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 العالمة الكاملة

 أدعية املذاكرة واالمتحان
 قبل املذاكرة:  

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين 

لسنتنا عامرة والمالئكة المقربين، اللهم اجعل أ

بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك 

 على كل شيء قدير، حسبنا اهلل ونعم الوكيل...

 بعد املذاكرة: 
اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما 

تعلمت، فرده علي عند حاجتي إليه إنك على كل 

 شيء قدير، حسبنا اهلل ونعم الوكيل...

 -يوم االمتحان: 
توكلت عليك، وسلمت أمري إليك ال ملجأ اللهم إني 

 وال منجا منك إال إليك...

 -عهد دخول القاعة: 
رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، 

 واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا...

 -قبل البدء باحلل: 
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة 

من لساني يفقهوا قولي، اللهم ال سهل إال ما 

 سهال، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهال... جعلته

 أثهاء االمتحان: 
ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا 

حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رب إني مسني الضر 

 وأنت أرحم الراحمين...

 عهد الهسيان: 
اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك، وانشر 

جالل علي رحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا ال

 واإلكرام...

 بعد االنتهاء: 
 الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل..
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 القدس يف قلوب اهلامشيني الوحدة الثالثة: (3

 قلب نبتة الوحدة الرابعة: (4
 لغة البيان الوحدة اخلامسة: (5
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 الفكز العزبّي املتجّددالوحدة األوىل: 
ٓٓ ١ٓٝ املتذٓدد٠، تأٜٝد يًَشٓل ْٚؿس٠ يًعدٍاي  ٗك١ ايعسب
 األمري احلسن بن طالل: املليك  و  ب السملصاح

ٞٓ: َكا ي١ايؿٔ ا٭دب

  
ياِتِو، ُنْجِرُك ما َلَجْيشا ِمْن ِمْيخاٍث َحزاِريٍّ َوُتخاٍث ِسياِسيٍّ وَ   َخِِيةٍة في ُمَحاَوَلِة اْسِتْيعاِب ُرْوِح الَعْرِخ َوَتَحجِّ ََ َنْيَزٍة 

مى َمباِدِئ  ََ َدْت في الَقْخِن الَساِضي  ِم. َكَسا َتَجمةِت الشةْظَخُة الَبِعْيجَ َتَأسة يةِة َوالَهْحَجِة َواالْسِتْقالِل َوالُسداواِة َوالتةَقجُّ ُة الَقْهِميةِة َوالُحخِّ
يةِة َوالُيِهية  الَقْهِميةِة. َفَكاَنْت َىِحِه َمصاِلَب ِة َنْحَه الُسْدَتْقَبِل في َىِحِه الشةْيَزِة الُسباَرَكِة َوِىَي َتُذقُّ َشِخيَق الَعَسِل ِمْن َأْجِل الُحخِّ

ِميٍّ  ََ ِخْيُف الُحَدْيُن بُن  َي الذة َوُىَه َيْخُنه َمَع َأْبشاِئيا ِإَلى ُمْدَتْقَبٍل ُمْذِخٍق ِِلُمةِتشا الَعَخِِيةِة  –َشيةَب َّللاةُ َثَخاُه  –ُأمةٍة َحَسَميا َججِّ
: "ِإنة َنْيَزَتشا ِإنةسا قاَمْت  داِز ِكتاِب َّللاةِ َوِإْحياِء ُسشةِة َرُسْهِلِو" قاِئالا َْ  ِلَتْأِييِج الَحقِّ َوُنْرَخِة الَعْجِل، َوِإ

ِتداٍز الُسْشَصَمَقـ          َْ َهِة، ما ِزْلشا َنْدَتْحِكُخ ِبُكلِّ ا َْ َمى َىِحِه الجة ََ اٍم  ََ ْعَج ُمُخوِر ما ُيَقاِرُب الِسَئَة  ِلمثةْهَرِة  ـْيــِن اَِلساِسيةْينِ َوَِ
اِمَيِة .  ِبْيَمِة الدة َك ِبــِقَيـــِم اإِلْسالِم الشة ِة َوالتةَسدُّ  الَعَخِِيةِة الُكْبَخى: ِحْفَظ َكخاَمِة الُعُخْوَِ

َجةا في الَهْقِت ِنفْ   ْيِن الَحِشْيِف َكاَفةا؛ ُمَؤكِّ ْت َىِحِه الثةْهَرُة ِلَسظاِىِخ اْسِتْغالِل الجِّ َم ِصْشــهاِن َلَقْج َتَرجة ِدِو، َأنة اإِلْسالَم َوالتةَقجُّ
يِّ  َِ ْهَرى َكَهِسْيَمٍة ِمْن َأَىمِّ َوَساِئِل اإِلْصالِح االْجِتسا ، َوَأْوَلـــْت الُبْعَج  ال َيْفَتِخقاِن، َكَسا َشاَلَبْت ِبَتْصِبْيِق ِنظاِم الذُّ ياِسيِّ َوالدِّ

َك ِبالتُّخاِث َواَِلصاَلِة الَحزاِريةِة ِفي ُمهاَجَيِة اَِلْخصاِر الُسِحْيَقِة ِباُِلمة الَحَزاِرية اإِلْنداِني ِلْمَسْشِصَقِة ال ِة َعَخِِيةِة ِبَأْكَسِميا َوالتةَسدُّ
شاَيِتيا. َِ  ُجلة اْىِتساِميا َو

يةِة َوالتةْغِييِخ ُسَمْيساُن ال  ُق ِؼْيِو َوكاَن ِمْن َأْبشاِء اُِلمةِة التةهةاِقْيَن ِإلى الُحخِّ ، الةِحي كاَن َيَتَصمةُع ِإلى ُمْدَتْقَبٍل َيَتَحقة ُبْدتاِنيِّ
وْ  ْبَخٌة َأِو الجة َِ ْعَجُه"، اإِلْصالُح الَسْشُذهُد، َوَيِتمُّ ِؼْيِو َتْفِكْيُك االْسِتْبجاِد َكَسا َبيةَن في ِكتاِبِو " ِذْكَخى َو ْسُتهِر َوَِ َلُة الُعْثساِنيةُة َقْبَل الجُّ

ٔ1ٓ0  ََ ْبَخٌة ُتَحفُِّد الَخياَل  َِ َمى التةْفِكْيِخ في الُسْسِكِن ِمْن . َوِمْن ُىشا َأُقْهُل: ال ُيَعجُّ التةاِرْيُخ َسْيُخوَرةا َسْخِديةةا، ِإّنسا ُىَه ِذْكَخى َو
 ُدْوِن ُقُيْهٍد َأْو ُحُجْوٍد. 

َك ِباْسِتْقالِلشا الثةقاِفيِّ ُيعِ          َمى اآلَخِخ؛ اْنِصالقاا ِمْن ُخُرْهِصيةِتِو الةِتي َتْحَتِخُم ِإنة التةَسدُّ ََ ْيُج َتْجِجْيَج الَعْقِل الَعَخِِيِّ الُسْشَفِتِح 
ْن َمْفُيهِم الَعْيِر السُ  ََ ِديةَة الثةقاِؼيةَة الةِتي َتُقْهُدنا ِإَلى الَحِجْيِث  َنْشَدى َأنة الَحزاراِت الَعِظْيَسَة  ْذَتَخِك. َوالالتةَشهَُّع ِبَأْشكاِلِو َوالتةَعجُّ

ِشعاراا. َكَحِلَك َكاَنِت الَحَزاَرُة اإِلْسالِميةُة في َأْوِج اْزِدىاِرىا َتتةِدُع ِلِجياناٍت  (التةداُمِح ِلْمَجِسْيعِ ) َتْفَدُح الَسجاَل ِلمتةَشهُِّع َوَتتةِخُح ِمنَ 
ا  ــَشــنِ َوَثقافاٍت ُمَتباِيَشٍة َوَتُزمُّ َأْفخادا خاٍق َوُأَمٍم ُمْخَتِمَفٍة، َفكاَن التةَشهُُّع ِمْن َمكاِمِن الُقهةِة، َواالْخِتالُف َأَحُج الدُّ َْ  َيْشَتُسهَن ِِلَ

ْن َتْفِدْيِخ َشِبْيَعِة االْخِتالِف،  ََ َمى َأَساِسيا الُهُجْهُد. َوِحْيَشسا َتْعَجُد الُعُقهُل  ََ ــْأَبى الُقُمهُب َتَقـــبُّــَل اآلَخِخ َوَتـالَكْهِنيةِة الةِتي قاَم 
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ُب ِلمصةاِئَفِة َأِو الَعِقْيَجِة ُسْخَاَن ما َتْشَذُأ الَحهاجِ  ى التةَعرُّ ُج َبْيَن َشخاِئِح َواْسِتْيعاَب َنْظَخِتِو في الَحياِة، َوَيَتَفذة َُ ُد َوَيْدداُد التةبا
 الصةِبْيِعيةُة ِلَعالَقِة اإِلْنداِن ِبَأِخْيِو اإِلْنداِن.  الُسْجَتَسِع الهاِحِج، َوَتْخَتلُّ التةهاُزناتُ 

هاِت التةْقِديِم َوالِخصاَب الصةاِئِفية َوُشُخوَر الُفْخَقِة َوالتةَذْخُذِم ال ُتْشِبُئ إِ      َْ الة ِبالَسِدْيِج ِمَن الُسعاناِة ِإنة َأْخصاَر الُحُخوِب َوَد
َمُو َّللاةُ َتعالى َواْسَتْخَمَفُو في اَِلْرِض. َوِمَن الُسفاَرقاِت الةِتي ُيع اإِلْنداِنيةِة َواالْنِتياكِ  اِفِخ ِلُحُقهِق اإِلْنداِن الةِحي َكخة اِني الدة

 ِمْشيا واِقُعشا الَعَخِِيُّ َواإِلْسالِميُّ الَفْجَهُة َبْيَن ما َيْشَبِغي َأْن َيُكهَن َوما ُىَه كاِئٌن.
ْن َتْغِمْيِب الَعْقِل َوالِحْكَسِة، َكَسا َتْشَدِجُم َمَع الِقَيِم اإلِ ِإنة اإِلراَدَة ا  ََ ْنَداِنيةِة الُسْذَتَخَكِة لَعَخِِيةَة الُحخةَة الَسْدُؤْوَلَة ال َتْشَفِرُل 

ُك ِبيا ِإلى َتْحِقْيِق اَِلْمِن ِلْمَجِسيِع. ِإنة الَبْحَث في َىِحِه القِ  ي التةَسدُّ َيِم الُسْذَتَخَكِة ُيْدِيُم في َكْذِف الَهْجِو الَحِقْيِقيِّ الةِتي ُيَؤدِّ
َمى الُسْذَتَخكاِت العاَلِسيةِة َواإِلْقمِ  ََ ِف، َوفي ِإشاِر َىحا الَسْدَعى، َنْحُن ِبَحاَجٍة ِإَلى التةْخِكْيِد  داِت ِلمتةَصخُّ ْيِسيةِة، َوَتْفِعْيِل َدْوِر الُسَؤسة

ُد َمعاِلَسيا ِبُرْهَرٍة ُمْدَتِقمةٍة. َوال َرْيَب في َأنة ُمْدَتْقبَ اإِلْقِمْيِسيةِة َوالعَ  َل الَعَسِل الَعَخِِيِّ َيْكُسُن في َخِِيةِة، الةِتي َتْحِسُل َأْوَلِهيةاِتشا َوُتَحجِّ
ُم التةعاُوَن َوالتةكاُمَل َبْيَن ُدَوِل اإِلْقِمْيِم َوُشُعْهِِِو، َفسا ُنعاِنيْ  ََ ِعْيِج الَحَزاِريِّ َفزاٍء َيْج َمى الرة ََ خاِض الــَهْىِن  َْ ِو الَيْهَم ِمْن َأ

ِد في ُمْخَتَمِف الَسياِدْيِن، َوتْعِدْيِد َثقاَفِة الَعَسِل َوالُسذاَرَكِة َواإِلْبجاِع وَ  ُج الَحاَجَة ِإلى التةَججُّ  اإِلْنجاِز. ُيَؤكِّ
َمٍة ِبُقُجْوِم َشْيِخ َرَمزاَن الَفِزيِل، َفِإنةِشي ُأْزِجي التةْيِشَئَة ِبَيِحِه الُسشاَسَبِة الُسباَرَكِة ِإلى َأْىِمي َوِإْذ َنْحَتِفي َبْعَج َأيةاٍم َقِميْ           

مَ  ََ الُم َواَِلْمُن َواالْسِتْقخاُر ْيشا َوَأْبشاِء َوَشِشي َواُِلمةَتْيِن الَعَخِِيةِة َواإِلْسالِميةِة؛ ساِئالا الَسْهَلى الَعِمية الَقِجيَخ َأْن ُيِعْيَجُه  َوَقْج َحلة الدة
اِرَخِة ِلَكخاَمِة ا ِن الــسـُـْقَتــَمــِعْيَن ِفي ُرُِهِع َوَشِششا الَعَخِِيِّ الَكِبيِخ َكاَفةا، َو ُرِفَعْت َأْشكاُل الُسعاناِة َواالْنِتياكاِت الرة ََ إِلْنداِن 

ِجِئْيَن مِ  ـِخْيَن َوالالة  ْن َأْبشاِئِو ِإْخَهِتشا في اإِلْنداِنيةِة.َوالــُسَيـجة
الِت َبْيَن َلَقْج َأراَد َّللاةُ َتعالى ِلَذْيِخ َرَمزاَن الُسباَرِك َأْن َيُكْهَن َشْيَخ ِعباَدٍة َوَتْخَِِيٍة َوَتْهِجْيٍو َوَتْهِثْيقٍ             ِلمرِّ

ــَبــخِِه،  َِ َظاِتِو َو َِ ْشَج  َِ يةِة الُسْدِمِسْيَن؛ َنِقُف  َوَنْدَتِفْيُج ِمْن َمعاِنْيِو َوُدُرْوِسِو. َوال َيَدُعِشي في َىحا الَسقاِم ِإالة َأْن ُأَذكَِّخ ِبَأَىسِّ
ُقْهدٍ  َُ َهُة َقْبَل َثالَثِة  َْ ِن التةْحِكْيِخ   َوَنيٍِّف، َلمْ َتْأِسْيِذ ُصْشُجْوٍق َاَلِسيٍّ ِلمدةكاِة َوالتةكاُفِل، َفُسْشُح َأْن ُأْشِمَقْت َىِحِه الجة ََ َأَتَهقةْف َيْهماا 
يةِة االْسِتفاَدِة ِمْن ِنظاِم الدةكاِة في َسِبْيِل َتْحِقْيِق اَِلْىجاِف التةْشَسِهيةِة ِلْمُبْمجاِن اإلِ  ْسالِميةِة اَِلَقلِّ ُنُسهاا، َوَضساِن الَحياِة ِبيا َوَِِأَىسِّ

ْمَصِة اَِلْخالِقيةِة َوالَكخاَمِة اإِلْنداِنيةِة. الَكِخْيَسِة ِلْْلَْفخاِد في الُسْجَتَسع  اِت اإِلْسالِميةِة، َوَتْعِدْيِد ِقــَيــِم الَغْيِخيةِة َوالدُّ
ُض ِإلى َأْقَدى َأْشكاِل التةْذِهْيِو مِ           ْيِن اإِلْسالِميِّ َتَتَعخة ْسَحُة ِلمجِّ ْهَرُة الَحِقْيِقيةُة الدة ِقـــَبــِل ُأوَلِئَك الةِحْيَن  نْ ال َتداُل الرُّ

َمى الِقيَ  ََ ْيِن. ِإنة التةْخِكْيَد ِمْن ِخالِل الدةكاِة  َف ِباْسِم الجِّ ْحَسِة ُيساِرُسهَن اإِلْرىاَب َو الُعْجواَن َوالتةَصخُّ ِم اإِلْنَداِنيةِة ِمْثَل الخة
ِبْيِل َوَتْفِهيْ  يِّ َســـُيــْدِيُم في َواإِلْحداِن ِإلى الُسْحتاِج َواْبِن الدة َِ ِس اإِلْنداِن ِمْن َحْيُث ُىَه ِإْنداٌن، َوَتْعِدْيِد التةكاُفِل االْجِتسا

ْن ُمَدسةياِت اإِلْرىاِب وَ  ََ الِم، َوَيْشَأى ِبيا  َمى الَعْجِل َوالدة ََ ِة الَسْبِشيةِة  ِة ِرساَلِة اإِلْسالِم الَحقة ََ  الــخُّىاِب.ِإشا

 
 

 ٓٛ  ملًهٞ األَري اذتظٔ بٔ طالٍ, صخٝف١ ايػذ(ا)صاحب ايظُ
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 (النّصوج)
ٞٓ ا٭َري اسبطٔ بٔ ط٬ٍ ٖرا املكاٍ ٛنتب ؾاسب ايٓطَُت٢    .م5162/  ـه6341قبل حلول شهر رمضإن إلمبإرك عإم   ؟املًه

ِٓ ايٓكاط ايرٟ  ٛٓٙ يف ٖاٜطترنساذنس أٖ   ٖرا املكاٍ؟ مس
ي أطلقهإ إل -6

ى إلت   بن علي أمجإد إلثورة إلعربية إلكبر
ن يف إلحسي 

ّ
 .مغفور له إلّش

ى مإ وإكب  -5 خذت من قيم إلحق  إلثورة إلعربية إلكبر
ّ
ة لهإو من نهضة إت ن  .إلعدل ركب 

ي إلمجتمعإت إؤلنسإنّية ويدع  -4
ن
سإمح ف

ّ
 .ؤىل تعزيز ثقإفة إلحوإر وإلت

عصب بأشكإله -3
ّ
 .نبذ إلت

ي ظّل إإلستق -2
ن
طّور ف

ّ
إث إلحضإرّي عنرص مهّم من عنإرص إلت

شإركّية وقبول إآلخل إةلإلب ّ
ّ
ّ إلذي يؤمن بإلت ي

ن
 ر. لثقإف

1-  
ً
خذ من إلتإريــــخ ِجشإ

ّ
طور. نحو يت

ّ
 إؤلبدإع وإلت

 

 :األوىلالفقرة 
ياِتِو، ُنْجِرُك ما َلَجْيشا ِمْن ِمْيخاٍث َحزاِريٍّ َوُتخاٍث ِسياِسيٍّ وَ  َخِِيةٍة في ُمَحاَوَلِة اْسِتْيعاِب ُرْوِح الَعْرِخ َوَتَحجِّ ََ َنْيَزٍة 

يةِة َوالَهْحَجِة َواالْسِتْقالِل َوالُسداواِة َوالتةَقجُّ َتأَ  مى َمباِدِئ الَقْهِميةِة َوالُحخِّ ََ َدْت في الَقْخِن الَساِضي  ِم. َكَسا َتَجمةِت الشةْظَخُة الَبِعْيَجُة سة
يةِة َوالُيِهيةِة الَقْهِميةِة. َفَكاَنْت َىِحِه َمصاِلَب َنْحَه الُسْدَتْقَبِل في َىِحِه الشةْيَزِة الُسباَرَكِة َوِىَي َتُذقُّ َشِخيَق العَ  َسِل ِمْن َأْجِل الُحخِّ

ِميٍّ  ََ ِخْيُف الُحَدْيُن بُن  َي الذة  َوُىَه َيْخُنه َمَع َأْبشاِئيا ِإَلى ُمْدَتْقَبٍل ُمْذِخٍق ِِلُمةِتشا الَعَخِِيةةِ  –َشيةَب َّللاةُ َثَخاُه  –ُأمةٍة َحَسَميا َججِّ
داِز ِكتاِب َّللاةِ َوِإْحياِء ُسشة  َْ : "ِإنة َنْيَزَتشا ِإنةسا قاَمْت ِلَتْأِييِج الَحقِّ َوُنْرَخِة الَعْجِل، َوِإ  ِة َرُسْهِلِو"قاِئالا

  املفزدات والرتاكيب:
 .(وعب)جذرهإ إحتوإء, و  اضتٝعاب:

 .(حدي)جذرهإ صعوبإت,  ٜات:ذبٓد

 ظهرت, و إنكشفت و  ت:دب١ً
ّ
 جذرهإ )جلو(. ضحتإت

وٍم ترإث:  َرياخ:
ُ
إٍب َوُعل

َ
إٍت َوآد

َ
 ِمْن َعإد

ٌ
 َبإِقَية

ٌ
 ِقيَمة

ُ
ه
َ
 َمإ ل

 ِجيٍل 
َ
ِقُل ِمْن ِجيٍل ِؤىل

َ
ت
ْ
وٍن وَين

ُ
ن
ُ
 (ورث)جذرهإ . َوف

ي سبيل إلتقدم إإلجتمإعي  ْٗك١:
ن
 .إلوثبة ف

 .إلمئة سنة ايكسٕ:

ٓٝ ي  ١:ايكَٛ
ن
إك ف صلة إجتمإعية عإطفية تنشأ من إإلشب 

 .وإلجنس وإللغة وإلمنإفعإلوطن 

ٝٓ  ١ٜٓٛ اهٝل ة وأصإلتهإ ١:ايكَٛ ن  .معإلمهإ وخصإئصهإ إلممب 

 جذرهإ )هوي(. 

ٓٝ ى: جملة دعإء وترّح  ب اهلل ثساٙ:ط إب هو م, وإلبر إلب 

 .إلندي
 ., يتطلع ؤىليديم إلنظر ؤىل ٜسْٛ:

 (.جذرهإ )عزز .محبةتأييد و  إعصاش:

 :ملياقشة والتحليلا
١ٓٝ؟ باد٨ اذنس ث٬ث١ َ  .وإلتقدم إةإو وإلمس وإإلستقةلل وإلوحدة وإلحرّية إلقومّية  قاَت عًٝٗا ايٓٗك١ ايعسب

ة    ا٭َري اسبطٔ بٔ ط٬ٍ؟ ٛمسسٓدد أٖداف ايٓٗك١ ٚؾل ز١ٜ٩   ّية إلقومّيةهو وإلإلحريَّ

 ؟سٓدد أٖداف ايٓٗك١ ٚؾل ز١ٜ٩ املػؿٛز ي٘ ايػسٜـ اسبطني بٔ عًٞ

  تأييد
ّ
ة وإحيإء تل كتإب زإزوإع إلعدل, ونرصة إلحق

ّ
 .رسوله سن

ي  إلخب   بذور زرعت ألنهإ ؟ا٭َري اسبطٔ ايٓٗك١ باملبازن١ ٛٚؾـ مس ع١ًٌ َا ٜأتٞ يف زأٜو:
ن
ّ  كلّ  نفس ف ي ي  صإدق عربر

ن
 ف

ة إنتصإرإت وحققت ؤىل إإلستقةلل, يسىع لوطنه, إنتمإئه ي  كبب 
ن
 .سبيله ف

 ٚٓقح د٫ي١ َا ذبَت٘ خط١ يف ايعبازات اآلت١ٝ:

ن  مإ أي .ٚذبٓدٜات٘ زٚح ايعؿس ١ اضتٝعاباٚيضبيف  -أ  ّ ه عن إلحإىلي  عرصنإ يمب   .غب 

١َٓ محًٗا دٓدٟ ايٓػسٜـ اسبطني بٔ عًٞ  -ب  ٝٓب  –ؾهاْت ٖرٙ َٛايب أ َٓتٓا  ٜٛسْٖٛ ٚ –اهلل ثساٙ ط َع أبٓا٥ٗا إىل َطتكبٌ َػسم ٭
.١ٓٝ ن  إلّشيف عند إلرؤية وحدة ايعسب   .هرإز  ستقبلبم إلعربّية إألمة وأبنإء علي  بن إلحسي 
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 :الثانيةالفقرة 
ِتداٍز الُسْشَصَمَقـ َْ َهِة، ما ِزْلشا َنْدَتْحِكُخ ِبُكلِّ ا َْ َمى َىِحِه الجة ََ اٍم  ََ ْعَج ُمُخوِر ما ُيَقاِرُب الِسَئَة  ـْيــِن اَِلساِسيةْيِن ِلمثةْهَرِة َوَِ

ِة َوالتةَسدُّ  اِمَيِة . الَعَخِِيةِة الُكْبَخى: ِحْفَظ َكخاَمِة الُعُخْوَِ ِبْيَمِة الدة  َك ِبــِقَيـــِم اإِلْسالِم الشة
َجةا في الَهْقِت ِنْفِدِو، أَ  ْيِن الَحِشْيِف َكاَفةا؛ ُمَؤكِّ ْت َىِحِه الثةْهَرُة ِلَسظاِىِخ اْسِتْغالِل الجِّ َم َلَقْج َتَرجة نة اإِلْسالَم َوالتةَقجُّ

، َوَأْوَلـــتْ ِصْشــهاِن ال َيْفَتِخقاِن، َكَسا َشاَلبَ  ياِسيِّ يِّ َوالدِّ َِ ْهَرى َكَهِسْيَمٍة ِمْن َأَىمِّ َوَساِئِل اإِلْصالِح االْجِتسا  ْت ِبَتْصِبْيِق ِنظاِم الذُّ
َك ِبالتُّخاِث َواَِلصاَلِة الَحزاِريةِة  الُبْعَج الَحَزاِرية اإِلْنداِني ِفي ُمهاَجَيِة اَِلْخصاِر الُسِحْيَقِة ِلْمَسْشِصَقِة الَعَخِِيةِة ِبَأْكَسِميا َوالتةَسدُّ

شاَيِتيا. َِ  ِباُِلمةِة ُجلة اْىِتساِميا َو
 

  املفزدات والرتاكيب:
 (.قوم), وجذرهإ إلفضإئل, ومفردهإ: قيمةايكِٝ: 
ٓٝ  , وجذرهإ )سمو(. إلعإلية إلرفيعة ١:ايطاَ

 وجذرهإ )صدد(.  .منعت ت:تؿٖد
 .سةلمإؤل هو إلصحيح إلمستقيم و  ايدٜٔ اسبٓٝـ:

 : إلمِ هو وإحدهمإ إلصنو, و  ٛإ:ِٓٔؾ
ْ
 ث

ّ
 .ظب  ل وإلن

 .(حيق)إلمحيطة, وجذرهإ  احملٝك١:

 .ر بإألمورإو إلتش ايػٛز٣:

(أعطت بإهتمإم ت:ٚيأ  .  جذرهإ )وىلي

 معظم.  :ٌُٓد

 (أصل)إلعرإقة, وجذرهإ  أؾاي١:

ي ومزإيإه ايعسٚب١:  خصإئص إلجنس إلعربر

 
 

 :املياقشة والتحليل

١ٓٝ ايهرب٣؟ َا املًٓٛكإ  إلّسإمية إلنبيلة إؤلسةلم بقَيم وإلتمّسك إلعروبة كرإمة حفظ ايًرإ اْبجكت َُٓٗا ايٓجٛز٠ ايعسب

 
 

 ايجٛز٠ ايعسب١ٝ ايهرب٣؟ اذنس ا٭َٛز اييت دعت هلا

  (أ 
ّ
ين إلحنيف كإفةصدي إلت

ّ
 .لمظإهر إستغةلل إلد

ّ   (ب  ورى كوسيلة من وسإئل إؤلصةلح إإلجتمإعي
ّ
ّ طإلبت بتطبيق نظإم إلش ّي  . وإلّسيإ

ّ للمنطقة إلعربّية بأكملهإولأ (ج  ي
 .ت إلبعد إلحضإرّي إؤلنسإبن

ي موإجهة إألخطإر إلمحيقة بإألمة ُجّل إهتمإمهإ وعنإيتهإ.  (د 
ن
إث وإألصإلة إلحضإرية ف

مّسك بإلب ّ
ّ
 إلت
 
 
 

ِٓٛإ ٫ ٜؿرتقإ)  ع١ًٌ َا ٜأتٞ يف زأٜو:  ؟(اإلض٬ّ ٚايتكدّ ٔؾ

   
ّ
ّ إؤلسةلم يدعو ؤىل إلتق ألن ي

 
ي تدعو ؤىل إلنهضة وإلّرف

ي تنوير إألذهإن إلبّشية برسإلة إؤلسةلم إلّسْمحة إلت 
ن
م ف

ّ
د
ّ وموإجهة إألخطإر إلمحيقة.  ي

 إؤلنسإبن
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 :الثالثةالفقرة 
، الةِحي كاَن يَ  يةِة َوالتةْغِييِخ ُسَمْيساُن الُبْدتاِنيِّ ُق ِؼْيِو َوكاَن ِمْن َأْبشاِء اُِلمةِة التةهةاِقْيَن ِإلى الُحخِّ َتَصمةُع ِإلى ُمْدَتْقَبٍل َيَتَحقة

وْ  ْبَخٌة َأِو الجة َِ ْعَجُه"، اإِلْصالُح الَسْشُذهُد، َوَيِتمُّ ِؼْيِو َتْفِكْيُك االْسِتْبجاِد َكَسا َبيةَن في ِكتاِبِو " ِذْكَخى َو ْسُتهِر َوَِ َلُة الُعْثساِنيةُة َقْبَل الجُّ
َمى التةْفِكْيِخ في الُسْسِكِن ِمْن َسْيُخوَرةا َسْخِديةةا، ِإنّ  ال ُيَعجُّ التةاِرْيخُ . َوِمْن ُىشا َأُقْهُل:  1ٓ0ٔ ََ ْبَخٌة ُتَحفُِّد الَخياَل  َِ سا ُىَه ِذْكَخى َو

 ُدْوِن ُقُيْهٍد َأْو ُحُجْوٍد.
 املفزدات والرتاكيب:

ٓٛ وجذرهإ  إلنإزع ؤىل إلتغيب  هو إق, و مفردهإ إلتوّ  اقني:ايت

 )توق(. 
 وجذرهإ )نشد(.  .ةّح لِ إلمطلوب تحقيقه برغبة مُ  ٓػٛد:امل

 )بدد(.  وجذرهإ .إإلنفرإد بإلرأي من غب  مشورة ا٫ضتبداد:
 جذرهإ )طلع(.  .ينظر ٜتًٛع:

(.  .إإلمتدإد وإإلستمرإر ضريٚز٠:  وجذرهإ )سب 

َ  ٔعرب٠: , وجمعهإ ِعبر
عإظ وإإلعتبإُر بمإ مضنّ

ِّ
 .إإلت

:١ٜٓ ي  ضسد
ن
تإبع ف

ّ
وإيةأو إلحكإية إلكتإبة وإلت  جذرهإ )رسد(.  إلرِّ

 وتقوي ُتشؿ١ص:
ّ
 جذرهإ )حفز(.  .تحث

 جذرهإ )قيد(.  منع. أو حوإجز  قٝٛد:

 
 :املياقشة والتحليل

١ٓٝ، ٚٓقح ذيودا٤ت تًٛعات ضًُٝإ ايبطتاْٞ َٓطذ١ُ َع   ؟َباد٨ ايٓٗك١ ايعسب

ع إلحرّية, ينشد كإن ألنه ذلك
ّ
ن  كمإ وتفكيك إإلستبدإد إؤلصةلح فيه يتحقق مستقبل ؤىل ويتطل ي  بي ّ

ن
: كتإبه ف

ة ذكرى)  (م6011 وبعده, إلدستور قبل إلعثمإنية إلدولةأو  وعبر
 
 

ٝٓٔ ايػسض َٔ تع١ًِ ايتازٜذ  ؟ب

ورة ليس إلتإريــــخ مإ فقط, رسدّية سب 
ّ
ة ذكرىهو  ؤن ي  ؤىل وتدفعه إلخيإل, تحفز وعبر

ن
فكب  ف

ّ
 دون من إلممكن إلت

ي إل لتذكر ليسهو ف حدود؛أو  قيود
 .منجزإته وبطوإلته من لبلفإدة وإنمإ فقط, مإضن

 
 

ِٓ ؾٝ٘ تؿهٝو ا٫ضتبداد) اآلت١ٝ: ٠ٚٓقح مجاٍ ايٓتؿٜٛس يف ايعباز  ؟(ايرٟ نإ ٜت١ًٛع إىل َطتكبٌ ٜتشك١ل ؾٝ٘ اإلؾ٬ح املٓػٛد، ٜٚت
إ إإلستبدإد صّور

ً
 تفكيكه يتّم  متشإبكإ معقدإ شيئ

 
 
 
 
 

ي ) معلومة:
ي تأليف )دإئرة م6052-م6121سليمإن خإطر إلبستإبن

ن
, إشتغل بإلتدريس, وشإرك ف ي

( أديب لبنإبن

ي مجلس إلجإمعة إلمرصية. 
ن
 ف
ً
, إنتخب عضوإ

ً
 إلمعإرف(, أتقن أكبر من عّش لغإت, قإم بتعريب إؤلليإذة شعرإ
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 :الرابعةالفقرة 
َك ِباْسِتْقالِلشا الثةقاِفيِّ ُيِعْيُج َتْجِجْيَج الَعْقِل العَ  َمى اآلَخِخ؛ اْنِصالقاا ِمْن ُخُرْهِصيةِتِو الةِتي َتْحَتِخُم ِإنة التةَسدُّ ََ َخِِيِّ الُسْشَفِتِح 

ْن َمْفُيهِم الَعْيِر السُ  ََ ِديةَة الثةقاِؼيةَة الةِتي َتُقْهُدنا ِإَلى الَحِجْيِث  ِظْيَسَة ْذَتَخِك. َوال َنْشَدى َأنة الَحزاراِت العَ التةَشهَُّع ِبَأْشكاِلِو َوالتةَعجُّ
يةُة في َأْوِج اْزِدىاِرىا َتتةِدُع َتْفَدُح الَسجاَل ِلمتةَشهُِّع َوَتتةِخُح ِمَن " التةداُمِح ِلْمَجِسْيِع" ِشعاراا. َكَحِلَك َكاَنِت الَحَزاَرُة اإِلْسالمِ 

خاٍق َوُأمَ  َْ ا َيْشَتُسهَن ِِلَ ٍم ُمْخَتِمَفٍة، َفكاَن التةَشهُُّع ِمْن َمكاِمِن الُقهةِة، َواالْخِتالُف َأَحُج ِلِجياناٍت َوَثقافاٍت ُمَتباِيَشٍة َوَتُزمُّ َأْفخادا
ْن َتْفِدْيِخ َشِبْيَعةِ  ََ َمى َأَساِسيا الُهُجْهُد. َوِحْيَشسا َتْعَجُد الُعُقهُل  ََ ــَشــِن الَكْهِنيةِة الةِتي قاَم  ــَل االْخِتالِف، َوَتـــْأَبى الُقُمهُب َتَقـــبُّ  الدُّ

ُب ِلمصةاِئَفِة َأِو الَعِقْيَجِة ُسْخَاَن ما َتْشَذُأ  ى التةَعرُّ َُ اآلَخِخ َواْسِتْيعاَب َنْظَخِتِو في الَحياِة، َوَيَتَفذة ُج َبْيَن الَحهاِجُد َوَيْدداُد التةبا
 اإِلْنداِن ِبَأِخْيِو اإِلْنداِن. َشخاِئِح الُسْجَتَسِع الهاِحِج، َوَتْخَتلُّ التةهاُزناُت الصةِبْيِعيةُة ِلَعالَقةِ 

 املفزدات والرتاكيب:
 .إلطريق, وجمعهإ سُبل ايٓطبٌٝ: .توّسع تؿطح:

 .إلعلّو  ز:أٚ

 .: أصولأعسام

ة, وهي مإ  ايٓطٓٔ:
ّ
مفردهإ ُسن

ي إلكون من أسبإبأو 
ن
 دعه تل ف

ن   .وقوإني 

 وجذرهإ )فشو(.  .ينتّش  ٜتؿٓػ٢:

ت ايتعٓؿب:
ُّ
َعن
َّ
 .إلت

فعل مإٍض بمعتن إسم  ُضسعإ:

 .رَسُع
 .طبقإت غسا٥ح:

:ٌٓ  وجذرهإ )خلل(.  .تضطرب ربت

 .تستعضي وترفض تأب٢:

هو و  (مكمن)مفردهإ  ََهأَ:

 فيه
تفنَ
ْ
 جذرهإ )كمن(.  .موضُع ُيخ

(.  .مختلفة َتبا١ٜٓ: ن  وجذرهإ )بي 

 :املياقشة والتحليل
١ٓٝ منٛ ٛدعٌ مس ٝٓٔ ذيوذدٟا يًشكازات ايععٝا٭َري اسبطٔ اسبكاز٠ اإلض٬َ  ؟١ُ، ب

  ألنهإ
ّ
, للجميع( إلتسإمحمن ) تتخذ

ً
ي  إؤلسةلمية إلحضإرة وكإنت شعإرإ

ن
سع أوج ف

ّ
 وثقإفإت لديإنإت إزدهإرهإ تت

إ وتضّم  متبإينة,
ً
 .عقيدةأو  لطإئفة تعصب غب   إآلخر من وتقبل مختلفة, وأمم ألعرإق ينتمون أفرإد

 

٠ٓٛ ايػعٛب، ٚ ٛٓع ايٓجكايف َٔ أِٖ َؿادز ق  ؟ذيوٓقح ايتٓ

ه مكإمن من إلتنّوع
ّ
ك إلعيش ؤىل يقود إلقّوة, ألن   إلمشب 

ً
ي  إلخصوصية وإإلستقةلل من إإنطةلق

ن
ي  إلثقإف

م إلت   تحب 
إته إآلخر إلمنفتح عل إلعقل ؤىل فتقود إلثقإفية, ةوإلتعدديّ  بأشكإله إلتنّوع   إلمختلفة بخبر

ً
 إلتعّصب عن بعيدإ

 .وإلتقسيم
 

ٞٓ بني ُٜٛؾ١ل اإلْطإ ايعسب ـٓ؟نٝـ    ا٫ضتك٬ٍ ايجكايف ٚا٫ْؿتاح ع٢ً اآلخس يف ق٤ٛ ؾُٗو ايٓ

ي  إإلستقةلل
ن
ي إل  إلثقإف

ي  بل إآلخرين, ثقإفإت عل إإلنفتإح منع يعتن
ي  مستقلة بذإتهإ, ثقإفّية ّيةهو  يعتن

ن
 نفسه إلوقت وف

م ثقإفإته, عل وتنفح إآلخر تتقّبل دية إلتنّوع وتحب 
ّ
 للطالب ويرتك   . ؤىل إلعقل وتحتكم إلثقإفّية وإلتعد

 
 ٚٓقح د٫ي١ َا ذبَت٘ خط١ يف ايعبازات اآلت١ٝ:

ٕٓ ايتُٓطو باضتك٬يٓا ايجكايٓف ٜعٝد دبدٜد) ٞٓ املٓؿتح ع٢ً اآلخس إ  .(ايعكٌ ايعسب
دة إلثقإفإت عل وإإلنفتإح إآلخر, وتقّبل إلتعّصب, عن إلبعد 

ّ
 .إلمتعد

 

ٍٕ.، َٛدص٠ يف نًُات(ايٓتطاَح يًذُٝع)ايعباز٠ اآلت١ٝ:   ٗا عُٝك١ يف د٫يتٗا، ٚٓقح َا ذبًُ٘ َٔ َعا

ي  وإلتيسب   إلتسإهل     
ن
 .أصولهمأو  أجنإسهمأو  أديإنهم إختةلف عل وتقّبلهم, إآلخرين, مع إلتعإمل ف
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 :اخلامسةالفقرة 
هاِت التةْقِديِم َوالِخصاَب الصةاِئِفية َوُشُخوَر الُفْخَقِة َوا َْ لتةَذْخُذِم ال ُتْشِبُئ ِإالة ِبالَسِدْيِج ِمَن الُسعاناِة ِإنة َأْخصاَر الُحُخوِب َوَد

َمُو َّللاةُ َتعالى َواْسَتْخَمَفُو في اَِلْرِض. وَ  اِفِخ ِلُحُقهِق اإِلْنداِن الةِحي َكخة ِمَن الُسفاَرقاِت الةِتي ُيعاِني اإِلْنداِنيةِة َواالْنِتياِك الدة
 الِميُّ الَفْجَهُة َبْيَن ما َيْشَبِغي َأْن َيُكهَن َوما ُىَه كاِئٌن.ِمْشيا واِقُعشا الَعَخِِيُّ َواإِلسْ 

 املفزدات والرتاكيب:
 

 (رّسذم)إلتفرق, وجذرهإ:  ايتػسذّ:

 ذهإب إلحرمة ا٫ْتٗاى:

 إلمكشوف إلوإضح ايطاؾس:

ن  ايؿذ٠ٛ: ن شيئي   إلمتسع بي 

 مفردهإ مفإرقة, وهي إلتنإقض املؿازقات:

:ٓٞ لطإئفة ذإت مذهب  متعّصب اشبٛاب ايٛا٥ؿ

 . ن  معي َّ

 
 :املياقشة والتحليل

 ؟اؾس سبكٛم اإلْطإٓطٚا٫ْتٗاى ايبني أضباب املعاْا٠ اإلْطا١ْٝ 
ّشذم

ّ
ّ ورّسور إلفرقة وإلت ي

قسيم وإلخطإب إلطإئفن
ّ
 .أخطإر إلحروب ودعوإت إلت

 
 

ٞٓ )َا املكؿٛد بايعباز٠ اآلت١ٝ:  ٞٓ ايؿذ٠ٛ بني َا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َٚا اإلَٚٔ املؿازقات اييت ٜعاْٞ َٓٗا ٚاقعٓا ايعسب ٚٞؾل (، نا٥ٖٔٛ ض٬َ
ـٓ؟  ؾُٗو ايٓ

ي 
ي  إؤلنسإن إستخلف تعإىل فإثل نتحإرب, أن إل ونتخإطب رإو نتح أن ينبىعن

ن
 ودعإه إألرض وكّرمه ف

, إؤلعمإر ؤىل ن  مفإرقة فهنإك وإلخب  ي  إؤلنسإن دور بي 
ن
 أخطإر من إليوم كإئنهو   وإلبنإء, ومإ إؤلعمإر ف

ي  وإلخطإب إلتقسيم ودعوإت إلحروب
ّشذم ورّسور إلفرقة إلطإئفن

ّ
 .إؤلنسإن لحقوق إلّسإفر وإإلنتهإك وإلت
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 :السادسة الفقرة
ْن َتْغِمْيِب الَعْقِل َوالِحْكَسِة، َكَسا َتْشَدِجمُ  ََ اإِلْنَداِنيةِة  َمَع الِقَيِم ِإنة اإِلراَدَة الَعَخِِيةَة الُحخةَة الَسْدُؤْوَلَة ال َتْشَفِرُل 

ُك ِبيا ِإلى َتْحِقْيِق اَِلْمِن ِلْمَجِسيِع. ِإنة الَبْحَث في َىِحِه الِقَيِم السُ  ي التةَسدُّ ْذَتَخَكِة ُيْدِيُم في َكْذِف الَهْجِو الُسْذَتَخَكِة الةِتي ُيَؤدِّ
ِف، َوفي ِإشاِر َىحا الَسْدَعى، َنْحُن ِبَحاَجةٍ  َمى الُسْذَتَخكاِت العاَلِسيةِة َواإِلْقِمْيِسيةِة، َوَتْفِعْيِل َدْوِر  الَحِقْيِقيِّ ِلمتةَصخُّ ََ ِإَلى التةْخِكْيِد 

ُد َمعاِلَسيا ِبُرْهَرٍة ُمْدَتقِ  داِت اإِلْقِمْيِسيةِة َوالَعَخِِيةِة، الةِتي َتْحِسُل َأْوَلِهيةاِتشا َوُتَحجِّ ْقَبَل الَعَسِل مةٍة. َوال َرْيَب في َأنة ُمْدتَ الُسَؤسة
ُم التةعاُوَن َوالتةكاُمَل َبْيَن ُدَوِل اإِلْقِمْيِم َوُشُعْهِِِو، َفسا ُنعاِنْيِو ال ََ َمى الَعَخِِيِّ َيْكُسُن في َفزاٍء َيْج ََ خاِض الــَهْىِن  َْ َيْهَم ِمْن َأ

ِد في ُمْخَتَمفِ  ُج الَحاَجَة ِإلى التةَججُّ ِعْيِج الَحَزاِريِّ ُيَؤكِّ  الَسياِدْيِن، َوتْعِدْيِد َثقاَفِة الَعَسِل َوالُسذاَرَكِة َواإِلْبجاِع َواإِلْنجاِز. الرة
 املفزدات والرتاكيب:

 .تقديم تػًٝب:

 .تتوإفق تٓطذِ:

ك ٜطِٗ:  .يشب 

 .لوية وهي إألسبقية وإألفضليةأو مفردهإ  يٜٛات:أٚ

 .إلضعف ايٖٛٔ:
و أجزء من إألرض تجتمع فيه صفإت طبيعية  اإلقًِٝ:

 .إجتمإعية تجعله وحدة خإصة

 (فضو)مإ إتسع من إألرض, وجذرهإ  ؾكا٤:

 (.دعُ ُص )وجه إألرض, وجمعهإ  ايؿعٝد:

 وجذرهإ )عزز(.  تقوية تعصٜص:

  تجإوز  ايتٛسف:
ّ
 إإلعتدإل حد

ء من إلعدم اإلبداع:  ؤيجإد إلّشي

ء من إلخإرج وإلمقصود مجإل كلّ  إطاز:  .مإ أحإط بإلّشي
 .إل شك ٫ زٜب:

لي ٜهُٔ:
ّ
 .ظهر ويتمث

 
 :املياقشة والتحليل

١ٓٝ املػرتن١ يًبػس ع٢ً اخت٬ف أدٓاضِٗ ٚط ٛأغاز مس ١ٓٝ ذيوا٭َري اسبطٔ إىل قسٚز٠ ايتُٓطو بايكِٝ اإلْطاْ ٝٓٔ أُٖ  ؟ٛا٥ؿِٗ ٚأؾٛهلِ، ب

 
ّ
كة إؤلنسإنّية بإلقَيم إلتمسك ؤن ي إلمشب 

ّ
ي كشف ويسهم للجميع إألمن تحقيق ؤىل يؤد

ن
ي  إلوجه ف

 إلحقيف 
ن  للتطّرف, كب 

كإت عل بإلب  ي  وإلعربّية إؤلقليمّية دور إلمؤّسسإت وتفعيل وإؤلقليمّية, إلعإلمّية إلمشب 
 تحمل إلت 

د ّيإتنإأولو 
ّ
ة بصورة معإلمهإ وتحد

ّ
 .مستقل

 

ٞٓ، ٚٓقشٗا. ١ٓٝ يف ذبطني ٚاقع ايعامل ايعسب ٛٓٙ ْعس٠ َطتكبً  يطُ

د
ّ
ي  إلتجد

ن
كإمل تعإونودعم إل وإؤلنجإز, وإؤلبدإع إلمشإركةو  إلعمل ثقإفة وتعزيز إلميإدين, مختلف ف

ّ
ن  وإلت  دول بي 

 .وشعوبه إؤلقليم
 

١ٓٝ اسبٓس٠ املط٪ٚي١ ٫ تٓؿؿٌ عٔ تػًٝب ايعكٌ  ع١ًٌ َا ٜأتٞ يف زأٜو: ٕٓ اإلزاد٠ ايعسب  وتعتمد إلعقل ؤىل تركن هإألنّ  ؟ اسبه١ُٚإ

كة إؤلنسإنية إلقيم مع وتنسجم عليه, ي  إلمشب 
ي إلت 

ّ
 ونبذ إآلخر وتقّبل وإإلستقرإر إألمن تحقيق ؤىل ك بهإإلتمّس  يؤد

 .إلتطّرف
 

ِٖٔ ع٢ً ايٓؿعٝد اسبكازٟ ٜ٪ن١د اسباد١ إىل ايتذٓدد)  اآلت١ٝ: ٠ٚٓقح مجاٍ ايٓتؿٜٛس يف ايعباز َٛ   (؟ؾُا ْعاْٝ٘ ايّٝٛ َٔ أعساض اي

إ إليوم إألمة أبنإء يصيب إلذي إلضعف صّور  
ً
 .صإحبه عل تظهر ضرإأع له مرض

 

١ٓٝ املػرتن١ ٜطِٗ) ٚٓقح د٫ي١ َا ذبَت٘ خط١ يف ايعبازات اآلت١ٝ: ٕٓ ايبشح يف ايكِٝ اإلْطاْ ٞٓ يًٓتٛسف إ  (؟يف نػـ ايٛد٘ اسبكٝك

طّرف حقيقة ؤظهإر   
ّ
له إل آخر ردإء ورإء يتسب   إلذي إلت

ّ
 .يمث
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 :السابعةالفقرة 
ِخ َرَمزاَن الَفِزيِل، َفِإنةِشي ُأْزِجي التةْيِشَئَة ِبَيِحِه الُسشاَسَبِة الُسباَرَكِة ِإلى َأْىِمي َوِإْذ َنْحَتِفي َبْعَج َأيةاٍم َقِمْيَمٍة ِبُقُجْوِم َشيْ 

مَ  ََ المُ َوَأْبشاِء َوَشِشي َواُِلمةَتْيِن الَعَخِِيةِة َواإِلْسالِميةِة؛ ساِئالا الَسْهَلى الَعِمية الَقِجيَخ َأْن ُيِعْيَجُه  َواَِلْمُن َواالْسِتْقخاُر  ْيشا َوَقْج َحلة الدة
اِرَخِة ِلَكخاَمِة ا ِن الــسـُـْقَتــَمــِعْيَن ِفي ُرُِهِع َوَشِششا الَعَخِِيِّ الَكِبيِخ َكاَفةا، َو ُرِفَعْت َأْشكاُل الُسعاناِة َواالْنِتياكاِت الرة ََ إِلْنداِن 

ِجِئْيَن ِمْن َأْبشاِئِو ِإْخَهتِ  ـِخْيَن َوالالة  شا في اإِلْنداِنيةِة.َوالــُسَيـجة
املفزدات والرتاكيب:

 (.حفو)نحتفل, وجذرهإ  عبتؿٞ:

  أشدٞ:
ّ
(.  مأقد ي  وجذرهإ )زجر

 (ربــع)أرجإء, مفردهإ  زبٛع:

عَ  املكتًعني: ن ن إلمنب   ي 

 .فإدحة تستوجب إإلستغإثة ايؿازخ١:

 

 :املياقشة والتحليل

 ًٍٛ غٗس زَكإ املبازى؟ا٭َري اسبطٔ بٔ ط٬ٍ َع س ٛاذنس ا٭َٛز اييت ٜتًٛع هلا مس
ّ إلكبب  كإفة, وُرفعت أشكإلو إألمن و إلسةلم  ي ي ربوع وطننإ إلعربر

ن
إإلنتهإكإت إلّصإرخة لكرإمة و إلمعإنإة  إإلستقرإر ف

ن  عي 
َ
رين و إؤلنسإن عل إلمقتل ي إؤلنسإنّيةو إلُمهجَّ

ن
ن من أبنإئه ؤخوتنإ ف  .إلةلجئي 

 

  ؟(أغهاٍ املعاْا٠ ٚا٫ْتٗانات ايٓؿازخ١ يهسا١َ اإلْطإ عٔ امٝلكتًٜعني ٚامٝلٖٗذسٜٔ ُزؾعت) اآلت١ٝ: ٠ٚٓقح مجاٍ ايٓتؿٜٛس يف ايعباز

  إلمعإنإة أشكإل صّور  
ً
إ إإلنتهإكإت وصّور صإحبه, عن يرفع ثقل

ً
  بةلدهم إلمهّجرين من وصّور ,خيرص  ؤنسإن

ً
 شجرإ

 .إألرض عن مقتلًعإ
 

 :الثامنةالفقرة 
الِت َبْيَن الُسْدِمِسْينَ َلَقْج َأراَد َّللاةُ َتعالى ِلذَ  ؛ ْيِخ َرَمزاَن الُسباَرِك َأْن َيُكْهَن َشْيَخ ِعباَدٍة َوَتْخَِِيٍة َوَتْهِجْيٍو َوَتْهِثْيٍق ِلمرِّ

ــَبــخِِه، َوَنْدَتِفْيُج ِمْن َمعاِنْيِو َوُدُرْوِسِو. َوال َيَدُعِشي في َىحا الَسقاِم ِإالة أَ  َِ َظاِتِو َو َِ ْشَج  َِ يةِة َتْأِسْيِذ ُصْشُجْوٍق  نْ َنِقُف  ُأَذكَِّخ ِبَأَىسِّ
ُقْهٍد َوَنيٍِّف، َلْم َأتَ  َُ َهُة َقْبَل َثالَثِة  َْ يةِة َاَلِسيٍّ ِلمدةكاِة َوالتةكاُفِل، َفُسْشُح َأْن ُأْشِمَقْت َىِحِه الجة ِن التةْحِكْيِخ ِبيا َوَِِأَىسِّ ََ َهقةْف َيْهماا 

ِة الَكِخْيَسِة الدةكاِة في َسِبْيِل َتْحِقْيِق اَِلْىجاِف التةْشَسِهيةِة ِلْمُبْمجاِن اإِلْسالِميةِة اَِلَقلِّ ُنُسهاا، َوَضساِن الَحيا االْسِتفاَدِة ِمْن ِنظاِم
ْمَصِة اَِلْخالِقيةةِ   َوالَكخاَمِة اإِلْنداِنيةِة. ِلْْلَْفخاِد في الُسْجَتَسعاِت اإِلْسالِميةِة، َوَتْعِدْيِد ِقــَيــِم الَغْيِخيةِة َوالدُّ

 املفزدات والرتاكيب:
 وجذرهإ )وثق(.  .تقوية وإحكإم تٛثٝل:

, وهي إلنصيحة وإلتذكب  (ظةِع )مفردهإ  ععات:

 .(وعظ)بإلعوإقب وجذرهإ: 

 وجذرهإ )قوم(.  .إلموضع املكاّ:

ن  عكٛد:  إلعّشة وإلعّشون ؤىل إلتسعي 

ٝٓـ: من إلوإحد ؤىل إلزإئد عل إلعقد, وتدّل عل عدد  ْ

 بعد إلعقود وبعد إلمئة 
ّ
ةلثة, وإل تستعمل ؤّل

ّ
 .إأللفو إلث

 

 :املياقشة والتحليل

؛ نقف أن يكون  َا ٖٞ ايؿا٥د٠ املسد٠ٛ َٔ غٗس زَكإ املبازى؟ ن ن إلمسلمي  شهرعبإدة وتربية وتوجيه وتوثيق للّصةلت بي 

ه, ونستفيد من معإنيه ودروسه  عند عظإته وِعبرَ
١ٓٝ تأض ٞٓ؟َا أُٖ  ٝظ ؾٓدٚم عاملٞ يًٓصنا٠ ٚايٓتهاؾٌ ا٫دتُاع

ي  إلّزكإة نظإم من إإلستفإدة
ن
 إلحيإة وضمإن إألقل نمًوإ, إؤلسةلمّية للبلدإن إلتنموّية إألهدإف تحقيق سبيل ف

ي  لالفرإد إلكريمة
ن
ّية وإلّسلطة قَيم وتعزيز إؤلسةلمّية, إلمجتمعإت ف  .إؤلنسإنّية وإلكرإمة إألخةلقّية إلغب 
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 :التاسعةة الفقر
ُض ِإلى َأْقَدى َأْشكاِل التةْذِهْيِو مِ  ْيِن اإِلْسالِميِّ َتَتَعخة ْسَحُة ِلمجِّ ْهَرُة الَحِقْيِقيةُة الدة ْن ِقـــَبــِل ُأوَلِئَك الةِحْيَن ال َتداُل الرُّ

ْيِن. ِإنة التةخْ  َف ِباْسِم الجِّ ْحَسِة ُيساِرُسهَن اإِلْرىاَب َو الُعْجواَن َوالتةَصخُّ َمى الِقَيِم اإِلْنَداِنيةِة ِمْثَل الخة ََ ِكْيَد ِمْن ِخالِل الدةكاِة 
ِبْيِل َوَتْفِهْيِس اإِلْنداِن ِمْن َحْيُث ُىَه ِإْنداٌن، َوَتْعِدْيِد التةكاُفِل  يِّ َســـُيــْدِيُم في َواإِلْحداِن ِإلى الُسْحتاِج َواْبِن الدة َِ االْجِتسا

ِة ِرساَلةِ  ََ ْن ُمَدسةياِت اإِلْرىاِب َوالــخُّىاِب. ِإشا ََ الِم، َوَيْشَأى ِبيا  َمى الَعْجِل َوالدة ََ ِة الَسْبِشيةِة   اإِلْسالِم الَحقة
 املفزدات والرتاكيب:

ُِش١: . وإلجمع: ِسَمإٌح هو فيهإ ُيْشٌ وس ايٓط
ٌ
 لة

 (شوه)تقبيح, وجذرهإ  ايتػٜٛ٘:

ّ  ايٗسٖاب: ي
 إلخوف إلمرضن

, إغاع١:
ْ

 (شيع)وجذرهإ  نّش

 وجذرهإ )نأي(.  يبتعد  ٜٓأ٣:
 سلوك سبيل إلعنف لتحقيق أهدإف سيإسّية اإل٢زٖاب:

له به تؿٜٛض:
ّ
ة وجعل له حريّ  ,فّوض له إألمر أْي وك

 إلترّصف فيه
 

 :املياقشة والتحليل
ٞٓ إىل أقط٢ أغهاٍ ايٓتػٜٛ٘ع٢ً ٜد َٔ تتعسض   ؟ايٓؿٛز٠ اسبكٝك١ ايٓطُش١ يًٓدٜٔ اإلض٬َ
طّرف بإسم إلدينو يمإرسون إؤلرهإب  إلذين

ّ
 إلعدوإن وإلت

 

ُٓٝات اإلزٖاب ٚايٗسٖابَا ايرٟ  ١ٓٝ ع٢ً ايعدٍ ٚايٓط٬ّ، ٜٚٓأ٣ بٗا َٔ َط ٢ِٗ يف إغاع١ زضاي١ اإلض٬ّ اسبك١١ املبٓ  ؟ُٜط
ن من خةلل إلّزكإة عل إلقيم إؤلنسإنّية مثل إلّرحمة وإؤلحسإن ؤىل إلمحتإج وإبن إلسبيل وتف كب 

ويض إؤلنسإن إلب ّ
ّ هو من حيث  كإفل إإلجتمإعي

ّ
 ؤنسإن, وتعزيز إلت

 
 

١ٓٝ عٔ مساس١ اإلض٬ّ:  ْعاّ ايصنا٠ ٜكٓدّ ؾٛز٠ سكٝك

ي  سإمية ؤنسإنية قيم عل دليل إلزكإة نظإم    اغسح ٖرا. .أ 
ن
 إلسبيل وإبن ؤىل إلمحتإج وإؤلحسإن كإلّرحمة إؤلسةلم ف

, إلتكإفل وتعزيز ّ ي  يسهم بهذإهو و  إإلجتمإعي
ن
ة رسإلة إؤلسةلم ؤشإعة ف

ّ
 وينأى وإلسةلم, إلعدل عل إلمبنية إلحق

هإب مسّميإت عن بهإ  إؤلرهإب وإلرُّ
 

 

١ٓٝ، َٔ ٚد١ٗ ْعسى. .ب   ٖأت ضب٬ٟ أخس٣ ميهٔ إٔ ُتطِٗ يف إبساش ؾٛز٠ اإلض٬ّ اسبكٝك

 وإلعجزة وإلشيوخ وإلنسإء إألطفإل قتل عن إؤلسةلم نىه. 

 دهو بإلع بإلوفإء إؤلسةلم أمر. 
 كإن  

ّ
م عليه تل صل

ّ
ن  إلذمة بأهل يوّضي  وسل  حقوقهم مرإعإة ؤىل وويدع إلمعإهدين وسإئر وإلمستأمني 

 .للطالب ويرتك    .ؤيذإئهم عن وينىه ؤليهم وإؤلحسإن وإنصإفهم
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1- :ٟٓ  أقـ إىل َعذُو اي١ًػٛ

ِٓٛإ: - و, و  ايٓؿ
ْ
. هو وإحدهمإ إلّصن ل وإلنظب 

ْ
 إلِمث

 إإلمتدإد وإإلستمرإر.  ايٓطريٚز٠: -

فرق.  ايٓتػسذّ: -
ّ
 إلت

.  ايٗسٖاب: - ي
 إلخوف إلمرضن

ٌٓ مم١ا ٜأتٞ: -2 ١ٓٝ، ٚاضتدسز َع٢ٓ ن  ، ا٫ضتبداد.ٚزإىل، ا٭ ٜٛسْ عد إىل أسد َعادِ اي١ًػ١ ايعسب

 ْع ؤىل, إلنظر يديم  :إىل ٜٛس
ّ
 .ؤىل يتطل

 وإلعل :ٚزا٭. 

 مشورة غب   من إإلنفرإد بإلرأي  :ا٫ضتبداد. 

َٚٞؾل ايٓطٝام ايرٟ ٚزدت ؾٝ٘:اضتدسز  -3  َعاْٞ املؿسدات اييت ذبتٗا خط١ 

ٛٓع َٔ َهأَ ايك٠ٛ، ٚا٫خت٬ف  (أ  َٓٔ أسدؾهإ ايتٓ ١ٓٝ اييت قاّ ع٢ً أضاضٗا ايٛدٛد ايٗط  .ايهْٛ

١َٓ (ب  ٛٓاقني ٚنإ َٔ أبٓا٤ ا٭ ١ٜٓ ٚايتػٝري ضًُٝإ ايبطتاْٞ. ايت  إىل اسبس

١ٓٝ ٫ تٓب٧ إي١ا باملصٜد َٔ املعاْا٠ اإلْطا (ج   .سبكٛم اإلْطإ ايٓطاؾس ا٫ْتٗاىْٚ

 ايت١٦ٓٗ بٗرٙ املٓاضب١ املبازن١ إىل أًٖٞ ٚأبٓا٤ ٚطين. أشدٞ إْٓين (د 

:  -أ ن ين ة, مفردهإ إلسُّ
ّ
ي  تل دعهأو  مإ وهي  ُسن

ن
ن  أسبإب من إلكون ف  .وقوإني 

 .إلتغيب   ؤىل إلنإزعهو و  إلتّوإق, مفردهإ -ب
 .إلوإضح إلمكشوف -ج
م -د

ِّ
 .أقد

6- ١ٓٝ  .وإلتقدم إةإو وإلمس وإإلستقةلل حدةوإلوَ  وإلحرّية إلقومّية  ؟اذنس ث٬ث١ َباد٨ قاَت عًٝٗا ايٓٗك١ ايعسب

 

 .سٓدد أٖداف ايٓٗك١ ٚؾل ز١ٜ٩ املػؿٛز ي٘ ايػسٜـ اسبطني بٔ عًٞ -2

  تأييد
ّ
ة وإحيإء تل كتإب وإعزإز إلعدل, ونرصة إلحق

ّ
 .رسوله سن

 

١ٓٝ ايهرب٣؟َا املًٓٛكإ ايًرإ اْبج -4  إلّسإمية إلنبيلة إؤلسةلم بقَيم وإلتمّسك إلعروبة كرإمة حفظ كت َُٓٗا ايٓجٛز٠ ايعسب

 

١ٓٝ، ٚٓقح ذيو. -4  دا٤ت تًٛعات ضًُٝإ ايبطتاْٞ َٓطذ١ُ َع َباد٨ ايٓٗك١ ايعسب

ع إلحرّية, ينشد كإن ألنه ذلك
ّ
ن  كمإ وتفكيك إإلستبدإد إؤلصةلح فيه يتحقق مستقبل ؤىل ويتطل ي  بي ّ

ن
كتإب:  ف

ة ذكرى)  (.6011وبعده,  إلدستور قبل إلعثمإنية إلدولةأو  وعبر
 

ٝٓٔ ايػسض َٔ تع١ًِ ايتازٜذ -5  ؟ب

ورة ليس إلتإريــــخ مإ فقط, رسدّية سب 
ّ
ة ذكرىهو  ؤن ي  ؤىل وتدفعه إلخيإل, تحفز وعبر

ن
فكب  ف

ّ
 دون من إلممكن إلت

ي  لتذكر ليسهو ف حدود؛أو  قيود
 .زإته وبطوإلتهمنج من لبلفإدة وإنمإ فقط, إلمإضن

 



  .........................................العالمة الكاملة(.0076266000)  عواد عبادة/  الدكتور)

 اللغة العربية / الفصل الدراسي الثاني          طريقك إىل اإلبداع والتميز.......ال نرضى بأقّل من العالمة الكاملة 04
 

 

ٝٓٔ ذيو.ٛدعٌ مس -6 ١ٓٝ منٛذدٟا يًشكازات ايعع١ُٝ، ب  ا٭َري اسبطٔ اسبكاز٠ اإلض٬َ

  ألنهإ
ّ
,( للجميع إلتسإمح) من تتخذ

ً
ي  إؤلسةلمية إلحضإرة وكإنت شعإرإ

ن
سع أوج ف

ّ
 وثقإفإت لديإنإت إزدهإرهإ تت

إ وتضّم  متبإينة,
ً
 .عقيدةأو  لطإئفة تعصب غب   نإآلخر م وتقبل مختلفة, وأمم ألعرإق ينتمون أفرإد

 

٠ٓٛ ايػعٛب، ٚٓقح ذيو. -7 ٛٓع ايٓجكايف َٔ أِٖ َؿادز ق  ايتٓ

ه مكإمن من إلتنّوع
ّ
ك إلعيش ؤىل يقود إلقّوة, ألن ي  إلخصوصية وإإلستقةلل من إنطةلقإ إلمشب 

ن
ي  إلثقإف

م إلت   تحب 
إته إآلخر إلمنفتح عل إلعقل ؤىل فتقود إلثقإفية, وإلتعددية بأشكإله إلتنّوع   إلمختلفة بخبر

ً
 إلتعّصب عن بعيدإ

 .وإلتقسيم
 

ٞٓ )َا املكؿٛد بايعباز٠ اآلت١ٝ:  -8 ٞٓ ايؿذ٠ٛ بني َا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َٚا َٚٔ املؿازقات اييت ٜعاْٞ َٓٗا ٚاقعٓا ايعسب َٚٞؾل  (نا٥ٖٔٛ اإلض٬َ
ـٓ؟  ؾُٗو ايٓ

ي 
ي  إؤلنسإن إستخلف تعإىل فإثل نتحإرب, أن إل ونتخإطب حإورنت أن ينبىعن

ن
 إؤلعمإر ؤىل ودعإه إألرض وكّرمه ف

, ن  مفإرقة فهنإك وإلخب  ي  إؤلنسإن دور بي 
ن
 ودعوإت إلحروب أخطإر من إليوم كإئنهو   وإلبنإء, ومإ إؤلعمإر ف

ي  وإلخطإب إلتقسيم
ّشذم ورّسور إلفرقة إلطإئفن

ّ
 إؤلنسإن لحقوق إلّسإفر وإإلنتهإك وإلت

 

١ٓٝ ا٭َري اسبطٔ إىل قسٚز٠ ايتُٓطو بايكِٝ ٛأغاز مس -9 ٝٓٔ أُٖ ١ٓٝ املػرتن١ يًبػس ع٢ً اخت٬ف أدٓاضِٗ ٚطٛا٥ؿِٗ ٚأؾٛهلِ، ب اإلْطاْ
 ذيو.

