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ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 1ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 فهزس املوضوعات

 

 الصفحة املوضوع الوحدة الزقه

 2 ين احلروف وأهواع األدواتمؾا الوحدة السابعة 1

 18 الاس تثٌاء الوحدة الثامنة 2

 26 اإلؽالُل ابملَوِْب و احلَْذف الوحدة الّتاسعة 3

 48 َعََُل املعدِر واملُض تلّات الوحدة الّعاشزة 4

ََّسُب  الوحدة احلادية عصزة 5  66 امً

 

 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 2ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 األدواتأنواع زو  واحلمعاني الوحدة األوىل/ 

  
ّ٘  ظؿففةاؽة#   ٌٕةُ٘ٓة"ق، ُذّٕؿف فٖ ْؾا اىّؽرس إىٕ ثٕي ٌَ صٍيٍح إىٕ أػؿى ثعكت دالىِح اىّك٘ة ؿاىضّؿ ٗذغ

َٔ ِٓ َعاْٞ سسف اجلس )  (: ِٔأٖ
 

1)  :ّٛٗ  ابتداٞ الغاٖٛ الصواٌ

َِ اطًٔب َجاٍ:  .شٔسإىل ايًَّ َٔ املٗٔس ايعً

ِّْؿ فٖ اىٍسةل دضؽ ًَ ٗجؽأ أنّ  إًُٔ اى ُّ ٌَ اىٍِٓؽ، فأفةدت  اىٕي ـّ اِْة ٌِٕٕ  (ٌَِ )زٌةُ ّ٘ ثذؽاء اىغةٗح اى  ح"ٌةُ
2)  :ّٛٗ  ابتداٞ الغاٖٛ امللاٌ

 قاٍ تعاىل:  :َجاٍ                            

ِّْؿ فٖ اىٍسةل دضؽ أنّ  ام، فأفةد ْٔ اىٍكضؽ اىعؿ اىٍهةَن اّىؾي اثذؽأ ٌِّ إقؿاُء اىّؿقٔل  إذا إٍَُٔخ اى
ّ٘ ثذؽاء ا (ٌَِ )ظؿف اىضّؿ   "(اىٍكضؽ اىعؿام)ٔيّ٘ وقيً  الّل ح ىٍكؿى اىّؿقٔلِ ويٕ اىغةٗح اىٍهةُ

 التبعٗض. (3

 ٌ.ملكٛؿ٢ ٖٚيب ايٓت ا َٔ قكٝس٠  )اؿٓني إىل سٛضإ(أبٝاّت  سؿعت مسري٠ٝ َجاٍ:
و اىٍسةَل  ٌّ ًٌ  (قٍ٘ؿة)دضؽ أّن  دأ ُف اىضّؿ ة ٌَ أث٘ةت اىلى٘ؽة، واّىؾي أفةد ْؾا اىٍِٕٕ ظؿظفْخ ثٕ

 "(اىذجٕ٘ي)ٌٕةُّ٘ اّىذٖ ٗف٘ؽْة ؛ ىؾا ُلٔل# إّن ٌَ (ٌَِ )
 بٗاُ اجلٍظ  (4

ُٔ َجاٍ: ٢ّ ١ٜٔاعإىل َطانع ض َٔ شٖٕب بػٛاٍض تربعت غٛغ  .ا٭ٜتا
ًَ اىٍضؿوَر ثـ و اىٍسةَل دضؽ االق ٌّ َ ص (ٌَِ )دأ ُّ٘ ؛ فةىٍِٕٕ اّىؾي أفةده ِف اىّكٔار اّىؾي دجّؿٔث َُ خ ثّ قٔق

 "(ث٘ةن اىضِف)فٖ ْؾه اىضٍيح  (ٌَِ )ظؿف اىضؿ 
5) ّٛٗ  الطبب

َِط٢ٜؾٜعً  قاٍ عُط بٔ أبٞ ضبٝع١:َجاٍ: ٝٚطٟا ًُٞت يف ٜأ ََُتَش  ٣َٛ َُْاٍض باٜؿ ط٢ٔ َسَٔ  اهٜل  ٖر٢ََٛتؿا 
قجِت َظ٘ؿِة اىّنةٔؿ؛ فةىٍِٕٕ اّىؾي أفةده ظؿُف اىضّؿ صةء ىج٘ةنِ  (ٌَِ ) اُْؿ إىٕ اىٍسةل دضؽ اىٍضؿور ثـ

حفٖ ْؾه اىضٍيح  (ٌَِ ) ّ٘  "اىكجج
 
 

َٔ      1تدزيب  ٌَٓا املع٢ٓ اي١صٟ أؾازٙ سطف اؾط )  مم١ا ٜأتٞ: ٔ( يف ن
 

 َع٢ٓ سطف اؾط املجاٍ ايطقِ
 "                كةل دٕةىٕ# 1

ََ اىهيٍةت ٌة دج 2 ٌِ     ٕر اىكٕةدة فٖ كئب اٙػؿَٗ"أػذةُر 
ِخ اىفؿظُح ث٘ذِة ٌ 3 ٍّ       ىِة" الّل َ ٌٔىٔدٍة وْجٓة ٔ
ٌِ  هٍ آ 4  ٕ ٌَ ِؽَك َاْد ْ٘ َْ َك ٌِٖ ٍِ َى ْٕ    ُّٖ يَ َٔ ة َاْثَلٕ  ٌَ ِّ َو ًَ ُاْثِل٘     ِى
ة         ََ اىِ٘ٔم دٕةَرفِةٌِ  5 ِّ ٌِ ٔي ٌة َصَؿى  ُْ َُ  َو

 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 3ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

ِٓ َعاْٞ سسف اجلس )  (: إىلأٖ

 اٌتّاٞ الغاٖٛ الّصواٌٗٛ (1

 قاٍ تعاىل: َجاٍ:                    . 

و  ٌّ َِ اّىؾي صةء ثٕؽ ظؿِف اىضّؿ اٙٗح دأ ٌةن  ىفِ ٗؽّل  (إىٕ)دضؽ أَن اىّيف ـّ ، واىعؽُث (غكق اىي٘و)ٔيٕ اى
ٌةن، أي أنّ  ـّ ٌةُ٘ح" (إىٕ)اىٍِٕٕ اّىؾي أفةده ظؿُف اىضؿ  اُذٕٓ ِٔؽ ْؾا اى ـّ  اُذٓةء اىغةٗح اى

 

 ٛ امللاٌٗٛاٌتّاٞ الغاٖ (2
ٟٝٓا.َجاٍ: ١َٓ أغبٛع  اعتاَز دٛاز ايٓصٖاَب إىل املهتب١ ايعا

 
 بٗني الّت (3

 ا٭عُاٍ  إىل قًيب. ٔ أسٓبَٔ ع٢ً ايب١ٔ٦ٝ يف اؿؿأظ املؿاضن١َٝجاٍ: 
َ وؽر ِّٔ ظتِّ األٍٔةل؛ ىؾىم ٗ (إىٕ)اُْؿ إىٕ اىٍسةل  دضؽ ٌة ثٕؽ ظؿف اىضؿ ٍّ ٌ َ ُّ٘ ف٘ؽ ظؿف اىضؿ ث

 "َ٘٘جٌِٕٕ اىذّ  (إىٕ)
 

  فائدة
 
 
 
 
 
 

 ٜأتٞ: مم١ااؾط )إىل( يف نٌ  أؾازٙ سطُف اي١صَٟا املع٢ٓ       2تدزيب 
 

 َع٢ٓ سطف اؾط املجاٍ ايطقِ
               كةل دٕةىٕ# 1

      اىجِةَء إىٕ األدٗت اىٍجؽع! ٌة أظتُّ اىِلؽَ   2
ّ٘ ووو نٔىٌٔجٔس إىٕ  3    م"25:3ح ٔةم اىلةّرة األٌؿٗه

  
ّٖ  (أوراق اىٔرد)نذةُب  4 ّ٘ ٌِ  ىألدٗت اىّؿافٕ   ح إىٕ ُفكٖ"َ أظتّّ اىهذت األدث

 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 4ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

ِٓ َعاْٞ سسف اجلس )  (: يفأٖ
 الٓظسفٗٛ الصواٌٗٛ (1

ٟٛ يف ايكباح٢ ٜان١ٔايٓط ضغ١ٝمم١اَجاٍ:  ايّٝٛ. ا ط١ًٜٝتبكٝو ْؿٝ
و اىضٍيح دضِؽ اىعؽَث وكٓ فٖ زٌةن  ٌّ ّىؾي أفةد ٌِٕٕ ا (فٖ)، وْؾا اىٍِٕٕ أّداه ظؿف اىضّؿ (اىّىجةح)دأ

ؿف٘ح اىـٌةُ٘ح" ّْ  اى
 

2) ُٛ ُٛ احلكٗكٗ ُٛ امللاٌٗ  الظسفٗ

َُُّٜجاٍ:  ٕٓعط٢ََ كا ٌٖ ض يًهتاب يف ا٭ضز ٍّ ن  .عا
و ٌّ فٖ  (فٖ)؛ فةىٍِٕٕ اّىؾي أفةده ظؿُف اىضؿ (األردنّ )اىٍسةَل دضؽ اىعؽث ٗلٓ فٖ ٌهةنٍ ظل٘لٖ ؤْ  دأ

 ْؾه اىضٍيِح اىْؿفُ٘ح اىٍهةُُ٘ح اىعل٘لُ٘ح"
 

ُٛالٓظ (3 ُٛ اجملاشٖ ُٛ امللاٌٗ  سفٗ
 يف قٛيٓا: )أثاض ؾُٛظ َٓتدبٓا ٭يعاب ايك٣ٛ ايؿطس١ٜ يف قًٛبٓا(َجاٍ: 

 
و اىٍسةَل  ٌّ إزةرَة اىفؿظِح فٖ اىليت أٌؿ  دضؽ ظؽَث اىفؿظِح وكٓ فٖ اىليت، وْؾا اىٔكٔع ٌِّٕٔي؛ ألنّ  دأ

ؿف٘ (فٖ)ٌِٕٔيٌّ غُ٘ؿ ٌةدي؛ ىؾا فةىٍِٕٕ اّىؾي أفةده ظؿف اىضؿ  ّْ  ُح اىٍهةُُ٘ح اىٍضةزُٗح"اى
 

