِجخ فَٔخ أث٤بد ّؼو٣خ ٖٓ ًَ ٖٓ 1

  (ٓلهٍخ اإلؽ٤بء اُٜ٘ٚخ  )االرغبٙ اٌُال٢ٌ٤ٍ. 

  االرغبٙ اُو٢َ٘ٓٝ. 

 ٟ ّؼو اُضٞهح اُؼوث٤خ اٌُجو 

  ّؼو أُوبٝٓخ. 

 .ـ ٣ؾلع اُطِجخ ٗٔٞمع٤ٖ ٖٓ ّؼو اُزلؼ٤ِخ ٝ ثٔب ال ٣وَ ػٖ ٍزخ أٍطو ٓززب٤ُخ ك٢ ًَ ٗٔٞمط 2

  
٠غت أْ ٠ىْٛ ؽفظه ٌألث١بد ١ٍٍّب ، ثؾ١ش ال رمغ فٟ األفطبء اإلِالئ١خ  ٚاٌي٠بكح ٚ اٌؾنف فٟ أٌفبظ األث١بد الْ مٌه ؽزّب : ػي٠يٞ اٌطبٌت

 .١ٍإصو فٟ ػالِزه 

 

 :أِب األث١بد اٌّمزوؽخ ٚ األًٍٙ ٌٍؾفع فٟٙ
 

 : االرغبٖ اٌىال١ٍىٟ

ــٗ اٌزَّنجـغ١ــال       وـبك اٌّــؼٍُ أْ ٠ــىْٛ هٍـٛال  لــــُ ٌٍــّـؼـٍُ ٚفِـّ

 أػٍّذ أّوف أٚ أعً ِٓ اٌنٞ      ٠جٕــٟ ٚ ٠ْٕئ أٔفَب ٚ ػمــٛال

 فٙٛ اٌنٞ ٠جــٕٟ اٌطجبع ل٠ّٛـخ      ٚ٘ٛ اٌنٞ ٠جٕٟ إٌفـًٛ ػلٚال

 ٚئما اٌّؼٍُ ٌُ ٠ىٓ ػلال ِْـٝ       هٚػ اٌؼلاٌخ فٟ اٌْجبة ٙئ١ال

 ٚئما أ١ٕت اٌمَٛ فٟ أفاللُٙ        فألــُ ػٍــ١ٙـُ ِـأرّب ٚ ػــ٠ٛال

 

 :ّؼو اٌضٛهح اٌؼوث١خ اٌىجوٜ

اك ؟ ـب اٌوؽبة رـغٔ ثبٌٛهَّن  ٌّٓ اٌّٚبهة فٟ ٙالي اٌٛاكٞ      ه٠َّـن

 اٌــٍـٗ اوــجو رـٍــه أِــخ ٠ــؼـوة       ٔفود ِٓ األغٛاه ٚ األٔغبك 

 ٛٛد اٌّواؽـً ٚ األٍٕـخ ّـوع       ٚاٌج١٘ ِزٍؼخ ِٓ األغّـــبك 

ٚ ِْذ رلن اٌجغٟ ، ١ِْخ ٚاصك      ثبٌـٍٗ ٚ اٌزـبه٠ـــ ٚ األعـلاك 

 ػـوة رطـٛع وـٍُٙٙ ٚغــالِـُٙ       ٌٍــّـٛد غـ١و ِـَقو ثم١بك 

 :االرغبٖ اٌوَِٕٟٚ

 فــأف١ــمـٟ ٠ـــب فــوافـــٟ            ٚ ٘ـٍـّـَّٟن ٠ــب ّـــــ١ـبٖ

 ٚارجـؼ١ٕــٟ ٠ـــب ّـ١ب٘ــٟ            ثــ١ٓ أٍــواة اٌـطّـ١ُٛه

 ٚاِــٍئٟ اٌـــٛاكٞ صــغـبء           ِٚـــواؽــب  ٚ  ؽــجــٛه

 ٚاٍّؼٟ ٌّ٘ اٌَٛالٟ            ٚ أْمٟ ػطو اٌي٘ٛه

 ٚأظوٞ اٌـٛاكٞ ٠غْـ١ـ             ـٗ اٌــٚجبة اٌّــَز١ٕو 

 :ّؼو اٌّمبِٚخ

 ؽلس فزبن ػٓ اٌٛؽُٛ اٌٚبه٠خ       ٠ب ّب٘لا ِأٍبح ِٖو اٌلاِــ١خ 

 ؽــلس ػـٓ األٛـــفبي ٠َٛ رّوكٚا        و١ف افزلٚ٘ب ثبٌلِبء اٌفــب١ٔخ

 ٚػـــٓ األ٠ــبِٝ ٚ ا١ٌزـبِٝ ؽ١ّٕب        مهفذ ػ١ُٛٔٙ اٌلِٛع اٌمب١ٔخ

 ٚ رَٙـَّنلد أعفبٔـُٙ  فجــلد ٌـٙـُ        ػــ١ٓ ِــإهلخ ٚ ػــ١ٓ ثـبو١خ

ـــٗ ٔـــٛه ٚ ؽــك  كَ اٌــضــٛاه رــؼوفــــٗ فــؤــَــب         ٚ رؼـــٍُ أَّٔـن

 :ّؼو اٌزفؼ١ٍخ ـ إٌّٛمط األٚي

 ٠ب ثالكٞ 

 ِضٍّب ٠ىجو ف١ه اٌْغو اٌط١ت 

 ٔىجو

 فبىهػ١ٕب فٛق أ٘لاثه 

 ى٠زٛٔب ٚ ىػزو

 ٚاؽ١ٍّٕب أِال ِضً ٕجبػ اٌؼ١ل ، أفٚو 

 :ّؼو اٌزفؼ١ٍخ ـ إٌّٛمط اٌضبٟٔ

 ٚ اٍّغ اٌموٜ رئٓ ٚ اٌّٙبعو٠ٓ 

 ٠ٖبهػْٛ ثبٌّغبك٠ف ٚ ثبٌمٍٛع 

 :ػٛإف اٌق١ٍظ ٚ اٌؼٛك، ِْٕل٠ٓ 

 .....ِطو

 ....ِطو 

 .....ِطو

 

 

 

 

األث١بد اٌّمزوؽخ ٚ اٌّطٍٛثخ 
 "اٌفًٖ اٌضبٟٔ " ٌٍؾفع فٟ

 



61 

 

 

 

 

 

 : ّٙلد اٌؾووخ اٌضمبف١خ ْٔبٛب ٍِؾٛظب فٟ اٌؼٖو اٌؾل٠ش ٔز١غخ ػلح ػٛاًِ ، اموو٘ب ـ1

 .ـ فٚؼذ ٓؼظْ اُجالك اُؼوث٤خ ُالٍزؼٔبه ٓٔب أكٟ ا٠ُ ظٜٞه ؽوًبد اُزؾوه ا٤ُ٘ٛٞخ 1

 . ـ االٗلزبػ ػ٠ِ اُؾٚبهح اُـوث٤خ 2

 .ـ ى٣بكح ؽوًخ اُزوعٔخ ثٕٞلٜب  ٤ٍِٝخ ارٖبٍ ث٤ٖ اُْوم ٝ اُـوة 3

 .ـ اهٍبٍ اُجؼضبد اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ أٝهٝثب ٝ اُزؤصو ثب٥كاة اُؼب٤ُٔخ 4

 . ـ ظٜٞه اُٖؾبكخ اُز٢ ًبٗذ ٓز٘لَب ٌُض٤و ٖٓ األكثبء ٝ أُلٌو٣ٖ ك٢ ٖٓو ٝ اُجالك اُؼوث٤خ االفو5ٟ

  

 .ػلك أثوى ارغب٘بد اٌْؼو اٌؼوثٟ فٟ اٌؼٖو اٌؾل٠ش

 (االرغبٙ اٌُال٢ٌ٤ٍ ٝ ٓلهٍخ اإلؽ٤بء ٝ اُٜ٘ٚخ  ) .1

 االرغبٙ اُوٝٓب٢َٗ  .2

 ّؼو اُضٞهح اُؼوث٤خ اٌُجوٟ .3

 ّؼو اُزلؼ٤ِخ .4

 .ّؼو أُوبٝٓخ  .5

 .عٔبػخ اُل٣ٞإ ، عٔبػخ أثُٞٞ ، اُْؼو أُٜغو١  .6

 

واالجتاِوانكالسٛكٙؤويدرستواإلحٛاءؤوانُٓضت
 (االرغبٖ اٌىال١ٍىٟ ٚ ِلهٍخ اإلؽ١بء ٚ إٌٙٚخ  )ػوف ِٖطٍؼ 

 ٢ٛٝ ؽوًخ ّؼو٣خ اُزيّ ك٤ٚ ّؼواإٛب ث٘ظْ ػ٠ِ ٜٗظ اُْؼو اُؼوث٢ ك٢ ػٖٞه اىكٛبهٙ ٓغ :اٌزؼو٠ف 

أُؾبكظخ ػ٠ِ ث٤٘خ اُو٤ٖلح اُؼوث٤خ ٝ ارقبمٛب ٓضال ٣ؾزنٟ ك٢ أٝىاٜٗب ٝ هٞاك٤ٜب ٝ ٓزبٗخ أٍِٞثٜب ٝعياُخ 

 .أُلبظٜب ٝ عٔبٍ ث٤بٜٗب 

 

 فٟ األكة اٌؼوثٟ (ِلهٍخ األؽ١بء ٚ إٌٙٚخ  )ِٓ هائل 

  ٓؾٔٞك ٍب٢ٓ اُجبهٝك١

 ٚ ِٓ ٠ّضٍٙب ِٓ اٌْؼواء اٌؼوة  (ِلهٍخ اإلؽ١بء ٚ إٌٙٚخ)ٍُ اٌغ١ٍ١ٓ اٌٍن٠ٓ رّضٍذ ف١ّٙب ٘نٖ اٌؾووخ 

  .ٓؾٔٞك ٍب٢ٓ اُجبهٝك١ ،أؽٔل ّٞه٢ ،ؽبكع اثوا٤ْٛ :فٟ اٌغ١ً األٚي 
 

 .ٓؼوٝف اُوٕبك٢ ، ٓؾٔل ٜٓل١ اُغٞاٛو١ ، ػٔو أثٞ ه٣ْخ .اٌغ١ً اٌضبٟٔ 

 

 :ث١ٓ ِظب٘و أؽ١بء اٌْؼو اٌؼوثٟ ٌلٜ ِلهٍخ اإلؽ١بء ٚ إٌٙٚخ   

هٞح أٍِٞثٜب ، عٔبٍ ٓؼب٤ٜٗب ، اُزياّ : اؽزناء ٜٗظ اُْؼواء اُولا٠ٓ ك٢ ث٘بء اُو٤ٖلح اُؼوث٤خ ٖٓ ؽ٤ش . 1

 . ؛ أ١ ٝؽلح اُٞىٕ ٝ اُوبك٤خ ٝاُو١ٝ (أٚ ػوف ػّٛك اٌْؼو اٌؼوثٟ / ٚٙؼ : ً  )ػٔٞك اُْؼو اُؼوث٢

 

 

 

 

 اُضبُضخ: اُٞؽلح 
 هٚب٣ب ٖٓ اُْؼو ك٢ اُؼٖو اُؾل٣ش
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ٚٙؼ ّؼو / ػوف  ). ـ اٗزْبه ّؼو أُؼبهٙبد اُن١ ٣ؼل اؽ٤بء ؽو٤وب ُؼ٤ٕٞ اُْؼو اُؼوث٢ اُول٣ْ 2

 ٢ٛٝ هٖبئل َٗغٜب هبئِٞٛب ػ٠ِ ٜٗٔ هٖبئل ٍبثوخ ْٜٓٞهح ، رْزوى ٓؼٜب ك٢ اُٞىٕ ٝ (اٌّؼبهٙبد 

 .اُوبك٤خ ٝ ٓٞٙٞػبٛب اُؼبّ ٝؽوف اُو١ٝ ٝ ؽوًزٚ 

 

 .ئِبَ اٌّؼبهٙبد اٌْؼو٠خ فٟ اٌؼٖو اٌؾل٠ش  (أؽّل ّٛلٟ  )٠ؼل :  ػًٍ

 . كول ػبهٗ ثبئ٤خ أث٢ رٔبّ ، ٝ ٤٘٤ٍخ اُجؾزو١ ، ٝ ٤ٗٞٗخ اثٖ ى٣لٕٝ ٝ كا٤ُخ اُؾٖو١ ، ٝٛٔي٣خ اُج٤ٕٞو١

 

 .ـ اُزلبػَ ٓغ األؽلاس ا٤َُب٤ٍخ ٝ االعزٔبػ٤خ ، ٓٔب أكٟ ا٠ُ ظٜٞه أؿواٗ ّؼو٣خ عل٣لح 3

 .موو٘ب  اأٚ أكٜ اٌزفبػً ِغ األؽلاس ا١ٌَب١ٍخ ٚ االعزّبػ١خ ، ئٌٝ ظٙٛه أغواٗ ّؼو٠خ عل٠لح

 .ـ ٓٞاًجخ اُٜ٘ٚخ اُؼ٤ِٔخ اُؾل٣ضخ3ـ اُلػٞح ا٠ُ اُزؼ٤ِْ 2ـ  اُْؼو ا٢ُ٘ٛٞ 1

 

ـ رط٣ٞغ اُْؼو اُؼوث٢ ُلٖ أَُوػ ػ٠ِ ٣ل أؽٔل ّٞه٢،كول ٗظْ ًض٤وا ٖٓ أَُوؽ٤بد اُْؼو٣خ ٜٓ٘ب 4

 . ٕواع ٤ًِٞثبروا ٝ ٓغٕ٘ٞ ٠ِ٤ُ ، ٝػ٘زوح 

 .ِٓ اٌْبػو اٌنٞ ٛٛع اٌْؼو اٌؼوثٟ ٌٍمٖٔ اٌزبه٠قٟ اٌٍّؾّٟ

 .أؽٔل ٓؾوّ  

  "اال١ٌبمح االٍال١ِخ " ػوف اإل١ٌبمح اإلٍال١ِخ 
٢ٛٝ ِٓؾٔخ ٖٓ اُْؼو ًزجٜب أؽٔل ٓؾوّ  ك٢ صالس آالف ث٤ذ رؾلس ك٤ٜب ػٖ ٤ٍوح اُ٘ج٢ ٓؾٔل ػ٤ِٚ 

اُٖالح ٝ اَُالّ ك٘ظٜٔب ك٢ صالصخ آُق ث٤ذ ٕٞه ك٤ٜب ؽ٤بح اُ٘ج٢ اٌُو٣ْ ٓ٘ن ٝالكرٚ ؽز٠ ٝكبرٚ ،ِٓزيٓب 

 .اُزَََِ اُي٢٘ٓ ك٢ ػوٗ األؽلاس 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػلك اٌقٖبئٔ اٌف١ٕخ ٌالرغبٖ اٌىال١ٍىٟ

ٝؽلح : ٣غبه١ اُْؼواء اُولا٠ٓ ك٢ روب٤ُل اُو٤ٖلح اُؼوث٤خ ٖٓ ؽ٤ش . 1

اُٞىٕ  ٝاُوبك٤خ ٝ اُو١ٝ ، ٝهٞح أُؼب٢ٗ ٝ افز٤به األُلبظ ٖٓ أُؼغْ 

 .(ٓطٞهخ ػ٠ِ األػٞاك / ٗبئؼ اُطِؼ / الػظ اُْٞم  ): اُْؼو١ اُول٣ْ ًٔضَ 

 

ٝ / ٣غلك ك٢ أؿواٙٚ اُْؼو٣خ ٝ ٓٞٙٞػبرٚ ، كظٜو اُْؼو ا٢ُ٘ٛٞ . 2

 .اُؤٖ أَُوؽ٢ 

 

 :رـِت ػ٠ِ أّؼبهٙ اُ٘جوح اُقطبث٤خ ،ًٔب ك٢ هٍٞ أؽٔل ّٞه٢ . 3

        هْ ُِٔؼِْ ٝكِّٚ اُزَّجغ٤ال       ًبك أُؼِْ إٔ ٣ٌٕٞ هٍٞال 
 

 

 



63 

 

و:االجتاِوانزٔياَسٙ
و

 .ظٙو االرغبٖ اٌوِٚبَٟٔ فٟ األكة اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش ٔز١غخ ػلح ػٛاًِ اموو٘ب 

 .اُزطٞهاد ا٤َُب٤ٍخ ٝ االعزٔبػ٤خ ٝ اُضوبك٤خ ك٢ اُؼبُْ اُؼوث٢ .1

 .االٗلزبػ ػ٠ِ األكة اُـوث٤خ ثٌَْ ٓجبّو ٝ ؿ٤و ٓجبّو أٝ ػٖ اُطو٣ن اُزوعٔخ. 2

 .ِب اٌّلاهً اٌزٟ رّضً االرغبٖ اٌوِٚبَٟٔ فٟ اٌْؼو اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش 

  .عٔبػخ اُل٣ٞإ ، عٔبػخ أثُٞٞ ، ّؼو أُغٜو

 

 :ػوف عّبػخ اٌل٠ٛاْ. أ 
٢ٛٝ ؽوًخ رغل٣لٙ ك٢ اُْؼو اُؼوث٢ اُؾل٣ش ظٜود ك٢ اُٖ٘ق االٍٝ ٖٓ اُووٕ اُؼْو٣ٖ اصو ٕالد 