 
ّ
كة إؤلنسإنّية بإلقَيم إلتمسك ؤن ي إلمشب 

ّ
ي كشف ويسهم للجميع إألمن تحقيق ؤىل يؤد

ن
ي  إلوجه ف

 إلحقيف 
ن  للتطّرف, كب 

كإت عل بإلب  ي  وإلعربّية يمّيةإؤلقل دور إلمؤّسسإت وتفعيل وإؤلقليمّية, إلعإلمّية إلمشب 
 تحمل إلت 

د ّيإتنإأولو 
ّ
ة بصورة معإلمهإ وتحد

ّ
 .مستقل

 

10- ٓٞ ١ٓٝ يف ذبطني ٚاقع ايعامل ايعسب ٛٓٙ ْعس٠ َطتكبً  ؟، ٚٓقشٗايطُ

د
ّ
ي  إلتجد

ن
كإمل تعإونودعم إل وإؤلنجإز, وإؤلبدإع وإلمشإركة إلعمل ثقإفة وتعزيز إلميإدين, مختلف ف

ّ
ن  وإلت  دول بي 

 وشعوبه إؤلقليم
 

ٞٓ؟َا أُٖ -11  ١ٓٝ تأضٝظ ؾٓدٚم عاملٞ يًٓصنا٠ ٚايٓتهاؾٌ ا٫دتُاع

ي  إلّزكإة نظإم من إإلستفإدة
ن
 إلحيإة وضمإن إألقل نمًوإ, إؤلسةلمّية للبلدإن إلتنموّية إألهدإف تحقيق سبيل ف

ي  لالفرإد إلكريمة
ن
ّية وإلّسلطة قَيم وتعزيز إؤلسةلمّية, إلمجتمعإت ف  .إؤلنسإنّية وإلكرإمة إألخةلقّية إلغب 

 

١ٓٝ عٔ مساس١ اإلض٬ّ: -12  ْعاّ ايصنا٠ ٜكٓدّ ؾٛز٠ سكٝك

 اغسح ٖرا. - أ

ي  سإمية ؤنسإنية قيم عل دليل إلزكإة نظإم
ن
 وتعزيز إلسبيل وإبن ؤىل إلمحتإج وإؤلحسإن كإلّرحمة إؤلسةلم ف

, إلتكإفل ّ ي  يسهم بهذإهو و  إإلجتمإعي
ن
ة رسإلة إؤلسةلم ؤشإعة ف

ّ
 بهإ ىوينأ وإلسةلم, إلعدل عل إلمبنية إلحق

هإب مسّميإت عن  إؤلرهإب وإلرُّ

١ٓٝ، َٔ ٚد١ٗ ْعسى. -ب   ٖأت ضب٬ٟ أخس٣ ميهٔ إٔ ُتطِٗ يف إبساش ؾٛز٠ اإلض٬ّ اسبكٝك

 وإلعجزة وإلشيوخ وإلنسإء إألطفإل قتل عن إؤلسةلم نىه. 

 إلعهودب بإلوفإء إؤلسةلم أمر. 

 كإن  
ّ

م عليه تل صل
ّ
ن  إلذمة بأهل يوضي  وسل  مرإعإة إىلو ويدع إهدينإلمع وسإئر وإلمستأمني 

 .للطالب ويرتك  .ؤيذإئهم عن وينىه ؤليهم وإؤلحسإن وإنصإفهم حقوقهم
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 ع١ًٌ َا ٜأتٞ يف زأٜو: -13

ي  إلخب   بذور زرعت ألنهإ ؟ا٭َري اسبطٔ ايٓٗك١ باملبازن١ ٛٚؾـ مس - أ
ن
ّ  كلّ  نفس ف ي ي  صإدق عربر

ن
 لوطنه, إنتمإئه ف

ة إنتصإرإت وحققت ؤىل إإلستقةلل, يسىع ي  كبب 
ن
 .يلهسب ف

ِٓٛإ ٫ ٜؿرتقإ .أ  ي تنوير إألذهإن إلبّشية برسإلة إؤلسةلم  ؟اإلض٬ّ ٚايتكدّ ٔؾ
ن
م ف

ّ
ألن إؤلسةلم يدعو ؤىل إلتقد

ّ وموإجهة إألخطإر إلمحيقة ي
ّ إؤلنسإبن ي

 
ي تدعو ؤىل إلنهضة وإلّرف

 .إلّسْمحة إلت 

١ٓٝ اسبٓس٠ املط٪ٚي١ ٫ تٓؿؿٌ عٔ تػًٝب ايعكٌ  .ب  ٕٓ اإلزاد٠ ايعسب  وتنسجم عليه, وتعتمد إلعقل ؤىل تركن نهإأل  اسبه١ُ.ٚإ

كة إؤلنسإنية إلقيم مع ي  إلمشب 
ي إلت 

ّ
 إلتطّرف ونبذ إآلخر وتقّبل وإإلستقرإر إألمن تحقيق ؤىل إلتمّسك بهإ يؤد

 

ـٓ؟ -14 ٞٓ بني ا٫ضتك٬ٍ ايجكايف ٚا٫ْؿتاح ع٢ً اآلخس يف ق٤ٛ ؾُٗو ايٓ ُٜٛؾ١ل اإلْطإ ايعسب  نٝـ 

ي  إإلستقةلل
ن
ي  إل إلثقإف

ي  بل إآلخرين, ثقإفإت عل إإلنفتإح منع يعتن
ي  مستقلة بذإتهإ, ثقإفّية ّيةهو  يعتن

ن
 نفسه إلوقت وف

م ثقإفإته, عل وتنفح إآلخر تتقّبل دية إلتنّوع وتحب 
ّ
 للطالب ويرتك   .ؤىل إلعقل وتحتكم إلثقإفّية وإلتعد

 

 ٚٓقح مجاٍ ايٓتؿٜٛس يف ايعبازات اآلت١ٝ: -1

ِٓ ؾٝ٘ تؿهٝو ا٫ضتبدادايرٟ نإ  .أ    .ٜت١ًٛع إىل َطتكبٌ ٜتشك١ل ؾٝ٘ اإلؾ٬ح املٓػٛد، ٜٚت

إ إإلستبدإد صّور
ً
  شيئ

ً
  إمعقد

ً
 تفكيكه يتّم  إمتشإبك

 

  ُزؾعت أغهاٍ املعاْا٠ ٚا٫ْتٗانات ايٓؿازخ١ يهسا١َ اإلْطإ عٔ امٝلكتًٜعني ٚامٝلٖٗذسٜٔ. .ب 

  إلمعإنإة أشكإل صّور
ً
إ إإلنتهإكإت روصوّ  صإحبه, عن يرفع ثقل

ً
 إلمهّجرين من وصّور , خيرص  ؤنسإن

  بةلدهم
ً
 .إألرض عن مقتلًعإ شجرإ

 

ِٖٔ ع٢ً ايٓؿعٝد اسبكازٟ ٜ٪ن١د اسباد١ إىل ايتذٓدد. .ج  َٛ   ؾُا ْعاْٝ٘ ايّٝٛ َٔ أعساض اي

إ إليوم إألمة أبنإء يصيب إلذي إلضعف صّور
ً
 .صإحبه عل تظهر ضرإأع له مرض

 

 يف ايعبازات اآلت١ٝ:  ٚٓقح د٫ي١ َا ذبَت٘ خط١ -2

١ٓٝ. زٚح ايعؿس ١ اضتٝعاباٚييف ضب - أ ٞٓ ْٚٗك١ عسب ٟٓ ٚتساخ ضٝاض   ٚذبٓدٜات٘، ْدزى َا يدٜٓا َٔ َرياخ سكاز

ن  مإ أي ّ ه عن إلحإىلي  عرصنإ يمب   .غب 

ٕٓ ايبشح يف   - ب ١ٓٝ املػرتن١ ٜطِٗإ ٞٓ يًٓتٛسف ايكِٝ اإلْطاْ   .يف نػـ ايٛد٘ اسبكٝك

طّرف حقيقة ؤظهإر
ّ
له إل آخر ردإء ورإء سب  يت إلذي إلت

ّ
 .يمث

١َٓ محًٗا دٓدٟ ايٓػسٜـ اسبطني بٔ عًٞ  َٛايب  ٖرٙ  ؾهاْت - ج ٝٓب اهلل ثساٙ  –أ  .َع أبٓا٥ٗا إىل َطتكبٌ َػسم ٜٛسْ  ٖٛٚ –ط

ن  إلّشيف عند إلرؤية وحدة  .رزإه بمستقبل إلعربّية إألمة وأبنإء علي  بن إلحسي 

ٕٓ ايتُٓطو باضتك٬يٓا ايجكايٓف ٜعٝد دبدٜ - د ٞٓ املٓؿتح ع٢ً اآلخس. دإ  ايعكٌ ايعسب

دة إلثقإفإت عل وإإلنفتإح إآلخر, وتقّبل إلتعّصب, عن إلبعد
ّ
 .إلمتعد

 

ٍٕ.(ايٓتطاَح يًذُٝع)ايعباز٠ اآلت١ٝ:  -4 ي  وإلتيسب   إلتسإهل ، َٛدص٠ يف نًُاتٗا عُٝك١ يف د٫يتٗا، ٚٓقح َا ذبًُ٘ َٔ َعا
ن
 إلتعإمل ف

 .أصولهمأو  أجنإسهمأو  أديإنهم إختةلف عل وتقّبلهم, إآلخرين, مع
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 عٓٛإ املكاي١
  ٕٓ ٟٓ, تتٓ :املقالةعشفت طابكّا أ ٔٓ ْجش ٟٓ أٚ ٍ فهش٠ ٚاَف ٞٓ بٌ اإلقٓاع ايفهش َٛضٛعّا يف ايٓؼؤٕٚ اذتٝات١ٓٝ, يٝع ايػا١ٜ َٓٗا االْفعاٍ ايٛدذاْ

ُٓٔ املكذ١َ ٚايعشض ٚارتامت١.  بأطًٛب ػا٥ل, ٚتتط
  

ٌٓ َكاي١ عٓٛ ٍٗ ع٢ً َٛضٛعاتٗا; ٚيه ِٕ ٜهٕٛ الفتّا َٚجريّا الٖتُاَ٘, ٚتتٛافش يف ايعٓٛإ أٚ ٭ْ٘إ ُٜذ ايٓطُات ٍ َا ٜطايع٘ ايكاسئ, فٝٓبػٞ أ
 اآلت١ٝ:
 ٜٓتصف بادٔتٓذ٠ ٚاالبتهاس. (1

 ٜعاجل فهش٠ ٚاحذ٠ فكط. (2

 ٜٛدض َٔ غري تهشاس األيفاظ. (3

 ٜتذٓٓب ايًٗذ١ ايعا١َٓٝ. (4

 فٝ٘ ٚال غُٛض. ٜتُٝٓض بايٛضٛح ايزٟ ال تعكٝذ (5

 ٜتذٓٓب ايعباسات املٗذٛس٠ ٚايػشٜب١. (6
 اقسأ املكاي١ اآلت١ٝ، ثِ أدب عٔ ا٭ض١ً٦ اييت تًٝٗا:

 

 الّشباب ثزوة وثورة
 

ٌٓ أنرب عكب١ يف طشٜل ايٓٓاغ إىل ايٓتذٓذد ٖٞ أِْٓٗ ٜأيفٕٛ منطّا َٔ ايعٝؽ, إىل حٓذ إٔ ٜعٓذٚٙ غرَي قابٌ يًٓتػٝري ٚايٓتخظني, بٌ  إٔ  إىل حٓذ يع
ٌٓ تػٝري فٝ٘ خشٚدّا ع٢ً ايٓٓظاّ, ٚتصٓذعّا يف بٓٝإ حٝاتِٗ, ٚخطشّا دظُّٝا ع٢ً ساحتِٗ ٚبكا٥ِٗ. فخاهلِ َٔ ٖزا ايكبٌٝ حاٍ  ٜعٓذٚا ن

 إىل األَاّ. ايعصفٛس ٜأيف قفص٘ ٚايٓٓخ١ً خًَٝٓتٗا, ٚيٛال ق١ًٓ َٔ ايٓٓاغ تتطًٓع أبذّا إىل أبعذ َٔ عٝذإ أقفاصٗا, ملا خطت ايبؼش١ٜٓ خط٠ٛ ٚاحذ٠
ٌٓ ع٢ً اذتٝا٠ بعٝٓني َا اختطف بشٜكُٗا املًٌ َٔ تهشاس املؼاٖذ٠, ٚال ػًُٓٗا ارتٛف َ  ٔ تًو ايك١ًٓ ٖٞ يف ايػايب َٔ ايٓؼباب ايزٟ ُٜٔط

 ايفؼٌ ٚاهلضمي١.
ٕٓ ثش٠ٚ ايٓؼباب ٖٞ يف صفا٤ بصشٙ ٚبصريت٘, ٚيف َطا٤ عضميت٘, ٚيف ثٛست٘ ع٢ً ايٓشنٛد ٚادتُٛد, ٚع٢ً ايكٝ ٛد ٚايٓظذٚد, ٖٚزٙ ايٓصفات إ

 ٖٞ اييت متٝٓض ايٓؼباب َٔ غريِٖ, ٚاييت يٛالٖا َا دش٣ َشنب يف ايبخش, ٚال داس دٚالب يف بٓش, ٚال نإ حشف ٚال نإ نتاب.
ع٢ً  ات ايهجٝف١ٚاٍ ٚايٓؼٝٛخ, ايزٜٔ نإ ايعُش ٚأثكاي٘ أضعف َٔ إٔ تظذٍ ايػؼٗٛٚصفات ايٓؼباب ٖزٙ ال ٜٓذس إٔ جتذٖا يف بعض ايه

, أبصاسِٖ ٚبصا٥شِٖ, فُا أيفٛا قٝٛدِٖ, ٚال اْهُؼٛا ضُٔ حذٚدِٖ ٚطذٚدِٖ, فِٗ بشن١ ايٓٓاغ إال أِْٗ ٚإٕ قاَٛا بكظط َٔ جتذٜذ ايبؼش١ٜٓ
 فايكظط األنرب ٜكّٛ ب٘ ايٓؼباب َٔ غري ػٓو.

ٕٓ َا يف دّ ػبابٓا َٔ حشاس٠, َٚا يف عكً٘ َٔ آتضإ, َٚا يف قًب٘ َٔ إميإ ب ايعذٍ ٚايٓظاّ ٚاإلخا٤ ٚاذتش١ٜٓ يهفٌٝ بإٔ ٜكطع بٓا ػٛطّا ٜٚكٝين أ
 عامل أيطف دّٛا, ٚأفظح أفكّا, ٚأعزب صٛتّا َٔ عامل ْعٝؽ فٝ٘ اآلٕ.حنٛ بعٝذّا 
 

 .ٚايتكٓذّ بايتذٓذد َٚكَٛاتٗا, َعذاتٗا مجٝع ايبؼش١ٜ اذتٝا٠ فٝ٘ تظتهٌُ ايزٟ ايٓذٚسٖٛ  ايٓؼباب َا ايؿهس٠ ايعا١َ يف املكاي١؟ -1

 يًطايب أّٜطا ٜٚرتى .ي٘ َفظِّشّا يعٓٛاْٗا, اَٛافّك املكاي١ َنت دا٤ فكذ ْعِ, ٚاؾل عٓٛإ املكاي١ َكُْٛٗا؟ بني زأٜو.ٌٖ  -2

 .أّٜطا يًطايب ٜٚرتى .ايؼباب عضمي١ بايؼباب, َشتٗٔ ايتذٓذد ايؼباب, إىل ن١ًُ ايؼباب, قذس٠ قع عٓٛاْٟا آخَس َٓاضبٟا يًُكاي١. -3

 
 
 

 ٌّ عٔ ١٦َ ٚمخطني ن١ًُ يف ٚاسد٠ َٔ املٛقٛعني اآلتٝني، ٚاقرتح عٓٛاْٟا َٓاضبٟا هلا:انتب َكاي١ مبا ٫ ٜك
 دسد١ ايتكٓذّ يف اجملتُع املعاصش تكاغ مبذ٣ دميكشاطٝت٘. -1

 متاطو اجملتُع ٜتذ٢ًٓ مبذ٣ ايٓتهافٌ بني ف٦ات٘ ع٢ً اختالف َزاٖبِٗ. -2
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 َفاتٝح ايكًٛبايٛحذ٠ ايجا١ْٝ: 
 الكلنة احُللوة

 مقالة
 حمند اليقاش

ْعَس المة   ْيِل، َسسـِْعـُتيا َتُقهُل َوَصْهُتيا َيْخَتِشُق ِبالُبكاِء:  "َىِحِه َحياٌة ال ُتـصاُق!  َنْعَسُل َسحاَبَة الشةياِر َوَِ
اٌة ال ُتصاُق! " َكاَنِت الُسَتَكمَِّسُة َوال ُنـكاَفُأ ِإالة ِبالتةْأِنْيِب َواالْنِتياِر، ال َنْدَسُع ِمْن َأَحٍج َكِمَسةا ُحـْمـَهةا، ِإنةيا َحي

َخْت فِ  َمْييا المةْهَم؛  ِِلَنةيا َقرة ََ يةةا، ُتخاِشُب َفتاَة الَبْيِت الةِتي اْنَتَيـَخْتـيا، َوَصبةْت  اِمَمةا ُأمِّ ي َأداِء واِجٍب. ََ
باِح الباِكِخ، َوَأنة َربة الَبْيِت َلْم ُيَهفِّـْخ َوَيْظَيُخ َأنة َرِةَة الَبْيِت َكاَنْت َقْج َأْمَصـَخْتـيا ِبِسْثِل ىَ  حا الَهاِبِل ِفي الرة

َخ الُبْخكاُن، ُبْخكاُن اإِلْنداِنيةِة ِفي َأْبَدِط َمصاِلِبيا، َوتَكمةَستِ  الَخاِدَمُة  َصْهَتـُو ِفي الَسداِء الةِحي َسَبَق، َفَتَفجة
يةُة ِبُمَغِة َفْيَمُدهٍف.   اُِلمِّ

ــشا ِإَلْييا، َبْل ما َأْحَهَج ُقُمْهَِشا!  ِإنة َكمِ ا      ََ َسَة ُشْكٍخ َأْو لَكِمَسُة الُحْمَهُة، الَكِمَسُة المةِصْيَفُة، َما َأْحَهَج َأْسَسا
ـْحــِخ، َفــُتـْفِخُح الَقْمَب  َخَق َثشاٍء، َكِمَسَة َتَمصٍُّف َأْو ُدَاٍء، ُتقاُل ِفي ِحْيِشيا، َتْفَعُل ِفْعَل الدِّ ََ الَحِدْيَن، َوَتْسَدُح 

ْشَجهُ  َِ حاَجٌة، َوَلْه كاَن  الُسْتَعِب، َوُتَحخُِّك الِيسةَة َوالُسُخْوَءَة. ِإنةيا َمفاِتْيُح الُقُمهِب، َفَأْنَت ِحْيَن َتُقْهُل ِلَسْن َلَك 
َسْل َمْعُخوفاا َْ ا َأْو كاَن َأِجْيخاا َلَك، ِمْن َفْزِمَك َأِو ا َمى َخْيِخ َوْجٍو؛  ُدْوَنَك َمقاما ََ ي الَعَسَل  ا َأنةُو َسُيَؤدِّ ، ُكْن واِثقا

َاِء، ِزْدَتـــوُ  ْكِخ َأِو الثةشاِء َأِو الجُّ ْيِو ِبَسَحبةٍة، ُثمة َمَتى كاَفْأَتــُو ِبَكِمَسِة الذُّ َمى  ِِلَنةُو َسُيَؤدِّ ََ ا  ا ِبَك، َوِحْخصا َتَعمُّقا
 ِإْرضاِئَك. 

َمى ِحداِبِو، َفُتَحاِوُل َأْن َتْشَتِقَز ِمْشُو َوَتْقَتِرجَ َوالَكِمَسُة ا      ََ ، َوال َتُكْهُن  ِن اَِلْجِخ الَساِديِّ ََ ؛ لُحـْمَهُة ال ُتْغِشي 
ََصاٌء؛ َفِحْيَن َيْجَفُع صاِحُب العَ  اَِلْجَخ َوُىَه  َسلِ ِِلَنة اَِلْجَخ َواِجٌب، َكسا َأنة الِخْجَمَة َواِجَبٌة، َلِكنة الَكِمَسَة الُحْمَهَة 

َمْيكَ  ََ  ُ َض َّللاة ََهة ، َأْو ُيْهِجُد َيُقْهُل: َسِمَسْت َيجاَك، َوَمَتى َيْقــِبــُس العاِمُل َأْجَخُه َوُىَه َيُقْهُل ِلراِحِب الَعَسِل: 
ََالَقَة االْثشاُن َفَيَتباَدالِن َكِمَسَة َأْشُكُخَك، َيْذُعُخ ِكالُىسا َأنةُو َفَعَل َأْكَثَخ ِمَن الها ََالَقَتُو ِباآلَخِخ َلْم َتُعْج  ِجِب، َوَأنة 
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يةُة َتْخَتجِ  يةٍة ِصْخَفٍة، َوَأنة الَقْمَبْيِن َحالة َمَحلة الَجْيَبــْيِن، َوِإذا الِخْجَمُة الَسادِّ ي شاِبعاا ِإْنداِنياا ُرْوحاِنياا َمْشَفَعٍة َمادِّ
 َأْن َيُدْهَد الَعالقاِت َبْيَن الشةاِس؛ ِِلَنةُو ُيِذْيُع الصُّــَسْأِنْيَشَة َوَيْشُذُخ الَيشاَء. ُىَه الصةاِبُع الَهِحْيُج الةِحي َيِجبُ 

ْيَت َفَتْرَجُع ِبَأْمِخَك، َوَلْيَدْت          ِفي َحاَجٍة الَكِمَسُة الُحْمَهُة ِمْن َمدايا اإِلْنداِن، َفاآلَلُة ُتَهفُِّخ َليا الَهُقهَد َوالدة
ْشيا اإِلنْ ِإَلى  ََ ي الَعَسَل ِبِجقةٍة َوَأماَنٍة َقْج َيْعَجــُد  َداُن، َلِكنة َأْن َتُقْهَل َليا: ِمْن َفْزِمِك َأْو َأْشُكُخِك، َوِىَي ُتَؤدِّ

ُل التةعاُمَل َمَع اآل ْنداِنيةِتيا ُتَفزِّ ساَء َصَسَم اآلَلِة ، الشُُّفْهَس الُسَتَشكَِّخَة إلِ َمى التةعاُمِل َمَع الشُُّفْهَس الرة ََ َلِة 
َسٍل ُيْشــَجُد َوَأْجٍخ ُيْجَفُع اَل َنِرْيَب لِ  ََ َمى َأساِس  ََ ْمَقْمِب َوال اإِلْنداِن، َفُتْرِبُح َفْمَدَفُة التةعاُمِل َبْيَن الشةاِس 

يةُة  –ِلمِّداِن ِؼْيِو، َوُتْرِبُح الَحَياُة   ال ُيصاُق. َشْيئاا  –َكسا َقاَلِت العاِمَمُة اُِلمِّ

ْن ِإْخالٍص َوِإْيساٍن اَل َيُذْهُِيا َزْيــٌف َأْو نِ         ََ فاٌق. َوَيْشَبِغي ِلْمَكِمَسِة الُحْمَهِة َأْن َتُكْهَن صاِدَقةا، َصاِدَرةا 
ِم الُغُيْهِب، َوالَكِمَسُة الُحْمَهةُ  الة ََ ْشَج  َِ ْمَسيا  َِ ِإْذ ُتــقاُل َأْو ُتْكَتُب، َتِرُل ِإَلْيشا  َنْحُن اَل َنْعَمُم ما في الُقُمْهِب؛ ِِلَنة 

. َقْج ال ُيتاُح َلشا ِفي  َمى َوَتٍخ ِمْن َأْوتاِر ُقُمْهِِشا، َوَيُكْهُن َليا َصجاىا الُسْدَتَحبُّ ََ ُكلِّ َمخةٍة َأْن ُمَباَشَخةا، َفَتْشُقُخ 
َد َمَجى ِإْخالِصيا، َوَقْج ُنَفكُِّخ ِفي َذِلَك، َوَقْج ال   ُنحاِوُل التةْفِكْيَخ ِفي َذِلَك، َوَحَدشاا َنْفَعُل.ُنَحجِّ

اِبُسداَوَلِة ا) َيُقْهُل الَسَثُل:     ادا ْدَت ِلَداَنَك ِإْرَساَل َىِحِه الِعباراِت " َأْشُكُخَك، (لــِحـجاَدِة ُتْرِبُح َحجة هة ََ ، َكَحِلَك ِإذا 
ُ ِؼْيَك" َفال ُبجة ِمْن  ، َأْسَأُلَك الَعْفَه َأوِ اْسَسْح ِلي ِمْن َفْزِمَك، َمْيَك، َباَرَك َّللاة ََ  ُ َض َّللاة هة ََ الَسْعِحَرَة، َسِمَسْت َيجاَك، 

ِن الشةْفِذ، َوَتْرُقُميا ِفي الَهْقِت ذَ  ََ َبُة َتْرُجُر   اِتِو. َأْن َتْفَعَل ِفي َنْفِدَك ِفْعَل اإِلْيَحاِء، َفالَكِمساُت الصةيِّ

ُدْوِم، َفِيَي َلْيَدْت َأَقلة  َلــِئــْن َكاَنِت وَ      ْْ ِئْيِذ َوالَسْخُؤوِس، َوالَخاِدِم َوالَسْخ الَكِمَسُة الـُحْمـَهُة اَلِزَمةا َبْيَن الخة
ِجْيِق َوَصِجْيِقِو، َوال يَحْدبــَنة  ْوِج َوَزْوَجِتِو، َواَِلِب َواْبِشِو، َوالرة ا َبْيَن اَِلْنجاِد: َبْيَن الدة َأنة َرْفَع الُكْمَفِة َأَحٌج  ُلُدْوما

ِحْيُح، َفِعباراُت التةعاُشِف َتـُذـجُّ ِرِاَط اُِلْلَفِة َوَتـُخصُّ بُ  ـــْشـياَن َيْشِفي َكِمَسَة الَسَحبةِة، َبِل الَعْكُذ ُىَه الرة
َجاقاِت. َوِإذا َكاَن الَسْخُء ُيـــَدخُّ ِبَدساِع َكِمساِت الثةشاِء ِمَن الُغَخِاِء، َفيُ  يا ِمْن َأْفهاِه الرة َِ َه َأْكَثُخ ُسُخْوراا ِبَدسا

ِِْيَن ِإَلْيِو ُأوَلِئَك الةِحْيَن َيِعْيُذْهَن َمَعُو َأْكَثَخ َساَاِت َحياِتِو، َوالةِحْيَن ُيْؤِمُن ِبِيمْ  َوَيْصَسِئنُّ ِإَلى َأْقهاِلِيْم،  الــُسـَقـخة
 َْ َمْيِو. َوَلَعلة َأْسَعَج الشةاِس َمْن َيُفْهُز ِبِإ ََ ا ُتْثِشي   جاِب َزْوِجــِو َأوةالا َوَيْدَسُعيا داِئسا

اش، مواليد األرق، بترّصف(                                                        
ّ
 )دمحم النق
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 الّتعزيف بالكاتب
 , ي

إش كإتب ونإقد لبنإبن
ّ
ي كتإبه دمحم إلنق

ن
ي كتبهإ ف

ن 6011عإم ( يد إألرقموإل) جمع مقإلته إلت  م إلذي يضّم بي 
ن يدينإ.  ي بي 

ن مقإلة, ومنهإ إلمقإلة إلت   وثةلثي 
ً
 دفتيه بضعإ

 (موإليد إألرق؟ من كتإب )َٔ أٜٔ ٝأٔخر ٖرا ايٓـ

 اليّص وج
 ؟املكاي١ ٗايتٚاتٓاذنس أبسشا٭َٛزايرٟ 

ي  -6
ن
عإمل ف

ّ
ن إلنإسأثر إلكلمة إلطّيبة وُحْسن إلت  .ؤشإعة إلمحّبة وإأللفة بي 

ّ مإ يجب أن ت -5 ي
ن أفرإد إلمجتمع إؤلنسإبن  .كون عليه إلعةلقإت بي 

ي تقوية  -4
ن
ي إلقلوب, وف

ن
ي إلحديث, وأثره ف

ن
إس وإألهل أو توضيح أهمية إلكةلم إلحسن وإللبإقة ف

ّ
ن إلن إرص إأللفة بي 

ن إلعمل وصإحب إلعمل. و   إألصدقإء, وبي 
 

 بني ا٭ضًٛب ٚايٓٗر ايرٟ ضاز عًٝ٘ ايهاتب يف ٖرٙ املكاي١؟ 
وة إلكلمة)قإلة م

ْ
 خإًص  نهج فيهإ ( إلُحل

ً
فكب  إ إلكإتب نهجإ

ّ
ي إلت

ن
عإمل ف

ّ
ي إلت

ن
فإؤل ف

ّ
عبب  بلغة تبعث عل إألمل وإلت

ّ
وإلت

عهم 
ْ
إس, ودف

ّ
ن إلن  نحو بي 

ً
مإ ن ؛ ؤذ بدإ إلكإتب ملب   وإلخب 

ّ
 بمإ يعوزه نحو سبل إلحق

ً
 قويإ

ً
مجتمعه ومحيطه, وشعر شعورإ

 لينهض ويسمو, ويصبح أجمل إلمجتمعإت وأفضلهإ. 

 :األوىلالفقرة 
ْعَس المة  ْيِل، َوال ُنـكاَفُأ ِإالة َسسـِْعـُتيا َتُقهُل َوَصْهُتيا َيْخَتِشُق ِبالُبكاِء:  "َىِحِه َحياٌة ال ُتـصاُق!  َنْعَسُل َسحاَبَة الشةياِر َوَِ

يةةا، ُتخاِشُب َفتاَة الَبْيِت ِبالتةْأِنْيِب َواالْنِتياِر، ال َنْدَسُع ِمْن َأَحٍج َكِمَسةا ُحـْمـَهةا، ِإنةيا َحي اِمَمةا ُأمِّ ََ اٌة ال ُتصاُق! " َكاَنِت الُسَتَكمَِّسُة 
َخْت ِفي َأداِء واِجٍب. َوَيْظَيُخ َأنة َرِةَة الَبيْ  َمْييا المةْهَم؛  ِِلَنةيا َقرة ََ حا ِت َكاَنْت َقْج َأْمَصـَخْتـيا ِبِسْثِل ىَ الةِتي اْنَتَيـَخْتـيا، َوَصبةْت 

َخ ا باِح الباِكِخ، َوَأنة َربة الَبْيِت َلْم ُيَهفِّـْخ َصْهَتـُو ِفي الَسداِء الةِحي َسَبَق، َفَتَفجة لُبْخكاُن، ُبْخكاُن اإِلْنداِنيةِة ِفي الَهاِبِل ِفي الرة
يةُة ِبُمَغِة َفْيَمُدهٍف.  َأْبَدِط َمصاِلِبيا، َوتَكمةَسِت الَخاِدَمُة اُِلمِّ

 ت والرتاكيب:املفزدا
ٓٓٗاز ٚبعض اي١ًٌٝ:  إلعمل طوإل إليوم ْعٌُ ضشاب١ اي

ْعنيف ايتأْٝب:
َّ
ْوبيخ وإلت

ّ
ي إلت

ن
 جذرهإ )أنب(.  إلُمبإلغة ف

ْجر  ا٫ْتٗاز:  جذرهإ )نهر(.  إلزَّ

:١ٓٝ مة عا١ًَ أَ
ِّ
 غب  متعل

ل اي١ًّٛ:
ْ
 وإلعتإب إلعذ

 (أربإب)صإحبه وسّيده, وجمعهإ  َزٓب ايبٝت:
ديد إلمطر  ايٛابٌ:

ّ
 جذرهإ )وبل(.  إلش

(فلسف)حكيم, وجذرهإ  ؾًٝطٛف:

 :املياقشة والتحليل
 عاًَت ؾتا٠ ايبٝت اشباد١َ َعا١ًَ قاض١ٝ:

 إلُحلوة إلكلمة وغيإب وإللوم وإإلنتهإر إلتأنيب ٖأت ؾٛزٟا َٔ ٖرٙ املعا١ًَ. .أ 

ي  إلخإدمة تقصب   َا ضبب ٖرٙ املعا١ًَ؟ .ب 
ن
 وإجب أدإء ف

ٔٓ أْٓٗا تطتشٓل ٖرٙ امل .ج  ٝٓٔ زأٜو.ٌٖ تع  عا١ًَ؟ ب

هإ إل 
ّ
هإ؛ بدل إلمعإملة هذه تستحق أظن  طالبلل ويرتك.إلطّيب بإللفظ توجيههإ إلبيت ألهل يمكن ؤذ تقصب 

وة) كلمة َا ايرٟ ناْت تتٛق١ع٘ ايعا١ًَ َٔ أٌٖ ايبٝت يكا٤ عًُٗا؟ .د 
ْ
 (ُحل

 

١ٓٝ يف َا ٜأتٞ: ٕٓ زٓب١ ايبٝت ناْت قد أََٛسِتٗا) ٚٓقح ايٓؿٛز ايؿٓ ٢ٌ يف ايٓؿباح ايبانس ٜٚعٗس أ   .(مبجٌ ٖرا ايٛاب

 ر مط إلعإملة عل إلبيت رّبة صّبته إلذي وإإلنتهإر إلتأنيب كةلم صّور   
ً
إ إ

ً
 شديد
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 ٚٓقح د٫٫ت ايعبازات اآلت١ٝ:

ة تكٍٛ ٚؾُٛتٗا خيتٓل بايبها٤. .أ 
ّ
يق شد

ّ
 وإلحزن إلض

١ٓٝ بًػ١ ؾًٝطٛف. .ب  م هإجعلت تجربتهإ ته١ًُت اشباد١َ ا٭َ
ّ
 وضعف قهرهإ عل دإللة أمّيتهإ, رغم مإءكإلحك تتكل

 إحتمإلهإ

٢ٌ. .ج  ٓٓٗاز٢ ٚبعَض اي١ًٝ ٌُ ضشاب١ٜ اي  إليوم طوإل إلعمل ْعُ

ُٕ اإلْطا١ْٔٝ. .د  ُٕ، بسنا   عل دإللة ؾتؿٓذَس ايربنا
ّ
 وإضطربت فثإرت إلمعإملة, هذه تحتمل تعد لم إلخإدمة أن

 
ـٓ بسأٜو؟   أكيدت َا د٫ي١ تهساز عباز٠: "سٝا٠ ٫ تٛام" يف ايٓ

ّ
مل, تعد لم إلمعإملة هذه أن

َ
ْحت
ُ
  تتجإوز  وقد ت

ّ
 إلحد

 

 :الثانيةالفقرة 
شا!  ِإنة َكمِ  ــشا ِإَلْييا، َبْل ما َأْحَهَج ُقُمْهَِ ََ َسَة ُشْكٍخ َأْو َثشاٍء، َكِمَسَة الَكِمَسُة الُحْمَهُة، الَكِمَسُة المةِصْيَفُة، َما َأْحَهَج َأْسَسا

َخَق الُسْتَعِب، َوُتَحخِّ َتَمصٍُّف َأْو ُدَاٍء،  ََ ـْحــِخ، َفــُتـْفِخُح الَقْمَب الَحِدْيَن، َوَتْسَدُح  ُك الِيسةَة ُتقاُل ِفي ِحْيِشيا، َتْفَعُل ِفْعَل الدِّ
ْشَجُه حاَجٌة، َوَلْه كاَن ُدْونَ  َِ َك َمقاماا َأْو كاَن َأِجْيخاا َلَك، ِمْن َفْزِمَك َوالُسُخْوَءَة. ِإنةيا َمفاِتْيُح الُقُمهِب، َفَأْنَت ِحْيَن َتُقْهُل ِلَسْن َلَك 

ْيِو ِبَسَحبةٍة،  َمى َخْيِخ َوْجٍو؛  ِِلَنةُو َسُيَؤدِّ ََ ي الَعَسَل  ا َأنةُو َسُيَؤدِّ َسْل َمْعُخوفاا، ُكْن واِثقا َْ ْكِخ َأِو َأِو ا ُثمة َمَتى كاَفْأَتــُو ِبَكِمَسِة الذُّ
َاِء، ِزدْ  َمى ِإْرضاِئَك.الثةشاِء َأِو الجُّ ََ ا  ا ِبَك، َوِحْخصا  َتـــُو َتَعمُّقا

 املفزدات والرتاكيب:
 آذإننإ, ومفردهإ َسْمع أمساعٓا:

(.  مدح, وإلجمع: أثنية ثٓا٤: ي
 جذرهإ )ثتن

:١ُٓ , وإلجمع: ِهَمٌم  اهٔل  إلعزم إلقويُّ

 

ة امٝلس٠٤ٚ: جوليَّ  جذرهإ )مرأ(.  كمإل إلرُّ

لة ََكاّ: ن َرجة وإلمبن
َّ
 إلد

َجرإءُ )من يعمل بأجٍر, وإلجمع:  :أَدري
ُ
 (أ

 

 :املياقشة والتحليل

 دعٌ ايهاتب ايٓجٓا٤ ضب٬ٟٝ يإلخ٬ف يف ايعٌُ، ٚايٜكِط٠ٛ طسٜكٟا يإلسباط:

ـٓ - أ  . اذنس بعض ؾٛز ايٓجٓا٤ ٚايٓتعصٜص نُا ٚزدت يف ايٓ

ن  فأنت)  أجب   كإنأو   مقإًمإ دونك كإنو ول حإجة, عنده لك لمن تقول حي 
ً
إ, إعملأو  فضلك من لك, إ

ً
 كن معروف

إ
ً
ه وإثق

ّ
ي أن

ّ
يه ألنه وجه؛ خب   عل إلعمل سيؤد

ّ
  مت   ثم بمحّبة, سيؤد

ُ
ه
َ
كر بكلمة كإفأت

ّ
نإءأو  إلش

ّ
عإء,أو  إلث

ّ
 إلد

ه
َ
إ زدت

ً
 ك(. ؤرضإئ عل وحرًصإ بك, تعلق

ٝٓٔ زأٜو يف َا ذٖب إيٝ٘ ايهاتب َٛاؾكٟا  - ب  طبايؿٟا.أٚ ب

ي  إلكإتب إفقأو 
ن
  ف

ّ
ي  إؤلخةلص ؤىل وتدفعه عمله, عل إلعإمل ّجعتش إلتعزيز كلمإت أن

ن
 للطالب ويرتك.ومحّبته إلعمل ف

  َا أثس املعا١ًَ ايًٛٝؿ١ يف ْؿٛع اآلخسٜٔ؟

  إلحزين, إلقلَب  فتفرُح  إلّسحر, فعل تفعل  
ُ
  إلمتعب, عرق وتمسح

ُ
ك  .وإلمروءة إلهّمة وتحرِّ

 ؟طسٖا، ٚٓقح ذيو يف زأٜونأٚ ٭ضًٛب اإلْطإ يف تعاًَ٘ َع اآلخسٜٔ أثس يف نطب قًٛبِٗ 

م عنوإن وهي  إآلخرين, لقلوب مفتإح هي  إلطّيبة إلكلمة   
ّ
ي  أن إلمرء فعل ودليله, إلمتكل

ي  ألفإظه ينتف 
ن
 مع خطإبه ف

ب إآلخرين,
ّ
ن  فةل خوإطرهم, كش ويتجن  .أظلمتهإأو  إلدنيإ أضإءت كلمة فرّب  كإنت, مهمإ بإلكلمة أحد يستهي 

١ٓٝ يف َا  َا أسَٛز أمساَعٓا إىل ايه١ًُ اسٝب٠ًٛٞ، ايه١ًُ ايًٛٝؿ١...، إْٓٗا َؿاتٝح ايكًٛب. ٜأتٞ: ٚٓقح ايٓؿٛز ايؿٓ

 .إألبوإب لهذه مفإتيح إلطّيب إلكةلم وصّور أبوإًبإ, إلقلوب صّور   
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 :الثالثة الفقرة
َمى ِحدابِ  ََ ، َوال َتُكْهُن  ِن اَِلْجِخ الَساِديِّ ََ َوَتْقَتِرَج؛ ِِلَنة اَِلْجَخ  ِو، َفُتَحاِوُل َأْن َتْشَتِقَز ِمْشوُ َوالَكِمَسُة الُحـْمَهُة ال ُتْغِشي 

صاٌء؛ َفِحْيَن َيْجَفُع صاِحُب الَعَسِل اَِلْجَخ وَ  ََ ُىَه َيُقْهُل: َسِمَسْت َيجاَك، َوَمَتى َواِجٌب، َكسا َأنة الِخْجَمَة َواِجَبٌة، َلِكنة الَكِمَسَة الُحْمَهَة 
َمْيَك، َأْو ُيْهِجُد االْثشاُن َفَيَتباَدالِن َكِمَسَة َأْشُكخُ  َيْقــِبــُس العاِملُ  ََ َض َّللاةُ  ََهة َك، َيْذُعُخ ِكالُىسا َأْجَخُه َوُىَه َيُقْهُل ِلراِحِب الَعَسِل: 

ية  ََالَقَة َمْشَفَعٍة َمادِّ ََالَقَتُو ِباآلَخِخ َلْم َتُعْج  ٍة ِصْخَفٍة، َوَأنة الَقْمَبْيِن َحالة َمَحلة الَجْيَبــْيِن، َوِإذا َأنةُو َفَعَل َأْكَثَخ ِمَن الهاِجِب، َوَأنة 
يةُة َتْخَتِجي شاِبعاا ِإْنداِنياا ُرْوحاِنياا ُىَه الصةاِبُع الَهِحْيُج الةِحي َيِجُب َأْن َيُدْهَد ا لَعالقاِت َبْيَن الشةاِس؛ ِِلَنةُو ُيِذْيُع الِخْجَمُة الَسادِّ

 َشَة َوَيْشُذُخ الَيشاَء.ِنيْ َسأْ الصُّــ
 املفزدات والرتاكيب:

 جذرهإ )وجز(.  يخترص  ُٜٛٔدص:

ه ِسف:ايٚؿ  إلخإلص لم يختلط بغب 
ٛٓض اهلل عًٝو: َهإ )جملة تفيد  َع

ْ
 َعن
ً
ْعطإك ِعَوضإ

َ
أ

 إلدعإء(

  تكتؿد:
قب ّ
ُ
 إل تشف وإل ت

 وأعطيإت َعٛا٤:
ٌ
ْعِطَية

َ
جذرهإ  مإ ُيْعََط, وإلجمع: أ

 )عطو(. 

 جذرهإ )شيع(.  ينّش  ػٝع:ُٜ

 جذرهإ )هنأ(.  إلفرح وإلّشور  اهلٓا٤:

:ٞٔٓ ي  ٫ ُتػ
كفن
َ
 إل ت

 إلغإلب طاَبعٟا:
ُ
ق
ُ
ل
ُ
 إلخ

 

 :املياقشة والتحليل
ـٓ   ؟اذنس بعض ؾٛز ايٓجٓا٤ ٚايٓتعصٜص نُا ٚزدت يف ايٓ

ن   :إلعمل صإحبل يقولهو و  أجره إلعإمل يقبض ومت   يدإك, سلمت :يقولهو و  إألجر إلعمل صإحب يدفع حي 
 ك. أشكر  كلمة فيتبإدإلن إإلثنإن يوِجزأو  عليك, تل عّوَض 

ُٓاٍ، ٚذبؿٝصِٖ ع٢ً ايعٌُ؟  نٝـ حيسف ؾاسب ايعٌُ ع٢ً تٛطٝد ع٬قت٘ بايع

ب إمتهمر ك عل بإلحفإظ   
ّ
كر إلطّيب بإلكةلم ومعإملتهم ؤهإنتهم وتجن

ّ
 وإلش

ٕٓ دؾع ؾاسب ايعٌُ ا٭دس يًعاٌَ ٚا  دب، ٚايه١ًُ اسٝب٠ًٛٞ عٛا٤:أغاز ايهاتب إىل أ

ٜٓد ايهاتب يف ذيو؟ ٚملاذا؟ .أ    ٌٖ ت٪

ي  إلكإتب إفقأو 
ن
  ف

ّ
ي  إلكإتب وأخإلف.إلعمل صإحب عل وإجبهو  للعإمل إألجر دفع أن

ن
  ف

ّ
 عطإء إلحلوة إلكلمة أن

هإ فأرى وإجًبإ؛ وليست
ّ
إ أن

ً
 يًٛايب أّٜكا ٜٚرتى .إألجر كدفع إلعمل صإحب عل وإجبة أيض

  ٖرا ايعٛا٤ ع٢ً ايع٬ق١ بٝٓٗا؟ َا ايرٟ ٜكؿٝ٘ .ب 

 
ّ
  رِصفة, ةمإديّ  عةلقة تعد لم بينهمإ إلعةلقة أن

ّ
  قلبْيهمإ وأن

ّ
ّ  بطإبع جيبْيهمإ, محل حل ي

ي  ؤنسإبن
 روحإبن

ٞٓ .ج  ٝٓٔ أثس ٖرا ايعٛا٤ يف اجملتُع اإلْطاْ   ؟ب

  إلتعإطف إتر عبإ
ّ
مأنينة وتنّش  إلّصدإقإت, بنيإن وترّص  إأللفة, ربإط تشد

ُّ
ي  وإلهنإء إلط

ن
ّ  إلمجتمع ف ي

 .إؤلنسإبن
 

٢ٔ  ) َا املكؿٛد بكٍٛ ايهاتب: ِٝ ٌٓ ازبٝب ٕٓ ايكًبني س١ًا ضب    ؟ (ٚأ

 ةإلمإديّ  إلعةلقة عل تطىعن  إؤلنسإنية إلعةلقة     

ٛٓض اهلٝل عًٝو): ١ًاملع٢ٓ ايرٟ تؿٝدٙ مج َا عإء ؟(ع
ّ
 إلد

ي كلمة ؾا٥د٠:
ن
ن إلكلمة ف  إلكشة :يقبض() ضبط عي 
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 :الرابعةالفقرة 

ْيَت َفَتْرَجُع ِبَأْمِخَك، َوَلْيَدْت ال ِفي َحاَجٍة ِإَلى َأْن َتُقْهَل َكِمَسُة الُحْمَهُة ِمْن َمدايا اإِلْنداِن، َفاآلَلُة ُتَهفُِّخ َليا الَهُقهَد َوالدة
ي الَعَسَل ِبِجقةٍة َوَأماَنٍة َقْج َيْعَجــُد  ساَء َصَسَم اآلَلِة ، َليا: ِمْن َفْزِمِك َأْو َأْشُكُخِك، َوِىَي ُتَؤدِّ ْشيا اإِلْنَداُن، َلِكنة الشُُّفْهَس الرة ََ

َمى التةعاُمِل َمَع اإِلْنداِن، َفُتْرِبحُ  ََ ُل التةعاُمَل َمَع اآلَلِة  ْنداِنيةِتيا ُتَفزِّ َمى الشُُّفْهَس الُسَتَشكَِّخَة إلِ ََ  َفْمَدَفُة التةعاُمِل َبْيَن الشةاِس 
َسٍل ُيشْ  ََ يةُة  –ــَجُد َوَأْجٍخ ُيْجَفُع اَل َنِرْيَب ِلْمَقْمِب َوال ِلمِّداِن ِؼْيِو، َوُتْرِبُح الَحَياُة َأساِس  َشْيئاا ال  –َكسا َقاَلِت العاِمَمُة اُِلمِّ

 ُيصاُق.
 املفزدات والرتاكيب:

نفذه تؿدع بأَسى:
ُ
 ت

ُٓا٤: َصمُّ  ايؿ
َ
 جذرهإ )صمم(.  .إل تسمع, مؤنث أ

ّ  املتٓه١س٠:  جذرهإ )نكر(.  ة عن حإلهإ إلمتغب 

حتَمل ٫ ُتٛام:
ُ
 جذرهإ )طوق(.  إل ت

 إل يقوى ٜعَذص:

ه.  (إلِمزية): مفردهإ ََصاٜا  يمتإز بهإ عل غب 
ُ
 وهي إلفضيلة

 جذرهإ )مزو(. 

 
 :املياقشة والتحليل

ٟٓ، ٚإْطإ يًعاطؿ١ ق١ُٝ نبري٠ يف سٝات٘، ٚٓقح ذيو  ؟ؾٓسم ايهاتب بني إْطإ َاد

ي  إآلخرين مع يتعإمل ديّ إلمإ إؤلنسإن  
ن
ه. في للسإن وإل للقلب نصيب إل ُيدفع وأجر ُينجز عمل أسإس عل أموره ف

ر إلذي إؤلنسإن
ّ
 .إؤلنسإنّية بمنظإر إلحيإة إىل ينظرهو و  فيه, طبع إلحلوة فإلكلمة إلطّيب, وإلكةلم إلعإطفة قيمة يقد

 
١ٜٓ ع٢ً ايكِٝ  ١ٓٝتٛق١ِع َؿري صبتُع تٛػ٢ يف ايع٬قات املاد   ؟اإلْطاْ

 وليغد وإألخةلقية إلمعنوّية إإلهتمإمإت فيه وستضعف إؤلنسإنّية, إلّروإبط عل إلمإدّية إلمصإلح فيه ستطىعن  
إ مجتمًعإ

ً
ي  جإف

ن
ن  إعوإلرص  وإلضيإع, بإلغربة إدهر أف ويشعر عةلقإته, ف  .إلمإدّية ومصإلحهم إألخةلقية قيمهم بي 

 
١ٓٝ يف َا ٜأتٞ: ٔٓ) ٚٓقح ايٓؿٛز ايؿٓ َِ اآلي١ٔ اييت تؿٓكٌ ايٓتعاٌَ َع اآلي١ يه ٓٓؿَٛع ايٓؿُا٤َ ؾُ   ؟(اي

فوس صّور  
ّ
ة إلن

ّ
ي  إلجإف

ل إلت 
ّ
  إآللة مع إلتعإمل تفض

ً
 .تشعر إل صّمإء آلة

 
ي كلمة ؾا٥د٠:

ن
ن إلكلمة ف  .إلفتحة :ز(يعَج ) ضبط عي 
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 :اخلامسةالفقرة 
ْن ِإْخالٍص َوِإْيساٍن اَل َيُذْهُِيا َزْيــٌف َأْو ِنفاٌق. َنْحُن اَل َنْعَمُم ما َوَيْشَبِغي ِلْمَكِمَسِة الُحْمَهِة َأْن َتكُ   ََ ْهَن صاِدَقةا، َصاِدَرةا 

ِم الُغُيْهِب، َوالَكِمَسُة الُحْمَهُة ِإْذ ُتــقاُل َأْو ُتْكَتُب، َتِرُل ِإَليْ  ََالة ْشَج  َِ ْمَسيا  َِ َمى َوَتٍخ ِمْن شا ُمَباَشَخةا، َفتَ في الُقُمْهِب؛ ِِلَنة  ََ ْشُقُخ 
َد َمَجى ِإْخالِص  . َقْج ال ُيتاُح َلشا ِفي ُكلِّ َمخةٍة َأْن ُنَحجِّ يا، َوَقْج ُنَفكُِّخ ِفي َذِلَك، َوَقْج َأْوتاِر ُقُمْهِِشا، َوَيُكْهُن َليا َصجاىا الُسْدَتَحبُّ

 ال ُنحاِوُل التةْفِكْيَخ ِفي َذِلَك، َوَحَدشاا َنْفَعلُ 
اِبُسداَوَلِة ا)الَسَثُل:  َيُقْهلُ  ادا ْدَت ِلَداَنَك ِإْرَساَل َىِحِه الِعباراِت " َأْشُكُخَك، ِمْن َفْزِمَك،(لــِحـجاَدِة ُتْرِبُح َحجة هة ََ  ، َكَحِلَك ِإذا 

َمْيَك، َباَرَك َّللاةُ اْسَسْح ِلي ََ َض َّللاةُ  هة ََ  ِؼْيَك" َفال ُبجة ِمْن َأْن َتْفَعَل ِفي َنْفِدَك ِفْعَل ، َأْسَأُلَك الَعْفَه َأِو الَسْعِحَرَة، َسِمَسْت َيجاَك، 
ِن الشةْفِذ، َوَتْرُقُميا ِفي الَهْقِت َذاِتِو. ََ َبُة َتْرُجُر   اإِلْيَحاِء، َفالَكِمساُت الصةيِّ

 املفزدات والرتاكيب:
(.  َيلزم ٜٓبػٞ: ي

 جذرهإ )بىعن

 ُيخإلطهإ ٜػٛبٗا:

ي  َشٜـ:
ّ

 ءِ إلبإِطل إلّرديُء من إلّش

 َمإ ُيْبِطنُ  ْٔؿام:
َ
هإُر إلَمْرِء ِخةلف

ْ
 ِؤظ

ب وتعزف تٓكس:  ترصن

(.  إؤليمإء وإؤللهإم اإلحيا٤:  جذرهإ )وجي

 ممإرسة ي١:اَٚص

 جذرهإ )مدي(.  إلمسإفة وإلغإية ََد٣:

بهإ تؿًكٗا:
ّ
 تهذ

 رجع إلصوت, وإلمقصود: أثرهإ َؾداٖا:

 (تيح)يتهّيأ, وجذرهإ  ُٜتاح:

 
 :املياقشة والتحليل

ـٓ  ؟اذنس بعض ؾٛز ايٓجٓا٤ ٚايٓتعصٜص نُا ٚزدت يف ايٓ

, إسمح فضلك, من أشكرك,    فيك تل بإرك عليك, تل عّوض يدإك, سلمت إلمعذرة,أو  وإلعف أسألك ىلي

 َا املكؿٛد بكٍٛ ايهاتب:

ه مإ فعل ممإرسة نفسه إلمرء عّود ؤذإ (؟ي١ اسٔبٓداد٠ تؿبح سٓدادٟاٚامبص) -أ 
ّ
 .يعتإده فؤن

ٕٓ ايه) -ب    (؟عٔ ايٓؿظ، ٚتؿكًٗا يف ايٛقت ذاتًُ٘ات اسٝب٠ًٛٞ تؿدز إ

ه إلطّيب إلكةلم إلمرء يصدر عندمإ
ّ
  إل فؤن

ّ
ي  إلّشور يبث

ن
ي  وإنمإ فقط متلقيه ف

ن
إ نفسه ف

ً
 أيض

ٞٓ، أ ْٟ؟ ٚٓقح إدابتوٖٛ َعا١ًَ اآلخسٜٔ بًباق١ ضًٛى ادتُاعٞ إجياب  .َهتطْب أّ ؾٛس

  بعض عند بلبإقة إآلخرين معإملة   
ّ
ي  يبذلون فةل فيهم, وطبع سجّية إسإلن

ن
 ولكن .ومشقة عنإء إلمعإملة هذه ف

  تصبح إلحدإدة لةإو ز بم) :إلكإتب قإل كمإ إلطيبة إلمعإملة عل ونفسه لسإنه عّود مإ مت   إؤلنسإن
ً
 ستصبح( إحدإد

 ويرتك للطالب .ويعتإدهإ فيه, إمكتسبً  إطبعً  عندئذ

 

ي  إألثر ؟(ز٢ قًٛٔبٓاأٚتا٢ ٚتٍس َٔ ؾتٓكُس عً ) اآلت١ٝ: ٠ٚٓقح د٫٫ت ايعباز ي  إلطيبة للكلمة إؤليجإبر
ن
 إلنفوس ف

ٛٓض اهلٝل عًٝو"  عإء "بازٜى اهلٝل ؾٝو"؟َٚا املع٢ٓ ايرٟ تؿٝدٙ مجٌ َٔ َجٌ: "ع
ّ
 إلد

 

 ؾٓسِم يف املع٢ٓ بني ايهًُتني ايتني ذبتُٗا خط١ يف َا ٜأتٞ:

o  أثرهإ :وإلمقصود إلصوت, رجع  :د٣ايٓؿ             .امٝلطتشٓبؾداٖا ايه١ًُ اسٝب٠ًٛٞ هلا. 
o :ُّٖد٣ّ قاٍ عًٞ ازباز ُِٓبُٛع  َٜ ِٕ َسٓسٜقٗا َسٗس       ََٚدس٣ يف اٜ٭ِزض٢   .إلشديد إلعطش  :ايٓؿد٣  َؾَداٖاَبِعَد ٜأ
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 :السادسةالفقرة 
ِئْيِذ َوالَسْخُؤوِس، وَ  ُدْوِم، َفِيَي َلْيَدْت َأَقلة ُلُدْوماا َبْيَن َو َلــِئــْن َكاَنِت الَكِمَسُة الـُحْمـَهُة اَلِزَمةا َبْيَن الخة ْْ الَخاِدِم َوالَسْخ

ِجْيِق َوَصِجْيِقِو، َوال يَحْدبــَنة َأَحٌج َأنة َرفْ  ْوِج َوَزْوَجِتِو، َواَِلِب َواْبِشِو، َوالرة َع الُكْمَفِة َيْشِفي َكِمَسَة الَسَحبةِة، َبِل اَِلْنجاِد: َبْيَن الدة
َجاقاِت. َوِإذا َكاَن الَسْخُء يُ  الَعْكُذ ُىهَ  ِحْيُح، َفِعباراُت التةعاُشِف َتـُذـجُّ ِرِاَط اُِلْلَفِة َوَتـُخصُّ ُبـــْشـياَن الرة ـــَدخُّ ِبَدساِع َكِمساِت الرة

ِِْيَن ِإلَ  يا ِمْن َأْفهاِه الــُسـَقـخة َِ ْيِو ُأوَلِئَك الةِحْيَن َيِعْيُذْهَن َمَعُو َأْكَثَخ َساَاِت َحياِتِو، الثةشاِء ِمَن الُغَخِاِء، َفُيَه َأْكَثُخ ُسُخْوراا ِبَدسا
جاِب َزْوِجــوِ  َْ َمْيِو.َوالةِحْيَن ُيْؤِمُن ِبِيْم َوَيْصَسِئنُّ ِإَلى َأْقهاِلِيْم، َوَلَعلة َأْسَعَج الشةاِس َمْن َيُفْهُز ِبِإ ََ   َأوةالا َوَيْدَسُعيا داِئساا ُتْثِشي 

 ت والرتاكيب:املفزدا
د, و  ا٭ْداد:

ِّ
 إلِمثل وإلنظب  هو مفردهإ إلن

 تْرك إلمجإملة زٞؾع ايٝهًؿ١:

 جذرهإ )ألف(.  إإلجتمإع وإإللتئإم ا٭يؿ١:

هإ ؤىل بعض َتسٓف:
َ
 جذرهإ )رصص(.  تضمُّ بعض

 إلفمهو , و (فإه)مفردهإ  أؾٛاٙ:

َ  إلبنإء, ُبٓٝإ: ي ِ
 مإ ُبتن

 
 :املياقشة والتحليل

ٝٓٔ زأٜو.٫ ٜكتؿس ايٓت ٝٓب ع٢ً مجاع١ ضبٓدد٠ دٕٚ غريٖا يف اجملتُع، ب ١ٛ  عاٌَ بايه٬ّ اي

  بمعتن    
ّ
عإمل أن

ّ
يهإأو  وإستخدإمهإ, إلطيبة بإلكلمة إلت

ّ
ن  إلمجتمع, فئإت كلّ  يشمل ؤذ أحد, عل إرً حك ليس تلق  بي 

هم إلعمل صإحبأو  وإلمسؤول إلخإدمأو  إلعمل إدر أفأو  إلعإئلة إدر أف  لطالبل ويرتك.وغب 

١ٓٝ يف َا ٜأتٞ:   (؟عبازات ايتعاطـ تُسٓف ُبٓٝإ ايٓؿداقات) ٚٓقح ايٓؿٛز ايؿٓ

 إلتعإطف إتر عبإ تقّويه بنإءً  إلّصدإقإت صّور  

ر فيهإ يستوي (شٚزيؿغ )ؾا٥د٠: 
ّ
ْوُج  وإلمؤنث, إلمذك

َ
وُج  .بعلهإ: أةر إلم ز

َ
ن  :فيقإل أته,ر إم :إلرجل وز  .زوجإن :لةلثني 

 

 فإء إلك ضبط ؾا٥د٠:
ُّ
د
ُ
ي كلمة )يش

ن
 : إلضمة. (لمة ف

 

ُٓاٍ. ـٓ سك١ٟا َٔ سكٛم ايع ٓٓ  اضتٓتر َٔ اي

  إلعّمإل, إمةر ك حمإية   
ّ
ي  إلحق
ن
 لالجر ومنإسبتهإ إلعمل سإعإت تحديد إحة,رّ إل ف

 

ـٓ َٔ ٚد١ٗ ْعسى ٟٓ َد٣ اضتٛاع ايهاتب ايٓتأثري يف َتًكٞ ايٓ  ؟ٚٓقح إىل أ

ي  إلتأثب   إلكإتب إستطإع   
ن
ي  ف

  ىلؤ إلنص متلف 
ّ
 عل وقعت قصة ورسده إلمعيش, إلوإقع من أمثلة بسوقه كبب   حد

إ مقإلته بهإ وإفتتح إلنص, عليهإ بتن  مسإمعه
ً
 وتأثب   للقإرئ تشويق

ً
 فيه إ

 

ٕٓ ؾ٬ْٟا ٜطتددّ ايهًُات ايسقٝك١ مت١ًكٟا  ٓٓاع أ ٝٓٔ زأٜو يفأٚ ٜػٝع ع٢ً أيط١ٓ بعض اي  ؟ّٖرا ايه٬ ز٢ٜا٤ يتشكٝل َآزب َٚٓاؾع خآؾ١، ب

 

ٝٓب َٔ ٚاقع سٝاتٓا ١ٛ  ؟أعٔط ث٬ث١ أَج١ً يًه٬ّ اي

            
َ
, تلُ  أسَعد

َ
  أيإمك

َ
, تلُ  بإرك

َ
, طإبت فيك

َ
  أيإُمك

ُ
ت
ْ
, سعد

َ
 ز ج برؤيتك

َ
,خب   تل إك

ً
  إ

َ
قك

ّ
 تل وف

 

١ٓٝ ١ٜٓ ع٢ً ايكِٝ اإلْطاْ  ؟تٛق١ِع َؿري صبتُع تٛػ٢ يف ايع٬قات املاد

 وليغد وإألخةلقية إلمعنوّية إإلهتمإمإت فيه وستضعف إؤلنسإنّية, إلّروإبط عل ةإلمإديّ  إلمصإلح فيه ستطىعن    
إ مجتمًعإ

ً
ي  جإف

ن
ن  إعوإلرص  وإلضيإع, بإلغربة إدهر أف ويشعر عةلقإته, ف  .إلمإدّية ومصإلحهم إألخةلقية قيمهم بي 
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1- :ٟٓ  أقـ إىل َعذُو اي١ًػٛ

ديد.  :ايٛابٌ -
ّ
 إلمطر إلش

 طهإ. يخإل: ٜػٛبٗا -

ذه. تؿدع بأَسى -
ّ
ف
َ
ن
ُ
 : ت

ه. : ايٓؿِسف -  إلخإلص لم يختلط بغب 
 

١ٓٝ، ٚاضتدسز َعاْٞ املؿسدات اآلت١ٝ: -2 ِٜـا٭ْداد، ا٫ْتٗاز،  عد إىل َعادِ اي١ًػ١ ايعسب  ؟ايٖص

 د, مفردهإ  :ا٭ْداد
ِّ
لإلمِ هو و  إلن

ْ
 .وإلنظب   ث

 ْجرإلزّ   :ا٫ْتٗاز. 