4) ّٛٗ  الطبب

ٓٓ زخًت اَطأ٠ٝعًٝ٘ ٚغًِ: ) اي١ً٘ق٢ً  اي١ً٘ضغٍٛ  قاٍَجاٍ: ٜٛيف ٖٓط اَضاي تٗا, ؾًِ تٛعُٗا ٚمل تسعٗا تأنٌ َٔ ٠ ضب
 .ؿاف ا٭ضض(َخ

 
ْؿإًُٔ  ِّ  ظؿف اىضؿ ا أفةدَ ة دون إَٕةٌٓة، إذً ْٔ ظجف اىٓؿُّ  اىِةرَ  اىٍؿأةِ  دػٔلِ  فٖ اىٍسةل دضؽ قجَت  اى
حٌِٕٕ  (فٖ) ّ٘  "اىكجج

 
 

 ٜأتٞ:  مم١اأؾازٙ سطف اؾط )يف( يف نٌ  اي١صَٟا املع٢ٓ        3تدزيب 
 

 َع٢ٓ سطف اؾط املجاٍ ايطقِ
 "                كةل دٕةىٕ# 2

ٌٓة ىٓة أثٖ فٖ ذنؿى زواِصٍٓة" 3      فؿظخ واىَؽدٖ فٖ ْؽٗح كؽُّ
ثخ ٌؿوة ووؽٗلةدٓة فٖ اىُٕيِح اىّى  4 ّ٘ دؽرُّ ّٖ ٘ف    "ح ٔيٕ اىذىِٔٗؿ اىفٔدٔغؿاف
       دلٓ صجةُل اىٍٓالٗة فٖ مؿق آق٘ة" 5
َٖ اىغـل اىٕؾرّي فٖ ك 6      ىةاؽ صٍ٘و ثسِ٘ح! ٌة أصٍَو ٌٕةُ



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 5ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

ِٓ َعاْٞ سسف اجلس )  (: ع٢ًأٖ
 االضتعالٞ احلكٗك٘ (1

٬َٓٚقـ ٖٝجِ ع٢ً دباٍ عذًٕٛ ََجاٍ:   اماٍ ايٛبٝع١.تأ

ٔيٕ وصّ اىعل٘لح، فةىٍِٕٕ اّىؾي أفةده ظؿف  (اىضجو)نةن فٔق  (ْ٘سً)اُْؿ إىٕ اىٍسةل دضؽ أّن وكَٔف 
 ٕالء اىعل٘لٖ"االقذ (ٔيٕ)اىضؿ 

 

 

 االضتعالٞ اجملاشٙ. (2

ٌُ ُضٚسٞ ع٢ً ضاَسيت  قاٍ عبس ايطسِٝ قُٛز:َجاٍ: ُٔ ََٗاٟٚ ايَطٚٝأ      َغٜأِس  ز٣يكٞ ٔبٗا يف 
ََ ى٘ف ٔيٕ اىعل٘لح؛ ىؾا أفةد ظؿف اىضّؿ  (حاىّؿاظ)فٔق  (اىّؿوح)دضؽ اُْؿ إىٕ اىٍسةل  ٌِٕٕ  (ٔيٕ)ىه

 االقذٕالء اىٍضةزي"
 

3) ّٛٗ  الطبب
               ٍ تعاىل:قامثال:

         . 
ِّْؿ فٖ اٙٗح اىهؿٍٗح دضؽ أّن ظؿف اىضّؿ  ََ  (ٔيٕ)إًُٔ اى ُّ٘ قجت اىذهج٘ؿ، ؤْ ٍُٕح اىٓؽاٗح، فةىٍِٕٕ  َث

حْٔ  (ٔيٕ)اّىؾي أفةده ظؿُف اىضؿ  ّ٘  "اىكجج
 
 

 املصاسبٛ (4

ٕٗمثال: َٔ األزد  عطا٤ ع٢ً ق١ً إَهاْٝات٘ املاد١ٜ.بًد 

و ٌّ ُٓ (األردنّ )ٓة ىٍة كجيَ  جةً ىةِظ ٌُ  (ٔيٕ) اىضؿّ  ظؿِف  دضؽ ٌة ثٕؽَ  اىٍسةَل  دأ اىضؿ  ثعؿِف  كذجؽَل د أن ، ودكذُ٘
ٌِٕٕ  (ٔيٕ)ُٕةء" فأفةد ظؿف اىضؿ ٌِ  ٗح ثيؽٌ إٌهةُةدّ اىٍةدّ  ِح ٌٓ كيّ  فذلٔل# األردنّ  (ٌٓ)نيٍح  (ٔيٕ)

 اىٍىةظجح"
 
 

 ٜأتٞ: مم١اأؾازٙ سطف اؾط )ع٢ً( يف نٌ  اي١صَٟا املع٢ٓ  4تدزيب 
 

 َع٢ٓ سطف اؾط املجاٍ ايطقِ
 "               ٛال حٓا١٭# 1

      ٝ ٩١ وضاسخٝ إ٩ٰ١"ا١طٚ أن حتؼل ا٥١ال ٢ْ٭ ضتّ  ا١ِتؽّ  2
ث ً  3 َّٰ ِل َْ ٢َ٭ َس٥ِْؽ ا٬َ١َداعِ  َْ ٨َا  ْٙ َٛ  اّل و٪٬َ َح٢ٖٮ ٤َؽاِس٩ُ٢             إوال ٢َٛب  ٛال أة٬ ح٥ام# َو
                   حف٥ََّ٢ج ٢ٰ١٭ ك٫ادَة ُكٟؽ ٦٤ ٤ػٯؽة ا٥١ػرـث ٢ْ٭ ح٥ٰؾ أدائ٫ا ا٥١فؽضّٮ" 4
 ٢١ؽوائٰث ٯاـ٦ٰ٥ ز٪ؽان# (ا٢١ط٦ األّول ٦٤ أٯام ٢٘ف٦ٍٰ)ساء ٘ٮ رواٯث  5

                 ُٗ ِٛ   """"ُكؽ٘ث ةٰخ٨ا ٘ٮ ا١ٜؽٯث ٢ْ٭َض٥٢ُج ا٢ٰ٢ّ١َث ا٥١اىَٰث أ٨٧ٮ أ



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 6ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

ِٓ َعاْٞ سسف اجلس )  (: عٔأٖ
 اجملأشٚ (1

ِٗ اي١صٟ املط٤َُجاٍ:  سخني.ٙ نايٓتعٔ نٌ َا ٜهٓط ت٘ ٜبتعُسبكٖش ٜٗت

ًَ اّىؾي صةء ثَٕؽ ظؿف اىضؿ  و اىٍسةَل دضِؽ االق ٌّ اثذَٕؽ ِّٔ اىٍؿء ودضةوزه، فأفةد ظؿف اىضؿ  (َٔ)دأ
 ٌِٕٕ اىٍضةوزة" (َٔ)
 
 

2) ّٗ  ٛالبدل
ُٔ ايٓؿاعطقاٍ َجاٍ: ٢ٌ ٖذَطاْاظٜسٕٚ: اب َْا داظَٜتين عٔ متازٟ ايٛق َٛا ِٛم٢ ُغً َٚايٓؿ ِٔ َتُازٟ ا٭َغ٢   ََٚع

ْؿإًُٔ  ِّ ّ٘  اّىؾيٌَ اىٔوو، و ىلٖ اىٓضؿان ثؽالً  اىّنةٔؿ ديعِ أنّ  اىّسةُٖفٖ اىٍسةل  اى ح أفةد ٌِٕٕ اىجؽى
 "ةً أٌٗ ، وْهؾا فٖ ٔضـ اىجِ٘خ (َٔ) ْٔ ظؿف اىضؿّ  اىّنةٔؿفٖ كٔل 

 
 
 
 

 ٜأتٞ: مم١اأؾازٙ سطف اؾط )عٔ( يف نٌ  اي١صَٟا املع٢ٓ  5تدزيب 
 

 َع٢ٓ سطف اؾط املجاٍ ايطقِ
              ٛال حٓا١٭# 1

           " 

               ٛال حٓا١٭# 2

     "  

ِث" حف٣٢ّ عا١ػ ا١شائؾة ٦ْ ٘ؽٯ٩ٜ 3 َّٰ   ا١ٙائؾ ٘ٮ ا٥١فاةِٜث ا٥٢ٓ١
ق" 4 ٜج ا١خ٬ُّٙ َّٜ   حشاوزت ٤ٰف٬ُن ٦ْ ا١ٜٓتات ا١ّخٮ واس٫خ٫ا ٘ٮ ضٰاح٫ا ٘ط
ٯ٦َ ٦ْ نػٯِٚ ١٬ٌٙخ٩" 5 د أةٮ ا١ػَّ   ـػَّ

 
 
 
 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 7ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

ِٓ َعاْٞ سسف اجلس )  (: ايالّأٖ
1) ّٗ  ٛامُلمِل

َٝٓٛقّع أتابُعَجاٍ: ٞٓكسٜكٞ ٜٓؿط ؾٝ٘ ْتاَدي ٟاا إيهرتْٚ  .٘ ا٭زب

و اىٍسةل ٌّ ًَ  (وؽٗلٖ)وكٓ ثَ٘ ذادَ٘ اىّسةُٖ ٌٍِٓة  (اىاّلم)دضؽ أّن ظؿف اىضّؿ  دأ ْٔ اّىؾي ٍٗيم اىذعهِّ
ِٓ ٔيٕ اىعل٘لح  ّٖ )ثةىٍٔك ًة، فةىٍِٕٕ اّىؾي  (ٌٔكٓ إىهذؿوُ ٌّ فًة دة وٗعقِّ ىيسةُٖ أن ٗذىّؿف ثةألّول دىؿِّ

ّ٘  (اىاّلم)أفةده ظؿف اىضّؿ  يِه ٍُ  ح"اى
 

 االختصاص (2

 ا, ؾًٓشاؾغ عًٝٗا.يٓا امّٝع ايعا١َٝ اؿسا٥ُلَجاٍ:
ِّْؿ فٖ اىٍسةل دضؽ ٌة ثٕؽ اىالم ًٍ٘ؿ صٍةٔح اىٍذهيٍَ٘  اىعؽااق )ة ٌة كجو اىاّلم ٌؼىًى  (ُة)إًُٔ اى