ُِّ األػالَ اٌضالصخ  ) .ػجبً اُؼوبك ، اثوا٤ْٛ أُبى٢ٗ ٝ ػجل اُوؽٖٔ ٌّو١: كٌو٣خ هبٓذ ث٤ٖ أػالٜٓب  ٍ

 .(ٌغّبػخ اٌل٠ٛاْ 

 .ٍجت ر١َّخ عّبػخ اٌل٠ٛاْ ثٙنا االٍُ : ػًٍ 

 " .اُل٣ٞإ ك٢ األكة ٝ اُ٘ول " َٗجخ ا٠ُ ًزبة 

 

 .ثّٓ رأصو أرجبع ِلهٍخ عّبػخ اٌل٠ٛاْ ِٓ اٌْؼواء

 " .ٛبىُذ " ٝ " ٢ِ٤ّ " رؤصود ثبُضوبكخ األكث٤خ االٗغ٤ِي٣خ ٤ٍٔب هٝاكٛب  

 

 . كػٛح عّبػخ اٌل٠ٛاْ ئٌٝ رٛفٟ اٌٖلق اٌفٕٟ فٟ اٌْؼو : ػًٍ

 .الٕ اُْؼو ُل٣ْٜ رؼج٤و ٕبكم ػٖ ٝعلإ اُْبػو ٝ رغبهثٚ اُؼبٛل٤خ ٝ رؤٓالرٚ اُ٘ل٤َخ 

 

 .اثزؼبك عّبػخ اٌل٠ٛاْ ػٓ ّؼو إٌّبٍجبد ٚ اٌّغبِالد ػًٍ مٌه

 .الٕ ّؼوْٛ ٣ؼل رؼج٤وا ٕبكهب ػٖ ٝعلإ اُْبػو ٝ رغبهثٚ اُؼبٛل٤خ ٝ رؤٓالرٚ اُ٘ل٤َخ 

 

 .٠غٍت ػٍٝ ّؼو عّبػخ اٌل٠ٛاْ اٌؼّك ٚ اٌغّٛٗ  : ػًٍ

 .ألٗٚ ٣طـ٠ ػ٠ِ ٓٚب٤ٓ٘ٚ اُغبٗت اُلٌو١ ٝ اُلَِل٢ ٝ ٣ؼبُظ االٓٞه اُ٘ل٤َخ

 

 :ػلك أثوى اٌّالِؼ اٌزٟ رٕبٌٚٙب ّؼو عّبػخ اٌل٠ٛاْ 

اُزؼج٤و ػٖ اُ٘لٌ اإلَٗب٤ٗخ ٝٓب ٣زَٖ ثٜب ٖٓ رؤٓالد كٌو٣خ ٝ ٗظواد كَِل٤خ ٗبّئخ ػٖ رغبهة ٗل٤َخ . 1

مار٤خ ٣وٕل ك٤ٜب اُْبػو اٗلؼبالرٚ ٝ رؤٓالرٚ ٝ أكٌبهٙ ، ٝ أًضوٝا ٖٓ اُؾل٣ش ػٖ اُؾوبئن إٌُٞ ٝ أٍواه 

    .اُٞعٞك ٝ ػبُْ أُغٍٜٞ 

 .اُزلبػَ ٓغ ٓٞٙٞػبد اُطج٤ؼخ اُؾ٤َخ كبُْبػو ٣ل٤٘ ػ٤ِٜب ٖٓ رؤٓالرٚ ٝ فٞاٛوٙ. 2
 .اُؾل٣ش ػٖ اٌُْٟٞ ٝ األُْ ، ٝ اإلؽَبً ثب٤ُٚن ٝ اَُؤّ ؛ُنُي عبءد ثؼ٘ أّؼبهْٛ ر٣ٖٞوا ُزِي أُؼبٗبح . 3

 اُزغل٣ل ك٢ األٝىإ ٝ اُوٞاك٢  . 4

 أُؾبكظخ ػ٠ِ اُٞؽلح اُؼ٣ٞٚخ . 5

 

 

 

 

 ػلك أُ٘ فٖبئٔ ّؼو عّبػخ اٌل٠ٛاْ 

اُزغل٣ل ك٢ أُؼب٢ٗ اُْؼو٣خ ثبُزو٤ًي ػ٠ِ اُناد ٝ ا٤ُٜبّ . 1

ثبُطج٤ؼخ ٝ ٓؼبُغخ أُٞٙٞػبد اُ٘ل٤َخ ٝ االٖٗواف ػٖ 

 .ّؼو أُ٘بٍجبد  

 .٣ٜزْ ثزؾو٤ن اُٞؽلح اُؼ٣ٞٚخ ُِو٤ٖلح . 2

 .٣طـ٠ ػ٠ِ ثؼ٘ ٓٚب٤ٓ٘ٚ اُغبٗت اُلٌو١ اُلَِل٢ . 3
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و:مجاػتو بٕنٕ
٢ٛٝ اؽلٟ أُلاهً األكث٤خ ك٢ األكة اُؼوث٢ اُؾل٣ش ٙٔذ ثؼ٘ ّؼواء االرغبٙ اُوٝٓب٢َٗ : اٌزؼو٠ف 

  .ك٢ ٖٓو ٝ اُؼبُْ اُؼوث٢

  .ر١َّخ عّبػخ أثٌٛٛ ثٙنا االٍُ: ػًٍ

 .ٝ ٤ٍٔذ ثٜنا االٍْ َٗجخ ا٠ُ اُٚ ا٤ٍُٞٔو٠ ٝ اُْؼو ػ٘ل اإلؿو٣ن 

 

 :ِب اٌؼٛاًِ اٌزٟ أٍّٙذ فٟ ظٙٛه ٚرأ١ٌٍ عّبػخ أثٌٛٛ 

 اُغلاٍ اُن١ اؽزلّ ث٤ٖ االرغبٙ أُؾبكع ٝ عٔبػخ اُل٣ٞإ . 1

 رواعغ اإلٗزبط اُْؼو١ ُغٔبػخ اُل٣ٞإ .2

 .ى٣بكح االٗلزبػ ػ٠ِ ا٥كاة اُـوث٤خ.3

 .اُزؤصو ثؤكثبء أُٜغو . 4

 

اؽٔل ى٢ً اثٞ ّبك١ ، اثوا٤ْٛ ٗبع٢ ، ػ٢ِ ٓؾٔٞك ٛٚ ، أثٞ :أُئٌٍ  : ِٓ أّٙو هٚاك عّبػخ أثٌٛٛ 

 .اُوبٍْ اُْبث٢ ، ٓؾٔٞك ؽَٖ أٍبػ٤َ 

 .اثزؼلد عّبػخ أثٌٛٛ ػٓ ّؼو إٌّبٍجبد ٚ اٌّغبِالد : ػًٍ

 .الٕ اُْؼو ػ٘لْٛ رغوثخ مار٤خ ر٘جغ ٖٓ األػٔبم 

 
 .ثؼضذ عّبػخ أثٌٛٛ عٛا ّؼو٠ب عل٠لا ٠ّيط ث١ٓ اٌزواس اٌْؼو اٌؼوثٟ اٌمل٠ُ ٚ األكة األٚهٚثٟ اٌؾل٠ش : ػًٍ

ام كػٞا ا٠ُ اُٞؽلح اُؼ٣ٞٚخ ُِو٤ٖلح ، ٝ اثزؼلٝا ػٖ أُغبٓالد ٝ أُ٘بٍجبد ، ٝ ٛوهٞا ٓٞٙٞػبد 

 .عل٣لح ، ٝر٘بُٝٞا األ٤ّبء اُج٤َطخ أُؤُٞكخ ثوٝػ اَٗب٤ٗخ ٝ رؤَٓ كٌو١ 

 

 .ػًٍ أوضو عّبػخ أثٌٛٛ ِٓ  ّؼو ِٕبعبح اٌطج١ؼخ 

 .ألٜٗب ٓالمْٛ ا٥ٖٓ اُن١ ثضٞا ا٤ُٚ ْٓبػوْٛ ٝ عؼِٞٛب رْبهًْٜ أؽب٤ٍَْٜ ٝ اثزؼلٝا ػٖ ٕٝلٜب اُزو٤ِل١

 

 :ػلك أثوى اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ رٕبٌٚٙب ّؼواء أثٌٛٛ 

أًضود عٔبػخ أثُٞٞ ٖٓ ٓ٘بعبح : ػَِ  )االٗـٔبً ك٢ اُطج٤ؼخ ٝ اُزؼِن ثغٔبُٜب ٝ رْق٤ٖٜب ٝ ٓ٘بعبرٜب  . 1

ام اٜٗب ٓالمْٛ ا٥ٖٓ اُن١ ثضٞا ا٤ُٚ ْٓبػوْٛ ، ٝعؼِٞٛب رْبهًْٜ أؽب٤ٍَْٜ ، ٝ اثزؼلٝا ػٖ  (اُطج٤ؼخ 

 .ٕٝلٜب اُزو٤ِل١ ٝ أًضوٝا ٖٓ اُزؼج٤و ػٖ ٓؼب٤ْٜٗ ثبُٖٞهح اُْؼو٣خ 

 

االٛزٔبّ ثبُؾت ٝ اُؾل٣ش ػٖ أُواح ، ٝػالهخ اُؼبّن ثبُٔؼْٞم ٝ اُْؼٞه ثبالُْ ٝ اُؾوٓبٕ ٝ . 2

 :االؽَبً ثبُـوثخ اما ؿبة اُؾج٤ت 

االٍزٔزبع ثؾ٤بح اُو٣ق ٝ ثَبٛزٜب ٝ ٤ٛت أِٜٛب ، ٝاُؾل٣ش ػٖ اُوػبح ٝ ٓظبٛو اُؾ٤بح ه٢ اُو٣ق ٝ . 3

 .اُلػٞح ُالٖٗواف ػٖ ؽ٤بح أُل٣٘خ 

 .اُؾ٤ٖ٘ ٝ اُْٞم ا٠ُ اُٖٞٛ ٝ اُنًو٣بد اُغ٤ِٔخ . 4

 

 :ػلك اٌقٖبئٔ اٌف١ٕخ ٌْؼو عّبػخ أثٌٛٛ ِغ اٌزّض١ً  

 

 

 

 

 ـ ا٤َُٔ ا٠ُ اُزْق٤ٔ ٝ اُزغ٤َْ ٖٓ فالٍ اٍزقلاّ اُٖٞهح اُْؼو٣خ 1

 ـ ٣َزقلّ األُلبظ أُٞؽ٤خ كز٘زوَ األُلبظ اُج٤َطخ أُؤُٞكخ ا٠ُ ٓؼبٕ ثؼ٤لح 2

ـ ٣ٜزْ ثبُزغوثخ اُْؼو٣خ ، كبُو٤ٖلح رجغ ٖٓ أػٔبم اُْبػو ؽ٤ٖ ٣زؤصو ث٢ْء ٝ ٣َزغ٤ت ُٚ 3

 اٍزغبثخ اٗلؼب٤ُخ 
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وشؼزوادلٓجزوجـوـ
ٝٛٞ اُْؼو اُن١ ٗظٔٚ اُْؼواء اُؼوة أُٜبعو٣ٖ ك٢ أٓو٣ٌب أُْب٤ُخ ٝ أٓو٣ٌب اُغ٘ٞث٤خ ك٢ : اُزؼو٣ق 

 .أٝافو اُووٕ اُزبٍغ ػْو ًٝٞٗٞا هٝاثٜ أكث٤خ ٝ إٔلهٝا ٕؾلب ٝ ٓغالد أكث٤خ رٜزْ ثْئْٜٝٗ

 .اموو اٌواثطز١ٓ األكث١ز١ٓ اٌٍز١ٓ أٍَٙب ّؼواء اٌّٙغو 

 .اُواثطخ اُو٤ِٔخ ك٢ أُٜغو أُْب٢ُ . 1

 .اُؼٖجخ األٗل٤َُخ ك٢ أُٜغو اُغ٘ٞث٢ . 2

 

 .ِب اٌؼٛاًِ اٌزٟ اٍّٙذ فٟ رى٠ٛٓ ّؼو اٌّٙغو 

 .ـ اُلزٖ اُلاف٤ِخ ٝ اُؾوٝة األ٤ِٛخ اُؼوث٤خ2ـ ربصو اُؼوة ثبُظوٝف ا٤َُب٤ٍخ ٝ االعزٔبػ٤خ  1

 

 :ِٓ ٘ٛ ِإٌٍ اٌواثطخ اٌم١ٍّخ ِٚٓ ُ٘ أثوى هٚاك٘ب 
 .ا٤ِ٣ب أثٞ ٓب٢ٙ ، ٤ٓقبئ٤َ ٗؼ٤ٔخ ،  ٤َٗت ػو٣ٚخ :  هئ٤َٜب عجوإ ف٤َِ عجوإ ٝهٝاكٛب 

 : ِٓ ٘ٛ هئ١ٌ اٌؼٖجخ األٔل١ٌَخ ِٚٓ ُ٘ أثوى هٚاك٘ب
 .كٞى١ أُؼِٞف ا٤ُبً كوؽبد :  هئ٤َٜب ه٤ّل فٞه١ هٝاكٛب

 

ِب ٟ٘ ػٕبٕو )أٚ . ػًٍ رطٛه ؽووخ اٌْؼو اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش فٟ اٌّٙغو ٚاٌؼبٌُ اٌؼوثٟ ػٍٝ ؽلٍّ ٍٛاء 

 (اٌزغل٠ل اٌزٟ ثوىد ٌلٜ ٘نٖ اٌواثطخ

 .ُٔب هبٓذ ثٚ اُواثطخ اُو٤ِٔخ ٖٓ رغل٣ل ك٢ اُوإ٣خ ٝ اُِـخ ٝ اإل٣وبع 

 

 اٌْؼو ِٚبٌٛا ئٌٝ اٌزغل٠ل فٟ اٌٛاٙؾخاٌٍَٙخ   ٚ اٌولخ ٚ اٌٍغخ اٌّٙغو اٌَالٍخغٍت ػٍٝ ّؼو ّؼواء:ػًٍ

 .  أٚ ِب اٌؼٛاًِ اٌزٟ أصود فٟ اٌْؼواء اٌّٙغو١٠ٓ  

ػبُ ّؼواء أُٜغو أعٞاء اُؾو٣خ ٝ الٗلزبػ ك٢ اُجالك اُغل٣لح ، ٝ افزِطٞا ثبٌَُبٕ األ٤٤ِٕٖ ٝ رؤصوٝا 

 .ثبألكة األٓو٢ٌ٣ ، ٝ اًزٞٝا ث٘به اُـوثخ ٝ اُجؼل ػٖ األَٛ ٝ األٝٛبٕ

  

 :ػلك أثوى ِٛٙٛػبد ّؼو اٌّٙغو 

 اُؾ٤ٖ٘ ا٠ُ اُٖٞٛ . 1

 :اُزلبإٍ ٝ األَٓ . 2

 .اُزَبٓؼ ٝ اُزؼب٣ِ . 3

 .اُ٘يػخ اإلَٗب٤ٗخ. 4

 .االرغبٙ ا٠ُ اُطج٤ؼخ . 5

  .اُلػٞح ا٠ُ اُو٤ٓٞخ اُؼوث٤خ. 6

 

 

 

 

 

 

 

 .ػلك اٌقٖبئٔ اٌف١ٕخ ٌْؼو اٌّٙغو 

٣ٞظق اُوٓي ُِزؼج٤و ػٖ ثؼ٘ أُؼب٢ٗ اُزؤ٤ِٓخ ٝ اإلَٗب٤ٗخ ،كول هاة ا٤ِ٣ب . 1

 . أثٞ ٓب٢ٙ ك٢ اُز٤٘٤خ اُؾٔوبء هٓيا ُإلَٗب٢ٗ األٗب٢ٗ 

٤ٔ٣َ ا٠ُ اُزغل٣ل ك٢ أُٞٙٞػبد ٝ اُزو٤ًي ػ٠ِ اُو٤ْ اإلَٗب٤ٗخ ًبُزَبٓؼ . 2

 ٝ اُزؼب٣ِ ٝ اُزؼبٕٝ ، ٝ رغ٠ِ مُي ك٢ ّؼو ا٤ُبً كوؽبد ٝ ه٤ّل فٞه١ 

٣٘ظْ ػ٠ِ األٝىإ اُو٤ٖوح أُغيٝءح ، ٝ ٤ْ٣غ ك٤ٚ اُزؾوه ٖٓ اُوبك٤خ . 3

 .أُٞؽلح ، ًٔب ك٢ ه٤ٖلح اُٜ٘و أُزغٔل ُٔقبئ٤َ ٗؼ٤ٔخ 
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و
وشؼزوانثٕرةوانؼزبٛتوانكربٖ:وثاَٛا

 .ِٓ أثوى اٌْؼواء اٌن٠ٓ ٚاوجٛا أؽلاس اٌضٛهح اٌؼوث١خ اٌىجوٜ 

 .كئاك اُقط٤ت ، ع٤َٔ اُؼظْ ، ا٤ُبً كوؽبد ، ٓؾٔل اُؼلٗب٢ٗ ، ٓؾٔل ٜٓل١ اُغٞاٛو١ 

 