 ءِ  من إلّرديءُ  لإلبإِط  : ِٜـايٓص ي
ّ

 .إلّش
 

ُُّٛأ١ْٓٝ، تُسٗف، ا٭يؿ١، اإلحيا٤. -3 ٌٓ َٔ: اي ٟٗ يه  َا ازبرُز اي١ًػٛ

 ُُّٛأ١ْٓٝ   :اي
َ
 . طْمأن

 رَصَص  /  ّص ر   :تُسٗف . 

 ِلَف   :ا٭يؿ١
َ
 . أ

 اإلحيا٤:  َ  . َوَجي
 ؾٓسِم يف املع٢ٓ بني ايهًُتني ايتني ذبتُٗا خط١ يف َا ٜأتٞ: -4

o  أثرهإ :وإلمقصود إلصوت, رجع  :إلّصدى -    .امٝلطتشٓبايه١ًُ اسٝب٠ًٛٞ هلا ؾداٖا. 

o :ُّٖد٣ّ قاٍ عًٞ ازباز ُِٓبُٛع  َٜ ِٕ َسٓسٜقٗا َسٗس َؾَداٖا     ََٚدس٣ يف اٜ٭ِزض٢   .إلشديد إلعطش  :إلّصدى -  َبِعَد ٜأ

 
 عد إىل املعذِ ٚاقبٞط بايػهٌ عني ايؿعًني: )ٜكبض، ٜعذص(، ٚؾا٤ ايؿعٌ: )ٜػٓد(. -5

 ( إلفعل:  وفإء ,)يعَجز يقِبض,(  
ُ
 يش
ّ
 .)د

 

١ٓٝ، ٚذبك١ل َٔ اضتعُاهلا بٗرٙ ايؿٛز٠. -6  اضتددّ ايهاتب ن١ًُ )شٚز( يًٓد٫ي١ ع٢ً املسأ٠، عد إىل أسد َعادِ اي١ًػ١ ايعسب

ر فيهإ يستوي زوج
ّ
ْوُج  وإلمؤنث, إلمذك

َ
وُج  .بعلهإ: أةر إلم ز

َ
ن  :فيقإل أته,ر إم :إلرجل وز  .زوجإن همإ :لةلثني 

 

 اشباد١َ َعا١ًَ قاض١ٝ:عاًَت ؾتا٠ ايبٝت  -1

 إلُحلوة إلكلمة وغيإب وإللوم وإإلنتهإر إلتأنيب .ٖأت ؾٛزٟا َٔ ٖرٙ املعا١ًَ -أ 

ي  إلخإدمة تقصب   َا ضبب ٖرٙ املعا١ًَ؟ -ب 
ن
 وإجب أدإء ف

ٝٓٔ زأٜو. -ج  ٔٓ أْٓٗا تطتشٓل ٖرٙ املعا١ًَ؟ ب هإ إل ٌٖ تع
ّ
هإ؛ بدل إلمعإملة هذه تستحق أظن  إلبيت ألهل يمكن ؤذ تقصب 

 طايب.يً أّٜطا ٜٚرتى .إلطّيب بإللفظ هإتوجيه

وة) كلمة َا ايرٟ ناْت تتٛق١ع٘ ايعا١ًَ َٔ أٌٖ ايبٝت يكا٤ عًُٗا؟ -د 
ْ
 (ُحل
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 دعٌ ايهاتب ايٓجٓا٤ ضب٬ٟٝ يإلخ٬ف يف ايعٌُ، ٚايٜكِط٠ٛ طسٜكٟا يإلسباط: -2

ـٓ - أ   ؟اذنس بعض ؾٛز ايٓجٓا٤ ٚايٓتعصٜص نُا ٚزدت يف ايٓ

  ن  لصإحب يقولهو و  أجره إلعإمل يقبض ومت   يدإك, سلمت :يقولو هو  إألجر إلعمل صإحب يدفع حي 
 .أشكرك كلمة فيتبإدإلن إإلثنإن يوِجزأو  عليك, تل عّوَض  :إلعمل

 ن  فأنت  أجب   كإنأو   مقإًمإ دونك كإنو ول حإجة, عنده لك لمن تقول حي 
ً
إ, إعملأو  فضلك من لك, إ

ً
 معروف

إ كن
ً
ه وإثق

ّ
ي أن

ّ
يه نهأل  وجه؛ خب   عل إلعمل سيؤد

ّ
  مت   ثم بمحّبة, سيؤد

ُ
ه
َ
كر بكلمة كإفأت

ّ
نإءأو  إلش

ّ
أو  إلث

عإء,
ّ
ه إلد

َ
إ زدت

ً
 ك. ؤرضإئ عل وحرًصإ بك, تعلق

 ,إسمح فضلك, من أشكرك ,  فيك تل بإرك عليك, تل عّوض يدإك, سلمت إلمعذرة,أو  وإلعف أسألك ىلي

ٝٓٔ زأٜو يف َا ذٖب إيٝ٘ ايهاتب َٛاؾكٟا  - ب ي  لكإتبإ إفقأو  ؟طبايؿٟاأٚ ب
ن
  ف

ّ
 عمله, عل إلعإمل تشّجع إلتعزيز كلمإت أن

ي  إؤلخةلص ؤىل وتدفعه
ن
 للطالب ويرتك    .ومحّبته إلعمل ف

ُٓاٍ. -4 ـٓ سك١ٟا َٔ سكٛم ايع ٓٓ   إلعّمإل, إمةر ك حمإية اضتٓتر َٔ اي
ّ
ي  إلحق
ن
 لالجر ومنإسبتهإ إلعمل سإعإت تحديد إحة,رّ إل ف

  إلحزين, إلقلَب  فتفرُح  إلّسحر, فعل تفعل َا أثس املعا١ًَ ايًٛٝؿ١ يف ْؿٛع اآلخسٜٔ؟ -3
ُ
  إلمتعب, عرق وتمسح

ُ
ك  .إلهّمة وتحرِّ

ُٓاٍ، ٚذبؿٝصِٖ ع٢ً ايعٌُ؟ -2 ب إمتهمر ك عل بإلحفإظ نٝـ حيسف ؾاسب ايعٌُ ع٢ً تٛطٝد ع٬قت٘ بايع
ّ
 ؤهإنتهم وتجن

كر إلطّيب بإلكةلم ومعإملتهم
ّ
 .وإلش

ٕٓ دؾع ؾاسب ايعٌُ ا٭دس يًع -6  اٌَ ٚادب، ٚايه١ًُ اسٝب٠ًٛٞ عٛا٤:أغاز ايهاتب إىل أ

ٜٓد ايهاتب يف ذيو؟ ٚملاذا؟ .أ  ي  إلكإتب إفقأو  ٌٖ ت٪
ن
  ف

ّ
 وأخإلف. إلعمل صإحب عل وإجبهو  للعإمل إألجر دفع أن

ي  إلكإتب
ن
  ف

ّ
هإ فأرى وإجًبإ؛ وليست عطإء إلحلوة إلكلمة أن

ّ
إ أن

ً
 .إألجر كدفع إلعمل صإحب عل وإجبة أيض

ك إ ويب 
ً
 للطإلب أيض

  رِصفة, ةمإديّ  عةلقة تعد لم بينهمإ إلعةلقة أنّ  ٜكؿٝ٘ ٖرا ايعٛا٤ ع٢ً ايع٬ق١ بٝٓٗا؟ َا ايرٟ .ب 
ّ
  قلبْيهمإ وأن

ّ
 محل حل

ّ  بطإبع جيبْيهمإ, ي
ي  ؤنسإبن

 روحإبن

ٞٓ. .ج  ٝٓٔ أثس ٖرا ايعٛا٤ يف اجملتُع اإلْطاْ   إلتعإطف إتر عبإ ب
ّ
 وتنّش  إلّصدإقإت, بنيإن وترّص  إأللفة, ربإط تشد

مأنينة
ُّ
ي  هنإءوإل إلط

ن
ّ  إلمجتمع ف ي

 إؤلنسإبن

ٟٓ، ٚإْطإ يًعاطؿ١ ق١ُٝ نبري٠ يف سٝات٘، ٚٓقح ذيو -7   ؟ؾٓسم ايهاتب بني إْطإ َاد

 ي  إآلخرين مع يتعإمل إلمإديّ  إؤلنسإن
ن
 .فيه للسإن وإل للقلب نصيب إل ُيدفع وأجر ُينجز عمل أسإس عل أموره ف

  ر إلذي إؤلنسإن
ّ
 بمنظإر إلحيإة إىل ينظرهو و  فيه, طبع إلحلوة كلمةفإل إلطّيب, وإلكةلم إلعإطفة قيمة يقد

 إؤلنسإنّية
ٝٓٔ زأٜو -1 ٝٓب ع٢ً مجاع١ ضبٓدد٠ دٕٚ غريٖا يف اجملتُع، ب ١ٛ   بمعتن  ؟٫ ٜكتؿس ايٓتعاٌَ بايه٬ّ اي

ّ
عإمل أن

ّ
أو  وإستخدإمهإ, إلطيبة بإلكلمة إلت

يهإ
ّ
ن  إلمجتمع, فئإت كلّ  يشمل ؤذ أحد, عل إرً حك ليس تلق أو  وإلمسؤول إلخإدمأو  إلعمل إدر أفأو  لعإئلةإ إدر أف بي 

هم إلعمل صإحب  للطالب ويرتك .وغب 

ٞٓ، أ -9 ْٟ؟ ٚٓقح إدابتو.ٖٛ َعا١ًَ اآلخسٜٔ بًباق١ ضًٛى ادتُاعٞ إجياب إس بعض عند بلبإقة إآلخرين معإملة َهتطْب أّ ؾٛس
ّ
 إلن

ي  يبذلون فةل فيهم, وطبع سجّية
ن
 عل ونفسه لسإنه عّود مإ مت   سإنإؤلن ولكن .ومشقة عنإء إلمعإملة هذه ف

 .ويعتإدهإ فيه, إمكتسبً  طبعإ عندئذ ستصبح -"حدإدإ تصبح إلحدإدة لةإو ز بم " :إلكإتب قإل كمإ-  إلطيبة إلمعإملة
 للطالب ويرتك

 َا املكؿٛد بكٍٛ ايهاتب: -10

٢ٔ ٚأ) -أ  ِٝ ٌٓ ازبٝب  إلمإدّية إلعةلقة عل تطىعن  إؤلنسإنية إلعةلقة (.ٕٓ ايكًبني س١ًا ضب

ه مإ فعل ممإرسة نفسه إلمرء عّود ؤذإ. (صاٚي١ اسٔبٓداد٠ تؿبح سٓدادٟامب) -ب 
ّ
 يعتإده فؤن

ٕٓ ايهًُات اسٝب٠ًٛٞ تؿدز ) -ج  ه إلطّيب إلكةلم إلمرء يصدر عندمإ .(عٔ ايٓؿظ، ٚتؿكًٗا يف ايٛقت ذات٘إ
ّ
  إل فؤن

ّ
ي  إلّشور يبث

ن
 ف

ي  وإنمإ فقط متلقيه
ن
إ نفسه ف

ً
 .أيض
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ٟٓ َد٣ اضتٛاع ايه -66 ـٓ َٔ ٚد١ٗ ْعسىٚٓقح إىل أ ي  إلتأثب   إلكإتب إستطإع ؟اتب ايٓتأثري يف َتًكٞ ايٓ
ن
ي  ف

  ؤىل إلنص متلف 
ّ
 كبب   حد

إ مقإلته بهإ وإفتتح إلنص, عليهإ بتن  مسإمعه عل وقعت قصة ورسده إلمعيش, إلوإقع من أمثلة بسوقه
ً
 تشويق

 وتأثب   للقإرئ
ً
 .فيه إ

ٕٓ ؾ٬ْٟا ٜطتددّ اي -12 ٓٓاع أ ٝٓٔ زأٜو يف ٖرا ايه٬ّ يف ق٤ٛ أٚ هًُات ايسقٝك١ مت١ًكٟا ٜػٝع ع٢ً أيط١ٓ بعض اي ز٢ٜا٤ يتشكٝل َآزب َٚٓاؾع خآؾ١، ب
ـٓ. ُِٗو ايٓ  ٜؾ

ٝٓب َٔ ٚاقع سٝاتٓا. -64 ١ٛ   أعٔط ث٬ث١ أَج١ً يًه٬ّ اي
َ
, تلُ  أسَعد

َ
  أيإمك

َ
, تلُ  بإرك

َ
, طإبت فيك

َ
  أيإُمك

ُ
ت
ْ
, سعد

َ
 ز ج برؤيتك

َ
 إك

,خب   تل
ً
  إ

َ
قك

ّ
 .تل وف

١ٓٝ تٛق١ِع -63 ١ٜٓ ع٢ً ايكِٝ اإلْطاْ  إؤلنسإنّية, إلّروإبط عل إلمإدّية إلمصإلح فيه ستطىعن  ؟َؿري صبتُع تٛػ٢ يف ايع٬قات املاد

إ مجتمًعإ وليغد وإألخةلقية إلمعنوّية إإلهتمإمإت فيه وستضعف
ً
ي  جإف

ن
 وإلضيإع, بإلغربة إدهر أف ويشعر عةلقإته, ف

ن  إعوإلرص   .مإدّيةإل ومصإلحهم إألخةلقية قيمهم بي 

 إآلخرين, لقلوب مفتإح هي  إلطّيبة إلكلمة ؟نطسٖا، ٚٓقح ذيو يف زأٜوأٚ ٭ضًٛب اإلْطإ يف تعاًَ٘ َع اآلخسٜٔ أثس يف نطب قًٛبِٗ  -62

م عنوإن وهي 
ّ
ي  أن إلمرء فعل ودليله, إلمتكل

ي  ألفإظه ينتف 
ن
ب إآلخرين, مع خطإبه ف

ّ
 فةل خوإطرهم, كش ويتجن

ن   .أظلمتهإأو  إلدنيإ أضإءت كلمة فرّب  ت,كإن مهمإ بإلكلمة أحد يستهي 

١ٓٝ يف َا ٜأتٞ: -1  ٚٓقح ايٓؿٛز ايؿٓ

٢ٌ يف ايٓؿباح ايبانس. -أ  ٕٓ زٓب١ ايبٝت ناْت قد أََٛسِتٗا مبجٌ ٖرا ايٛاب  ٜٚعٗس أ

 ر مط إلعإملة عل إلبيت رّبة صّبته إلذي وإإلنتهإر إلتأنيب كةلم صّور  
ً
إ إ

ً
 شديد

  ُسٓف ُبٓٝإ ايٓؿداقات.عبازات ايتعاطـ ت -ب 

 إلتعإطف إتر عبإ تقّويه بنإءً  إلّصدإقإت صّور
 

 َا أسَٛز أمساَعٓا إىل ايه١ًُ اسٝب٠ًٛٞ، ايه١ًُ ايًٛٝؿ١...، إْٓٗا َؿاتٝح ايكًٛب. -ج 

 إألبوإب لهذه مفإتيح إلطّيب إلكةلم وصّور أبوإًبإ, إلقلوب صّور 
 

َِ اآلي١ٔ اييت تؿٓكٌ  -د  ٓٓؿَٛع ايٓؿُا٤َ ؾُ ٔٓ اي   ايٓتعاٌَ َع اآلي١.يه

فوس صّور
ّ
ة إلن

ّ
ي  إلجإف

ل إلت 
ّ
  إآللة مع إلتعإمل تفض

ً
 .تشعر إل صّمإء آلة

 ٚٓقح د٫٫ت ايعبازات اآلت١ٝ: -2

ة تكٍٛ ٚؾُٛتٗا خيتٓل بايبها٤. -أ 
ّ
يق شد

ّ
 وإلحزن إلض

١ٓٝ بًػ١ ؾًٝطٛف. -ب  م جعلت تجربتهإ ته١ًُت اشباد١َ ا٭َ
ّ
 وضعف هإقهر  عل دإللة أمّيتهإ, رغم كإلحكمإء تتكل

 إحتمإلهإ

٢ٌ. -ج  ٓٓٗاز٢ ٚبعَض اي١ًٝ ٌُ ضشاب١ٜ اي  إليوم طوإل إلعمل ْعُ

ُٕ اإلْطا١ْٔٝ. -د  ُٕ، بسنا   عل دإللة ؾتؿٓذَس ايربنا
ّ
 وإضطربت فثإرت إلمعإملة, هذه تحتمل تعد لم إلخإدمة أن

ي  إألثر ز٢ قًٛٔبٓا.أٚتاؾتٓكُس ع٢ً ٚتٍس َٔ  -ه  ي  إلطيبة للكلمة إؤليجإبر
ن
 إلنفوس ف

 

ٛٓض اهلٝل عًٝو)ايرٟ تؿٝدٙ مجٌ َٔ َجٌ: املع٢ٓ  َا -3 عإء ؟(بازٜى اهلٝل ؾٝو)ٚ (ع
ّ
 إلد

 

ـٓ بسأٜو؟( سٝا٠ ٫ تٛام)َا د٫ي١ تهساز عباز٠:  -4  يف ايٓ

  تأكيد 
ّ
مل, تعد لم إلمعإملة هذه أن

َ
ْحت
ُ
  تتجإوز  وقد ت

ّ
 .إلحد
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١ٓٝ  املكاي١ ا٫دتُاع
 

  ٕٓ ٞٓ ْجشٟ تٛ :املكاي١دسطت طابكّا أ ٔٓ أدب ادتُاع١ٓٝ أٚ اقتصاد١ٜٓ أٚ َظأي١ ع١ًُٓٝ أٚ ٓضح سأّٜا خاصّا ٚفهش٠ عا١َ, ف
 ٜؼشحٗا ايهاتب ٜٚؤٜٓذٖا بايرباٖني.

فٝٗا ايهاتب حكا٥ل ٚأفهاس َٓتص١ً بظٛاٖش ادتُاع١ٓٝ, ٚتعتُذ ع٢ً ايًػ١ ايبظٝط١, ٚتٓأ٣  تٓاٍٚٚاملكاي١ االدتُاع١ٓٝ ٜ 
ي١ األيفاظ, ٚقشبٗا َٔ اذتٝا٠ ايٛاقع١ٓٝ, ٚٚضٛح َعاْٝٗا َٗٛتٛطط١ ايطٍٛ, ٚبظأٚ ٠ عٔ ايٖتعكٝذ, ٚتٓتظِ غايبّا ٜاإلجياص, قصري

 ٚتشابطٗا.
 
 

 اقسأ املكاي١ اآلت١ٝ، ثِ أدب عٔ ا٭ض١ً٦ اييت تًٝٗا:
ِٓـ ُ٘ بايُع  ٜدزٝى املس٤ باي١سؾل َا٫ ٜدزٝن

 

ٔٙ َِٔش ِٔ بايٓشِفٔل ٔفٞ أ ِٔ ٜظَتٔع ََ َِٚنٔشٖاَِٜظَتِدشٔج اذَتٖٝ    قاٍ ايٓؼاعش:   ِٔ َٔ  ١ 
 

"اطًِب َا تشُٜذ بابتظأَتَو" ٖٞ ايكاعذ٠ األخالق١ٓٝ اييت تظتطٝع إٔ جتعًٓا ستبٛبني مٓمٔ حٛيٓا, ٚتظتًُِٝٗ إيٝٓا, ٚجنتزُب 
بٗا ستب١ ايٓٓاغ ٚإخالصِٗ مجٝعّا, فًٝع يف ايٓذْٝا ػ٤ٞ نايٓشفل ٜفعٌ يف ايٓفٛغ فعٌ ايٓظِخش, ٚقذ ٜظتعصٞ أَش َٔ األَٛس 

ْظإ فال ٜصٌ إىل حًٓ٘ إٓيا عٔ طشٜل ايٓشفل, فُٔ آتدزٙ ٚط١ًٝ ي٘ متٓهٔ َٔ تزيٌٝ أػٓذ املصاعب, ٚفاص مبا ٜطًب ع٢ً اإل
 عٓض ايطًب.ٛٚي

أٚ َاٍ, أٚ َا ٜرٓبس ريو َٔ عًِ  –يف ْظشْا  –ٚسٓبُا صاَدِفٓا يف حٝاتٓا سداّل حيرتَ٘ ايٓٓاغ ٚجيًْٓٛ٘, ٚقذ ال جنذ حنٔ 
َٞ ع٢ً ايعكٍٛ, غري ريأٚ اٙ أٚدَٓطل,  ِٕ ٜظتٛي و, ٚحني منطٞ يف اطتهؼاف ايٓظبب جنذٙ ايٓشفل; فايٓشدٌ ايٓشفٝل ٜظٝتطٝع أ
ِٕ تعٓ  طٛع إسادت٘. ٚأَاَ٘ ايٓفٛغ ٚتػذ َٛٚأ

ٚحٝح ٜعتُذ اإلْظإ ع٢ً ايٓشفل يف َعادت١ ػؤْٚ٘ ٜظتطٝع إٔ ٜكٓع أصًب ايعكٍٛ بٛد١ٗ ْظشٙ, فبعض احملاَني 
 جتاٚص, ٚال طاٍٚإٔ ٜهٕٛ دفاعِٗ قاْْٛٞ املٓطل, ٚيهٔ بأطًٛب سقٝل يٝٓٔ, ال عٓف فٝ٘ ٚال إميا٤ بايٓت ٜعُذٕٚ يف َشافعاتِٗ إىل

ِٕ ٜجبت مبٓت٢ٗ ايٓظ ًٖٔبل ال ٜعذض أ ٕٓ اذتٓل ظاْب٘.ٗٛيًخذٚد, ٚإرا باذته١ُ تش٣ يف سأِٜٗ ايٓصٛاب, فاإلْظإ اي  ي١ أ
 

 ادتُاع١ٝ َا ْٛع املكاي١ ايٓطابك١؟ -1

 ٞٓاإلْظاْ اجملتُع يف ٚأثشٙ ايٓشفل فطٌ تٗا املكاي١؟تٓاٚيا١َ اييت َا ايؿهس٠ ايع -2

3- ١ٓٝ َٚٞؾَل َا تع١ًُت٘ يف املكاي١ ا٫دتُاع ِٓ قط١ٝ تتٓاٚي ؟اضتدسز خؿا٥ؿٗا   ط١ًٗ, َٛدض٠, عالقات٘, يف ٓثشؤٚت اجملتُع تٗ

 ابط١َٚرت ٚاضخ١ َعاْٝٗا ايٛاقع١ٓٝ, اذتٝا٠ َٔ قشٜب١

ٌٓ عٔ َ  ١٦ ٚمخطني ن١ًُ يف ٚاسد َٔ املٛقٛعني اآلتٝني، َساعٟٝا َا تع١ًُت٘ ضابكٟا:انتب َكاي١ مبا ٫ ٜك
 ايه١ًُ ايطٝٓب١ أطاغ دٚاّ ايعالقات. -1

 ايٖضِٜف ٚايٓٓفام عِب٤ْ ع٢ً اجملتُعات اإلْظا١ْٓٝ. -2
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 ايكدع يف قًٛب اهلامشٝنيايٛسد٠ ايجايج١: 

 رسالة مً باب العامود
الشاعز :حيدرحمنود

 

ٍَ ايػٝاُب  ْادِتٜو ائكباُب  بَٝب ايٝكدع٢ٜا س (1  ٚاحملازُٜب ٜؾٜكِد طا
ِٜٝو (2 َٓ ُِ   ٚيف  إْٖٗا ٝقٖس٠ٝ عٝ َِٛغ ِْٔدٜى اي ـٓ اشٔبكاُب َش  ٚيًٜه
ِٗٔد ايرٟ (3 ُٙ   ٚا٭سٓبا٤ُ ع٢ً ايَع ٜٛعٛ  غباُب –بِعُد  –ٚاهل٣ٛ  ٜق
ُُٜو ايػايٞ ع٢ً أ (4 ِِ َزِض ٢ٗ ـْ  ٖدأب ِٝ ُُٜو ض  ٚنتاُب زا٠١ٜ ٚاِض
5) ٌُ ِٖ ُِ اٜ٭ ُٖ َٚ ِِ ُٗ ُٜٛ   ٜؾٝا ؾاز٢َض َِٗس   ٜو ايٓسناُباِٚعٜأِضس٢ز٢ امٝل

َٜٔطِس َخًٜٞؿٜو َبِشْس ٖا٥ْر (6  َٜٞؿَتدٟ ا٭قؿ٢ ٚأَٛاْز ٔغكاُب   ٚ
7)  ِِ ِِ ن ٢ٗ ِٔ أْؿأض َٔ ِِ داَد َضشاُب ع٢ً ايٓطاسأت   ٚزد٠٠ ؾاسِت ٚن
ِٔ ٜٕد (8 َ ِِ ِِ غٖع ٔغٗاُب  ٚع٢ً بأب ايُع٢ً ٜن  ُسٖس٠ٕ َدق١ِت ٚن
ُِ ا٭بٛ (9 ٍُ ٚا٭قؿ٢ ٜيٖٚ ِِ َتِصٖٛ ايٖسٚابٞ ٚايٓػعاُب  ُِٗا ٢ٗ  ٚٔب

ُُِس أعساُع ٔؾد٣ّٚازٔب (10 ُٙ ايٗط ِٔ َض  با َٔ  إٖاُب ا اجملٔدٓٚعًٝٗا 
11) ِٕ ِٔ باُب ايُب٫ٛٛٔت َدَٟا  إ ١ٖٔٓ باُب   َٜه ُُِس يًذ ُٙ ايٗط  ؾازببا
ِٓٔكٕر إي١اٜى ؾايٓطاُح ٜبا       ٜا سبَٝب ايٝكِدع٢ َا يًٝكِدع٢  (12 َُ  ِٔ  ُب َٔ
٤ٌُِ املد٣ (13 َٔ َْٜعس٢ ايػاشٟ ٔسطاُب  امل٬ٜنُي اييت   َا هلا يف 
14) َٔ ٕٖ ايٝكِدَع يف  ٌُ غابٛا  شٓٔتٗا غرَي أ  ٚسَدٖا ؾابس٠٠ ٚا٭ٖ
ِٔ ٫ َؾّد (15 َِٜت يه ِِ ْاد ِِ أمسِعَت يه  ٣ٚيٜه  ٫ دٛاُب ِٔٚيٜه

16) ِٝ ًَْٞكا  َسٜقٗا ٜا سبَٝب ايكدع٢ ٜا ب  ا ايٓسساُبْكاتًٞا ٖٚضٛف 
ُِغٚ (17 َُِذتُْع ٌُدٟا َغ  دٟا يًُطذٔد ا٭قؿ٢ َآُبغٚ  اسٔب٢ُ 
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 التعزيف بالّشاعز
ي َحْيفإ عإم  

ن
ّ معإرص, ولد ف ي

 لدإئرة إلثقإفة وإلفنون, 6035حيدر محمود شإعر أردبن
ً
ي إؤلعةلم, ثّم مديرإ

ن
م, عمل ف

 للثقإفة
ً
ي تونس, ثّم وزيرإ

ن
 للمملكة ف

ً
إ ن سفب 

ّ
 .ثم ُعي 

  َِ  .قصإئده إلوطنّية, وبحّسه إلعذب وأسلوبه إلّرشيقب  ايػاعس سٝدز ضبُٛد؟ ُعسفٔب
فل علوإو من د ٜٔ ايػاعس؟ٚاٚاذنس أبسش د

ّ
(  ينه: )شجر إلد ي

هر يغتن
ّ
( وإلن إهد إألخب 

ّ
)عبإءإت إلفرح و)من أقوإل إلش

( ومنه أخذت هذه إلقصيدة.   إألخرصن

(  اذنس اضِ ايدٜٛإ ايرٟ أخرت َٓ٘ ٖرٙ ايكؿٝد٠؟  )عبإءإت إلفرح إألخرصن

 

 اليّص وج
ٝٚٔ َٓاضب١ ايكؿٝد٠؟  ب

ن بن طةلل  ن يدي جةللة إلمغفور له إلملك إلحسي  إعر هذه إلقصيدة بي 
ّ
ي إحتفإل  –ثرإه  طّيب تل –ألف  إلش

ن
ف

حة إألردنّية 
ّ
ّ بمنإسبة ذكرى إؤلرسإء وإلمعرإج عإم  –للقوإت إلمسل ي  .م6091إلجيش إلعربر

 اذنس أبسش ا٭َٛز اييت عسقٗا يف ايكؿٝد٠؟
ن إلذين  عرض ي وجدإن إلهإشميي 

ن
ينأولو فيهإ مكإنة إلقدس ف  كبب 

ً
ينّية عنإية وإهتمإمإ

ّ
 .إ إلقدس وإلمقدسإت إلد

ٖٛزٖا ايػاعس؟  اذنسايعاطؿ١ ايبازش٠ يف ٖرٙ ايكؿٝد٠؟ ٚنٝـ ؾ
إعر   

ّ
ن بإلقدس, فإحتفن إلش ي تربط إلهإشميي 

إز بإلعةلقة إلت  ن ي هذه إلقصيدة مشإعرإلفخر وإإلعب 
ن
وقد ظهرت ف

ّ ب ي م إلجيش إلعربر
ّ
هدإء من أجلهإ, وقد

ّ
ّ عميق, فىهي بوإبة إلمحّبة وإلّسةلم, ضّّح إلش ي

ه من رمز ديتن
ّ
تصويرهإ بمإ نمثل

 تضحيإته عل أسوإرهإ. 

 

ٍَ ايػٝاُب   ٜا سبَٝب ايٝكدع٢ ْادِتٜو ائكباُب  .1  ٚاحملازُٜب ٜؾٜكِد طا
  املفزدات والرتاكيب:

ن ب سبٝب ايكدع:  ن طةللإلمقصود إلملك إلحسي 

ّبة)مفردهإ  ايكباب:
ُ
ف.  وهي بنإٌء مستديرٌ  (ق س مجوَّ  مقوَّ

 جذرهإ )قبب(. 

ي إلمسهو و  (ِمْحرإب)مفردهإ  احملازٜب:
ن
جدمقإم إؤلمإم ف

 
إعر يخإطب :البيت شزح

ّ
ن  إلملك له إلمغفور جةللة إلش  نإدتك فقد إلقدس, حبيب يإ :له ويقول طةلل, بن إلحسي 

 .بك ستغيثةم وِقبإبهإ, بمحإريبهإ إلقدس
 

 :املياقشة والتحليل
ٝٓب اهلل ثساٙ-احملازٜب يف ًَٛع ايكؿٝد٠ املًو اسبطني بٔ ط٬ٍ ْٚادت ايكباب   احملازٜب نُا ٚزدت يف ايكؿٝد٠؟ٚ، َا د٫ي١ ائكباب -ط

له مإ دينّية, دإللة   
ّ
سإت تمث

ّ
ي  رمز من إلمقد

 إلرعإية إلهإشميون أوإلهإ ديتن

ٝٓٚٓقح  إعر صّور   (ٚاحملازُٜب ْادِتٜو ائكباُب)ز٠: ١ يف عباايؿٛز٠ ايؿٓ
ّ
 .به وتستغيث إلملك, جةللة تنإدي محبوبة إلقدس إلش

 
ة ؟ايعاطؿ١ ايبازش٠ يف ٖرا ايبٝتَا     عإطفة دينيَّ

 

بّ  :ائكبابَؿسد ن١ًُ  :ؾا٥د٠
ُ
 .ةإلق
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ِٜٝو ٚيفإْٖٗا ٝقٖس٠ٝ ع .2 َٓ ٝ    ُِ َِٛغ ِْٔدٜى اي ـٓ اشٔبكاُب َش  ٚيًٜه
  لرتاكيب:املفزدات وا

 جذرهإ )قرر(.  .مبعث رسورك ورضإك قٓس٠ عٝٓٝو: 

ِْٔدٜى:     ي إلكّف  َش
ن
رإع ف

ّ
 موصل طرف إلذ

   :ُِ َِٛغ ي إلبدن, وجمعهإ  اي
ن
ْرز إؤلبرة ف

َ
مإ يكون من غ

وم
ُ
 .ُوش

ـٓ:  جذرهإ )كفف(.  .إلّرإحة مع إألصإبع ايه

إء و  اشٔبكاب:
ّ
ن به من ِحن وَّ

َ
ب وُيتل

َ
ض
ْ
جذرهإ  .هنحو مإ ُيخ

 ضب(. )خ

ي  وإإلطمئنإن إلّشور مبعث إلقدس: جةللته مخإطًبإ ويتإبع :البيت شزح
ن
ي  إرتسم فقد قلبك, ف

ن
  ف

َ
ندك

َ
ب وشُمهإ, ز

ّ
 وتخض

ي 
ن
ك ف

ّ
هإ, كف

ُ
ن  إلعةلقة ثبإت عل دإللة لون  .وإلقدس جةللته بي 

 :املياقشة والتحليل
ٓٝ ٝٓٔ ذيو.عٓبس ايٓػاعس عٔ َها١ْ ايكدع ايٓسؾٝع١ عٓد املًو اسبطني بٔ ط٬ٍ ط  حظيت ب اهلل ثساٙ، َٚها١ْ اسبطني عٓد أًٖٗا، ب

ن  عند رفيعة بمكإنة إلقدس يه منذ وإإلهتمإم بإلرعإية تعهدهإ ؤذ طةلل؛ بن إلحسي 
ّ
 وهذإ إلدستورية, سلطإته تول

ي  كإلوشم وهي  عينْيه, قّرة فىهي  إلقدس, بمدينة إلّروحية عةلقته عل شإهد
ن
ده, ف

ْ
ن
َ
 ه,يد يلّون إلذي وكإلِخضإب ز

هم إلحّب  هذإ يبإدلونه وأهلهإ
ّ
ي  معه إلعهد عل بإقون أن

ن
 .عنهإ إلدفإع ف

 َا د٫ي١ ايعباز٠ ايتاي١ٝ:
ِٝو قٓس٠ -1  ورضإك رسورك مبعث :عٝٓ

ـٓ -2 ن  إلعةلقة ثبإت: اشبِّكاُب يًه  .وإلقدس جةللته بي 

 ؾٓسم يف املع٢ٓ يف َا ذبَت٘ خط١:

ِٜٝو ٚيفإْٖ - َٓ َِ  ٗا ٝقٖس٠ٝ عٝ َِٛغ ِْٔدٜى اي ـٓ َش فِّ    اشٔبكاُب ٚيًٜه
َ
 إألصإبع مع حةّرإإل: وللك

- ٓٓٝ ١ٛسٜل نُا ب ـٜٓغٓض ايبؿس، )ٗا ايٓسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: َٔ سكٛم اي ّف  .(ا٭ذ٣، ٚن
َ
ع,: ك

ْ
 رْصف من

ِٗٔد ايرٟ .3 ُٙ ٚاهل   ٚا٭سٓبا٤ُ ع٢ً ايَع ٜٛعٛ  غباُب –بِعُد  –٣ ٜٛق
جذرهإ )هوي(.  إلحّب وإلعشق ٣:ٛ اهل إلوعد ايعٗد: .إلقدسإلمقصود أهل  ا٭سٓبا٤:  املفزدات والرتاكيب:

 
ي  معه عهدهم عل بإقون جةللته يحّبون إلذين إلقدس أهل :البيت شزح

ن
فإع ف

ّ
إ, إلز  مإ  وحبهم همإهو و  عنهإ, إلد  فيهم فتيًّ

بإب ُعنفوإن
ّ
 .وإندفإعه إلش

 
 :املياقشة والتحليل
 .لمدينتهم وينتمون هجةللت يحّبون إلذين إلقدس أهل َٔ ِٖ ا٭سٓبا٤؟

ي  وإإلنتمإء إلوفإء َا ايعٗد ايرٟ قٛعٛٙ؟ 
ن  إلملك يمثلهم هإشم لبتن ي   -هإثر  تل طيب- طةلل بن إلحسي 

ن
فإع ف

ّ
 عن إلد

 إلغإصب وللعد إلخنوع ورفض إلقدس,

ي  إلقويّ  بإلشبإب إلقدس أهل حّب  صّور (؟غباُب –بِعُد  –٣ ٛ اهلٚ)ايؿٛز٠ ايؿ١ٝٓ يف عباز٠: ٚٓقح 
ن
  ف

ْ
 وإندفإعه فوإنهُعن

 ؾٓسم يف املع٢ٓ يف َا ذبَت٘ خط١ 

ِٗٔد ايرٟ - ُٙ ٚاهل  ٚا٭سٓبا٤ُ ع٢ً ايَع ٜٛعٛ  إلوعد: إلعْهِد    غباُب –بِعُد  –٣ ٛ ٜق

- .١ٜٓ ٝٓدِت قٓب١ٝ ايٓؿدس٠ يف عٗد ايٓدٚي١ ا٭َٛ  زمن: عهد       ُغ

 



 ........................................العالمة الكاملة.(.0076266000)  عواد عبادة/  الدكتور)

 اللغة العربية / الفصل الّدراسي الثاني          طريقك إىل اإلبداع والتميز.......ال نرضى بأقّل من العالمة الكاملة 32
 

 

ُُٜو ايػايٞ ع٢ً أٖ .4 ِِ َزِض ٢ٗ ـْ   دأب ِٝ ُُٜو ض  ٚنتاُب زا٠١ٜ ٚاِض
  املفزدات والرتاكيب:

ُُٜو: ُب )مفردهإ  أٖداب: صٛستو َزِض
ْ
ُر هو شعو  (إلُهد

 ِ
ن إِن إلَعي ْ

َ
 أْجف

م زا٠١ٜ:                              
َ
جذرهإ )ريأ(.  إلَعل

 
لتك عل دإللة أجفإنهم فوق مرفوعة إيةر  إلغإلية وصورتك :البيت شزح ن  مإ بكلّ  وإسمك وأحبإئهإ, إلقدس أهل عند مبن

مون كتإب وحنكتك وحكمتك بهم, يدإفعون سيف قّوة من يهف
ّ
 .منه يتعل

 
 :املياقشة والتحليل

ِِ زا٠١ٜ)ايؿٛز٠ ايؿ١ٝٓ يف عباز٠: ٚٓقح  ٢ٗ ُُٜو ايػايٞ ع٢ً أٖدأب  إلقدس أهل أهدإب عل إيةر  إلملك صورة رصوّ  (؟َزِض

ُُٜو) َا د٫ي١ ايعباز٠ ايتاي١ٝ:  ـْ ٚاِض ِٝ  .وإلحنكة إلقوة :(ٚنتاُب ض

ِِ) َا د٫ي١ ايعباز٠ ايتاي١ٝ:  ٢ٗ ُُٜو ايػايٞ ع٢ً أٖدأب لتك عل دإللة (:َزِض ن  .وأحبإئهإ إلقدس أهل عند مبن
 ؾٓسم يف املع٢ٓ يف َا ذبَت٘ خط١:

ِِ َز - ٢ٗ ُُٜو ايػايٞ ع٢ً أٖدأب ـُ ٚنتاُب  ِض ِٝ ُُٜو ض     زا٠١ٜ ٚاِض
َ
 صورتك: َرْسُمك

٢ِ ايٓد ْٛاع: يكد ٛقاٍ أب - ٍَ يف َزِض ٍَ تِسدادٟ بٗا ٚعٓا٥ٞ ٜاز٢ بها٥ٞطا ي  إألثر: َرْسم  ٚقد طا
 
يإر من إلبإف

ّ
 إلد

ب  :ا٭ٖدابؾا٥د٠ َؿسد ن١ًُ 
ْ
 .إلُهد

5. ِِ ُٗ ٌُ ٜؾٝا ؾاز٢َض ِٖ ُِ اٜ٭ ُٖ َٚ   ُٜٛ َِٗس   ٜو ايٓسناُباِٚعٜأِضس٢ز٢ امٝل
  املفزدات والرتاكيب:

 إلمقصود أهل إلقدس ِٖٚ:

ِٗس:  جذرهإ )رسج(.  رْحل(وضع عليهإ إلشج )إل أضسِز امٝل

 (.طوعيوإفقك وينقإد ؤليك, جذرهإ ):ٜواِٚعُٜٛ

 

َِٗس: ج من إل إول امٝل
َ
خيل وإلُحُمر إألهلّية مإ ُينت

هإ.   وغب 
ج, يضع  ايٚسناب: ْ ي إلشَّ

ن
ق ف

ّ
عل
ُ
حلقة من حديد ت

مه
َ
.فيهإ إلفإرس قد

 
إعر صّور :البيت شزح

ّ
ه يشج مت   فإرًسإ جةللته إلش

َ
ون ومحّبوهإ إلقدس أهل عهطإو سي دس,إلق عن للدفإع خْيل  ويسب 

 .له مؤّيدين معه
 

 :املياقشة والتحليل
ن  إلملك َٔ ايؿازع ايرٟ ٜتشٓدخ عٓ٘ ايٓػاعس؟  تل رحمه طةلل بن إلحسي 

 إلقدس أهل َٔ ا٭ٌٖ؟

ِٗسٜأ )َا د٫ي١:  وإلقيإدة إلفروسّية ؟(ِضس٢ز٢ امٝل

هم لجةللته إلقدس أهل ييدتأ عل دإللة ؟( ِعٜو ايٓسناُب ٛاُٜٚ)َا د٫ي١:   .عنهإ للدفإع معه وسب 

ة ايعاطؿ١ ايبازش٠ يف ٖرا ايبٝت:  عإطفة وطنيَّ

ج( ؾا٥د٠: ْ ق من إإلسم إلجإمد )إلشَّ
َ
َج( ُمشت  إلفعل )أرْسَ
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َٜٔطِس َخًٜٞؿٜو َبِشْس ٖا٥ْر .6  َٜٞؿَتدٟ ا٭قؿ٢ ٚأَٛاْز ٔغكاُب   ٚ
  املفزدات والرتاكيب:

 وإلجمع: أقإص ا٭قؿ٢:    جذرهإ )هيج(.  جمع كبب  ثإئر حبس ٖا٥ر: 
ُ
 إألبَعد

ُ
 جذرهإ )قصو(.  إلمسجد

ضبإن وغِضب ٔغكاب:
َ
 غإضبة ومفردهإ: غ

 ر بح إلعرب من ومحّبيهإ إلقدس أهل صّور :البيت شزح
ً
 أموإًجإ صّورهم كمإ إألقض, لفدإء جةللته خلف يسب   هإئًجإ إ

 .عدوهإ من غإضبة تتةلطم شديدة
 :املياقشة والتحليل

 وأموإٌج ِغضإُب  مباذا ٚؾـ ايػاعس أٌٖ ايكدع ٚضببٝٗا َٔ ايعسب؟
ٌ
 َبْحٌر هإئج

َٜٔطِس َخًٜٞؿٜو َبِشْس ٖا٥ْرٚٓقح ايؿٛز٠ ايؿ١ٝٓ يف عباز٠: )  ر بح إلعرب من ومحّبيهإ إلقدس أهل صّور (؟ٚ
ً
 خلف يسب   هإئًجإ إ

 .إألقض لفدإء جةللته

 عدوهإ من غإضبة تتةلطم شديدة أموإًجإ ومحّبيهإ إلقدس أهل صّور ؟(أَٛاْز ٔغكاُبٚٓقح ايؿٛز٠ ايؿ١ٝٓ يف عباز٠: )

 ثإئر كبب   جمع ؟(ٖا٥ْر َبِشْس) َا د٫ي١ ايعباز٠ ايتاي١ٝ:

7.  ِِ ٢ٗ ِٔ أْؿأض َٔ ِِ ع٢ً ايٓطاسأت  ِِ داَد َضشاُب  ن  ٚزد٠٠ ؾاسِت ٚن
 جذرهإ )جود(.  .سخإ وبذل اد:د   جذرهإ )فوح(.  .إنتّشت رإئحتهإ ؾاست:                املفزدات والرتاكيب:

ث :البيت شزح
ّ
هدإء تضحيإت عن إلشإعر يتحد

ّ
ي  إلش

ن
, سبيل ف ن إ إلشهدإء وصّور فلسطي 

ً
 وصّور ُجهإ,يأرَ  فإح ورود

ي  دمإءهم
ي  مإطرة غيوًمإ ُبذلت إلت 

 .إألرض تسف 
 :املياقشة والتحليل

  هذإ إلبيت يشب   ؾا٥د٠:
َّ
هإدةؤىل أن

ّ
  .إلقدس هي أرض إلبطولة وإلش

هيد ؟(ؾاسِت ٚزد٠٠ )د٫ي١ ايعباز٠ ايتاي١ٝ: َا
ّ
 .إلش

ِِ ٚزد٠٠ ؾاسِتٚٓقح ايؿٛز٠ ايؿ١ٝٓ يف عباز٠: ) ٢ٗ ِٔ أْؿأض َٔ ِِ ع٢ً ايٓطاسأت  إ إلشهدإء صّور (؟ن
ً
 ُجهإيأرَ  فإح ورود

ي  دمإءهم وصّور (؟داَد َضشاُبٚٓقح ايؿٛز٠ ايؿ١ٝٓ يف عباز٠: )
ي  مإطرة غيوًمإ ُبذلت إلت 

 .إألرض تسف 

ِٔ ٜٕد ٚع٢ً .8 َ ِِ ِِ غٖع ٔغٗاُب   بأب ايُع٢ً ٜن  ُسٖس٠ٕ َدق١ِت ٚن
  املفزدات والرتاكيب:

ية تفيد إلتكثب   نِ:   ( جذرهإ )علو(. إلُعليإ)إلرفعة وإلّشف ومفردهإ:  ايُع٢ً:  تفّرق وإنتّش  غٓع: خبر

ي إلفضإء مإو ْرٌم سج ٔغٗاب:  
ن
 ف

ُ
ُهبأو يٌّ يْسَبح

ُ
ء وجمعهإ ش ي

  إلنجم إلمضن
ي  إلةلمعة إلمضيئة كإلنجوم فكإنوإ للقدس, إمةر ك أنفسهم بذلوإ إلشهدإء من كم :لبيتا شزح

ن
 .إلعةل سمإء ف

 :املياقشة والتحليل
  هذإ إلبيت يشب   ؾا٥د٠:

َّ
هإدةؤىل أن

ّ
  .إلقدس هي أرض إلبطولة وإلش

ّل ي    وللُحرّيِة إلَحمرإِء بإٌب  :أمحذ ػٛقٞ يتوإفق ومعتن قولهذإ إلبيت  ؾا٥د٠:
ُ
 بك

ُّ
ق
َ
َجٍة ُيد َّ

 ٍد ُمرصنَ
ِٔ ٜد)ايؿٛز٠ ايؿ١ٝٓ يف عباز٠: ٚٓقح  َ ِِ  (؟ُسٖس٠ٕ َدق١ِت ٚع٢ً بأب ايُع٢ً ٜن

هدإء وأيإدي بإًبإ لإلعُ  صّور  
ّ
  إلش

ّ
ي  عليه تدق

ن
 إلقدس حرّية سبيل ف
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ٍُ ٚا٭قؿ٢ هلِ .9 ُِ ا٭بٛا ِِ َتِص   ٖٚ ٢ٗ  ايٖسٚابٞ ٚايٓػعاُبٖٛ ٚٔب
إبية وهي مإ إرتفع من إألرض ٚابٞ:ايٓس تفتخر :ٖٛ تص  املفزدات والرتاكيب:  جذرهإ )ربو(.  مفردهإ إلرَّ

عب, و  ايٚػعاُب:
ِّ
ن هو مفردهإ إلش ن جبلي   إنفرإج بي 

ي  إلقدس :البيت شزح
ن
 .عنهإ يدإفعون إلذين بأبطإلهإهو وتز  تفتخر وشعإبهإ جبإلهإ ف

 :املياقشة والتحليل
  هذإ إلبيت يشب   ؾا٥د٠:

َّ
هإدةإلقدس هي أرض ؤىل أن

ّ
 . إلبطولة وإلش

ي مفرد كلمة  ؾا٥د٠:  بيةإإلرّ : إلّروإبر
ٕٓ ايكدع ٖٞ أزض ايبٛٛي١ ٚايٓػٗاد٠، ٚٓقح نٝـ عٓبس ايٓػاعس عٔ ذيو( 7/8/9) ا٭بٝات يف أغاز ايٓػاعس  عٔ ايؼاعش حتٓذخ ؟إىل أ

هدإء تضحيإت
ّ
ي  إلش

ن
, سبيل ف ن , مزهمر  وإألقض بلدهم, وإلقدس إألبطإل, هم إلشهدإء فهؤإلء فلسطي  ي

 وتفتخر إلديتن
 .وشعإبهإ بجبإلهإ إلقدس بهم

ةايعاطؿ١ ايبازش٠ يف ٖرا ايبٝت:   عإطفة وطنيَّ

ُُِسٚازٔب .10 ُٙ ايٗط ِٔ َض   أعساُع ٔؾد٣ّ با َٔ  ا اجملد إٖاُبٓٚعًٝٗا 
ن ؤىل إلنإصية, ويقصد بإلجبإه إلّسمر  ازٔبباٙ:  املفزدات والرتاكيب: ن إلحإجبي  مفردهإ إلَجبَهة وهي مإ بي 

ّ إ ي وء إلّسإطع َضٓا: جمع فديةٔؾد٣ّ:    جذرهإ )جبه(.  لجيش إلعربر
ّ
َف اجملد: جذرهإ )سنو(.  إلض ْبُل وإلّشَّ

ُّ
إلن

ب اإلٖاب: 
ُ
ه
ُ
د, وإلجمع: أ

ْ
 جذرهإ )أهب(.  إلِجل

إعر يشيد :البيت شزح
ّ
ي  إلبطولّية بإلموإقف إلش

مهإ إلت 
ّ
ي  إلجيش قد ي  وإلتضحيإت إلقدس, أرض عل إلعربر

رهإ إلت 
ّ
 سط

هإ إًسإر أع وصّورهإ إهإ,ر ث عل
ُ
هدإءُ  أبطإل

ّ
ّينت إلذين إلش

ُ
ف إلمجد بنور جبإههم ز

ّ
 .وإلّش

 :املياقشة والتحليل
ّ من أجل إلقدسؤىل  هذإ إلبيت يشب   ؾا٥د٠: ي  تضحيإت إلجيش إلعربر

ُٙ )َا د٫ي١ ايعباز٠ ايتاي١ٝ: ُُِس ٚازببا ّ  إلجيش ؟(ايٗط ي  إلعربر

ةع ايعاطؿ١ ايبازش٠ يف ٖرا ايبٝت:    إطفة قوميَّ

 .إلجبهة :ازبباٙؾا٥د٠: َؿسد ن١ًُ 

ْمُر أعرإُس ِفدىً )ايؿٛز٠ ايؿ١ٝٓ يف عباز٠: ٚٓقح  ي  صّور  (؟وإلجبإُه إلسُّ هإ إًسإر أعتضحيإت إلجيش إلعربر
ُ
هدإءُ  أبطإل

ّ
 إلش

ّينت إلذين
ُ
ف إلمجد بنور جبإههم ز

ّ
 .وإلّش

ِٔ باُب ايُب٫ٛٛٔت َدَٟا  .11 َٜه  ِٕ ُِؾازٔب   إ ُٙ ايٗط ١ٖٔٓ باُب با  ُس يًذ
ق إل إلبطولة ؤىل إلطريق كإنت ؤذإ :البيت شزح

ّ
  تتحق

ّ
, إلجيش من إألبطإل دمإء بذرف ؤّل ّ ي ي  إءر إلسم فجبإههم إلعربر

 إلت 

ف إلّرفعة بنور أضإءت
ّ

ة ؤىل طريقهم هي  وإلشهإدة وإلّش
ّ
 .إلجن

 :املياقشة والتحليل
ّ من ؤىل  هذإ إلبيت يشب   ؾا٥د٠: ي  أجل إلقدستضحيإت إلجيش إلعربر

ُٙ )َا د٫ي١ ايعباز٠ ايتاي١ٝ: ُُِس ٚازببا ّ  إلجيش :(ايٗط ي  إلعربر

ُِس(؟ ُٙ ايٗط ي  إلجيش دور تأكيد   َا د٫ي١ ايٓتهساز يف قٍٛ ايٓػاعس: )ٚازببا ن  أرض عل وتضحيإته إلعربر  .فلسطي 

ة ايعاطؿ١ ايبازش٠ يف ٖرا ايبٝت:َا     عإطفة قوميَّ
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ٞٓ َٔ أدٌ ايكدع: (11 /10يف ايبٝتني ) ذبٓدخ ايٓػاعس  عٔ تكشٝات ازبٝؼ ايعسب

م ؟اذنس ؾٛزٟا َٔ ٖرٙ ايٓتكشٝات مل تسد يف ايكؿٝد٠ - أ
ّ
ّ  إلجيش قد ي ي  تضحيإته إلعربر

ن
 إللطرون, كمعركة إلقدس, معإرك ف

 6031 إلوإد وبإب

ٞٓ عٓدَا تكـ ع٢ً تكشٝات٘ ؾدا٤ يًكدع -ب  ؟َا ا٫ْٛباع ايرٟ ربسز ب٘ عٔ ازبٝؼ ايعسب
, إلجيش به يضطلع إلذي مإلعظي إلدور ي ي  إلجيش به يتمتع مإ إلعربر , عإلية, وكفإءة قدرة من إلعربر ي

فإبن
ّ
جإعة إلت

ّ
 إلش

12.  ِٔ َٔ ِٓٔكٕر إي١اٜى ؾايٓطاُح ٜباُب   ٜا سبَٝب ايٝكِدع٢ َا يًٝكِدع٢  َُ 
  املفزدات والرتاكيب:
ن بن طةلل سبٝب ايكدع:  إلوإسعة.  , وهي إألرضجمع سإحة ايٓطاح:  إلمقصود إلملك إلحسي 

 جذرهإ )يبب(.  إألرض إلخإلية ايٝباب:
 

إعر يستنجد :البيت شزح
ّ
 .عنهإ ويدإفع يحميهإ من تنتظر وسإحإتهإ سوإه, منقذ من لهإ فمإ إلقدس, ؤلنقإذ بجةللته إلش

ِقذ(
ْ
ن  إلملك عند إلقدس مكإنةعل  فإئدة: يدل إستخدإم إلشإعر لكلمة )ُمن  عيهوس  -إهر ث تل طيب -طةلل بن إلحسي 

 أجلهإ من إلعرب توحيد عل وحرصه عنهإ, إلدفإع ؤىل إلدإئم

ي  إلمحّبة عةلقة تأكيد عل دإللة َا د٫ي١ ايٓتهساز يف قٍٛ ايٓػاعس: )ٜا سبَٝب ايٝكدع٢(؟
 .بإلقدس جةللته تربط إلت 

ة ايعاطؿ١ ايبازش٠ يف ٖرا ايبٝت:  عإطفة وطنيَّ
 

٤ٌُِ املد٣ .13 َٔ َْٜع   امل٬ٜنُي اييت   س٢ ايػاشٟ ٔسطاُبَا هلا يف 
  املفزدات والرتاكيب:

 جذرهإ )مدي(.  إلفضإء إلوإسع امٜلد٣:

  ايػاشٟ:
ٌ
َزإة
ُ
 جذرهإ )غزو(.  إلعدّو, وإلجمع: غ

 

 برَص  ْعس:
َْٜعس٢ ايػاشٟ ٔسطاُب:  إلعد َاهلا يف 

ّ
ن و إل يعتد بإلمةليي 

 من إلعرب وإل يخإف منهم
 .إلعدّو  يخيف إل إلذي إلكبب   عددهإ من إلرغم عل إلعربية إألّمة لحإل إلشإعر يأسف:البيت شزح

ة ايعاطؿ١ ايبازش٠ يف ٖرا ايبٝت:    عإطفة قوميَّ
 

14. َٔ ٕٖ ايٝكِدَع يف  ٌُ غابٛا   ٓٔتٗا ِشغرَي أ  ٚسَدٖا ؾابس٠٠ ٚا٭ٖ
ة, وإلجمع: ِمَحٌن.  َٔش١ٓ::  املفزدات والرتاكيب

َّ
د
ِّ
 إلبةلُء وإلش

 .هإأعدإئ أمإم صإبرة ستبف   إلقدس :البيت شزح
 أهلهإ عنهإ غإب وقد محنتهإ عل صإبرة فتإة إلقدس صّور يف البيت؟ الصورة الفييةوّضح 

ة   ايعاطؿ١ ايبازش٠ يف ٖرا ايبٝت:  عإطفة قوميَّ

ِٔ ٫ َؾد٣ّ .15 َِٜت يه ِِ ْاد ِِ أمسِعَت يٞهٔ ٫ دٛاُب   ٚيٜه  ٚيٜه
  املفزدات والرتاكيب:

ْصدإءٌ  ؾد٣:
َ
ية تفيد إلتكثب   نِ:  دي(. جذرهإ )ص َرْجع إلصوت, وإلجمع: أ  كم خبر

  عل إلثإبتة بموإقفك حرصت وكمه: جةللت إلشإعر يخإطب :البيت شزح
ْ
  أن

ّ
 .إلعرب ِهَمم وتستنهض إألعدإء, كيد ترد

ن  إلملك عند إلقدس مكإنةعل  يدل إستخدإم إلشإعر ألفإظ مثل: )نإديت/ أسمعت( ؾا٥د٠:  -طةلل بن إلحسي 

 .أجلهإ من إلعرب توحيد عل وحرصه عنهإ, إلدفإع ؤىل ئمإلدإ وسعيه  -إهر ث تل طيب
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ًَْٞكا   يكدع٢ ٜا برَيٜقٗا ٜا سبَٝب ا .16  ا ايٓسساُبًْٞكاتا ٖٚضٛف 
, وإلجمع: بيإِرق ريم:ب  املفزدات والرتاكيب: ُم إلكبب 

َ
 مفردهإ إلّرْحبة, وهي إألرض إلوإسعة ايٚسساب: .إلَعل

  إلثإبتة, بموإقفه كإلعلم فكإن عنهإ ودإفع دسإلق أحّب  إلذي جةللته يخإطب :البيت شزح
ً
 إلحبيبة, إلقدس رجوع آمل

ق
ّ
 .إألقض سإحإت بمةلقإة إلنرص وتحق

ي  إلمحّبة عةلقةد تأكي علة دإلل       َا د٫ي١ ايٓتهساز يف قٍٛ ايٓػاعس: )ٜا سبَٝب ايٝكدع٢(؟
 .بإلقدس جةللته تربط إلت 

ةعإطفة د ايعاطؿ١ ايبازش٠ يف ٖرا ايبٝت:    ينيَّ

ٌُدٟا َغغٚ .17 َُِذتُْع ُِ  دٟا يًُطذٔد ا٭قؿ٢ َآُبغٚ   اسٔب٢ُ 
ٌُ:      املفزدات والرتاكيب: ُِ َمع َغ

َ
 .إلمرجع املآب:             إلوطن اسٔب٢ُ:                       ُمْجت

ع بإلمستقبل, متفإئل إلشإعر :البيت شزح
ّ
 ر ح إألقض فيه يعودو  أهلهإ, ؤىل إلقدس ديإر فيه تعود غدٍ  ؤىل ويتطل

ً
 بإذن إ

 تل

, هّمة عل هذإ إلبيت يشب  ؤىل تفإؤل إلشإعر بإلمستقبل, وهذإ يعتمد  ؾا٥د٠: ن  لنرصة إلعرب وحدة وعل إلهإشميي 

 .وإحدة إيةر  تحت شملهم وجمعس إلقد

ة:  -6 ايعاطؿ١ ايبازش٠ يف ٖرا ايبٝت:َا  ْمَل إلِحىم ُمْجتمعٌ غو عإطفة قوميَّ
َ
 ش
ً
  دإ

 للمسجِد إألقض مآُب غو عإطفة دينية:  -5     
ً
 دإ

 :املياقشة والتحليل
َّ ٜعتُد ايٓػاعس يف ذيو، يف زأٜو؟  بدا ايٓػاعس َتؿا٬ٟ٥ باملطتكبٌ، ع٬

ي  متفإئةل إلشإعر بدإ
ن
, هّمة عل ويعتمد ,إلقصيدة نهإية ف ن  وجمع إلقدس لنرصة إلعرب وحدة وعل إلهإشميي 

 الب.للط ويرتك  .وإحدة إيةر  تحت شملهم

١ٛسٜل إىل ذبكٝكٗا يف زأٜو؟ ١ٓٝ، َا اي  أغاز ايٓػاعس إىل غٝاب ايٛسد٠ ايعسب

 عددهم يقدر إلذين إلعرب كلمة وتوحيد وتحقيقه, إلعربية إلوحدة لمّشوع إلعملي  إلتجسيد من بد فةل
, ن كة إلعنإرص بوحدة شملهم, وجمع بإلمةليي   للطالب. ويرتك  .جميًعإ بينهم إلمشب 

 

ٝٓب اهلل ثساٙ، َاذا تطتٓتر َٔ ذيو؟اضتددّ ايٓػا  َِٜت، أمسِعَت( يف خٛاب املًو اسبطني ط  عس نًُات ٚعبازات َٔ َجٌ: )َٓٔكر، ْاد

ن  إلملك عند إلقدس مكإنة  عل وحرصه عنهإ, إلدفإع ؤىل إلدإئم وسعيه  -إهر ث تل طيب -طةلل بن إلحسي 
 أجلهإ من إلعرب توحيد

 ست ايكدع يف ايكؿٝد٠ ؾاَد٠ تطتػٝح مبشٓبٝٗا: بٓح ايٓػاعس اسبٝا٠ يف املهإ، ؾعٗ

إ ؟َا د٫ي١ بعح ايػاعس اسبٝا٠ يف ايكدع-أ
ً
 أرضهإ عل وثبإتهإ صمودهإ إرر إستم عل تأكيد

٠ٓٛ ؾُٛدٖا يف ز-ب ي  صمودهإ قّوة تكمن ؟ٜوأأٜٔ تهُٔ ق
ن
 .بقضيتهم وإيمإنهم أهلهإ, ف

ِٓ ا٭  كدع؟هلا املكٓدضات يف بٝت امل ضٛاز اييت تتعسخَا أٖ

ن  إألقض إلمسجد عل إإلعتدإء ي 
ّ
 إؤلنفإق وإنشإء بإلحفريإت إؤلسةلمّية إآلثإر عل وإإلعتدإء فيه, وإلمصل

١ٓٝ دباٙ ايكدع؟ ١َٓ ايعسب  َا ٚادب ا٭

فإع
ّ
ن  وسإئل, من أمكن مإ بكل عنهإ إلد  إلقضية إزر وإب وتكإتفهإ, إلعربّية إلصفوف بتوحيد هإنحو  إموإإللب 

  إلفلسطينية
ّ
ي  للعرب إلّشعي  وإلحق

ن
ن  ف ك .إلعإلم أمإم فلسطي   للطإلب أيضإ ويب 

 "ايكدع"؟  َا املعاْٞ اييت تجريٖا يف ْؿطو يؿع١

دس بيت  /إلمبإركة إألرض  /إلمطّهرة إألرض
ْ
ن  دولةة عإصم إلَمق  للطالب. ويرتك. فلسطي 
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1- :ٟٓ  أقـ إىل َعذُو اي١ًػٛ

ن به  اشٔبكاب: - وَّ
َ
ب وُيتل

َ
ض
ْ
إء و مإ ُيخ

ّ
 ه. نحو من ِحن

مه.  ايٓسناب: -
َ
ج, يضع فيهإ إلفإرس قد ْ ي إلشَّ

ن
ق ف

ّ
عل
ُ
 حلقة من حديد ت

عب, و  ايٓػعاب: -
ّ
. هو مفردهإ إلش ن ن جبلي   إنفرإج بي 

 إألرض إلخإلية.  ايٝباب: -

 مفردهإ إلّرْحبة, وهي إألرض إلوإسعة.  ايٓسساب: -

 إلمرجع.  : املآب -

ِْد، ايٓطٓا، اإلٖاب. :ُعد إىل املعذِ، ٚاضتدسز َعاْٞ ايهًُات اآلت١ٝ -2  ايٖص

 طرف موصل  :دِْايٖص  
ّ
ي  إعر إلذ

ن
 .إلكّف  ف

 وء :ايٓطٓا
ّ
 .إلّسإطع إلض

 د :اإلٖاب
ْ
 .إلِجل

3- :َٔ ٌٓ  ائكباب، ا٭ٖداب، ازبباٙ، ايٓسٚابٞ. َا َؿسد ن

 بة :ائكباب
ُ
 .إلق

 ب  :ا٭ٖداب
ْ
 .إلُهد

 ٙإلجبهة  :ازببا. 
 ٞبيةإإلرّ   :ايٓسٚاب. 
 