 االػذىةص" (اىالم)؛ ىؾىم ٗفُ٘ؽ ظؿف اىضّؿ (اىٕةٌح
 

3) ّٛٗ  الطبب

ٝٓيف ايع١ًٛ  ايٛقَت اغتجُطُتَجاٍ:  باس١.ب ع٢ً ايٓػ١ يًتسٓضايكٝؿ
ب ؽرّ اىٔكخ فٖ اىُٕيح اىى٘ف٘ح، ؤْ اىذّ  اقذسٍةرِ  قجَت  ََ ُّ٘ ثَ  (ماىاّل )ظؿف اىضؿ  دضؽ أنُّ  اُُؿ إىٕ اىٍسةلِ 

ح (ماىاّل ) أفةده ظؿف اىضؿّ  اّىؾيجةظح؛ ىؾا فةىٍِٕٕ ٔيٕ اىّك  ّ٘  "اىكجج
 

٫١ّٓٝ  فائدة:  ا.ا أّ امّسا َهاضّعٜأتٞ بعسٖا غبب َا قبًٗا غٛا٤ أنإ ؾعًٟ اي١يتعًٌٝ ب٬ّ ايٓت ٖٚٞ املعطٚؾ١ٝ: ايػبب
 
 

 

ٌٓ  ( يفما١ّل اؾط ) أؾازٙ سطف  اي١صٟاملع٢ٓ  ني٢َب         6تدزيب   ٜأتٞ: مم١ا ن
 

 َع٢ٓ سطف اؾط املجاٍ ايطقِ
1 

 "      كةل دٕةىٕ#

2 
 "            كةل دٕةىٕ#

3  ّٖ ٓة  كؿأُت رواٗح ىيهةدِت األردُ ُُ  (ٌةرُس ٗعؿُق ٌّٕؽادّ)ٔ٘كٕ اىِةٔٔري ِٔٔا

 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 8ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 

ِٓ َعاْٞ سسف اجلس )  (: ايبا٤أٖ
 االضتعاٌٛ (1

ٌََتَجاٍ: ـٔ ٛاق  .٘ َٔ ايػؿط٢ٚقٛٔي ٘; إلخباضِٖ َٛعَسَع أغطت ْعاض باهلات
و اىٍسةَل دضؽ اىٍضؿوَر ثةىجةء ْٔ األداة واٙىح اّىذٖ اقذٕةن ثٓة ٔيٕ دأدِٗح اىٍٕو، ؤْ اىّذٔاوو ٌٓ  ٌّ دأ

 االقذٕةُح"  (اىجةء)أكؿثةاّ، فيؾىم ٗف٘ؽ ظؿف اىضّؿ 
2) ّ٘  اإللصاق احلكٗك

َْبٝس قسٜكٞ ؾانّط أَػهُتَجاٍ:  ٘.ا تعاٚ
و اىٍسةل ٌّ ةً  دضؽ َٗؽي اىٍذهيً ووؽٗلّ ٌيذىلَ٘ اىِذىةكةً  دأ ّ٘ ٌِٕٕ  (اىجةء)، فأفةد ظؿف اىضؿ ظل٘ل

 ّٖ  "اإلىىةق اىعل٘ل
3) ّٙ  اإللصاق اجملاش

 ايهتاب يف أثٓا٤ شٖابٞ إىل اؾاَع١. ض٢مبعط٢ َطضُتَجاٍ:
و  ٌّ ّ اىٍسةلدأ ُّ ّٖ  اىذىةكةً  (اىجةء)كؽ اىذىَق اىٍؿور ثةىٍٕؿض اّىؾي صةءت ثٕؽ ظؿف اىضّؿ  دضؽ أ غَ٘ؿ ظل٘ل

 اإلىىةق اىٍضةزّي" (اىجةء)ثٍة كجيّ، فأفةد ظؿف اىضّؿ 
4) ّٛٗ  الطبب

 ايٛبٝب. ١ املطٜض بايتعاَ٘ تعًُٝأتٓت قٓشؼٖػَجاٍ:
و  ٌّ حأفةد ٌِٕٕ  (اىجةء) دضؽ ظؿف اىضؿّ  اىٍسةلِ دأ ّ٘ ح اىٍؿٗي، ؤْ َ وّع قجت دعّك  ََ ُّ٘ ّ ثَ ؛ ألُّ اىكجج
ُّ  ـاٌّ دٕيٍ٘ةِت اىذّ   ج٘ت"اى

 
 

 ٜأتٞ: مم١ا)ايبا٤( يف نٌ  أؾازٙ سطف اؾٓط اي١صٟاملع٢ٓ  ني٢َب 7ب تدزي
 

 َع٢ٓ سطف اؾط املجاٍ ايطقِ
            كةل دٕةىٕ# 1

          "  

ؽت قٕةُد ثٍجةدآة فٖ اػذ٘ةر األنفأ ىٍَ ٍٗسيٓة فٖ االُذؼةثةت  2 ُّ٘ دل
ح" ّ٘   اىجؿىٍةُ

 كةل اىّنةٔؿ ٌعٍٔد قةٌٖ اىجةرودّي# 3
ةُم قةءت ُوؿوُفٓة           ُّٗ ُّّ          فإن َدهَُ األ   أوُل وازقِ  الّل ٕ ِثفٌوِ َفإ

خ قِةء آراءْة ثةألدىح واىجؿاَِْ٘ اىّؽاٌغح فٖ ُؽوٍة َٔ ظؿٗح اإلٔالم" 4 ٍَ ُّٔ  د
   راقَو َاظٍُؽ اىنؿنةت ثةىجؿٗؽ اإلىهذؿوُٖ ىذلؽًٗ َيجةت اىّذّٔ٘ف" 5

 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 9ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 

 

 أواًل: حروف اجلر
 مفتاح احلل املجال انيأيم املع حرف اجلر

 بعسٖا َا ٜسٍ ع٢ً ظَٔ/ٚقت ا٢ٌِب ا٣َ٢ٓ١ ٦٤ ا٫٥١ِػ إ١٭ ا٢١َّطِػ"   ِمــً 1

  ٚبعسٖا َا ٜسٍ ع٢ً َهإ ـا٘ؽت ٦٤  د٤ل 

  دع٤/بعض ضِٙج ـ٥ٰؽُة أةٰاًحا ٦٤ ا١ٜهٰػة 

   ُْٛع/َكٓٛع َٔ ةف٬اٍر ٦٤ ذ٪ٍب  حتؽْج ـ٬ـ٦ 

    بػبب ٨١ا الّل ٥ِّْج ا١ٙؽضُث ةٰخ٨ا ٦٤ ٬١٬٤دٍة و٪ت٫ا 

 بعسٖا َا ٜسٍ ع٢ً ظَٔ/ٚقت ُن٥ُْج إ١٭ أذان ا٥١ٖؽب   إلــٙ 2

  َهإبعسٖا َا ٜسٍ ع٢ً  ون٠ ٤٬١٬ٞت٬س إ١٭ ا١ٜاّرة األ٤ؽٯٰٟث 

   قبًٗا )أسب/ أبػض( ٤ا أضبَّ ا٨١َٜػ ا١ت٨اَء إ١٭ األدٯب ا٥١تػع 

ا   فــــٕ 3 ًٍ  بعسٖا ظَٔ/ َت٢ ٥ّ٤ارـُث ا١ّؽٯاىِث ٘ٮ ا١هتاحِ حتٰٜٝ ٧لٰ

   ّبعسٖا َهإ/ أٜٔ ٯٜاُم ٤ِٓؽض ٢١ٟخاب ٘ٮ األردن 

  أٜٔ/ٚقبٌ )يف( ؾ٤َٞعٟٓٛ غري ًَُٛؽ أذار ٬ُ٘ز ٨٤خغت٨ا ا١ٙؽضَث ٘ٮ ٬٢ٛة٨ا 

   خ٫ا ٍَ  بػبب دع٢ج ا٤ؽأٌة ا٨١اَر ٘ٮ ٪ّؽة رة

 ؾٛم /سكٝكٞ وٛٗ ٪ٰر٣ ٢ْ٭ ستال ْش٬٢ن   عــلــٙ 4

  َاْض٠ُ٥ِ ُروضٮ ٢ْ٭ راَضخٮ  / فاظٟ  قبًٗا ؾ٤ٞ غري قػٛؽ ؾٛم ـَ

  بػبب حف٥ََّ٢ج ٢ٰ١٭ ك٫ادَة ُكٟؽ ٦٤ ٤ػٯؽة ا٥١ػرـث ٢ْ٭ ح٥ٰؾ٪ا 

   بايطغِ َٔ / َع األردنُّ ة٢ػ ٤ٍِٓاء ٢ْ٭ ٢ٛث إ٤ٟا٧ٰاح٩ ا٥١ادٯث 

 ايرتى/ ا٫بتعاز ـأ٢ّٛ ٦ْ ا١خػع٦ٰ   عـــً 5

    بسٍ ٦ْ ٘ؽٯ٩ٜحف٣٢ّ عا١ػ ا١شائؾة 

ا ١هػٯٜٮ   اللــاو 6 ًٰ ا إ١ٟخؽو٧ ًٓ ٛ٬٤ ُّ  حيل ي٘ ايتكطف أحاة

  ا ًٓ ُٚ ا١ٓا٤ُث ٨١ا س٥ٰ  ٫ حيل ي٘ ايتكطف/ ًَه١ٝ عا١َ ا١طػائ

    بػبب الّل إ٥٧ا ٣ٟ٥ٍٓ٧ ٬١س٩ 

 َػو سكٝكٞ أ٤فُٟج ةٰػ نػٯٜٮ   الــبــاٛ 7

  ٝٓس/ َػو فاظٟ ٤ؽرُت ة٥ِٓؽِض ا١ٟخاب  َطض/ تك

  ٨ج نّطث ا٥١ؽٯو ةا١خؾا٩٤ ح٥ٰ٢ٓاِت ا١ٍتٰب  بػبب حطفَّ

   ٤ّ أـؽح٩ ِٗ  بٛاغ١ٛ /َػتعٝٓا/ نٝـ َح٬ان٠َ ٧ؾار ةا٫١اح

 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 11ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 
 