 .ػلك ِٛٙٛػبد ّؼو اٌضٛهح اٌؼوث١خ اٌىجوٜ 

 .االػزياى ثبُو٤ٓٞخ اُؼوث٤خ .1

 :االٍز٤بء ٖٓ ٤ٍبٍخ اُؼضٔب٤٤ٖٗ ، ٝ ٕٝق ظِْٜٔ  .2

 .ٓلػ اُْو٣ق اُؾ٤َٖ ثٖ ػ٢ِ ٝ أث٘بئٚ ، ٝ اُزؤ٤ًل ػ٠ِ أؽو٤زْٜ ك٢ أُِي  .3

 .ٕٝق رغبٝة األٓخ اُؼوث٤خ ٓغ اُضٞهح  .4

 .هصبء اُْو٣ق اُؾ٤َٖ ثٖ ػ٢ِ  .5

 .اُزـ٢٘ ثنًوٟ اُضٞهح اُؼوث٤خ اٌُجوٟ  .6

 

 .ٌمت فإاك اٌقط١ت ّبػو اٌضٛهح اٌؼوث١خ اٌىجوٜ:ػًٍ 

 .ث٤ٖ ٣ل١ اُْو٣ق اُؾ٤َٖ ثٖ ػ٢ِ ثؼلاػالٕ اُضٞهح ٓجبّوح (رؾ٤خ اُٜ٘ٚخ)ألٗٚ أُوب ه٤ٖلرٚ أُْٜٞهح 

 

 :٠ؼل ّؼو اٌضٛهح اٌؼوث١خ ٍغال ربه٠ق١ب ٌألؽلاس ا١ٌَب١ٍخ ػًٍ مٌه

ام هٍْ ُٞؽخ ٝاٙؾخ أُؼبُْ رج٤ٖ األّقبٓ ٝ اُزٞاه٣ـ ٝ أُٞاهق ا٤َُب٤ٍخ أثبٕ اُضٞهح اُؼوث٤خ ًٔب ث٤٘ذ 

 .األمٟ اُن١ ُؾن اُؼوة ٖٓ اُؼضٔب٤٤ٖٗ ٝ ٓٞهق اُؼوة ٖٓ اُضٞهح ٙل اُؼضٔب٤٤ٖٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و
وشؼزوانتفؼٛهت:وثانثا

 .٠ؼل ّؼو اٌزفؼ١ٍخ صٛهح ؽم١م١خ فٟ ػبٌُ اٌْؼو اٌؼوثٟ ٚ أُ٘ ؽٍمخ فٟ رطٛهٖ : ػًٍ

 .كٜٞ ّؼو ٓٞىٕٝ رؾوه ٖٓ ٝؽلح اُوبك٤خ ٝ اُجؾو اُؼو٢ٙٝ ٝ اُزياّ ٗظبّ اُزلؼ٤ِخ 

 

 .ٌّبما ٍّٟ ّؼو اٌزفؼ١ٍخ ثٙنا االٍُ 

 .ألٗٚ ٣٘ظْ ػ٠ِ رلؼ٤ِخ ٝاؽلح ك٢ اُو٤ٖلح ًِٜب ، ٝ ال ٣زو٤ل ثؼلك ٓؼ٤ٖ ٖٓ اُزلؼ٤الد ك٢ ًَ ٍطو 

 

 

 .اموو صالصخ ِٓ اٌقٖبئٔ اٌف١ٕخ ٌْؼو اٌضٛهح اٌؼوث١خ اٌىجوٜ 

 .٣َزقلّ اُ٘جوح اُقطبث٤خ ٝ اُزؼج٤و أُجبّو ػٖ أُؼب٢ٗ .1

٣زٖق ثَٔٞ اُؼبٛلخ ٝ ؽواهرٜب ٖٓ فالٍ االػزياى ثبُو٤ٓٞخ .2

اُؼوث٤خ ٝ ٕٝق اُظِْ اُن١ ٝهغ ػ٠ِ اُْؼٞة اُؼوث٤خ ٝ اُزطِغ 

 .ا٠ُ اُزؾوه 

 .٣ِزيّ ػٔٞك اُْؼو اُؼوث٢ . 3
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 .ػلك صالصخ ِٓ أػالَ ّؼو اٌزفؼ١ٍخ فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ

 .ػجل اُٞٛبة اُج٤بر٢ ، ٕالػ ػجل اُٖجٞه ، كلٟٝ ٛٞهبٕ ، ٓؾٔٞك كه٣ِٝ ، أك٤ٌٗٝ ، ٗياه هجب٢ٗ 

 

 .ػلك صالصخ ِٓ هٚاك ّؼو اٌزفؼ١ٍخ فٟ األهكْ 
 .ؽ٤له ٓؾٔٞك ، ػجل هللا هٙٞإ ، ؽج٤ت اُي٣ٞك 

 

 .اموو أثوى لٚب٠ب ّؼو اٌزفؼ١ٍخ ٚ ِٛٙٛػبرٗ 

 .اإل٣وبع ا٤ٍُٞٔو٢ . 1

 .أكٚاد اٌْبػو ٌزؾم١ك اإل٠مبع ا١ٌٍّٛمٟ فٟ ّؼو اٌزفؼ١ٍخ  ِب ٟ٘
  :اٌزىواه ثأٔٛاػٗ.1 

 .اٌٖٛهح اٌْؼو٠خ . 2

 اٌوِي ٚ األٍطٛهح. 3

 .ّؼو اٌزفؼ١ٍخ وض١وا ِب ٠ٛظف اٌوِي ٚ األٍطٛهح : ػًٍ 
 .٤ُي٣ل أُؼ٠٘ ػٔوب ٝ ٣ورو٢ ثبَُٔزٟٞ اُل٢٘ ُِو٤ٖلح: ُِز٤ِٔؼ ثبُٔؾزٟٞ ػٞٙب ػٖ اُزٖو٣ؼ ٝ ٣َزقلّ األٍطٞهح: ك٤وٓي

 

  االٔي٠بػ اٌلالٌٟ. 4

ٝٛٞ اُؼلٍٝ ثبُِـخ ػ٠٘ أُؼ٠٘ أُؼٜٞك ، ٝ اُقوٝط ػٖ أُؼ٠٘ : ػوف أُوٖٞك ثبالٗي٣بػ اُلال٢ُ 

أُؤُٞف ، ٝ رٞظ٤ق األُلبظ ك٢ ؿ٤و ٓب ٝٙؼذ ُٚ ، ٝ ٛنا ٤ٔ٣ي ُـخ اُْؼو ، ٝ ٣ؼط٢ اُِلع كالُخ ٓغبى٣خ  

 .ٝ ٣ي٣ل ّؼو اُزلؼ٤ِخ ؿٔٞٙب 

 

  اٌزٕبٓ.5

ٝٛٞ رٞظ٤ق اُْبػو أُلبظب رؾ٤َ اُوبهة ا٠ُ اُؤٖ أُووا٢ٗ ٝ اُؾٌب٣بد : ػوف أُوٖٞك ثبُز٘بٓ

 .اُزواص٤خ 

   

 اٌّوأح .6

 .ال ٠ىبك ٠قٍٛ ك٠ٛاْ ّبػو ِٓ موو اٌّواح ، ٚ ر٠ٖٛو ِْبػوٖ : ػًٍ 

 . كول ارقنٛب اُْؼواء هٓيا ٌُض٤و ٖٓ ٓؼب٤ْٜٗ

 

 

 
 

 

 

 

 :ػلك اٌقٖبئٔ اٌف١ٕخ ٌْؼو اٌزفؼ١ٍخ 
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 :ّؼو اٌّمبِٚخ 
 

 :ر٘بٍٝ ّؼو أُوبٝٓخ ػلكا ٖٓ أُٚب٤ٖٓ ،امًوٛب

 أ ـ اٍزٜ٘بٗ أُْٜ ٝ اصبهرٜب ُٔوبٝٓخ أَُزؼٔو 

 ة ـ اثواى أ٤ٔٛخ اُزٚؾ٤بد اُز٢ هلٜٓب ّٜلاء أُوبٝٓخ 

 عـ ـ ٕٝق ْٓبٛل أُوبٝٓخ 

 .كـ رؤ٤ًل ٓلّٜٞ أُوبٝٓخ اُؼوث٤خ 

 

 ّؼو اٌّمبِٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ. 2
 

 :رجٛأ ّؼو اٌّمبِٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ ؽ١يا ٚاٍؼب فٟ ّؼو اٌّمبِٚخ اٌؼوثٟ ألٍجبة ػلح اموو٘ب

  .ـ ٓؼبٗبح كَِط٤ٖ ٖٓ االؽزالٍ ا٢ٗٞ٤ُٜٖ ؽز٠ ٣ٞٓ٘ب ٛنا2.   ٌٓبٗخ كَِط٤ٖ اُل٤٘٣خ ـ 1

 

 .اموو أٍّبء ّؼواء إٔجؾٛا هِٛىا ٌْؼو اٌّمبِٚخ 

 .اثوا٤ْٛ ٛٞهبٕ ، ٓؾٔٞك كه٣ِٝ ، ٤ٍٔؼ اُوبٍْ ، رٞك٤ن ى٣بك ، ػجل اٌُو٣ْ اٌُو٢ٓ 

 

 :٠ٕمَُ ّؼو اٌّمبِٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ ئٌٝ ِوؽٍز١ٓ ِزلافٍز١ٓ امووّ٘ب ٚ اموو 

 .ٓوؽِخ اًزْبف اُناد ٝ رؤ٤ًل ا٣ُٜٞخ. 2ٓوؽِخ اُجؾش ػٖ اُناد  .1

 

اوزْبف اٌناد ٚ  )ٚ  (اٌجؾش ػٓ اٌناد  ): ٚاىْ ث١ٓ ٍّبد ّؼو اٌّمبِٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ فٟ ِوؽٍز١ٓ 

  :ِٓ ؽ١ش اٌّٛٙٛػبد ، ٚاٌؼبٛفخ (رأو١ل ا٠ٌٛٙخ 

 

 :اُجؾش ػٖ اُناد 

اُؾ٤ٖ٘ ، ٕٝق أُناثؼ اُز٢ رؼوٗ ُٜب اُلَِط٤٘٤ٕٞ األَٓ :  ر٘بٍٝ ٓٞٙٞػبد ّز٠ ٓضَ :اٌّٛٙٛػبد 

 . ثبُؼٞكح اُلػٞح ا٠ُ اُ٘ٚبٍ 
 

 . ر٣ٖٞو اُؼناة ٝ اُؾيٕ اُن١ إٔبة اُْؼت اُلَِط٢٘٤ ثؼل اٌُ٘جخ :اٌؼبٛفخ 

 

 اوزْبف اٌناد ٚ رأو١ل ا٠ٌٛٙخ
  .ٗٚظ اُٞػ٢ ٝ ٝٙٞػ اُوإ٣خ ٝ ا٤ُو٤ٖ ثٚوٝهح رغبٝى اُٞاهغ ُٖ٘غ أَُزوجَ ٝ رؾو٣و األهٗ: اٌّٛٙٛػبد

 

 .  اإلػغبة ثبُٞكٞك اُز٢ ٛجذ ُِلكبع ػٖ كَِط٤ٖ ٖٓ ّؼواء ٝ ٓوبر٤ِٖ  :اٌؼبٛفخ

 .ٌُ ٠ىٓ ّؼو اٌّمبِٚخ ؽىوا ػٍٝ ّؼواء فٍَط١ٓ : ػًٍ

كول ٛت اُْؼواء اُؼوة ٖٓ ٓقزِق األهطبه ٣لاكؼٕٞ ك٢ هٖبئلْٛ ػٖ كَِط٤ٖ ٝ ّؼجٜب ٣ٝؾ٤ٕٞ اُٞكٞك اُز٢ ٛجذ ُِلكبع 

 .ػٖ كَِط٤ٖ 

 

 

                                             

 

 

 :ػلك اٌقٖبئٔ اٌف١ٕخ ٌْؼو اٌّمبِٚخ 
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  ِىضف اٌؼالِخ اٌىبٍِخِىضف اٌؼالِخ اٌىبٍِخ
  (اٌجالغخ اٌؼشث١خ ٚ إٌمذ األدثٟ)ػشثٟ ختصص  (اٌجالغخ اٌؼشث١خ ٚ إٌمذ األدثٟ)ػشثٟ ختصص

   (اٌفصً األٚي ) (اٌفصً األٚي )

  
  

  

(األدبـــــــــــــي )الـــفروع/       الرابــــــــع : المستوى    (األدبـــــــــــــي )الـــفروع/       الرابــــــــع : المستوى 
  
 
 
 

  
  

  
  07724323720772432372:   صاٌــــل الغبٌن    ت:   صاٌــــل الغبٌن    ت:إعـــــداد المـــــعلم  :إعـــــداد المـــــعلم  
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 :اٌّؼبٟٔ ػٍُ ِفَٙٛ :أٚالً 
 . )اٌّؼبٟٔ ػٍُ( ة اٌّمٖٛك ٚٙؼ

ٞٛ  ٌْ ٍُ  ثٚ رُْؼَوفُ  ػِ   .اُؾبٍ ُٓوز٠ٚ ٣ُطبثِن ثٜب اُّز٢ اُؼوث٢ّ  اُِلع أؽٞا

 

  .اٌّؼبٟٔ ػٍُ أثٛاة اموو

و اَُؾْنف .3 .ٝاُزؤف٤و اُزول٣ْ .2 .ٝاإلْٗبء اُقجو 1. ًْ َ .5 .ٝاإلٛ٘بة اإل٣غبى 4.ٝاُنِّ ْٖ َ اُلَ ْٕ َٞ  .ٝاُ

 

  .اٌّؼبٟٔ ػٍُ فبئلح ث١ٓ

ُٕ  ثٜب ٣ورو٢ اُّز٢ األٍواه ػ٠ِ اُٞهٞف :أُؼب٢ٗ ػِْ كبئلح َ اٌُالّ ّؤ ُٚ ٚ ٣َٝل ُٚ ب، ثؼ ًٚا  ُٔواك ثٔٞاكوزٚ ثؼ

 ُوٞاػل ٝٓواػبرٚ أُقبَٛت، ٝؽبٍ.ٝأػواكٜب ٝإُٜٔٞب اُِّـخ ُوٞاػل ٝٓواػبرٚ أُقبَٛت، ٝؽبٍ أُزٌِّْ

 .ٝأػواكٜب ٝإُٜٔٞب اُِّـخ

اٌقجو :  صب١ٔب 

 

  اٌّؼبٟٔ ػٍُ فٟ )اٌقجو( ة اٌّمٖٛك ٚٙؼ

ًُّ  ٘ٛ :اٌقجو ً لٛيٍ  أٚ والَ و ِّ لقَ  ٠َؾز ِّٖ لق، َػَلَ أٚ اٌ ِّٖ ْْ  ٕبكلًب وبْ ٌٍٛالغ ِطبثمًب وبْ فاْ اٌ  وبْ ٚئ

 .ٕبكق َغ١وَ  وبْ ٌٍٛالغ ِطبثكٍ  غ١وَ 
 

 اٌغٍّخ اال١ٍّخ ٚ اٌغٍّخ اٌفؼ١ٍخ
  اٌّؼبٟٔ؟ ػٍُ ف١ٗ ٠جؾش اٌنٞ األٍبً ٘ٛ ِب

ْلَوك اُِّلع ٤ٌُٝ اُغِٔخ :ٛٞ أُؼب٢ٗ ػِْ ك٤ٚ ٣جؾش اُن١ األٍبً ُٔ  .اُ

اٌؼوث١خ؟  اٌٍغخ فٟ اٌغٍّخ ألَبَ ػلك

  :ه٤َٖٔ ا٠ُ اُؼوث٤ّخ اُِـخ ك٢ اُغِٔخ رُوَْ

  .ح ٝرجلأ ثبٍْ ٝا٢ٍّٔ  ، رجلأ ثلؼَ كؼ٤ِّخ

  ؟اٌفؼ١ٍخ اٌغٍّخ رف١لٖ اٌنٞ ػَِٕٝب اي

. ـ  اُزغلك ٝ االٍزٔواه 2 اُزغلك ٝ اُؾلٝس ك٢ ىٖٓ ٓؼ٤ٖ األؿِترل٤ل ػ٠ِ ـ 1

 .٠ْبهن اٌطالة ا٢ْ فٟ َِبثمخ أكث١خ :1ٓضبٍ

.  اُزغلك ٝ اُؾلٝس ك٢ ىٖٓ ٓؼ٤ٖ ام أكبكد

 ١ٍّخ ؟اال اٌغٍّخ رف١لٖ اٌنٞ ػَِٕٝب اي

 رل٤ل ٓؼ٠٘ اُضجٞد 

ٌٔن فٟ كهاٍخ ّإْٚ اٌّوأح ٚ لٚب٠ب٘ب:1ِضبي  .ِووُي كهاٍبد اٌّوأح فٟ اٌغبِؼخ األهك١ٔخ ِزقٖ

 . صجٞد اٍام أكبكد

 أٙوة اٌقجو
 :٠ٕمَُ اٌقجو ئٌٝ صالصخ أٙوة 

 .اُّنٖٛ فب٢ُ ػ٠ِ ٣ِٝو٠ اُز٤ًّٞل، أكٝاد ٖٓ فب٤ًُاب اُقجو ٣ؤر٢ إٔ: االثزلائٟ 

 . ىاك ػلك اُغبٓؼبد األهك٤ٗخ ك٢ ا٥ٝٗخ األف٤وح ػ٠ِ ٗؾٞ ٝاٙؼ :ِضبي 

 