ٌٓ صبُٛع١ مم١ا ٜأتٞ:ؾٓسم يف املع٢ٓ يف َا ذب -4  َت٘ خط١ يف ن

  -أ 
َ
ِِ َرْسُمك ٢ٗ ـُ ٚنتاُب        ايػايٞ ع٢ً أٖدأب ِٝ ُُٜو ض     زا٠١ٜ ٚاِض

َ
 صورتك: َرْسُمك

ٍَ يف ْٛاع:ٛقاٍ أب -     ٍَ تِسدادٟ بٗا ٚعٓا٥ٞ ايٓدٜاز٢ بها٥َٞرْسِم  يكد طا ي  إألثر: َرْسم            ٚقد طا
 
يإر من إلبإف

ّ
 إلد

 

ِٜٝو ٚيف إْٖٗا ٝقٖس٠ٝ -ب  َٓ َِ  عٝ َِٛغ ِْٔدٜى اي ّف  َش
َ
فِّ   اشٔبكاُب وللك

َ
 إألصإبع مع حةّرإإل: وللك

ـٓ ا٭ذ٣ - ٝٓٓٗا ايٓسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: "ٜغٓض ايبؿس، ٚن ١ٛسٜل نُا ب ّف    ". َٔ سكٛم اي
َ
ع,: ك

ْ
 رْصف من

 

ِٗٔدٚا٭سٓبا٤ُ ع٢ً  - -ج  ُٙ ٚاهل   ايرٟ ايَع ٜٛعٛ  إلوعد: ِد إلعْه   غباُب –بِعُد  –٣ ٛ ٜق

ٝٓدِت قٓب١ٝ ايٓؿدس٠ يف  - ١ٜٓ. عٗدُغ  زمن: عهد                ايٓدٚي١ ا٭َٛ
 

َِ َٔ اي١ًذاّ، ٜٚأِضَسَز َٔ ايٖطِسز، أنٌُ غؿٜٟٛا:عبٛ اغتكت ايعسُب أؾعا٫ٟ َٔ ا٭مسا٤ ازباَد٠،  -5  أزٜب

َِ َٔ ............، أحٜبَس َٔ ............، اضتِشَذَس َٔ ........... ٓٝ َٖٓب َٔ ..............، ربٓػَب َٔ خ .، ذ
ََٛز َٔ .............. .  ..............، ٚأؾشَس َٔ .............، ٚبًٞ

 
َب  -  رإلحج من إْستْحَجَر  -    إلبحر من أبَحَر  -  إلخيمة من خّيَم 

ّ
هب من ذه

ّ
 إلذ

َب  -
ّ
َوَر  -   إءر إلّصح من وأصحَر  -  إلخشب من تخش

ْ
ْور من وبل

ّ
 إلِبل
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ٝٓب اهلل ثساٙ، َا د٫ي١ ائكباب ْٚادت ايكباب  -1   احملازٜب نُا ٚزدت يف ايكؿٝد٠؟ٚاحملازٜب يف ًَٛع ايكؿٝد٠ املًو اسبطني بٔ ط٬ٍ ط

له مإ دينّية, دإللة
ّ
سإت تمث

ّ
ي  رمز من إلمقد

 إلرعإية إلهإشميون أوإلهإ ديتن

ٝٓٔ ذيو.عٓبس ايٓػاعس عٔ َها١ْ ايكدع ايٓسؾٝع١ عٓد املًو  -2 ٝٓب اهلل ثساٙ، َٚها١ْ اسبطني عٓد أًٖٗا، ب   اسبطني بٔ ط٬ٍ ط

ن  عند رفيعة بمكإنة إلقدس حظيت يه منذ وإإلهتمإم بإلرعإية تعهدهإ ؤذ طةلل؛ بن إلحسي 
ّ
 سلطإته تول

ي  كإلوشم وهي  عينْيه, قّرة فىهي  إلقدس, بمدينة إلّروحية عةلقته عل شإهد وهذإ إلدستورية,
ن
ده, ف

ْ
ن
َ
 ِخضإبوكإل ز

هم إلحّب  هذإ يبإدلونه وأهلهإ يده, يلّون إلذي
ّ
ي  معه إلعهد عل بإقون أن

ن
 عنهإ إلدفإع ف

 يف قٍٛ ايٓػاعس: -3

ِٗٔد ايرٟ ُٙ ٚاهل   ٚا٭سٓبا٤ُ ع٢ً ايَع ٜٛعٛ  غباُب –بِعُد  –٣ ٛ ٜق
 لمدينتهم وينتمون جةللته يحّبون إلذين إلقدس أهل َٔ ِٖ ا٭سٓبا٤؟ -أ 

  َا ايعٗد ايرٟ قٛعٛٙ؟  -ب 

ي  وإإلنتمإء لوفإءإ
ن  إلملك يمثلهم هإشم لبتن ي   -هإثر  تل طيب- طةلل بن إلحسي 

ن
فإع ف

ّ
 إلقدس, عن إلد

 إلغإصبو للعد إلخنوع ورفض

 يف قٍٛ ايٓػاعس: -4

ِِ ُٗ ٌُ ٜؾٝا ؾاز٢َض ِٖ ُِ اٜ٭ ُٖ َٚ   ُٜ َِٗس   ِعٜو ايٓسناُبٛاٜٚأِضس٢ز٢ امٝل
ن  إلملك َٔ ايؿازع ايرٟ ٜتشٓدخ عٓ٘ ايٓػاعس؟ -أ   تل رحمه لطةل بن إلحسي 

 إلقدس أهل َٔ ا٭ٌٖ؟ -ب 

ِٗس"؟ -ج   وإلقيإدة إلفروسّية َا د٫ي١: "ٜأِضس٢ز٢ امٝل

ُٜ -د  هم لجةللته إلقدس أهل تأييد عل دإللة ِعٜو ايٓسناُب "؟ٛاَٚا د٫ي١: "   عنهإ للدفإع معه وسب 

ٕٓ ايكدع ٖٞ أزض ايبٛٛي١ ٚايٓػٗاد٠، ٚٓقح نٝـ عٓبس ايٓػاعس عٔ ذيو -5   ؟أغاز ايٓػاعس إىل أ

ث ) 0, 1, 9 إألبيإت(
ّ
هدإء تضحيإت عن إلشإعر تحد

ّ
ي  إلش

ن
, سبيل ف ن  إألبطإل, هم إلشهدإء فهؤإلء فلسطي 

, رمزهم وإألقض بلدهم, وإلقدس ي
 .وشعإبهإ بجبإلهإ إلقدس بهم وتفتخر إلديتن

 

ٞٓ َٔ أدٌ ايكدع: -6  ذبٓدخ ايٓػاعس عٔ تكشٝات ازبٝؼ ايعسب

 سٓدد َٛطٔ ذيو يف ايكؿٝد٠. - أ
ْمُر  وإلجبإهُ  (:66, 61 إلبيتإن (  ى إُس ر أع إلسُّ

ً
 ؤهإُب  إلمجدِ  َسنإ ِمنْ  وعليهإ   ِفد

  
ْ
ًمإ إلُبطوإلِت  بإُب  َيكنْ  ؤن

َ
ْمُر  فإلجبإهُ    د   إلسُّ

َّ
 بإُب  ةِ للجن

  ؟اذنس ؾٛزٟا َٔ ٖرٙ ايٓتكشٝات مل تسد يف ايكؿٝد٠ - ب

م
ّ
ّ  إلجيش قد ي ي  تضحيإته إلعربر

ن
 6031 دإلوإ وبإب إللطرون, كمعركة إلقدس, معإرك ف

ٞٓ عٓدَا تكـ ع٢ً تكشٝات٘ ؾدا٤ يًكدع -ز  ؟َا ا٫ْٛباع ايرٟ ربسز ب٘ عٔ ازبٝؼ ايعسب
, إلجيش به يضطلع إلذي إلعظيم إلدور ي ي  إلجيش به يتمتع مإ إلعربر , عإلية, وكفإءة قدرة من إلعربر ي

فإبن
ّ
 إلت

جإعة
ّ
 للطالب. ويرتك .إلش

 

َّ ٜعتُد ايٓػ -7  اعس يف ذيو، يف زأٜو؟بدا ايٓػاعس َتؿا٬ٟ٥ باملطتكبٌ، ع٬

ي  متفإئةل إلشإعر بدإ
ن
إ   :يقول إلقصيدة, نهإية ف

ً
إ   مجتمعٌ  إلِحىم شملُ  وغد

ً
 مآُب  إألقض للمسجدِ  وغد

, هّمة عل ويعتمد ن  للطالب. ويرتك  .وإحدة إيةر  تحت شملهم وجمع إلقدس لنرصة إلعرب وحدة وعل إلهإشميي 

ـٓ َا ٜتٛاؾل َٚع٢ٓ قٍٛ أمحد  ١ٜٔٓ اسٜبُسا٤ٔ باْب    غٛقٞ:ٖأت َٔ ايٓ َُٜدٗم  ٚيًُشس ََُكٖسَد١ٕ  ٌٓ ٜٕد   بٝه
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ْم  إلُعل بإِب  وعلقول إلشإعر: 
َ
  ةٍ ُحرّ   يدٍ  ِمنْ  ك

َّ
ق
َ
 د

ْ
 ِشهإُب  شعَّ  وكْم  ت

١ٛسٜل إىل ذبكٝكٗا يف زأٜو؟ -8 ١ٓٝ، َا اي  أغاز ايٓػاعس إىل غٝاب ايٛسد٠ ايعسب

 عددهم يقدر إلذين إلعرب كلمة وتوحيد وتحقيقه, بيةإلعر  إلوحدة لمّشوع إلعملي  إلتجسيد من بد فةل
, ن كة إلعنإرص بوحدة شملهم, وجمع بإلمةليي  ك  .جميًعإ بينهم إلمشب   للطإلب أيضإ ويب 

ٝٓب اهلل ثساٙ، َاذا تطتٓتر َٔ ذيو؟ -9 َِٜت، أمسِعَت( يف خٛاب املًو اسبطني ط  اضتددّ ايٓػاعس نًُات ٚعبازات َٔ َجٌ: )َٓٔكر، ْاد

ن  إلملك عند دسإلق مكإنة  عل وحرصه عنهإ, إلدفإع ؤىل إلدإئم وسعيه  -إهر ث تل طيب -طةلل بن إلحسي 
 أجلهإ من إلعرب توحيد

 بٓح ايٓػاعس اسبٝا٠ يف املهإ، ؾعٗست ايكدع يف ايكؿٝد٠ ؾاَد٠ تطتػٝح مبشٓبٝٗا:  -10

إ ؟َا د٫ي١ بعح ايػاعس اسبٝا٠ يف ايكدع - أ
ً
 أرضهإ لع وثبإتهإ صمودهإ إرر إستم عل تأكيد

٠ٓٛ ؾُٛدٖا يف ز- ب ي  صمودهإ قّوة تكمن ؟ٜوأأٜٔ تهُٔ ق
ن
 .بقضيتهم وإيمإنهم أهلهإ, ف

ِٓ ا٭ -11  هلا املكٓدضات يف بٝت املكدع؟ ضٛاز اييت تتعسخَا أٖ

ن  إألقض إلمسجد عل إإلعتدإء ي 
ّ
 إؤلنفإق وإنشإء بإلحفريإت إؤلسةلمّية إآلثإر عل وإإلعتدإء فيه, وإلمصل

١َٓ اي -12 ١ٓٝ دباٙ ايكدع؟َا ٚادب ا٭  عسب

فإع
ّ
ن  وسإئل, من أمكن مإ بكل عنهإ إلد  إلقضية إزر وإب وتكإتفهإ, إلعربّية إلصفوف بتوحيد هإنحو  إموإإللب 

  إلفلسطينية
ّ
ي  للعرب إلّشعي  وإلحق

ن
ن  ف ك .إلعإلم أمإم فلسطي   للطإلب أيضإ ويب 

 َا املعاْٞ اييت تجريٖا يف ْؿطو يؿع١ "ايكدع"؟ -13

دس بيت  /إلمبإركة ضإألر   /إلمطّهرة إألرض
ْ
ن  دولة عإصمة إلَمق ك  .فلسطي  إ ويب 

ً
 للطإلب  أيض

 

١ٓٝ يف ا٭بٝات اآلت١ٝ: -1  ٚٓقح ايٓؿٛز٠ ايؿٓ

ٍَ ايػٝاُب ٚاحملازُٜب      ْادِتٜو ائكباُب ٜا سبَٝب ايٝكدع٢  .أ   ٜؾٜكِد طا

إعر صّور
ّ
 به وتستغيث إلملك, جةللة تنإدي محبوبة إلقدس إلش

ِٗٔد ايرٟٚا٭س .ب  ُٙ     ٓبا٤ُ ع٢ً ايَع ٜٛعٛ  غباُب –بِعُد  –٣ ٛ ٚاهلٜق

ي  إلقويّ  بإلشبإب إلقدس أهل حّب  صّور
ن
فوإنه ف

ْ
 وإندفإعه ُعن

ِِ َز .ز  ٢ٗ ُُٜو ايػايٞ ع٢ً أٖدأب ـُ ٚنتاُب زا٠١ٜ   ِض ِٝ ُُٜو ض  ٚاِض

 إلقدس أهل أهدإب عل إيةر  إلملك صورة رصوّ 

ِٔ ٜد .د  َ ِِ ِِ غٖع ٔغٗاُب َدق١ِت ُسٖس٠ٕ   ٚع٢ً بأب ايُع٢ً ٜن  ٚن

هدإء وأيإدي بإًبإ إلعل صّور
ّ
  إلش

ّ
ي  عليه تدق

ن
 إلقدس حرّية سبيل ف

 َا د٫ي١ َا ذبَت٘ خط١ يف ا٭بٝات اآلت١ٝ؟ -2

ِٜٝوإْٖٗا  .أ  َٓ َِ  ٚيف ٝقٖس٠ٝ عٝ َِٛغ ِْٔدٜى اي ـٓ اشٔبكاُبَش  ٚيًٜه

ِٝو قٓس٠ ـٓ ورضإك  رسورك مبعث  :عٝٓ ن  إلعةلقة ثبإت  :اشبِّكاُب يًه  وإلقدس جةللته بي 

ِِ َزِض .ب  ٢ٗ ـُ ٚنتاُبزا٠١ٜ       ُُٜو ايػايٞ ع٢ً أٖدأب ِٝ ُُٜو ض ُُٜو  ٚاِض ـْ ٚاِض ِٝ  وإلحنكة إلقوة :ٚنتاُب ض
ِِ  .ج  ٢ٗ ِٔ أْؿأض َٔ ِِ ع٢ً ايٓطاسأت  ِِ داَد َضشاُب ٚزد٠٠ ؾاسِت ن هيد :ؾاسِت ٚزد٠٠   ٚن

ّ
 إلش

َٜٔطِس َخًٜٞؿٜو  .د    َبْحٌر   َٛاْز ٔغكاُبَٜٞؿَتدٟ ا٭قؿ٢ ٚأ َبِشْس ٖا٥ْرٚ
ٌ
 ثإئر كبب   جمع: هإئج

ُُِس .ٙ  ُٙ ايٗط ِٔ َضُا اجملد إٖاُب     أعساُع ٔؾد٣ّ ٚازببا َٔ ُٙ   ٚعًٝٗا  ُُِس ٚازببا ّ  إلجيش :ايٗط ي  إلعربر

ُِس(؟َٚا د٫ي١ ايٓتهساز يف قٍٛ ايٓػاعس: )ٜا سبَٝب ايٝكدع٢(،  -3 ُٙ ايٗط  )ٚازببا
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 ي  إلمحّبة عةلقة تأكيد عل دإللة  :ايكدع سبٝب ٜا
 .بإلقدس جةللته تربط إلت 

 ٙي  إلجيش دور تأكيد :ايٓطُس ازببا ن  أرض عل وتضحيإته إلعربر  فلسطي 

 

ـٓ. -4 ١ٓٝ ٚاقش١ يف ٚددإ ايٓػاعس، َٓجٌ هلرٙ ايعٛاطـ َٔ ايٓ ١ٓٝ ٚايٛطٓ ١ٓٝ ٚايكَٛ  بسشت ايعٛاطـ ايدٜٓ

 ،دِس  حبيَب  يإ -      :َجٌ ايد١ٜٝٓ
ُ
  إلق

َ
ك
ْ
  وإلمحإريُب   إلِقبإُب  نإدت

ْ
د
َ
ق
َ
 إلغيإُب  طإلَ  ف

إ -   إلّرحإب ونلقإهإ تلقإهإ سوف -       
ً
  وغد

ِّ
 مآُب  إألقض للمسج

 ،ُم  -     :َجٌ ايٛط١ٝٓ
ُ
لُ  َوه

ْ
ه
َ
ِج    فإِرَسُهْم  فَيإ إأل رْسِ

َ
 طإو يُ  إلُمْهَر  أ

َ
كإُب  ْعك  إلرِّ

ِس  حبيَب  يإ -      
ْ
د
ُ
ِس  مإ إلق

ْ
د
ُ
ِقذٍ   ِمنْ  للق

ْ
  ُمن

َ
ك
ّ
 َيبإُب  فإلّسإُح  ؤّل

ي هو تز  وبــهم   لهم وإألقض إألبطإل وهم -      عإُب  إلروإبر
ِّ
 وإلش

 ،١ٓٝ نُ  -    :َجٌ ايكَٛ ي  إلمةليي 
ي  لهإ مإ   إلمدى مْلءُ  إلت 

ن
 حسإُب  إلغإزي نظر ف

ْمُر  وإلجبإهُ  -               ى إُس ر أع إلسُّ
ً
 ؤهإُب  إلمجدِ  َسنإ ِمنْ  وعليهإ   ِفد

ة إلّسمر فإلجبإه   إدم إلبطوإلت  بإب يكن ؤن -              
ّ
 بإُب  للجن

إ -              
ً
ْملُ  وغد

َ
 ُمجتمعٌ  إلِحىم ش

ي  إلقدس أن غب   -              
ن
 غإبوإ وإألهل صإبرة وحدهإ   محنتهإ ف
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 ا٭ضًٛب
, هو  :ا٭ضًٛب  ي

ي ُيعبرّ بهإ عن إلمعإبن
عبب  إلت 

ّ
صوير وإلت

ّ
فكب  وإلت

ّ
ألدإء إألفكإر  نظم إلكةلم وتأليفهأو طريقة إلت

وعرض إلخيإل, ويختلف إألسلوب بإختةلف إلموضوع, فلكّل من إلمقإلة, وإلقصيدة, وإلخطإبة, وإلروإية أسلوب 
 أفكإره ومعإنيه وتشبيهإته هو خإص, حت  قيل: ))إألسلوب 

ّ
ي بث

ن
 إألسلوب طريقة إلكإتب ف

ً
إلموضوع((. وقيل أيضإ

ن بطريقة تختلف عن أسإ ي موضوع معي ّ
ن
ي إلموضوع نفسه. إلخإصة ف

ن
ه ف  ليب غب 

 َٚٔ أِٖ ؾؿات ا٭ضًٛب:
 َّا ٜشَٞ إىل إفاد٠ قٓشا٥٘ ٚسفع َظتٛاِٖ ايجكايف.ٗٛ إٔ ٜهٕٛ أطًٛب ايهاتب َف ايٛقٛح: -1

2- :٠ٓٛ بإٜكاظ ايعكٍٛ, ٚبعح ايٓؼعٛس ٚاذتُاط١, ٚإثاس٠ ايعٛاطف ٚاالْفعاالت يف ْفع املتًكٞ. فايهاتب ايزٟ ٜذسى  ايك
٠ٓٛ ال تهٕٛ بايتكًٝذ ٚايتصٓٓع, بٌ ٖٞ َٔ صخ١ اذتكا٥ل بٛضٛح, ٜٚعت كذٖا بصذم, جتذ يف عباست٘ صذ٣ ريو, ٖٚٞ ق

 ايفِٗ ٚبعذ أغٛاسٙ.

حها١ٜ يًجا١ْٝ فتُجٌ حشناتٗا, ٚأصٛاتٗا. ٚادتُاٍ  األٚىلاملال١َ٤ ايطبٝع١ٝ بني األيفاظ ٚاملعاْٞ حت٢ تهٕٛ  ازبُاٍ: -3
ٓٛ س ٜذسى َا يف املعاْٞ َٔ عُل َٚا ٜٓتصٌ بٗا َٔ أطشاس مج١ًٝ صف١ تصذس عٔ خٝاٍ األدٜب ٚرٚق٘, فارتٝاٍ املص

 إدسانّا حادّا سا٥عّا, ٚايٓزٚم خيتاس أصف٢ ايعباسات ٚأيٝكٗا بٗزا ارتٝاٍ ادتٌُٝ.

 
 

 انتب يف ٚاسد َٔ املٛقٛعني اآلتٝني، َساعٝا َا تع١ًُت٘ ضابكٟا:
ٞٓ ٚٚثٝك١ ادتُاع -1  ١ٓٝ.ايرتاخ ايٓؼعيب يف فًظطني إسْخ ٚطيٓن إْظاْ

ٖٛ ختٌٝٓ ْفظو تكف أَاّ املظذذ األقص٢ املباسى, صف ػعٛسى, َظتٓطكّا املظذذ ٚ -2
 إيٝو َا أصاب٘ َٔ االحتالٍ.ٜٛؼه

 
 التقويه الذاتّي

 بعد نتابيت املٛقٛع أتأن١د َٔ أْٓين:
 ٚصفت َؼاعشٟ بصٛس٠ مج١ًٝ. -1

 ٚٓضخت ايٓذالالت اييت أسَٞ إيٝٗا يف املٛضٛع. -2

١ٜٓٛ َؤد -3  ١ٜٓ يًُع٢ٓ.اطتدذَت أيفاظّا ق

 فت عٓصش ارتٝاٍ ٚايٓصٛس ايف١ٓٝٓ.ٓظٚ -4
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 قًب ْبت٘ايٛسد٠ اشباَط١: 

 رسه القلب
 قصة

للقاّص: مجال ىاجي

 الّتعزيف بالكاتب
ي رو   ّ إجمإل نإجر ي

ّ  وقإّص  ب  ي
  و, عضأردبن

ّ
 إت

ّ
 حإد إلكت

ّ
, نإل عد ن ة إب إلعرب ورئيس سإبق لرإبطة إلكتإب إألردنيي 

ي لبلبدإع م/ 5162إلدولة إلتقديرية لئلدإب  جإئزة جوإئز محلية وعربية كإن آخرهإ 
إألردن, وجإئزة إلملك عبدتل إلثإبن

 ّ ي  .م5161 إألدبر
 
 

 , وأهمهإ: ةة ترجم عدد منهإ ؤىل لغإت أجنبيّ له مجموعة من إألعمإل إألدبيّ  اذنس أبسش ا٭عُاٍ ا٭دب١ٝ يًهاتب؟
  :سٚاٜاتاي -6

ّ
 .ة(, و)عندمإ تشيخ إلذئإب(فإت إلزوإبع إألخب  )إلطريق ؤىل بلحإرث( و)مخل

 اليت أخذت منو ىذه القصة.)رجل خإىلي إلذهن(, و)رجل بةل تفإصيل(, و)مإ جرى يوم إلخميس(  صبُٛعات٘ ايكؿؿ١ٝ: -2

 

 )مإ جرى يوم إلخميس(  اذنس اضِ اجملُٛع١ ايكؿؿ١ٝ اييت أخرت َٓٗا ٖرٙ ايكؿ١؟

 

 اليّصوج
 ؟ايكؿ١ ا ايهاتب يفتٓاٚهلَا ايؿهس٠ ايس٥ٝط١ اييت 

ي قّص  ر إلقإّص يصوّ  
ن
ن نبتة تشبه رسم إلقلب أهدإهإ ؤليه صديقه لشفإئه ف ي نشأت بينه وبي 

ة ))رسم إلقلب(( إلعةلقة إلت 
 .من إلمرض

 
 

 اذنس ايعٓؿس ايبازش يف ايكؿ١؟ 
ي إلقصة عنرص إلرّص 

ن
ز ف ن إلقإّص يبر   إع بي 

ّ
ي حبكة قد

ن
  مهإ إلقإّص وإلنبتة ف

ّ
م لتكشف مسؤولية بضمب  إلمتكل

ي تحقيق إلّس إؤلنسإ
ن
ك إؤلنسإن إآلخرين يمإرسون حرّ عإده لنفسه ولمن حوله, تلك إلّس ن ف ي أن يب 

ن
ي تتمثل ف

يتهم, عإدة إلت 
 ف معهم, وإل يتشّ وأن يقبل إآلخرين, ويتكيّ 

ّ
ي إت
ن
 خإذ قرإرإته. ع ف
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 رسه القلب
 

ْت َوحْ   ِخُف ِلَساذا َضاَق َصْجِري ِبِتْمَك الشةْبَتِة الةِتي َتَحجة َْ ِخُف ِلساذا َساَءْت َأ َْ َجِتي َواْقَتَحَسْت َحياِتي، َوَأ
ُسشاَسَبِة ََالَقِتي ِبيا ِإَلى َذِلَك الَحجِّ الُسْخِجِل. ال ُبجة ِلي ِمْن َأْن ُأَبــخَِّئ َصِجْيِقي )ُحْدِشي(، الةِحي َأْحَزَخىا بِ 

ِجْيِق الةِحي َتعاَشَف َمِعي، َوزاَرِني ِفي َبْيِتي، ُمْرَصِحباا ِشفاِئي ِمْن َمَخِضي، َفَأنا َلْم َأْكَخْىيا ِبَدَبِب َذِلَك الرة 
اَفِة.  فة ْبَتَة، ِبِمفاَفِتيا الذة  ِتْمَك الشة

        ََ ْشيا َصِحْيٌح َأنةُو ُىَه الةِحي اْختاَر َليا َذِلَك الَسكاَن َأْسَفَل ِججاِر الُغْخَفِة، َوَوَضَعيا ِؼْيِو َبْعَج َأْن َنَدَع 
َبــِخ، َوَصِحْيٌح َأنةُو َشَخَح ِلي ِبِحْخِصِو الَسْعُيْهِد، َوِِسا ُيْذِبُو اإِلْمالَء، َميامة رِ لِ  َاَيِتيا الةِتي فاَفَة اْلَهَرِق َوالذة

ْيَن ِتْمكَ  الشةْبَتِة ِبَأْوراِقيا الةِتي ُتْذِبُو  َأْتَعَبْتِشي ِفي ما َبْعُج، ِإالة َأنةُو َلْم َيُكْن َسَبباا ِفي الَعجاِء الةِحي َنسا َبْيِشي َوَِ
 َرْسَم الَقْمِب. 

ْيَشيا، َقْج َرَأْيُت ِفْييا ُمَجخة          الَقِة ُحبٍّ َأْو ُبْغٍس َبْيِشي َوَِ ََ َد واِحَجٍة ِفي الِبجاَيِة َلْم َأْشُعْخ ِبَزُخْوَرِة ُوُجْهِد 
، َمى الِججاِر.  ِمْن َمْهُجْهداِت الُغْخَفِة، ِمْثَل الُكْخِسيِّ ََ َهِر   َوالصةاِوَلِة، َوالــسـِْجَفَأِة، َوالِخَداَنِة، َأْو َحتةى ِإَشاراِت الرُّ

ــــَأِم ِفي َنْفِدي، َما الةِحي َيْجِحبُ          ِشي ِإَلى َغْيَخ َأنةِشي َبْعَج َأيةاٍم، َتَشبةْيُت ِإَلى ما ُيِثْيُخُه َصْسُتيا ِمن الدة
ِد َنبْ  ، َأْو ِفي َتٍة ُمَدسةَخٍة ِمْثَل التةساِثْيِل الشُّحاِسيةِة َأِو الِبالْسِتْيِكيةِة، ُتـــحــَْسِمُق ِفي َسْقِف الُغْخَفِة القاِتِمُمَجخة

الُسَتقاِشَعُة ِفي َجْبَيِتي  الُجْجراِن الُسْرَفخةِة الــســَُتَقذـّـَِخِة، َأْو ُرِةسا ِفي َتقاِشْيِع َوْجِيي، َواَل ِسيةسا ِتْمَك اَِلَخاِدْيجُ 
ي؟   َوِفي َخجِّ

شاَيٍة َيْهِميةٍة َكْي َتْشُسَه ِبَبْصشِ  َِ ِسْيِك، َكَسا َأنةيا ِإنةيا َنْبَتٌة ُمْتِعَبٌة َوُمْقِمــــَقٌة ِفي آٍن َمعاا، َوِىَي َتْحتاُج ِإَلى  يا الدة
تاِئِخ َكيْ  َمى ِإزاَحِة الدة ََ َمى َريِّيا، َوَتْشِظيِف َأْوراِقيا ِمَن  ُتْخِغُسِشي ُكلة َصَباٍح  ََ َتَخى الشُّْهَر َأْو َيخاىا، َوُتْجِبُخِني 

ٍة َوُأْخَخى، َأْجِدُم ِبَأنِّي َكِخْىُتيا.   الُػباِر، ُثمة َتْدِسْيِجىا َبْيَن ُمجة

ُحِف، ِمْن َأنة ا         لشةباتاِت الةِتي َتِعْيُر َداِخَل الُبُيْهِت َما َأثاَر َغْيِظي، ُىَه ما َقَخْأُتُو ِفي ِإْحَجى الرُّ
ُف االْبِتداَمةَ  اَسٌة، َكاِئشاٌت َحيةٌة َتَتَمقة ْوُء َتْحتاُج ِإَلى َمْن َيْبَتِدُم َليا َأْحياناا؛ ِِلَنةيا َمْخُمْهقاٌت َحدة َْ ّْ ، َكسا الّس

ُخْوِقيا.  َُ  الةِحي َيْبَعُث الَحياَة ِفي 
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ِشي، ُثمة ِإنة االْبِتداَم َلْيَذ ِمْن َشْبِعي، َفَأنا ال َأكاُد ُأْرِخي َشَفَتية َأماَم َأْكَثِخ اُِلُمْهِر َىحا ما َيْشُقرُ         
ِد َنْبَتٍة بَ   ِمْيَجٍة؟ َشخاَفةا. )ُحْدِشي( الةِحي َجاَء ِبيا َيْعِخُف َىِحِه الَحِقْيَقَة، َفَكْيَف ُيْسِكُشِشي االْبِتداُم ِلُسَجخة

ْشَج َزاِوَيِة َدَرِج الِعَساَرِة، َلْكنة )ُحْدِشي( َأْوصاِني ِبأالة          َِ  َأْنُقَميا َأْفَزُل َحلٍّ ُىَه َأْن َأَضَعيا َخاِرَج الُغْخَفِة، 
ي ِإلى اْضِصخاِرىا ِلمتةَكيُِّف َمَع الَسكاِن الَجِجْيِج، َوقَ  ْج ال ُيشاِسُبيا، َفَتْحُبُل ِمْن َمكاِنيا؛ ِِلَنة َتْغِيْيَخ َمْهِقِعيا َسُيَؤدِّ

 َوَتُسْهُت.

ُيْهِب َصْستِ          َُ ْبَتُة، َوَنَسْت ِبسا ُيْهِحي ِبَخْغَبِتيا ِفي التةَخمُِّز ِمْن  يا، ِخالَل َشْيِخ آذاَر، اْنَتَعَذْت ِتْمَك الشة
َمى َأيةِة حَ  ََ اِمَت َمَعيا، َفِيَي  ي الرة َِ اٍل َكاِئٌن َيْجَىُم َحياِتي، َيْخِخُق َوْحَجِتي، وَلِكنة َىحا َلْم ُيْهِقْف ِصخا

َمى َحياتِ  ََ ُل ِفي َيْهِميةاِتي، ِلساذا اَل َأَتَخمةُز ِمْشيا؟ َأال ُيْسِكُن َأْن َيُكْهَن )ُحْدِشي( َقْج تآَمَخ  ي ِبَهْضِعيا َوَيَتَجخة
 ِفي ُغْخَفِتي؟ 

اَق، ِإنةيا َخِذَشٌة َمَع َشخاَوِتيا، َفكةْخُت : َلْن َحْيَن اْقَتَخَِْت َيِجي ِمْن َساِقيا، َتحَ           ْدُت ِتْمَك الدة دة
اَق، َحَخَكٌة واِحَجٌة َوَأْرتاُح ِمشْ   يا. َيْدَتْغِخَق اَِلْمُخ َأْكَثَخ ِمْن ثاِنَيٍة واِحَجٍة، ُأِدْيُخ َيِجي، َفَأْقِرُف الدة

َمى اْرِتكاِب ِفْعَمٍة َتْشَتِسي ِإَلى ِسْمِدَمِة َقمةْبُت الِفْكَخَة ِفي َرْأِسي، َفتَ             ََ ٍة ِإَلى َأنةِشي ُمْقِجٌم  ْمُت ِبَدْخََ َهصة
قا  َمى الَسْقَعِج، َوَوَضْعُت َكفِّي َأْسَفَل َفكِّي ُمْحجِّ ََ ْجُت، َوَجَمْدُت  ا ِبِحْيَخٍة َوَقَمٍق  َجخاِئِم َقْتِل الشةْفِذ، َتخاَجْعُت، َوَتَشية

ُيْهٌن َكِثْيَخٌة َأَخَحْت ُتخاِقُبِشي ِبَحَحرٍ .  ِفي ِتمْ  َُ ُيْهٌن،  َُ ، َوَتَهلةَجْت ِِلَْوراِقيا  ، ُفْهِجْئُت َك المةْحَظِة َرَأْيُتَيا َتْذَخِئبُّ
َمى اَِلَقلِّ ِبالشِّْدَبِة ِلي.ِبَذَفَتية َتْفتـَخة  ََ ِن اْبِتداَمٍة َغْيِخ َمْفُيْهَمٍة،  ََ  اِن 

َدِة َكْيَف َتَتَفتةُح َأْوَراُقيا الَججِ َراَقْبُت ُنُسهة  ٍة، َحتةى ِكــْجُت َأَرى ِبَعْيِشي الُسَجخة ََ ِخْيَع ُكلة َيْهٍم، ُكلة سا ْيَجُة، ىا الدة
َم الَجِجيْ  َِ ُج اَِلْوراَق َوالَبخا باِح، َأَتَفقة ُط ِمْثَل َكفٍّ آَدِميةٍة، َوِحْيَن َأْصُحه ِفي الرة َجَة، َوَكِثْيخاا ما َوَكْيَف َتَتَبدة

باحاِت الباِكَخِة. َوَلقَ  ْج َأْيَقَظ َذِلَك َسِسْعُت َصْهَتيا، َصْهَت الصةْقَصَقِة الخاِفَتِة ِلـمـْـَأْوراِق ِفي َأْثشاِء َتَفتُِّحيا ِفي الرة
ا ُشُفْهلـِياا، َوَضَبْصُت َنْفِدي َذاَت َمخةٍة َوَأنا َأبْ  ساِقي َفَخحا َْ ْهُت ِفي َأ  َتِدُم َليا.      الرة

ِحَقِة، َنَسْت َوَتهاَلْت َليا َأْوراٌق َجِجْيَجٌة، ُأْوراٌق َخْزخاُء َياِنَعٌة، َوِحْيَن َبَمَغْت ُمشْ             َتَرَف َوِفي اَِليةاِم الالة
ْي َتْكُدَه َيَداَر الِجَجاِر، َأمةا ِىَي الِججاِر، َدبة الِخالُف َبْيَششا ِمْن َجِجْيٍج، َفأنا َأَرْدُت َتْهِجْيَييا َنْحَه الباِب كَ 

َيْت ِإَلى َغْيِخ َما ُأِرْيُج، َنْحَه الشةاِفَحِة.  َفَتَهجة
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ُشــ       َُ ـَقيا ِبِخْفٍق َىَجَأْت َنْفِدي، َأْمَدْكُت َرْأَسيا، ُقْمُت َكَسْن ُيَخاِشُب اْمَخَأةا: ِمْن ُىشا َأيةُتيا الَعِدْيَدُة، َوَلَهْيُت 
ُو َنحْ َناحِ  اَد َرْأُسيا َيَتَهجة ََ ْعَج َأيةاٍم،  ْصُتُو ِبَخْيٍط ُمتةِرٍل ِبَحافةِة َذِلَك الباِب.  َوَِ َه الشةاِفَحِة، َفَبَجْت َيَة الباِب، ُثمة َرَِ

 َكَأنةسا َتْشُظُخ ِإلى الَهراِء.

ا، وَ        ى ُمْبَيسا ْرُت َأنةيا َأراَدْت ِبَحَخَكِتيا ِتْمَك َلْفَت َصِحْيٌح َأنة الَسْذَيَج َأثاَر ِفي َنْفِدي َأسا ال ِسيةسا ِحْيَن َقجة
َمى اَِلَقلِّ  ََ ِإْكخاماا اِلْىِتساِمي اْنِتباِىي َوَتْحِكيِخي ِبالتةفاُىِم الةِحي َحَرَل َبْيَششا، َلِكْن، ِلَساذا اَل َتْدَتِجْيُب ِلَخْغَبِتي؟ 

َهِر.ِبيا، ُثمة ِإنة الَسَداَحَة الُستَ  ُب ُنُسهةىا َواْمِتجاَدىا، َفِيَي َمْْلَى ِبالرُّ َِ َيَة ِمَن الِججاِر َحتةى الشةاِفَحِة اَلَتْدَتْه  َبقِّ

َمى التةهْ        ََ ُشَقيا ِبِخْفٍق َوَتْرِسْيٍم، َلِكشةيا َىِحِه الَسخةَة َبَجْت َأْكَثَخ َصالَبةا َو ِإْصخاراا  َُ ِو َنحْ َحاَوْلُت َلية  َه جُّ
، َأْحَدْدُت ِبــُعُشِقيا َتْخَتِجُف، َأَجْل، َلَقِج اْرَتَجَفْت مَ  َمْييا َقِمْيالا ََ َتْيِن.الشةاِفَحِة، َوِحْيَن َقَدْت َأصاِبِعي   خة

َق ما َحَجَث، َلِكنة ِتْمَك الُعُشَق اْرَتَجَفْت َبْيَن َأصاِبِعي مِ         ْعِب َأْن َأْفَيَم َأْو ُأَصجِّ ْثَل َسَسَكٍة َحيةٍة، ِمَن الرة
ْيَشسا ُأَحاِوُل َثْشَييا َنْحَه الباِب ِبِإْصخاٍر، ِإْذ ِبيا َتْشكَ  َمى َتْشِفْيِح ما َبَجْأُتــُو، َوَِ ََ  ِدُخ.اْزَدْدُت ِإْصخاراا

ْظَسٍة َبَذِخيةةٍ         ََ ْهُت الةِحي َسِسْعُتُو َلْحَظَتـئــٍِح َأْشَبَو ِبَرْهِت َكْدِخ  ، َوَدَىَسِشي ُشُعْهُر َمِن اْرَتَكَب كاَن الرة
اِئُل الةِحي َندة ِمْن َمكاِن الَكْدِخ َلصةَخ َيِجي، َأمةا َرْأُسيا َفَظلة بَ  ْيَن َأصاِبِعي، َلْم ُجْخماا ِفي َغْفَمٍة ِمَن الشةاِس، َوالدة

ٍخ، َتخاَجَعْت َقجَ  َْ ُيهناا َتتةِيُسِشي، َوِإْذ َأْدِر ماذا َأْفَعُل ِبِو، َتمفةتُّ َحْهِلي ِبــُح َُ ماَي َنْحَه الَهراِء، َرَأْيُت ِفي اَِلْوراِق 
 َسَقَط الخةْأُس ِمْن َيِجي، َفَتْحُت الباَب، َوغاَدْرُت الَبْيَت. 

ِتيا ِبِقْصَعٍة ِمَن الِقساِش َلْم َتْسِس ِسَهى َأيةاٍم َقِمْيَمٍة َحتةى َذُبَمْت َأْوَراُقيا، َحاَوْلُت ِإْنقاَذىا، َنظةْفُت َمداما       
تاِئَخ َوالشةهاِفَح، َلِكْن َكاَنْت َأْشَبَو ِبَعِدْيٍد ُيِخْيُج االْنِدحابَ   ِمْن َحياِتي الَسْبُمْهِل، َرَوْيُتيا ِبِحْخٍص، َفَتْحُت الدة

 ِبَرْسٍت ُمْهِجٍع. 

ْت َأْوراُقيا، ُكلة َيْهٍم َتْر        ا اْصَفخة ا ُرَوْيجا َفخُّ َأْوراٌق َجِجْيَجٌة، ُثمة َتِجفُّ َوَتْدُقُط، َلْم َيْبَق ِسَهى َأْغراِنيا ُرَوْيجا
َمى اِلَ  ََ َجْت ِمْثَل َأْذُرٍع َسْهداَء ِلَعْشَكُبْهٍت ُخَخاِفيٍّ َيَتَذبةُث ِبِججاٍر، ُثمة َيْدُقُط  ْت، َوَِ ْرِض َفْجَأةا ِفي الةِتي اْسَهدة

خاا ُمْرَفخاا، َوَاِرياا، َأمةا َأنا َفَقْج َدَىَسْتِشي َرْغَبٌة َجاِمَحٌة، ِإْحَجى َلَياِلي َأيةاَر، ؼَ  َيُعْهُد الِججاُر ِمْثَمسا كاَن، ُمَتَقذِّ
ِجْيِق )ُحْدِشي(، ِلساذا اْشَتْقُت ِإَلْيِو ِحْيَن َسَقَط الَعْشَكُبْهُت ِفي ُسُكهْ  المةْيَمِة ِن ِتْمَك َغْيُخ َمْفُيْهَمٍة ِبُخْؤَيِة َذِلَك الرة

 ِمْن َأيةاَر؟
 )جسال ناجي، ما جخى يهم الخسيذ، بترّخف(.  
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 املفزدات والرتاكيب:
 

 ورصت قام ؾدزٟ:
ُ
ِجرت

َ
 ض

 
ً
 جذرهإ )ضيق(.  مهمومإ

 يفإجر   َِٜدِٖ:
جل ٔيؿاؾ١: ّف عل إلرِّ

َ
هإ,  مإ ُيل وغب 

 , وجذرهإ )لفف(وإلجمع: لفإئف

  َٜدس٢م:
ّ
 َيشق

 أزإل ْصع:
ََس: ٍص إؤلِ  إولح تآ

ْ
 ِبشخ

َ
 يقإع

 إلغطإء إلُمزّين ايٓػَبس:
ـُ ايٓطام:  أكشهإ أقٔؿ

 إلمعروف وإلمعتإد د:ٗٛ املع

إف ازتهاب:  إقب 
ْره ُبػض:
ُ
 ك

ٗٓد: َعدإء تٓ س إلصُّ
َّ
ف
َ
ن
َ
 ت
ِلمإت وإلُجمِل  اإل٤٬َ:

َ
ِطق بإلك

ْ
َين

بون مإ َيْسَمعونه
ُ
 َيكت

َ
رون

َ
 وإآلخ

 وجذرهإ )مال(

َمغِرُس إألسنإن,  أضؿٌ ٜؾه١ٞ:

 و 
ٌ
كوك

ُ
 إلجمع: ف

( ُيحّرك ٜجري:  وجذرهإ )ثب 

عم إلنظر َُشٓدم:
ْ
 ُمن

جر  ايٓطأّ:
َّ
وجذرهإ  إلَملُل وإلض

 )سئم(

 عنقهإ لتنظر تػس٥ٓب:
ّ
 تمد

ُٓس٠:  وجذرهإ )سمر( ثإبتة َُط

ي  أخرِت تساقبين:
 ترإقبتن

ْ
 بدأت

ة ُتشًُٔل:
ّ
 تنظر بشد

 أسنإنه  تؿرٓتإ:
ْ
: إبتسم وبدت ّ إفب 

م إلفم
َّ
ي ُمقد

ن
ي ف

 إلت 

إلغإمق, وأسود قإتم أْي  ايكامت:

 شديد إلسوإد, وإلجمع: قوإِتم

  تتبٓطط:
ّ
 بسط: فَرَش وإمتد

وع عنهإ  ازبدزإ املتكػس٠: ن إلمبن

هإ  قّشُ

جرة قبل أن  ايرباعِ:
َّ
زهرة إلش

ح, ومفردهإ ُبْرعم
َّ
 تتفت

 مةلمح, ومفردهإ تقطيع تكاطٝع:
 إلمنخفضة اشباؾت١:

 إ ا٭خادٜد:
ُّ
ق
َّ
: إلش

ُ
دود

ْ
لطويل إألخ

ي إألرض, إلحفرة
ن
 إلمستطيل ف

 وجذرهإ )خدد(
ع  ٜاْع١:

َ
, ين صفة للون إألخرصن

مُر: نضج وطإب وحإن ِقطإفه
َّ
 إلث

 وجذرهإ )ينع(
ن ؤىل  َدب١ٗ: ن إلحإجبي  مإ بي 

 إلنإصية, وإلجمع: ِجبإهٌ 
  دٓب اشب٬ف:

ً
 رويدإ

ً
 رَسى رويدإ

:ٍٕ  وقت.  آ
 تغطيه ازبداز: ٛتهط

 إلغليظ ايٓطُٝو:
 (بدو)وجذرهإ  ظهرت, بدِت:

ْره تسغُين:
ُ
ء عل ك  فعل إلّشي

 حزن أَض٢:
 (/زوحوجذرهإ )زيــــح ؤبعإد  إشاس١:
:َِٗ  غإمض َُب

:ٟٓ , وجذرهإ  ز ي
 (روي)سف ْ

 ؤلحإح وثبإت إؾساز:
ِٝغ:  غضب شديد غ

 ترتعد وتضطرب تسدبـ:
 تنإولت تتًٜكـ:
َُٖين: ي  د

 فإَجأبن
ءٍ  ُعسٚم: ي

ّّ صُل كّل 
َ
: أ
ُ
 إلِعْرق

ر و  ْٓص:
َ
ط
َ
 سإلق

كإد: من أفعإل إلمقإربة   :تدن

ب  بمعتن إقب 
١ٛذ:  لّوث ي

سدلهإ فتصب  أ أزخٞ غؿيت:

مرتخية دإللة عل إلعبوس 
( وإلتجّهم ي

 وجذرهإ )رجن
 خوف ذعس:

 مستملحة نإدرة طساؾ١:
 منإفذ ََطاَات:

ضعيفة إلذكإء وقليلة  بًٝد٠:

 إلنشإط
 حبيب ُمكّرم عصٜص:

ٝٓـ: إلتوإفق مع إلبيئة  ايته

 وإلظروف
 بتمّهل زٜٚدٟا:
هإإو تهإ وطر إو تذهب ند ترُبٌ:

ُ
 ت

 تمّسك بقوة تػٓبت:
َهض اْتعؼ:

َ
 ون

َ
ِشط

َ
 ن

عإرمة مندفعة إل يمكن  داضب١:

هإ 
ّ
 وجذرهإ )جمح( رد
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 أقـ إىل َعذُو ايًػٟٛ: -1

 : َتِػس٥ٓب -
ّ
 عنقهإ لتنظر.  تمد

 منعم إلنظر. : مضبٓد -

ي  أسنإنه وبدت إبتسَم :  اؾرٖت -
ي  إلت 

ن
مُمق ف

َّ
 .إلفم د

 .وسإل قطَر : ْٖص -

 ك بقوة. تمّس : حتػٓب -

 سز َعاْٞ ايهًُات اآلت١ٝ: د، ٚاضتدِ ايًػ١ ايعسب١ُٝعد إىل أسد َعا -2

:ُِ .  ٜدٖ    يفإجر 

  ُض . و إأعأو أبإدُل  أقاُٜض:

ة.  ذٜبًُل:
ّ
 تنظر بشد

ٌٖ ن١ًُ َٔ ايهًُات اآلت١ٝ: سز َٓٗا َا ٜكازب يف املعدعد إىل ايؿكس٠ ا٫زبع١، ٚاضت -3  ٢ٓ ن

  تقإطيع.  ٬ََح:

  إألخإديد.  اسٝبؿس:

   مسّمرة.  ثابت١:

4-   :َٔ ٌٓ  َا ازبرز ايًػٟٛ يه

  َم. َسئِ  ايٓطأّ:

  َسَحَب.  ا٫ْطشاب:

. َسوِ  اضٛٓدت:
َ
 د

 
ٓٓـ عباز٠  -5 ٝٓخك، ٚايٝاْع: ؾؿ١ يًٕٛ ا٭(٤ ٜاْع١اكس)خٚزد يف اي ٢ٟٓ ا٭يٛإ تطتعٌُ ايؿؿات س. ُعد إىل أسد َعادِ ايًػ١ ايعسب ٝٓٔ ٭ ١، ٚتب

  إألسود.  اسبايو: إألزرق. ايٓؿايف:  إألحمر.  ايكاْٞ: إألبيض.  ايٓاؾع: إألصفر.  ايؿاقع:اآلت١ٝ:  

6-  

ِٓ اضتٛس٢ ايكآف عٓٛإ قؿت٘؟  .1 َ 

ي أهدإهإ ؤليه صديقه, ألنهإ تشبه رسم إلقلب . 
 من شكل إلنبتة إلت 

 ٌ ع٢ً ذيو. ، دي١(سطين) ٜسبط ايكآف بؿدٜك٘ مث١ زباط ٚٓد َتني .2

ي مع إ -
ي هدية تعإطف حستن

ملفوفة ( نبتة تشبه رسم إلقلب)لقإص خإصة وقت مرضه, وزيإرته. وإحضإر حستن
بر لصديقه . 

ّ
 بإلورق وإلش

ي إلذي  -
 صإه بأإل يغب  مكإن إلنبتة. أو إهتمإم إلقإص بكةلم صديقه حستن

3. َِ  ١ إىل ايٓبت١؟ ٝٓٚيآتطُت ْعس٠ ايكآف ا٫ ٔب

, وإلأر   ّي فأة, وإلخة, وإلمِ طإولى فيهإ مجّرد وإحدة من موجودإت إلغرفة, مثل إلكر
ْ
ت إلصور إر حت  ؤطإأو نة, زإد

ورة وجود عةلقة حّب   بغض بينه وبينهإ. أو عل إلجدإر, ولم يشعر برصن
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  عدد ث٬ث١ أَٛز أثازت اضتٝا٤ ايكاف َٔ ايٓبت١.  .4

غمه كل صبإح عل   تحتإج ؤىل عنإية يومّية   إرقهإ, وتسميدهإ, كمإ أو هإ, وتنظيف إلستإئر, وريــِّ  ؤزإحةكي تنمو, فب 
 أنهإ تحتإج ؤىل من يبتسم لهإ. 

ٌٓ َٓساـ َٔ ايٓبت١ غري َس٠، َا ايطبب ايرٟ دؾع٘ إىل ايرت١ًدايكآف إٔ ٜت  اٍٚس .5  ٠؟دع يف ن
 ٚقعٗا خازز ايػسؾ١، عٓد دزز ايعُاز٠.  اٍٚس-1

ي  :ادعيرتَا دؾع٘ إىل ا
 صديقه حستن

ّ
ي ؤىل إضطر أو أن

ّ
 تغيب  موقعهإ سيؤد

ّ
 ينقلهإ من مكإنهإ؛ ألن

ّ
رهإ إصإه بأّل

  للتكّيف مع إلمكإن إلجديد, وقد إل ينإسبهإ, فتذبل وتموت. 

 خ٬ٍ غٗس آذاز ؾه١س إٔ ٜكؿـ ضاقٗا يريتاح َٓٗا. -2

فس, وشعر بأن إلنبتة رإ سلسلة جقدم عل إرتكإب فعلة تنتىمي ؤىلأيقن أنه مُ  دع:اَا دؾع٘ إىل ايرت
ّ
ئم قتل إلن

 قبه بحذر. إر ت

ٞٓ ٚاقح  ٛبدا ع٢ً ايكآف ذب .6 ٛٓز أسداخ ايكؿ١: عبٛ إجياب  ايٓبت١ َع تٛ

ٝٓٔ ٬َضب٘. -أ  ب

وجرِ   -
ُ
ّ ف  مة تجإه إلنبتة. هو ن عن إبتسإمة غب  مفإ بشفتيه تفب 
ي إلصبإح,   يدة, وكيف تتبّسط مثل كف  إرقهإ إلجدأو أخذ يرقب نموهإ إلّشيــــع كّل يوم؛ كيف تتفتح  -

ن
آدمية, وف

د إأل
ّ
 إعم إلجديدة, وكثب  إرق وإلبر و كإن يتفق

ً
ي أثنإء و مإ كإن يسمع صوتهإ, صوت إلطقطقة إلخإفتة لال  إ

ن
إرق ف

ي إلّصبإحإت إلبإكرة.  
ن
 تفتحهإ ف

ي أعمإقه -
ن
إ, وضبط  أيقظ ذلك إلّصوت ف  يبتسم لهإ. هو نفسه ذإت مرة و فرًحإ طفوليًّ

 لوى عنقهإ برفق نإحية إلبإب.   -

ي بقإئهإ.     ؟ٜو أَا ضبب٘ يف ز -ب 
ن
 إلقإص أخذ يعتإد عل وجودهإ, ويرغب ف

ّ
إ للطإلب.   أن

ً
ك أيض  ويب 

 رسيًعإ بعد أن توإفرت لهإ أسبإب إلعنإية إليومية. و أخذت تنم     ؟َا أثسٙ يف ايٓبت١-ز

 س: خدت ايٓبت١ إٔ تطري يف طسٜل آازإٔ تطري ايٓبت١ يف طسٜل، ٚد ايكآف أازأ  .7

ٌٓ َُٓٗا ع٢ً ز -أ     ؟ٜ٘أملاذا أؾٓس  ن

 إلمسإحة إلمتبقية من إلجدإر حت  إلنإفذة إل تستوعب نمّوهإ نحو د لهإ أن تتوّجه إأر  ايكاف:
ّ
إلبإب؛ ألن

ه إل يريدهإ دإخل بيته, ويري
ّ
 أن ترحل عنه. أو خإرجه,  ودهإ أن تنموإمتدإدهإ, فىهي مالى بإلّصور. وكأن

 إء, وكأنهإ تريد إلبقإء وإلحيإة. هو إلنإفذة:  حيث إلضوء وإلنحو دت إلتوّجه إأر  ايٓبت١:

ٌٓ َُٓٗا –ب  ٓٓت ع٢ً ن  ؟َا ْتٝذ١ ٖرا ايتع

قهإ  إوليحهو قست أصإبعه عليهإ و  ايكاف:
ُ
 نحو ىلي ُعن

ً
ي نفسه خوف

ن
ي أإ, ور إلبإب, فإنكشت, ممإ أثإر ف

ن
ى ف

 إرق إلنبتة عيونإ تتهمه. أو 

قهإ ايٓبت١
ُ
 أ: إنكش ُعن

ً
 أو سوى أيإم قليلة حت  ذبلت  , ولم تمِض ول

ّ
  ت وسقطت. إرقهإ وإصفّرت, ثم جف

 أغاز ايكآف إىل مج١ً َٔ اسبكا٥ل ايع١ًُٝ املتع١ًك١ بايٓبات، ٚٓقشٗا.   .8

وء, وإلرّي, وإلتسميد, وتنظيف إأل ▪
ّ
 إرق. و حإجتهإ ؤىل إلض

ب نقله ▪
ّ
 إ من مكإن ؤىل آخر. تجن

 
 

 ؟ؿ١ تتؿل َع ز٩ٜتو ملٓٛل ا٭سداخس٣ يًكخاقرتح ْٗا١ٜ أ .9

ي وصديقة لهإ وهي تكبر وتز  ونم
 للطالب. ويرتك. هو إلنبتة وإنتعإشهإ ورؤية حستن
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  ي٘ عٓذ٠ دالالت:  ٜو؟أذيو يف ز  ٍٓاغتام ايكآف يف ْٗا١ٜ ايكٓؿ١ إىل ز١ٜ٩ ؾدٜك٘ سطين، ع٬  ٜدُٓ .11

ي ذبلت. أسفه وندمه  -
ي بدل تلك إلت 

ه يريد نبتة أخرى من صديقه حستن
ّ
 عل موت إلنبتة, وكأن

 صإه بإلعنإية بهإ. أو شعوره بإلذنب لمإ حّل بإلنبتة, وخجله من صديقه إلذي  -
 بيده نبتة و إربمإ يكون قد ع -

ً
ن عليه حإمل ده إلمرض بعد سقوط إلنبتة, فإشتإق لرؤية صديقة ليعوده ويطمي 

ي سق
 للطالب. ويرتكطت. تشبه تلك إلت 

 

11. ٙٞ ١ٜٓ سٓل طبٝع  يإلْطإ، ْاقؼ ٖرٙ ايعباز٠ يف ق٤ٛ ؾُٗو ايكٓؿ١.  اسبس

ك إآلخرين يمإرسون حريتهم كمإ يشإءون, وإل نضغط عليهم,   أو أن نب 
ُ
 للطالب. ويرتكنإ حريتهم. ؤذِ نقتحم حيإتهم مإ لم ت

 

ٝٓٔ َد٣ ايتصختكبٌ اآل  ٜو. أاملكٛي١ يف ز ايكآف ٖرٙ اّس غ٤ٞ قسٚزٟ يف سٝاتٓا، ب

ن   ًمإ إلب  ن  كإن يحلم يكن إلقإّص ملب 
ّ
ي كّل مرة

ي تقبله إلنبتة وفق أحدإث إلقّصة, ففن
ن
إ ف

ً
إلتخلص منهإ؛ ألنهإ  إولإًمإ مطلق

ي أر 
قت وحدته وحيإته ,ورفضت إلتوّجه ؤىل إلجهة إلت  ي نفسه, وقد إخب 

ن
 إلبإب. نحو دهإ إتزعجه وتثب  إلّسأم ف

د هو مرة يبتسم لهإ إبتسإمة غب  مف ولأجع, وأخذ إه كإن يب  وعندمإ شعر بتأنيب ضمب  
ّ
إرقهإ, أو مة, ثّم  أخذ يتفق

 وُيّش بسمإع صوتهإ وهي تتفتح, فوجد نفسه يبتسم لهإ.  
 

ٝٓـ َع ايعامل احملٝط أ .12 ُٜٗا أظبح يف أزٜو: إْطإ ضسٜع ايته ٝٓـ، ٚٓقح إدابتو.   ّأ  للطالب. ويرتك  إْطإ ب٤ٞٛ ايته

 

 إٔ تكٓد  ؾهس٠ يػريى يف قايب قؿؿٞ:  ٖبو أزدت .13

  َا ايسَص ايرٟ ربتازٙ ٚض١ًٝ إلٜؿاٍ ؾهستو، َعًًٟا .  -ب    َا ايؿهس٠ اييت تػػًو ٚتسٜد ايتعبري عٓٗا. -أ 
 ٜرتى يًطايب.   