 يف َا ٜأتٞ: خط١ؼت٘  اي١صٟ أؾازٙ سطف اؾٓط اي١صٟاملع٢ٓ  ني٢َب 8تدزيب 
 
 َع٢ٓ سطف اؾط سطف اؾط املجاٍ يطقِا

 ايبا٤  "            كةل دٕةىٕ# 1

 َٔٔ  "           كةل دٕةىٕ# 2

ٌَ اىٍؤٌَ  الّل  إىٕاىٍؤٌَ اىلّٔي ػ٘ؿ وأظّت )ٔيّ٘ وقيً#  الّل ويٕ  الّل كةل رقٔل  3
ٕ٘ف ٌُّ   (اى

 إىل

ًِ اىٔقٍ٘ َٔ اىهيٍةت اّىذٖ ال أٔؿف ٌِٕةْة" فٖأثعُر  4  يف      اىٍٕض
5 # ّٖ  كةل أثٔ فؿاس اىعٍؽاُ

                  ً ُْ ٌٖ إذا َصّؽ صّؽ ْٔ ْؾنُُؿُٖ َك َ٘ اىي٘يح ِ اىْيٍةِء ٗفذلُؽ  فٖو     َق
 اىجؽرُ 

 يف

ح فٖ ثيؽدًٓ" ٔيٕدٕةون األْةىٖ ٔيٕ إزاىح اىّسئج اىٍذؿانٍح  6 ّ٘ ؿق اىفؿٔ ُّ  ع٢ً            اى
ِخ ٌِنٔرادٖ  7 ٍّ ّٖ  ٔيًٕ أمٕةر ُـار  ٌٌَلذُفةٍت  ٌٔاكٓ اىّذٔاوو االصذٍةٔ

          كّجةُٖ"
 ع٢ً
َٔٔ 

ةُر  8 ٍّ ؟ َٔأدذهّفو ٗة ٔ ََ  عٔ   زٌالام ثإٗىةل اىّذجّؿٔةت إىٕ اىٍعذةص٘
 ايبا٤      أوَةُِة ىعٍةٗذٓة ٌَ أّي ٌهؿوه"ثُذٍّكم  9

ح ىىعكَ٘ ىيّنجةب؛ ٌؽِٗح ا فُٖاُِنَبخ ٌالُٔت  11 ّ٘ ِّنةَةت اىّؿٗةً ةَرَقِح اى ٍّ ٍ
ح" ّ٘                       واىّذؿف٘ٓ

 يف
 اي٬ّ

ـُ اىٍذكةثلٔن  11  عٔ      اىعٔاصـ ثٍٓةرة ٔةى٘ح" َٔٗلف

 
 
 
 
 
 
 
 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 11ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 ثانيًا: مو أنواع األدوات
 

 ِٓ  (: َا) أْٛاع  أٖ
1) ّٗ  ٛاالضتفّاو

٢ّ َا أثُطَجاٍ:  ِ؟ايٓتعًٝ هٓٛيٛدٝا يف تٜٛٛط٢ايٓت اغتدسا
و اىٍسةَل دضْؽ أّن  ٌّ ًُ ثٓة َٔ غٍ٘ؿ اىٕةكوِ  (ٌة)دّىخ ٔيٕ االقذفٓةم َٔ مٍٖء غِ٘ؿ ٔةكو، فـ (ٌة)دأ ْكَذفٓ ُٗ

ؽِّ  َٕ ح" (ٌة)فٖ األغيت، ىؾىم ُد ّ٘  ِْة اقذفٓةٌ
2) ْٛ ّٗ  الّػسط

 ابط٠.ٚاملج ٘ باؾٓسٞكإيٝ٘ ؼك١ َا تُِٛحَجاٍ:
و ٌّ ضةح؛ ىؾا فُِٔع  دأ ِّ ٌح" (ٌة)اىٍسةل دضْؽ أّن اىضّؽ واىٍسةثؿة مؿَةنِ ىذعّلق اى ّ٘  ِْة مؿَ

3) َّٛ  املٕصٕل

 يتٜٛٛط املس١ٜٓ. ًب إيٝٗا َٔ أؾهاٍضَا ٝط َُِٔٝذٝي ٓسٔعُتَجاٍ:
ِيت (اّىؾي)صةءت ثٍِٕٕ  (ٌة)اُْؿ إىٕ اىٍسةل دضْؽ  َُ ؽِّ ىضَ٘ اّىؾي  ِٕ إى٘ٓة ٌَ أفهةر، ، فٍ٘هِم أن دلَٔل# ُد

ح" (ٌة)أي أّن  ُّ٘  ِْة ٌٔؤى
4) ّٛٗ  التعذب

 إبطاِٖٝ طٛقإ! ايٓؿاعط نًُأت َا أعصَبَجاٍ:
ت، ودىِة ٔيٕ ْؾا اىٍِٕٕ األداة  َ ٌِٕٕ اىذٕضِّ ٍُّ اّىذٖ وكٕخ فٖ أول  (ٌة)اُْؿ إىٕ اىٍسةل دضؽه دٌ

ٕ ِْة  ٍّ ح" (ٌة)أقئب اىّذّٕضت، فذك ّ٘  اىذٕضج
ٍّافٗٛ (5  ال

ٛٓقاٍ قٝؼ َجاٍ: َٔ ٜقًٞٔبـٞ   ح:املً َٜـاض٢ َؾَػٞؿـ ََـا ُسـٗب ايٚس َٔ ايٓسٜٚي      َٚ ِٔ َغٜهـ ََ ِٔ ُسـٗب   َٜـاَضأهـ
يخ اىٍسةَل  ٌّ كٔغً  إذا دأ ٌُ ة أنُّ ظجّ ال ٗهٔن إاّل ىٍَ قهَ اىّؽٗةر، واّىؾي دضْؽ اىّنةٔؿ ِٗفٖ ظّت كيجّ اىّؽٗةر، 

ةف٘ح" (ٌة)ٔيٕ ْؾا اىٍِٕٕ  دلُّ  ِّ  اى
 اللآفٛ (6

َِٝت   قاٍ أمحس ؾٛقٞ:اٍ:َج ُِ اٜ٭خ٬ُم َا َبٔك ََ ُْٖا اٝ٭ ِٕٜؾ  َٚإ٢  ٛاُبََٖش ُِِٗخ٬ٝقٜأ ِتَبََٖش ُُِٖ إ
ْؿإًُٔ   ِّ ًَ  ، وأنُّ (إن)ادىيخ ثـ (ٌة)فٖ اىٍسةل دضؽ  اى ّ ٌجذؽأ، صةء ثٕؽْة ٌؿفٔع ٔيٕ أُّ  اّىؾي االق

ًٍ  (إنّ )جّ ِِى فيً دَ  ِٕة ْ (ٌة)ٍيٓة، فـنف ٔ (إن)ثـ (ٌة)ل ادىة ة ىٓة؛ ألنّ اق ٍّ  ح"نةفّ  دك
 
 
 
 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 12ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 
ٌٓ خط١ؼتٗا  اي١يتَا ْٛع )َا(  1تدزيب   ٜأتٞ: مم١ا يف ن

 
 ْٛع   )َا( املجاٍ ايطقِ

            "           كةل دٕةىٕ# 1

   "               كةل دٕةىٕ# 2

# (زالزٔن)صةء فٖ رواِٗح  3 ّٖ ح ف٘ؿوز اىّذٍٍ٘ ّ٘  ىيؿواا
ٔةد ىٖ ٌهةن ٌةاألرض و

 
ٔى ٌةو   كةل ثنةر ثَ ثؿد# 4 َٓ ِٓ اى ًِ ٔ ٌَ ِ٘ةنِ فٖ  َٕ ََ اىَليِت    ُدجِىُؿ اى ٌِ ُٓ االُذُةنِ ِااّل  ٍَ  َوال َدك
   َافةَرْكَخ إْىفًة َاْم َصفةَك ػي٘يٖ  ىََم ثةن٘ةً  ةٌ كةل اىّنةٔؿ# أال ٗة ظٍةَم األِٗم  5
                                                    فٖ كيجّ ٌَ أمٕةره" ٌةٗجر اىّنةٔؿ  6
        أروع دلؽَٗؿ صٓٔد اٙػؿَٗ ومهَؿْة! ٌة 7
 كةل اىّنةٔؿ أثٔ فؿاس اىعٍؽاُٖ# 8

                                    ِّ ٍِ َِؽ ٔةِى ِٔ ؽرِ  ىهُوّّ داٍء َدواٌء  َٗ هَُ ٔةِىًٍة ىًَ  َٗ َ ىًَ   ؟اىّؽاءُ  ٌة ٌَ
                                 دـرع دعىؽ" ٌة 9

 
 
 
 
 

 2تدزيب 
 زضغتٗا. اي١يتٖات َٔ إْؿا٥و ام١ً َؿٝس٠ ع٢ً نٌ ْٛع َٔ أْٛاع )َا(  
 
 
 
 
 
 
 
 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 13ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 ِٓ  (:ال) أْٛاع  أٖ
ٍّاِٗٛ (1  ال

ٌَِجاٍ: ٢ّ ٫ ت٪د  إىل ايػس. عٌُ ايٝٛ
َ ُٖٓ اىٍؼةَت َٔ دأص٘وِ ٍٔيّ إىٕ اىغؽ، واّىؾي دّل ٔيٕ    ٍّ ِّْؿ فٖ اىٍسةل دضؽه ٗذٌ ْؾا إًُٔ اى

ةْ٘ح" (ال)اىٍِٕٕ دػٔل  ِّ   اى
ُّ فائدة:  ا.ايؿعٌ املهاضع بعسٖا فعّٚ زا٥

 

 
 

 الٍافٗٛ (2

 أٟ اآلخط قبٌ ؾُٗ٘.يف اؿهِ ع٢ً ايٓط ُع٫ أتػٓطَجاٍ:
َ ُفٖ ظؽث     ٍّ و اىٍسةل دضؽه ٗذٌ ٌّ اىِةف٘ح، اّىذٖ ى٘ف ىٓة ٍٔو  (ال)، وْؾا اىٍِٕٕ دّىخ ٔيّ٘ (كّؿعاىذّ )دأ

 ّٖ  بديٌٝ زفع ايفعٌ املكازع بعدٖا.، إٔؿاث
 
 
 
 

 الٍافٗٛ لمذٍظ (3

  قاٍ تعاىل:َجاٍ:               . 