ْٕ : اٌطٍجٟ  ا اُقجو ٣ؤر٢َ  أ لًا ًَّ ك ػ٠ِ ٣ِٝو٠ ٝاؽلح، ر٤ًٞل ثؤكاح ٓئ  .اُْبىِّ  أٝ أُزوكِّ

 . اُؼِْ ٗٞه ئْ :ِضبي 
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ا اُقجو ٣ؤر٢َ  إٔ: اإلٔىبهٞ  لًا ًَّ ٌِو ػ٠ِ ٣ُِٝو٠ أًضو، أٝ ر٤ًٞل ثؤكار٢ ٓئ ٘ ُٔ  .اُ

 . اُؼِْ ٗٞه ئْ أال:ِضبي 

 

 ادلؤوذاد؟ أشٙش ٟ٘ ِب
َّْن  ـ 1. َّْن ٓضبٍ                                                ئ   اُؼِْ ٗٞهئ

                                                 .َّْن أ ـ 2

َّٕ : أُيؽِوخ اُالّ ـ3  ّٕ اٌُزبة : ُـ                       ٓضبٍ + ا  .ٓل٤ٌل ٍا

 ْٕ  ، رٌزتَّٕ رٌزت:                 ٓضبٍٝاُقل٤لخ اُضّو٤ِخ :اُز٤ًٞل ٗٞٗب ـ4

ُْ  ٓل٤ٌل ُألع٤بٍ ٍ:                                      ٓضبٍاالثزلاء الّ ـ5  ُؼِ

ْ ـ6 ََ           (  إ اُل٣ٖ ؽن ٚ هللا ):                                               ٓضبٍاُوَ

  ًزجذ اُوٝا٣خ هجَ ّٜو٣ٖلل:                         ٓضبٍ.اُزّؾو٤ن رل٤ل اُز٢ هل ـ7 

 .أال إ اُغَٜ ٓوجوح ُِلوك:            ٓضبٍ.ٝأٓب أاَل، :ٓضَ اُزّ٘ج٤ٚ، أؽوف .ـ8 

 .اما ٓب أرو٘ذ ػِٔي أؽججزٚ:ٓضبٍ.                    ٓب +  اُي٣بكح اما أؽوفـ 9

 

 اإلٔشبء: صبٌضب

 (اإلْٔبء (ثّفَٙٛ اٌّمٖٛك ٚٙؼ

ُٞٗٚ ٣ؾزَٔ ال اُّن١ اٌُالّ ٛٞ :اإلْٗبء ُٔ لم ٓٚ ّٖ ٚ أٝ اُ َٓ  .َػَل

 

  .اإلْٔبء صالصخ ِٓ أٍب١ٌت ػلك

ََُ .7 .اٌزّؼغت .6 .اٌزّّٕٟ .5 .إٌّلاء .4 .االٍزفٙبَ .3 .إٌّٟٙ .2 .األِو 1.  .اٌمَ
 

: ٠ٕمَُ اإلْٔبء ئٌٝ ل١َّٓ 

ًٍ  غ١و ِطٍٛثًب ٠َزلػٟ اٌّنٞ ٘ٛ: اٌطٍّجٟ اإلْٔبء 1. ت ٚلذ ؽبٕ  .اٌطٍَّن

 اٌطٍجٟ اإلْٔبء أٍب١ٌت ػلك 
 .اُز٢ّ٘ٔ .5 .اُّ٘لاء .4 .االٍزلٜبّ .3 .ا٢ُّٜ٘ .2 .األٓو 1.

 

". اُزيٓٞا فطخ اُِؼت اُز٢ ٝٙؼزٜب ٌُْ  " :اُلو٣ن هبٍ ٓلهة ُالػج1:٢ٓضبٍ

ب االُزياّ؛ ِٛت هل كبُٔلهة ّٔ ْ ٣ؼ٢٘ ٓ  .ْٜٓ٘ مُي ِٛت ؽ٤ٖ ِٓزِي٤ٖٓ ٣ٌٞٗٞا ُْ أَّٜٗ

 (اٌىزبة  وُ ذتٓ ٘زا ): وزت ثبئغ سؤٌٕب  إرا:2ٓضبٍ
َِّؼو ٓؼوكخ ِٛت كٜٞ هل  َّئاٍ أُو٤٘ب ؽ٤ٖ ٗؼوكٚ ٌٖٗ ُْ اُّن١ اُ  .اُ

 :اٌطٍّجٟ غ١و اإلْٔبء
  .ٓطِٞثًاب ٣َزلػ٢ ال ٓب ٛٞ

 

اٌطجٟ  غ١و اإلْٔبء أٍب١ٌت اموو

.1 ْ ََ  .اُزََّؼغُّت .2 .اُوَ

 

٢َ 1: ِضبي َِ َٗ  رِيَ  ثَِْ٘ل ث٠ أ٤َٛتَ  ٓب األه ٓب !اُوُّ َٝ             َٖ ُٖٔطبفَ  أَؽَ زَوثَّؼب اُ ُٔ  !ٝاُ

ّْبػو ٣زؼّغت ٤ت ٖٓ كبُ ِٖ  اُل٣به ِٛ َْ  .ِٛج٢ّ  ؿ٤و اْٗبءًا  األٍِٞة ُنا ًبٕ ِٛت، ك٤ٚ ٤ٌُ ٝٛنا ُهثٞػٜب، ُٝؽ



72 

 

 

 

 اإلٔشبء اٌؽٍجٟ
  .واالستعالء اإللزام وجه على الفعل حصول طلب هو :األِش

  :احلم١مٟ األِش ػ١ٍٙب ٠ؤرٟ اٌزٟ اٌصٛس

ا ): قال تعالى: مثال ا ٌَل هَل ٌُّذ ُـل   َل ا قُلواْل  النَّن مُل  اتَّن كُل بَّن لَلقَلكُلم الَّنذِلي رَل ٍـس  مِّفن خَل فْل ةٍس  نَّن احِلدَل  (وَل

 )ا٠ُ األك٠ٗ ْٝٛ ( هللا )الطلب من األعلى وهو  ألنّ  واإللزام؛ الّتكلٌف وجه حقٌقٌا على األمر٣ؼل ٛنا 

 .( إٌبً

 

، رتِّفبْل  :البنِلها  ُلمٌّم  قالت :مثال َـل ها  غراضَل عْل ضَل  .مكانها فً وَل
ّٕ  ٝاإلُياّ؛ اُز٤ٌِّق ٝعٚ ؽو٤و٤ب ػ٠ِ ٣ؼل ٛنا األٓو ) ا٠ُ األك٠ٗ ٝٛٞ ( األَ)اُطِت ٖٓ األػ٠ِ ٢ٛٝ  أل

. ( االثٓ

 

 ص١غ األِش
 ضوا ال " :وسلّم علٌه هللا صلّى الّرسول، قول نحو األمر، فعل باغَل اسدوا، وال تَل  ."إخوانا هللا عبادَل  وكونوا تَلحَل

 

 ٌّم فً للُمشاركٌنَ  الكّشافة فرٌق قائد قول نحو ،)األمر الم( ب المقرون المضارع ًّ  المخ كُلنْل (:الكشف  لِلنَل

ٌهِل   َلعلى مثاالً  ُـل  ٌَلحتذِل ا ٌدة ااخال ِل  فً النّل مِل  .)الحَل

 

 ا( :الّصغٌر أخاه مخاطًبا أحدهم قول نحو األمر، فعل اسم ٌّل فْل  ه  .)المنزل حدٌقةَل  ننظِّف

 

 ى) :تعالى قوله نحو األمر، فعل عن الّنائب المصدر قَلضَل َـل  وَل بُّذ واْل   َلالَّن  رَل بُلدُل عْل اهُل  إِلالَّن  تَل ٌَّن نِل  إِل ٌْل الِلدَل بِلالْلوَل اًنا وَل سَل  .(إِلحْل
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 ادلؼبٟٔ اٌجالغ١خ اٌزٟ خيشط إ١ٌٙب االِش
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 اإلٔشبء اٌؽٍجٟ
ب ٣ٌٖ ُْ ث٢ْءٍ  اُؼِْ ِٛت ٛٞ :االسزفٙبَ ًٓا َُ  ٖٓ ٓؼِٞ   .هَْج

. أ٠ٓ رمغ ٚىاهح اٌزوث١خ ٚ اٌزؼ١ٍُ :ٓضبٍ 

كبَُبئَ ال ٣ؼوف ٓٞهغ ٝىاهح اُزوث٤خ ٝ اُزؼ٤ِْ كٜٞ ٣َؤٍ ثٔب ٛٞ ٓغٍٜٞ ُل٣ٚ ٝ ٠َٔ٣ ٓضَ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ 

.  (اٍزلٜبٓب ؽو٤و٤ب  )االٍزلٜبّ 

 ادلؼبٟٔ اٌجالغ١خ اٌزٟ خيشط إ١ٌٙب االسزفبَ
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خ اٌؼالِخ اٌىبٍِخ إٌمذ األدثٟ  اٌٛؽذح اٌضب١ٔخ
َّ
 دٚس١

 
 دت١ض إٌمذ األدثٟ يف اٌؼصش اٌؼجبسٟ ممب وبْ ػ١ٍٗ يف اٌؼصٛس اٌسبثمخ ؟ :ػًٍ 

ده بما ـ تأثُّذره1 هِل  .جمٌعها الحٌاة جوانب شملت واسعة نهضة من العصر شَل
، الشعر فً التّلجدٌد بحركة تأثّلره ـ2 ًّل ٌّلة حوارات من  ثارته وما العرب  من والمُلحدَلث القدٌم حول نقد

 .آنذاـ الشعر
عُل  ـ 3 الع مع آفاقه توسّل قاد من كثٌر اطّل قافات على النّل  .والٌونانٌة والفارسٌة، الهندٌة، :الثّل

 .. )) اٌزغذ٠ذ ؽشوخ (( :ة ادلمصٛد ٚظؼ

  . سلوبها  و مضمونها  و العربٌة القصٌدة شكل فً التَّنجدٌد الشّلعراء بع  محاوالت وهً

 ".أصجؼ إٌمذ يف اٌؼصش اٌؼجبسٟ ِٕٙغ١ب"ٚظؼ ادلمصٛد ثبٌؼجبسح ا٢ر١خ 
قد إذ  صبح عت نقدٌة كتب  ُللّلفت كما بها، ٌُلقاـ التً العلمٌة و صوله قواعده له النّل قّلاد آراء وتنوَّن   .فٌها النُّذ

 : أٚ أست اٌىزت اٌزب١ٌخ إىل ِؤٌف١ٙب. اٌؼجبسٟ اٌؼصش يف إٌمذ٠خ اٌىزت اروش
 ادلؤٌف                                   اٌىزبة

مَلحً سالّلم ابن  الشّلعراء فحول طبقات   الجُل
بٌن البٌان  الجاحظ والتّل
 قتٌبة ابن  والشّلعراء الشِّفعر
ٌار با ابن الشِّفعر عِل باطَل  طَل
 جعفر بن قدامة  الشّلعر نقد

ديّل   والبُلحتري تمام  بً بٌن المُلوازنة   اآلمِل

دة مْل قْلده الشّلعر صناعة فً العُل ًّل  رشٌ  ابن  ونَل روان ٌْل  القَل
رجانً القاهر عبد  اإلعجاز دالئل  الجُل
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 :أُ٘ اٌمعب٠ب اٌزٟ رٕبٚذلب إٌمذ اٌؼجبسٟ 
 .أ ـ اُلؾُٞخ اُْؼو٣خ       ة ـ  اُِلع ٝ أُؼ٠٘         عـ ـ اُٖلم ٝ اٌُنة ك٢ اُْؼو

 

 : اٌشؼش٠خ ـ اٌفؾٌٛخ1

 .ٚظؼ ادلمصٛد ثبٌفؾٌٛخ اٌشؼش٠خ
ٌّة الّشاعر قدرة هً ٌّزه الفن  .وتم

 ِب اٌٛسبئً اٌزٟ ال ثذ ٌٍشبػش أْ ديزٍىٙب ؽىت ٠صً ٌٍفؾٌٛخ اٌشؼش٠خ ؟
 .ورواٌتها العرب  شعار حِلفظ ـ1
نه واسعة لغوٌة ثروة امتالـ ـ2 رْل  من تمكّل  .المختلفة المعانً طَل
ناقب اإللمام ـ3 ثالبها القبائل بمَل نها ومَل ددٍس  شعره فً لٌضمِّف مَل  .ذمّل   و بَل

  :ؽىت ٠صً ٌٍفؾٌٛخ اٌشؼش٠خ  ٚسٚا٠زٙب اٌؼشة أشؼبس  ال ثذ ٌٍشبػش أْ ديزٍه ؽِفظ:ػًٍ
 .ؽز٠ رٌٔ٘ٚ ٖٓ ٛوم أُؼب٢ٗ أُقزِلخ 

 ٌغ٠ٛخ صشٚح اِزالن ح اٌٛسبئً اٌزٟ ال ثذ ٌٍشبػش أْ ديزٍىٙب ؽىت ٠صً ٌٍفؾٌٛخ اٌشؼشَْٞ

ٕٗ ٚاسؼخ
ّ
ق ِٓ دتى

ْ
ش
َ
 :ادلخزٍفخ ػًٍ رٌه  ادلؼبٟٔ ؼ

. ٤ُٜٚٔ٘ب ك٢ ّؼوٙ ثنّ أٝ ٓلػ

 . مل ػذ إٌمبد اٌؼجبس١ْٛ ؽفظ أشؼبس اٌؼشة ٚ سٚا٠زٙب ٚس١ٍخ ٌٍفؾٌٛخ اٌشؼش٠خ
ٌّلة التّلجارب من االستفادة من الشّلاعر ٌمكِّفن ورواٌتها العرب  شعار حفظ انّل  عر  فٌتعلّلم لآلخرٌن؛ الشّل

ف اللفظ، جزالة دها إلٌها سبقوه التً المعانً وٌتعرّل  التصوٌر حسن وٌتعلّلم بغٌرها، وٌأتً فٌجوِّف
ٌّلة الفحولة من مقاٌٌـ اامور وهذه والتّلشبٌه، عر  .الشّل

 

 ِب ادلؼب٠ري اٌزٟ حيىُ ثٙب ٌٍشبػش ثفؾٌٛزٗ ٌذٜ إٌمبد اٌؼجبس١ني 
ة ـ1 دَل وْل د2        الشّلعر جَل فرة ـ 3ااغرا                    ـ تعدُّذ وال القصائد وَل  .الطِّف

 .ِب ادلمب١٠س اٌزٟ ٚظؼٙب إٌمبد جلٛدح اٌشؼش 
ب  ـ2اللفظ            ـ جزالة1 سن3 .        المعانً إلى السَّن  .والتشبٌه التصوٌر ـ حُل

 .ػًٍ لذَ إٌمبد اٌشبػش وضري ػضح ػٍٝ رت١ً ثض١ٕخ 
لون انّلهم د الشاعر ٌُلفضَّن موا ااغرا ، المجدود الشّلاعر على الشّلعرٌة ااغرا  المتعدّل ٌِّفر فقدَّن ثَل ة كُل زَّن  بُلثٌنة جمٌل على عَل
قه  .الشّلعرٌة ااغرا  فً علٌه لتفوّل
 .ِٓ اٌشؼشاء اٌفؾٛي  (ح احلبدِس{ اجلبٍٟ٘ اٌشبػش األصّؼٟ ٠صٕف مل :ػًٍ
 .الطوال القصائد من واحدة قصٌدة إال ٌقل لم انّله
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 اٌؽجغ ٚ اٌصٕؼخ: صبٌضب 
 . ػًٍ رٕبٚي إٌمبد اٌؼجبس١ْٛ لع١خ اٌؽجغ ٚ اٌصٕؼخ ػٕذ ٔظشرُٙ إىل اٌشبػش ٚ اٌىبرت 

 .ثـ٤خ إلاه ؽٌْ ثبُو٤ٔخ ػ٤ِٜٔب 

 .لسُ إٌمبد األدثبء إىل لسّني ػٕذ ٔظشرُٙ إىل اٌشبػش ٚ اٌىبرت 
ْبع ـ أدباء1 لٌقة                    الطَّل نعة أدباء ـ2السَّل  .الصَّل

 .(اٌس١ٍمخ)ثغ اٌػ أدثبء ثـ ادلمصٛد ٚظؼ
ٌُْسر، النصوص ٌبنون إذ نصوصهم، مراجعات فً ٌبالغون وال الموهبة ٌملكون من هم  ٌعتمدون وال ِب

ْنِظُمون ما فً النظر وطول الدائمة المراجعات  .ٌؤلِّفون أو ٌَ

 .أدثبء اٌصٕؼخ ثـ ادلمصٛد ٚظؼ

 وربما األدبً، ِبِنتاجهم االرتقاء أجل من وألَّلفوا َنَظموا ما وٌراجعون الموهبة ٌملكون من وهم   
 قصٌدته، نظم فً كامالً  عاًما ٌُمضً كان َمنْ  العرب شعراء فمن طوٌالً، زمًنا التألٌف فً ٌستغرقون

 أداء إنّ  أي ،)الحولٌات( ُسمٌِّت التً القصائد وهً الّناس، إلى ٌُخرجها قبل أن ونظرهُ  رأٌه فٌها فٌقلِّب
ٌّز الصنعة أدباء ًّ  النظر المبنً على بالتأنًِّ ٌتم  .العقل