١ٓٝ، ٚٚٓقشٗا. اأبد٣ ايكآف يف ايكؿ١ بس -1    ع١ يف ايتؿٜٛس، ٖأت أزبّعا َٔ ايٓؿٛز ايؿٓ

 ١ٓٝ تتًك١ـ ا٫بتطا١َ: نا٥ٓات   صّور إلنبإتإت أشخإًصإ يستقبلون إإلبتسإمة.  س

 :ة ؤىل سقف إلغرفة إلقإتم.  ْبت١ ذبًُل يف ضكـ ايػسؾ١ ايكامت
ّ
 صّور إلنبتة ؤنسإنة تنظر بشد

 :صّور إلنبتة ؤنسإنة عل خةلف مع إلقإّص  سني بًػت َٓتؿـ ازبداز دٓب اشب٬ف بٝٓٓا َٔ ددٜد. 
 ْٓء. رإ صّور إلنبتة ؤنسإنة تنظر ؤىل إلو  ٤:زا٘ تٓعس إىل ايٛؾبدت نأ  

 :ٞي شؤونه,  تًو ايٓبت١ اييت ذبٓدت ٚسدتٞ ٚاقتشُت سٝات
ن
ل ف

ّ
صّور إلنبتة ؤنسإنة تقتحم خصوصية إلقإّص وتتدخ

ى وحدته. 
ّ
 وتتحد

  ينظر ؤىل إلنبتة.  : صّور إلنبتة ؤنسإنة تنظر بعينيهإ ؤىل إلنور, وصّور إلنور شخًصإ ٖااٜسأٚ نٞ تس٣ ايٓٛز 

 ه عل سقإيتهإ.  :دبربْٞ ع٢ً زٜٓٗا   صّور إلنبتة ؤنسإنة تجبر

2-  :َٔ ٌٓ  َا د٫ي١ ن

  ضإع إلمإدّية للقإّص. و سوء إأل                                        س٠ امٝلؿؿس٠ املتكٚػ ازبدزإ  يفأٚ ذبًُُل يف ضكـ ايػسؾ١ ايكامت، -أ
ي إلسّن.      ٗيت ٚيف خٓدٟ. ا٭خادٜد املتكاطع١ يف دب-ب

ن
م ف

ّ
  إلتقد

  إلعبوس وإلتجّهم.     ؾ١.  اأْا ٫ أناد أزخٞ غؿيٓت أَاّ أنجس ا٭َٛز طس -ز

ة .      املطاس١ املتبك١ٝ َٔ ازبداز َٮ٣ بايٓؿٛز. -د    ذكريإت إلقإص إلكثب 
 موت إلنبتة                                       سني ضكط ايعٓهبٛت يف ضهٕٛ تًو اي١ًًٝ َٔ أٜاز.  -ـٖ
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 يف ْٗا١ٜ ايكٓؿ١؟  (عٓهبٛت) ايكاف يؿع١  ّدادٜٛسٞ اضت مَب -3

 .ى وسقطهو مة, متشبثة بإلحيإة كعنكبوت يتشّبث بإلجدإر, ثم أو إلتشبث بإلحيإة, فقد كإنت إلنبتة مق

 ٚظ١ـ ايكآف عٓاؾس اسبسن١، ٚايؿٛت، ٚايًٕٛ يف ايكٓؿ١.  -4

ٌٓ َٓٗا.  - أ  ٖات َجاٟيا يه

 ؤىل غب  مإ أريد. سقط إلر  سن١:اسب
ْ
 عنقهإ. توّجَهت

ُ
 عل إلمقعد. لويت

ُ
 س منأإنتعشت تلك إلنبتة, ونمت.  جلست

 تلك إلسإق.   يدي. 
ُ
بت يدي من سإقهإ. تحسست  تسقط. تّشئب. إقب 

 وكثب   .كإن إلصوت إلذي سمعته أشبه بصوت كش عظمة بّشّية ايٓؿٛت:
ً
 صوتهإ, صوتمإ سم إ

ُ
 فتة إلخإ إلطقطقة عت

ت, يعود إلجدإر مصفرّ أورإقهإ : إصفّرت ايًٕٛ
ّ
ي إسود

 . أغصإنهإ إلت 
ً
ي إلجدر أو   . إ

ن
 ةن إلمصفرّ إف

١ٓٝ هلا يف ايٓـ.  - ب ٝٓٔ ايك١ُٝ ايؿٓ  ب

ي وإلتأثب  فيه, ونقل أفكإر إلقإّص بصورة                      
 ضح وأصدق. أو تقريب إلمعتن من نفس إلمتلف ّ

 

 ، ايؿسح.دّست ؾٝٗا املػاعس اآلت١ٝ: ايرتٓدد، ايدٖػ١ ٚا٫ضتػازب، ايٓإىل املٛاقع اييت ظٗ أغِس -5

 :ي  ايرتٓدد
ن
, تر رأقلّبت إلفكرة ف  عل إلمقعد. إّي

ُ
, وجلست

ُ
, وتنهدت

ُ
 إلوإرء. نحو جعت قدمإي إتر  جعت

 

 ي ؤىل مجرد نبتة ُمَسمَّ  ب:اسايٓدٖػ١ ٚا٫ضتػ
ي إلبةلستيأو َرة مثل إلتمإثيل إلنحإسّية مإ إلذي يجذبتن

ن
 ف
ُ
كّية, تحملق

ي إلجدأو سقف إلغرفة إلقإتم, 
ن
 إرن إلُمصفرّ ف

ِّ
, وإل سّيمإ تلك إألخإديد أو ة, ة إلمتقّش ي تقإطيع وجىهي

ن
ربمإ ف

ي إإلبتسإم لمجرد نبتة بليدة
ي خديك.  "فكيف يمكنتن

ن
ي وف

ي جبهت 
ن
 .؟إلمتقإطعة ف

 

   إولح :ّايٓد . ي
 ت ؤنقإذهإ. كإنت أشبه بعزيز يريد إإلنسحإب من حيإب 

خ يدي.                    
ّ
إس, وإلّسإئل إلذي نّز من مكإن إلكش لط

ّ
ي غفلة من إلن

ن
ي شعور من إرتكب جرًمإ ف

 ودهمتن
 

 :نفشي ذإت مرة وأنإ أبتسم لهإ.  ايؿسح 
ُ
ت

ْ
إ, وضبط ي فرًحإ طفوليًّ

 
ي أعمإف

ن
 ولقد أيقظ ذلك إلّصوت ف

                 ّ ي تفب 
. مهو ن عن إبتسإمة غب  مفإفوجئت بشفت   ة, عل إألقل بإلنسبة ىلي

 

 ع٢ً ذيو َٔ ايكٓؿ١.  ٍٗقٌٝ: "يف ايعذ١ً ايٓدا١َ ٚيف ايٓتأْٓٞ ايٓط١َ٬". اذنس َا ُٜد -6

ي موقف إلقإص من إلنبتة, فقد أ      
ن
ة قست أصإبعه رإإلعجلة وإضحة ف ي إلمرة إألخب 

ن
د إلتخلص منهإ غب  مرة وف

ي غفلة من إلنإس بعد أن كشهإ,  همه شعور من إرتكب جرمً إ عندمإ دعل عنقهإ فإنكشت, وإلندم ظهر وإضًح 
ن
إ ف

هإ, وتعريضهإ للضوءؤنقإذهإ بتنظيف مسإمإتهإ بقطعة من إلقمإش إلمبلول, ور  إولثم ح  .يــّ
 

ٟٓ قؿ١ ٫ حيدخ يف ؾساايٓؿس -7 س٣، ٚٓقح ٖرٙ ايعٓاؾس يف خٚسدخ، ٚغريٖا َٔ عٓاؾس أ، ٛفدَإ، َٚهإ، ٚغشَٔ ؽ، ؾ٬ بٓد ي٘ اع يف أ
 ايكؿ١. 

 :ٕمن شهر آذإر ؤىل شهر أيإر.  ايصَا  

 :ٕل إلقإّص.  املها ن   مبن

  :ي صديق إلقإّص. ايػدٛف
  إلنبتة, إلقإّص, حستن

  :ي مّرت بمر اسبدخ
ن إلقإّص وإلنبتة إلت  ةحل وتحوّ إإلعةلقة بي   .إلت كثب 

 إلبإب. نحو إنكسإر عنق إلنبتة عندمإ رفضت إلتوّجه  :ٓشّذز٠ٚ ايتأ 

 ٌٓ . موت إلنبتة :اسب ي
  , وإشتيإق إلقإّص ؤىل رؤية صديقه حستن

 



 .......................................العالمة الكاملة(.0076266000)  عواد عبادة/  الدكتور)

 اللغة العربية / الفصل الدراسي الثاني          طريقك إىل اإلبداع والتميز.......ال نرضى بأقّل من العالمة الكاملة 50
 

 

ٓٓـ غ -8  ؿٝات ْا١َٝ ٚثابت١. دؿٝات ايكؿ١ إىل غدؾ

 ١ٓٝ   : إلقإص, وإلنبتة. ايػدؿٝات ايٓاَ

 :ي صديق إلقإّص.  ايػدؿٝات ايجابت١
  حستن

 

 يف ايكؿ١.   ٓشّقع ٜدى ع٢ً َٛاقع ايتأ -9

هإ نحو سهإ أعندمإ فرض إلقإص عل إلنبتة إلتوّجه بر   
ّ
 إولإلنإفذة, وعندمإ ح نحو رفضت, وتوّجهت  إلبإب, لكن

 أن ينقذ إلنبتة.  إولفه جريمة, وحإؤجبإرهإ عل مإ يريد إنكشت, وهنإ بدأت مأسإة بطل إلقصة, ؤذ أحّس بإقب  
 
 

 ايهاتب أؾهازٙ يف قايب قؿؿٞ:  ّقٓد -10

  ؟ٌٖ ظبح ايكاف يف عسض أؾهازٙ بٗرا ا٭ضًٛب َٔ ٚد١ٗ ْعسى -أ

ي 
ن
م إلقإص أفكإره ف

ّ
 إؤلنسإن مسؤول عن تحقيق إلسعإدة إل إقإلب قصضي جميل أر  قد

ّ
د من خةلله أن يقول: ؤن

 
ً
ي ترك إآلخرين يمإرسون حريتهم كمإ يشإءون مإ لنفسه حسب بل لمن حوله أيض

ن
ي تتمثل ف

إ, تلك إلسعإدة إلت 
ح إلوإقع إلمؤلم لبلنسإن بسبب سلوكه

ّ
ه نجح دإمت إل تؤذي إآلخرين, فإنكسإر إلنبتة وسقوطهإ توض

ّ
. وأرى أن

ي 
ي هذإ إلشكل إلفتن

ن
ي عرض أفكإره ف

ن
 . (إلقّصة) ف
 

ّٝا يٓؿش٘ غري ايكؿ١.  -ب    ِٖبو أزدت إٔ تٓؿح ؾدٜكو بايٓؿرب ع٢ً ساي٘ ٚع٢ً اآلخسٜٔ، اضتددّ أضًّٛبا ؾٓ

ب إألمثإل   غب  ذلكأو بخإطرة أو إلشعر إلذي يتضّمن إلحكمة أو إلحكم أو برصن

 
 

  

ّي أو إلطإولة ؤذ تبدأ إ ن إلقإص وإلنبتة, فعةلقته بهإ تمإثل عةلقته بإألشيإء من حوله, مثل إلكر لعةلقة متوإزنة بي 
ً زإأو إلخ ,  إ نة, ثم تتحّول إلعةلقة ؤىل حإلة من عدم إلتوإزن ؤىل حإلة عدإئية, ؤذ تفرض إلنبتة عليه تغيب  ي إلسلوك إليومي

ن
ف

ر 
ّ
ي هذه إلمرحلة أن ينقلهإ من مكإنهإ ويضعهإ خإرج إلغرفة, ألنه يريد ألنهإ تحتإج ؤىل رّي وتسميد وتنظيف, فك

ن
ف

قت وحدته, لكنه يب   ي حيإته وإخب 
ن
لت ف

ّ
ي إلتحّول ؤىل حإلة من إإلتخلص منهإ فقد تدخ

ن
جع عن ذلك وتبدأ إلعةلقة ف

 
ً
ي شهر آذإر, ثم تعود إلعةلقة ؤىل حإلة عدم إلتوإز  إلتوإزن خإصة عندمإ إنتعشت إلنبتة قليل
ن
ن مرة أخرى فحإول ف

 
ّ
ه تر إلتخل

ّ
د إقبه, فعإدت إلعةلقة متوإزنة بعدهإ؛ ؤذ أخذ ير إأى أنهإ تر ر جع, و إص منهإ مرة أخرى, لكن

ّ
قب نمّوهإ ويتفق

قهإ, 
ُ
م عندمإ أجبر إلنبتة عل إلتوّجه نحو إلبإب, فكش ُعن

ّ
أورإقهإ ويسمع صوت تفتحهإ, لتعود إلعةلقة ؤىل حإلة إلتأز

 فه جريمة, وحإول أن ينقذ إلنبتة إإلقإّص, ؤذ أحّس بإقب  وهنإ بدأت مأسإة 
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 يػ١ ايبٝإايٛسد٠ اشباَط١: 
 حاضزهاوالعزبية يف ماضيها 

1949ٟٓ – 1881عًٞ ادتاسّ )  ّ( أدٜب َصش

 
ٖٓاَد١ٜ ا٭َدٔب (1 َٜا َؾ ١َٔٓ ايَعَسٔب  ََاَذا ٜطَشا ٔبٜو  ََِداح٢ اِب َِٚت ٔبٜأ  ٬َٖ َغَد
ََٜو ٜأِس (2 ِٛ َْ َٗاأٜطاَز  َُِت ٜي ََٚد ََٛؾٔب  َداْخ  ِٚ ٚاٞي َٔ اهٜل ِٝ ِٓٝؿُذ َب  ٜؾٔبٖت َت
3) ٔ٘ ََا َبَعِجَت ٔب ِْد٣  ١ٖٝٝ ٜأ َِٝعُسٔب ََّسب  َٚاٞي َٔ اي ٢ٕ أٚ َغِدٟٚا َ َٔ اٞيُشص َٔ  َغِذٟٛا 
َْاش٢َع١ٕ (4  ٌٖ َِٝت ٝن ٘ٔ ٜأِس َٔ اي١ً َٔ ًَّٜٔب  ُزْٚح  َُ  ٌٖ َٚآَتِت ٝن  ٢ٕ َٝا َٔ ايَب َٔ 
َٔ اٜ٭ (5 َٔ  ٢َٖ َٗاٜأِش ِٛٔقُع ََ  ٢ّ ٢ٌ ايَبٖطا َٔ ايٖكَسٔب  ََ َٔ َٗا ٜأِس٢ًٜ   ََٚدِسُع ٜأٞيٜؿأظ

٢َٓ ٔبأِخ (6 َٗاَِٚض ُٜٛٔقع ١َٔٝ ايٖؿِشَسا٤ٔ  َٔ ايٗػ  ٔب َٔ ُِْظ  ُِظ٢ أٚ ٖ َٔ ايٖػ َٔ  ْٞ  ٔبَُِٗٚس
َُٞؿٔؿَش١ٟ (7  ٢ٕ َُٛز ايٝكِسآ َُِت ُض ََاح٢ ٚايٝكُكٔب  َتٜهًَّ  ٜؾٜأِضٜهَتِت َؾَدَب اٜ٭ِز
َّ َخ (8 َٗاَٜٚقا ُٔ َضاَدٔت َٚاِب ٍِٜؼ  ٍّ ٚيف َدأٔب  َِٜدُعٛ  ُِٝس ٝقَس ٘ٔ يف َعِص  إ٢ٜي٢ اي١ً
َِٛغٞ ٜيُْٛٔطَذِت (9 ٞٚ اي َٖامٔش ٍٛٔل  ِٓ َُ ِِ تٔػٔب  ٔب َٜٚي  ٌِ ُِٓؿ ِِ َت ٌُ ٜي ُ٘ اٜ٭َؾا٥ٔ ِٓ َٔ 

َِٓؿٔدٍع (10 َُ ِٝس٢  ٍٔ َغدٜٕد ٜغ ٜٛس٢ٔب  ٜؾاَشِت بُسٞن َُِك ِٝس٢  ٌٍ ٜغ ََٚسِب  ٢ٕ َٝا  َٔٔ ايَب
ِِ َت (11 ـَٕٜٚي َٓ ٢ّ يف ٜن ِٔ ٔس٢ُ اإل٢ِض٬ٜ َٔ  ٍِ ٍٍ َخٔؿب َص ِٓص٢ ََ َِٔ ٔعٚصٙ يف  َٚ  ٌٍ ِٗ  َض
َٝايٞ يف ٜؾَسا٥دٖا (12 َٗا ايًَّ ََِت ِٔ َؾَبٔب  َسٖت٢ َز َٔ َٗاُز  ِٓ َٜ َٗا  ُْ ٜٛا  ََٚخٖس ُضًٞ
13) ُ٘ ِِ َتُٞٮ َبَدا٥ُٔع َٕ ٜي َْا ٕٖ َعِد َُٞكَتس٢ٔب  ٜنٜأ َٚ َْا٤ٕ   ِٔ َٔ  ٢ٕ ِٛ ََٔع ايٜه  ََطا
ِٔ َبًٜٕدَْٛرُي ٔيًَّ (14 َٔ َِْطَتِذٔدٜ٘  ٖٓا َع٢ًٜ ٜنَجٔب  ٞؿٔغ  َٔ  ُ٘ َٜٚأَِجاٝي  َْا٤ٕ 
ِٗس٢م٢ امٜلا٤ يف ايٖؿِشسا٤ٔ ٔسنَي َبَدا (15 ُُ ِٔ َعاز٢ٍض ٜنٔرٔب  ٜن َٔ ٘ٔ َباز٢ْم  ٔٓ ِٝ  ٔيَع

ِٖ َساَزَبٗا (16 ٍِٜؼ ث ِٓٔت ٝقَس َٚايَػَسٔب  ٜأِشَز٣ ٔبٔب ِٖٓبع٢  َٔ اي ِٝ ُٜؿٚسُم َب  ٫ٜ ِٔ ََ 
ِِْتُسٝى ا (17 ُ٘أ ٛٔٝك ِٓ ََ َُِح  ٖٞ ايٖط َُِػَتس٢ٔب  يَعَسب َٔ ا٭ٞيٜؿأظ  َٔ  ٌٍ  إٜي٢ َدٔخٝ
18) ُ٘ َْٜؿاَد ٜي ِْٓص ٫ٜ  ٢ِ ٜن َٚايٗطُدٔب  َٚٔؾٞ امٜلَعأد َٔ ايٗدٚز  ِٝ ُٝٚص َب َُ ُٜ  ِٔ َُ  ٔي
ُْٜه (19 ُٖا  َٔ ٢َٗدِت  ِِ ٜيٞؿٜع١ٕ ُد َٖاٜن ِٔ ٔغٖد٠ٔ ايٖتَعٔب  ٚسُز َٔ َٗجِت   َسٖت٢ ٜيٜكِد ٜي
١ََُٕٜٚيٞؿٜع (20 َُٞعًٔ ِٛٔف  َِٓت يف َد َُِسَتٔكٔب  ١ٕ ُضٔذ  َٔ ِٝ َٗا َع ِٓ َٔ ُُِظ  ِٓٝعس ايٖػ ِِ َت  ٜي
َٗا (21 ٢ٕ ٔب َٛي٢َّ ايٜكاز٢ٜظا َُا ٜقِد َت ْٖ ِِ َتُ٪ٔب  ٜنأ َٜٚي َٝا  ِْ َُٜ٪َٚبا إ٢ٜي٢ ايٖد  ِِ  ٜؾًٜ
ََُدًَِّد٠٠ (22 َٚايٚرٞنَس٣  ًٞ  َٜا ٔغَٝد١ٜ ايٖكأد  َٕ ٔي ُٛٓ ََا َتِب َُٜ٪ٖضُظ  َٓا   َعٔكٔبُٖ
23) ُّ َٓا َتُد ُِْٖ ََا َدَس٣ ٜقًٜ ََِذدٟا   َٕ َٚاٞئشٜكٔب  ٛ َٖاز٢  َََد٣ اٜ٭ِد ٘ٔ يف  ُِٔجًٔ  ٔب
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 التعزيف باألديب
 م( أديب مرصيّ 6030 – 6116علي إلجإرم ) 

ّ
 غة إلعربيّ , إشتغل بإلتعليم, كإن كبب  مفتّشي إلل

ً
 ة بمرص, ثم وكيل

ن للمَ أحد إألعضإء إلمؤّس هو لدإر إلعلوم, و  ي ؤسبإنيإ( ْج سي 
ن
ي مرص, له ديوإن شعر, وله )قصة إلعرب ف

ن
مع إللغوي ف

ي تأ
ن
ية, وقد شإرك ف ن جمة عن إؤلنجلب 

إلوإضح(, و)إلبةلغة نحو )إلل(, وّص )إلمفليف كتب أدبية, منهإ: )إلمجمل( ومب 
 إلوإضحة(. 

 اليّصوج
ت منهإ هذه إألبيإت  ي مئة بيت, إختب 

ن
 .تقع هذه إلقصيدة ف

 ٠؟بني َٓاضب١ ايكؿٝد 
   

ّ
ي حفل إفتتإح إلدورة إلثإلثة لمجمع إلل

ن
ي  .م6043عإم  ة إلمرصيّ غة إلعربيّ قد ألقإهإ إلجإرم ف

ّ
 فيهإ أعضإء يحت 

 ْج إلمَ 
ّ
ي ؤحيإء إلل

ن
ي عل دورهم ف

ي إألجيإل, ويشب  ؤىل رسإلة إلمَ غة إلعربيّ مع, ويثتن
ن
ي إلحفإظ عل مع إلّس ْج ة, وبعثهإ ف

ن
إمية ف

 
ّ
ي غة إلعربيّ إلل

 إلهإ بجمة وإلتغتنّ
 

 اذنس ا٭َٛز اييت ذنسٖا يف ايكؿٝد٠؟
6-  

ّ
 يتحد

ّ
 .إد إلقديمث عن موطن إلض

 يستعرض فيهإ تطوّ  -5
ّ
 .إلعرص إلجإهلي ؤىل إلعرص إلحديث ة منغة إلعربيّ ر إلل

4-  
ّ
ي حفظهإ إؤلسةلمهإ لغة إيفخر بأن

 .لقرآن إلكريم إلت 
3-  

ّ
 . وبيإنهسول ملسو هيلع هللا ىلصث كذلك عن فصإحة إلرّ يتحد

 ىل مإ تتعرّ ثم يشب  ؤ  -2
ّ
 غة إلعربيّ ض ؤليه إلل

ّ
ي إلوقت إلحإرصن من تحد

ن
 يإت. ة ف

 

 

ٖٓاَد١ٜ ا٭َدٔب -1 َٜا َؾ ١َٔٓ ايَعَسٔب   ََاَذا ٜطَشا ٔبٜو  ََِداح٢ اِب َِٚت ٔبٜأ  ٬َٖ َغَد
 املفزدات والرتاكيب:

ك عن طشا بو:
َ
ف  رَصَ

ج, و إلةلع ايٖؿٓاد١:
ْ
ن آلة موسيقية, وكإن هو ب بإلصَّ

ب بص
ّ
ن شعرهإألعّش يلق إجة إلعرب لحْسِن رني 

ّ
 ن

  ًََّٖا:
ّ
 تحضيض وحث

ُ
  ولوم, مركبة من )هل إل( كلمة

َِٚت:   َغَد
َ
 وجذرهإ )شدو( أنشدت

ح و  أَداح:
ْ
 وجذرهإ )مدح( إلثنإءهو مفردهإ مد

 إللغة إلعربّية اب١ٓ ايَعسب:

  
ه مع إلعربية بإنرص يخإطب إلشإعر نفَس  :البيت شزح  عن تقصب 

ً
 هو و فه عنهإ إه متسإئل

ّ
خب  من تغتنّ بهإ, فيحث

ن  ي هذإ إلبيت ؤىل إلتجريد؛ بإنب 
ن
إعر ف

ّ
ي بجمإلهإ, ومدحهإ. وعمد إلش

عه شخًصإ آخر من نفسه إنفسه عل إلتغتنّ
ن شعره.  إجة إلعرب لحسن رني 

ّ
ب بصن

ّ
إعر, إلذي لق

ّ
  ينإجيه, مشّبًهإ نفسه بإألعّش ميمون بن قيس إلش

 
 :املياقشة والتحليل

 س َٔ ْؿط٘ ٜٓادٝ٘: خّؿا آدع ايػاعس غاباْتصأٚ اطبت٘، س ٚطبخيف َٛايع قؿا٥دِٖ إىل ايتذسٜد; باضتشكاز اآل ٤اٜعُد بعض ايػعس

٢ٔ-أ َّ حيج٘ ايػاعس ؟ ٍٚاملداٜطب يف ايبٝت ا٫ ََ   ؟ٚع٬
حهإ.  

ْ
لغة إلعربّية, ومد

ّ
ي بإل

ّ   يخإطب إلشإعر نفسه, ويحثه عل إلتغتن

ٓٓاد١ ا-ب ُ٘ بؿ  ؟٭دبملاذا ٚؾـ ايػاعس ْؿَط
إجة إلعرب)

ّ
إعر لح (صن

ّ
ن شعره, ووصف  إلشإعر لقب لالعّش ميمون بن قيس إلش سن رني 

إجة إألدب)نفسه
ّ
لة إللغة إلعربّيةليدّل عل مكإنة شع (بصن ن ي وجدإنه.  ره وحسنه, ومبن

ن
 ف

 



 .......................................العالمة الكاملة(.0076266000)  عواد عبادة/  الدكتور)

 اللغة العربية / الفصل الدراسي الثاني          طريقك إىل اإلبداع والتميز.......ال نرضى بأقّل من العالمة الكاملة 54
 

 

 

َٚايٖط ًَٛعٗا:   اييت  ّببا١ٝ٥ أبٞ متا ٟابدا ايٓػاعس يف قؿٝدت٘ َتأثس َِْبا٤ّ  ـُ أِؾَدُم إ ٙٔ           ٔبَٔ ايٝهُتِٝ   عٔبٚايًَّ ٚداسٜبٗد بنَي ازٔب يف سد

              ٔٓٝ  ٜٜو. أ٘ ٖرا ايتأثس، يف زأٚدب

إ, فتلك    
ً
ي تمإم فكةلهمإ من بحر إلبسيط, وبنفس حرف إلّروي أيض  تأثر إلجإرم موسيقًيإ بقصيدة أبر

ي تمإم, وهذه  (بإئية)  إلجإرم.   (بإئّية)أبر
 

ي هذإ إلبيتإست ؾا٥د٠:
ن
إعر بإلب  وهذإ يدل عل  )صنإجة إألدب(. : ترإثية, مثل كلمإت خدم إلشإعر ف

ّ
ث إتأثر إلش

ي معإنيه وألفإظه ,إلقديم
ن
ي إلقديم ف ل إلعودة ؤىل إلشعر إلعربر

ّ
 .تمث

 .إلتعجب :ّسز إيٝ٘ ا٫ضتؿٗاخايب٬غٞ ايرٟ   ضايػس

 

َٗا -2 َُِت ٜي ََٚد ََٜو ٜأِسَداْخ  ِٛ َْ ِٓٝؿُذ ٜؾٔبٖت    أٜطاَز  ََٛؾٔب  َت ِٚ ٚاٞي َٔ اهٜل ِٝ  َب
 املفزدات والرتاكيب:

ث أِسداْخ:
َ
 نوإئب, ومفردهإ َحد

:َِ   َٚد
ً
 سكت حزنإ

  ٜؾٔبٖت:
َ
 فرصت

  تٓؿذ:
ً
 طويل

ً
 ترسل نفسإ

:ِٓ  إلحزن اهل
ََٛؾب:  إلمرض أو إلتعب اي

  
إعر  :البيت شزح

ّ
 هو مإ يقلق إلش

ّ
ن إلحزن وإلمرض. إ ه ر مإ آلت ؤليه حإل إلعربّية إليوم حت  كأن  ح يتقلب بي 

 

3- ٔ٘ ََا َبَعِجَت ٔب ِْد٣  ١ٖٝٝ ٜأ َِٝعُسٔب ٢ٕ     َٚاٞي َٔ اٞيُشص َٔ ََّٛسبأٚ َغِذٟٛا  َٔ اي  َغِدٟٚا َ
 املفزدات والرتاكيب:

:١ٓٝ َٝعسب غة إلعربّية نسبة ؤىل يعرب بن قحطإن  اي
ّ
إلل

 إلذي ينتسب ؤليه إلعرب إلقحطإنيون

 وأكبر عطإء أْد٣:
ً
 أحسن صوتإ

 إلحزن يػِذٛ:ا

 غنإءَغِدٟٚا: 
١ٛسب: َس  اي

ْ
ف
َّ
 تثب  إلن

ٌ
ة  وِهزَّ

ٌ
ة
َّ
 ِخف

 
؛ ببر  :البيت شزح ن به من قدرة عل إلتأثب 

ّ
إعر بإللغة إلعربية ومإ تتمب 

ّ
ء معجمهإ إللغوي, فىهي أحسن إ يفتخر إلش

ي معإنيهإ وأصوإتهإ. 
ن
 مةلءمة للتعبب  عن إلفرح وإلحزن ف

  صوتإ بألفإظهإ وأكبر

ّٚاَا ايًٕٛ ايبدٜعٞ يف ) ّٛا، َغِد  إلطبإق  (؟َغِذ

َْاش٢َع١ٕ -4  ٌٖ َِٝت ٝن ٘ٔ ٜأِس َٔ اي١ً َٔ ًَّٜٔب   ُزْٚح  َُ  ٌٖ َٚآَتِت ٝن  ٢ٕ َٝا َٔ ايَب َٔ 
 املفزدات والرتاكيب:

  آتت:    ميل ؤليه ْاشع١ َٔ ايبٝإ:
ْ
١ًٛب:   أعطت  مطلوب.  َُ

ولغة إلقرآن إلكريم, ومن عظمة إللغة إلعربية أنهإ أطلقت كّل ميل ؤىل  إللغة إلعربّية لغة إلبيإن وإلفصإحة, :البيت شزح

 لبةلغتهإ وفصإحتهإ.  لجسدإلبيإن عند إلنإطق بهإ وأحيته, فأصبحت إلعربّية بإلنسبة للنّص كإلروح ل
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َٗا -5 ِٛٔقُع ََ  ٢ّ ٢ٌ ايَبٖطا ََ َٔ اٜ٭ َٔ  ٢َٖ َٔ ايٖكَسٔب   ٜأِش َٔ َٗا ٜأِس٢ًٜ   ََٚدِسُع ٜأٞيٜؿأظ
 زدات والرتاكيب:املف

:٢َٖ   أِش
ً
  إلَعَسل ايٓكَسب:   صوت َدِسع:  وجذرهإ )زهو( أكبر عظمة وإرّسإقإ

ي حل :البيت شزح
ٌ عل سإمعهإ, وألفإظهإ ذإت ؤيقإع موسيف    ولكلمإت إللغة إلعربية تأثب 

ّ
   إن أحل من إلعسل. رن

٢ّ)َا د٫ي١  ٢ٌ ايَبٖطا ََ فوس. مكإنة إللغة إلعربّية وأث؟        (اٜ٭
ّ
ي إلن

ن
   رهإ إلجميل ف

َٗا -6 ُٜٛٔقع ١َٔٝ ايٖؿِشَسا٤ٔ  ٢َٓ ٔبأِخٔب ُِظ٢    َِٚض َٔ ايٖػ َٔ  ْٞ َٔ ايٗػأٚ َِٚس َٔ ُِْظ   ٔبُٖٗ
 املفزدات والرتاكيب:

نة, وهي إلنوم َِٚض٢ٓ:  وهي إلخيمة (ِخبإء)خيإم, مفردهإ  أخب١ٝ:  وجذرهإ )وسن( نإئمة, من إلسِّ
:ُٞ َِٛس  ؤِ  اي

ُ
ه
َ
لقيت

َ
َمهكلُّ مإ أ

َ
ك ليعل ُِْظ:    ىل غب  ي إلذي إل يكإد ُيسمع َٖ

 إلكةلم إلخفن
ء إلةلمعهو و  (شهإب) مفردهإ ايٓػٗب: ي

جم إلمضن
ّ
 إلن

ي إلصحر  :البيت شزح
ن
إعر ؤىل موطن إللغة إلعربية إألصيل ف

ّ
هإ إليوم تحتإج ؤىل من يوقظهإ من قلب إ يشب  إلش

ّ
ء, ويقول ؤن

هب, هذإ إلوجي إلذي يلهم إألدبإء وإلشعر أو  ء, ويحييهإ بوجي وإلهإم من إلشمسإ إلصحر 
ّ
ي بجمإل إلعربّية, إ إلش

ء للتغتنّ
 ئحهم للقول بهإ.  إوُيطلق قر 

ي إلصحر  الصورة الفيية:
ن
ي خيمتهإ ف

ن
 نإئمة ف

ً
ي إلّصبإح إ صّور إلشإعر إلعربّية فتإة

ن
ْمس ف

ّ
إلشهإب أو ء يوقظهإ ضوُء إلش

 إلّسإطع. 

ي هذإ إلبيت    ؾا٥د٠:
ن
إعر بإلب  وهذإ يدل عل  كلمإت ترإثية, مثل) أخبية(. إستخدم إلشإعر ف

ّ
 ,ث إلقديمإتأثر إلش

ي معإنيه وألفإظهو 
ن
ي إلقديم ف ل إلعودة ؤىل إلشعر إلعربر

ّ
 تمث

بيعة بعنإرصهإ إلمز بر  ؾا٥د٠:
ّ
ي خت إلط

ن
ْحَرإءِ مثل:  ) هذإ إلبيت. تلفة وإضحة ف ْمِس , إلصَّ

َّ
 (إلشهِب , إلش

 إلطبإق (؟عٗاَِٚض٢ٓ، ٜٛقَا ايًٕٛ ايبدٜعٞ يف )

َُِت  -7 َُٛز  َتٜهًَّ ٢ٕ  ُض ََاح٢  َؾَدَب   ٜؾٜأِضٜهَتِت    َُٞؿٔؿَش١ٟ ايٝكِسآ  ٚايٝكُكٔب اٜ٭ِز
 املفزدات والرتاكيب:

 إختةلط إألصوإت ايٖؿَدب:  ُموِضحة َُؿٔؿش١:
َعن بههو , و (رمح) مفردهإ ا٭زَاح:

ْ
ي رأسهإ ِسنإن ُيط

ن
 بإلّسيوف, ومفردهإ قضي ايٝكُكب:  قنإة ف

ق مإ عجزت إلّس  :البيت شزح
ّ
ي نزل بهإ إلقرآن إلكريم بفصإحتهإ وبيإنهإ أن تحق

ف يو إستطإعت إللغة إلعربّية إلت 

ي كّل إألرجإء, ونبذ إلقرآن إلكريم عصبّية إلجإهلّية وخةلفإتهإ 
ن
ين إلحنيف ف

ّ
وإلّرمإح عن تحقيقه, فنّشت تعإليم إلد

    وقتإلهإ. 
 :املياقشة والتحليل

 ١ٓٝ يػ١ ايكسإٓ ايهسِٜ: ايًػ١ ايعسب

١ٓٝ.  - أ ٝٓٔ أثس ايكسإٓ ايهسِٜ يف عامل١ٝ ايًػ١ ايعسب  ب

 إلكريم إللغة إلعربية, وبإلقرآن ذإعت وإنتّشت, فجعل لهإ إلصدإرة وإلعإلمّية؛ ألن     
ُ
 إلقرآن

َ
حفظ

 كثب  
ً
 من غب  إلعرب دخلوإ إؤلسةلم وتعلموإ إلعربية.  إ

١ٓٝ خايد٠ خبًٛد ايكسإٓ اي - ب  هسِٜ، ٚٓقح ٖرا. ايًػ١ ايعسب

 ألنهإ لغة إلقرآن إلكريم, فىهي محفوظة بحفظه وحمإيته, وبإقية ببقإئه, فإكتسب إلقدسّية وإلخلود. 
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َٗا -8 ُٔ َضاَدٔت َٚاِب ٍِٜؼ  ُِٝس ٝقَس َّ َخ ٍّ ٚيف َدأٔب   َِٜٛدُع    َٜٚقا ٘ٔ يف َعِص  إ٢ٜي٢ اي١ً
 املفزدات والرتاكيب:

 وجذرهإ )سود( أرّسف إلقوم, ومفردهإ سّيد  ايطاد٠:   إلرسول ملسو هيلع هللا ىلص خري قسٜؼ:
:ٍّ   َعِص

ُّ
ُ وإلِجد ْ بر

 وإستمرإر.  دّ َج  دٞأب:      إلصَّ

لقد كإنت إلعربّية معجزة إلقرآن إلكريم وسيلة عظيمة إستطإع بهإ رسولنإ إلكريم عليه إلصةلة وإلسةلم  :البيت شزح

عوة ؤىل إؤلسةلم بعزيمة وه
ّ
ي بهإ رسإلته بإلد

ّ
 ّمة عإلية. أن يؤد

ي هذإ إلبيت كلمإت ترإثية, مثل) ؾا٥د٠:
ن
إعر بإلب  وهذإ يدل عل  قريش(. إستخدم إلشإعر ف

ّ
ل و  ,ث إلقديمإتأثر إلش

ّ
تمث

ي معإنيه وألفإظه
ن
ي إلقديم ف  إلعودة ؤىل إلشعر إلعربر

 

َِٛغٞ ٜي -9 ٞٚ اي َٖامٔش ٍٛٔل  ِٓ َُ ِِ تٔػ   ُْٔطَذِتٛٔب َٜٚي  ٌِ ُِٓؿ ِِ َت ٌُ ٜي ُ٘ اٜ٭َؾا٥ٔ ِٓ  ٔبَٔ
 املفزدات والرتاكيب:

ٍٛٔل: ِٓ َِٛغٞ:   كةلم ََ   ْطر:    نقش إلثوب اي
َ
 حإك

مس لمغربــهإ(أصيل) مفردهإ ا٭ؾا٥ٌ:
ّ
ن تصفّر إلش  يتغب ّ لونهإ َتُٓؿٌ:    , إلوقت حي 

ت بحبكة منطقهإ وقّوت :البيت شزح ن ي دعوته, فعربّيته تمب ّ
ن
هإ كإن حديث إلرسول إلكريم بإللغة إلعربّية خب  حّجة  ف

هإ عبر إلزمن.  
ُ
وب إلمنسوج من خيوط إل تفسد وإل يتغب ّ لون

ّ
ي مخإطبة إلعقل وإؤلقنإع, فىهي كإلث

ن
 ف

 ؟يف َا ًٜٞ ايؿ١ٝٓ ٚقح ايؿٛز٠

َِٛغٞ) -1 ٞٚ اي َٖامٔش ٍٛٔل  ِٓ َُ ّ إلكريم بنقشِّ ثوب منسو صّور منطق إللغة إلعربية إلذي تكلم به إلرّ  (:ٔب ج من سول إلهإشىمي

 لونهإ عبر إلزمن. خيوط قوية إل تفسد 
ّ
 وإل يتغب 

ٌُ ُْٔطَذِتٜٛي) -2 ُ٘ اٜ٭َؾا٥ٔ ِٓ إ ُيْصنُع منهإ نقٌش صّور إألصإئل خيو  (:َٔ
ً
 لونه عبر إلزمن.  لثوٍب ط

ّ
 إل يتغب 

بيعة بعنإرصهإ إلمز بر  ؾا٥د٠:
ّ
ي خت إلط

ن
 هذإ إلبيت. مثل: )إألصإئل(تلفة وإضحة ف

 

َِٓؿٔدٍع -10 َُ ِٝس٢  ٍٔ َغدٜٕد ٜغ ٜٛس٢ٔبَٔٔ    ٜؾاَشِت بُسٞن َُِك ِٝس٢  ٌٍ ٜغ ََٚسِب  ٢ٕ َٝا  ايَب
 املفزدات والرتاكيب:

  زنٔ:
ٌ
ُء بهإ, وإلجمع: أركإن  ؤليهإ إلّشي

ُ
ِند
َ
ي َيْست

 إلجوإنب إلت 
ُ
َحد

َ
 جدإر قوي وأ

  َٓؿدع:
ّ
نّ أو غب  مختّل  غري َكٛسب:   إلبةلغة إلوإضحة ايبٝإ:  ومتشقق.  ُمنشق  مهب 

  
  :البيت شزح

ّ
هوتفّوقت هذه إلل إ بإلبيإن وإلبةلغة, فىهي جدإر قوّي إل يمكن أن تتخلله إلتشققإت عبر غة عل غب 

إ. 
ً
ن إل يحيد عن طريقه أبد , وهي حبل مستقيم مكي  ن  إلسني 

 
ن شبه إللغة إلعربية  :الصورة الفيية , وهي حبل مستقيم مكي  ن جدإر قوّي إل يمكن أن تتخلله إلتشققإت عبر إلسني 

إ. 
ً
 إل يحيد عن طريقه أبد

َِٓؿٔدٍع)َا د٫ي١  َُ ِٝس٢  ٍٔ َغدٜٕد ٜغ   بةلغة إللغة إلعربّية وقّوتهإ.      (؟ٜؾاَشِت بُسٞن

  

٢ٕ ئطشس  ٍايسضٛ  ٍقا َٔٔ ايبٝا  ٕٓ ٟٓدازٚاٙ ايب) ٟآؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: " إ ـٓ مبكُٕٛ اسبدٜح ايػسٜـ. (ز ٝٓٔ ع٬ق١ ايٓ  ، ب

هإ نإبع من بةلغتهإ وبيإنهإ, وجمإل  أسلوبــهإ جمإل إللغة إلعربّية وتأثب 
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ـٕ -11 َٓ ٢ّ يف ٜن ِٔ ٔس٢ُ اإل٢ِض٬ٜ َٔ  ٍِ ِِ َتَص ٍٍ َخٔؿب   َٜٚي ِٓص٢ ََ َِٔ ٔعٚصٙ يف  َٚ  ٌٍ ِٗ  َض
 املفزدات والرتاكيب:

  ٔس٢ُ:
ُ
ه
ُ
نإف نٓـ:   حمإية وإلوطُن يحميه أهل

ْ
ك
َ
, وإلجمع: أ لُّ

ِّ
 إلظ

  ٔعٖص٠ٕ:
ُ
 وإلغلبة

ُ
ة وَّ
ُ
 وإلج َخٔؿب:  ديإر َٓصٍ:  إلق

ُ
صإبكبر فيه إلعشب وإلكال

ْ
خ
َ
 .مع: أ

 
ي نزل بهإ إلقرآن إلكريم, كؤنسإن نزل بديإر خصبة  :البيت شزح

هإ إللغة إلت 
ّ
ي ظّل إؤلسةلم؛ ألن

ن
إللغة إلعربية محمية ف

 تحميه وترعإه وتعزه. 
 

١ٓٝ َٚص ٢ٓٓ ايػاعس بطُات ايعسب  ٜاٖا، اذنس ث٬ثا َٓٗا. اتػ

ي ظل إؤلسةلم, دعإ بهإ رسول  
ن
ض, إتل عليه إلسةلم,  َسَعة معجمهإ, صإلحة لجميع إألغر  لغة إلقرآن إلكريم محمّية ف

ي فصإحتهإ وبةلغتهإ, قّوة ألفإظهإ وبيإنهإ. 
ن
 صوت حروفهإ أحل من إلعسل,  تفّوقت عل إللغإت ف

 

َٝايٞ يف ٜؾَسا٥دٖا -12 َٗا ايًَّ ََِت ِٔ َؾَبٔب   َسٖت٢ َز َٔ َٗاُز  ِٓ َٜ َٗا  ُْ ٜٛا  ََٚخٖس ُضًٞ
 املفزدات والرتاكيب:

 , وهي إلجوهرة إلثمينة(فريدة) مفردهإ ؾسا٥د:   .إلنوإئب ايٞ:ايًٝ
 : عرشهإ وقوتهإضًٛاْٗا    .سقط ٓس:َخ

 مإ إنحدر من إألرض, وإلجمع: أصبإٌب  َؾَبب:   .ينهدم ٜٓٗاز:
 

ن إلشإعر مكإنة إللغة قديًمإ ر  :البيت شزح عرشهإ ح يقإرنهإ بإلحإل إلمؤسف إلذي آلت ؤليه إليوم, فإنهإر إ بعد أن بي ّ

 ئدهإ بعد أمجإد عريقة, من ؤهمإل أهلهإ لهإ. إوسقطت فر 
 

 بطول إلليإىلي من إلتعب وإلمرض.  ولكّن ملكهإ قد سقط ر إلشإعر إللغة إلعربية ملكة تجلس عل عرشهإ صوّ  الصورة الفيية:

 

13- ُ٘ ِِ َتُٞٮ َبَدا٥ُٔع َٕ ٜي َْا ٕٖ َعِد َُٞكَتس٢ٔب    ٜنٜأ َٚ َْا٤ٕ   ِٔ َٔ  ٢ٕ ِٛ ََٔع ايٜه  ََطا
 املفزدات والرتاكيب:

 إلعرب, كنإية عن إللغة إلعربّية عدْإ:
ّ
 روإئع, ومفردهإ بديع بدا٥ع:   .جد

 بعيد ْا٤ٕ:    .آذإن, ومفردهإ َمسمع َطاَع:
 قريب َكرتب:

 
 لة, وكهو فبدت إللغة إلعربية مج :البيت شزح

ّ
 لوبــهإ أقض إألرض وأدنإهإ. ديع أسإ وبال جمإلهملم ي( ةإلعربيّ )أن

  

َُكرت٢ْا٤ٕا ايًٕٛ ايبدٜعٞ يف )َ  إلطبإق (؟ب، 
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ِٔ َبًٜٕد -14 َٔ َِْطَتِذٔدٜ٘  ٖٓا َع٢ًٜ ٜنَجٔب   َْٛرُي ٔيًَّٞؿٔغ  َٔ  ُ٘ َٜٚأَِجاٝي  َْا٤ٕ 
ِٗس٢م٢ امٜلا٤ يف ايٖؿِشسا٤ٔ ٔسنَي َبَدا -15 ُُ ِٔ َعاز٢ٍض ٜنٔرٔب   ٜن َٔ ٘ٔ َباز٢ْم  ٔٓ ِٝ  ٔيَع

 املفزدات والرتاكيب:
ْرب نجب:  بعيدأو قإٍص ْا٤:  (جدو)إ: نطلبه, وجذره ْطتذدٜ٘: 

ُ
   ق

ُُٗسم املا٤:  برق وسحإب ذ بازم:  ظهر بدا:  كمْن يصّب إلمإء ٜن
 سحإب ُمِطلّ  عازض:

 
هإ, من فصإر أهله وم,يتألم إلشإعر لمإ آل ؤليه حإل إلعربّية إلي :البيتني شزح إ أخرى غب 

ً
ي كةلمهم ألفإظ

ن
ون ف إ يستعب 

ي إللغإ
ن
جم ف خيل وإلمب 

ّ
ي إشتقإقهإ وترصيفهإ. وحإلهم هذإ كحإل من إلد

ن
 إلعربّية غنّية ف

ّ
ت إألخرى, وهم إل يعلمون أن

ي إلّصحر 
ن
ن ظهر له سحإب ذإ صّب إلمإء ف ي إألفق إل مطر فيه. قصد أن أهل إللغة إلعربية تخلوإ عنهإ  وء, حي 

ن
برق مطّل ف

ي كةلمهم حت  و 
ن
 ف

ً
 عندمإ وجدوإ بديل

ّ
ي إلمعتن كمإ تؤد

ّ
 يه إللغة إلعربّية. إن كإن إل يؤد

 
 :املياقشة والتحليل

 لدينإ مثله, و :ٍٚايؿٛز٠ ايؿ١ٝٓ يف ايبٝت ا٫
ّ
ه من بلد بعيد, رغم أن إعر إللفظ شيئإ نستعب 

ّ
ي مهو صّور إلش

ن
 نإتنإولقريب ف

  

ي كةلمه من لغإت أخرى, ويبتعد ع ايؿٛز٠ ايؿ١ٝٓ يف ايبٝت ايجاْٞ:
ن
ن صّور حإل من يستخدم هذإ إللفظ إلدخيل ف

ي إلّصحر 
ن
ن ظهر له سحإب ذإ إلعربّية بحإل من صّب إلمإء ف ي إألفق إل مطر فيه.  وء وإستغتن عنه, حي 

ن
 برق مطّل ف

 

بيعة بعنإرصهإ إلمز بر  ؾا٥د٠:
ّ
ي خت إلط

ن
 لخإمس عّش. مثل: )إلمإء, إلصحرإء(إلبيت إتلفة وإضحة ف

 

 إلطبإق  نجب(؟، ْا٤َٕا ايًٕٛ ايبدٜعٞ يف )

 
 ذلوهإ خعل أبنإء إلعربية إلذين دإلن عل عتإب إلشإعر هذإن إلبيتإن ي ؾا٥د٠:

 

١ٓٝ يف ْؿٛع أبٓا٥ٗا، ٚٓقح ذيواذنس ايػاعس بعض َعاٖس تس  .دع ايًػ١ ايعسب
خيلة يهملون إلعربية إلفصيحة, ويبتعدون عن معإ

ّ
ن جمهإ, ويفضلون إأللفإظ إلد ون بي  ن

ّ
من إلثقإفإت إألخرى, إل يمب 

 ألفإظ إلعربّية. 
 

 ايػاعس؟  ٟ أملؿسد٠ ا٭دٓب١ٝ أسد ايؿعٛبات اييت تٛادٗٗا ايًػ١ ايعسب١ٝ، نٝـ ْطتٛٝع بعح ايًػ١ ايعسب١ٝ َٔ ددٜد ٚؾل زا  ّداداضت

إ.  
ً
 بإلّرجوع ؤىل معإجم إللغة إلعربّية, وتوظيف ألفإظهإ إلفصيحة, حبيسة إلمعإجم, كتإبة ونطق

 

 ؟ٌٖ ٚؾ١ل ايٓػاعس ؾٝ٘ٚ ؟زاايٓتهس َا د٫ي١ ٖرا( ٤اايٖؿشس)أيؿاظ، َجٌ  ا٭بٝات تهسزت يف 

إد إلقديم. إ إلّصحر 
ّ
: دإللة عل أصإلة إللغة إلعربّية وموطن إلض ن  ء وردت مرتي 

 
ّ
ث عن إلل

ّ
إعر يتحد

ّ
ه جإء منسجًمإ مع تجربته إلشعرّية, فإلش

ّ
إعر فيه؛ ألن

ّ
ق إلش

ّ
ي نعم وف

ن
غة إلعربّية إلضإربة ف

 , وإحيإئهإ من جديد (ءإ إلّصحر ) إلقدم وموطنهإ
ّ
إ مت

ً
مس)خذ

ّ
 رمز  (إلش

ً
 لهذإ إؤلحيإء.  إ
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ِٖ َساَزَبٗا -16 ٍِٜؼ ث ِٓٔت ٝقَس َٚايَػَسٔب    ٜأِشَز٣ ٔبٔب ِٖٓبع٢  َٔ اي ِٝ ُٜؿٚسُم َب  ٫ٜ ِٔ ََ 
 املفزدات والرتاكيب:

 إللغة إلعربّية قسٜؼ:بٓت     .أهإن وعإب أشز٣:
ٓٓبع: سوّ  ايَػَسب:  .عل رؤوس إلجبإلو شجر صلب ينم اي

ُ
ب من شجر ت عل ضفإف و ى منه إلّسهإم, ينمرصن

َربة
َ
ي بةلد إلشإم عل شجر إلحور, وإحدته: غ

ن
 إلمإء وإألنهإر, وُيطلق ف

 
ن ألفإظهإ. : البيت شزح عيف بعربّيته إلذي إل يفّرق بي 

ّ
  من يحإرب إللغة إلعربّية إليوم ويعيبهإ إلجإهل إلض

 
 :املياقشة والتحليل

ي هذإ إلبيت ؾا٥د٠:
ن
ْبِع قريش/ ت ترإثية, مثل)كلمإ  إستخدم إلشإعر ف

َّ
َرِب /إلن

َ
إعر بإلب  وهذإ يدل عل  (.َوإلغ

ّ
ث إتأثر إلش

ي معإنيه وألفإظه ,إلقديم
ن
ي إلقديم ف ل إلعودة ؤىل إلشعر إلعربر

ّ
 تمث

َٚايَػَسٔب):َا د٫ي١ ِٖٓبع٢  َٔ اي ِٝ ي إللغة إلعربية :(ُٜؿٚسُم َب
ن
  إلعيب ليس ف

ّ
ي إلذي مإ وإن

ن
ن و  إل يتقنهإ من إلعرب إلعيب ف ن بي  إل يمب 

  ألفإظهإ. 
 

 ط١ يف مم١ا ٜأتٞ: خؾسم يف املع٢ٓ بني ايهًُتني ايًتني ذبتُٗا 

  َِرى ب
ْ
ز
َ
ِت بِ أ

ْ
َرْيٍش  ن

ُ
  ق

ُ
هإث       ّم َحإربــَ

َ
نَ رِّ َمْن إل ُيف  َبي ْ

ُ
 ق

َّ
َرِب   ْبِع إلن

َ
ٖٓ   َوإلغ   عل رؤوس إلجبإل. و شجر صلب ينم :ِبع٢اي

    أنهل مإءَ   ن خليل: إقإل جبر  
َّ
 إل ْبِع إلن

ُ
  من حيث

َّ
 وإلن

َ
 أنت

ّ
ٖٓ  ْشُ ينهُل ؤّل ن إلمإء.  :ِبع٢اي   عي 

 
 ذلوهإ خعل أبنإء إلعربية إلذين : هذإ إلبيت يدل عل عتإب إلشإعر ؾا٥د٠

 

ي )ؾا٥د٠  إلمثل إلشعتر
ي إلمعتن

ن
 إل يفرِّ : هذإ إلبيت يقإرب ف

ٌ
ن فةلن  وإلّسمي 

ّ
ث
َ
ن إلغ  بي 

ُ
 (ق

 
 ا، ٚٓقح ذيو.  ايعٝب يٝظ يف ايًػ١، ٚإمن١ا يف أبٓا٥ٗ

إللغة إلعربية لغة إلبةلغة وإلبيإن, نزل بهإ إلقرآن إلكريم بإعجإزه وبيإنه وبةلغته, فىهي أتّم إللغإت وأكملهإ, أّمإ  
إ من لغإت أخرى وتكلموإ بهإ. 

ً
هإ, بإبتعإدهم عنهإ, وإستعإرتهم ألفإظ

ّ
ي حق

ن
 أبنإء إلعربّية فهم مقرّصون ف
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ِِْتُسٝى ايَعَسب -17 ُ٘أ ٛٔٝك ِٓ ََ َُِح  َُِػَتس٢ٔب    ٖٞ ايٖط َٔ ا٭ٞيٜؿأظ  َٔ  ٌٍ  إٜي٢ َدٔخٝ
18- ُ٘ َْٜؿاَد ٜي ِْٓص ٫ٜ  ٢ِ ٜن َٚايٗطُدٔب    َٚٔؾٞ امٜلَعأد َٔ ايٗدٚز  ِٝ ُٝٚص َب َُ ُٜ  ِٔ َُ  ٔي

 املفزدات والرتاكيب:
ة ايٓدٓز:            .إلسهل ايٓطُح:  وإحدته دّرة, وهي إللؤلؤة إلكبب 
ي كةلم إلعرب وليست منه دخٌٝ:   .مهكةل  َٓٛك٘:

ن
دخلت ف

ُ
 كل كلمة أ

 من جوإهر وه, يخلنحو إلعقد من إلخرز و هو مفردهإ ِسخإب, و  ايٗطُدب:   .إل فنإء له ٫ ْؿاذ ي٘:

 

ّ إليوم ونجري و  :البيتني شزح ي ك  إللفظ إلعربر
إعر: هل نب 

ّ
ء إلدخيل وإلغريب من لغإت أخرى لنتكلم رإ يتسإءل إلش

ي إل
ن
ن ألفإظ إللغة. به, وف ن بي 

ّ
ن من إلمفردإت بإشتقإقهإ وترصيفهإ وأصإلتهإ, لمن يمب  ن ثمي 

  معإجم إلعربّية كبن
 

ي تخل
ّ إلت  ي

ِّ
ه من إلُحل ن إللؤلؤ وغب  ن بي 

ّ
 إلذي يمب 

ّ
ن مفردإت أو من إللؤلؤ و بمعتن أن ن بي 

ّ
إلجوإهر يستطيع أن يمب 

ي إلمعإجم, ولمثله ُوِض 
ن
 عت إلمإللغة إلعربّية وألفإظهإ ف

َّ
ن شجر إلن ن بي 

ّ
بع عإجم, وهذه إلصورة تقإبل صورة من إل يمب 

 
َ
ن ألفإظهإ.  ِب رَ وشجر إلغ ن بي   فحإرب إلعربّية لضعف قدرته عل إلتميب 

 

 ذلوهإ خعل أبنإء إلعربية إلذين هذإن إلبيتإن يدإلن عل عتإب إلشإعر  ؾا٥د٠:
 

 إؤلنكإر ػس:يف ايبٝت ايطابع ع  ّسز إيٝ٘ ا٫ضتؿٗاخايب٬غٞ ايرٟ   ضايػس
 

ُ٘ٚٓقح ايؿٛز٠ ايؿ١ٝٓ يف ) َْٜؿاَد ٜي ِْٓص ٫ٜ  ٢ِ ٜن ن إلذي إل ينفد.  (؟ َٚٔؾٞ امٜلَعأد ن إلثمي 
 شبه إللغة إلعربية وألفإظهإ وإشتقإقإتهإ بإلكبن

 

ُْٜه -19 ُٖا  َٔ ٢َٗدِت  ِِ ٜيٞؿٜع١ٕ ُد َٖاٜن ِٔ ٔغٖد٠ٔ ايٖتَعٔب    ٚسُز َٔ َٗجِت   َسٖت٢ ٜيٜكِد ٜي
20- َٓ ١ََُٕٜٚيٞؿٜع١ٕ ُضٔذ َُٞعًٔ ِٛٔف  َُِسَتٔكٔب   ِت يف َد  َٔ ِٝ َٗا َع ِٓ َٔ ُُِظ  ِٓٝعس ايٖػ ِِ َت  ٜي

 املفزدات والرتاكيب:
ّية تفيد إلتكثب   نِ: ٢ٗدت:  .خبر ة ُد

ّ
  هلح:         أصإبتهإ إلمشق

ً
 .أخرج لسإنه تعبإ

  َدٛف: 
ٌ
جوإف

َ
 حفرة عميقة مظلمة َُع٠١ًُٔ:  بإطن, وإلجمع: أ

 

 
  :البيتني شزح

كون إلروإئع من إأللفإظ كثب   ممن يستخدمون إللغة إلعربية يركزون عل إأللفإظ إلشإئعة, ويب 
ي معإجم إلعربية حت  بإتت هذه إأللفإظ تشك

ن
ة إستعمإلهإ. و إلكإمنة ف ي إلمقإبل هنإك كثب    من كبر

ن
وف

قإء مسجونة من إأللفإظ إلعربية إألصيلة ظلت حبيسة إلمعإجم لم ينظر ؤليهإ أحد, ؤذ حكم عليهإ بإلب
ي حفرة ُمظلمة إل يقربــهإ ضوء إلشمس. 

ن
 ف

 

 :املياقشة والتحليل

١َُٕٚٓقح ايؿٛز٠ ايؿ١ٝٓ يف ) َُٞعًٔ ِٛٔف  َِٓت يف َد ي  (؟ َٜٚيٞؿٜع١ٕ ُضٔذ
ن
 ف

ً
صّور إأللفإظ إلعربّية إألصيلة وقد أهملهإ أصحإبهإ مسجونة

 حفرة عميقة ُمظلمة إل يقربــهإ ضوء إلشمس. 

 ذلوهإخعل أبنإء إلعربية إلذين دإلن عل عتإب إلشإعر هذإن إلبيتإن ي ؾا٥د٠:
  

١َُٕ)َا د٫ي١  َُٞعًٔ ِٛٔف  َِٓت يف َد  .ترك إأللفإظ إلفصيحة وإهمإلهإ:(ُضٔذ
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بيعة بعنإرصهإ إلمز بر  ؾا٥د٠:
ّ
ي خت إلط

ن
ِلَمةٍ إلشمس/ )إلبيت إلعّشين.مثل: تلفة وإضحة ف

ْ
  (ُمظ

 

 ؟ٌٖ ٚؾ١ل ايٓػاعس ؾٝ٘ٚ ؟زا٫ي١ ٖرا ايٓتهسَا د)ايػُظ( أيؿاظ، َجٌ  ا٭بٝات تهسزت يف 

لُّ عل إلوضوح, وتنسجم مع إلمعتن إلذي وردت 
ُ
: تد ن مس مرتي 

ّ
ي ؤيقإظ عد إلشإإأر  إلش

ن
إلعربّية من  ر إلتعبب  عنه ف
نَ مرتقِ  ي قوله: ُيوقظهإ وجي من إلشمس, وقوله: ولفظة... لم تنظر إلشمُس منهإ عي 

ن
 ِب جديد, ف

ّ
إعر وظ

ّ
 إلش

ّ
َف , بمعتن أن

مس رمز 
ّ
 إلش

ً
 ؤلحيإء إللغة إلعربّية من جديد.  إ

  
ّ
ث عن إلل

ّ
إعر يتحد

ّ
ه جإء منسجًمإ مع تجربته إلشعرّية, فإلش

ّ
إعر فيه؛ ألن

ّ
ق إلش

ّ
ي نعم وف

ن
غة إلعربّية إلضإربة ف

 (ءإ إلّصحر ) إلقدم وموطنهإ
ّ
إ , وإحيإئهإ من جديد مت

ً
مس)خذ

ّ
 رمز  (إلش

ً
 لهذإ إؤلحيإء.  إ

 

َٛيَّ -21 َُا ٜقِد َت َٗاٜنأْٖ ٢ٕ ٔب ِِ َتُ٪ٔب    ٢ ايٜكاز٢ٜظا َٜٚي َٝا  ِْ َُٜ٪َٚبا إ٢ٜي٢ ايٖد  ِِ  ٜؾًٜ
 املفزدات والرتاكيب:

 إألمر وقإم بهتٛي٢١
َ
د
َّ
 يرجع, يعود, وجذرهإ: أوَب  ٜ٪ٚب:     . : تقل
رظة,  ايكازظإ:

َ
َرظ: وإحدته ق

َ
َرظ فلم يرجعإ, وإلق

َ
ي طلب إلق

ن
ة خرجإ ف ن

ي َعبنَ
 .شجر ُيدبغ بهورق من هو و رجةلن من بتن

 
إعر بإلب   :البيت شزح

ّ
ِ  إلقديم, ؤذ ث إتأثر إلش

ن ب إلمثل عند إلعرب, وهمإ  إللذْيِن  ذكر إلقإرظي ْ أصبحت حكإيتهمإ مرصن

ة خرجإ يبحثإن عن ورق شجر يستخدم للدبإغة و  ن
ي َعبنَ

عي هو رجةلن من بتن
ّ
َرظ, ولم يعودإ بطإئل, وهذإ حإل من يد

َ
إلق

ن إللذين لم يعودإ أنه توّصل ؤىل  إللفظ إلصحي ي إلحقيقة حإله كحإل هذين إلقإرظي 
ن
ي لغتنإ إلعربية ولم يصل ؤليه, وف

ن
ح ف

ء بعد عنإء بحثهمإ .   بّشي
 

 :املياقشة والتحليل
  ذلوهإخعل أبنإء إلعربية إلذين هذإ إلبيت يدل عل عتإب إلشإعر  ؾا٥د٠:

 
ي هذإ إلبيت  كلمإت ترإثية, مثل) إلق ؾا٥د٠:

ن
إعر بإلب  وهذإ يدل عل  إرظإن(. إستخدم إلشإعر ف

ّ
 ,ث إلقديمإتأثر إلش

ي معإنيه وألفإظه
ن
ي إلقديم ف ل إلعودة ؤىل إلشعر إلعربر

ّ
 تمث
 

ي إلمعتن قول إلشإعر:  ؾا٥د٠:
ن
  هذإ إلبيت يقإرب ف

َ
َ َوإنت ْ ب 

َ
ي إلخ

ّ َرجر
َ
ي ري ؤِ ِظ ف نِ ؤذإ مإ إلقإرِ   يإبر

َ  إلَعبن
ُ
 يُّ آبإظ

 

ٝٓٔ ذيو. ؾهس٠ ايكؿٝد٠ يف صبًُٗا ع٢ً امل  ّتكٛ  كاز١ْ بني سايني عاغتُٗا ايعسب١ٝ، ب

  ي إلنصف إإل
ن
إعر صفإت إلعربّية, ( 66-6)من إلقصيدة  ولف

ّ
إألحسن صوتإ وإألكبر عطإء, وأشإر  فىهي ذكر إلش

 ؤىل فصإحتهإ وأصإلتهإ, ومنإسبتهإ لكّل حإل نظًمإ ون
ً
إ ي إلشعر بر

 ء بهإ.  إ , وتغتنّ

  ي
ي إلنصف إلثإبن

ن
إ غريبة دخيلة, وأهملوإ لغتهم وصف حإل إلعرب  ( 56-65)ف

ً
إليوم وقد إستعإروإ لكةلمهم ألفإظ

 ,  إلفصيح وإلعإمي
ن ن ألفإظهإ عإمةأو إألصيلة, فمإ عإدوإ يفّرقون بي   .بي 
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ََُدًَِّد٠٠ -22 َٚايٚرٞنَس٣  ًَٞعٔكٔب   َٜا ٔغَٝد١ٜ ايٖكأد  َٕ ٔي ُٛٓ ََا َتِب َُٜ٪ٖضُظ  َٓا  ُٖ 
ََا َد -23 ََِذدٟا   َٕ ُّٛٛ َٓا َتُد ُِْٖ َٚاٞئشٜكٔب   َس٣ ٜقًٜ َٖاز٢  َََد٣ اٜ٭ِد ٘ٔ يف  ُِٔجًٔ  ٔب

 املفزدات والرتاكيب:
يخ, و  ٔغَٝد١:

َ
إد: علمإء إللغة إلعربّيةأو فضل أو إلمكإنة من علم  وذهو مفردهإ ش

ّ
 رئإسة. وشيخة إلض

ي بعدكم, وجمعهإ: أعقإب ايَعٔكب:
ي تأب 

وإل.  َََد٣:   إألجيإل إلةلحقة إلعإقبة إلت 
َ
  ط

ة إل وقت لهإ  اسٔبٜكب:   .إللغة إلعربية يٓكاد:ا
ّ
بة, وهي إلمد

ْ
 إلّسنة, وإلمقصود: إلعصورأو مفردهإ ِحق

:ٕٛ١ٛ ف اجملد:   .تكتبون َتُد
ّ

هر و  ا٭دٖاز:  إلرفعة وإلّش
ّ
 إلّزمإن إلطويلهو مفردهإ إلد

 
إعر شيو  :البيتني شزح

ّ
ي مجمع إللغة إل إللغة إلعربية وعلمإءهإ  خيخإطب إلش

ن
عربية,  ويعقد إألمل عليهم بتجديد ف

 ً ي نفوس إألجيإل, مشب 
ن
ي معإجمهإ وموإكبة تطور إللغة عبر إ مكإنة إلعربية ف

ن
ي حفظ أمجإد إللغة إلعربية ف

ن
ؤىل أثرهم ف

 إلعصور. 
 

 

 :املياقشة والتحليل
 ط١ مم١ا ٜأتٞ: خؾسم يف املع٢ٓ بني ايهًُتني ايًتني ذبتُٗا 

 ًَٓٚايٓزِن َٝد١َ ايٓطأدَٜا ٔػ ََُد َٕ َُٖٓا َُٜؤٖط َذ٠ْش٣  ََا تِبُٓٛ ي   إألجيإل إلةلحقة إلعإقبة ب:ايَعٔك.            ٔبَعٔكًِٔيُع 
ي بعدكم إلت 

 . تأب 

 ََُؤٖخ ِٛم ايُعِشُقٛب َعَصب١ يف    ب:ايَعٔك   بايَعٔكش ايٓظام َف
َّ
  ر إلقدم. عظم مؤخ

 

١ٓٝ سبؿعٗا يف ز   ؟ٜوأَا ايٓدٚز ايرٟ ٜكًٛع ب٘ عًُا٤ ايعسب

جمة حإت وضع معإجم لمصطل إآلدإب وإلعلوم وإلفنون إلحديثة, وإلّسىعي ؤىل توحيد إلمصطلحإت, وإلب 
ي موضوعإت إللغة إلعربية وقضإيإهإ. 