ًِ وصٔد اىّؿٗت فٖ اىلؿآن اىهؿًٗ نيّ، وٌة دل ٔيٕ ذىم  اُْؿ فٖ اىٍسةل دضِؽ اٙٗح دّىخ ٔيٕ ُفٖ ظه
 ّ٘ ٍّ ًِ اىٔاكٓ  (ال)ُك ٌّٖ فٖ ٌعّو ُىت، فٖٓ دِفٖ اىؼجَؿ َٔ صِِف االق اىِةف٘ح ىيضِف اّىذٖ ٗي٘ٓة اقً ٌجِ

،ّ ِٕ ًُ اّىؾي  ثَٕؽه صٍ٘ جِٕ االق ُٗ  ٫ ٚضق١ٜ يف ايػاس١ٔ. ثٕؽْة ٔيٕ ٌة ِٗىت ٔيّ٘" وٌسُو ذىم كٔىِة#و
 
 
 سسُف عطٍف (4

 ٛم قُٝكا ٫ قُٝكني.َٔ ايٓػ اؾرتُٜتَجاٍ:
 ُْ ِّْؿًٕ أ ثٕؽْة،  اّىؾيٖ اىعهً َٔ االقً فْ َُ  ؽِ ْى صةءت ثٕؽ إزجةت، ثلَ  (ال) أنّ  دضؽْ  األػ٘ؿِ  فٖ اىٍسةلِ  اى

ِّ  ٍُٔف  وْٖ ثؾىم ظؿُف  ًُ فٖ، فٗف٘ؽ ٌِٕٕ اى  "(كٍ٘ىةً )ٔيٕ نيٍح  ٌُٔف ٌٕ (كٍ٘ىَ٘) ةالق
 
 
 

 
 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 14ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

ٌَٓٝٓب    3تدزيب   ٜأتٞ: مم١ا ٔ ْٛع )٫( يف ن
 

 ْٛع   )٫( املجاٍ

     "        ٛال حٓا١٭#

٫١ِ٬ا إن ٣١ حَ  ٌُ َؽ ٘ٮ ُضْف٦ِ ا١ُشُف٬ِم و ْٰ ٬ُل ٛال ا١ّلاْؽ# وال َع ُٜ ُْ         ِؾْن ُضْف٦َ ا١ُشُف٬ِم 

٣٫َِٰ٢ا١لاْؽ ٛال  َْ ػٯ٣َ  َٜ ٬ِم ٦٤َ َٯط٠ُ٥ِ ا١ِطٜػا   #    َوال َاض٠ُ٥ِ ا١ِطَٜػ ا١ َٜ  َو١ََٰؿ َرئُٰؿ ا١

طا١ٮ َةَٓػ٣ُٞ  #ا١لاْؽٛال  َ٘ ٨ٮ  َْ تُٰت٩ْ   ال َحفَا٬١ا  ٌَ ػ َسٙاُه  َٛ ٠ٰ٢ِ َو َٓ    ضاُل ا١

        أـخ٥خّ ةٜؽاءة ا١ٜهث ا١ٜهٰؽة ال ا١ؽواٯث"

٦ ُع٢ٍُٚ َوَحأحَٮ ٤ِر٩َ٢ُ  َْ َو١ّٮ# ال َح٩َ٨  ٣ِٰ ٛال أة٬ األـ٬د ا١ػُّ َْ ٢َج  َٓ َ٘ َٝ ِاذا  َٰ٢ َْ  ْاٌر 

 
 

ٌٓ خط١ؼتٗا  اي١يت ايهًُأت ٚاخَطأانبط  4تدزيب   ٜأتٞ: مم١ا يف ن
 

 ايهبط ْٛع   )٫( املجاٍ ايطقِ
 ٜػتاُب  إلمؤمُن أحد بسوٍء.  يغتإبإل  1

ة للكلمة من إهتمإمإِت إلنحِو إل  2  إلحركِة إألخير
ُ
 ايكطٔف  .إلّّصفدرإسة

 تتأخِط  عن موإعيدك.  تتأخر إل  3

ي إلبستإن.  شجرةإل  4
 
إٍح ػ

ّ
 ؾذط٠ٜ تف

 كرِة إلّسلة ؤإل َمن  ُيحسنإل  5
ً
. لعبة

ً
ب جيدإ ُٔ  يتدرَّ  حيػ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 15ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 ِٓ ِٔ) أْٛاع  أٖ ََ:) 
 اضي الّػسط (1

 قاٍ تعاىل:َجاٍ:                 

ًُة ٌَ األداِة  ُّٔ هَ ٌُ ََ أقئَب مؿٍط  ٍّ و اىٍسةَل دضْؽه دٌ ٌّ َ)دأ وصٔاب اىّنؿط  (ٗذقِ )وفٕو اىّنؿط  (ٌَ
ح، ْٔ اقً اىّنؿط ، واىّ (ٗضٕو) ّ٘ َْ )ؾي رثٍ ثَ٘ فٕو اىّنؿط وصٔاثّ وأفةد اىّنؿَ اىٔاكٓ وؽَر  (ٌَ

 اىهالم"
 
 

 

 اضي االضتفّاً (2

 ـ نتاب ا٭غاْٞ؟ٔ َ٪ي١ََ َجاٍ:
 ًٌ ََ اقذفٓة ٍّ ِّْؿ فٖ اىٍسةل دضْؽه دٌ ًِ اى َ)م ٓةة َٔ اىٕةكو، وثؽأ أقئب االقذفٓةم ثةقً االقذفإُٔ ٌَ)" 

 
 

 اضي وٕصٕه (3

َٓٓٔ ٗبٔسٝأَجاٍ: ََٔ اي  ٘.٘ ؾعًٜقٛٝي ُمُسٔ ِٜكاؽ 
َٓ اُْؿ فٖ اىٍسةل دضؽ أُّ     ًٍ  (ٌََ )ٌهةن  ِة ُكذُ٘ٓ أن ٌُ ًٍ  (اّىؾي) ة ٌٔؤالً اق ة، وٗجلٕ اىٍِٕٕ ٌكذل٘
 ِْة اقً ٌٔؤل" (ٌََ ) أي أنّ 

 
 
 

 5تدزيب 
 ََ  ٔ( يف َا ٜأتٞ:َا ْٛع ا٭زا٠ )

ِٔ( املجاٍ ايطقِ ََ  ْٛع   )
  "              ٛال حٓا١٭# 1

2  ٩َِٰ٢ َْ ٍج إٯلمُ   ٛال ا٥١خ٨تٮ# ٦ْ٤َ َٯ٦ْ٫ُ َٯْف٠٫ُِ ا٬َ٫َ١اُن  ّٰ  ٤ا ١ُشْؽحٍ ة٥َ
  ؟(٨٫٤خٮ ٢٥ٞٝ)٦٤َ ٤َُؤ١ٗ ٞخاب  3
٫َِؽ ا٢ّ١ٰا١َٮ" 4 ـَ ل  ُٓ ٢َب ا١ ٌَ  ٦٤َ  
 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 16ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 مفتاح احلل املجال أيم املعاني األداة

٢ّ ايٓتهٓٛيٛدٝا يف تٜٛٛط٢ ايٓتعًِٝ؟   ا٫غتؿٗاّ ٚايػ٪اٍ عٔ ؾ٤ٞ غري عاقٌ َا أثُط اغتدسا

ُٔ َا ٝطًب إيٝٗا َ  ِٝ  ٚغط اؾ١ًُ ٚمبع٢ٓ اي١صٟ ٔ أؾهاٍض يتٜٛٛط املس١ٜٓ.ُتٔعٓس ٝيَذ

 أٍٚ اؾ١ًُ +ؾعٌ ايؿطط+ دٛاب ايؿطط َا تُِٛح إيٝ٘ ؼك١ٞك٘ باؾٓس ٚاملجابط٠. 

 َا+أؾعٌ َا أعصَب نًُأت ايٓؿاعط إبطاِٖٝ طٛقإ! 

َٔ ٜقًٞٔبـٞ  َٜـاض٢ َؾَػٞؿـ ََـا ُسـٗب ايٚس  اؿسخ عٔ ايؿعٌ تٓؿٞ َٚ

ٕٓ( / إُْٓا إُْٓا امل٪َٕٓٛ إخ٠ٛ    َتك١ً بـ)إ

 ؾعٌ َهاضع فعّٚ ٚع١َ٬ دعَ٘ ايػهٕٛ          طًب / + بعسٖا ؾعٌ َهاضع  عٔ َٛاعٝسى تتأخِط٫  

ُٔ ٜػتاُب٫    ١ ضؾع٘ ايه١ُ/       ؾعٌ َهاضع َطؾٛع ٚع٬َبعسٖا ؾعٌ َهاضع/ بسٕٚ طًب امل٪َ

 بعسٖا اغِ /اغِ ٫ َٓكٛب ٚع١َ٬ ْكب٘ ايؿتش١ تؿ١اٍح يف ايبػتإ ؾذط٫٠ٜ  

 بني امسني / اغِ َعٛٛف )َطؾٛع/ َٓكٛب/ فطٚض( سػب َا قبً٘ أغتُتع بكطا٠٤ ايكك١ ايككري٠ٔ ٫ ايطٚا١ٜٔ  