 . لصبئذ احل١ٌٛبد ثـ ادلمصٛد ٚظؼ
أن  قبل ونظَرُهم رأٌهم فٌها فٌقلِّبون نظمها، فً كامالً  عاًما ٌُمضون العرب الشعراء كان التً القصائد هً

 .الّناس إلى ٌُخرجوها

  .االسُ ثٙزا )احل١ٌٛبد اٌمصبئذ( ػًٍ مل مس١ذ

 .الّناس إلى ٌُخرجها أن قبل ونظرهُ  رأٌه فٌها فٌقلِّب قصٌدته، نظم فً كامالً  عاًما ٌُمضً كان الشاعر ألنّ 

 .ِب اٌزٞ دي١ض أدثبء اٌصٕؼخ ػٓ غريُ٘ 
ٌّز الصنعة أدباء أداء ًّ  النظر على المبنً بالتأنًِّ ٌتم   .العقل

ِب اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؼني األدثبء ػٍٝ ٔظُ اٌشؼش ٚ رؤ١ٌف اخلؽت ٌٍٛصٛي إىل ٔزبط أدثٟ ع١ذ ِٓ ٚعٙخ 
 .ٔظش إٌمبد اٌؼجبس١ني 

ٌّلة البواعث ـ 1   :النفس

ا تّمام أبو  قال:مثال  ًٌ ٌّد الّشعر نظم على ٌُعٌنهُ  بما الُبحُتريّ  موص ٌَّلرِ  " :الج  الُهموِم، قلٌلُ  وأنتَ  األوقاتَ  َتَخ
ْقِصدَ  أنْ  األوقاتِ  فً العادةَ  أنَّل  واعلمْ   الُغموم،من ِصْفرٌر  َحر، َوْقتِ  فً ِحفِظه أو شًءٍء  لتألٌف اإلنسانُ  ٌَ  السَّل
ْفَس قد أنَّل  وذلك ها أخذت النَّل  ." النَّلوم من وِقْسَطها الّراحةِ  من َحظَّل

 
     .النحو علم فً والبراعة الّناس، أنساب معرفة :مثل من المتنّوعة، المعارف تحصٌل إلى السعً ـ2
ًّ  التألٌف ممارسة من اإلكثار  ـ3  .األدب
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 اٌٍفظ ٚ ادلؼىن: ساثؼب
 .ٚظؼ سأٞ اجلبؽظ يف لع١خ اٌٍفظ ٚ ادلؼىن

ٌّلة القٌمة  نّل  الجاحظ ٌرى ٌّلة الجمال  .معانٌه من  كثر  لفاظه فً تكمن النّلص فً والفن

  اجلبؽظ ٠شٜ (ػًٍ )
ّ
خ اٌم١ّخ أْ

ّ
خ اجلّب١ٌ

ّ
ص يف ٚاٌف١ٕ

ّ
 .ِؼب١ٔٗ ِٓ أوضش أٌفبظٗ يف رىّٓ إٌ

  دٌب من وقٌمتها مستواها فً فتختلف االفاظ  ما اادباء، بٌن  ومشتركةمعروفةٌة  المعانً انّل 
بِل  آخر إلى سَل عانً " :الجاحظ ٌقول اللّلغوٌة، وثقافته اادٌب وقدرته  سلوب بِلحَل طروحةٌة  المَل  مَل
رٌ  فً فها الطّل رِل عْل ًُّذ  ٌَل مِل جَل ًّل  العَل ويّل  والعرب ، والبدويّل والقَلرَل ًّل ن دَل ما والمَل  إقامة فً الشَّنأن وإنّل

نِل  زْل رِل  الوَل ٌُّذ خَل جِل  وسهولةِل  اللَّنفظ وتَل رَل خْل ةِل  وفً الماء، وكثرةِل  المَل حَّن دة صِل وْل جَل عِل وَل بْل
ِـل  الطَّن بْل  ."السَّن

 

١بغخ اال٘زّبَ ٠ؼٕٟ ال
ّ
ٗ اجلبؽظ ٌذٜ اٌٍفظ١خ ثبٌص

ّ
ب ٚظؼ رٌه  ادلؼىن أّ٘بي إٔ

ً
 .دتبِ

دَل  إذ لُله كرًٌما  شرًٌفاالمعنى ٌكون  ن ضرورة  كَّن بَل قْل  فً اجتمعَل  فإذا إلٌه، وتنجذب النُّذفوـ تَل
فُل  اادب رَل دَل  كان اللّلفظ وبالغة المعنى شَل وَل  .المتلقً لدى و كثرَل قبوالً   جْل

 

 

 ٚظؼ األلسبَ األسثؼخ اٌزٟ ٚظؼٙب اثٓ لز١جخ ٌٍفظ ٚادلؼىن 
 .معناه وجادَ  لَْفُظه َحُسنَ  ـ َضْربٌر 1

ْشَته فإذا وَحال، لَْفُظه َحُسنَ  ـ َضْربٌر 2  .المعنى فً فائدةً  هناك تجد لم فتَّل
 .هظألفا وَقصَرت معناه َجادَ  َضْربٌر  ـ3

رَ  َضْربٌر  ـ 4 ر َمعناه َتأَخَّل  .لفُظه وتأخَّل
 

 .ٚظؼ سأٞ اثٓ ؼجبؼجب يف لع١خ اٌٍفظ ٚ ادلؼىن
با ابن ٌرى باطَل لَلويّل  طَل ود بٌن العالقة نحو على والمعنى اللفظ بٌن العالقة العَل  .والجسد الرُّذ

 

 .ٚظؼ سأٞ اثٓ سش١ك اٌمريٚأٟ يف لع١خ اٌٍفظ ٚ ادلؼىن
شٌ  ابن سار روانً رَل ٌْل با ابن نه  على القَل باطَل ، طَل لَلويّل دَّن  العَل عَل  الفصل ٌمكن وال واحًدا، شًٌئا والمعنى اللفظ فَل

ظُل " :ٌقول بحال، بٌنهما ه جِلسم اللَّنفْل ود كارتباط وارتباطه المعنى، وروحُل د؛ الرُّذ سَل فُل  بالجَل عُل عفِله، ٌَلضْل  وٌقوى بِلضَل
ته  .مؤثّلرة جمٌلة عبارة فً إبرازه إلى ٌحتاج الرصٌن الجمٌل ، فالمعنى"بقوّل
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 اٌصذق ٚ اٌىزة يف اٌشؼش: سبدسب
 .رجب٠ٕذ آساء إٌمبد اٌؼجبس١ني يف ِفِٟٙٛ اٌصذق ٚ اٌىزة يف اٌشؼش :ػًٍ 
ن على سارت آراءهم انّل   .) صدقه الشّلعر  عذب( و ) كذبه الشّلعر  عذب( هما مبد ٌَل

 ّ٘باروش  ػٍٝ ِجذأ٠ٓ اٌؼجبس١ني إٌمبد آساء سبسد
 . صدقه الشّلعر  عذب ـ2.                كذبه الشّلعر  عذبـ1

ؼش أػزة ـ1
ّ
 .أوزثٗ اٌش

 اٌشؼش يف )ثبٌىزة( ة ادلمصٛد ِب

ٌّلة الصورة مطابقة عدم ٌُّذد وعدم الواقع، فً ٌُلناسبها لِلما اادب  الخٌال دائرة ضمن البقاء مع والمنط ، العقل بمعاٌٌر التق
 .المتلقً نفـ فً والتأثٌر الحسن الوقع إحداث إلى ٌرمً الّلذي المقبول

  .(اٌشؼش اوزثٗ أػزة( ِجذأ أصؾبة أعبصّ٘ب  ِب ادلجذأْ اٌٍزاْ

ٌّلة الصورة مطابقة عدم ـ1 ٌُّذد عدم ـ2الواقع           فً ٌُلناسبها لِلما اادب  .والمنط  العقل بمعاٌٌر التق

األرٟ ٌٍجؾرتٞ ٚ اٌزٞ ديذػ ف١ٗ اٌش١ت ٚثني ِبرا ديضً ً٘ ديضً أػزة اٌشؼش أوزثٗ أَ اٌشؼشٞ  اٌج١ذ الشأ
 .أػزة اٌشؼش أصذلٗ

ارمُل  قُلولُل  والصّل صْل نُل  المَل سَل مَل                     حالةً   َلحْل وْل غى ٌَل نْل  الوَل مٍس  مِل قَللِل  لَلمْل  صارِل  ٌُلصْل
 ثٚأػنة اُْؼو أًن

 .ِبرا ديضً اٌج١زني اٌزب١ٌني ٌٍجؾرتٞ ٚ ادلزٕجٟ أػزة اٌشؼش أوزثٗ أَ أػزة اٌشؼش أصذلٗ
ًْ           ٝ اُْؼو ٣ٌل٢ ػٖ ٕلهٚ ًنثٚ  ــــــًِلزٔٞٗب ؽلٝك ٓ٘طن 

٢َْٔ ك٠ ٢ ُٗؾٞالًا  ثِِغ ٌَ  أََّٗ٘ ال          َهُع ْٞ َقبَٛجَز٢ َُ ْْ  ا٣َِّبىَ  ُٓ رََو٢ٗ  َُ
 ثٚأػنة اُْؼو أًن

 .ِب ادلؤخز اٌزٞ أخز ػٍٝ لٛي ادلزٕجٟ ِبدؽب يف اٌج١ذ اٌسبثك
 .الحقٌقة  علىخارًجا إفراًطا البٌت هذا مثل فً ور وا المعقول، الخٌال حدود تجاوزه

 دػب إٌمبد
َ
 .(اٌشؼش أوزثٗ أػزة( ِسؤٌخ يف احلم١مخ ػٓ اخلشٚط يف ٚاإلفشاغ ادلؼمٛي اخل١بي ؽذٚد ٌزغبٚص إالَ

  (َٓغواُٛٔب ٝعوٟ ٝٓب ، ٣ٌبك ، ُٞ)أُزِو٢، ٓضَ  ْٗلٌ ا٠ُ أُجبُـخ رُووِّة أكٝاد اٍزقلاّ كػٞا ا٠ُ

 

ؼش أػزة ـ2
ّ
 .أصذلٗ اٌش

 .؟اٌشؼش يف )ثبٌصذق( ة ادلمصٛد ِب

ٌّة تجِربة عن معبِّرةً  الّصورة تكون أن ٌّة، شعور ٌَستخدم حقٌق  الّتناول القرٌبَ  المقبول الخٌال الّشاعر فٌها و
 .المنطق حدود على الخروج  غٌرمن

 :قالت لٌلى ااخٌلٌة   :ٓضبٍ 

مٌة  اطُل  قَلوْل بَل لِل  رِل ٌْل طَل  الخَل سْل مْل  وَل ةٌة                             بُلٌوتِلهِل نَّن رْل ٌة  وَل َلسِل لْلنَل  زُل   نُلجوما ٌُلخَل

ٍْٜ َٝ ٓبػ ثب٤َُِ، اُج٤ٞد ٕٞهد اُْبػوح اُق٤ٍٞ ٓغزٔؼخ  ٓوجُٞخ   ٕٞهح ٢ٛٝ ا٤َُِ، ث٘غّٞ اُّيههبء ٝاُوِّ

 .أػنة اُْؼو إٔلهٚ ًٝنُي ث٤ذ ؽَبٕ ثٖ صبثذ ٣ٔضَ أػنة اُْؼو إٔلهٚ ٣وٍٞ   ٚ دتضً 

 ٕلهب : ٝ إ أؽَٖ ث٤ذ أٗذ هبئِٚ        ث٤ذ ٣وبٍ اما أْٗلرٚ 
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خ اٌؼالِخ اٌىبٍِخ ادلزا٘ت األدث١خ يف اٌؼصش احلذ٠ش اٌٛؽذح اٌضبٌضخ
َّ
 دٚس١

األدثٟ  ٚظؼ ادلمصٛد ادلز٘ت
ب رَٖجُؾ اُز٢ اُل٤ّ٘خ اُقٖبئٔ ٖٓ عِٔخ :األكث٢ أُنٛت ْجـخ ٓب أكث٤ًّاب ِٗزبعًا ِٖ  ٖٓ اُّ٘زبط مُي ر٤ُِّٔي ؿبُجخ ثِ

خ كزوح ؿ٤وٙ ك٢  .اُّيٓبٕ ٖٓ ٓؼ٤َّ٘

. اٌؼشثٟ احلذ٠ش أدثٕب إىل اٌغشة ِٓ األدث١خ ادلزا٘ت رؤصري أزمبي أسجبة اروش
 .اُؼوث٤خّ  اُّٜ٘ٚخ ػٖو ثلا٣خ ٓغ اُزّوعٔخ ٝؽوًخ اُضّوبك٢ االرّٖبٍ ثلؼَ

 

. اٌؼشثٟ احلذ٠ش  أدثٕب إىل رؤصري٘ب أزمً اٌزٟ األدث١خ ادلزا٘ت أشٙش اروش
 .اُّوٓي١ّ  أُنٛت .4 .اُٞاهؼ٢ّ  أُنٛت .3 .اُوٝٓب٢َّٗ  أُنٛت .2 .اٌُال٢ٌ٤ٍّ  أُنٛت 1.

 

 :اٌؼشث١خ إٌٙعخ ػصشػشف 

 ٝآزّلد ػْو اُضّبٖٓ اُووٕ أٝافو ك٢ ٖٓو ػ٠ِ ٗبث٤ِٕٞ ثؾِٔخ ثلأد اُز٢ اُلزوح ػ٠ِٝٛٞ ٖٓطِؼ ٣طِن  

 ا٠ُ أكٟ ٝاُـوة اُْوم ث٤ٖ ارّٖبٍ ٖٓ هاكوٜب ٝٓب اُؼْو٣ٖ، اُووٕ ٝثلا٣خ ػْو اُزّبٍغ اُووٕ أٝافو ا٠ُ

 .اُؼضٔب٢ّٗ  اُؼٖو ك٢ أؽٞاُٜب رلٛٞه ثؼل اُؼوث٤ّخ ا٥كاة اهروبء

 

 : اٌىالس١ىٟ ادلز٘ت:أٚال 

 :ػشف ادلز٘ت اٌىالس١ىٟ
ٌّة الحركة وهً  ٌّة الّشعر  النَّلْظم الّشعراء من عدد فٌهاوالتزَم  الحدٌث، العصر أوائل فً ظهرت التً العرب

ًّ  الشِّْعر ازدهار عصور فً الّشعراء نهج على ، :العرب ًّ ، الجاهل ًّ ًّ  واإلسالم  .واألموّي،العباس

 .(ٚإٌٙعخ اإِلؽ١بء ِذسسخ( ِب ٟ٘  اٌؼصٛس  اٌشؼش٠خ اٌزٟ اػزّذد ػ١ٍٙب 

ِّْْؼو اىكٛبه ػٖٞه  .ٝاأل١ّٞٓ، ٝاُؼجب٢ٍّ   ، ٝاإلٍال٢ّٓ  اُغب٢ِّٛ  :اُؼوث٢ّ  اُ

 .(ٚإٌٙعخ اإِلؽ١بء ِذسسخ) سائذ ٘ٛ ِٓ

ّْبػو ِٖٔو١ّ  اُ  .اُجبهٝك١ّ  ٍب٢ٓ ٓؾٔٞك اُ

.ً٘ سبس أصؾبة ادلٕٙظ اٌىالس١ىٟ ػٍٝ ٔٙظ اٌشؼشاء اٌمذاِٝ يف اجتبُ٘ٙ اٌشؼشٞ   
جَُْٜٞٛٗؼْ   ّْ هْٛ أٍب٤ُجْٜ ك٢ كؤَ َٞ ُٕ  .هٖبئلْٛ ٝأؿواْٜٙ ٝٓجب٢ٗ ٝ

 

 اروش صالصخ ِٓ أرجبع ادلز٘ت اٌىالس١ىٟ

 ٍٛه٠ب األهكْ اٌؼواق ِٖو

هاويّ  صدقً جمٌل            شوقً أحمد  ف٤و اُل٣ٖ اُيه٢ًِ ػجل أُ٘ؼْ اُوكبػ٢ الزَّل

         إبراهٌم حافظ
  

ًّ  معروف صاف    الرُّر

ًّ  المجسن عبد الجارم              علً    الكاظم

   محمد مهدي الجواهري 
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 . ِب سجت إؼالق رس١ّخ ِذسسخ اإلؽ١بء ٚ إٌٙعخ ػٍٝ ادلز٘ت اٌىالس١ىٟ 
ألٜٗب رٔضَ ٓب ٣َؼ٠ ا٤ُٚ ٛنا أُنٛت ٝ ٛٞ اػبكح اُؾ٤بح ُِْؼو ٝ ثؼضٚ ٖٓ عل٣ل ثؼل إٔ أصوِٚ اُٚؼق ٝ 

 .اُٖ٘ؼخ ك٢ اُؼٖٞه أُزؤفوح ثبرقبم ٜٓ٘ظ اُْؼو اُول٣ْ األ٤َٕ ٗوطخ اٗطالم ٗؾٞ اُْؼو أُؼبٕو 

 .ٚلٛاػذ٘ب اٌٍغخ يف رسب٘الً  أٚ أٌفبظب ػب١ِخ اٌىالس١ىٟ ادلز٘ت أرجبع لصبئذ يف جنذ ال :ػًٍ
ٌّلة وااسالٌب التّلراكٌب فصاحة على وٌحرصون وفخامتها، وجزالتها، االفاظ، سالمة على ٌحافظون انّلهم  .اللُّذغو