ن
  ويرتك للطالب .      وإلتأليف وإلنّش ف

ٝٓٔ د٫ي١  ِٝٔب  ؟تؿا٩ٍ ايٓػاعس يف ٖرٜٔ ايبٝت

ي مجإمع إللغة إلعربية. هو بمإ يبذلون من جلوجود علمإء يغإرون عل إلعربية ويعملون عل ؤحيإئهإ 
ن
 د ف

 

١ٓٝ تعٝد إيٝباي١ً  ضٗٛ اقرتح ضبًٟا يًٓ   ؟ٗا أيكٗا َٚهاْتٗا اييت تًٝل بٗاػ١ ايعسب

ي إللغة وألفإظه هو ج كل مإ إ إستخر -
ي إإلرجوع إىل إلمعإجم وكتب إلب  )بديع وجميل من معإبن   (ث إلعربر

 من إللهجة -
ً
ي إلمدرسة وإلجإمعإت ووسإئل إؤلعةلم. إلعإمّية وإل سيّ إستعمإل إللغة إلفصيحة بدّل

ن
 مإ ف

ي إستعمإل إللغة إلوقوف عل إأل  -
ن
 .ويرتك للطالب   وتصحيحهإ. خطإء إلشإئعة ف

١ٓٝ ٫ ٜعين إُٖاباي١ً اش ا٫عتص  .  ٍس٣، ْاقؼ ٖرا ايكٛخِ يػات أتع١ً  ٍػ١ ايعسب

ي إإلطةلع عل حضإ 
ن
ي إلّسفر ومخإطبة إآلخرين بلغتهم, إت إلثقر تعلم لغإت أخرى يفيدنإ ف

ن
إفإت إألخرى, إلمسإعدة ف

 إلعلم إل يقترص عل أصحإب لغة بعينهإ.   وموإكبة
ّ
ي إلعإلم وفهمهإ, ألن

ن
 أحدث إلتطوإرت ف

 

ٓٓع يف اشبايتشٓدخ باي١ً ١ٓٝ ٫ ٜعين ايتكٓعس يف ايًؿغ ٚايتؿ ٝٓٔ زػ١ ايعسب  ٜو. أٛاب، ب
  

َّ
ي أن أتكل

ي إللغة  م بإللغة إلفصيحة إل يعتن
ن
ث, أو هذإ أن أبحث عن إلغريب ف

ّ
إ إل تليق بمقإم إلتحد

ً
ع ألفإظ

ّ
أن أتصن

إ للطإلب. 
َ
ك أيض ي إلوقت نفسه. ويب 

ن
 فيمكن ؤيصإل إألفكإر بلغة سهلة سليمة وفصيحة ف

١ٓٝ تأيٟٝؿا ٚتؿٟٓٝؿا غعسٜدي١ َّع٬  ض١. اٚدز ٟاْٚجس ٟا و إبداع نجري َٔ ا٭عادِ بايًػ١ ايعسب

 ألنهإ لغة  
ّ
ر وإلت

ّ
ي أمور إلكون وإلحيإة, فوضع إلعرب وغب  إلعرب إلقرآن إلكريم إلذي دعإ إلنإس ؤىل إلتفك

ن
دبر ف

فإت وإلبحوث وإلكتب بهذه إللغة, خإصة عند
ّ
إتصإل إألعإجم بإلثقإفة إلعربّية, هذه إلثقإفة أّسست لهإ حضإرة  إلمصن

ي إألدب وإلفنون وإلعلوم مإ دعإ إألعإج
ن
 م ؤىل تعلمهإ. عربّية ؤسةلمّية ف
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ٟٓأقـ إىل َعذُو اي١ً -1  :ػٛ

 رَصَ : طشا بو -
َ
 ك عن. ف

 إلةلعب بإلصَّ : ٓاد١ايٖؿ -
ْ
 هو ج, و ن

ّ
ن شعره.  ِن نإجة إلعرب لحْس ب بّص آلة موسيقية, وكإن إألعّش يلق  رني 

- ٓٝ  : ١ايٝعسب
ّ
 ة نسبة ؤىل يعرب بن قحطإن إلذي ينتسب ؤليه إلعرب إلقحطإنيون. غة إلعربيّ إلل

 ميل ؤليه. : ْاشع١ َٔ ايبٝإ -

 إلعسل. : بَسايٖك -

- َٛ  نة وهي إلنوم. إلنإئمة, من إلّس : ٢ِضٓاي

 بإء, وهي إلخيمة. إلخيإم, مفردهإ إلِخ : ا٭خٝب١ -

 يوف. إلّس : بُكايٝك -

َٛا -  : ِٞغي
ّ
 وب. نقش إلث

ّ : ٌُؿَِٓت -   لونهإ. يتغب 

 .طلّ حإب إلمُ إلّس : ايعازض -

 : بَسايَػ -
ُ
ب من شجر ت ي بةلد إلشإم عل شجر ويُ  عل ضفإف إلمإء وإألنهإر, وينمهإم, ى به إلّس سوّ رصن

ن
طلق ف

 
َ
 بة. رَ إلحور, وإحدته: غ

 من إلجوإهر. و ه, يخلنحو إلعقد من إلخرز و هو خإب, و مفردهإ ِس : بُدايٗط -

ي عَ : ايكازظإ -
 رجةلن من بتن

َ
ي طلب إلق

ن
ة خرجإ ف ن  رَ بن

َ
  ,ظرَ ظ فلم يرجعإ, وإلق

َ
ورق من شجر هو ظة, و رَ وإحدته ق

 يُ 
ْ
 ه. بغ بد

2- ٚ ،١ٓٝ  َعاْٞ ايهًُات اآلت١ٝ:  اضتدسزعد إىل أسد َعادِ ايًػ١ ايعسب

 :َِ إ.  ََٚد
ً
 حزن

َ
  سكت

 :ََٛؾب   إلتعب. أو إلمرض  اي

 إختةلط إألصوإت.  :يٖؿَدبا  
 :ٌن تصفّر إلشمس لمغربــهإ.  ا٭ؾا٥   مفردهإ: أصيل, إلوقت حي 
 رئإسة. أو فضل أو إلمكإنة من علم و ذهو مفردهإ: شيخ, و  :ٔغٝد١ 

3- َ:َٔ ٌٓ رَ  َُٗسم:    ىِلي َو تٛىل:     ا ازبرز ايًػٟٛ  يه
َ
. ه

َ
  َب . أو : ٜ٪ٚب        ق

ٌٓ صبُٛع١ مم١ا ٜأتٞ: خسم يف املع٢ٓ بني ايهًُتني ايًتني ذبتُٗا ؾ -4  ط١ يف ن

َرى بِ  (أ 
ْ
ز
َ
ِت بِ أ

ْ
َرْيٍش  ن

ُ
  ق

ُ
هإث   ّم َحإربــَ

َ
نَ رِّ َمْن إل ُيف  َبي ْ

ُ
 ق

َّ
َرِب وَ   ْبِع إلن

َ
ٖٓ   إلغ   عل رؤوس إلجبإل. و شجر صلب ينم :ِبع٢اي

 أنهل مإَء  ن خليل: إقإل جبر             
َّ
 إل ْبِع إلن

ُ
  من حيث

َّ
 وإلن

َ
 أنت

ّ
ٖٓ   .ْشُ ينهُل ؤّل ن إلمإء.  :ِبع٢اي   عي 

 

إدِ َيإ ِش  (ب 
ّ
 إلض

َ
ة
َ
  يخ

ّ
ل
َ
رى ُمخ

ْ
ك
ّ
 َوإلذ

ٌ
ة
َ
سَّ  د

َ
إ ُيؤ

َ
ن
ُ
 لِ ه

َ
ون
ُ
 ُس َمإ تْبن

ْ
ي  ب:ٔكايَع.     ِب َعقِ ل

ي بعدكم.  إألجيإل إلةلحقة إلت 
  تأب 

              
َّ
خ
َ
ي ُمؤ

ن
وب َعَصبة ف

ُ
ْوق إلُعْرق

َ
  ب:ايَعٔك               .بإلَعقِ ر إلّسإق ف

َّ
  ر إلقدم. عظم مؤخ
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 س َٔ ْؿط٘ ٜٓادٝ٘: خّؿا آدع ايػاعس غاباْتصأٚ اطبت٘، س ٚطبخ٤ يف َٛايع قؿا٥دِٖ إىل ايتذسٜد; باضتشكاز اآلاٜعُد بعض ايػعس -1

٢ٔ (أ  َّ حيج٘ ايػاعس  ؟ٍٚاملداٜطب يف ايبٝت ا٫ ََ حهإ.   ؟ٚع٬
ْ
لغة إلعربّية, ومد

ّ
ي بإل

ّ  يخإطب إلشإعر نفسه, ويحثه عل إلتغتن

ٓٓاد١ ا٭دب (ب  ُ٘ بؿ  ؟ملاذا ٚؾـ ايػاعس ْؿَط

إجة إلعرب)
ّ
ن شعره, ووصف  إلشإع (صن إعر لحسن رني 

ّ
ر نفسه لقب لالعّش ميمون بن قيس إلش

إجة إألدب)
ّ
ي وجدإنه.  (بصن

ن
لة إللغة إلعربّية  ف ن  ليدّل عل مكإنة شعره وحسنه, ومبن

١ٓٝ َٚص -2 ٢ٓٓ ايػاعس بطُات ايعسب   ا.ٜاٖا، اذنس ث٬ثا َٓٗاتػ

ي ظل إؤلسةلم,     
ن
َسَعة معجمهإ, صإلحة دعإ بهإ رسول تل عليه إلسةلم, لغة إلقرآن إلكريم محمّية ف

ي فصإحتهإ وبةلغتهإ, قّوة ألفإظهإ وبيإنهإ.  ض, صوتإلجميع إألغر 
ن
 حروفهإ أحل من إلعسل,  تفّوقت عل إللغإت ف

ُٓٓت ذيو. خضذٌ ايػاعس عتّبا ع٢ً أبٓا٤ ايعسب١ٝ ايرٜٔ  -3  ريٖٛا، سٓدد ا٭بٝات اييت تك

  ٍد
َ
ْجِديه ِمْن َبل

َ
ْست
َ
ِظ ن

ْ
ف
َّ
ُ ِلل طب 

َ
ِب     ن

َ
ث
َ
 ك

َ
إ َعل

َّ
 ِمن
ُ
ه
ُ
إل
ْ
مث
َ
إٍء َوأ

َ
 ن

  ُمْه
َ
إك

َ
نَ َبد ْحرإِء ِحي 

ي إلصَّ
ن
ِذِب     ِرِق إلَمإء ف

َ
 ِمْن َعإِرٍض ك

ٌ
 ِلَعْيِنِه َبإِرق

 هإ َرْيٍش ثمَّ َحإَربــَ
ُ
ِت ق

ْ
َرى ِبِبن

ْ
ز
َ
َرِب     أ

َ
ْبِع َوإلغ

َّ
نَ إلن  َبي ْ

ُ
ق  ُيفرِّ

َ
 َمْن ل

  
ُ
ه
ُ
ِطق

ْ
 َمن

َ
ْمح َّ إلسَّ ي  إلَعَربر

ُ
ك ُ
ب ْ
ْ
ِب     أن ِ

ب َ
ْ
إِظ ُمغ

َ
ف
ْ
ِخيٍل ِمَن إألل

َ
 د

َ
 ؤىل

  
ُ
ه
َ
 ل
َ
إد
َ
ف
َ
 ن
َ
نٌ ل

ْ بن
َ
ي إلَمَعإِجِم ك ِ

ن
ِب     َوف

ُ
خ رِّ َوإلسُّ

ُّ
نَ إلد  َبي ْ

نُ ِّ  ِلَمْن ُيَمب 

 إ
َ
ُره كرِّ

ُ
إ ن  ِممَّ

ْ
ت
َ
ٍة ُجِهد

َ
ظ
ْ
ف
َ
ْم ل
َ
َعِب     ك

َّ
ِة إلت

َّ
 ِمْن ِشد

ْ
َهثت

َ
 ل
ْ
د
َ
ق
َ
 َحت َّ ل

  ٍِلَمة
ْ
ي َجْوِف ُمظ

ن
 ف

ْ
ت
َ
ٍة ُسِجن

َ
ظ
ْ
ف
َ
َهإ عَ     َول

ْ
ْمُس ِمن

َّ
ر إلش

ُ
ظ
ْ
ن
َ
ْم ت
َ
ِقِب ل

َ
نَ ُمْرت  ي ْ

 إِن ِبَهإ
َ
إِرظ

َ
 إلق

َّ
َوىل

َ
 ت
ْ
د
َ
َمإ ق

َّ
أن
َ
ِب     ك

ُ
ؤ
َ
ْم ت
َ
َيإ َول

ْ
ن
َّ
 إلد

َ
وَبإ ِؤىل

ُ
ْم َيؤ

َ
ل
َ
 ف

١ٓٝ يف ْؿٛع أبٓا٥ٗا، ٚٓقح ذيواذنس ايػاعس بعض َعاٖس تس -4  .دع ايًػ١ ايعسب
خيلة يهملون إلعربية إلفصيحة, ويبتعدون عن معإ

ّ
ون من إلثقجمهإ, ويفضلون إأللفإظ إلد ن ّ إفإت إألخرى, إل يمب 

ن ألفإظ إلعربّية.   بي 
 

 ٟ ايػاعس؟ أاملؿسد٠ ا٭دٓب١ٝ أسد ايؿعٛبات اييت تٛادٗٗا ايًػ١ ايعسب١ٝ، نٝـ ْطتٛٝع بعح ايًػ١ ايعسب١ٝ َٔ ددٜد ٚؾل ز  ّداداضت -5

إ.  
ً
 بإلّرجوع ؤىل معإجم إللغة إلعربّية, وتوظيف ألفإظهإ إلفصيحة, حبيسة إلمعإجم, كتإبة ونطق

 

 ايعٝب يٝظ يف ايًػ١، ٚإمن١ا يف أبٓا٥ٗا، ٚٓقح ذيو.   -6

إللغة إلعربية لغة إلبةلغة وإلبيإن, نزل بهإ إلقرآن إلكريم بإعجإزه وبيإنه وبةلغته, فىهي أتّم إللغإت وأكملهإ, أّمإ  
إ من لغإت أخرى وتكلمو 

ً
هإ, بإبتعإدهم عنهإ, وإستعإرتهم ألفإظ

ّ
ي حق

ن
 إ بهإ. أبنإء إلعربّية فهم مقرّصون ف

 ٜٔ َٔ ايكؿٝد٠: ريخ٤تو ايبٝتني ا٭سايف ق٤ٛ ق -7

١ٓٝ سبؿعٗا يف ز (أ    ؟ٜوأَا ايٓدٚز ايرٟ ٜكًٛع ب٘ عًُا٤ ايعسب

جمة  وضع معإجم لمصطلحإت إآلدإب وإلعلوم وإلفنون إلحديثة, وإلّسىعي ؤىل توحيد إلمصطلحإت, وإلب 
ي موضوعإت إللغة إلعربية وقضإيإهإ. 

ن
  للطالب . ويرتك   وإلتأليف وإلنّش ف

ِٝٔ.  (ب  ٝٓٔ د٫ي١ تؿا٩ٍ ايٓػاعس يف ٖرٜٔ ايبٝت  ب

ي مجإمع إللغة إلعربية. هو لوجود علمإء يغإرون عل إلعربية ويعملون عل ؤحيإئهإ بمإ يبذلون من ج
ن
 د ف

ٝٓٔ ذيو.  ّتكٛ -8  ؾهس٠ ايكؿٝد٠ يف صبًُٗا ع٢ً املكاز١ْ بني سايني عاغتُٗا ايعسب١ٝ، ب

  ي إلنصف إإل
ن
إعر صفإت إلعربّية, فىهي إألحسن صوتإ وإألكبر عطإء, ( 66-6)من إلقصيدة  ولف

ّ
ذكر إلش

 وأشإر ؤىل فصإحتهإ وأصإلتهإ, ومنإسبتهإ لكّل حإل نظًمإ ون
ً
إ ي إلشعر بر

 ء بهإ.  إ , وتغتنّ

  ي
ي إلنصف إلثإبن

ن
إ غريبة دخيلة, وأهملوإ  ( 56-65)وف

ً
وصف حإل إلعرب إليوم وقد إستعإروإ لكةلمهم ألفإظ

,  لغتهم إألصيلة,  إلفصيح وإلعإمي
ن ن ألفإظهإ عإمةأو فمإ عإدوإ يفّرقون بي   .بي 
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ـٓ متٓجٌ ايعٛد٠ إىل ايػعس  -9  ٚٓقح ذيو بج٬ث١ أَج١ً.  ،ايعسبٞ ايكدِٜ يف َعاْٝ٘ ٚأيؿاظ٘مث١ َعاٖس نجري٠ يف ٖرا ايٓ

إجة  إألدبإإستخدم إلشإعر كلمإت تر 
ّ
َرب, قريش , أخبية, صن

َ
ْبع, إلغ

ّ
 . ثية مثل: إلقإرظإن, إلن

١ٓٝ يػ١ ايكسإٓ ايهسِٜ:   -10  ايًػ١ ايعسب

١ٓٝ.  -أ  ٝٓٔ أثس ايكسإٓ ايهسِٜ يف عامل١ٝ ايًػ١ ايعسب  ب

 إلكريم إللغة إلعربية, وبإلقرآن ذإعت وإنتّشت, فجعل لهإ إلصدإرة وإلعإلمّية؛ ألن كثب   
ُ
 إلقرآن

َ
 حفظ

ً
من  إ

 غب  إلعرب دخلوإ إؤلسةلم وتعلموإ إلعربية. 

١ٓٝ خايد٠ خب -ب   ًٛد ايكسإٓ ايهسِٜ، ٚٓقح ٖرا. ايًػ١ ايعسب

 ألنهإ لغة إلقرآن إلكريم, فىهي محفوظة بحفظه وحمإيته, وبإقية ببقإئه, فإكتسب إلقدسّية وإلخلود. 

٢ٕ ئطشس  ٍايسضٛ  ٍقا -11 َٔٔ ايبٝا  ٕٓ ٟٓدازٚاٙ ايب) ٟآؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: إ ـٓ مبكُٕٛ اسبدٜح ايػسٜـ. (ز ٝٓٔ ع٬ق١ ايٓ  ، ب

هإ نإبع من بةلغتهإ وبيإنهإ, وجمإل أسلوبــهإ, كقول إلشإعر:  جمإل إللغة إلعربّية  وتأثب 
o  ٍإِزَعة

َ
لَّ ن

ُ
 ك
ْ
ْحَيت

َ
ِ أ
ّ
ِب    ُروٌح ِمَن إّلل

َ
ل
َّ
لَّ ُمط

ُ
 ك
ْ
ت
َ
 ِمَن إلَبَيإِن َوآت

o  
ْ
َمت

َّ
ل
َ
ك
َ
  ت

ً
ِصَحة

ْ
ْرآِن ُمف

ُ
ِب    ُسَوُر إلق

ُ
ض
ُ
ْرَمإِح وإلق

َ
َب إأل

َ
 َصخ

ْ
ت
َ
ت
َ
ْسك

َ
أ
َ
 ف

o  َإلو ِّ إشىِمي
َ
ِطٍق ه

ْ
 ِبَمن

َ
ي ل

ْ  و ّّ
ْ
ِسَجت

ُ
ْم تِغِب    ن

َ
ُصْل َول

ْ
ن
َ
ْم ت
َ
َصإِئُل ل

َ
 إأل
ُ
ه
ْ
   ِمن

١ٓٝ تعٝد إيٝٗا أيكٗا َٚهاْتٗا اييت تًٝل بٗا. باي١ً  ضٗٛ اقرتح ضبًٟا يًٓ -12  ػ١ ايعسب

ي إللغة وألفإظه هو ج كل مإ إ إستخر - 
ي إإلرجوع إىل إلمعإجم وكتب إلب  )بديع وجميل من معإبن   (ث إلعربر

 من إللهجة إلعإمّية وإل سيّ إستعمإل إللغة -
ً
ي إلمدرسة وإلجإمعإت ووسإئل إؤلعةلم. إلفصيحة بدّل

ن
 مإ ف

ي إستعمإل إللغة إلوقوف عل إأل  -
ن
 ويرتك للطالب.   وتصحيحهإ. خطإء إلشإئعة ف

ٌٓ مم١ا ٜأتٞ: أَا ز  -13  ٜو يف ن

١ٓٝ يف ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ املدتًؿ١.  (أ   نتاب١ ايهًُات ايعسب١ٝ حبسٚف أدٓب

ٝٓاضتدداّ َط (ب  ١ٓٝ. ُٓٝات أدٓب ١ٜٓ اإلع٬ْ  ١ يف نجري َٔ ايٝاؾٛات ايتذاز

١ٓٝ،  (ز  ١ٜٓ يف َٛاقـ ٜٓبػٞ ؾٝٗا اضتدداّ ايعسب ١ٜٓ. أٚ ايتشٓدخ باإلظبًٝص ١ٓٝ ٚاإلظبًٝص  اضتدداّ ايًػ١ املصدٚد١ بني ايعسب

 يرتك لتقدير املعمل والطالب. 

١ٓٝ ٫ ٜعين إُٖاباي١ً اش ا٫عتص -14  .  ٍ، ْاقؼ ٖرا ايكٛس٣خِ يػات أتع١ً  ٍػ١ ايعسب

ي إإلطةلع عل حضإ 
ن
ي إلّسفر ومخإطبة إآلخرين بلغتهم, ر تعلم لغإت أخرى يفيدنإ ف

ن
إت إلثقإفإت إألخرى, إلمسإعدة ف

 إلعلم إل يقترص عل أصحإب لغة بعينهإ.   وموإكبة
ّ
ي إلعإلم وفهمهإ, ألن

ن
 أحدث إلتطوإرت ف

 

١ٓٝ ٫ ٜعين ايتكٓعس يف ايًايتشٓدخ باي١ً -15 ٓٓع يف اشبػ١ ايعسب ٝٓٔ زؿغ ٚايتؿ  ٜو. أٛاب، ب

 
َّ
ي إللغة أن أتكل

ن
ي هذإ أن أبحث عن إلغريب ف

ث, أو م بإللغة إلفصيحة إل يعتن
ّ
إ إل تليق بمقإم إلتحد

ً
ع ألفإظ

ّ
أن أتصن

إ للطإلب. 
َ
ك أيض ي إلوقت نفسه. ويب 

ن
 فيمكن ؤيصإل إألفكإر بلغة سهلة سليمة وفصيحة ف

 اييت ًَٛعٗا:    ١ٝ٥ّ أبٞ متاببا ٟابدا ايٓػاعس يف قؿٝدت٘ َتأثس -16

 إلسَّ   
ُ
ت
ُ
َن إلك َبإًء مِّ

ْ
 ؤن
ُ
ق
َ
ي حدهِ            ِب ْيُف أْصد

ن
نَ إلِج  ف  بي 

ُّ
 إلَحد

ِّ
  د

َّ
  عِب وإلل

   ٔٓٝ  ٜٜو. أ٘ ٖرا ايتأثس، يف زأٚدب

إ, فتلك  
ً
ي تمإم فكةلهمإ من بحر إلبسيط, وبنفس حرف إلّروي أيض ي تمإم,  (بإئية) تأثر إلجإرم موسيقًيإ بقصيدة أبر أبر

 إلجإرم.   (بإئّية)وهذه 

١ٓٝ)اذنس دٛاْب َٔ تكؿريى دباٙ يػتو  -17     ؟(ايعسب
ّ
ك لتقدير إلمعل   م وإلطإلب. يب 

١ٓٝ تأيٟٝؿا ٚتؿٟٓٝؿا غعسٜدي١ َّع٬ -18  ض١. اٚدز ٟاْٚجس ٟا و إبداع نجري َٔ ا٭عادِ بايًػ١ ايعسب

  
ّ
ر وإلت

ّ
ي أمور إلكون وإلحيإة, فوضع إلعرب وغب  إلعرب ألنهإ لغة إلقرآن إلكريم إلذي دعإ إلنإس ؤىل إلتفك

ن
دبر ف

فإت وإلبحوث وإلكتب بهذه إللغة, خإصة عند
ّ
إتصإل إألعإجم بإلثقإفة إلعربّية, هذه إلثقإفة أّسست لهإ حضإرة  إلمصن

ي إألدب وإلفنون وإلعلوم مإ دعإ إألعإجم ؤىل تعلمهإ. 
ن
 عربّية ؤسةلمّية ف
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١ٓٝ يف َا ٜأتٞ: ٚقح ايٓؿٛز -1  ٠ ايؿٓ

َٗا -أ ُٜٛٔقع ١َٔٝ ايٖؿِشَسا٤ٔ  ٢َٓ ٔبأِخٔب ُِظ٢  َِٚض َٔ ايٖػ َٔ  ْٞ َٔ ايػٗٔبأٚ َِٚس َٔ ُِْظ  ٖ 
ي إلّصحر 

ن
ي خيمتهإ ف

ن
مس إ صّور إللغة إلعربية فتإة نإئمة ف

ّ
 إلنجم. أو ء يوقظهإ ضوء إلش

  

َِٛغٞ ٜي -ب  ٞٚ اي َٖامٔش ٍٛٔل  ِٓ َُ ُ٘ اٜ٭َؾا٥ٔ   ُْٔطَذِتٛٔب ِٓ ِِ تٔػٔبَٔ َٜٚي  ٌِ ُِٓؿ ِِ َت  ٌُ ٜي

ّ إلكريم بنقِش  ج من خيوط و منسب ٍثو  صّور منطق إللغة إلعربية إلذي تكلم به إلّرسول إلهإشىمي
 لونهإ عبر 

ّ
إ ُيْصنُع منهإ نقٌش لثوب, وإل تتغب 

ً
قوّية إل تفسد وإل يتغب  لونهإ عبر إلزمن.  وصّور إألصإئل خيوط

 إلزمن. 
 

َٗا اي -ز ََِت َٝايٞ يف ٜؾَسا٥دٖاَسٖت٢ َز ِٔ َؾَبٔب   ًَّ َٔ َٗاُز  ِٓ َٜ َٗا  ٜٛاُْ  ََٚخٖس ُضًٞ
صور إلشإعر إللغة إلعربية ملكة تجلس عل عرشهإ ولكّن ملكهإ قد سقط بطول إلليإىلي من إلتعب وإلمرض. 

  

ِٔ َبًٜٕد -د َٔ َِْطَتِذٔدٜ٘  ٖٓا َع٢ًٜ ٜنَجٔب    َْٛرُي ٔيَّٞؿٔغ  َٔ  ُ٘ َٜٚأَِجاٝي  َْا٤ٕ 
 لدينإ مثله, و صّور إ

ّ
ه من بلد بعيد, رغم أن إعر إللفظ شيئإ نستعب 

ّ
ي مهو لش

ن
 إأليدي.  تنإولقريب ف

    

ِٗس٢م٢ امٜلا٤ يف ايٖؿِشسا٤ٔ ٔسنَي َبَدا -ـ ٖ ُُ ِٔ َعاز٢ٍض ٜنٔرٔب   ٜن َٔ ٘ٔ َباز٢ْم  ٔٓ ِٝ  ٔيَع

ي كةلمه من لغإت أخرى, ويبتعد عن إلعربيّ 
ن
ة بحإل من صّب صّور حإل من يستخدم هذإ إللفظ إلدخيل ف

ي إلّصحر 
ن
ن ظهر له سحإب ذإ إلمإء ف ي إألفق إل مطر فيه. و ء وإستغتن عنه, حي 

ن
 برق مطّل ف

 

2-  ُ٘  ط يف ا٭بٝات اآلت١ٝ: خَا د٫ي١ َا ذبت

  َٔ َٔ  ٢َٖ َٗاٜأِش ِٛٔقُع ََ  ٢ّ ٢ٌ ايَبٖطا ََ َٔ ايٖكَسٔب اٜ٭ َٔ َٗا ٜأِس٢ًٜ  فوس. مكإنة إللغة إلعربّية           ََٚدِسُع ٜأٞيٜؿأظ
ّ
ي إلن

ن
   وأثرهإ إلجميل ف

 َِٓؿٔدٍع َُ ِٝس٢  ٍٔ َغدٜٕد ٜغ ٜٛس٢ٔب ٜؾاَشِت بُسٞن َُِك ِٝس٢  ٌٍ ٜغ ََٚسِب  ٢ٕ َٝا    بةلغة إللغة إلعربّية وقّوتهإ.   َٔٔ ايَب

 َساَزَبٗا ِٖ ٍِٜؼ ث ِٓٔت ٝقَس ِٔ   ٜأِشَز٣ ٔبٔب َٚايَػَسٔبََ ِٖٓبع٢  َٔ اي ِٝ ُٜؿٚسُم َب  ٫ٜ 
ي إللغة       

ن
ن ألفإظهإ.  إلعيب ليس ف ن بي  ي إلذين إل يتقنهإ من إلعرب وإل يمب 

ن
 إلعربية وإنمإ إلعيب ف

 

 ١َُٕ َُٞعًٔ ِٛٔف  َِٓت يف َد َُِسَتٔكٔب َٜٚيٞؿٜع١ٕ ُضٔذ  َٔ ِٝ َٗا َع ِٓ َٔ ُُِظ  ِٓٝعس ايٖػ ِِ َت  .ترك إأللفإظ إلفصيحة وإهمإلهإ   ٜي

  

٢ٓٓ بٗا ايٓػاعس عٔ اي١ًداضت -3 ١ٓٝػ١ ايسز َٔ ايكؿٝد٠ ث٬خ نٓاٜات ن إد. ؟      عسب
ّ
  بنت قريش, إليعربّية, إبنة إلعرب, إلض

 

 يف ايبٝتني اآلتٝني:   ّسز إيٝ٘ ا٫ضتؿٗاخايب٬غٞ ايرٟ   ضَا ايػس -4

ٖٓاَد١ٜ ا٭َدٔب َٜا َؾ ١َٔٓ ايَعَسٔب ََاَذا ٜطَشا ٔبٜو  ََِداح٢ اِب َِٚت ٔبٜأ   (إلتعّجب)     ٬َٖ َغَد

ٔٛ ِٓ ََ َُِح  ٖٞ ايٖط ِِْتُسٝى ايَعَسب ُ٘أ َُِػَتس٢ٔب  ٝك َٔ ا٭ٞيٜؿأظ  َٔ  ٌٍ    (إؤلنكإر)    إٜي٢ َدٔخٝ
  

ٌٓ مم١ا ًٜٞ: داضت -5  سز َٔ ايكؿٝد٠ َا ٜكازب َع٢ٓ ن

َٚاَْت -أ َِٝس  َٓص٢إذا َا ايكاز٢         ٜابٞسٟ إ٢ٔعقٍٛ ايٓػاعس:  ٜؾَسٓدٞ اشٜب  ٟٗ آباٝظ ايَع
إِن ِبَهإ

َ
إِرظ

َ
 إلق

َّ
َوىل

َ
 ت
ْ
د
َ
َمإ ق

َّ
أن
َ
ْم يَ   ك

َ
ل
َ
ِب ف

ُ
ؤ
َ
ْم ت
َ
َيإ َول

ْ
ن
َّ
 إلد

َ
وَبإ ِؤىل

ُ
 ؤ

ْٕ ٫ ٜؿٚس -ب     ُم بني ايَػٓح ٚايٓطُني. ؾ٬

هإ َرْيٍش ثمَّ َحإَربــَ
ُ
ِت ق

ْ
َرى ِبِبن

ْ
ز
َ
َرِب   أ

َ
ْبِع َوإلغ

َّ
نَ إلن  َبي ْ

ُ
ق  ُيفرِّ

َ
 َمْن ل
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١ٛبٝع١ بعٓاؾسٖا املشبس -6  . َٔ ايكؿٝد٠ ٌ ع٢ً ذيو بأبٝاتتًؿ١ ٚاقش١ يف ايكؿٝد٠، ديِّدت اي

ْحَرإِء ُيوِقظَهإ  ِبَيِة إلصَّ
ْ
ْمِس    َوْستنَ ِبأخ

َّ
ٌ ِمَن إلش  هْمٌس ِمَن إلشهِب أو َوْجي

إ
َ
نَ َبد ْحرإِء ِحي 

ي إلصَّ
ن
ُمْهِرِق إلَمإء ف

َ
ِذِب   ك

َ
 ِمْن َعإِرٍض ك

ٌ
 ِلَعْيِنِه َبإِرق

 
َ
ي ل

ْ ّّ ِّ إلَو إشىِمي
َ
ِطٍق ه

ْ
 و ِبَمن

ْ
ِسَجت

ُ
ْم    ن

َ
ُصْل َول

ْ
ن
َ
ْم ت
َ
َصإِئُل ل

َ
 إأل
ُ
ه
ْ
 تِغِب  ِمن

ِلَمةٍ 
ْ
ي َجْوِف ُمظ

ن
 ف

ْ
ت
َ
ٍة ُسِجن

َ
ظ
ْ
ف
َ
ِقِب    َول

َ
نَ ُمْرت َهإ َعي ْ

ْ
ْمُس ِمن

َّ
ر إلش

ُ
ظ
ْ
ن
َ
ْم ت
َ
 ل

 

١ٛبام غري َس٠ يف ا٭بٝات، اذنس َجايني ي٘.  -7 ِ نإءٍ )ٚزد اي ًوإ), (ب, ُمقب 
ْ
د
َ
ْجًوإ, ش

َ
, يوقظهإ), (ش  (َوْستن

 

ـٓ أيؿاظ، َجٌ  -8  ؟(ايٓػُظ)، (٤اايٖؿشس)تهسزت يف ايٓ

  ؟زا٫ي١ ٖرا ايٓتهسَا د - أ

إد إلقديم. إ إلّصحر 
ّ
: دإللة عل أصإلة إللغة إلعربّية وموطن إلض ن  ء وردت مرتي 
لُّ عل إلوضوح, وتنسجم مع إلمعتن إلذي أر 

ُ
: تد ن مس مرتي 

ّ
ي ؤيقإظ عد إلشإإإلش

ن
إلعربّية من  ر إلتعبب  عنه ف

ي قوله: ُيوقظهإ وجي من إلشمس, وقوله: ولفظة... لم تنظر 
ن
نَ مرتقِ جديد, ف  ِب إلشمُس منهإ عي 

ّ
, بمعتن أن

مس رمز 
ّ
َف إلش

ّ
إعر وظ

ّ
 إلش

ً
 ؤلحيإء إللغة إلعربّية من جديد.  إ

  

  ؟ٌٖ ٚؾ١ل ايٓػاعس ؾٝ٘ - ب

  ,نعم
ّ
ث عن إلل

ّ
إعر يتحد

ّ
ه جإء منسجًمإ مع تجربته إلشعرّية, فإلش

ّ
إعر فيه؛ ألن

ّ
ق إلش

ّ
ي وف

ن
غة إلعربّية إلضإربة ف

 , وإحيإ(ءإ إلّصحر ) إلقدم وموطنهإ
ّ
إ ئهإ من جديد مت

ً
مس)خذ

ّ
 رمز  (إلش

ً
 لهذإ إؤلحيإء.  إ



 .......................................العالمة الكاملة(.0076266000)  عواد عبادة/  الدكتور)

 اللغة العربية / الفصل الدراسي الثاني          طريقك إىل اإلبداع والتميز.......ال نرضى بأقّل من العالمة الكاملة 68
 

 

 

 

 ارتاطش٠
ٕٓ ُت طابكّاتعًٓ  ٟٓ َٔٓف اشباطس٠ أ فهش٠ أٚ حادث١ َا أٚ ش عٔ ٚد١ٗ ْظش ايهاتب ٚاْطباعات٘ جتاٙ ظاٖش٠ َا حذٜح ٜعٓب ْجش

َٞ صٜاد٠, ٚدربإ خًٌٝ  بٗا يف ايعؿس اسبدٜح:اَٚٔ أبسش نٓتعبري, ٚصذم ايعاطف١, صٜٛش ٚايٓتٔ ايٓتباإلجياص, ٚحِظ طِٚتٓتَا, 
 دربإ, ٚأمحذ أَني.

 منٛرج خاطش٠
 ع٢ً ايٖٛر(، ثِ أدب عٔ َا ًٜٝٗا: اقسأ اشباطس٠ اآلت١ٝ بعٓٛإ )سسؾٟا

 طُهاألمس ّٓت ٓظّللطائكٕ بعض املسنبات نتابتُ خلف مسنباتَه، ّ ْع إىل ما حيلطّلبالّت ري أحٔاىًابُ أشمات الّطو الرٖ تطّبَأالّط )قد تسدُّ 
بٔيَا  ب زاعَٔا(( ّغريٍنا، إىل أٌ تصل إىل ادتنل٘ األنجس شْٔعًا))ضازح٘ ّالّسأّ ساف٘، ّال ضٔنا أماو عبازات، مً مجل: ))قاٍسٗ الربازٖ(( بالّط
 ٕ علٙ الييب(( بجبْت الٔاء.... .علٙ الييب(( اليت تهتب دائنا ))صّل َا، ٍّٕ: ))صّلنّل
َّّحني تفّه  ّٔنٌْ يف مدازضَه ّيف أثياء حصص الّلطلبتيا ٓتعّل س يف أ خيسجٌْ إىل  (، ثّه٘ ّجْب حرف الٔاء يف فعل األمس )صّلػ٘ العسب

َٔالّش ضخن٘ .... تصل إىل  نٌْ يف مسنباٍتّٓتحّه حافالٍتأّ  عسٓطٕ امليانب ّبشْازب نجٔف٘ ّعطالت مفتْل٘ ٓكْدٌّ قالباٍتّا زجاالّ َسازع ل
ٌّىتٔج٘ مفاُد تأثري معظه الٔافطات ٍْ ضَه، ّنرلو ٘ مً مدّزَّٓيحْ ل بالكاعدٗ اليف ما ٓتعّل إقياعًا ائكني قد ٓبدٌّ للطلب٘ أشدٍَّؤالء الّط ٍا أ

ّٔ  .٘ أحٔاىًااليت ختالف قْاعد العسب
 ًِ ٘ اّلحمأّ االلتفات إلُٔ   ٓطتحّلال ًاٍامشّٔ اخلطأ أمسًا ّدُعػ٘، ّمً َٓقُ اخلطأ يف الّلبني مً ٓؤّز ٓبكٙ الفسم خطريًا نليا خيطٙء، له

 تصحٔحُ.
ّٖحنْ  ّْعلُٔ، أتساىا ىسى  ٘ مسنب٘ حتنل عبازات مهتْب٘ بطسٓك٘ ري، مييع تسخٔص أّٓص يف دائسٗ الّطمتخّص مجالٔ٘ شائدٗ إذا حلنيا بْجْد لػْ

 .خطأ؟ ٍرا إذا اتفكيا علٙ ضسّزٗ ّجْدٍا أصاًل
ّٔاإلعالٌ إّلاطني ّشسنات ص للخّطسخَّا ٍُّٓل حنله بأّل ٍا ّصسفَا ّإمالئَا، مع ميع اضتخداو حنْ ٘:ا بعد امتحاٌ يف أصْل اللػ٘ العسب
 !باتًا اللَج٘ العامٔ٘ ميعًا

ّّٔبعد، فالّل   ٘ علٙ اضتنسازِ ّبَائُ((.ٙ أٌ ىعنل حبصو ّجدٍّّّٓج مجٔل ىتنّي ضحس خاّص ٘ ّالْجْدّْٓ٘، لػ٘ اهلػ٘ العسب

1- ٜٓ  ح زأٜو.إيٝ٘؟ ٚٓقد ايهاتب١ يف َا ذٖبت ٌٖ ت٪

 ايٝافطات ٚغريٖا. ١ٜٓٚ ٚيػ١ٜٓٛ أذتظٗا يف اإلعالْات حنٛ طا٤ نجري٠; إَال١ٝ٥ ٚخيف ٚدٛد أ  أٟشافكٗا ايٚأْٚعِ أؤٜٓذٖا,  

ـٓعبٛ أخس٣ ملكٛي١: )) اقرتح ضب٬ٟ -2  .يػ١ خاي١ٝ َٔ ا٭خٛا٤(( غري َا ٚزد يف ايٓ

  دع١ اإلعالْات ٚتٓكٝخٗا بًػ١ ط١ًُٝ.اتاب١ ايٝافطات ملشايتعاقذ َع َتدصصني يف ستالت ايذعا١ٜ ٚاإلعالٕ ٚن  
ٌٓ  عٔ مخطني ن١ًُ يف ٚاسد َٔ املٛقٛعني اآلتٝني: انتب خاطس٠ مبا ٫ ٜك

  يت.ٜٖٓٛيػيت 

 ًٓ ًٓاي  عبري عٓٗا؟ظإ, نٝف ْطٛع٘ يًٓتػ١ أداتٗا اي
 التقويه الذاتّي

 ين:د َٔ أْٓبعد نتابيت اشباطس٠ أتأن١ 
ّٓشت عٔ ٚد١ٗ ْظشٟ يفعٓب -1  . ايًػ١ ايعشب١ٝ بٛضٛح تا

 ساعٝت االختصاس ٚاإلجياص. -2

 ف.شت عٔ َا جيٍٛ يف خاطشٟ بصذم َٔ غري تهًٓعٓب -3

 ايتضَت حظٔ ايتصٜٛش ٚارتٝاٍ. -4
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ٮ إن   -0 ِّ٥ ـَ َْ    ٢ٛتٮ ُٯِطبُّ ٦ْ٤َ ال ُا ِِ ٘ٮ   ٣ ة٩ِ ٦ْ٤ ٨ْاءِ ٨اٍء أْ
ِّ ٘ٮ َرٯٓا٩٧ِِ  -2  َوِةَا٬٧اِرِه َوٌِٰب َز٤ا٩٧ِ    ٤َؽَضتًا ِةا١َؽةٰ
٫ْ  ٧ََؾَل  -3 َٝ  ٠َ ا١ف  ٩ِٰ   َٯ٥ِْلٮ ا١ِْتْلؽِ  َىاِض ٮ ااَل٤ِٰؽِ  ٤َْلَٮ  ِ٘  ُةْفَخا٩٧ِْ  ِ٘

 

 ا١خٍّٰٜ ا١ٓؽوىٮ ١ألةٰات ا١فاةٜث#
 

ُٞٚ ِٔ ٫ ٝأَض ََ ُٜٔشٗب  ٕٖ قًيب  ٘ٔ َ إ  ِٔ عٓا٤ٔيف َعٓا٤ٕ أعٔعِ ب
/ةٮ ٠ْٛ  نَ  إنْ  ٣ْ  /٦٤َْ  ُب  ِضْب  يُ    ـَ /ئ٦ْ  ٧ا عَ  ٘ٮ ٤ٮ ال ُا  ٣ْ  أعْ    /٪ٮ ِب  ُِ  ئٮ ٧ا عَ  ٦٤ْ   

 - -ٮ  - / -ٮ  - - / - -ٮ  - - -ٮ  -  / -ٮ  -ٮ  / -    -ٮ   -
 

ٔ٘ ْٔ َٚطٝٔب َشَأْ٘  ََسَسبٟا ٔبايَسبٝع٢ يف َزٜعا  ٔٙ  َٚٔبٜأْٛاز٢
/ِةؽْ  َة٦ْ  ٤َْؽ َح  /٘ٮ عِ  ةٮ رَ     ٩٧ِْ  ٤ا زَ  ِب  /وٌٮ ٪ٮ رِ  /وا  أنْ  وِب  ٩٧ِْ  ْا َريْ   

 - -ٮ ٮ  / -ٮ  -ٮ  / - -ٮ ٮ  - - -  / -ٮ  -ٮ  / - -ٮ  -
  

ٍَ ٌَ ََْص ِٗ ُِٔػٞ اٞئبِػس٢ َقأسٜو ايٖط َٜ ٔ٘ َٞ ٔؾٝ َٔري٢ ََِػ ِ٘ ٔؾٞ اٜ٭ ْٔ  ُبِطَتا
٩ْ  زَ  نَ  ـَ /١َْؿ  /٠َْٞ  َىا حِ  َل    /َٯ٠ْ  ٤َْق  هِ  ٘ٮ كٮ ٯ٣ْ  رِ  ِةْق    /٘ٮ رِ  ٤ٮ اَ     ٩٧ِْ  حا ُةْؿ   

 - - -  / -ٮ  -ٮ  / - -ٮ  - - -ٮ  - / -ٮ  -ٮ  / - -ٮ ٮ 
 

 أ٣ٓ٧ ا٨١ِؽ ٘ٮ حٍّٰٜ األةٰات ا١ّفاةٜث، ذ٣ أسب ٦ْ ا١ّفؤا٦ٰ١ اٱح٦ٰٰ#
 ٤ا ا١خ٢ٰٓٙخان ا١ؽئٰفخان ا٢١خان حّٟؽرحا ٘ٮ األةٰات؟ -1
 ٤ا ا١ّه٬ر ا١ٙؽْٰث ٫١اح٦ٰ ا١خ٢ٰٓٙخ٦ٰ؟ -2
 ٝ حالضَ أن ا١خ٢ٰٓٙخ٦ٰ ا١ؽئٰفخ٦ٰ ا٢١خ٦ٰ حّٟؽرحا ٘ٮ األةٰات، ٪٥ا#٢ٓ١
الُح٦ْ (ح٢ٰٓٙث  -1  ِْ الُح٦ْ ٮ ٮ ) #ون٬رحا٪ا ا١ٙؽْٰخان (- -ٮ  -٘ا ِٓ  "(- - -٘االُح٦ْ )و (- -َ٘
٦ُْ٢ )ح٢ٰٓٙث  -2  ِٓ ْٙ ٦ُْ٢ ٮ ) #ون٬رح٫ا ا١ٙؽْٰث (-ٮ  - -٤ُْفَخ ِٓ ْٙ  "(-ٮ  -٤َُخ

 فائدة#
  ؽوض وا١ّيؽب" (- - - ٘االُح٦ْ )ال حأحٮ َٓ  إال ٘ٮ ا١
  ٘ٮ ةطؽ ا١غٰٙٗ" (-ٮ ٮ  -٤فخ٦٢ٓ )ال حأحٮ ن٬رة 

 اٱحٮ#٨ط٬ ٥ٞا حالضَ أن ا١تٰج ٯخ٬ٟن ٦٤ ـج حٰٙٓالت، ذالث ٫٨٤ا ٘ٮ ٠ٞ كٍؽ، ٢ْ٭ ا١
الُح٦ْ  ِْ الُح٦ْ  ٘ا ِْ ٦ُْ٢ ٘ا ِٓ ْٙ الُح٦ْ     ٤ُْفَخ ِْ الُح٦ْ  ٘ا ِْ ٦ُْ٢ ٘ا ِٓ ْٙ  ٤ُْفَخ

 - -ٮ  - / -ٮ  - - / - -ٮ  -   - -ٮ  - / -ٮ  - - / - -ٮ  -

٘ٔ خٖفِت ٜا خفّٝفا       :ٖٛ  َٚؿتاح حبس اشبؿٝـ، ِٔ َفِأعالُت   اذتشناُت ب ًُ َُِظَتِفٔع  ِٔ  َفِأعالُت
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ِْ ِٔ ٚا٭زض٢ َغٓت٢ ايٖطُا٤ٔ يف ََْػ ِ٘ ايٖسبٝع٢ ََعاْٞ َٔ ْٔ  أٚ أٞيَشا
 ٦٤ م ْا ٧ؽ ر ةٮ ع أو أل ضا ٩٧ ٤ا ء ول أر ض كج ح٭ ن غ ٦٤ ٘ؿ س

 - - -/ -ٮ  –ٮ  / - -ٮ  -  - -ٮ  -/ -ب  –ٮ  /- -ٮ ٮ 
 ٘اْالح٦     ٤خ٦٢ٓٙ        ٘االح٦ الح٦       ٤خ٦٢ٓٙ      ٘اْالح٦ ِٓ َ٘ 

 

 
 

َّ َؾ 1 ِِِشْا َْ َٜٚيِ ٜأ ِِ يب  ٍٍ ٔبٓا ٜأٜي ِٔ َخٝا َٔ 
 ٣َ١ْ  ِب ٧ا اَ   /٦ْ٤ِ َخ ٯا ٦ْ١ِ   َا ٣٧َْ  ٣َ١ْ  و  /ةٮ  ٧ا َم َنْص 

 -ٮ  -ٮ  / - -ٮ  -  -ٮ  -ٮ  / - -ٮ  -

2 ٌِ ِٔ ٝق َّ ٔيُ ُٔ ٖهرا اهلٛ ٣ يف ٫ ََِس ٜقِد اسٝبِط  ٜأ
٠ْ لِ ٦ْ٤َ ال  ُٛ/ ٪ ٠ْ ِ٘ ْػ َا ٤َؽْ  /٪ا َك َذْل ُضْؿ  َوى ـََم  َٛ  ُن 

 -ٮ  -ٮ  / - -ٮ  -                     -ٮ  -ٮ  / - -ٮ  -
 

 ٤ا ْػد ا١ّخٰٙٓالت ا١خٮ حّٟؽرت ٘ٮ ا١تٰخ٦ٰ ا١فاة٦ٰٜ؟
٢ٓ١ٝ الضِج حٟؽار أرةّ حٰٙٓالت ٘ٮ ٠ّٞ ةٰج ةطؼف ا١خ٢ٰٓٙث األعٰؽة ٦٤ ٠ّٞ كٍؽ ٦٤ ةطؽ 

 ا١غٰٙٗ ا١ّخام، و٪ؼا ٤شؾوء ا١غٰٙٗ"
 

 :ْطتٓتر إٔ

  ٤شؾوءًا"أو ةطؽ ا١غٰٙٗ ٯأحٮ حا٤ًّا 
  ،الُح٦ْ     #٪٬ وزن ا١غٰٙٗ ا١ّخام ِْ ْا الُح٦ْ  َ٘ ِْ ْا َ٘  ٦ْ٢ُ ِٓ ْٙ الُح٦ْ       ٤ُْفَخ ِْ ْا َ٘  ٦ْ٢ُ ِٓ ْٙ الُح٦ْ ٤ُْفَخ ِْ ْا َ٘ 
  ،ٰٗٙ٦٢ُْ    #٪٬ وزن ٤شؾوء ا١غ ِٓ ْٙ الُح٦ْ ٤ُْفَخ ِْ ْا َ٘        ْ٦٢ُ ِٓ ْٙ الُح٦ْ ٤ُْفَخ ِْ ْا َ٘ 
 ان رئٰفخان، ٪٥ا#ةطؽ ا١غٰٙٗ ٩١ ح٢ٰٓٙخ 
الُح٦ْ ) -1 ِْ ْا الُح٦ْ ٮ ٮ )# ون٬رحا٪ا ا١ٙؽْٰخان (- -ٮ  -َ٘ ِٓ  "(- - -٘االُح٦ْ )و (- -َ٘
2- ( ٦ْ٢ُ ِٓ ْٙ ٦ْ٢ُ ٮ ) #ون٬رح٫ا ا١ٙؽْٰث (-ٮ  - -٤ُْفَخ ِٓ ْٙ  "(-ٮ  -٤َُخ
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1 ِْ ِٔ ٚا٭زض٢ َغٓت٢ ايٖطُا٤ٔ يف ََْػ ِ٘ ايٖسبٝع٢ ََعاْٞ َٔ ْٔ  أٚ أٞيَشا
 ٦٤ م ْا ٧ؽ ر ةٮ ع أو أل ضا ٩٧ ن غ ٦٤ ٘ؿ س ٤ا ء ول أر ض كج ح٭

 - - -/ -ٮ  –ٮ  / - -ٮ  - - -ٮ  -/ -ب  –ٮ  /- -ٮ ٮ 
 ٘اْالح٦     ٤خ٦٢ٓٙ        ٘االح٦ ٘ٓالح٦       ٤خ٦٢ٓٙ      ٘اْالح٦

ٜ٘اَزٓد 2 َٔ زا٥ٔعا َعِبٜكس٢ َٛيٝٔد دٟ ايًَِّش َََع ايٖؿباح٢ اي  ََٜتٗاد٣ 
 ي ت ٪ا دى م ْم ص ةا ض٠ و ١ٮ دي رد د دل مح ن را ئ غي غب ق ري ًي

 - -ٮ  -/ -ٮ  –ٮ / - -ٮ ٮ  - -ٮ  -/ -ٮ  –ٮ  /--ٮ  -
الح٦        ٤خ٦٢ٓٙ         ٘اْالح٦ فاغالتي  وتفػني     فاغالتي ِٓ َ٘ 

3 ُ٘ ِٓ َْٜؿطٞ َٜٚطين ٜيُٛغٔػًُٞت ٔباٞيُدًٔد َع ٘ٔ يف اشٝبًٞٔد  ِٝ  ْاَشَعِتين إٜي
 ٧ا ز ْج ٧ٮ إ ١ٮ ِه ٠٘  ع٠ د ٧ٗ  ـٮ و ط  ٧ٮ ٬١ ش ٠ٕ ت  ة٠  ع٠ د ٦ْ ٪٬

 - -ٮ  -/ -ٮ  –ٮ / - -ٮ  - - -ٮ   -/ -ٮ  –ٮ / - -ٮ ٮ 
 ٘اْالح٦    ٘اْالح٦    ٤خ٦٢ٓٙ    ٘ٓالح٦      ٤خ٦٢ٓٙ       ٘اْالح٦

ٓٗؿُٛع ٔنباّزا 4 ُّ ٚإذا نأَْت اي َُسأدٖا اٜ٭ِدطا  َتٔعَبِت يف 
 ت ع ةج ٘ٮ م را د ٪٠ أج ـا ٬٤ وإ ذا ٞا ن ح٦ ن ٬٘س ك ةا رن

 - - -/ -ٮ  –ٮ / - -ٮ ٮ  - -ٮ ٮ  / -ٮ  –ٮ / - -ٮ ٮ 
 ٘ٓالح٦       ٤خ٦٢ٓٙ     ٘االح٦ ٘ٓالح٦      ٤خ٦٢ٓٙ       ٘ٓالح٦

ُ٘ أَثِس 5 ِٔ ٜي ََ ُُِت  َٜ  ِِ َِٝس ٜي َٔ ايٚط َٔ  ٚسٝا٠٠ 
 وح ٯا ح٦ م ٧ؿ  س ٯؽ ٣١ ي ٤ج ٦٤ ل ٪٬ أ ذؽ

 -ٮ  -ٮ  /- -ٮ ٮ  -ٮ  -ٮ  /- -ٮ  -

 ٘ٓالح٦      ٤خ٦٢ٓٙ ٘اْالح٦   ٤خ٦٢ٓٙ

ِٝٔو 6 ِٖٔدٟ إٜي ٤ِٕٞ يف ايعٝٔد ٝأ ٟٖ َغ ِٜٔو أ ٤ِٕٞ ٜيَد ٌٗ َغ ٬ََنٞ ٚٝن  ٜا 
 ٯا م ال ٞٮ و٠ٞ ل كٮ ئ٦ ل دي ٞٮ ٠٘ ْٮ د أ٪ـ دي إ ١ٮ ٞٮأي َي كٮ ئ٦ 

 - -ٮ  -/ -ٮ  –ٮ / - -ٮ  - - -ٮ  -/ -ٮ  - -/ --ٮ -
 ٘اْالح٦    ٤خ٦٢ٓٙ    ٘اْالح٦ ٘اْالح٦  ٤فخ٦٢ٓٙ    ٘اْالح٦

7 ٍْ ٌْ َٚعِد ُّ اٝ٭َٛز٢ َعٞك ُّ ْٚٔعا ٓٚعا  ؾإذا ٚي١ٝا َتٛي٢١ اي
 ف إ ذا و١ٮ ٯا ت ول ٦١ ن ُا ٬٤ ٦ و  ْػ ٦١و  ن  ُا   ٠٤  أ  ٬٤ر ْٚ ١

 - -ٮ  -/ -ٮ   -ٮ  /- –ٮ ٮ  - -ٮ  - /-ٮ  –ٮ / - -ٮ ٮ 
الح٦      ٤خ٦٢ٓٙ       ٘اْالح٦ ٘ٓالح٦      ٤خ٦٢ٓٙ      ٘اْالح٦ ِٓ َ٘ 
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ِٓػُٛد ُتٛ 1 ٌُ امٜل ََ ٝٓااهلٛ ٣ ٚايٖػباُب ٚا٭  سٞ ٜؾَتِبَعُح ايٚػِعَس َس
 ك٬د ح٬ضٮ ف حب ع ذق كّ ر ضٮ ٯا  ال ه وى وش ش ةا ب ول أ م  ٠١ ٦٤

 - -ٮ  - /  -ٮ  -ٮ  / - -ٮ  -          - -ٮ ٮ / –ٮ  –ٮ / - -ٮ  -
تاُب واأل٠ُ٤َ ا٨ْ٥َ١ـ ا    ا٬٫١ى وا١ل  ّٰ َؽ َض ْٓ ُد ا١لِّ َٓ َخْت َ٘  ك٬ُد ُح٬ضٮ 

ُٕ َبِعَد َدؿا٤ٜٔقِد َتس٢ٗف اسٜب 2 ٍٍ ًٜٚنُي ايٖصَا  ٝا٠ٝ َبِعَد ُذبٛ
 وي ١ٮ ٧ؾ ز ٤ا ن ةّ د ج ٘ا ْئٮ ٛػ  ت رف ٠٘ ح ٯا ة ةّ د ذ ة٦١٬

 - -ٮ ٮ  /–ٮ  –ٮ / - -ٮ ٮ    - -ٮ ٮ  / -ٮ   –ٮ / –  –ٮ  -
َػ ُذة٬لٍ  ْٓ ْػ َحِؽفُّ ا١َطٰاُة َة َػ َسٙاِء    َٛ ْٓ ٤اُن َة  وٯ٦ُٰ٢ ا١ؾ 

3  َِ َٚاِسَتَطِبَزٔس َٕ َع٢ً ايٗؿًٞح٢  ِٔ ٜأعا ََ  ُ٘  اي١ً
 ن ع ١م ن٠ ح وح ت ـب ر ح ٠٤ ال ه ٦٤ أ ْا

 -ٮ  –ٮ / - -ٮ ٮ  –ٮ  –ٮ / - -ٮ ٮ 
٢ْصِ َواْضَخَفْب    َرِض٣َ اّلّلُ ٦ْ٤َ َاْا                            ٢٭ ا١هُّ َْ  َن 

 
 

 

(1)ٞٓٓ ٢ٜٗو َع َِٛد ٌِ ٔب ُٔ َِْت ٜؾِسٜقِد ٜا ٜأخٞ ٫ َت  َا ٜأْا.......... ٫ٚ ٜأ
٠١َُ -أ ـْ -ز َػسُٜباٞي -ب ✔  ٜؾِش ِْ -د َُِدَتًٔ    َععٝ

 
ََٚغباْب (2) ِٝؼ٢........ َُِس٤ٔ ٚي٢١ آٜي١ٝ اٞيَع ٢ٔ اٞي َٚي١ٝا َع  ٜؾإذا 

ٍْ -د  َقِشو٠ -ز ✔ ٠١ٔؾٖش -ب   َضعاَد٠٠ -أ  َا
 

َٔ اهلٛ ٣ ( 3) َٔ ِْذٛ  ـَ ٜأ ِٝ ٌُ ٜن  ٖٚٛ يف ........ داخ
ٓٗؿٛع٢  -د   ✔اٞيٜكًٞٔب -ز َخٝايٞ  -ب  اٜ٭ِسػا٤ٔ -أ  اي
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ُخ٫ا -1 ْٰ َٛ ٥ا   ا٪ا٪٬ اَ و ا٧ٮ٬٫ حَ  َوْ٪َٮ  ال ٢٭ َ٘ ْٰ  َوَاْضال٪ا ٨ٰاَحالٛ ُاَض
٫ْٮ -2 َ٘  ُّ ِةٰ ٨ّٮ ا١ؽ  َٖ ٨٭ ا١َطٰاةُ  َوْ٪َٮ    َة٫َْشُخ٩ُ  َوْ٪َٮ  ا٥ُ١ ْٓ ٨ا٪ا ا١ُطبِّ  َو٤َ ْٓ ٤َ 
ْخ٨َثٌ  -3 ِ٘ ٫٥َا َكتاِب  ٦٤ِ َو  ٛ ٦ُّ    ا١ُطْف٦ِ َر  ٨ّٕا٪ا ا١طبِّ  وِض٬ارُ  ا١ّهتا َ٘

 

ُِٝتٗا 1 َٞ ٫ٜق ِٖ ٢ًِٝ ُاٜؾ ٜٚأٖٛ اٖا َتٗٛاْٞ َٚ  َٜٚأِس٬ٖا َت٬قٝٓا ٝأَس
ْٮ  ال /٪ا ُت  َٛ  ٪ا ال/وَاْح  ٧ا ٛٮ/ال َت  ١٭/ُا َضْٮ  ٤ا َف  ٪ا /وا/وَاهْ  ٧ٮ وا/َح٩ْ  يَ  َوهْ  
 - - / -ٮ  - - / -ٮ  - / -ٮ  -ٮ   - - / -ٮ  - - / -ٮ  - / -ٮ  - -

2 ِٞٗ ٓٓٞ ايٖسٔبُٝع ٜؾ َٞ امٝلَػ ِٖ َٚ ُ٘ َِٗذُت َٞ َب ِٖ ََ اسٜبٝا٠ٝ َٚ  ََِعٓاٖا اسٝبٚب ِع٢َٓٚ
 ْ٩ ٠ْ /ةٮ رَ  َٯؽْ  َ٘ ٦ْ  مُ  ُْ ّْ  ةُ /ٯا َح  َٯ٠ْ  َوهْ  ٪٬ ُت  َج /َة٩ْ  يَ  َوهْ  ٧ٮ/َٕ ّْ  ِب  ُضْب  ٠ْ٧َ /و٤َ  ٪ا ٧ا/٤َ
 - - / -ٮ  - - / -ٮ ٮ  / -ٮ  - - -ٮ ٮ  / -ٮ  - - / -ٮ  - / -ٮ  - -

3 ٠١َٓ َُٗا َغبأب َٔٔ َٚٔؾِت ٢ٔ َزقَّ ٔٗ اسٝبِط ٓٓاٖا اسبٚب ٛاُزٚٔس ايٓؿبا ٜؾ  غ
ْج  ِ٘ ٦ْ  ٪ا مَ  َق /َرْق  نِ  ُضْؿ  ِة٠ْ /ةا َش  ٦٤ِْ /ُح٦ْ  نَ  و ٦ْ  ِب  ُضْب  ُرْل /وا وحِ /ةا ٧ّم ِص  َ٘  ٪ا ٧ا/َٕ

 - - / -ٮ  - - / -ٮ ٮ  / -ٮ  - - -ٮ ٮ  / -ٮ  - - / -ٮ  - / -ٮ  -ٮ 
 

 أ٣ٓ٧ ا٧ِؽ ٘ٮ األةٰات ا١ّفاةٜث، ذ٣ أسب ٦ْ األـئ٢ث اٱحٰث#
 خان ا٢١خان حّٟؽرحا ٘ٮ األةٰات؟٤ا ا١خ٢ٰٓٙ -1
 ٤ا ْػد ا١خٰٙٓالت ٘ٮ ٠ّٞ ةٰج؟ -2
 ٪٠ حّٟؽرت ا١خ٢ٰٓٙخان ٘ٮ األةٰات س٫ٰٓ٥ا ٢ْ٭ ا١ّه٬رة ٧ٙف٫ا؟ -3

 
٦ُْ٢# )٢ٓ١ٝ الضِج حٟؽار ح٢ٰٓٙخ٦ٰ رئٰفخ٦ٰ ٘ٮ األةٰات ا١ّفاةٜث، ٪٥ا  ِٓ ْٙ ٦ُْ٢# )و (-ٮ  - -٤ُْفَخ ِْ ْا  (-ٮ  -َ٘