 َٞ ٢َٗط اي١ًٝاي  أٍٚ اؾ١ًُ +ؾعٌ ايؿطط+ دٛاب ايؿطط ََٔ ٜطًَب ايُع٬ َغ

ََُ٪يـ نتاب )َٗٓيت نًُو(؟   ا٫غتؿٗاّ ٚايػ٪اٍ عٔ ؾدل عاقٌ ََٔ 

ََٔ ٜكسُم قٛٝي٘ ؾعًٜ٘   ٓٓاؽ  َٔٔ اي  ٚغط اؾ١ًُ ٚمبع٢ٓ اي١صٟ ٝأٔسٗب 

 
ٌٓ خط١ؼتٗا  اي١يتَا ْٛع ا٭زا٠  8تدزيب   ٜأتٞ: مم١ا يف ن

 
 ْٛع ا٭زا٠ ا٭زا٠ ٍاملجا ايطقِ

      "       ٛال حٓا١٭# 1

2  ِٝ ْٰ ٨َ ْٰ َٓ ؤاُد َو٤َا ١َٜٮ ٤اٛال ا٥١خ٨تٮ#  ١ِ ُٙ ٭ ا١ َٜ َٚ ٨ّ٤ِٮ َو٤ا َةٜٮ َٯ٢ ٬قِ ٤ا ٣َ١ َٯت   و٢١لَّ

ِشتُج ١َِفٓٮِ ا١ػَ  3 َْ ي٭    ٪ِؽ َة٨ٰٮ َوَة٫ُ٨َٰاٛال أة٬ نغؽ ا٫١ؼ١ّٮ# َٜ ٥َّ٢ا ِا٧ ٦ََٟ ا١َػ٪ؽُ  ٤اَ٘ ـَ  َة٨٨َٰا 

        ٯٟٙؽ سًٰػا ٘ٮ ا٥١فأ١ث ٯشػ ٫١ا ضّلً" ٦٤َْ  4

٨َا   وٛال أة٬ ٘ؽاس ا١ط٥ػا٧ٮ#   5 ـُ ٬ ُٙ ا١ٮ ٧ُ َٓ ٨َا ٘ٮ ا٥َ١ ْٰ َ٢ َْ ِب ا١طف٨اَء ٣ْ١ ٯ٩٢ِٖ ا٫٥١ؽُ  ٦٤ْ َح٬٫ُُن  ٍّ             ٯغ

ِتؽا الٛال رس٠ ٦٤ ة٨ٮ أـػ#   6 َٚ ا١هَّ َٓ َٔ ا٥١شَػ ضّخ٭ َح٢ ٩ُ٢     ٦١ حت٢ُ ِٞ                                            َحطَفِب ا٥١شَػ ح٥ًؽا أ٧َج آ
 

 
 
 
 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 17ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

ٓٓ 9تدزيب  ُٓاقطأ اي  ا ًٜٝ٘:ل اآلتٞ, ٚأدب ع
 

 يّ بدِ قإل إلمنفلوطي مُ 
ً
ي  إ

 
 رأيه ػ

َ
 إلشعر:  ظِم نشأة ن

 
َ
 إل ش
َّ
  ك

َّ
ي أن
 
 عندي ػ

ّ
  ه لوإل أن

ْ
  غريزة إلنفس أن

ّ
 د إلقإئل مإ يقوله، ويتغن ّ يرد

ّ
  ممإ يرد
ُ
 وتطريبَ إ عن نفسه، ترويًح  هُ د

ً
 إ

ي إ، وإل َر لعإطفته مإ نظم نإظم شعرً  ي
 إ. محرً  وى عروض 

 
َ
ُّ  مإ كإن ي   إلعرب 

ّ
ي مبدأ حيإته ينظم إلش

 
 عر، وإل يعرف قوإفيه وأعإريضهػ

َ
، وحفيَف  ، ولكنه سمع أصوإت  إلنوإعير

 
ّ
  إلمإء، وبكإءَ  جر، وخريرَ أورإق إلش

ّ
  إلحمإئم، فلذ

ّ
ن  له صوت تلك إلطبيعة إلمير

ّ
له أن يبؿي لبكإئهإ، وينشج  مة، ولذ

 
ّ
 لنشيجهإ، وأن يكون صدإهإ إلحإؾي لرن

ّ
غمة إتهإ ونغمإتهإ، فؤذإ هو ينظم إلشعر من حيث إل يغي شؤونه سوى تلك إلن

وبهِ  رهِ ن أمُح ة إلعذمة إلخإلية، وإل مِ يقيّ إلموس   وض 
ّ
 إل
ّ
 .هِ ن من ألوإنِ و ، ولهإ صورة من ُصَورهِ  أن

ُٓٔ ٟااغتدطز َٔ ايٓل تطنٝٓب -  ا َٔ:ن١ً ٜته

١ٓٝسطف دط ٜؿٝس  -أ    .ايػبب

ٝٓسطف دط ٜؿٝس ايع١ -ب ٝٓا١ املهطؾ ْٜٓ   ١.١ اجملاظ

١ٓٝ ع١سطف دط ٜؿٝس اي -ج  ٝٓطؾ  .١ايعَاْ

  اؾ١ٝ.ٓٓ)َا( اي  -ز

ٙ- ٓٓ   اؾ١ٝ يًذٓؼ.)٫( اي

ٚ- ٓٓ    اؾ١ٝ.)٫( اي

ٝٓٛ)َا( املٛق -ظ   ١.ي

 
 

ٓٓ 11تدزيب  ُٓٓسل اآلتٞ َٔ ضٚا١ٜ )امٜلاقطأ اي  ا ًٜٝ٘:( يٮزب١ٝ مسٝش١ خطٜؼ, ثِ أدب ع
 

  كإٍم يحيط مه بإح إلبحرُ 
ّ
 وجَه  َم )من( أخشإب إلقإرب وحنر إألفق، وأينمإ يمَّ  غريب، ويمتد

َ
  ه وجد

َ
 إلبحرِ  ذإت

 إلعظيِم 
 
 ، لم يكن يعرفه قبل إليوم، تعل

َ
يط ( صغره أن ذلك إلشر ي

 
َّ  م )ػ ي

  إلمإب 
َّ
 إلض

ّ
ى يتلوّ  ه كثعبإٍن وسط مدينتِ  خم إلممتد

 صحَّ  هو إلبحر، ثّم 
َ
 له معلم إلجغرإفيإ هذه إلمعلومة، ؤ ح

ّ
  يرإه هو إلنهر، ولكنّ  مإ  ن

ّ
  يسمونه إلبحرَ  إَس إلن

ّ
فإخر من قبيل إلت

 
ّ
  يل إلعريق؟ عثمإن يحبُّ مه، كيف إل وهو إلن

ّ
 إلن

ً
 يل مذ كإن طفل

ُّ
 ه: ق إلمإء، وردد مع وإلدِ ، وقد جرب عشق إؤلنسإن لتدف

ّ  وجعلنإ )من( إلمإء كلّ ) ء حي ي
 .(شر

 
 

 ايكٛضني. بني آييتٔ َع٢ٓ نٌ سسف َٔ سسٚف اجلس َٝٓب -1

 .: َٔ   :يف    :َٔ
 

     .خٓطحتتٗا  آييتَا ْٛع األدا٠  -2
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 18ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 

 االستثناءالثامنة/ الوحدة 

 أّواًل: مفهوو االستجياء وأزكاىه
 

١ٓٝ  ي٬غتجٓا٤  عٍاصس أضمٕب االضتجٍاٞ:  + أزا٠ ا٫غتجٓا٤ + املػتج٢ٓ  ٘+ املػتج٢ٓ َِٓ(ٝه)اٝؿ اؿسخٖٚٞ:  عٓاقط أغاغ
 املػتج٢ٓ أزا٠ ا٫غتجٓا٤ املػتج٢ٓ َٓ٘ اؿهِ

إإلستثنإء إإلسم إلذي يقع قبل أدإة  إلفعل أو مإ شإبهه
يشمله و  ويجوز حذفه من إلجملة. 

 إلحكم

، سوى( ، غير
ّ
 )ؤل

 )عدإ، خال، حإشإ(
 ()مإ عدإ، مإ خال

 ء. ثنإ إإلسم إلوإقع معد أدإة إإلست
 إل يشمله إلحكم

٢ٓٓ اؾُٝع إ٫ املتؿا٥ِ. َجاٍ:  غ
o :ِ(ا٨ٖ١اء)و٪٬ ا١طػث, و٘ٮ ا١ش٢٥ث ٯ٬ٟن#   اؿه " 

o :َ٘ٓ (ا١ش٥ّٰ)٪٬ ا١ّؼي ك٩٢٥ ا١ط٣ٟ, و٘ٮ ا١ش٢٥ث ٯ٬ٟن#  املػتج٢ٓ"  
o :وعل, ٪ٮ ا١ّخٮ حٰٙػ إعؽاَج ٤ا ةَٓػ٪ا ٦٤ ض٣ٟ ٤ا ٛت٫٢ا, و٫٨٤ا# إالّ, ٰٕؽ, وـ٬ى, وْػا أزا٠ ا٫غتجٓا٤ ,

 "(إالّ )وضاكا" و٘ٮ ا١ش٢٥ث ساءت 
o :(ا٥١خلائ٣)٪٬ ا١ؼي ُٯغؽج ٦٤ ا١ط٣ٟ, و٘ٮ ا١ش٢٥ث ٯ٬ٟن#  املػتج٢ٓ" 

 ا٭َج١ً اآلت١ٝ:  اقطأ 
ي إلحقوٍل  -1

 
  ػ

ُ
 يحصدون إلزّ  جإلَ إلرّ  رأيت

ّ
  يسإعدنهم، وهنّ  سإءَ رع، وإلن

َّ
ن   نَ مْ يير

 
 َح وْ مأنإشيد أ

ْ
 ت

ُ
 هإ إلغبطة

ي   إلجميعُ ، غن ّ ورُ وإلّش 
 
 ػ

ّ
 . إلمتشإئَم إلحقل ؤل

 

ُّ ٘ٮ ا١ط٠ٜ إاّل ا٥١خلائ٣َ )أ٣ِٓ٧ ا٨ّ١ِؽ ٘ٮ ا١ش٢٥ِث   , و٪ؼا ا١طػُث (ا٨ٖ١اء)٘ٮ ا٥١رال األّول حشػ٪ا حي٨٥ج ضػَث  (٨ّٕ٭ ا١ش٥ٰ
٣٫؟ ٢ّٓ١ٝ حشٰب# ال, ٘ا٨ٖ١اُء ال ٯل٠٥ ا٥١ َٓ إذا خلائ٣َ ٣٫٨٤, ُاـ٨ػ إ١٭ ا١ش٥ّٰ" و٦ٟ١, ٪٠ ك٠٥ ٪ؼا ا١طػُث ٦٤َ ٘ٮ ا١ط٠ٜ س٥ٰ