 

 .ػذد خصبئص اٌف١ٕخ ٌٍّز٘ت اٌىالس١ىٟ يف األدة اٌؼشثٟ
ك ؽ٤ش ٖٓ اُؼوث٤خ اُو٤ٖلح ث٘بء ك٢ اُولٓبء ٣ُؾب٢ً ـ 1  .أُٞٙٞػبد رؼلُّ

 .اُٞاؽلح اُوبك٤خ ٣ِزيّ ـ 2

٣ّٞخ ٝاألٍب٤ُت اُزّوا٤ًت كٖبؽخ ػ٠ِ ٣ٝؾوٓ ٝكقبٓزٜب، ٝعياُزٜب، األُلبظ، ٍالٓخ ػ٠ِ ٣ؾبكع ـ 3  .اُُِـّ

ٞهح ثبٍزقلاّ اُغبٓغ اُق٤بٍ ػٖ ٣جزؼل 4. ّٖ ِّْؼو٣ّخ اُ ٤ّخ اُ َّ  .ٝاُؼبٛلخ اُؼوَ ث٤ٖ ثنُي ك٤ٞاىٕ ٝأُبك٣ّخ، اُؾ

 عذ٠ذح مل رىٓ ِؼشٚفخ ِٓ لجً يف اٌشؼش اٌؼشثٟ اأغشاض اٌىالس١ى١ْٛ اسزؾذس :ػًٍ
ِّْؼو ، كظٜو اُْؼو ا٢ُ٘ٛٞ ٝأؽلاس ظوٝف ٖٓ ك٤ٚ اٍزغلَّ  ٝٓب ػٖوْٛ ٤ُ٘بٍت ٝمُي  االعزٔبػ٢ّ، ٝاُ

ِّْؼو ّْؼواء ػ٤ِٜب ٜٗظ اُّز٢ اُل٤ّ٘خ اُقٖبئٔ ػ٠ِ أُؾبكظخ ٓغ ٌُٖٝ أَُوؽ٢ّ، ٝاُ  أُنٛت( اُولا٠ٓ اُ

 .)اٌُال٢ٌ٤ٍّ 

  .اٌىالس١ى١ْٛ ثٙب ٔظُ اٌزٟ اجلذ٠ذح ادلٛظٛػبد أُ٘ اروش

ِّْؼو .  ـ اُْؼو ا٢ُ٘ٛٞ 3 ـ اُْؼو االعزٔبػ٢          2ا٢ُّ٘ٛٞ       اُ

 ادلز٘ت اٌشِٚبٔسٟ
 ِٚبٔسٟاٌش ثبدلز٘ت ادلمصٛد ٚظؼ

ِِْٛنَ  أكث٢ّ  ٓنٛت ّْؼواء ػ٠ِ أُ ا اُّن٣ٖ اُ ْٝ  ثٜب ٗبكد اُز٢ّ ٝاألٍٕٞ اُوٞاػل ٖٓ اُزّؾوه ثٚوٝهح ٗبَك

ا ٝاُق٤بٍ، ُِؼبٛلخ اُِؼ٘بٕ اٌُال٤ٌ٤ٍّخ،كؤِٛوٞا  اُلَْوك اإلَٗبٕ ْٓبػو ػٖ اُؾل٣ش ػ٠ِ اٛزٔبْٜٓ ٕٝجُّٞ

 .ا٥فو٣ٖ ا٠ُ َْٝٗوِٜب أُْبػو رِي ػٖ ُِزؼج٤و اُطج٤ؼخ ٝٝظّلٞا ٝٛٔٞٓٚ،

 . أْ ذتخ لٛاػذ ٚ أصٛي حمذدح ٌٍشِٚبٔس١خ اٌمٛي ٔسزؽ١غ ال :ػًٍ
 ّٕ جَّوَخ اُوٞاػل رَُؼلُّ  اُوٝٓب٤َّٗخ أل ََ ُٔ ا األكة ك٢ اُ  رغوثزٚ ٗوَ ػ٠ِ ٝهلهرٚ األك٣ت اثلاع ٖٓ رَُؾلُّ  ه٤ٞكًا

ّْؼٞه٣ّخ ا٠ُ   .ا٥فو٣ٖ اُ

 .اروش أثشص اجلّبػبد اٌشؼش٠خ اٌشِٚبٔس١خ ِٚب اجلبِغ اٌزٞ جيّؼٙب ٚاالخزالف اٌزٞ ٠فشلٙب 
ِٜب اُّز٢ : اٌذ٠ٛاْ رتبػخ ٌّ ّ  َّ اُّوؽٖٔ  ػجل ـ3أُبى٢ّٗ  اُوبكه ػجل اثوا٤ْٛ .ـ2اُؼوّبك ٓؾٔٞك ػجّبً ـ1ٖٓ ً

ٌّو١ 

 .َػو٣ٚخ ٤ََٗت ـ3 .ٓب٢ٙ أثٞ ا٤ِ٣ّبـ 2ُعجوإ ف٤َِ ُعجوإ ـ1 : أرجبػٜبٖٝٓ :ادلٙغش شؼشاء 

 .ٗبع٢ اثوا٤ْٛ .ـ2ّبك١ أثٞ ى٢ً أؽٔل ـ1ّؼوائٜب ٖٝٓ : ٚأثٛي رتبػخ

 .اُوٞاػل ٖٓ اُزّؾّوه :جيّؼٙب

 .ٝاألٍِٞة ٝأُٚب٤ٖٓ االٛزٔبٓبد ك٢ :ختزٍف

 .اروش اخلصبئص اٌف١ٕخ ٌٍّز٘ت اٌشِٚبٔسٟ 
 ك٢ ٝكفِٞا اُط٤ِِّّخ أُولِّٓخ اُّوٝٓب٤َٕٗٞ ََٛغوَ  ُنا اُؼوث٤ّخ؛ اُو٤ٖلح ث٤ِ٘خ ك٢ أُٞهٝصخ اُزّوب٤ُل ػٖ ٣جزؼلُ  ـ1

ّْؼو١ّ  ٓٞٙٞػْٜ ؽلح ٝاُزَيٓٞا ٓجبّوحًا، اُ َٞ  .أُٞٙٞػ٤ّخ اُ
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 ٖٓ رَُؾلُّ  ألّٜٗب اُوبك٤خ؛ ه٤ٞك ٖٓ اُزّؾّوه ا٠ُ ٓضالًا  اُّوٝٓب٤َّٗخ أرجبع كػب كول ٝاألٍٕٞ، اُوٞاػل ـ ٣وك2٘

ّْبػو، اثلاع ا ُل٣ْٜ ك٘غل اُ كًا  .اُٞاؽلح اُو٤ٖلح ك٢ اُوبك٤خ ك٢ رَؼلُّ

ٍٕ  مُي ػٖ ٝػجَّوٝا ك٤ٜب، ٝاٗلٓغٞا اُطّج٤ؼخ اُّوٝٓب٤َّٕٗٞ ٝظَّقَ  كول ٝاُق٤بٍ، ُِؼبٛلخ اُِؼ٘بٕ ٣ُْطِِنُ  ـ3  ثٔؼب

 .اُـو٣ت ػٖ ثؼ٤لح ٍِٜخ ػبٛل٤ّخ ٝأُلبظ

ٞه ٣ََزٔلُّ  ـ4 ُّٖ ِّْؼو٣ّخ اُ ْ٘جِ٘ ؽ٢ّ  ًبئٖ أّٜٗب ػ٠ِ اُّوٝٓب٤َّٕٗٞ ا٤ُٜب ٗظو اُز٢ اُطج٤ؼخ ٖٓ اُ  .ثبُؾ٤بح ٣َ

 

 .و١ف ٔظش اٌشِٚبٔس١ْٛ ٌٍؽج١ؼخ 
ْ٘جِ٘ ؽ٢ّ  ًبئٖ أّٜٗب ػ٠ِ اُّوٝٓب٤َّٕٗٞ ا٤ُٜب ٗظو  .ثبُؾ٤بح ٣َ

 

 .ػًٍ دػب ارجبع اٌشِٚبٔس١خ اىل اٌزؾشس ِٓ ل١ٛد اٌمبف١خ 
ّْبػو، ٖٓ رَُؾلُّ  ألّٜٗب ا ُل٣ْٜ ك٘غل اثلاع اُ كًا  .اُٞاؽلح اُو٤ٖلح ك٢ اُوبك٤خ ك٢ رَؼلُّ

 

 ػًٍ ٘غش اٌشِٚبٔس١ْٛ ادلمذِخ اٌؽ١ٍٍخ ٚ دخٍٛا يف ِٛظٛػُٙ ِجبششح  ٚ اٌزضِٛا اٌٛؽذح ادلٛظٛػ١خ  
اُؼوث٤ّخ  اُو٤ٖلح ث٤ِ٘خ ك٢ أُٞهٝصخ اُزّوب٤ُل ػٖ ألْٜٗ ٣جزؼلُ 

 

 .ـ ٚظؼ ادلمصٛد ثبدلز٘ت اٌشِٚبٔسٟ يف االدة اٌؼشثٟ احلذ٠ش 1
ِِْٛنَ  أكث٢ّ  ٓنٛت ّْؼواء ػ٠ِ أُ ا اُّن٣ٖ اُ ْٝ  ثٜب ٗبكد اُز٢ّ ٝاألٍٕٞ اُوٞاػل ٖٓ اُزّؾوه ثٚوٝهح ٗبَك

ا ٝاُق٤بٍ، ُِؼبٛلخ اُِؼ٘بٕ اٌُال٤ٌ٤ٍّخ،كؤِٛوٞا  اُلَْوك اإلَٗبٕ ْٓبػو ػٖ اُؾل٣ش ػ٠ِ اٛزٔبْٜٓ ٕٝجُّٞ

 .ا٥فو٣ٖ ا٠ُ َْٝٗوِٜب أُْبػو رِي ػٖ ُِزؼج٤و اُطج٤ؼخ ٝٝظّلٞا ٝٛٔٞٓٚ،

 

 .ـ ٠عُ ادلز٘ت اٌشِٚبٔسٟ ػذح رتبػبد أدث١خ اروش اصٕزني ِٕٙب 2
 .أُٜغو ّؼواءـ 2          اُل٣ٞإ عٔبػخـ 1

           

 .ٚظؼ اخلصبئص اٌف١ٕخ ٌٍّز٘ت اٌشِٕٚسٟ ـ 3
 ك٢ ٝكفِٞا اُط٤ِِّّخ أُولِّٓخ اُّوٝٓب٤َٕٗٞ ََٛغوَ  ُنا اُؼوث٤ّخ؛ اُو٤ٖلح ث٤ِ٘خ ك٢ أُٞهٝصخ اُزّوب٤ُل ػٖ ٣جزؼلُ  ـ1

ّْؼو١ّ  ٓٞٙٞػْٜ ؽلح ٝاُزَيٓٞا ٓجبّوحًا، اُ َٞ  .أُٞٙٞػ٤ّخ اُ

 ٖٓ رَُؾلُّ  ألّٜٗب اُوبك٤خ؛ ه٤ٞك ٖٓ اُزّؾّوه ا٠ُ ٓضالًا  اُّوٝٓب٤َّٗخ أرجبع كػب كول ٝاألٍٕٞ، اُوٞاػل ـ ٣وك2٘

ّْبػو، اثلاع ا ُل٣ْٜ ك٘غل اُ كًا  .اُٞاؽلح اُو٤ٖلح ك٢ اُوبك٤خ ك٢ رَؼلُّ

ٍٕ  مُي ػٖ ٝػجَّوٝا ك٤ٜب، ٝاٗلٓغٞا اُطّج٤ؼخ اُّوٝٓب٤َّٕٗٞ ٝظَّقَ  كول ٝاُق٤بٍ، ُِؼبٛلخ اُِؼ٘بٕ ٣ُْطِِنُ  ـ3  ثٔؼب

 .اُـو٣ت ػٖ ثؼ٤لح ٍِٜخ ػبٛل٤ّخ ٝأُلبظ

ٞه ٣ََزٔلُّ  ـ4 ُّٖ ِّْؼو٣ّخ اُ ْ٘جِ٘ ؽ٢ّ  ًبئٖ أّٜٗب ػ٠ِ اُّوٝٓب٤َّٕٗٞ ا٤ُٜب ٗظو اُز٢ اُطج٤ؼخ ٖٓ اُ  .ثبُؾ٤بح ٣َ
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 .ٚاٌصٛسح اٌشؼش٠خ ٚ ٌغخ اٌشؼش ٚاٌؼبؼفخ، اٌمص١ذح، ثٕبء :ؽ١ش ٚ اٌشِٚبٔس١خ ِٓ اٌىالس١ى١خ ثني ـ ٚاص5ْ
 اٌشِٚبٔس١خ اٌىالس١ى١خ ِٓ ؽ١ش

ّٞ  اٌجٕبء رٍزيَ ثٕبء اٌمص١ذح  رجلأ  ئم ٌٍم١ٖلح، اٌزّم١ٍل

 ٚرزؼّلك ١ٍٍّٛخ، ثّمّلِخ اٌم١ٖلح

 اٌم١ٖلح، رزٕبٌٚٙب اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ

 .اٌمبف١خ ٚؽلح ٚرٍزيَ

ثّٛٙٛع  ٚرجلأ اٌط١ٍٍّّخ اٌّمّلِبد ػٓ رجزؼل

ثبٌٛؽلح  اٌم١ٖلح ٚرزَُّ ِجبّوح، اٌم١ٖلح

 .اٌمبف١خ ٚؽلح رٍزيَ ٚال اٌّٛٙٛػ١ّخ،

اإلٍواف  ػٓ ٚرجزؼل اٌؼمً ئٌٝ رؾزىُ ٚاٌؼبؼفخ

 ّٟ  .اٌغبِؼ ٚاٌق١بي اٌؼبٛف

ُّ  ٚاٌق١بي، ٌٍؼبٛفخ اٌِؼٕبْ رطٍك ثبٌفوك  ٚرٙز

 .ِْٚبػوٖ

ٛهح ػٍٝ رؼزّل ٚاٌصٛسح اٌشؼش٠خ ّٖ  اٌّبك٠ّخ اٌؾ١َّخ اٌ

ّْبئؼخ  .اٌّأٌٛفخ ٚاٌ

 ٌٍزّؼج١و اٌطج١ؼخ ِٓ اٌْؼو٠ّخ اٌٖٛهح رَزّلّ 

 هأد فمل ٚاٌؼٛاٛف، ٚاٌّْبػو ػٓ األفىبه

 .ثبٌؾ١بح ٠ٕج٘ ؽ١ًّب وبئًٕب فٟ اٌطّج١ؼخ

 اٌفقّخ، اٌغيٌخ األٌفبظ رَزقلَ ٌغخ اٌشؼش

 اٌزّواو١ت ػٍٝ فٖبؽخ ٚرؾوٓ

رٙب اٌٍّغ٠ّٛخ ّٛ  .ٚل

ٍَّٙخ، اٌؼبٛف١ّخ األٌفبظ رَزقلَ ئٌٝ  ٚر١ًّ اٌ

 .اٌؼْنثخ اٌّول١مخ ٚاألٍب١ٌت اٌزّواو١ت

 

 ادلز٘ت اٌٛالؼٟ
 . احلذ٠شاٌؼشثٟ األدة يف اٌٛالؼٟ ثبدلز٘ت ادلمصٛد ٚظؼ

 .ٓضب٤ُّخ أ٣ّخ ؿ٤و ٖٓ ٢ٛ ًٔب ا٤ٓٞ٤ُّخ اُؾ٤بح ثٕٞق ٣ُؼ٠٘ اُن١ أُنٛت ٛٞ

 .اٌشِٚبٔس١ني اٌٛالؼ١ْٛ ػٍٝ أخز٘ب اٌزٟ ادلآخز ثني
  .  ا٤ٓٞ٤ُّخ ْٜٝٛٔٞٓ ٌْٓالرْٜ ػٖ ٝاُؾل٣ش ٝاُٞاهؼ٤خ اُّ٘بً ؽ٤بح ػٖ ـ اثزؼبك2ْٛاُق٤بٍ    ك٢ ـ ٓجبُـز1ْٜ

 .ِبدرٗ األدث١خ اٌٛالؼٟ ٠سزّذ اٌىبرت أ٠ٓ ِٓ
 .اُؼٔبٍ ٛجوخ أٝ اٍُٞط٠ اُطجوخ ٖٓ ّٝق٤ّٖبرٚ االعزٔبػ٤ّخ، اُؼٖو ٌْٓالد ٖٓ 

 اسزٛؽبٖ اٌٛالؼٟ ادلز٘ت ٔٙظ 
َّ
 . ٔٙغب خبصب ُِ

٤ب٤ٍّخ ٝهٚب٣بٙ االعزٔبػ٤ّخ ثٌْٔالرٚ اُؼوث٢ّ  اُٞاهغ ٖٓ اٍزٞؽبٙ َّ   .اُ

. ػًٍ ظٙٛس ادلز٘ت اٌٛالؼٟ يف األدة اٌؼشثٟ 
 ػ٤ٞة أُغزٔغ ٝ ٕٞهٝا األكثبءُز٣ٖٞو اُٞاهغ اُؼوث٢ ثٌْٔالرٚ االعزٔبػ٤خ ٝ هٚب٣بٙ ا٤َُب٤ٍخ كبثوى 