 ٥٫٨٤ا ٘ٮ ا١تٰج ا١لٓؽي"ون٬ر٪٥ا ا١ٙؽْٰث أرةّ ٤ؽات ٠ّٟ١ 
  اٱحٮ#٨ط٬ وحؽحٰت٥٫ا ٘ٮ ا١تٰج ٢ْ٭ ا١

 ُوْصَتْفِػنُْي َفْاِغنُْي ُوْصَتْفِػنُْي َفِػنُيْ    ُوْصَتْفِػنُْي َفْاِغنُْي ُوْصَتْفِػنُْي َفِػنُْي 
٥٫ا ا١ؽئٰفث  ْٰ  ا١ٙؽْٰث#أو وٛػ وردحا ٘ٮ ٬٥ْم األةٰات ةه٬رح

( #٦ُْ٢ ِٓ ْٙ ٦ُْ٢#)ن ٘ؽْٰخان، و٪٥ا# و٫١ا ن٬رحا (-ٮ  - -٤ُْفَخ ِٓ ْٙ ٦ُْ٢# )و (-ٮ  -ٮ  ٤َُخ ِٓ  "(-ٮ ٮ  -٤ُْفَخ
٦ُْ٢ )و ِْ ْا ٦ُْ٢ ٮ ٮ )و٫١ا ن٬رحان ٘ؽْٰخان، و٪٥ا  (-ٮ  -َ٘ ِٓ ٦ُ٢ )و األٞرؽ ك٬ًْٰا،٪٬ و (-َ٘ ْٓ وحأحٮ  (- -َ٘

٦ُْ٢ )٘ٮ ا١ٓؽوض وا١ّيؽب ًٜ٘" وال حأحٮ  ِْ ْا  ٘ٮ ا١ٓؽوض وا١ّيؽب" (-ٮ  -َ٘
 

ٕٖ اٞيَبٔط         ً#ةطؽ ا١تفٰ ٤ٙخاح ٌُإ٢ ََ ُِٜبَطٝط اٜ٭  ٔ٘ ِٜ ِٔ ِٝط ٜيَد ِٔ ٜؾٔعًٝ َُِطَتٞؿٔعًٝ  ِٔ ِٔ ٜؾٞأعًٝ  َُِطَتٞؿٔعًٝ
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ا٤َاذا و -1 َٙ َْ ٢َ٭ َرْةٍّ  َْ ٮ  ِ٘ ٬  ٤ُْغ١ِ٬َْ٢ٍٚ داِرٍس ٤ُْفَخِٓش٣ِ     ُٛ
٢ٍَب ٤َْف٬٢ُب     َو٠ُُّٞ ذي إِة٠ٍ ٬ْ٤َروٌث  -2 ـَ  و٠ُُّٞ ذي 

٢ِ ََاذا ٚٝقٛٔؾٞ َع٢ًٜ َزِبٍع َعٜؿا َُِطَتعٔذ ِٛٔيٍل داز٢ٍع   َُِدًٜ
 ُوْس َتع جِ وي/د ا ِر شي /قي ُوْخ مَولِ  َرْب غي َع فا/في َع مى /َوا ذا وقو

 -ٮ  - - / -ٮ  - / -ٮ  - -  -ٮ  - - / -ٮ  - / -ٮ  - -

ِٛزْٚخ ََ  ٌٍ ٌُٓ ذٟ إٔب ََِطًُٛب َٚٝن ٌُٓ ذٟ َضًٜٕب   ٚٝن
 ٤َْؿ ٬١ة٬/َس َل ِة٦ْ /و٠ُٞ ُل ذي  َووروُثيْ /إ ِب ِمْي /وكُل ُل ذي 

 - - - / -ٮ ٮ  / -ٮ  -ٮ  - - - / -ٮ ٮ  / -ٮ  -ٮ 
 

 ا٧ِؽ ٘ٮ ا١ّخٍّٰٜ ا١ٓؽوىّٮ ٢١تٰخ٦ٰ ا١ّفاة٦ٰٜ، ذ٣ أسب ٦ْ اٱحٮ# 
 ٤ا ْػد ا١ّخٰٙٓالت ٘ٮ ٠ّٞ ةٰج؟ -1
٦٢ُْ )اـخغؽج ن٬رة ٘ؽْٰث سػٯػة ل  -2 ِٓ ْٙ  وردت ٘ٮ األةٰات" (٤ُْفَخ

٦ ساءا ٢ْ٭ وزن ةطؽ ا١تفًٰ، إذ حؽّددت ٘ٮ ٠ّٞ ةٰج ـجُّ  ْٰ ٦ ا١فاةٜ ْٰ ٢ٓ١ٝ الضِج أّن ا١تٰخ
ا٧ٮ حٰٙٓالت ةطؼف ا١خ٢ٰٓٙث األعٰؽة ٦٤ ٠ٞ كٍؽ ٦٤ ا١تفًٰ ا١ّخام، و٪ؼا حٰٙٓالت ةػال ٦٤ ذ٥

٦٢ُْ )٤شؾوء ا١تفًٰ" ووردت ٥٫ٰ٘ا ن٬رة سػٯػة ل  ِٓ ْٙ  # حغخم ةا٥١شؾوء ٪ٮ (٤ُْفَخ
( ٠ْ ِٓ ْٙ  "(- - -٤ُْفَخ

 ٧فخ٨خز أن 
 "ةطؽ ا١تفًٰ ٯأحٮ حا٤ًا و٤شؾوءًا 
 #وز٩٧ حا٤ًّا  ِٓ ْٙ ٦ُْ٢ ٤ُْفَخ ِْ ْا َ٘  ٦ُْ٢ ِٓ ْٙ ٦ُْ٢ ٤ُْفَخ ِٓ َ٘  ٦ُ٢ْ    ٦ُْ٢ ِٓ َ٘  ٦ُْ٢ ِٓ ْٙ ٦ُْ٢ ٤ُْفَخ ِْ ْا َ٘  ٦ُْ٢ ِٓ ْٙ  ٤ُْفَخ
 #٦ُ٢ْ  وز٩٧ ٤شؾوءًا ِٓ ْٙ ٦ُْ٢ ٤ُْفَخ ِْ ْا َ٘  ٦ُْ٢ ِٓ ْٙ ٦ُ٢ْ    ٤ُْفَخ ِٓ ْٙ ٦ُْ٢ ٤ُْفَخ ِْ ْا َ٘  ٦ُْ٢ ِٓ ْٙ  ٤ُْفَخ
 #ةطؽ ا١تفًٰ ٩١ ح٢ٰٓٙخان رئٰفخان، ٪٥ا 
1- ( #٦ْ٢ُ ِٓ ْٙ ث ٫٨٤ا#  وحؽد ٘ٮ ن٬ر (-ٮ  - -٤ُْفَخ ّٰ ٦ْ٢ُ# ٮ ٤ُ )٘ؽْ ِٓ ْٙ ٦ْ٢ُ# )و (-ٮ  -َخ ِٓ ٠ْ# )أو  (-ٮ ٮ  -٤ُْفَخ ِٓ ْٙ  "(- - -٤ُْفَخ
2- ( #٦ُْ٢ ِْ ْا خ٦ٰ ٪٥ا# ٘ٮ وحؽد  (-ٮ  -َ٘ ّٰ ٦ُْ٢# )ن٬رح٦ٰ ٘ؽْ ِٓ ٦ُ٢# )و (-ٮ ٮ َ٘ ْٓ َ٘- -)" 

ٕٗ ٢ٕ ٔؾٞ ٜأِغَسَم ٝأِزُد ٢ِٛددا ١ٖٝٓ ََسآنا اي ِٖدِت اشٝبًٔد ََٚد  ََِعٓانا َبعَض ٜأ
 و ٪٠ ت ٌٮ ق و دا ٦ْ أي ي ٪ؽ ر ج ٬١ ب ٤ؽ ت ح ٬١ ود دع ٪ـ  ري ر ة إن ٧ؽ رك

 –ٮ ٮ / –ٮ  - -/ -ٮ ٮ  /–ٮ  –ٮ   -ٮ ٮ / –ٮ  - - /-ٮ ٮ / –ٮ  - -
٦٢ ِٓ َ٘ ٦٢     ٤فخ٦٢ٓٙ       ِٓ َ٘ ٦٢ ٤فخ٦٢ٓٙ    ِٓ َ٘ ٦٢      ٤فخ٦٢ٓٙ    ِٓ َ٘  ٤خ٦٢ٓٙ      
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1 ٖٕ ُٖسٜس٠ٜ إ ٌُ ٚٓدِع  َُِسَتٔش ٌُ ايٓسٞنَب  ٜٗٗا ايٖسد ٌِ ُتُٛٝل ٚداّعا أ َٖ ٚ 
 و ٪٠ ت ٌٮ ق و دا ٦ْ أي ي ٪ؽ ر ج ٬١ ود دع ٪ـ  ري ر ة إن ٧ؽ رك ب ٤ؽ ت ح ٬١

 –ٮ ٮ / –ٮ  - -/ -ٮ ٮ  /–ٮ  –ٮ   -ٮ ٮ / –ٮ  - - /-ٮ ٮ / –ٮ  - -
٦٢ ِٓ َ٘ ٦٢     ٤فخ٦٢ٓٙ       ِٓ َ٘ ِٓ  ٤فخ٦٢ٓٙ    َ٘ ٤٦٢خ٦٢ٓٙ       ِٓ َ٘  ٦٢      ٤فخ٦٢ٓٙ   

2 ٍْ َٞ اٝ٭َُٛز ٜنُا غاِٖدَتٗا ُدٚ ٖٔ ُٕ ُ٘ أِشَا ْٔ ضا٤َِت ََ ُٙ َش ِٔ َضٖس ََ 
 ٦٤ ـؽ ر ٪٬ ز م ٦٧ ـا ءت ٪ـ أز ٤ا ٬٧ ٪ـ ٯ٠ أ ٬٤ر ك ٤ا كا ٪ػ ت ٪ا د و٦١ 

 - - /-ٮ  - -/ -ٮ ٮ  /-ٮ  - -  -ٮ ٮ / –ٮ  - -/ -ٮ ٮ / –ٮ  –ٮ 
٢ ِٓ َ٘ ٦٢                             ٤خ٦٢ٓٙ       ِٓ َ٘ ٦٢ ٦      ٤فخ٦٢ٓٙ   ْٓ َ٘ ٦٢     ٤فخ٦٢ٓٙ    ِٓ َ٘  ٤فخ٦٢ٓٙ          

َٚطين                   3 ُٔ ٜا  َِٚسٔدٜى ٜأَْت اسٝبِط ُِٝر  َٖٚرا ايٚطِشُس تاداى  َْٔط  ٍُ  ٖرا ازٜبُا
 ـص ر حا سا ٞا٪ا ذل ج ٤ا  ل و ٪ا ذس  ن ـٮ ج وح د ك أن ح٠ ضؿ ن ٯا و ط ٧ٮ 

  - -/ -ٮ  - -/ -ٮ ٮ / –ٮ  - -     -ٮ ٮ / –ٮ  - -/ -ٮ ٮ / –ٮ  –ٮ 
                    ٦٢ ِٓ َ٘ ٦٢    ٤فخ٦٢ٓٙ   ِٓ َ٘ ٦٢ ٤خ٦٢ٓٙ        ْٓ َ٘ ٦٢    ٤فخ٦٢ٓٙ    ِٓ َ٘  ٤فخ٦٢ٓٙ   

َِٜطسٚا َذٜنسٚا     4 َّ إذا َا أ ٕٖ ائهسا ِِ ٔؾٞ امٜلٓص إ ُٗ َٜأٜيٝؿ  َٕ ِٔ نا ََ٢ٔ  ٢ٍ اشٜبٔػ
 ٦٤ ٞا ن ٯأ ل ف ٪٣   ٠٘ ٦٤ ز ٠١ خ ش ٧ٮ إن ٠٧ ك را م إ ذا ٤ا أي س رو ذ ك رو 

 –ٮ ٮ / –ٮ  - - /-ٮ ٮ / –ٮ  - -    -ٮ ٮ  /–ٮ  - -/ -ٮ ٮ / –ٮ --
٦٢      ٤فخ٦٢ٓٙ   ِٓ َ٘ ٦٢  ٤فخ٦٢ٓٙ     ِٓ َ٘     ٦٢ ِٓ َ٘ ٦٢      ٤فخ٦٢ٓٙ      ِٓ َ٘  ٤فخ٦٢ٓٙ      

٢ٕ                                            قايِت أ٫ 5 ٝٓا َٓا ٔض ْٓ ٢ٕ  إ ٢ٔ ٜا ُغِع١ًٜٜ اٜ٭ٞنٛا  ٔؾٞ اسٝبط
 ٠٘ ضؿ ن ٯا كّ ل ح٠ أك وا ٧ٮ ٛا ١ج أ ال إن ن ٧ا ـٮ ٯا ٧ٮ             

 - - -/ -ٮ  -/ -ٮ  - -    - - -/ -ٮ  -/ -ٮ  - -
 ٤فخ٦٢ٓٙ  ٘ا٦٢ْ  ٤فخ٠ٓٙ  ٤فخ٦٢ٓٙ ٘ا٦٢ْ  ٤فخ٠ٓٙ                 

ُ٘ َغٖب َع٢ً   6 ًٞ ُٔ ٢ٌ إٕ ُتٗ ِّٛؿ ٓٓٞؿُظ ٜناي ٢ِ            ٚاي ٔٛ ِٜٓؿ َٜ  ُ٘ ُِ ٔٛ ِٕ َتٞؿ  ُسٚب ايٖسقاع٢ ٚإ
 ضب ةؽ ر ىا ع وإن حٗ ٣ٌ ه  ٯ٦ ف ط ٬٤ ون ٧ٗ س ًٞ ٌٗ ل إن ح٫ـ ٠٤ ٪٬ كب ب ع ١٭

 -ٮ ٮ/ -ٮ  - - /-ٮ ٮ / -ٮ  - -                      -ٮ ٮ  /-ٮ  - -/ -ٮ  -/ -ٮ  - -
٤٦٢فخ٦٢ٓٙ   ٘ا٦٢ْ     ِٓ َ٘ ٦٢  ٤فخ٦٢ٓٙ      ِٓ َ٘ ٦٢ ٤فخ٦٢ٓٙ         ِٓ َ٘  ٤فخ٦٢ٓٙ    
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1 ٌُ َِٚس١ٔ اشٜبِكسا٤ٔ قِد ٜطًَع اٜ٭سساُز ٚايٚؿُٝد ٚايٗجٛاُز ٚايٓسض ٙٔ ايٖد ِٔ ٖر َٔ 
 أح را ر وص نٮ د وث ذ٬ وا ر ور ر س ٬١ دوح ح٠ عو را ء ٛػ ط ل ٦٤٠ْ ٪ا ذ ٪ػ 

 –ٮ ٮ  /–ٮ  - - /-ٮ  -/ -ٮ  - - -ٮ ٮ / –ٮ  - - /-ٮ  -/ -ٮ --
َّ ال ٢ ٌَ ْوَضِث ا١َغْيؽاِء ْٛػ  ٬اُر وا١ّؽـ٠ُ  ٦ْ٤ِ ٪ؼِه ا١ػ  ُٰػ وا١رُّ  َاضؽاُر وا١هِّ

٘ٔ ؾاِشداَد  2 ََٓأبٔت ُ٘ ايٗكش٢ ٔؾٞ ايَعني٢ إغساقاَٚزْد تأيََّل يف قأسٞ  َٓٔ  
 ٘ؾ دا د ٦٤ ٪و ض ض٭ ٠٘ ْٮ ن إش را ٛا ور دن ت أل ل ق ٘ٮ ىا ضٮ م ٧ا ب ت ٪ٮ

 - -/ -ٮ  - - /–ٮ  -/ -ٮ  - - -ٮ ٮ  /–ٮ  - -/ -ٮ ٮ / –ٮ  --
َٚ ٘ٮ ىاِضٮ ٨٤َاِةِخ٩ِ  ٦ِٰ إكؽاٛا َورٌد حأ١  َٓ ٮ ا١ ِ٘ ط٭   ٘اْزداَد ٩ُ٨٤ِ ا١يُّ

ٌِ ت 3 َُٖٔ ََٛض ُ٘ اي َْ ِِ َٚدؿا ٜأدؿا ِٔ ٔذٞنس٢ٝن َٔ  ُٔ ُٙ َغَذ َٕ غسّٜبا َعاَد  ِرنسٚ
 ٦٤ ذك ر ٣ٞ و ج ٘ا أج ٘ا ن ٪٠ و س ٬٧ ٪٠ حؼ ك رو ن غ ري ة٦ ْا د ٪٬ ش ج ن

 -ٮ ٮ / –ٮ  - - /-ٮ ٮ / –ٮ  - - -ٮ ٮ / –ٮ  - -/ -ٮ ٮ  /–ٮ  --
اَدُه َكَش٦ُ  َْ ٦ُ ٦ْ٤ِ ِذْٞؽِ  َ٪٠ْ حْؼٞؽوَن ٕؽٯًتا  ـَ  ٣ُْٞ وَسٙا َاسٙا٩ُ٧َ ا٬َ١

 

 
٢ِ ٜؾًَطؿ1١ٟ) ِٔ ........ يف ايعً ٌِ ٔيُ ٦ِّٝا ٚغاَبِت عٜٓو أغٝا٤ُ ( ؾك  سٔؿٞعَت َغ

 يُتْقِن -د ✔يدّعي   -ج يَظّن   -ب يَرى -أ
َٚقؿُت ٔؾٞ ايٓسٚض٢ أِب2)  ) ٔ٘ َُػٔبٗ َٖس٢ هٞ ؾٞكَد  ُٔ ايٖص ُٝ  سٖت٢ َبهِت ........ٜأع

ا  -أ ًّّ ِمَرْآَي  ✔ بدُموِعي  -ب هَم  اْحتِجاجًا -د    ل
ُ  ( ومَْن غَدا لابِسًا ثَوَْب النّعيِم بلا 3)  ............ عَلَيْهِ فإّنَّ اللّهَ يَنْزَعُه

 ✔شكرٍ  -د احتراسٍ  -ج تفّضلٍ  -ب نقوٍش  -أ
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1)  ِٝ ٙا٧َت ْؽ٘انِ  َضتٍٰب  ِذْٞؽى ٦٤ِ ِٛ ِْ  َوَرْةٍّ َع٢َْج آٯاُح٩ُ ٨ْ٤ُُؼ أْز٤انِ   َو
٢٭ (2 ْػرِ  َْ ْؾمِ  أْ٪٠ِ  َٛ َٓ ؾاِئ٣ُ  َحأحٮ ا١ْ َٓ ؽاِم ا٥َ١ٟاِرمُ   ا١ْ ِٟ ػِر ا١ َٛ ٢٭  َْ  َوَحأحٮ 
َج  أاَل  (3 ْٰ تاِب  َرْٯٓانَ  ١  ٪ؽًا ح١٬٭ ٯا ةر٦َٰ ٯ٬ٓدُ ود   َسػٯػُ  ا١ل 

 

   :
 

٢ٕ َسبٕٝب ٔذٞنس٣ َٔٔ ٔقؿاَْبٔو 1 ٢ٕ َٚٔعِسؾا ُِٓر أِشَا َُ  ُ٘  ََٚزِبٍع َخًِٜت آٜاُت
  /   /    /      /     /  /     

ٮٮٮٮ ٮٮٮٮ

٢ٌ ٜقِدز٢ َع٢ً  2 ِٖ ٢ّ أ ُِ َتأتٞ اٞيَعِص ُّ اٞيَعصا٥ٔ ٢ّ امٜلهاز٢  ََٚتأتٞ َع٢ً ٜقدز٢ ائهسا
  /   /   /       /     /    /      

ٮٮٮٮٮ ٮٮٮٮٮ

َِٝت أٜيا 3 َٕ ي ِٜعا  ٢ ٜا بجنَي ٜعُٛدٚدٖسٟا تٛي١ َددُٜد ايٖػبأب َز
  /   /     /      /     /    /   

 ٮٮٮٮٮ ٮٮٮٮٮ

 

اةٜث، ألةٰات ا حٍّٰٜ ٘ٮ ا٨ّ١ِؽ أ٣ٓ٧  :اٱحٰث ألـئ٢ث ا ٦ْ أسب ذ٣ ا١ف 
 ؟ولاأل ا١تٰج ٘ٮ حّٟؽرحا ا٢١خان ا١ّخ٢ٰٓٙخان ٤ا -1
 ةٰج؟ ٠ِّٞ  ٘ٮ ا١ّخٰٙٓالت ْػد ٤ا -2
٬رة ٢ْ٭ س٫ٰٓ٥ا األةٰات ٘ٮ ا١خ٢ٰٓٙخان حٟؽرت ٪٠ -3  ٧ٙف٫ا؟ ا١ه 
اةٜث، ٪٥ا ةٰاتألا ٘ٮ ح٢ٰٓٙخ٦ٰ حٟؽار الضِج ٢ٓ١ٝ ٦ُ١٬ْٓ ) :ا١ف   ٠ّٟ١  ٤ؽات أرةّ (- - -٤َٙا٦ُْ٢ْٰ# ٮ (و (- -ٮ  :َ٘
٦ُ١٬ْٓ  :اٱحٮ٨ط٬ ا١ ٢ْ٭ ا٬١اضػ ا١ّلٓؽي ا١تٰج ٘ٮ ٥٫٨٤ا ٦ُ١٬ْٓ  ٤َٙا٦ُ٢ْْٰ  َ٘ ٦ُ١٬ْٓ   ٤َٙا٦ُ٢ْْٰ  َ٘ ٦ُ١٬ْٓ  ٤َٙا٦ُ٢ْْٰ  َ٘ َ٘ 

 ٤َٙا٦ُ٢ْْٰ 
 ٬٥ْم ٘ٮ وردت ا١خ٢ٰٓٙخان ، وٛػولاأل ا١تٰج ٘ٮ ٥ٞا ا١ّؽئٰفث ةه٬رح٫ا س٫ٰٓ٥ا التا١ّخٰٙٓ ٪ؼه حؽد و٥٢ّٛا
 :وا١ٙؽْٰث ا١ؽئٰفث ةه٬رح٥٫ٰا األةٰات

( ْ٦ُ١٬ٓ ٬ُٓل  (٪ٮ واضػة، ٘ؽْٰث ن٬رة ٢ْ٭ ساءت ا١خٮ (- -ٮ  :َ٘  ا١خٮ (- - -ٮ  ٤َٙا٦ُْ٢ْٰ#(و (ٮ -ٮ  :َ٘
٦ُ٢ْ (٘ؽْٰخ٦ٰ، ٪٥ا#  ن٬رح٦ٰ ٢ْ٭ ساءت ِْ  ،(- -ٮ  :٤َٙاْٮ(أو  (-ٮ  -ٮ  :٤َٙا
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ا، ا٬ٍ١ٯ٠ ةطؽ ٯأحٮ وال  :٪٬  و٤ٙخاض٩، إاّل حا٤ًّ
              ٌْ ُ٘ طٜٛ َٕ ي ٌُ يُبشٛزا دٚ ِٔ    ٜؾكا٥ٔ ِٔ ٜؾعٛٝي ِٔ ََؿاعًٝٝ ٌُ ٜؾعٛٝي  ََؿاع

 

     :

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ٧فخ٨خز أن
 ٬ٯ٠ ةطؽ ٍّ ا" إاّل  ٯأحٮ ال ا١  حا٤ًّ
 ٦١ُ٬ْٓ   :وز٩٧ ٦١ُ٬ْٓ  ٤َٙا٦٢ُْْٰ  َ٘ ٦١ُ٬ْٓ    ٤َٙا٦٢ُْْٰ  َ٘ ٦١ُ٬ْٓ  ٤َٙا٦٢ُْْٰ  َ٘  ٤َٙا٦٢ُْْٰ  َ٘
 ٬ٯ٠ ةطؽ ٍّ  :٪٥ا رئٰفخان، ح٢ٰٓٙخان ٩١ ا١
1- ( ْ٦١ُ٬ٓ ٬ُٓل  (٪ٮ#  واضػة، ٘ؽْٰث ن٬رة و٫١ا (- -ٮ  :َ٘  "(ٮ -ٮ  :َ٘
2- (ٰ ِْ ٦٢ُْ ( :٪٥ا ٘ؽْٰخان، ن٬رحان و٫١ا (- - -ٮ  :٦٢ُْ ٤َٙا ِْ ، (- -ٮ  :٤َٙاْٮ(و (-ٮ  -ٮ  :٤َٙا

 .وىؽة٩ ْؽوى٩ ٘ٮ إاّل  ا١تطؽ ٪ؼا ٘ٮ حؽد ال ا١ّخ٢ٰٓٙث و٪ؼه

ِٖس٢ ٔيَطِعٞ َعٔذِبُت َٓٗا َبٝين ايٖد ِٝ ُٖا ََٚب ِْ ٜؾً ُِٖس َا ٜكك٢ا َٔ ايٖد َٓٓا َضٜه  َبٝ
  

ٮٮٮٮٮٮٮٮٮٮٮ
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َُٚذُدٖا  ب٬دٟ ٖٛ اٖا يف ٔيطاْٞ ٚيف َدَٞ 1 َٜدعٜٛيٗا ٜؾُٞ ُٜ  قًيب ٚ
 ي ٤ز ج د ٪ا ٠ٛ ةٮ وٯػ ٬ْل ٪ا ف ٤ٮ ب ال دي ٪ـ وا ٪ا ٘ٮ ل ـا ٧ٮ و٘ٮ د ٤ٮ

 –ٮ  –ٮ / - -ٮ / - - -ٮ  /ٮ –ٮ  -ٮ  –ٮ / - -ٮ  /- - -ٮ / - -ٮ 
 ٬ٓ٘ل     ٤ٙا٦٢ْٰ   ٬ٓ٘ل   ٤ٙا٦٢ْ ٦١٬ٓ٘   ٤ٙا٦٢ْٰ  ٦١٬ٓ٘   ٤ٙا٦٢ْ

َٔٔ ٔذٞنس٣ َسٔب 2 َِْبٔو  ٢ٍٔقؿا  ِٓص٢ ََ َٚ ٢ٌ ٕٝب  ََ ِٛ ٢ٍ ٜؾَش َٔ ايٖدخٛ ِٝ  ٔبٔطٞكٔط اي٣ًِّٛ َب
 ب ـٚ ٠ٌ ل وى ةٮ ٧ػ د ع٬ل ف ض٬م ١ٮ ق ٘ا ٧ب ك ٦٤ ذك رى ح ةٮ ة٦ و٦٤ ز ١ٮ

 –ٮ  –ٮ  /ٮ –ٮ / - - -ٮ  /- -ٮ  -ٮ  –ٮ / - -ٮ  /- - -ٮ   /- -ٮ 
 ٬ٓ٘ل    ٤ٙا٦١٬ٓ٘٦٢ْ    ٤ٙا٦٢ْٰ     ٦١٬ٓ٘    ٤ٙا٦٢ْٰ     ٦١٬ٓ٘    ٤ٙا٦٢ْ

ٍٗ َع٢ً ايٜؿت٢ 3 ٓٓٞؿظ٢ ٜأِخ٬ْم َتُد ِّ َتطأخٝا ٚيً َٕ َضدا٤ّ َا ٜأت٢  أ  ٜأنا
 أ ٞا ن س عا ءن  ٤ا أ ح٭  أم ت ـا خ ٯا و٦١ ٧ٗ س أخ ال ٦ٛ ت دل ل ع ٠١ ف ح٭

 –ب  –ب / - -ب  /- - -ب  /ب –ب  -ب  –ب  /ب –ب  /- - -ب / - -ب 
 ٬ٓ٘ل     ٤ٙا٦٢ْٰ    ٦١٬ٓ٘         ٤ٙا٦٢ْ ٬ٓل   ٤ٙا٦١٬ٓ٘٦٢ْ    ٤ٙا٦٢ْٰ     ٘

ُْؿُٛضٓا 4 ِٝٓا ٔؾٞ امٜلعايٞ  ُٕ َعًٜ ُِٗس َتٗٛ  ُِٜػًٔ٘ امٜل َٜٛب اسٜبِطٓا٤َ مِل  ََٔ َخ َٚ 
 و ٦٤ خ ط ة٠ ضؿ ٧ا ء ٣١ ٯٔ ل ٪٠ ٫٤ـ رو ت ٪٬ ن  ع ١ٮ ٧ا ٠٘ م ْا ١ٮ ن ٬٘س ٧ا

 - - -ٮ /- -ٮ /- - -ٮ  /ٮ –ٮ  -ٮ –ٮ /- -ٮ /- - -ٮ /ٮ –ٮ 
 ٬ٓ٘ل       ٤ٙا٦٢ْٰ         ٦١٬ٓ٘    ٤ٙا٦٢ْٰ ٬ُٓ٘ل      ٤ٙا٦٢ْٰ     ٦١٬ٓ٘      ٤ٙا٦٢ْ

َُٔد 5 ٍْ ٔبَبسٜق١ٔ َثٗ ِٜٛي١ٜ أٞط٬ ٖٔس٢ ايٝٔد ٔيَد ٢ِ يف ٜظا َِٛغ  َتًُٛح  ٜنبأقٞ اي
 ل ي ديت ٬١ ح ك ةا ٠ٛ وش م ٘ٮ ُا ٪ـ ر ل ع٬ ل ة أط ال ٦١ ب ةؽ ق ة ذ٫ـ م دي

 –ٮ  –ٮ / - -ٮ / - - -ٮ /ٮ  –ٮ  -ٮ  –ٮ /ٮ  –ٮ / - - -ٮ /ٮ  –ٮ 
 ٬ٓ٘ل     ٤ٙا٦٢ْٰ   ٦١٬ٓ٘   ٤ٙا٦٢ْ ٬ٓ٘ل     ٤ٙا٦٢ْٰ   ٬ٓ٘ل    ٤ٙا٦٢ْ
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٢ِٗ إ 1 ِٔ ٔبٜأِعَذًٔ َُٖدٔت اٜ٭ٜٔدٟ إ٢ىل ايٓصأد مِل ٝأٝن  ِٕ ٌَُٚإ ٢ّ ٜأِعَذ  ِذ أِدَػُع ايٜكٛ
 ب أع ج ل ٪٣ إذ أج ش ٠ْ ٬ٛ م أع  ج  ٬١ وإن ٤ػ د ح٠ أي دي إ ١ؾ زا د  ٣١  أ ٦ٞ

 -ٮ  –ٮ / - -ٮ / - - -ٮ  /ٮ –ٮ  –ٮ  –ٮ / - -ٮ / - - -ٮ / - -ٮ 
ِت االَٯِػي ِا١٭ ا١ّؾاِد ٣ْ١ ُا٦ُْٞ  ْْ  َوإْن ٤ُػ  ٬ِم َا َٜ ُّ ا١ َش٣٫ِ٢ِ إْذ أْسَل ْْ  َش٠ُ ِةَا

٢ٍ امٜلسا٥ُس 2 َُٖسِت بايٚسدا َٕ ٜٚؾاَزقٛا اهلٛ ٣ ٚاِضَت  أٔؾِل ٜقد ٜأؾاَم ايعأغكٛ
 ٪ـ وى وس ت ٤ؽ رت ةؽ ر سا ٠١ م را ئ رو أ ٘ٚ ٛػ أ ٘ا ٠ٛ ْا ش ٬ٛن و٘ا ر ٠ٛ

 -ٮ  –ٮ  /- -ٮ / - - -ٮ / - -ٮ  –ٮ  –ٮ  /ٮ –ٮ  /- - -ٮ  /- -ٮ 
ػ َا٘اَق ا١ٓاِك٬ٜنَ  َٛ  ْٚ ِ٘ اَر٬ٛا ا١ـ أ َ٘ سالِ ا٥َ١ؽائؽُ  و ْت ةا١ؽِّ َخ٥َؽ  ـْ  ٪٬ ى وا

ُٓعُاٜى َعِطَذدا 3 ُ٘ ٚأَْعًُٞت أٞؾساضٞ ب ََاٝي  ٌٓ ِٔ ٜق َُ  َتَسٞنُت ايٗطس٣ َخًؿٞ ٔي
 وأن ٠ْ ت أف را ـٮ ب ٧ّ ٤ا ك ْؿ ج دا ت رك حؿ س رى ع٠ ٘ٮ ل ٦٤ ٠ٛ ل ٤ا ل ٪٬

 -ٮ  –ٮ / - -ٮ / - - -ٮ  /- -ٮ  -ٮ  –ٮ  /- -ٮ / - - -ٮ  /- -ٮ 
٠ّ ٤َا٩ُ١ُ  َٛ ؽى َع٢ٙٮ ٦ْ٥َ١ِ  ٠ُ  َحَؽُْٞج ا١فُّ ِ٘ ْفَشػا آ َْ ؽاـٮ ة٥ٓ٨ُاَك  ْ٘ ٢ُْج أ َٓ  وأ٧

 
 

 

 

ِٔ.........ؾإْٖٜو ٫ َتدزٟ                           ( 1) َٔ ِٖٚد  ٌَٖ َتعُٝؼ إىل ايٜؿذس٢ َتص  ٌْ ٖٔ يٝ  إَذا َد
ٍٔ -أ ّٔ  -ب   املا  األِخبأس  -د             ✔ ايٓتك٣ٛ  -ج ايٖطعا

(2 ) ُ٘ ًِٜٝ َِٜػؿٞ ٜغً ٕٖ .......يَٝظ  ٢ٕ ٜنأ َُِتص٢دا َٜس٣ ايٓسَٚسني٢ َت  ِٕ  ض٣ٛ أ
 َطَكُٞ  -د  االْتظاَس -ج ✔ُفؤادٟ  ايَكًَب  -أ

(3 ).ِِ ٌٗ ٜي ٬ََي١ٟإ٢ذا اشٔب ُ٘ إي١ا ائؿساَم ٔعتاُب ....... إي١ا   ٜؾًَٝظ ٜي
ٜٛٔو  -ب  ُٜؿازٞقٜو  -أ ِٗذِسٜى  -د   ُٜذأؾٜو -ز ُٜع َٜ✔ 
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 ٚي٘ ث٬خ تؿع٬ٝت يف نٌ غٛس  حبر اخلفيف التام/

   

    

 

 

 

 ٚي٘ تؿعًٝتإ يف نٌ غٛس: جمزوء اخلفيف/
 

 

 
 
 

 وله أربع تفعيالت يف كل شطر  التام/البسيط حبر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حبر الطويل  وله أربع تفعيالت يف كل شطر
 

 

 

1 2 3 
ِٔ ِٔ - - ٮ -ٜؾٞأع٬ُت ِٔ - ٮ - - َُِطَتٞؿٔعًٝ  - - ٮ -ٜؾٞأع٬ُت

ِٔ ِٔ - - ٮ ٮٜؾٔع٬ُت ِٔ - ٮ - ٮ ََُتٞؿٔعًٝ  - - ٮ ٮٜؾٔع٬ُت
  ِٔ  - - - ؾا٫ُت

1 2 
ِٔ ِٔ - - ٮ -ٜؾٞأع٬ُت  - ٮ - - َُِطَتٞؿٔعًٝ

ِٔ ِٔ - - ٮ ٮ  ٜؾٔع٬ُت  - ٮ - ٮ ََُتٞؿٔعًٝ

1 2 3 4 
ِٔ ِٔ - ٮ - - َُِطَتٞؿٔعًٝ ِٔ - ٮ  - ٜؾٞأعًٝ ِٔ - ٮ - - َُِطَتٞؿٔعًٝ  - ٮ ٮ   ٜؾٔعًٝ

ِٔ ِٔ - ٮ - ٮ ََُتٞؿٔعًٝ ِٔ - ٮ ٮ ٜؾٔعًٝ  - - ٜٔؾِعًٝ - ٮ - ٮ ََُتٞؿٔعًٝ
ِٔ ِٔ  - ٮ ٮ - َُِطَتٔعًٝ   - ٮ ٮ - َُِطَتٔعًٝ

 ٚي٘ ث٬خ تؿع٬ٝت  يف نٌ غٛس: جمزوء البسيط :
1 2 3 
ِٔ ِٔ - ٮ - - َُِطَتٞؿٔعًٝ ِٔ - ٮ - ٜؾٞأعًٝ  - ٮ - - َُِطَتٞؿٔعًٝ

ِٔ ِٔ - ٮ - ٮ ََُتٞؿٔعًٝ ِٔ - ٮ ٮ ٜؾٔعًٝ  - ٮ - ٮ ََُتٞؿٔعًٝ
ِٔ ِٔ  - ٮ ٮ - َُِطَتٔعًٝ  - ٮ ٮ - َُِطَتٔعًٝ

  ٌِ  - - - َُِطَتٞؿٔع

1 2 3 4 
  ِٔ ِٔ  - - ٮٜؾعٛٝي ِٔ  - - - ٮََؿأعًٝٝ ِٔ  - - ٮٜؾعٛٝي  - - - ٮََؿأعًٝٝ

ٍُ ِٔ  ٮ - ٮ ٜؾعٛ ٍُ  - ٮ - ٮََؿأعًٝ ِٔ  ٮ - ٮٜؾعٛ  - ٮ - ٮََؿأعًٝ
 - - ٮََؿاعٞ    
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         :

ٜٓا 1 ِْطٞاِذٝنسا يٞ ايٚؿبا ٚأ ِٓطٞ َّ ٝأ ُٜ  ٢ٌ ٖٓٗاز٢ ٚاي١ًٝ  اخت٬ُف اي
  
  
  

2 ٍٍ ِٔ أط٬ َٔ َِٛم  َٖٝر ايٖػ َٖ َِٛسٞ ايٛاسٞ َا   أقَشِت ٔقؿاّزا ن
  
  
  

ََٚزا٥ْح 3 ٍَ ٜغإد  ٕٖ املا ٟٖ إ٢ َٚايٚرٞنُس ٜأَاٚ ُِٜح  ٢ٍ ا٭سأد َٔ املا َٔ َِٜبك٢  َٚ 
  
  
  

 مِل ُتؿٚسِم قًَٛبٗا ا٭ٖٛ ا٤ُ ْٝعسٓبرا ايعُٝؼ سني أًٖٞ مج 4
  
  
  

5 ِٔ ُٟ امٜلُػَٛز٠ٜ ٜؾاضَتٔع ٢ّ إ٢َذا َبًَٜؼ ايٓسٞا َْؿٍٝح أٚ ْؿَٝش١ٔ ساش٢  ٢ٟ  ٔبَسٞأ
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ِٖس٢ تٓككٞ 6 ُٙ   غٓد٠ٝ ايٖد ِٓ ٜأتٞ َزخا٩ُ  ث
  
  
  

7 ُ٘ ََٝب ايعَٝؼ ي٫ٛ أْٖ ُ٘ َُتسٚٝى َا أط ٌٍ ٝنًُّ  عٔ عأد
  
  
  

َْٞؿطٞ 8 َُٜدُْٚظ  ُٓا  َْٞؿطَٞ َع ُِٓت  ٌٚ ٔدِبظ٢ ُؾ ِٔ َددا ن  ََٚتَسؾ١ِعُت َع
  
  
  

9 ٍُ ََِتبٛ  َّ ِٛ َٝ ٍُ باَِْت ُضعاُد ٜؾٜكًٞيب اي ََٞهبٛ ُٜٞؿَد  ِْ إِثَسٖا مل  ٖٝ  ََُت
  
  
  

11 ُ٘ ٢ّ ٔعِسُق َٔ ايًُِّ٪ َٔ َِْظ  ُِٜد  ِِ ٌٗ إذا امٜلِس٤ُ ٜي ٌُ ٜؾٝه ٘ٔ َدُٝ َِٜسَتٔدٜ  ز٢دا٤ٕ 
  
  
  

11 ِٕ ُِ ايٓسُٚح ٚايَبَد ِٔ يه ُِ ايٚطٗس ٚايَعًٜ  يه
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 تدريب عاوإجابة ال
تا وأّٯاَم ُا٧ْفٮ (1 ٫اِر وا٠ٰ٢ّ١ِ ُٯ٨ْفٮ               اْذُٞؽا ١ٮ ا١هِّ  اعخالُف ا٨١ 
 (ةطؽ ا١غٰٙٗ)        - - ٮ -/ - ٮ – ٮ /- - ٮ -              - - ٮ -/ - ٮ – ٮ /- -ٮ-

 ٘اْالح٦   ٤خ٦٢ٓٙ      ٘اْالح٦                ٘اْالح٦    ٤خ٦٢ٓٙ      ٘اْالح٦ 
 
ٙاًرا ٬َْٞضٮ ا٬١اضٮ (2 ِٛ ٬َْق ٦ْ٤ِ أٌاللٍ                   أىَطْج  َز ا١ل   ٰ  ٤ا َ٪
 (٤شؾوء ا١تفًٰ)            - - -/ - ٮ - /- ٮ - -                                              - - - /- ٮ-/ - ٮ--

 ٤فخ٦٢ٓٙ  ٘ا٦٢ْ   ٤فخ٠ٓٙ                    ٤فخ٦٢ٓٙ    ٘ا٦٢ْ      ٤فخ٠ٓٙ
 
اٍد َورَ ٤اواَ  (3 َٕ ْٞؽُ ائٌص                  َوَٯْتٜ٭ ي  ِان  ا٥١اَل   ٦َ٤ِ ا٥١الِ األضاِدْٯُد َوا١ؼِّ
 (ةطؽ ا٬ٍ١ٯ٠)   - - - ٮ /- - ٮ/ - - - ٮ/ - - ٮ       - ٮ – ٮ/ - - ٮ/- - - ٮ /- - ٮ

 ٦١٬ٓ٘   ٤ٙا٦٢ْٰ   ٦١٬ٓ٘     ٤ٙا٦٢ْ           ٦١٬ٓ٘    ٤ٙا٦٢ْٰ    ٦١٬ٓ٘    ٤ٙا٦٢ْٰ
 
ْق ٬٢َٛة٫ا األ (4 ٌّ               ٣ْ١ ُحٙؽِّ  اءُ ٪٬ ضّتؼا ا١ُٰٓق ض٦ٰ أ٪٢ٮ س٥ٰ
 (ةطؽ ا١غٰٙٗ)            - - -/ -ب  – ٮ/ - - ٮ -              - - ٮ - /- ٮ – ٮ /- - ٮ-

 ٘اْالح٦    ٤خ٦٢ٓٙ     ٘اْالح٦                 ٘اْالح٦     ٤خ٦٢ٓٙ     ٘االح٦
 
٦ْ              ِةَؽْايِ ٧َهٰصٍ  (5 ِٓ اـَخ َ٘ َٔ ا١ّؽْاُي ا٥َ١ُل٬َرَة   ٧هَٰطِث ضاِزِم أو ِاَذا َة٢َ
 (ةطؽ ا٬ٍ١ٯ٠)          – ٮ – ٮ /ٮ – ٮ/ - - - ٮ/ ٮ – ٮ       - ٮ – ٮ /ٮ – ٮ /- - - ٮ/ ٮ – ٮ

 ٬ٓ٘ل     ٤ٙا٦٢ْٰ    ٬ٓ٘ل     ٤ٙا٦٢ْ            ٬ٓ٘ل      ٤ٙا٦٢ْٰ   ٬ٓ٘ل     ٤ٙا٦٢ْ          
 
ْ٪ِؽ ح٨ٜيٮ                          ذ٣ّ ٯأحٮ َرعاُؤُه   (6  كّػُة ا١ػ 
 (وء ا١غ٤ٰٗٙشؾ)   – ٮ – ٮ/ - - ٮ -                          - ٮ – ٮ /- - ٮ-
 ٤خ٦٢ٓٙ                                 ٘اْالح٦    ٤خ٦٢ٓٙ     ٘اْالح٦   
 
َب ا١َٰٓق ٬١ال أ٧   (7 َٰ  ؽوكُ ٩ُ                    ٦ْ ْاِس٠ٍ ٩ُُّ٢ُٞ ٤خُ ٤ا أٌ
 (٤شؾوء ا١تفًٰ)               - - -/ - ٮ -/ - ٮ - -                   - ٮ - -/ - ٮ -/ - ٮ--

 ٘ا٦٢ْ   ٤فخ٦٢ٓٙ                    ٤فخ٦٢ٓٙ   ٘ا٦٢ْ     ٤فخ٠ٓٙ   ٤فخ٦٢ٓٙ
 
٦ْ َسػا ٠ِّٞ ِسْتِؿ  (8 َْ ُج  ْٓ ّ٘ فٮ              َوَحَؽ ْٙ ُؿ ٧َ ٥ّا ُٯَػ٧ِّ َْ فٮ َ ْٙ  ُن٨ُْج ٧َ
 (ةطؽ ا١غٰٙٗ)                 - - ٮ - / - ٮ – ٮ /- - ٮ ٮ                   - - ٮ ٮ /-ٮ --/--ٮ-

 ٘ٓالح٦       ٤خ٦٢ٓٙ       ٘اْالح٦       ٤فخ٦٢ٓٙ  ٘ٓالح٦                     ٘اْالح٦   
 
َػ ٤َْٟت٬ُل  (9 ْٙ ٣ٌ إْذَؽ٪ا ٣١ ُٯ  ٰ ٬َْم ٤َْخت٬ُل               ٤َُخ َٰ ٢ْتٮ ا١ َٜ َ٘ ٓاُد  ـُ  ةا٧َْج 
 (ةطؽ ا١تفًٰ) - -/ - ٮ - -/ - ٮ -/ - ٮ – ٮ               - -/ - ٮ - -/ - ٮ ٮ/ – ٮ --
َ٘ ٤ف َ٘ ِٓ خ٦٢ٓٙ    َ٘ ْٓ ٦٢    ٤فخ٦٢ٓٙ      ٦٢ْٓ ٦٢               ٤خ٦٢ٓٙ       ٘ا٦٢ْ   ٤فخ٦٢ٓٙ    
 
ْؽُى٩ُ      إذا ا٥َ١ْؽُء ٣َْ١ ُٯْػ٧َْؿ ٦َ٤ِ ا٢١ُّؤْ  (11 ِْ ٠ُُّٟ ِرداٍء َٯْؽَحِػٯ٩ِ َس٠ُٰ٥      ِم  َ٘ 
 (ا٬ٍ١ٯ٠ةطؽ ) - - ٮ /- – ٮ/ - - - ٮ/ ٮ – ٮ      - ٮ – ٮ/ - - ٮ / - - – ٮ/ - - ٮ

 ٤ٙاْٮ     ٦١٬ٓ٘          ٤ٙا٦٢ْٰ    ٦١٬ٓ٘  ٤ٙا٦٢ْٰ    ٦١٬ٓ٘     ٤ٙا٦٢ْ             ٦١٬ٓ٘   
 
11)   ْ٦َ٢ َٓ ؽُّ وا١  ٣ُٟ١ ا١ّؽوُح وا١َتَػْن                            ٣ُٟ١ ا١فِّ
 (٤شؾوء ا١غٰٙٗ)     – ٮ – ٮ/ - - ٮ ٮ           - ٮ – ٮ/ - - ٮ ٮ

 ٦                ٘ٓالح٦      ٤خ٦٢ٓٙ٘ٓالح٦      ٤خ٢ٓٙ
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ٟٓ ايبٝت آخش يف اذتشٚف َٔ زتُٛع١ ٖٞ ايٓؼعش َٔ ايكاف١ٝ  ٟٓ حشف ٚأُٖٗا ايٓؼعش  ِٚفَل ايكاف١ٝ حتذٜذ ٚميهٔ .ايٖشٚ

 :أمحد بً اخلليل تعزيف
 

                        ٔايٓطان قبٌ ايرٟ املتشسى َع ٜطبك٘  ضانٔ أٍٚ إىل ايبٝت يف سسف آخس َٔ          

 
 :اٱحٰث األةٰات حأ٠٤ّ 

٢ٌ ٜقِدز٢ َع٢ً 1 ِٖ ٢ّ أ ُِ َتأتٞ اٞيَعِص ُّ   اٞيَعصا٥ٔ ٢ّ امٜلهاز٢  ََٚتأتٞ َع٢ً ٜقدز٢ ائهسا
2 ُِ ٢ِ َعني يف ََٚتِؿُػُس   ؾػاُزٖا ايٓؿػري٢ َعني٢ يف ََٚتِعٝع ُِ ايَععٝ  ايَععا٥ٔ
ـُ 3 ـُ ُٜٜهًِّ ِٜٚي١ٔ ضٝ ُ٘ ازبَٝؼ ايٓد ُٖ ُ٘ َعٔذَصِت َٚقد   َٖ ُّ ازبُٝٛؽ عٓ  اشبكاز
ًَُٜٛٝب 4 ٓٓاع٢ عَٓد َٚ ٘ٔ ٫ َا َٚذيٜو   ْؿٔط٘ عَٓد َا اي ُِ َتٓدعٝ  ايٖكسأغ

 األةٰات؟ ٪ؼه ٫٧اٯات ٩ٰ٘ حلخؽك ا١ؼي ا٣ٖ٨ّ١ ٤ا 
٬ت ٪ؼا رّدد٧ا٬و١ ة٩، ح٨خ٫ٮ ن٬ت ٘ٮ حلخؽك األةٰات أنّ  الضِج ٢ٓ١ٝ  ٫٧اٯات حلخؽك ة٩ ا١ؼي ا١ه 
 :ٯأحٮ ٥ٞا ٧اه٬١سػ األةٰات
(ا١ظ ،)ُائ٣ُ (ا١ّ ،)ٞارمُ (ا٣١  )را٣ُٕ (ا١و ،)ىارمُ  

 ى٥ّث)ا٥١ي٤٬٥ث  ا٣ٰ٥١ ولاأل ا١تٰج ٘ٮ و٪ٮ ا١ٜاٰ٘ث، ٪ٮ ـتٚ ٤ا ٘ٮ األ٬ٛاس ة٦ٰ ا١خٮ وا١طؽوف 
 ٘ٮ ا١ٟاف ضؽف٪٬ و ا١ّفا٦ٞ؛ ٪ؼا ٛت٠ ا١ؼي ا٥١خطّؽك ذ٣ ا١ّفا٨ٞث، األ١ٗ٪٬ و ٯفت٫ٜا ـا٦ٞ أول ذ٣ ،)ا٣ٰ٥١
ً اٱحٮ ٘ٮ ا١ٜاٰ٘ث ضػود أدرٞج و٢ٓ١ٝ .ولاأل ا١تٰج ٍّ  :ولاأل ٢١تٰج ا٥١غ

 ا١تٰج ٘ٮ ضؽف آعؽ                              ـا٦ٞ أول                                ا١ّفا٦ٞ ٛت٠ ا١ؼي ا٥١خطؽك
 مُ      اْ                             كَ 

 
 ا١تٰج ٘ٮ واضػة ٥ٞا ٥٢ٞث ح٬ٟن وٛػ ا١ّفاةٜث، األةٰات ٘ٮ ةٝ ٤ؽّ  ٥ٞا ٥٢ٞث ٦٤ سؾًءا ح٬ٟن ٛػ ٘ا١ٜاٰ٘ث

 :اٱحٮ
ِهٮ   أراكَ  َْ  ِّ ٤ْ َٝ  ا١ػ  ْتؽُ  ك٥ُٰخ َٝ  ٫ْ٧ٌَٮ  ى٬٫ ٢١ أ٤َا   ا١ه    )َا٤ْؽُ (وال  ٢ْٰ

 
 :ا١ّلاْؽ ٬ٜٞل ٥٢ٞخ٦ٰ، ح٬ٟن وٛػ

ْخ٨ٮ     ضادذثٍ  ٠ُّٞ  َر٤ْخ٨ٮ                                   ٍَ  )ُحِهِب  ٣َ١ْ (وَ  ٘أْع
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     :
 

ؽى ٛال َٙ ٨ْ  :ا١ل 
 
ْج  أمُّ  أاَل   َٓ ٥ٍْؽ وَاْس٥َ ٢ ِج  َْ َٜ خ ـْ ْج  و٤ا    ٘ا َْ  َح١٬َ ِج  ِاذْ  ِسٰؽا٫٧َا َود 
ْخ٨َا  َٜ َت ـَ ٥ْؽ أمُّ  وٛػ  ٨اقِ  ب وٞا٧ج    ةأ٤َِؽ٪اوَْ ْْ ّٮ  أ ٍِ ٢ ِج  ا٥َ١ ُْ  َا
 

 :ا٨ّ١اةٖث وٛال
 
 ٬ُٞٞب  ٦٫٨٤   ٯتػُ  ٣١ ٢ٌْٓج  إذا    ٬ٞاٌٞب  وا٬٢٥١ك ك٥ٌؿ  ةأ٧ّٝ 
٩ُ  ال أًعا ة٥ُْفَختٍٚ  و١فَج   ٍد     َح٥ُ٢ُّ َٓ سالِ  أيُّ  ٢ْ٭ َك ُب  ا١ؽِّ  ا٫٥ُ١ؼ 
 

ا ا١ّفاةٜث األةٰات ٦٤ ةٰج ٠ّٞ  ٘ٮ أنّ  الضِج ٢ٓ١ّٝ ً٘  ٘تٰخا ة٩ ا١ٜهٰػة، حف٥ّ٭ ا١تٰج آعؽ ٘ٮ حّٟؽر ضؽ
٨ْٙؽى ث (ا١ٜهٰػة ٘خف٥ّ٭ ا١خاء، ةطؽف ا٧خ٫ٰا ا١ل  ّٰ  ا١ٜهٰػة ٘خف٥ّ٭ ةطؽف ا١تاء، ا٧خ٫ٰا ا٨١اةٖث وةٰخا ،)حائ

ث( ّٰ ويّ  ٯف٥٭ ا١طؽف و٪ؼا و٪ٟؼا، ،)ةائ  .ا١ؽ 
 
 
 

ا١ٜهٰػة،  ة٩ وحف٥ّ٭ ا١تٰج، آعؽ ٘ٮ وٯأحٮ ا١ٜهٰػة، ٩ٰ٢ْ ُحت٨٭ ا١ؼي ا١طؽف٪٬ :  
ث #٧ط٬  ّٰ ثأو  ـ٨ٰ ّٰ ث،أو  رائ ّٰ  .خطّؽًٞا٤أو  ـا٨ًٞا وٯ٬ٟن ضائ

ر  ا، ح٬ٟن أن حه٢ص ا١طؽوف وس٥ّٰ ا١ٜهٰػة، أةٰات ٘ٮ ٧ٙف٩ ا١ّؽويّ  ضؽف وٯٟؽِّ  ٤ا ْػا روٯًّ
ا ا٫١اء وح٬ٟن ا١ّفا٨ٞث، ا٥١ػّ  ضؽوف ك ـت٫ٜا إذا أ٤ّا ـا٦ٞ، ـت٫ٜا إذا روٯًّ ا" ٘ال ٤خطؽِّ  ح٬ٟن روٯًّ
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7076666000 
 

 القواعد النحوية والصرفية:
 ا٥١هػر ا١هؽٯص .1
 ا٥١هػر ا٥ٰ٥١ٮ .2
 ا١ٓػد .3
 أـ٬٢ب ا١خٓشب .4
 ٣ٞ االـخ٫ٙا٤ٰث و٣ٞ ا١غتؽٯث .5
 ٞخاةث األ١ٗ ا٥١ٜه٬رة .6
 ا١خ٥ٰٰؾ .7
 داالـ٣ ا٬ٜ٨٥١ص وا٥١ٜه٬ر وا٥٥١ػو .8

 
 
 
 

 كما حتب أن تراها نعرض لك املادة
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ٍٓ ع٢ً شَٔ ٜتؿل َع ؾعً٘ يف عدد اسبسٚف أٚ بصٜاد٠.  ٖٛ اضِ داٍ ع٢ً سدخ غري دا
اقس ؾُج٬ٟ: نًُتا )ا٭نٌ( ٚ)اشبسٚز( ديتا ع٢ً سدٚخ ا٭نٌ ٚاشبسٚز ٚيهٔ ٫ ْدزٟ يف أٟ شَٔ سؿٌ ا٭نٌ ٚاشبسٚز ٌٖ يف ايصَٔ املاقٞ أٚ اسب

 أٚ املطتكبٌ؟
 ايؿعٌ ) أٜنٌ( ٚسسٚف املؿدز )خسٚز( أنجس َٔ سسٚف ايؿعٌ )َخَسز(.سسٚف املؿدز ) أٞنٌ( ٖٞ ْؿظ سسٚف 

قد ٜأتٞ يًؿعٌ ايٛاسد عد٠ َؿادز عٓد ايسدٛع يًُعذِ. ٚاسد َٓٗا ؾكط قٝاضٞ، ٚقد ٫ ٜهٕٛ ٖٛ ايػا٥ع يف ا٫ضتعُاٍ،  
 َجٌ )دُس٩( ؾُؿدزٙ ايكٝاضٞ )َدسا٠٤(، بُٝٓا ايػا٥ع )ُدِسأ٠(.