 إعؽاس٩ ٦٤ ا١ط٣ٟ, و٪ؼا األـ٬٢ب ا١ّؼي ٯخي٦٥ّ إعؽاَج ٤ا ةَٓػ األداِة ٦٤ ض٣ٟ ٤ا ٘ت٫٢ا ٯف٥ّ٭ االـخر٨اَء" (إال)أ٘ادت األداة 
ث# ضػث   ّٰ ٨ج ٨ْانَؽ أـاـ ا١ّؼي ك٩٢٥ ا١ط٣ُٟ,  (ا١ش٥ّٰ)وٯف٥ّ٭ ا١ط٣ٟ, و (ا٨ٖ١اء)أِْػ ا٨ّ١ِؽ ٘ٮ ا١ش٢٥ث ا١ّفاةٜث حشػ٪ا حي٥َّ

 ا١ّؼي ُاعِؽَج ٦٤ ض٣ٟ ا٨ٖ١اِء, وٯف٥ّ٭ ا٥١فخر٨٭" (ا٥١خلائ٣)٩٨, واالـ٣ ا٬١اّٛ ةٓػ اال وٯف٥ّ٭ ٤فخر٨٭ ٤
٦ُٞ األعُٰؽ ٬٫٘ األداة   ا١ّخٮ أ٘ادت إعؽاَج ٤ا ةَٓػ٪ا ٦٤ ُض٣ْٟ ٤ا ٛت٫٢ا, وحف٥ّ٭ أداة اـخر٨اء, و١لـخر٨اء أدواٌت  (إاّل )أ٤ّا ا١ؽُّ

 أعؽى, ٤ر٠# ٰٕؽ, ـ٬ى, وْػا, وعل, وضاكا"
, وا٥١فخر٨٭ (ا١ش٥ّٰ), وا٥١فخر٨٭ ٩٨٤ (ا٨ٖ١اء)ا٨ّ١ِؽ ٘ٮ ا١ش٢٥ث ا١ّفاةٜث حشػ أ٫٧ّا اـخ٬٘ج أرٞان االـخر٨اء" ٘ا١ط٣ٟ  أْػِ  
٫٤ْا ٧ٌٙٮ, و٪ؼا ا٬٨ّ١ع ٦٤ االـخر٨اء ٯف٥ّ٭ اـخر٨اًء حا٤ًّا (إاّل ), وأداة االـخر٨اء (ا٥١خلائ٣) " وحشػ أٯيًا أّن ا١ش٢٥َث ٤رتخٌث ٣١ ٯخٜػَّ

 "(تخاً ٤ر)٬٤ستًا 
ث آعؽ االـ٣ ا١ّؼي وّٛ ةٓػ  ّٰ َؽُب ٤فخر٨ً٭ ٨٤ه٬ةًا؛ ٘ا٥١فخر٨٭ ةـ (إاّل )ا٧ِؽ إ١٭ ا١ٓل٤ث اإلْؽاة ْٓ  (إاّل )حشػ٪ا ْل٤َث ٧هٍب, وُٯ

 "(٤رتخاً )واسب ا٨١هب ٘ٮ ضال ٤شٰئ٩ اـخر٨اًء حا٤ًّا ٬٤ستًا 
 

2-  
ّ
ي من إلن

  إِس إل يعجبن 
 
 ؤ أحد
ّ
 ل

َ
  إلمخلَص   إؤلنسإن

ُ
ي عمله )أو إؤلنسإن

ي عمله(.  إلمخلُص  ػ 
 ػ 

 

م ا٨١ٙٮ ٩ٰ٢ْ ةطؽف  , (ال)اٛؽأ ا٥١رال وض٩٢ْ٢ّ إ١٭ أرٞا٩٧, حشْػ أ٩٧ّ اـخ٬٘٭ أرٞاَن االـخر٨اِء األرةِٓث واعخ٢ٗ ٦ْ ـاة٩ٜ ةخٜػُّ
اً و٪ؼا ا٬٨ّ١ع ٦٤ االـخر٨ا ّٰ  ء ٯف٥ّ٭ اـخر٨اًء حا٤ًّا ٨٤ٙ

, ٤ا (اإل٧فانُ ), و٤ّؽة ٤ؽ٬ًْ٘ا (اإل٧فانَ )ساء ٤ّؽة ٨٤ه٬ةًا ٘ٮ ا٥١رال ٧ٙف٩, حشػه  (إال)ا٧ِؽ إ١٭ ْل٤ث إْؽاب االـ٣ ةٓػ 
؛ ٘ا٥١فخر٨٭ (أضػٌ )حٙفٰؽ ذ١ٝ؟ ٯش٬ز ٘ٮ ٪ؼا االـ٣ ا٨ّ١هب ٢ْ٭ أ٩٧ّ ٤فخر٨٭ ٨٤ه٬ب, وا١ّؽّ٘ ٢ْ٭ أ٩٧ّ ةػل ٦٤ ا٥١فخر٨٭ ٩٨٤ 

ًا" (إاّل )ةـ ّٰ  ٯش٬ز ٩ٰ٘ ا٨ّ١هُب وا١تػُل ٘ٮ ضال ٤شٮء االـخر٨اء حا٤ًّا ٨٤ٙ
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   قاٍ تعاىل: -3                              . 

١ٰؿ ٦٤ س٨ؿ ا٥١فخر٨٭ ٩٨٤, ٥ٞا ٪٬ ا١طال ٘ٮ ا٥١را٦ٰ١ ا١ّفاة٦ٰٜ؛ ألّن إة٢َٰؿ ١ٰؿ ٦٤  (إاّل )٢ّٓ١ٝ ح٢طَ أّن ا٥١فخر٨٭ ةٓػ  
 وٯف٥ّ٭ ٪ؼا ا٬٨ّ١ع اـخر٨اء ٨٤ًٍٜٓا" س٨ؿ ا٥١لئٟث,

٘ٮ االـخر٨اء ا٨٥١ٍّٜ حشػه ٨٤ه٬ةًا؛ ٬٫٘ واسُب ا٨ّ١هب" وال ٯ٨ٓٮ حف٥ٰخ٩ ٨٤ًٍٜٓا أن  (إاّل )ا٧ِؽ إ١٭ ضؽٞث ا٥١فخر٨٭ ةٓػ  
اّحهال ٬٨ٓ٤ّي  ال ن٢ث ٥٢١فخر٨٭ ةا٥١فخر٨٭ ٩٨٤ وال ْلٛث حؽة٥٫ٍا, وإ٥٧ا ٯ٨ٓٮ أّن ا٥١فخر٨٭ ١ٰؿ ةٓو ا٥١فخر٨٭ ٩٨٤, و٦ْٟ١ ٪٨اك

 ٯؽةً ة٥٫٨ٰا"
 

 وإ    قإل ؤبرإهيم طوقإن:  -4
َ
 نهض وإل ت

ُ
      مإنإلزّ  شك

ّ
  إلكــــسولُ فمإ شكإ ؤل

ث؛ ٘ا٥١فخ٨ر٭ ٩٨٤ ٤طؼوف, ٨ْانؽه ٰٕؽ حا٤ّ  وأنّ  (٤ا)ةطؽف ٧ٙٮ  ٤فت٬ٌق  االـخر٨اءِ  أـ٬٢َب  أنّ  ا٧ِؽ ٘ٮ ا٥١رال حشػْ  
 ٫١ا ٦٤ اإلْؽاب" ال ٤ط٠ّ  ضهؽٍ  أداةَ  (إاّل ), وح٬ٟن ٩ٰ٘ ٕاً أو ٤ٙؽَّ  ٦٤ االـخر٨اء ٧اٛهاً  ا٬٨ّ١ع٪ؼا  ٯف٥ّ٭و
٪ا ةٓػَ  ا١ّؼي االـ٣ُ  ُب ٓؽَ ؛ وٯُ ضهؽٍ  أداةَ  (إاّل ) ػُّ َٓ ا٥١فخر٨٭ ٩٨٤ ٤طؼوف, وحُ  حشػه ٤ؽ٬ْ٘ا؛ ألنَّ  (إاّل )االـ٣ ا٬١اّٛ ةٓػ  حأ٠٤ّ 
ِٛ وَ   ٘ا٠ْ ٤ؽ٬٘ع" (ا١ٟف٬ل)ٰاق, ٘إْؽاب ٘ٮ ا١ّف  ٩ِٓ ٜ٘ا ٬٥١

 :إٌٔاع االضتجٍاٞ
 إعطاب املػتج٢ٓ (إ٫) سهِ املػتج٢ٓ بعس َجاٍ ْٛع ا٫غتجٓا٤

 تاّ َجبت )َٛدب(
اىضٍيح ٌكذٔف٘ح صٍ٘ٓ 

 وغ٘ؿ ٌكجٔكح ثِفٖرنةن، األ

 
ّ
ي إلحقل ؤل

 
غن ّ إلجميُع ػ

 إلمتشإئَم 
ٌكذسِٕ ٌِىٔب ؤالٌح  ٚادب ايٓكب

 ُىجّ اىفذعح"

 تاّ َٓؿٞ
اىضٍيح ٌكذٔف٘ح صٍ٘ٓ 

 ٔكح ثِفٖوٌكجاألرنةن، 

 ؤ
 
إِس أحد

ّ
ي من إلن

 إل يعجبن 
ّ
  ل
ي عمله

 
 إلمخلَص ػ

َ
 .إؤلنسإن

ي   أو/ 
 
 إلمخلُص ػ

ُ
إؤلنسإن

 .عمله

 (أٚ)      جيٛظ ايٓكب  -1
  بسٍ َٔ املػتج٢ٓ -2 

َ٘ٓ 

ٌكذسِٕ ٌِىٔب ؤالٌح   -1
 ُىجّ اىفذعح"

ثؽل ٌؿفٔع ؤالٌح رفّٕ  -2
 اىٌٍح"

 َٓكٛع
اىٍكذسِٕ ٌَ غ٘ؿ صِف 

ِّ أي ى٘ف ثًٌٕة اىٍكذسِٕ ٌ
ٌِّ 

 قإل تعإف: 

     . 