. ٓظبٛو اُؾوٓبٕ ٝ اُجئً ثوٖل اإلٕالػ 

             .ػذد صالصخ ِٓ األػّبي األدث١خ اٌؼشث١خ ادلّضٍخ ٌٍّز٘ت اٌٛالؼٟ
اٌّإٌف اٌفٓ األكثٟ  اٌىزبة 

ؼنَّنثْٛ ُّ  ؽ١َٓ ٛٗ               ه٤ّٖٖخ ٓغٔٞػخ               األهٗ فٟ اٌ

 اٌؾى١ُ رٛف١كهٝا٣خ              األه٠بف فٟ ٔبئت ١ِٛ٠ّبد

ٌّْ  ِؾفٛظ ٔغ١ت               ه٤ّٖٖخ ٓغٔٞػخ              اٌُغْٕٛ َ٘

 ئكه٠ٌ ٠ٍٛف  هٝا٣خ                       اٌَؾواَ

ّٞ                                 اٌّوؽّٓ  ػجل  هٝا٣خ                     األهٗ ّْولبٚ  اٌ
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 اٌٛالؼٟ ادلز٘ت ػذد اجتب٘بد

ٌّة1 ٌّة                 ـ الواقع ٌّة ـ2الّنقد ٌّة الواقع  .االشتراك

 اٌٛالؼٟ ادلز٘ت يف  (إٌمذ٠خاٌٛالؼ١خ ( ثـ  ادلمصٛد ٚظؼ

ٌّة ٌّة هً الواقع  الّشر جوانب على كبٌر بشكل ترّكز ولكّنها وقضاٌاه، المجتمع مشكالت تتناول التً النقد
 الحلول، إٌجاد غٌر من بذلك وتكتفً علٌها، الضوء وتسلٌط عٌوبه وإظهار بانتقاده وتقوم  فٌه،والفساد

ٌّة مجال القّصة والّرواٌة وُتعدُّر  ٌّة الواقع ٌّة وتلٌهما األكبرَ  الّنقد   .المسرح

 .اٌٛالؼ١خ إٌمذ٠خ  رٕبٌٚزٙب اٌزٟ .األدث١خ اٌفْٕٛ اروش
ة        1 ٌّل واٌة         ـ2ـ المسرح ة ـ3الرّل   القصّل

 اٌٛالؼٟ ادلز٘ت يف  (االشرتاو١خاٌٛالؼ١خ ( ثـ  ادلمصٛد ٚظؼ

ٌّة ٌّة الواقع  العّمال طبقة بٌن الّطبقً الّصراع تصوٌر على قاِئًما األدبً العمل تجعل التً هً :االشتراك
 فً للّشرور مصدًرا الثانٌة وتجعل ثانٌة، جهة من والبرجوازٌٌن الرأسمالٌٌن وطبقة جهة من والفالحٌن

ٌّة فٌهم، واإلبداع الخٌر جوانب وُتظهر والُعّمال للفالحٌن وتنتصر عٌوبها، وتكشف الحٌاة، فَتدٌُنها  والواقع
ٌّة تقّدم  .تتناولها التً للمشكالت حلوالً  االشتراك

 

 . ِٓ ؽ١ش إجيبد احلٍٛي دلشىالد اجملزّغاالشرتاو١خاٌٛالؼ١خ  ٚ إٌمذ٠خ اٌٛالؼ١خ ِب اٌفشق ثني
 االشرتاو١خاٌٛالؼ١خ  إٌمذ٠خاٌٛالؼ١خ 

ًّي ّْو عٞاٗت ػ٠ِ ًج٤و ثٌَْ رو  ٝاُلَبك اُ

أُغزٔغ   ك٢

ه ّٞ واع رٖ ّٖ بٍ ٛجوخ ث٤ٖ اُطّجو٢ اُ ّٔ  اُؼ

 ٖٓ ٝاُجوعٞاى٤٣ٖ اُوأٍٔب٤٤ُٖ ٝاُلالؽ٤ٖ ٛجوخ

 .صب٤ٗخ عٜخ

 ٝر٤َِٜ ػ٤ٞثٚ ٝاظٜبه ثبٗزوبكٙ ٝروّٞ

 .ػ٤ِٜب اُٚٞء

بٍ ُِلالؽ٤ٖ ر٘زٖو ّٔ  اُق٤و عٞاٗت ٝرُظٜو ٝاُُؼ

 اُوأٍٔب٤٤ُٖ ٝرل٣ٖ ٛجوخ .ك٤ْٜ ٝاإلثلاع

ا ٝرغؼِْٜ ٝاُجوعٞاى٤٣ٖ ّْوٝه ٖٓلهًا اُؾ٤بح  ك٢ ُِ

 اُز٢ ٌُِْٔالد ؽِٞالًا  روّلّ ٝال ثنُي رٌزل٢

 .رز٘بُٜٝب

 .رز٘بُٜٝب اُز٢ ٌُِْٔالد ؽِٞالًا  هّلّ

 

  يف األدة اٌؼشثٟ احلذ٠شاٌٛالؼٟ ادلز٘ت خصبئص اروش
هُ  ـ1 ِّٞ َٖ  .ٝاُق٤بٍ اُؼٞاٛق ك٢ اإلؿوام ػٖ ٣ٝجزؼلُ  اُٞاهغ ٣ُ

يُ 2 ًِّ ٜب االعزٔبػ٤ّخ، اُوٚب٣ب ػ٠ِ ـ ٣َُو ُٙ ب ٣ٝؼو ًٙا ا ٓٞٙٞػ٤ًّاب ػو أُغزٔغ ٝ ٣جؾش  ك٤َُ٘ول اَُنار٤ّخ، ػٖ ثؼ٤لًا

. ػٖ ٌْٓالرٚ ٝ ٣وزوػ اُؾٍِٞ أُ٘بٍجخ 

 .ٝأَُوؽ٤ّخ ٝاُّوٝائ٤ّخ اُو٤ّٖٖخ اٌُزبثخ ػ٠ِ أًجوَ  ثٖٞهح ٣ؼزٔلُ  ـ 3
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 ادلز٘ت اٌشِضٞ
 . احلذ٠شاٌؼشثٟ األدة يف اٌشِضٞ ثبدلز٘ت ادلمصٛد ٚظؼ

  .األك٣ت َْٗلٌ ك٢ اٌُبٓ٘خ أُؼب٢ٗ ػٖ اُزّؼج٤و ك٢ اإل٣ؾبء ٣ؼزٔل أكث٢ّ  ٓنٛت ٛٞ

 .وضشح اسزخذاَ اٌشِض ٌذٜ أرجبع ادلز٘ت اٌشِضٞ : ػًٍ
ّٕ  ٣وٕٝ ألّْٜٗ ََتَ  األ٤ّبء ػٖ اُزؼج٤و أ  .مارٜب ك٢ ػٜ٘ب اُزّؼج٤و ٓؾبُٝخ ٖٓ أكمُّ  ٗلٍٞ٘ب ك٢ رؤص٤وٛب َؽ

 .ِب األدٚاد اٌف١ٕخ اٌزٟ رسبػذ اٌشِض٠ني ػً رىض١ف االحيبءاد 
خ ػ٘ب٣زْٜ ّٕ ِّْؼو ثب٣وبع اُقب  .٤ٍٞٓٝوبٙ اُ

 .و١ف رسُٙ اٌشِض٠خ يف االسرمبء مبسزٜٛ إٌص األدثٟ 
ِخ ٝرٌٕٞ أُؼغ٢ٔ، ٓؼ٘بٛب رزغبٝى عل٣لحٍ  ُـخٍ  ا٣غبك ػٖ ٛو٣ن ّٔ ، ٖٝٓ ػٔوًاب، أًضوَ  ٝكالالد ثؤكٌبه ٓؾ ّْ  ص

، اُغٔب٢ُّ  ثبَُٔزٟٞ اُّٜ٘ٞٗ ّٔ  .أُزِو٢ّ  َْٗلٌ ا٠ُ ٝأهوةَ  أًضَو ر٣ْٞوًاب ٝعؼِٚ كبػ٤ِّزٚ، ٝى٣بكح ُِّ٘

   اٌشِض٠ني ػٕذ اٌٍغخ دٚس ثني

، اُغٔب٢ُّ  ثبَُٔزٟٞ اُّٜ٘ٞٗ ّٔ  .أُزِو٢ّ  َْٗلٌ ا٠ُ ٝأهوةَ  ر٣ْٞوًاب أًضوَ  ٝعؼِٚ كبػ٤ِّزٚ، ٝى٣بكح ُِّ٘

 . ػذد خصبئص ادلز٘ت اٌشِضٞ 
عبٌرات ٌَلستخدمُل  1. ٌّلة التّل مز ٌّلة الرّل عبٌر؛ فاعلة  داة بوصفها اإلٌحائ ٌّلة اللغة انَّن  للتّل  كثٌر تستطٌع فً ال الرمزٌٌن ر ي فً العاد
عبٌرَل   ااحٌان من مْل ٍس  التّل ا بِلعُل  .ومشاعر  فكار من النَّنفْلـ فً عمّل
ٌّلة بالموسٌقا فائقةً  عناٌةً  ٌعتنً 2. عر ة واالفاظ ااوزان اختٌار من المنبثقة الشِّف  .الخاصّل

 .٠سزخذَ اٌشِض٠ْٛ اٌزؼجرياد اٌشِض٠خ اإلحيبئ١خ ثٛصفٙب أداح فبػٍخ ٌٍزؼجري : ػًٍ 
ٌّلة اللغة انَّن  عبٌرَل   ااحٌان من كثٌر فً  تستطٌع ال الرمزٌٌن ر ي فً العاد مْل ٍس  التّل ا بِلعُل  . مشاعر فكار من النَّنفْلـ فً عمّل

 .ػش٠خ ػٕذ اٌشِض٠ني اٌش ادلٛس١مب رٕجضك أ٠ٓ ِٓ
خ ٝاألُلبظ األٝىإ افز٤به ٖٓ ر٘جضن ّٕ  .اُقب

 .ثني سأٞ اٌشِض٠خ يف اٌٍغخ اٌؼبد٠خ 
 .أٜٗب ال رَزط٤غ اُزؼج٤و اُؼج٤و ثؼٔن ػٔب ك٢ اُ٘لٌ ٖٓ أكٌبه ٝ ْٓبػو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

  ِىضف اٌؼالِخ اٌىبٍِخِىضف اٌؼالِخ اٌىبٍِخ
  (اٌجالغخ اٌؼشث١خ ٚ إٌمذ األدثٟ)ػشثٟ ختصص  (اٌجالغخ اٌؼشث١خ ٚ إٌمذ األدثٟ)ػشثٟ ختصص

   (اٌفصً اٌضبٟٔ ) (اٌفصً اٌضبٟٔ )

  
  

  

(األدبـــــــــــــي )الـــفروع/       الرابــــــــع : المستوى    (األدبـــــــــــــي )الـــفروع/       الرابــــــــع : المستوى 
  
 
 
 

  
  

  
  07724323720772432372:   صاٌــــل الغبٌن    ت:   صاٌــــل الغبٌن    ت:إعـــــداد المـــــعلم  :إعـــــداد المـــــعلم  

 



90 

 

 
                                                

 

 .أُؾَ٘بد اُِلظ٤خ ًض٤وح ٖٓ أّٜواٛب اُغ٘بً ٝ اَُغغ ٝهك اُؼغي ػ٠ِ اُٖله 

  

 

  .ٝٛٞ رٞاكن اُِلظ٤ٖ ك٢ اُ٘طن ٓغ افزالكٜٔب ك٢ أُؼ٠٘: رؼو٠فٗ 

 ( ٍبػخ ٣وَْ أُغوٕٓٞ ٓب ُجضٞا ؿ٤و اٌَبػخ٣ّٝٞ روّٞ  ): ٣وٍٞ رؼب٠ُ : (1)ِضبي ر١ٙٛؾٟ 
  . اُضب٤ٗخ رؼ٠٘ اُغيء ٖٓ اُيٍٖٓبػخ األ٠ُٝ رؼ٢٘ ٣ّٞ اُو٤بٓخ ٝ ٍبػخ (  ٍبػخ ،ٍبػخ )كول ٝهك ُلظ٤ٖ ك٢ اُ٘طن 

 

 .عبه ُٞ اٌغبهأهع : (2)ِضبي ر١ٙٛؾٟ 

 . عبه اٌضب١ٔخ فؼً ثّؼٕٝ ظٍُرؼ٢٘ أُغبٝه ك٢ اٌَُٖ ٝ عبه األٌٚٝ (عبه ، عبه)كول ٝهك ُلظبٕ ك٢ اُ٘طن 

 

 :أٔٛع اٌغٕبً 

 :اٌغٕبً اٌزبَ .1

 .ؽوًبرٜب . 4رور٤جٜب    .  3ػلكٛب  .  2اُؾوٝف  . 1: ٚ٘ٛ ِب ارفك ف١ٗ اٌٍفظبْ فٟ أهثؼخ أِٛه 

 :٣وٍٞ أثٞ رٔبّ ٓبكؽب  :(1)ِضبي ر١ٙٛؾٟ 

لٚهام اُق٤َ عبثذ هَطَ اُؾوٝة ٕلَّػٞا       لٚه اُؼٞا٢ُ ك٢ ُٕ   اٌُزت ُٕ

 اُضب٤ٗخ ٗؾٞه ٕلٚه األ٠ُٝ رؼ٢٘ أػب٢ُ اُوٓبػ  ٝرؼ٢٘ فٖلٚهكول ٝهكد ُلظخ ٕلٝه ثٔؼ٤٤ٖ٘ ٓقزِل٤ٖ 

 .ُنا كبُغ٘بً ربّ (ؽووبرٙب /رور١جٙب  / ػلك٘ب / اٌؾوٚف  ):األػلاء ٝٗغل إٔ اُِلظ٤ٖ رٞاكوب  ك٢ أهثؼخ أٓٞه

 

 :اٌغٕبً غ١و اٌزبَ .2

 .ٝٛٞ ٓب افزِق ك٤ٚ اُِلظبٕ ك٢ ٝاؽلح ٖٓ األٓٞه األهثؼخ اَُبثوخ 

 .( ٣و٤ٖ ٍجأ ثٕجأٝعئزي ٖٓ  ):لبي رؼبي  :(1)ِضبي ر١ٙٛؾٟ  

 "ا١ٌَٓ ٚ إٌْٛ "  ًٝبٕ االفزالف ك٢ ٗٞع اُؾوٝف (ٍجأ ٚ ٔجأ )كول ٝهغ اُغ٘بً اُ٘بهٔ ث٤ٖ اُِلظ٤ٖ 

 .  ٓغ رٞاكن ك٢ ثبه٢ اُؾوٝف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌغٕبً

 ػٍُ اٌجل٠غ اُٞؽلح اُواثؼخ



91 

 

 

 

 .اٗزٜبء اُؼجبهر٤ٖ ثبُؾوف ٗلَٚ:رؼو٠فٗ 

  . األًِ ، ال ثطٍٞثبٌؼًّ ٣٘بٍ اُ٘غبػ :(1)ِضبي ر١ٙٛؾٟ  

 " اُالّ" ك٢ اُؾوف األف٤و ٝٛٞ  ( ياألَ ، ياٌؼُ ):ام ارلوذ أٌُِزبٕ األف٤وربٕ ك٢ اُغِٔز٤ٖ 

  .رٍفب ، ٝ ال ثـٚي وٍفب ال ٣ٌٖ ؽجي :(2)ِضبي ر١ٙٛؾٟ 

 " .اُلبء" ك٢ اُؾوف األف٤و ٝٛٞ  (افرً ، افوً):ام ارلوذ أٌُِزبٕ األف٤وربٕ ك٢ اُغِٔز٤ٖ 

 .ِبما ٠ْزوٛ ٌؾَٓ اٌَغغ
 .إٔ ٣ٌٕٞ ػل٣ٞب ال ٣ئك١ ا٠ُ اُزٚؾ٤خ ثبُٔؼ٠٘ 

 

 :فبئلح    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب ك٢ . إٔ ٣ؤر٢ اؽل اُِلظ٤ٖ أُزٔبص٤ِٖ أٝ أُزْبث٤ٜٖ ك٢ اُ٘ضو آفو اُؼجبهح ٝ ا٥فو ك٢ أُٜٝب :رؼو٣لٚ  ّٓ ٝأ

 .اُْؼو كٜٞ إٔ ٣ؤر٢ اؽل اُِلظ٤ٖ ك٢ آفو اُج٤ذ ٝ ا٥فو ك٢ أ١ ٓٞٙغ هجِٚ 

 .( اٌٛ٘بة ُ٘ب ٖٓ ُلٗي هؽٔخ اٗي أٗذ ٘تٝ ):هبٍ رؼب٠ُ :(1)ِضبي ر١ٙٛؾٟ 

 ك٢ ثلا٣زٜب ٝٛٔب ك٢ ٓؼ٠٘ ٝاؽل "٘ت "  ، ٝ ٝهك ُلع "اٌٛ٘بة " كول ٝهك ك٢ آفو ا٣٥خ اٌُو٣ٔخ ُلع 

 .ٝٛٞ اُؼطبء 

 