 

 ايًػ١. َا ٖٛ قٝاضٞ َٚٓٗا َا ٫ ٜعسف إ٫ بايٓطُاع ٚايسدٛع إىل نتب َٓٗا ا٭ؾعاٍ ايج٬ث١ٝ َؿادزٖا نجري٠ 
 (.ذٖب ذٖاب ؾعًٗا) (،باح ؾعًٗا ْبحُْ) (،نتاب١ ؾعًٗا نتب) (،دٚزإ ؾعًٗا داز(، )ؾٓاع١ ؾعًٗا ؾٓع) مجل:

 

  ٔنتاب١ . -ش٢زاع١  -ٔؾباغ١  -قٝاد٠  –ضٝاس١  –ؾُٝا دٍ ع٢ً سسؾ١، َجٌ: دزاض١  ٔؾعاي١: .1

  ٚزإ .َد –ٛزإ ٜؾ –ًٝإ ٜغ َجٌ: ،ؾُٝا دٍ ع٢ً سسن١ ٜؾَع٬ٕ: .2

ٍٓأٚ ؾُٝا دٍ ع٢ً ؾٛت  ٝؾعاٍ: .3 ُْ ،ع٢ً دا٤ د  ٚازُد –عاٍ ُض –ناّ ُش  -ٛازُخ –ٛا٤ ُع –باح َجٌ: 

َْ ،ؾُٝا دٍ ع٢ً ؾٛت ٜؾٔعٌٝ: .4  ٌَٗٝؾ –ْني َز –ٗٝل َجٌ: 

ّٜا ٜؾِعٌ: .5  (ّساِسَغ –ح َسَغ)، (ّباِسَق –ب َسَق)، (ًٟاٞنٜأ –أنٌ )، (ّعاَُِض –ُع َض)،(ّساِؿَْ –س َؿَْ)َجٌ: ،إذا نإ ايؿعٌ َتعد

َّا ٛي١:ُعٝؾ .6  ضٗٛي١ -َجٌ: ضٌٗ  ،إذا نإ ايؿعٌ ٫ش

َّاإذا نإ ا ٜؾَعٌ: .7  ّساَسٜؾ - حس٢ّبا، ٜؾَسٜط -َجٌ: طسب ، يؿعٌ ٫ش

َّا ٝؾُعٍٛ: .8  دًٛع –قعٛد، دًظ  -ضذٛد، قعد  -َجٌ: ضذد ، إذا نإ ايؿعٌ ٫ش

 

   َََشض, ٜؾَعٌ:  .ُطٗٛي١ ٝؾعٛي١:  .َدَشٜإ ٜؾَع٬ٕ:  .ٓاع١ٔص: ٔؾعاي١   
 ُطعاٍ. ٝؾعاٍ:  َدبٝب,  ٜؾعٌٝ:  .َعِشض :ٜؾِعٌ   .ُقُذّٚ ٝؾُعٍٛ:

 
1- :ٓٞ َُِأ١ْ. ٜؾِع١ًًٜ:ِٚٔطٛاغ,  ٔؾِع٬ٍ:َُكاب١ً,  َُؿاع١ً:ْٔذا٤,  ٔؾعاٍ:َتٗٔذ١٥,  َتؿع١ًٔ:تؼذٜذ,  تؿعٌٝ:إْتاج,  إؾعاٍ: ايٓسباع  َط

2- :ٓٞ ٛٔداد. اٞؾٔع٬ٍ:تعًِٗ,  تؿٗعٌ:تبأُٜ, ُعٌ: تؿااْذَاج,  اْؿعاٍ:ادتٗاد,  اؾتعاٍ: اشبُاض  اِط

3- :ٓٞ  اخؼٝؼإ. اؾعٝعاٍ:اطتذاب١,  اِضٔتؿاي١:اطتػفاس,  اِضٔتؿعاٍ: ايٓطداض

 

http://tayebshanhoory.3abber.com/post/203814
http://tayebshanhoory.3abber.com/post/203814


 .......................................العالمة الكاملة(.0076266000)  عواد عبادة/  الدكتور)

 اللغة العربية / الفصل الدراسي الثاني          طريقك إىل اإلبداع والتميز.......ال نرضى بأقّل من العالمة الكاملة 91
 

 

 

)األيف  (إؾاي١)ٜٚهٕٛ ٚصْ٘  َعتٌ ايعني حتزف ايعني يف املصذس, )أؾعٌ(ع٢ً ٚصٕ  زباعٞ ايؿعٌإرا نإ  .1
 (.أقاّ ــ إقا١َ), (أعإ ــ إعا١ْ) ,(أفاد ــ إفاد٠) َجٌ:(.املٛدٛد٠ ٖٞ األيف املصذس١ٜ

فُصذسٙ . َعتٌ ايالّ )اذتشف األخري( أٚ َُٗٛصٖا )آخشٙ ُٖض٠( )ؾٓعٌ(ع٢ً ٚصٕ  ايؿعٌ زباعٞ إرا نإ .2
٣ٓٛ ــ تظ١ٜٛ, )(مٓن٢ ــ ت١ُٝٓ)َجٌ: ,(١ًٔعٞؿَت)ع٢ً ٚصٕ   ......-أ., ٖٓٓ...,ٚٓص٢ ــ (دٓضأ ـ جتض١٥), (ط

ٚاطتٛعب َٔ  َعتٌ َجاٍ ٚاٟٚ َجٌ )اطتٛف٢ َٔ ٚف٢, )اضتؿعٌ(ع٢ً ٚصٕ  ضداضٞ يؿعٌاإرا نإ  .3
 ()اطتٝفا٤, اطتٝعاب تكًب ايٛاٚ ٜا٤ّ يف اضتؿعٌٚعب( 

ايعني َعتٌ ايعني َجٌ )اطتكاٍ,اطتذاس, اطتضاد, اطتؼاَس( حتزف  )اضتؿعٌ(ع٢ً ٚصٕ ضداضٞ  ايؿعٌإرا نإ  .4
 (,..........................)اطتكاي١ َجٌ: )اضتؿاي١(٢ً ٚصٕ فٝهٕٛ ع ,ٚتصاد تا٤ َسبٛط١ آخس املؿدز

ٌَ ــ  َجٌ: .بكِ اسبسف ايسابعٜصاغ َصذسٙ  بد٤ٚ بتا٤َ مخاضٞ ايؿعٌإرا نإ  .5 َتذحشج ــ تذحُشج, تٛٓص
ٍُٚ  . تٛٗصٌ, تٓاٍٚ ــ تٓا

 جٌ: تذاع٢ ـ تذاعٞ )تذإع(َ.  بهطس اسبسف ايسابع ٚقًب ا٭يـ ٜا٤ّفإْ٘ ٜصاغ  آخسٙ أيؿٟامخاضٞ  ايؿعٌإرا نإ  .6

 

  :ال ةّػ ٦٤ اإلحٰان ةا٠ٓٙ١ ا٥١اىٮ ٠ٓٙ٢١ ٛت٠ نٰإث ا٥١هػر"فائدة 

ٟٓ َصذس صشٜح ْظتدذّ*   .: قابل: عملّية املقابلةلعملّية الـ...... (، مثهو الذي قام ب)  ....الطتدشاج أ

 
 تدريبات

  

   :َِ ٢ٗ َٔ   ٜؾ ِٜٛط َِ:                         طاٜيَع:   :اضت   ع١ً
َّ:   ٖس: َكاِخ   أغسَف:                      أخسَز:  اْٗص

 

  

      "طاقاتو يف أعُاٍ َؿٝد٠أْن حفخر٥ؽ  ٜعذبين - أ
َّ  أسٗب  - ب ١ٓٝ. أْن أٌا١        ايهتَب ايعًُ

  

ٓٗب ايهرب، ٚا٫مش٦صاش َٓ٘،  ٞٓ: مَب ٜطٛد ايٓسدٌ ؾٝهِ؟ قاٍ: بايٓدٜٔ ٚايهسّ، ٚايٓػذاع١، ٚدب قٌٝ ٭عساب
د٠ ٚا٫بتعاد عٔ دًطا٤ ايٓط٤ٛ، ٚايٓتكٗسب إىل ايٓاع، باسرتاّ ايهباز ٚا٫ضتُاع إىل آزا٥ِٗ ٚايٓتػاٚ ز َعِٗ ٚا٫ضتؿا

 ف.ري، ٚا٫عتٓا٤ برٟ اسباد١ املًَٗٛٔ دبازبِٗ، ٚايعٛـ ع٢ً ايٓؿػ
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ِٓ أٚ ايرتتٝب . ُٜ٪ت٢ ب٘ َٔ أدٌ بٝإ ايه  ايعدد: يؿغ َبِٗ ٫ تتشدد د٫يت٘ إ٫ باملعدٚد،  ٚ
 

 

 امل٪ْح املرنس َع ايترنري ٚايتأْٝح ساي١ ايعدد ايعدد
 واضػ /أضػ  ٯٍاةٚ ا٥١ٓػود 1-2

 اذ٦ٰ٨ /اذ٨ان
 ضػىإ

 اذ٨خ٦ٰ /اذ٨خان
 """/أرةٓث /ذالذث """""/أرةّ /ذالث ٯغا١ٗ ا٥١ٓػود 3-10

 أضػ ْلؽ ٯٍاةٚ ا٥١ٓػود ٘ٮ ا١شؾأٯ٦ 11-12
 اذ٨ٮ ْلؽ /اذ٨ا ْلؽ

 إضػى ْلؽة
 اذ٨خٮ ْلؽة /اذ٨خا ْلؽة

 األول ٯغا١ٗ ا٥١ٓػود وا١را٧ٮ ٯٍاةٚ ا٥١ٓػود 13-19
 """"""(أرة٦ٰٓ /أرة٬ٓن)،  (ذ٦ٰذال /ذالذ٬ن)،  (ْلؽٯ٦ /ْلؽون) /...20/30/40

 ايعدد ايرتتٝيب
 اضِ ايؿاعٌ

 /ا١را١د /ا١را٧ٮ /األول ٯٍاةٚ ا٥١ٓػود 
 ا١را١د ْلؽ /ا١ؽاةّ

 /ا١را١رث /ا١را٧ٰث /األو١٭
 ا١غا٤فث ْلؽة

 
 إعساب ايعدد 

 تعسب مجٝع ا٭عداد سطب َٛقعٗا يف ازب١ًُ، ْٚطتعني بايٛسم ايتاي١ٝ:
 َكاف إيٝ٘ صبسٚز """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(ٯاء /ٞفؽة) قبٌ ايعدد ض١ٓ / عاّ... -1
 اضِ صبسٚز """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (ٯاء /ٞفؽة )""""""قبٌ ايعدد سسف دس -2
 َسؾٛع َبتدأ""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(ى٥ث /ا   /و)#"""" بدا١ٜ ازب١ًُ سسف دس -3
 خرب َسؾٛع"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(ى٥ث /ا   /و) """""اضِ بدا١ٜ ازب١ًُ -4
 خربنإ َٓؿٛب""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (٘خطث/ي )"""""بدا١ٜ ازب١ًُ نإ -5

 ٛعؾاعٌ َسؾ """""""""""""""""(ى٥ث /ا   /و)"""" َني إيٞ قاّ بايؿعٌ-              بدا١ٜ ازب١ًُ ؾعٌ:  -6
 / ظسف شَإ َٓؿٛبَؿعٍٛ ب٘ َٓؿٛب """"""""""""""""""""""""""(ٯاء /ا١ٙخطث)""""""/ نَِاذا -      

              
 ُٯْت٨٭ ٢ْ٭ ٘خص ا١شؾأٯ٦ رً٘ٓا و٧هتًا وسَؽًا ضفب ٩ٓٛ٬٤ ٘ٮ ا١ش٢٥ث" :( 19- 11ايعدد) ؾا٥د٠:
 حتًٓا ٩ٓٛ٬٥١ ٘ٮ ا١ش٢٥ث، وسؾؤه ا١را٧ٮ ُٯْت٨٭ ٢ْ٭ ا١ٙخص"سؾؤه االول ٯٓؽب إْؽاب ا٥١ر٨٭  :(12ايعدد)                   

 إعساب املعدٚد
 ٤ياف إ٩ٰ١ ٤شؽور وْال٤ث سؽه ح٬٨ٯ٦ ا١ٟفؽ. ٜٚعسب: (مجعّا)( .... ٜهٕٛ املعدٚد 10-3بعد ا٭عداد )-1

 ح٥ٰٰؾ ٨٤ه٬ب وْال٤ث ٧هت٩ ح٬٨ٯ٦ ا١ٙخص. ٜٚعسب: (َفشدّا)(... ٜهٕٛ املعدٚد 99-11بعد ا٭عداد ) -2

 ٤ياف إ٩ٰ١ ٤شؽور وْال٤ث سؽه ح٬٨ٯ٦ ا١ٟفؽ. ٜٚعسب: (َفشدّا)بعد ا٭عداد )١٦َ/ أيـ(.... ٜهٕٛ املعدٚد  -3
 

 



 .......................................العالمة الكاملة(.0076266000)  عواد عبادة/  الدكتور)

 اللغة العربية / الفصل الدراسي الثاني          طريقك إىل اإلبداع والتميز.......ال نرضى بأقّل من العالمة الكاملة 92
 

 

 يلحق بالعدد كلمة )بضع(
(, وقد 0-4وهي تدّل عل عدد مبهم إل يقّل عن ثةلثة وإل يزيد عل تسعة, وإستعمإلهإ كإستعمإل إألعدإد إلمفردة من )

 
ً
ب مع إلعّشة تركيبإ

ّ
 عليهإ أحد ألفإظ إلعقود, وحكمهإ من حيث إلتذكب  وإلتأنيث أو  ترك

ً
, وقد يكون معطوفإ

ً
مزجيإ
 (, نحو : 0-4إؤلعرإب كأحكإم إألعدإد من )

 
1- .ٍّ  أقُُت يف ايكدع ٔبِكع١ٜ أعٛا
 َهجُت يف َه١ٜ١ ٔبِكَع ضٓٛإت. -2
 .غاٖدُت ٔبِكَع١ٜ َعَػَس زد٬ٟ -3
 ن١ًُُت ٔبِكَع عِػَس٠ٜ اَسٜأ٠ٟ. -4
َٔ زد٬ٟ.ؾاؾِشُت ٔب -5  كع١ٟ ٚعػسٜ

 

 كلمة )النّيف(
ٍٓ ع٢ً عدد َٔ ايٛاسد إىل ايٓج٬ث١، ٫ٚ تطتعٌُ إي١ا بعد ايعكٛد ٚبعد امل١٦ ٚا٭يـ، عبٛ :  ايصا٥د ع٢ً ايعكد، ٚتد

ـْ( أٟ: أنجس َٔ، ٚشٜاد٠ ع٢ً. ٚتًصّ ساي١ ٚاسد٠ َٔ سٝح ايٓترنري  ٓٝ ـْ َْٚ ـْ، ٜأٞي ٓٝ ـْ، ٠١٦َ َْٚ ٓٝ َْٚ َٕ )ٜأِزَبُعٛ
 يٓتأْٝح، ْكٍٛ:ٚا

َٕ زد٬ٟ  .1 ـْ.  دا٤ ث٬ثٛ ٓٝ ْٚ 
َٔ دٜٓازٟا  .2 ٝٓؿٟا. أْؿٞكُت عػسٜ ْٚ 
َٔ قؿٝد٠ٟ  .3 ٝٓؿٟا. سؿٞعُت عػسٜ ْٚ 
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  (ّ.1962ٝأٓضطت ازباَع١ ا٭زد١ْٝ ض١ٓ ) -أ 

  ّٜٛ(.18) غٗس( 2ٚ) ض١ٓ( 23َٚهح ٖازٕٚ ايسغٝد يف اشب٬ؾ١ ) -ب 

ٞٓ عاّ ) -ج    (ّ.1856ُٚيد ضًُٝإ ايبطتاْ

  ( ؾؿش١ َٔ اسبذِ املتٛضط.11ٜكع ايٓدزع يف ) -د 

  ( عاَٟا.87ُعُس دٓدٟ ) -ه 

  اب.( نت200يف َهتب١ بٝتٓا ) -و 

  

 .           قاٍ تعاىل: .أ 

              قاٍ تعاىل: .ب 

          قاٍ تعاىل:  .ج 

                 قاٍ تعاىل:  .د 

ـٔقاٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: " ؾ٠٬ يف َطذدٟ ٖرا أؾكٌ َٔ  .ه   طذد اسبساّ". ؾ٠ٕ٬ ؾُٝا ضٛاٙ إي١ا امل أي
 

  

٠ٓٛ، ؾطأيت٘ عٔ ضبب ْػاط٘،  -أ  ٞٓ: زأٜت يف ايباد١ٜ أعسابٟٝا،  ي٘ َٔ ايعُس ١٦َ ٚعػسٕٚ ض١ٓ، ٚؾٝ٘ عصّ ٚق قاٍ ا٭ؾُع
 ؾكاٍ: تسٞنُت اسبطد، ؾبكٞ ازبطد.

    
  مثٔ بكاعت٘.قبَض ايٓتادس أيـ دٜٓاٍز -ب 

َٓا يف سدٜك -ج    َجُس٠. غذس٠ٟ عػس٠ٜ ١ َدزضتٓا أزبَعشَزِع
 

ٞٓ ضبع١ٜ -د  ٓٓادٟ ايؿٝؿ ُِٝت يف اي ٍّ أَك  .أٜا
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 ايتعذب قظُإ:
  

٠َ ) - أ َٓ ٌَ االبتظا١ََ املشط١ََٛ ع٢ً ستٝٓاى! عبٛ: (٤ا أ٘  َا أمج

٠ْ ةـ) - ب ِٓ ٍُ بني ايٓاغ! عبٛ: (أ٘ ِِ بكإض ٜعذ  أعٔظ
 

 :م ادت١ًُٜفِٗ َٔ طٝا  -2

ًٓػ١ ايعشب١ٓٝ يػ١ ايكشإٓ ايهشِٜ! هلل دٗز! (َا ػا٤ اهلل َا غا٤ اهلل)! (ع٢ً ٖزا اإلجناص اهلٜل اهلٜل): َجٌ               اي
 

 
ٌَ املٓعَس!  َا أمج

ث، اـ٣ ٤ت٨ّٮ ٢ْ٭ ا١ّف٬ٟن ٘ٮ ٤ط٠ رّ٘ ٤تخ َا: ّٰ  ػأ"ا١خٓشت

:ٌَ  (٤ا)٠ٓ٘ ٤اٍض سا٤ػ ٤ت٨ّٮ ٢ْ٭ ا١ٙخص إل٧لاء ا١خّٓشب، و٘ا٩٢ْ ى٥ٰؽ ٤فخخؽ وس٬اةًا حٜػٯؽه ٪٬ ٯ٬ٓد ٢ْ٭  أمج

ث  :ٚاملٓعَس  ّٰ ٘ٮ ٤ط٠ رّ٘  (اس٠َ٥ ا٨٥١ِؽَ )٬ٓٙ٤ل ة٩ ٨٤ه٬ب وْال٤ث ٧هت٩ ا١ٙخطث ا١ِا٪ؽة ٢ْ٭ آعؽه، وا١ش٢٥ث ا٢ٓٙ١

 عتؽ ا٥١تخػأ"
 

ي امّصٌغث امتي جا -1 ٌّ  ء غنٌها أشنوب امّتػّجب في اًٍتٌي امكرًىتٌي اٍتٌتٌي#ة
   ٛال حٓا١٭#  .أ                                       

          

 ا١٭# ٛال حٓ .ب                 

ًا وي األفػال اٍتٌث، ووّظفها في جىل وي إًشائك# َغُظَه، َخُصَي، َجُىَل،  -2 ٌّ صؼ أشنوَب تػّجب قٌاش
 كَُرَم"
1. َِ    :َعٝع
2. َٔ   :َسُط
3. ٌُُ   :َد
4. َّ   :ٜنُس

 أغرب وا ًأتي# وا أًضَر خضرَة امّزرِع! -3
  :َا

   َس:أَْك
  :خكس٠

 :ايٓصزع٢
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ٖٛ اضِ َػتل َٔ يؿغ ايؿعٌ ٜدٍ ع٢ً سدخ غري َكرتٕ بصَٔ َبد٤ٚ مبِٝ شا٥د٠ متٝصٙ عٔ املؿدز ايعادٟ ٫ٚ   
ٟٓ: ٫ ٜهٕٛ َؿدزٟا يؿعٌ ع٢ً ٚشٕ ؾاَعٌ  ٜبدأ مبِٝ شا٥د٠ يػري املؿاع١ًتًؿإ يف املع٢ٓ. بػسط خي  :عبٛ . أ

َٕ ُرٚ ُعظَش٠ٕ َفَٓٔظَش٠ُ إىل }تعاىل:  قاٍ -1 َِٝظَش٠ٕ ٚإٕ َنا ََ }. 

َُُْٚظهٞ  }تعاىل:  قاٍ -2 ٕٖ َصالتٞ  ٌِ ٔإ َُأتُٞق ََ َٚ ََِخَٝاٟ  ٘ٔ َسبِّ ايعاملني  َٚ ًٖ  .{ٔي

 . يكطا٤ اهلل شٓدََال  -3

ٍَ,  إٕ نإ َصذسّا يفعٌ ع٢ً ٚصٕ فاَعٌ فٗٛ َصذس صشٜح فائدة: ٌَ   :حنٛ: داَد ََ  .َعا١ًَ :دادي١, عا

ٓٞ ٍٓ عًٝ٘ املصذس, حنٛ: املؿدز املُٝ ٍٓ ع٢ً َا ٜذ ََٞهطب.  َصذس ٜبذأ مبِٝ صا٥ذ٠ يػري املفاع١ً, ُٜٚذ ََِطٓس٠،  ََٞأخر٠،  ِٓؿع١،  ََ ََِطع٢،  ًٛٞب،  ََ 
  

ٞٓ, فُٓٝٓض بُٝٓٗا َٔ ايظٝام. :د٠ؾا٥ ٞٓ َع امسٞ املهإ ٚايضَإ ٚاطِ املفعٍٛ َٔ غري ايجالث  تتؼاب٘ صٝاغ١ املصذس املُٝ

( "٠ َٓ ْٙ اـ٣ ٬ٓٙ٤ل (مُ  )أي ٥٢ٞث حتػأ ةـ ٤َ

 

  

             قاٍ تعاىل: -أ 

             قاٍ تعاىل: -ب 

   {َنَفاًزا إِنَّ لِۡلُهتَّقنَِي } قاٍ تعاىل: -ج 

ن ُُيََۡشَ  ٱلّزِيَنةِ يَۡوُم َموِۡعُدُكۡم  قَاَل } قاٍ تعاىل: -د 
َ
    {٥٩ُضٗحى  ٱنلَّاُس َوأ

ۚٞ ِإَونَّ لِۡلُهتَّقنَِي ََلُۡسَو } قاٍ تعاىل: -ه  َ  ُنَفتََّحةً  َعْدن   َجنَّاتِ  ا ب  َٔ َم َهََٰذا ذِۡكر  بَْواُ   ُهمُ ل
َ
(.األ

  

َُٰت ۞إِنََّها } قاٍ تعاىل: -و  َدَق      {قُلُوُبُهۡم  ٱلُۡهَؤلََّفةِ وَ َعلَۡيَها  ٱلَۡعَِٰهلنِيَ وَ  ٱلَۡهَسَِٰكنيِ لِۡلُفَقَرآءِ وَ  ٱلصَّ

ا َنۡو َخاَف َنَقاَم َرّبِهِ } قاٍ تعاىل: -ز  نَّ
َ
َوىَٰ  ِهَ  ٱۡۡلَنَّةَ فَإِنَّ {٤٠ ٱلَۡهَوىَٰ َعِو  ٱنلَّۡفَس َوَنََه  ۦَوأ

ۡ
  {ٱلَۡهأ

  

      .ضعٝوٚؾ١كو اهلل يف ظباح  -أ 

      .ٔعع١اقسأ ايكسإٓ يٝهٕٛ يو َٓ٘  -ب 

       .ظبا٠ يف ايٓؿدم -ز 

٢ٔ ْؿطو عٔ  -د  ٓٓاع بايعٌُ. ض٪اٍأٞغ  اي
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ًُٜٛب بٗا ايٓتعٝني; أٟ ذبتاز إىل دٛاب، ٜٚأتٞ   -1 تدخٌ ع٢ً ا٫ضِ ٚايؿعٌ، ٚ
٢ٕ نِ طايبٟا عبٛ: متٝٝصٖا َؿسدٟا َٓؿٛبٟا إذا نإ امسٟا،  ؟ََْذَح يف ا٫َتشا

 تىٌٌز وٌصوب وغالوث ًصتٍ تٌوًي امفتححٓؽب # , 

 """"اـخ٫ٙا٤ٰث""" ال ٯأحٮ ةٓػ٪ا إاّل ٥٢ٞث ٤ٙؽد(ح٬٨ٯ٦ ٘خص +٤ٙؽد +٣ٞ)  -1         ٤الضِث#
 أحٮ ةٓػ٪ا ضؽف سؽ٣ٞ ا١غتؽٯث ٛػ ٯ -2                                                           

تؿٝد ايٓتهجري، ٜٚأتٞ متٝٝصٖا صبسٚزٟا باإلقاؾ١ أٚ حبسف ازبٓس، ضٛا٤ أنإ امسٟا َؿسدٟا أّ   -2
ُٙ اهلل. عبٛ:، مجعٟا ِٔ َسٍٜض غؿا َٔ َّ ايٛطٔ، ٚنِ   نِ عامٍل َخَد

 وضاف إمٌٍ وجرور وغالوث جره تٌوًي امكصرحٓؽب # ,          

 (س٥ّ /٤ٙؽد)""""عتؽّٯث""" ٯأحٮ ةٓػ٪ا ٥٢ٞث (ح٬٨ٯ٦ ٞفؽ +س٥ّ /٤ٙؽد +٣ٞ) -1             ٤الضِث#
 ٣ٞ ا١غتؽٯث ٛػ ٯأحٮ ةٓػ٪ا ضؽف سؽ -2         

 
ٍٓ عًٝٗ ايه١ًُ بعذ نِ ارترب١ٜ جيٛص حزف  عبٛ قٍٛ ساؾغ إبساِٖٝ َتشدثٟا عٔ بٝت٘: ايٓظٝام, اإٕ د

                        ِِ ََٖش بٞ فٝ٘ َعِْٝؽ يِظُت أْظاٙ   ََٖش بٞ فٝ٘ عْٝؽ يِظُت أرُنُشٙ َن َٚ 

ِِ  ٚايتكدٜس:  ََٖش بٞ عْٝؽ. (ََٖس٠ٕ)َن

 تدريبات 

  

 ٛال حٓا١٭#  -أ                       

٥َْؽٯ٦، ال ُٯؤَة٩ ٩١، ٬١ أٛف٣ ٢ْ٭ اّلل اَلَةّؽه)# ٭ اّلل ٩ٰ٢ْ وـ٣٢ن٢ّ ٛال رـ٬ل اّلل  -ب  ٌِ َتؽ ذي  ْٕ َد َا َٓ   (٣ٞ ٦ْ٤ِ َاْك

٦ ٥ّْانَ  -ج  َْ        ٣ٞ ٤٬٢ٰٞخؽًا حتُٓػ ا١ٜٓتث 

َٝ ٦٤ِْ  -د  َٝ واألٯادي َٯٍػ َةٰياَء ٨ْػي ٛال ا١تطخؽي# َو٣َْٞ ١َ ْي٢ِ َٙ ْي٠ٌ َٞ َ٘     ٫١ا 

ًث ح٠ٍُّ ٢ْ٭ ا١تطؽ األةٰو ا٥١خ٬ـً -ه  ّٰ      ٣ٞ دو١ًث ْؽة

  

 ٘ٮ ٤طاِ٘ث إرةػ؟ ٤ػرـثً  ٣ٞ - أ
 

 ٘أ١ٜ٭ ٩ُ١ األـتاَب ٘ارحٰٜا ٤ٓاً  ٛػ س٠  ٦ْ ٛػِر ناضٍب ناضٍب و٣ْٞ ٛال ا١ّلاْؽ#       - ب

 

  

َٝ ٣١ ٯ٢ْػَك أة٬ُ٪٣ُ  ِاع٬ة٣ْٞ  ٥ا آةاُؤ٪٣ َو١َػوٞا  ١   وٞأ٧ 
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 :تهتب ا٭يـ املكؿٛز٠ قا١ُ٥ بؿٛز٠ )ا( -

 َٓكًب١ عٔ )ٚاٚ( يف:يف ايؿعٌ أٚ ا٫ضِ  ثايج١ إذا ناْت   -0
 ٚا٫ضِ ايج٬ثٞ، عبٛ )ايعؿا(   ايؿعٌ ايج٬ثٞ، عبٛ )زدا(.

 
 ٚضبكت بٝا٤، عبٛ )اهلداٜا(، ٚ)حيٝا(. إذا ٚقعت يف ا٫ضِ ٚايؿعٌ ايصا٥د ع٢ً ث٬ث١ أسسف  -2

 عٔ ٖرٙ ايكاعد٠ اضِ ايعًِ )حي٢ٝ( متٝٝصٟا ي٘ َٔ ايؿعٌ )حيٝا(.ٜٚػٓر  
 

 :هتب ا٭يـ املكؿٛز٠ بؿٛز٠ )٣(ت -

 َٓكًب١ عٔ )ٜا٤( يف: يف ايؿعٌ أٚ ا٫ضِ ثايج١ إذا ناْت  -0
 ٚا٫ضِ ايج٬ثٞ:  عبٛ )ايؿت٢(.        ايؿعٌ ايج٬ثٞ:  عبٛ )ضع٢(.

 
 أسسف، ٚغري َطبٛق١ بٝا٤، عبٛ )َؿٛؿ٢، اضتطك٢(.ٚإذا ٚقعت يف ا٫ضِ ٚايؿعٌ ايٓصا٥د ع٢ً ث٬ث١   -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةا١ّؽس٬ع إ١٭#  (واوً ا)أو   (ٯاءً )ٯ٦ٟ٥ أن ٯٓؽف أن٠ ا٠ٓٙ١ ٘ٮ األـ٥اء إذا ٞان ؾا٥د٠: 
 َأَرٜإ. أذ٣:   َفَتٝإ, ؾت٢:   َعَصٛإ, عؿا:        نحو:  :املج٢ٓ (1

 سِب٠ٛ. ُزبا: سػ٠ٛ,  ز٢غا:   رس٠ٚ,: ُذزا   قش١ٜ, ٝقس٣:     نحو: :بسٓد ازبُع إىل َؿسدٙ (2

 َعَصٛات. َعَؿا:    ََٗٛات, ََٗا: ُٖذٜات,  ُٖد٣:      نحو: :مجع ايه١ًُ مجع َ٪ْح ضاملٟا (3
ّٚ غصا:        نحو: :ايٓسدٛع إىل املؿدز (4  ا.طعّٝ ضع٢: ا, غِض
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       قاٍ تعاىل:  (أ 

ِٕ َٜٗب٘ ايٓرز١ٜ ايٓؿاسب١. دعا (ب    ايٓسدٌ اهلل تعاىل أ

 ".ايٓطؿ٢ًخرْي َٔ ايٝد  ايعًٝاقاٍ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: "ايٝد  (ز 

ّٓ  (د   .ايكس٣َه١ املهٓس١َ أ

 ايٓػاعس ؾدٜك٘. زث٢ (ٙ 

ُِٝت٘  (ٚ  َٝقاٍ ايٓػاعس: ٚمٖس ِٔ ِشٝاحي٢ٝ ي ٌُ  ؾًِ ٜه  يسٓد قكا٤ٔ اهلل ؾٝ٘ ضبٝ

 
 
  
 

ُُٜٔ.............ٖداٟ.....  ، َسِ...... .، اَتط.....   ، 
 

  

١ٓٝ ١ِٝٓ    :غه٣ٛ     :قك   :ٔب
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 اـ٣ ٧ٟؽة ٨٤ه٬ب ٯؾٯ٠ اإلة٫ام ٦ْ ٤ا ٛت٩٢، و٪٬ ٬٧ْان# ُٝٝض:ايٓت

 ٖٚٛ ايرٟ ٜصٌٜ ايػُٛض عٔ يؿع١ أٚ ن١ًُ بعٝٓٗا تطبك٘ تهٕٛ: متٝٝض ايزات )املفشد(: -1

 , حنٛ:ُٝٝصيًٓت ؾسعٟا, أٚ َكداز غب٘, أٚ (َٚطاس١ ٚٚشٕ نٌٝ)َٔ  َكدازٟاأٚ  عددٟا                            
 

 

 .         قاٍ تعاىل: -أ 

 .حديدا   طٟٓا اغرتُٜت  -ب 

 .قمحا   يًعاؾؿري سؿ١ٟٓ َُتقٓد -ج 

 .قطنا   قُٝؿٟا ُتيبِط -د 

 

 ٖٚٛ قظُإ:  -2

ٛٓايٓت -1 زب١ًُ، يف ع٬ق١ املبتدأ ٖٚٛ َا ٜصٌٜ ايػُٛض عٔ ع٬ق١ تسبط بني عٓاؾس ا  :ٍُٝٝض احمل
 .أٚ ايؿعٌ بايؿاعٌ أٚ ايؿعٌ باملؿعٍٛ ب٘ باشبرب

 قاٍ تعاىل:  -أ                           

١ٛ -ب   ٔ.َٗامٔل ٢ِع٢ً تع١ً ًب١ إقبا٫ٟاشداد اي

ٍَُٓايُع ٚؾُٝت -ج   .ٟاأدٛز ا

ٛٓيٓتا -2 ّٓعٓذٜصٌٜ اإلبٗاّ عٔ مج١ً ايٓت ٖٚٛ َا ,ٍُٝٝض غري احمل  حنو: ,ب ٚمجًيت املدح ٚاير

 !زد٬ٟ ُٙٗزَد هلٔل          -أ 

 .كٟاًُٝخ ُمِدايٓؿ َِِعْٔ -ب 
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  قاٍ تعاىل:  -أ                  

  قاٍ تعاىل:  -ب                          

َٕ غعب١ٟقاٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضً -ز      .ِ: " اإلميإ بكْع ٚضبعٛ

         َا أدٖم ايبَٝت بٓا٤ّ! -د 

         رت٣ ٚايدٟ ز٢ٞط٬ٟ شٜتٟا.اغ -ٙ 

َٕ طايب١ٟ. -ٚ  ٢ٕ ٚعػسٚ     ٜػرتٝى يف مجاع١ ؾدٜكات املهتب١ اثٓتا

ِّ بامٝلٖٗرٔب ؾدٜكٟا! -ش           أنس

         غسِضُت ا٭زَض غذسٟا. -ح 

  
ُه  -أ   ْا٥١ًا!ّلِل درُّ

  عامٟلا:
 إضفا٧ًا" أ٨ٕ٭ ا٨ّ١اِس أٞرُؽ٪٣ -ب 

  إسطاّْا:
 "٘يثً  ١تْفُج عاح٥اً  -ج 

  ؾك١ٟ:     

  

 .......ٜـ أْك٢ َٔ املد١ٜٓ ايٓس (أ 

ٟٓ (ب   ......أضٌٗ َٔ أبٞ متاّ  ايبشرت

 ........ نٛبٟا ُتغسِب (ز 

ِٜ (د   .......... ؾداْٟا ُتاغرت

  

  نأع:

  ع:زاذ

  ٌ:ٞطز٢

  ؾاع:

  ثٛب:    

  ضبع١ ٚعػسٕٚ:   
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ّ ( اهلادٟ، ايكاقٞ، ايداعٞ) :اسم معرب ينتهي بياء لازمة، مكسورة ما قبلها، مثل ا٫ضِ املٓكٛف: -1 ً وإذا كان مجر  دا
ّ  على تٜٓٛٔ نطسذبرف ٜا٩ٙ ٜٚعٛض عٓٗا ب ( اإلقاؾ١)ٚ( أٍ)من  ّ ما قبل الياء المحذوفة في حالتي الر  ، فيعربفع والجر

 ْ ْ  نِ بالحركتي ً  نِ المقدرتي َ  :، مثلعلى الياء: )الضمة( رفعا ً وال كسرة جرّ  قاٍض، جاء  .بكاٍض تُ ، مثل: مررْ ا

 
ّ الياء تثبت وتكون علامة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء، مثل قول الم فإنّ  حالة اليصب ا فيمّ أ  ي:تنب

َٝا كفى بَك داءً أْن ترَى الموْتَ  ِيَا   غأؾ  وََحْسُب المَنَايَا أْن يكُّن أمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يعرب بالحركات المقّدرة  ا٫ضِ املكؿٛز: -2 اسم معرب ينتهي بألف لازمة مقصورة، مثل: )الدّنيا(، )ال كبرى( و
 ً  .على آخره، في جميع حالاته رفعاً ونصباً وجرا

 
 

 

يعرب بحركات ظاهرة( أيـ ُٖٚص٠) اسم معرب ينتهي بألف ممدودة ا٫ضِ املُدٚد: -3  الهمزة: سواء أكانت هذه ، و
 .حنٛ)إْؼا٤( .أؾ١ًٝ -1

 .حنٛ)سدا٤/بٓا٤( .َٓكًب١ عٔ أؾٌ -2

 .حنٛ)جنال٤(, .شا٥د٠ -3

 

 .ص٠ ؾٝ٘ شا٥د٠ٚاهلُ  -3   .غري َكاؾ١ -2                 .ْهس٠ -1                      :إذا نإ ا٫ضِ املُدٚدؾا٥د٠: 
  ّ ً  فإنه يجر  نحو: حمراءَ، وعلماء., سفَٔ ايّؿ ممٓٛعٟا من ال كسرة لأنه يكون عندئذٍ بالفتحة عوضا
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ٝٓت٘". زاٍع قاٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: "ن١ًهِ  -أ   ٚن١ًهِ َط٪ٍٚ عٔ زع

 َا ضرَت ازبطَد ٚٚق٢ َٔ اسٜبٓس ٚايربد.ايهطا٤ٔ خرُي  -ب 

 أضاع اسبهِ ايٓؿاحل. ايٗػٛز٣ -ز 

 ٚعًُا٤ُ ٚغعسا٤ُ. أدبا٤ُربٓسَز يف ازباَع١ٔ  -د 

١ٜٓ ضا١َٝ.ٚاسرتاَِٗ ظاٖس٠ سكاايعًُا٤ٔ تكدُٜس  -ٙ   ز

٘ٔ. ايٓداعٞ -ٚ   إىل اشبري نؿاعً

 
 

  

ٔ٘ ََعَٝػٔت ُٕ   ٚذٚ ايٜكٓاَع١ٔ زاٍض َٔ   ٚؾاسُب اسٔبِسف٢ إٕ أثس٣ ٜؾَػكِبا
 
 

  

َؽ٘ث ة٦ ا١ٓتػ#      رأٯُج ة٨ٮ -أ  ٌَ د و٨٧َٮال ُٯ٨ٟؽ غربا٤َ ٛال   وال أ٪٠ُ ٪ؼاك ا١ٍؽاف ا٥٥ُ١ػ 
ئث#   -ب   ٰ ٍَ ٨ٮ وٯ٬ُٟنَ  ساَر٣ُْٞ  أكُ  أ٣َ١ْ   ٛال ا١ُط ْٰ ٣ُٟ٨َُ   َة ْٰ ةُ  وَة  ٚاإلخا٤ُ ا٬٥َ١د 

 
 

 : اؾٛؿ٢، اؾتد٣، ازتك٢.اآلت١َٝٔ ا٭ؾعاٍ  ممدٚدٟا ، ٚامسٟآَكٛؾٟا ، ٚامسٟاَكؿٛزٟا امسٟا ٖأت -4

َُصطٕفاؾٛؿ٢:    .اصطفا٤   / املصطفٞ  َُصَطف٢       
 ./ املفتذٟ             افتذا٣٤            َفَتٕذَُفتّذاؾتد٣:   

 / املشتطٞ         استطا٢٤         َشَتٕضَُشَتّطازتك٢: 
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 القضايا اللغوية  تدريباتحل ملحق/ 

 ا١ٓػد
٢ٔ إىل نًُات: (1 ِٝ ٍٛٓ ا٭زقاّ اييت بني قٛض  س

 ٚاثٓتني ٚطتنَي ٚتظع١٦ُ يفأ ط١َٓ (ّ.1962اَع١ ا٭زد١ْٝ ض١ٓ )زبٝأٓضطت ا (أ 

َٔ ثالّثا ّٜٛ(.18غٗس( ٚ)2ض١ٓ( ٚ)23َهح ٖازٕٚ ايسغٝد يف اشب٬ؾ١ ) (ب  َّا َعَؼَش ٚمثا١َْٝ ٚػٗشٜٔ ط١ّٓ ٚعؼشٜ ٜٛ 

ٞٓ عاّ ) (ج  َّ (ّ.1856ُٚيد ضًُٝإ ايبطتاْ  ٚمخظني. ٚطٓت١ ٚمثامن١٦ أيف عا

 .صفخ١ّ عِؼَش٠َ إحذ٣ ( ؾؿش١ َٔ اسبذِ املتٛضط.11ٜكع ايٓدزع يف ) (د 

َٕ طبع١ْ ( عاَٟا.87ُعُس دٓدٟ ) (ٙ   ٚمثاْٛ

 نتاب ٦َتا ( نتاب.200يف َهتب١ بٝتٓا ) (و 

 أعسب َا ذبَت٘ خطٌّ يف َا ٜأتٞ: (2

 .           قاٍ تعاىل: (أ 

 ب٘. َفعٍٛ ْصب ستٌ يف ادتضأٜٔ فتح ع٢ً َبين َشنب عذد َعَػَس: ََسَدأ

              قاٍ تعاىل: (ب 

 ٖٚٛ َطاف ايظامل, املزنش ظُع ًَخل ألْ٘ ايٝا٤; ْصب٘ ٚعال١َ َٓصٛب نإ خرب : مخطنَي

           قاٍ تعاىل: (ج 

ـٔ:  ٖٚٛ َطاف آخشٙ, ع٢ً ايظاٖش٠ ايهظش٠ دٓشٙ ٚعال١َ زتشٚس اضِ أي

                  قاٍ تعاىل: (د 

 ٖٚٛ َطاف آخشٙ, ع٢ً ايظاٖش٠ ايهظش٠ دٓشٙ ٚعال١َ زتشٚس اطِ : بكع٢

ـٔؾ٠٬ يف َطذدٟ ٖرا أؾكٌ َٔ  )زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ:  قاٍ (ٙ   )سٚاٙ َظًِ(.. (ؾ٠ٕ٬ ؾُٝا ضٛاٙ إي١ا املطذد اسبساّ أي

ـٔ:  ٖٚٛ َطاف. آخشٙ, ع٢ً ايظاٖش٠ ايهظش٠ دٓشٙ ٚعال١َ زتشٚس اطِ أي

ٌٓ َٔ ايعدد ٚاملعدٚد يف َا ٜأتٞ: (3  اقبط أٚ اخس ن

ٞٓ: زأٜت يف ايباد١ٜ أعس (أ  ٠ٓٛ، ؾطأيت٘ عٔ ضبب ْػاط٘، ؾكاٍ: تسٞنُت اسبطد، ؾبكٞ ازبطد. ، ابٟٝاقاٍ ا٭ؾُع  ي٘ َٔ ايعُس ١٦َ ٚعػسٕٚ ض١ٓ، ٚؾٝ٘ عصّ ٚق
   ١ْ٦َ َٕ  ط١ّٓ ٚعؼشٚ

 دٜٓإس أيَف قبَض ايٓتادس أيـ دٜٓاز مثٔ بكاعت٘. (ب 

َٓا يف سدٜك١ َدزضتٓا أزبع عػس٠ غذس٠ َجُس٠. (ج   ػذش٠ّ عِؼش٠َ أسبَع شَزِع

ٓٓا (د  ُِٝت يف اي ٞٓ ضبع١ أٜاّ.أَك  ٍ  أٜاّ طبع١َ دٟ ايؿٝؿ

ـٓ ايكسا٠٤، ٚاضتدسز َٓٗا ايعدد ٚاملعدٚد، ٚأعسبُٗا. (4  ُعد إىل ائؿٞكس٠ قبٌ ا٭خري٠ َٔ ْ

ٌَ ايذع٠ٛ ٖزٙ أطًكت  . ْٚٝٓف عكٕٛد ثالث١ٔ قب
 .ٖٚٛ َطاف آخشٙ, ع٢ً ايظاٖش٠ ايهظش٠ دٓشٙ ٚعال١َ زتشٚس إيٝ٘ َطاف : ث٬ث١
 .آخشٙ ع٢ً ايظاٖش ايهظش تٜٓٛٔ دٓشٙ عال١َٚ زتشٚس إيٝ٘ َطاف : عكٛد
ٌٓ ال ايفتح, ع٢ً َبين عطف, حشف :ايٛاٚ   .اإلعشاب َٔ ي٘ ست
ٝٓـ  .آخشٙ ع٢ً ايظاٖش ايهظش تٜٓٛٔ دٓشٙ ٚعال١َ زتشٚس ثالث١ ع٢ً َعطٛف اطِ :ْ

 

 ا٥١هػر ا١ّهؽٯص
 ٖأت َؿادز ؾسحي١ َٔ ا٭ؾعاٍ اآلت١ٝ: -1

   َِ ٢ٗ ِِٗ : ٜؾ َٔ  َف ِٜٛط َِ                        َطايع١ :َعطاٜي إاطتٝط :اضت   تعًِٝ :ع١ً
َّ  اِخٔطشاس :كَِٖسخا  إػشاف :أغسَف                     إخشاج :أخسَز     اْٗضاّ :اْٗص

 

ٚٓي١ إىل َؿادز ؾسحي١ يف َا ٜأتٞ: -2 ٍٛٓ املؿادز امل٪  س

ِٕ تطتجُسٜعذبين  - ت  اطتجُاس     طاقاتو يف أعُاٍ َؿٝد٠. أ

ِٕ أأسٗب   - ث ١ٓٝ طايَعأ  َطايع١       .ايهتَب ايعًُ
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ـٓ اآلتٞ: -3 ٞٓ يف ايٓ ٞٓ ٚغري ايج٬ث ٝٓٔ املؿادز ايٓؿسحي١ َٔ ايج٬ث  ع

ٓٗب ايهرب، ٚا٫مش٦صاش َٓ٘، ٚا٫بتعاد عٔ دًطا٤ ايٓط٤ٛ، ٞٓ: مَب ٜطٛد ايٓسدٌ ؾٝهِ؟ قاٍ: بايٓدٜٔ ٚايهسّ، ٚايٓػذاع١، ٚدب ّ ايهباز ٚا٫ضتُاع إىل ٚايٓتكٗسب إىل ايٓاع، باسرتا قٌٝ ٭عساب
 ٚ ز َعِٗ ٚا٫ضتؿاد٠ َٔ دبازبِٗ، ٚايعٛـ ع٢ً ايٓؿػري، ٚا٫عتٓا٤ برٟ اسباد١ املًٗٛ ف.اآزا٥ِٗ ٚايٓتػ

 
 االعتٓا٤ -االطتفاد٠    -ايٓتؼاٚس -االطتُاع  –احرتاّ  -ايتكٓشب  - االبتعاد -االمش٦ضاص  - جتٓٓب -
 

ـٓ )ايٓ -4 ١ٓٝ املتذٓدد٠(، ٚاضتدسز َٓٗا:ُعد إىل ايؿكس٠ قبٌ ا٭خري٠ َٔ ْ  ٗك١ ايعسب

ٞٓ. (أ  ٛ٘ا. ايٓذع٠ٛ, عباد٠, َؿدزٟا ؾسحيٟا يؿعٌ ث٬ث  من

ٞٓ.  (ب   حتكٝل. ايتزنري, تأطٝع, تٛثٝل, تٛدٝ٘, تشب١ٝ, َؿدزٟا ؾسحيٟا يؿعٌ زباع

ٞٓ.  (ز   .ايتهافٌ َؿدزٟا ؾسحيٟا يؿعٌ مخاض

ٞٓ.  (د   .االطتفاد٠ َؿدزٟا ؾسحيٟا يؿعٌ ضداض

 أـ٬٢ب ا١خّٓشب
1) ٔٓٝ  ايٓؿٝػ١ اييت دا٤ عًٝٗا أضًٛب ايٓتعٓذب يف اآلٜتني ايهسميتني اآلتٝتني: ب

  قاٍ تعاىل: .أ                                   ـب ٌأفٔع :ٔب٘ ٜأبٔؿس 

 قٝاطٞ تعٓذب /

  قاٍ تعاىل: .ب                َا :ُٜٙأٞنٜؿَس ََا ٌَ  قٝاطٞ تعٓذب / أفع

ٟٝٓا َٔ ا٭ؾعاٍ اآلت١ٝ، ٚٚظ١ؿٗا يف مجٌ َٔ إْػا٥ (2 َّ. و:ؾؼ أضًَٛب تعٓذب قٝاض ٌَ، ٜنُس ُُ َٔ، َد َِ، َسُط  َعٝع

َِ َِ َا  :َعٝع ّٔبأٜٓ ِِأِعٔظ    !اذُتش١َٜٓ أعظ  !ْطاس٠ّ ايٓؼباب ا
َٔ ِٔ :َسُط َٔ َا   !ّٝزاتًُ باجملتٗٔذ أحٔظ  !املا٤ صفا٤َ أحَظ
ٌُُ ٌَ َا :َد ٌِ   !اذتلِّ اْتصاَس أمج ُٔ  !ٚخطش٠ّ َا٤ّ بايطبٝع١ٔ أِد
َّ ِّ :ٜنُس َّ َا   !اضّٝف بأخَٝو أنٔش   !عًٝٓا أنش

 أعسب َا ٜأتٞ: َا أْكَس خكس٠ٜ ايٓصزع٢! (3

 .َبتذأ سفع ستٌ يف ايظهٕٛ ع٢ً َبيٓن اطِ ايتعذب١ٓٝ, :َا

 .)َا( ع٢ً ٖٛ ٜعٛد تكذٜشٙ ٚدّٛبا َظترت ضُري ٚايفاعٌ ايتعٓذب, إلْؼا٤ ايفتح ع٢ً َبيٓن ذداَ َاض فعٌ  :أَْكَس
 .ٖٚٛ َطاف آخشٙ, ع٢ً ايظاٖش٠ ايفتخ١ ْصب٘ ٚعال١َ َٓصٛب ب٘ َفعٍٛ  :خكس٠

 .آخشٙ ع٢ً ايظاٖش٠ ايهظش٠ دٓشٙ ٚعال١َ زتشٚس إيٝ٘ َطاف  :ايٓصزع٢
١ٓٝ ٚازب١ًُ  .املبتذأ خرب سفع ستٌ يف ايؿعً

 

ٟٝٓا، ٚأعسب٘. (4  ُعد إىل ايؿكس٠ ايجا١ْٝ، ٚاضتدسز َٓٗا أضًَٛب تعٓذب قٝاض

 قًَٛبَٓا أحٛج َا  /إيٝٗا أمساَعَٓا أحَٛج َا 
 .َبتذأ سفع ستٌ يف ايظهٕٛ ع٢ً َبيٓن اطِ ايتعذب١ٓٝ, :َا

 .)َا( ع٢ً ٖٛ ٜعٛد تكذٜشٙ ٚدّٛبا َظترت ضُري ٚايفاعٌ ايتعٓذب, إلْؼا٤ ايفتح ع٢ً َبيٓن داَذ َاض فعٌ  :أسَٛز
 ٖٚٛ َطاف, آخشٙ, ع٢ً ايظاٖش٠ ايفتخ١ ْصب٘ ٚعال١َ َٓصٛب ب٘ َفعٍٛ:أمساَعٓا

 .باإلضاف١ دش ستٌ يف َبين َٓتصٌ ضُري :ٚايٓا٤
١ٓٝ ٚازب١ًُ  .املبتذأ خرب سفع ستٌ يف )أمساعٓا أسٛز( ايؿعً

 

 ا٥١هػر ا٥ٰ٥١ٮ
 

ٝٓٔ ْٛع املؿدز ايرٟ ذبَت٘ خط١ يف اآلٜات ايهسمي١ اآل (1  ت١ٝ:ب

 َُٝٞ َصذس :مماتٞ /ستٝاٟ           قال تعالى:  (أ 

 َُٝٞ َصذس : َََتاّبا             قاٍ تعاىل: (ب 

 َُٝٞ َصذس:  ّاصَفا  {َنَفاًزا  إِنَّ لِلُۡهتَّقِنيَ } قاٍ تعاىل: (ج 
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ن ُُيََۡشَ  ٱلّزِيَنةِيَۡوُم َموِۡعُدُكۡم  قَاَل } قاٍ تعاىل: (د 
َ
ِِ   {٥٩ُضٗحى  ٱنلَّاُس َوأ ِٛعذُن  إصَ اطِ:  ََ

ۚٞ ِإَونَّ لِلُۡهتَّقِنَي ََلُۡسَو } قاٍ تعاىل: (ٙ  بَْواُ   لَُهمُ  ُنَفتََّحةً  َعْدن   َجنَّاتِ  ا ب  َٔ َم َهََٰذا ذِۡكر 
َ
(.األ

 
 َفعٍٛ اطِ :َفتخ١ُٞ/  َٝ َصذس: َآب  

(و 
َُٰت ۞إِنََّها } قاٍ تعاىل:  َدَق  َفعٍٛ  اطِ: ف١ٖيؤامُل    {قُلُوُبُهۡم  ٱلُۡهَؤلََّفةِوَ َعلَۡيَها  ٱلَۡعَِٰهلنِيَ وَ  ٱلَۡهَسَِٰكنيِ لِلُۡفَقَرآءِ وَ  ٱلصَّ

(ز 
ا َنۡو َخاَف َنَقاَم َرّبِهِ } قاٍ تعاىل:  نَّ

َ
َوىَٰ ِهَ  ٱۡۡلَنَّةَ فَإِنَّ {٤٠ ٱلَۡهَوىَٰ ِو عَ  ٱنلَّۡفَس َوَنََه  ۦَوأ

ۡ
  َٕها اطِ: ٣ٚأاِيُ{ٱلَۡهأ

2) ٓٝ  ٟا َهإ املؿدز ايٓؿسٜح يف َا ذبَت٘ خط١ يف ازبٌُ اآلت١ٝ:قع َؿدزٟا َُٝ

 َظعاى :ضعٝو  .ضعٝوٚؾ١كو اهلل يف ظباح  (أ 

  َٛعظ١ :عع١ .ع١ٔعاقسأ ايكسإٓ يٝهٕٛ يو َٓ٘  (ب 

 َٓذا٠ :ظبا٠   .ظبا٠ يف ايٓؿدم (ج 

ٓٓاع بايعٌُ. ض٪ا٢ٍٔ ْؿطو عٔ أٞغ (د    َظأي١ :ض٪اٍ اي

3) ١ٓٝ ـٓ ايكسا٠٤، ٚاضتدسز َٓ٘ ث٬ث١ َؿادز َُٝ  .َكاّ ستٓب١, َعزس٠, َٓفع١,(, َطًب)  َطايبٗا؟    ُعد إىل ْ
 

ث و٣ٞ ا١غتؽّٯث ّٰ  ٣ٞ االـخ٫ٙا٤
1)  ١ٓٝ ١ٜٓ، ٚاقعٟا ع١َ٬ ايط٪اٍ بعد مج١ً نِ ا٫ضتؿٗاَ ١ٓٝ َٔ نِ اشبرب ٝٓص نِ ا٫ضتؿٗاَ  يف َا ٜأتٞ:َ

  قاٍ تعاىل: (أ                                  خرب١ٜ 

ُٜ٪َب٘ ي٘، يٛ (ب  َُِسٜٔ، ٫  ِٔ ٜأِغَعَح ٜأٞغَبس ذٟ ٔط َٔ  خرب١ٜ ٜأقطِ ع٢ً اهلل ٜيٜأبٓسٙ". قاٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: " نِ 

َٕنِ  (ج  ُٓا  اطتفٗا١َٓٝ           ؟نًَٝٛرتٟا تبعُد ايعكب١ َعٔ ع

َٜٕد َبٝكا٤َ عٓدٟ (د   ِٔ َٔ ِِ ٜيٜو  َٜٚن ٌْ ٜنٜؿِكًٜٔو ٚا٭ٜادٟ قاٍ ايبشرتٟ:   خرب١ٜ             هلا ٜؾِك

ٌٗ ع٢ً ايبشس ا٭بٝض املتٛضط (ه  ١ٟٓٝ تٛ  اطتفٗا١َٓٝ        ؟نِ دٚي١ٟ عسب

 أعسب َا ذبَت٘ خطُّ يف َا ٜأتٞ: (2

 زض١ٟ يف ضباؾع١ إزبد؟نِ َد (أ 

 .آخشٙ ع٢ً ايظاٖش ايفتح تٜٓٛٔ ْصب٘ ٚعال١َ َٓصٛب متٝٝض :َدزض١ٟ

ٌٖ عٔ قدز٢ ؾاسٕب  قاٍ ايٓػاعس:  (ب  ِِ ؾاسٕب قد د ُ٘ ا٭ضباَب ؾازتكٝا َعٟا  ٚن  ؾأيك٢ ي
 ايهظش تٜٓٛٔ دٓشٙ ٚعال١َ زتشٚس إيٝ٘ َطاف :ؾاسٕب

 اقبط آخس َا ذبَت٘ خط١ يف قٍٛ ايعباع بٔ ٜعٝؼ: (3

ُِن ُٖ َٜٚيدٚنا  ِِ إ٢خ٠ٛ يٜو مل ًِٜدٜى أبٛ  )تٜٓٛٔ نظش(  إخ٠ٕٛ  ٚنأُْٖا آبا٩ُِٖ 
ٝٓٔ ْٛعٗا. (4  ُعد إىل ايكؿٝد٠، ٚاضتدسز َٓٗا )نِ(، ٚب

- ِِ ِٔ ايٓطاسأت ع٢ً ن َٔ ِِ ٢ٗ ِِ ؾاسِت ٚزد٠٠  أْؿأض  (خرب١ٜ) َضشاُب داَد ٚن
ِِ ايُع٢ً بأب ٚع٢ً - ِٔ ٜن ِِ ِتَدقَّ ٠ُسٓس   ٜٕد َٔ  (خرب١ٜ)  ٔغٗاُب ٖعغ ٚن
- ِِ َِٜت ٚيٜه ِٔ ْاد ِِ   َؾّد٣ ٫ يه ِٔ أمسِعَت ٚيٜه  (خرب١ٜ)   دٛاُب ٫ يه
 

 ٞخاةث األ١ٗ ا٥١ٜه٬رة
ٝٓٔ ضبب نتاب١ ا٭يـ املكؿٛز٠ بايٓؿٛز٠ اييت زمست عًٝٗا يف َا ذبَت٘ خط١ يف َا ٜأتٞ: -1  ب

٣َٛ:اِض       قاٍ تعاىل: (أ   بٝا٤ َظبٛق١ غري فٝ٘ ٚاأليف أحشف, ثالث١ ع٢ً صا٥ذ فعٌ َت

ِٕ َٜٗب٘ ايٓرز١ٜ ايٓؿاسب١. (ب   ٚاٚ  عٔ َٓكًب١ فٝ٘ األيف ثالثٞ, فعٌدعا:  دعا ايٓسدٌ اهلل تعاىل أ

 قاٍ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: "ايٝد ايعًٝا خرْي َٔ ايٝد ايٓطؿ٢ً". (ز 

 .بٝا٤ ق١َظبٛ فٝ٘ ٚاأليف أحشف, ثالث١ ع٢ً ا٥ذص اطِ :عًٝا

 بٝا٤ َظبٛق١ غري فٝ٘ ٚاأليف أحشف, ثالث١ ع٢ً ا٥ذص اطِ :ضؿ٢ً

ّٓ ايكس٣. (د   قش١ٜ :َفشدٖا ,ٜا٤ أصًٗا فٝٗا األيف: ايكس٣ َه١ املهٓس١َ أ

 ٜا٤ عٔ َٓكًب١ فٝ٘ األيف ثالثٞ, فعٌ :زث٢ زث٢ ايٓػاعس ؾدٜك٘. (ه 

 ٚ) ِٔ َِٝشٝا ؾًِ ٜه ُِٝت٘ حي٢ٝ ي ٌُيسٓد قكا٤ٔ اهلل ؾ  قاٍ ايٓػاعس: ٚمٖس  ٝ٘ ضبٝ
 بٝا٤ َظبٛق١ فٝ٘ ٚاأليف أحشف, ثالث١ ع٢ً ا٥ذص فعٌ :حيٝا

 ايفعٌ َٔ يتُٝٝضٙ اطِ :حي٢ٝ
 



 .......................................العالمة الكاملة(.0076266000)  عواد عبادة/  الدكتور)

 اللغة العربية / الفصل الدراسي الثاني          طريقك إىل اإلبداع والتميز.......ال نرضى بأقّل من العالمة الكاملة 003
 

 

 اَٮ ايؿساؽ بأيـ َكؿٛز٠ )ا،٣( َع٬ٟ١ً: -2

ُُٜٔ.......، اَتط......، َسِ......   َح٢ُ اَتط٢, ٢ُُٜٓ, ٖذاٜا,   ٖداٟ.....، 

١ٓٝ، غه٣ٛ، ٔب١ٝٓ)ٗا نتاب١ ؾشٝش١ عٓد ازبُع: امجع ايهًُات اآلت١ٝ َساعٟٝا نتاب١ ا٭يـ املكؿٛز٠ ؾٝ -3  .(قك

١ٓٝ ١ِٝٓ  ػها٣ٚ :غه٣ٛ   ا,قطاٜ :قك  ٔب٢ّٓ :ٔب
 

 ُعد إىل ايكؿٝد٠، ٚاضتدسز َٓٗا نًُات َٓت١ٝٗ بأيـ َكؿٛز٠، َع٬ٟ١ً نتابتٗا بايؿٛز٠ اييت دا٤ت عًٝٗا. -4

 ،َصَذٜإ :صذ٣ َٚج٢ٓ, ٔفِذ١ٜ :َفشدٙ مجع ٔفذ٣  .ٜا٤ عٔ َٓكًب١ فٝٗا األيف ثالث١ٝ, أمسا٤ :املد٣ اسٔب٢ُ، ؾد٣، ٔؾد٣. 

 ٜظٓٛ /طٓا(ٚاٚ  عٔ َٓكًب١ فٝ٘ األيف ثالثٞ, اطِ :َضٓا(. 
 بٝا٤ َظبٛق١ غري فٝ٘ ٚاأليف أحشف, ثالث١ ع٢ً ا٥ذص :ا٭قؿ٢. 

 ا١ّخ٥ٰٰؾ
1) ٓٝ َٓٓ  طب١ يف َا ٜأتٞ:ص متٝٝص ايرات َٔ متٝٝص اي

 متٝٝض رات. :ٟاغٗس              قاٍ تعاىل: (أ 

 .ْظب١متٝٝض ط٫ٟٛ:                     قاٍ تعاىل: (ب 

َٕ ٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: " اإلميإ بكْعضقاٍ ز (ج   متٝٝض رات غعب١:  ".غعب١ٟ ٚضبعٛ

 ١متٝٝض ْظب :بٓا٤         !بٓا٤ّ ايبَٝت َا أدٖم (د 

 تمتٝٝض را :شٜتٟا        .شٜتٟا ٬ٟٞطاغرت٣ ٚايدٟ ز٢ (ه 

٢ٕ ٜػرتٝى (و  َٕ يف مجاع١ ؾدٜكات املهتب١ اثٓتا  تمتٝٝض را :طايب١    .طايب١ٟ ٚعػسٚ

ِّ (ز   ١متٝٝض ْظب :ؾدٜكٟا        !ؾدٜكٟا ٔبٖٗرامٝلب أنس

 ١متٝٝض ْظب :غذسٟا        .غذسٟا زَضا٭ ُتغسِض (ح 

 :تاَٟا إعسابٟا أعسب َا ذبت٘ خطٌّ (2

 .ٙمتٝٝض ْظب١ َٓصٛب ٚعال١َ ْصب٘ تٜٓٛٔ ايفتح ايظاٖش ع٢ً آخش عامٟلا:                     !عاملٟا ُٙدٗز هلٔل (أ 

ٓٓ (ب   .ِٖ إسطاْٟاأنجُس اع٢أغ٢ٓ اي

 ع٢ً آخشٙ ٖٚٛ َطاف, ِٖٚ ضُري َتصٌ َبين يف ستٌ دش باإلضاف١. خرب املبتذأ َشفٛع ٚعال١َ سفع٘ ايط١ُ ايظاٖش٠ أنجسِٖ:

ّْا:  متٝٝض ْظب١ َٓصٛب ٚعال١َ ْصب٘ تٜٓٛٔ ايفتح ايظاٖش ع٢ً آخشٙ إسطا

 .ؾك١ٟ خامتٟا ُتيبِط (ز 

 .  َفعٍٛ ب٘ َٓصٛب ٚعال١َ ْصب٘ تٜٓٛٔ ايفتح ايظاٖش ع٢ً آخشٙ خامٟتا:

 ايظاٖش ع٢ً آخشٙ متٝٝض رات َٓصٛب ٚعال١َ ْصب٘ تٜٓٛٔ ايفتح ؾك١ٟ:

 اَٮ ايؿساؽ بتُٝٝص َٓاضب يف َا ًٜٞ: (3

 ٖٛا٤ّ.ٜـ أْك٢ َٔ املد١ٜٓ ايٓس (أ 

ٟٓ (ب   . ٔػعشّاأضٌٗ َٔ أبٞ متاّ  ايبشرت

 .َا٤ّ نٛبٟا ُتغسِب (ز 

ِٜ (د   .أسضّا ؾداْٟا ُتاغرت

4) ٌٓ ٖٝاضِ مم١ ادعٌ ن  يف مج١ً َؿٝد٠ َٔ إْػا٥و: صٟاا ٜأتٞ مم

 ٕ(.ٌ، ؾاع، ثٛب، ضبع١ ٚعػسٚٞط)نأع، ذزاع، ز٢

 :ػشبُت نأّطا يبّٓا. نأع  

 ّاّعا حشٜشاباعين ايتادش رس ع:زاذ.  

 ًّا صّٜتاػرت٣ ٚايذٟ ٔس ٌ:ٞطز٢   ا.ِط

 :اػرتُٜت صاّعا طخّٝٓا. ؾاع  

 :ثّٛبا صّٛفا. أيَبُع يف ايٓؼتا٤ٔ ثٛب  

 :ٕٚطايّبا يف ايصفِّ ضبع١ ٚعػس َٕ  طبع١ْ ٚعؼشٚ

ٞٓ ساٚيُت) ـد إىل ايؿكس٠ اييت تبدأ بُع -5  .تاَٟا ُٝٝص، ٚأعسب٘ إعسابٟا، ٚاضتدسز َُٓٗا ايٓت(إذ بٗا تٓهطس) ـإىل ايؿكس اييت تٓتٗٞ ب ( عٓكٗا ي

  متٝٝض ْظب١ َٓصٛب ٚعال١َ ْصب٘ تٜٓٛٔ ايفتح. بدت أنجس ؾ٬ب١ٟ :

 متٝٝض ْظب١ َٓصٛب ٚعال١َ ْصب٘ تٜٓٛٔ ايفتح ايظاٖش ع٢ً آخشٙ. :ٟااشدِدُت إؾساز
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 ا٬ٜ٨٥١ص وا٥١ٜه٬ر وا٥٥١ػود
 

 يف َا ٜأتٞ: ٘ خطٌّا ذبَتأعسب َ (1

ٝٓٚن١ً  زاٍعهِ قاٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: "ن١ً (أ   ت٘".هِ َط٪ٍٚ عٔ زع

 خرب املبتذأ َشفٛع ٚعال١َ سفع٘ ايط١ُ املكٓذس٠ ع٢ً ايٝا٤ احملزٚف١, ألْ٘ اطِ َٓكٛص. : زاٍع
 ٚايربد. ٓسٚٚق٢ َٔ اسٜب ازبطَد َا ضرَت ايهطا٤ٔ خرُي (ب 

  شٚس ٚعال١َ دشٙ ايهظش٠ ايظاٖش٠ ع٢ً آخشٙ.َطاف إيٝ٘ زت :ايهطا٤ٔ

 احل.أضاع اسبهِ ايٓؿ ٛز٣ايٗػ (ز 

 .َبتذأ َشفٛع ٚعال١َ سفع٘ ايط١ُ املكذس٠ ع٢ً األيف, َٓع َٔ ظٗٛ سٖا ايتعزس ايٗػٛز٣:

 .ٚغعسا٤ُ ٚعًُا٤ُ أدبا٤ُ يف ازباَع١ٔ َزربٓس (د 

  ٓٛع َٔ ايصشف.ا عٔ ايتٜٓٛٔ ألْ٘ ممفاعٌ َشفٛع ٚعال١َ سفع٘ ايط١ُ عّٛض أدبا٤ُ:

ٜٓ ايعًُا٤ٔ تكدُٜس (ٙ   ١ ضا١َٝ.ٚاسرتاَِٗ ظاٖس٠ سكاز

  َطاف إيٝ٘ زتشٚس ٚعال١َ دشٙ ايهظش٠ ايظاٖش٠ ع٢ً آخشٙ.: ايعًُا٤ٔ

٘ٔ اعٞايٓد (ٚ   .إىل اشبري نؿاعً

  َبتذأ َشفٛع ٚعال١َ سفع٘ ايط١ُ املكذس٠ ع٢ً ايٝا٤, َٓع َٔ ظٗٛ سٖا ايجكٌ.ايٓداعٞ: 

 :ٓكٛف )زاقٞ( يف قٍٛ ابٞ ايؿتح ايبطيٓتٌ: سرف ٜا٤ ا٫ضِ املع١ً (2

ٔ٘ ََعَٝػٔت ُٕ   ٚذٚايٜكٓاَع١ٔ زاٍض َٔ   ٚؾاسُب اسٔبِسف٢ إٕ أثس٣ ٜؾَػكِبا
 . (رٚـ)ٚغري َطاف ٖٚٛ يف حاي١ سفع, خرب َشفٛع ي (ْهش٠) فألْٓ٘ غري َعٓش

 

 يف َا ٜأتٞ: ٘ خط١اقبط َا ذبَت (3

ُٜ ٤َاغرب زأُٜت بين      ؾ١ بٔ ايعبد:َسقاٍ ٜط (أ  ٌُ ٖراى ايٛساف امٝلُٖدد ٓهسَْٚين٫   ٫ٚ أٖ

١٦ِِ: ٖٜٝٛقاٍ اسٝب  (ب  ِِ أٝى أٜي َٕ داَزٝن ِٝين ٜٚٝهٛ ُِ  َب َٓٝه ِٝ  ٚاإلخا٤ُ امٜلٖٛد٠ٝ َٚب

 

 : اؾٛؿ٢، اؾتد٣، ازتك٢.اآلت١َٝٔ ا٭ؾعاٍ  ممدٚدٟا ، ٚامسٟآَكٛؾٟا ، ٚامسٟاَكؿٛزٟا امسٟا ٖأت (4

َُصطٕفاؾٛؿ٢:    .اصطفا٤    / املصطفٞ َُصَطف٢       
 ./ املفتذٟ             افتذا٣٤            َفَتٕذَُفتّذاؾتد٣:   

 / املشتطٞ         استطا٢٤         َشَتٕضَُشَتّطازتك٢: 

 
 

 .ممدٚدٟا ، ٚامسٟاَكؿٛزٟا ، ٚامسٟآَكٛؾٟا د إىل ايكؿٝد٠ ٚاضتدسز َٓٗا امسٟاُع -5

   ٓذْٝا.أْذ٣, أص٢ٖ, ٚط٢ٓ, مح٢, َذ٣, ايزنش٣, اياملكؿٛز: 

  ٤.اايصخشاملُدٚد: 

  , ايًٝايٞ.ْا٤ٕاملٓكٛف:  

ٕٓ قبٌ آخشٙ أيف أص١ًٝ ٚيٝظت ص٬َسع١: املا٤:    ٥ذ٠.ايٝع امّسا ممذّٚدا أل
 

 
 