 .اٌؾ١ٍخ روى اٌؾ١ٍخ:(2)ِضبي ر١ٙٛؾٟ 

كول ٝهك ك٢ اُؼجبهح  ُلع اُؾ٤ِخ ٓور٤ٖ ك٢ ٜٗب٣خ اٌُالّ ٝثلا٣زٚ ، ٌُ٘ٚ عبء ثٔؼ٠٘ ٓقزِق كبألٍٝ ثٔؼ٠٘ 

 (اٌزٖل٠و  )هك اٌؼغي ػٍٝ اٌٖله ك٤غٞى ك٢ .  اُؾنم ٝ اُولهح ػ٠ِ اُزٖوف ، ٝاُضب٢ٗ ثٔؼ٠٘ اُقل٣ؼخ 

  .(ِقزٍفب  )أٚ  (ِزْبثٙب )أْ ٠أرٟ اٌّؼٕٝ 

 

  :٣وٍٞ اُجؾزو١ ٓبكؽب:(3)ِضبي ر١ٙٛؾٟ 

 ٙو٠جب  أثلػزٜب ك٢ أَُبػ        كَِ٘ب ٗوٟ ُي ك٤ٜب ٙوائت

 ٙوائتك٢ ٜٗب٣خ اُج٤ذ ُٝلظخ  ٙو٠جب كغبءد ُلظخ  (ٙوائت ، ٙو٠جب )كول ٝهك ك٢ اُج٤ذ اُْؼو١ ُلظزب 

ك٢ ثلا٣خ اُْطو األٍٝ ، اما كل٢ اُْؼو ال ثل إٔ ٣ؤر٢ اؽل اُِلظ٤ٖ ك٢ آفو اُج٤ذ ٝ ا٥فو ك٢ أ١ ٓٞٙغ 

 .هجِٚ 

 

 :٣وٍٞ أثٞ اُوبٍْ اُْبث٢ّ :(4)ِضبي ر١ٙٛؾٟ 

 اٌؾ١بح         كٖٔ ٗبّ ُْ ر٘زظوٙ اٌؾ١بح أال اٜٗ٘ ٝ ٍو ك٢ ٍج٤َ 

 .ٝعبءرب ك٢ ٜٗب٣خ اُْطو األٍٝ ٝ ٜٗب٣خ  اُْطو اُضب٢ٗ  (اٌؾ١بح ، اٌؾ١بح )كول ٝهك ك٢ اُج٤ذ اُْؼو١ ُلظزب 

 :ال ٣ؾزَت ٓب ٣ؤر٢ ٖٓ ثبة اَُغغ 

: ك٢ آفو أٌُِخ ًٔب ك٢ هٍٞ أك٣ت ٣ٖق ّغوح " : األُق ، ا٤ُبء اُٞاٝ" ـ ؽوٝف أُل 1

 " .اُواء" كبَُغغ ٝهغ ثؾوف . ا هٟ ، ٝرَبثن ثؤؿٖبٜٗب هْٔ اُنهروة ثغنٝهٛب اُش

ك٢ آفو أٌُِخ اما ٍجوٚ ٓزؾوى ، ًٔب ك٢ هٍٞ ٓؼِٔخ رض٢٘ ػ٠ِ اؽلٟ " اُٜبء " ؽوف . 2

 " .اُجبء" كبَُغغ ٝهغ ثؾوف . اَٗبٗخ ثؤكثٜب ، ال ثي٣ٜب ٝ صٞثٜب : ٛبُجبرٜب 
 

 اٌَغغ

هك اٌؼغي ػٍٝ اٌٖله 

 اٌزٖل٠و )
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 :اٌّؾَٕبد اٌّؼ٠ٕٛخ: صب١ٔب 

  
 

 .ٝٛٞ اُغٔغ ث٤ٖ ًِٔز٤ٖ ٓزٚبكر٤ٖ ك٢ أُؼ٠٘ : رؼو٠فٗ

 . (هلٛك ْٝٛأ٠مبظب  ٝرؾَجْٜ ): ٣وٍٞ رؼب٠ُ ك٢ ٍٞهح اٌُٜق: (1)ِضبي ر١ٙٛؾٟ 

ّٕ ا٣٥خ عٔؼذ ك٢ ٤ٍبم ٝاؽل ث٤ٖ ُلظ٤ٖ ٓزٚبك٣ٖ ك٢ أُؼ٠٘ٔالؽع   ".أ٠مبظب ، هلٛك : " ٛٔب أ

 .فٟ اٌىالَ (اٌطجبق  )ِب اٌفبئلح اٌّوعٛح ِٓ رٛظ١ف ٘نا اٌفٓ 

 .إل٣ٚبػ أُؼ٠٘ ٝ ر٤ٌٔ٘ٚ ك٢ ٗلٌ اَُبٓغ ػ٘ل رٞظ٤ق أٌُِبد أُزٚبكح 

 

 :أٔٛاع اٌطجبق 

 .ٝٛٞ ٓب ٣وغ ث٤ٖ ًِٔز٤ٖ ٓزٚبكر٤ٖ ك٢ أُؼ٠٘ : ٛجبق اإل٠غبة 

 :٠مٛي اٌجؾزوٞ : (1)ِضبي ر١ٙٛؾٟ 

 أػنه  ك٢ ًٔل ػ٤ِي ٝ أالَ       ٚأظٙو  ٟٛٞ ُي اُِٚٞع ٝ أففٟ

ٝٛ٘ب ٝهغ ثٖٞهح "أالَ ، ٚ أػنه " ًٝنُي ك٢ ًِٔز٢  " ، ٚ أظٙو" أففٟ " كول ٝهغ اُطجبم ك٢ ًِٔز٢ 

 . ٓجبّوح ٝ ثٌِٔز٤ٖ ٓزٚبكر٤ٖ ك٢ أُؼ٠٘ ٝٛٞ ٓب ٠َٔ٣ ٛجبم اإل٣غبة 

 

ٝٛٞ ٓب ٣وغ ك٢ كؼ٤ِٖ ٖٓ إَٔ ٝاؽل ، أؽلٛٔب ٓضجذ ، ٝ ا٥فو ٓ٘ل٢ أٝ ك٢ كؼ٤ِٖ ٖٓ إَٔ : ٛجبق اٌٍَت 

 .ٝاؽل ، اؽلٛٔب ك٢ ٤ٕـخ ا٢ُٜ٘ ٝ ا٥فو ك٢ ٤ٕـخ األٓو 

 

 .(افْْٛ  اُ٘بً ٝ فال رقْٛا ):  هبٍ رؼب٠ُ :(1)ِضبي ر١ٙٛؾٟ 

ٝ ا٥فو عبء ك٢  (فال رقْٛا  )كول ٝهغ اُطجبم ك٢ كؼ٤ِٖ ٖٓ إَٔ ٝاؽل أؽلٛٔب ٝهغ ك٢ ٤ٕـخ ا٢ُٜ٘ ٝٛٞ 

ًٝبٕ اُزٚبك ك٤ٜٔب ك٢ ٓؼ٠٘ ِٛت اُو٤بّ ثبُلؼَ ٝ ا٢ُٜ٘ ػٖ اُو٤بّ ثٚ ٝٛنا  ( افْْٛ )٤ٕـخ األٓو ٝٛٞ ٝ

 .( ٛجبق اٌٍَت )اُ٘ٞع ٖٓ اُطجبم ٠َٔ٣

 

      فبئلح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ال ٠أرٟ اٌطجبق فمٜ ث١ٓ ا١ٍّٓ أٚ فؼ١ٍٓ ، فمل ٠أرٟ أ٠ٚب 

 : ، ًٔب ك٢ هٍٞ أُؼو١ ث١ٓ فؼً ٚ اٍُ .1

 ٘بىي إ كٛوى علٞك٤ب ٓٞد ىه إ اُؾ٤بح م٤ٓٔخ        ٝ ٣ب ٗلٌ 

 " .ٛبىٍ " ، ٝ االٍْ " عل١ " كول ٝهغ اُطجبم ث٤ٖ كؼَ األٓو 

 : ، ًٔب ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ ث١ٓ ؽوف١ٓ .2

  .(ال ٣ٌِق هللا ٗلَب اال ٍٝؼٜب ُٜب ٓب ًَجذ ٝػ٤ِٜب ٓب اًزَجذ  )

 " ػ٤ِٜب " ك٢ ُلع  "  ػٍٝ"ٝؽوف اُغو " ُٜب " ك٢ ُلع " اٌالَ " ام ٝهغ اُطجبم ث٤ٖ ؽوف اُغو 
 

 اٌطجبق 
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 .٢ٛٝ إٔ ٣ئر٠ ثٌِٔز٤ٖ أٝ أًضو ، صْ ٣ئر٠ ثٔب ٣وبثِٜب ك٢ ػ٠ِ اُزور٤ت  : رؼو٠فٙب

  .ٕفٛ اٌفولخ ف٤و ٖٓ اٌغّبػخ وله :(1)ِضبي ر١ٙٛؾٟ 

صْ أر٠ ثٌِٔز٤ٖ روبثالٜٗٔب ك٢ أُؼ٠٘ ػ٠ِ اُزور٤ت ٛٔب  " اٌغّبػخ" ٝ  " وله"  كِول أر٠ أُزؾلس ثبٌُِٔز٤ٖ 

 (ًِٔخ اُغٔبػخ روبثِٜب ًِٔخ اُلوهخ)ٝٛٔب ٓزٚبكربٕ ٝ(كٌِٔخ ًله روبثِٜب ًِٔخ ٕلٞ  )"اٌفولخ " ٝ "  ٕفٛ"

 . ٝٛٔب ٓٚبكربٕ أ٣ٚب 

 .فٟ اٌىالَ (اٌّمبثٍخ  )ِب اٌفبئلح اٌّوعٛح ِٓ رٛظ١ف ٘نا اٌفٓ  

 .ُزؾ٤َٖ أُؼ٠٘ ٝ ر٤ٙٞؾٚ ٝ رؼ٤ٔوٚ ٝ ر٤ٌٖٔ ك٢ ٗلٌ اَُبٓغ أٝ أُزِو٢

 :كبئلح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اٍزؼٔبٍ ًِٔخ ثٔؼ٤٤ٖ٘  :رؼو٠فٙب

  هو٣ت ٣َوع ا٠ُ اُنٖٛ ، ٝ ال ٣ٌٕٞ ٓوٖٞكا. 

  ٓؼ٠٘ ثؼ٤ل ، ٝٛٞ أُوٖٞك ثلالُخ ا٤َُبم. 

 

 : ٣وٍٞ ثله اُل٣ٖ اُنٛج٢ :(1)ِضبي ر١ٙٛؾٟ 

 ٝهثٞع ًْ ٝعلٗب ٤ٛجـــــٜب         ؽ٤ٖ ٙبع ا٤ُْـ ك٤ٜب ٝ اُقيا٠ٓ 

رؾزَٔ ٓؼ٤٤ٖ٘ ٓؼ٠٘ هو٣ت ٣َوع ُِنٖٛ ٝ ٓؼ٠٘ ثؼ٤لا ٝٛٞ أُوٖٞك ، أٓب أُؼ٠٘ اُوو٣ت  " ٙبع" كٌِٔخ 

 ، ٝٛٞ فبػ ٚ أزْود هائؾزٗ"  ُٞهٝك ًِٔخ ٝعلٗب ك٢ اُج٤ذ ٝ أٓب أُؼ٠٘ اُجؼ٤ل كٜٞ ا١ٌٚبعكٜٞ ٖٓ 

 . أُؼ٠٘ أُوٖٞك 

 

  :(2)ِضبي ر١ٙٛؾٟ 
 ٝ ٝاك ؽ٠ٌ اُقَ٘بء ال ك٢ ّغٞٗٚ            ٝ ٌُٖ ُٚ ػ٤٘بٕ رج٢ٌ ػ٠ِ ٕقو 

أفٞ اُقَ٘بء اُز٢ اّزٜود ثبُجٌبء ٕقو ٓؼ٠٘ هو٣ت ُِنٖٛ ٝٛٞ : ك٢ اُج٤ذ ٓؼ٤٤ٖ٘ " ٕقو " ٗغل ٌُِٔخ 

 .  ٝٛٞ أُؼ٠٘ أُوٖٞك ثلالُخ أُؼ٠٘  " ٕقو اٌٛاكٞ" ػ٠ِ أف٤ٜب ٕقو ٝ ٓؼ٠٘ آفو ثؼ٤ل ٌُِِٔخ ٝٛٞ 

 

 : (3)ِضبي ر١ٙٛؾٟ 

 هلل إ ا٤ُْٜل ٣ّٞ كواهْٜ          ٓب ُن ٢ُ  كبُٖجو ٤ًق ٣ط٤ت  

كُذ ػ٤ِٚ  ًِٔخ اُْٜل ، ٝهل افل٠ ثٚ اُْبػو  " ٔجبد اٌٖجو" هو٣ت ٝٛٞ: ُول عبءد ًِٔخ اُٖجو ثٔؼ٤٤ٖ٘ 

 . ، ٝٛٞ أُؼ٠٘ أُوٖٞك ثلالُخ ا٤َُبم  " رؾًّ اٌّْمخ" ٓؼ٠٘ ثؼ٤لا ٝٛٞ 

 

 :ال روغ األُلبظ أُزوبثِخ ث٤ٖ ا٤ٍٖٔ كوٜ أٝ كؼ٤ِٖ كوٜ ، كول روغ أ٣ٚب 

 .ـ ث٤ٖ كؼَ ٝ اٍْ ٓضَ اُقلبُ ٣ظٜو ٤ُال ، ٝ ٌُ٘ٚ ٓقزق ٜٗبها 1

 " .ٜٗبها" ٝ" ٤ُال " ٝ اال٤ٍٖٔ" ٓقزق " ٝ االٍْ " ٣ظٜو" ام ٝهؼذ أُوبثِخ ث٤ٖ ث٤ٖ اُلؼَ 

كول ٝهؼذ أُوبثِخ ث٤ٖ ؽوك٢ اُغو .ًٔب إ ُي ؽوٞهب كبٕ ػ٤ِي ٝاعجبد :ـ ث٤ٖ ؽوك٤ٖ ٓضَ 2

   "ٝاعجبد "ٝ" ؽوٞم "ٝاال٤ٍٖٔ  "ػ٤ِي "ٝؽوف اُغو ػ٠ِ  ك٢ ُلع " ُي " اُالّ ك٢ ُلع 

 اٌّمبثٍخ 

 اٌزٛه٠خ
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 ٕب٠ً اٌغج١ٓ        (اٌجل٠غ)ِمزوػ ػٍٝ ّٜٔ األٍئٍخ اٌٛىاه٠خ          ٚؽلح :         ٔٔ رطج١مٟ 

    

 :ـ ؽلك ٌفظٟ اٌغٕبً غ١و اٌزبَ فٟ اٌغٍّخ اٌزب١ٌخ 1

  ِٓ اٌغٜٛ ث١ٓ اٌغٛأؼ.... ئْ اٌجىبء ٘ٛ اٌْفبء 

 

 :ػلَ اػزجبه اٌٍفظز١ٓ اٌزب١ٌز١ٓ عٕبٍب فٟ اٌغٍّخ اٌزب١ٌخ : ـ ػًٍ 2

  كٞاهح ٓبإٛب ػ٤ٖ أُبء         ٝٝعلد ػ٤ّٖوثذ ٖٓ 

 

 :ـ اٍزقوط اٌطجبق فٟ اٌغٍّخ اٌزب١ٌخ ِج١ٕب ٔٛػ3ٗ

 . (...ف١ٍٚؾىٛا ل١ٍالً ١ٌٚجىٛا وض١واً  ): لبي رؼبٌٝ 

 

 :ـ ٙغ كائوح ؽٛي هَ اإلعبثخ اٌٖؾ١ؾخ 4

  .( ِقٍٖبػٍّه  ِزفب١ٔب ، ٚػٍّه١ٌىٓ  )أـ أُؾَٖ اُجل٣ؼ٢ ك٢ اُغِٔخ اُزب٤ُخ 

 أـ ع٘بً ربّ     ة ـ ٓوبثِخ      ط ـ رٞه٣خ        ك ـ ع٘بً ٗبهٔ

 

 :( ئما أهكد أْ رطبع أٍٛت اٌَّزطبع)ة ـ أُؾَٖ اُجل٣ؼ٢ ك٢ اُغِٔخ اُزب٤ُخ 

 أـ هك اُؼغي ػ٠ِ اُٖله    ة ـ ٓوبثِخ      ط ـ رٞه٣خ        كـ ع٘بً ٗبهٔ

 

 .( اُجزواء ٓل٣٘خ اُٖقو ، ٍٓٞٞٓخ ثبُلقو )أُؾَٖ اُجل٣ؼ٢ ك٢ اُغِٔخ اُزب٤ُخ 

 أـ هك اُؼغي ػ٠ِ اُٖله    ة ـ ٓوبثِخ      ط ـ رٞه٣خ        كـ ٍغغ 

 

 :ـ ث٤ٖ اُزٞه٣خ ك٢ ٓب رؾزٚ فٜ ك٢ اُغِٔخ اُزب٤ُخ 5

  هل١كٖٝٓ اُؼغبئت ُلظٜب        ؽو ٝ ٓؼ٘بٛب 

 

 :ـ ٝٙؼ أُوبثِخ ك٢ اُغِٔخ اُزب٤ُخ 6

  .(ٝ ٣ؾَ ُْٜ اُط٤جبد ٝ ٣ؾوّ ػ٤ِْٜ اُقجبئش  ): هبٍ رؼب٠ُ 

 