ٌكذسِٕ ٌِىٔب ؤالٌح  ٚادب ايٓكب
 ُىجّ اىفذعح"

َُؿٓطؽ(  ْاقل )
 اىٍكذسِٕ ٌِّ ٌعؾوف
 واىضٍيح ٌكجٔكح ثِفٖ

 
ّ
 سػب َٛقع٘ يف اؾ١ًُ  إلكسولُ مإ شكإ ؤل

 
فةٔو ٌؿفٔع ؤالٌح  ايهػٍٛ:

 رفّٕ اىٌٍح"

 

 تجيى: إعساب املس

 ٌكذسِٕ ٌِىٔب ؤالٌح ُىجّ اىفذعح"     تاّ َجبت: (1
 ظكت ظؿنح ٌة كجيّ / منصوب/ مجرور( ٌؿفٔع)ثؽل   -2.           ٌكذسِٕ ٌِىٔب ؤالٌح ُىجّ اىفذعح  -1   :        تاّ َٓؿٞ (2
 ٌكذسِٕ ٌِىٔب ؤالٌح ُىجّ اىفذعح" #     َٓكٛع (3
 / سطب اجلدٍٚ ايتايٞ: ب َٛقع٘ يف اؾ١ًُسػ ْاقل / َؿطؽ:   (4

 إذا بدأت اجلنلة بأداة ىفي / تكون ) تاو ميفي/ ىاقص( فائدة:

 ١ًُ اغِبسا١ٜ اؾ بسا١ٜ اؾ١ًُ نإ بسا١ٜ اؾ١ًُ ؾعٌ
 ػجؿ ٌؿفٔع اقً نةن ٌؿفٔع                        ُةات فةٔو ٌؿفٔع                      

 ػجؿ نةن ٌِىٔب فةٔو ٌؿفٔع                            
 ٌفٕٔل ثّ ٌِىٔب                       



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 21ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 21ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 والسظات:
 (رً٘ٓا و٧هتًا وسؽاً )ا١تػل ٯختّ إْؽاب ا٥١فخر٨٭ ٩٨٤  -1
 أداة ضهؽ" (إاّل )٘ٮ األ٬٧اع ا١رلذث األو١٭# أداة اـخر٨اء, و٘ٮ ا٬٨١ع ا١ؽاةّ ح٬ٟن  (إاّل )ح٬ٟن   -2
غ)الـخر٨اء ا٨١اٛم ٘ٮ ا -3 ؽَّ َٙ  ٯ٦ٟ٥ ضؼف ا٨١ٙٮ وأداة االـخر٨اء وٯ٨خز س٢٥ث ٤ٰٙػة"(ا٥ُ١
 أو كت٩ ٨٤ٰٙث ح٬ٟن ٨٤ٰٙث ا١ّفاةٜث األدوات ةإضػى حتػأ س٢٥ث ٘أيُّ  ,]٪٠ /١ٰؿ /٤ا /ال /٦١ /٣١[ ٪ٮ#   ا٨ّ١ٙٮ أدوات -4

 ْطتٓتر إٔ:

 كم مإ قبلهإ. مإ معد أدإة إإلستثنإء من ُح  ن ؤخرإَج أسلوب يتضمَّ  ا٫غتجٓا٤ُ 

 ُٕ .  ا٫غتجٓا٤ أضبع١: أضنا  إلحكم، وإلمستثن  منه، وأدإة إإلستثنإء، وإلمستثن 

 :سوى َٔ أزٚات ا٫غتجٓا٤ ، ، غير
ّ
 مإ عدإ، مإ خال، عدإ، خال، حإشإ،ؤل

 أْٛاع:  أضبع١ٝ ا٫غتجٓا٤ُ 

ّٗ ا٫غتجٓا٤ُ -1   :)املٛدب( املجبُت ايتا
ّ
ي هذإ وحكم إلمستثن  مـ )ؤل

 
 ب وجو  وعإلن( ػ

ّ
 إ. صب دإئمً إلن

ّٗ ا٫غتجٓا٤ُ -2 ٞٓ ايتا   :املٓؿ
ّ
ي هذإ وحكم إلمستثن  مـ )ؤل

 
 جوإز  وعإلن( ػ

ّ
 صب، أو أنه مدل من إلمستثن  منه. إلن

  :املٓكُٛع ا٫غتجٓا٤ُ -3
ّ
ي هذإ وحكم إلمستثن  مـ )ؤل

 
وع( ػ

ّ
 وجوب  إلن

ّ
 إ. صب دإئمً إلن

ٓٓ ا٫غتجٓا٤ُ -4  وحكم إإلسم إلوإقع معد )ؤ اقل أٚ املؿطؽ:اي
ّ
ي هذإ ل

وع( ػ 
ّ
ي إلجملة رفعً  إلن

 إ أو جرّ إ أو نصبً حسب موقعه ػ 
ً
 .إ

 
ٌَٓب 1تدزيب   ٞ:ا ٜأتمم١ ني ْٛع ا٫غتجٓا٤ ٚسهِ املػتج٢ٓ بعس )إ٫( يف ن

 
 سهِ املػتج٢ٓ ْٛع ا٫غتجٓا٤ املػتج٢ٓ املجاٍ ايطقِ

  ٛال حٓا١٭# 1                    "  َجبت تاّ أقشاب 

   ٛال حٓا١٭# 2                  

               

 َجبت تاّ ق٬ًٟٝ

 # ا١لاْؽٛال  3
ُّ و٤ا ا٥١اُل واالَْ٪٬ُ٢َن إالّ وَ  ُّ  داِئ  وال ةػَّ ٯ٤٬ًا َاْن ُحَؽدَّ ا٬َ١داِئ

 َؿٓطؽ ٚزا٥ع

 َجبت تاّ شا      أضخؽُم ا٨ّ١اَس إال ذا ا٬١س٦ٰ٫" 4
ًا" 5 ّٰ  َؿٓطؽ بطْافٟا     ٤ا كا٪ػُت ٢ٰ١َث أ٤ؿ إاّل ةؽ٧ا٤شًا وذائٜ

 َؿٓطؽ غٓا٤    ٤ا ٞاَن ٘ٮ ا٥١ٟختِث ٨ْػ ون٨١٬ا إاّل ـ٨اء" 6

 َٓكٛع أزٚات      ون٠ّ ا٥ّٓ١اُل إاّل أدواح٣٫" 7

َؽْٯ٦ِ" 8 ِ٘ ٢ٔ    ٤ا حأّعَؽ ا٥١فا٘ؽٯ٦َ إاّل ٤فا ِٜ  تاّ َٓؿٞ .َػأؾَط



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 22ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 : أحكام املستجهى بـ )غري وسوى(ثانيًا
 :األَج١ً اآلت١ٝاقسأ 
 ٝا يف قا١ُ٥ ا٫ستٝاط.ٔكاثٓني َب اعبٕٛ يف املباض٠ غرَياي١ً ؾاضٜى -1

 عنإَض إإلستثنإء، فإلحكُم          
 
ه إستوػ

ْ
ي إلمثإل تجد

 
ظر ػ

ّ
عم إلن

ْ
ي إلمبإرإة، وإلمستثن  منه  أن

 
عبير  ػ

ّ
 إلّل

ُ
مشإركة

ي 
 
 بينهمإ ػ

ً
(، وإذإ إستبدلت بهإ إألدإة )سوى( فلن تجد فرقإ (. وأدإة إإلستثنإء )غير )إلالعبون(، وإلمستثن  )إثنير 

إلمعن  وإلوظيفة؛ فكّل وإحدة منهمإ تخرج مإ معدهإ من حكم مإ قبلهإ، و)غير وسوى( إسمإن ُمْعَربإن، وإإلسم 
 .
ً
 معدهمإ مجرور مإؤلضإفة دإئمإ

            
، ويعرب 

ً
( فيه مستثن  منصوبإ  فتعرب )غير

ً
 إإلستثنإَء جإء تإّمإ مثبتإ

ّ
ي إلمثإل إلّسإبق، تجد أن

 
ظر ػ

ّ
أعد إلن

إّم إلموجِب تعربإن مستثن  
ّ
ي إإلستثنإء إلت

 
؛ فـ )غير وسوى( ػ

ً
 ؤليه مجرورإ

ً
( مضإفإ ي إلمعن  معدهإ )إثنير 

 
 إلمستثن  ػ

 .)
ّ
همإ تأخذإن ؤعرإب مإ معد )ؤل

َّ
؛ ألن

ً
 دإئمإ

ً
 منصوبإ
 

2- ُٗ ٫ٖٝ ٜكسّ ع٢ً ؼ ُٓ غرَي أسْس ١ٌٔ املػ٪ٚي  شٟٚ اهل١ُ ايعاي١ٝ(. )أٚ غرُي ايعاي١ٔٝ ١ٔشٟٚ اهل

             
ً
 ومرفوعة

ً
 مّرة

ً
( جإءت منصوبة  )غير

ّ
، وأن ّ ي

 إإلستثنإء فيه تإمي منؼ 
ّ
ي إلمثإل تجد أن

 
ظر ػ

ّ
عم إلن

ْ
أخرى، أن

 ؤليه 
ً
ه مدل  منه إلمستثن  منه، ويعرُب مإ معدهإ مضإفإ

ّ
صَب عىل إإلستثنإء، وأّمإ إلّرفَع فعىل أن

ّ
 إلن

ّ
ك تدرك أن

ّ
ولعل

 .
ً
 مجرورإ

 

ٍَِٚا ايٓس        :ايٓؿاعطقاٍ  -3  باح٢ايٓك تباؾرُي ُُ٘ٗتٓٓب  يصٜٕص ْٝا غ٣ٛ سً
ي إلمثإل           

 
ظر ػ

ّ
عم إلن

ْ
كأن

ّ
  لعل

ّ
غ(، فتعرب )سوى( حسب موقعهإ من إلجملة، )مفرّ  نإقص   تثنإءَ إإلس  تلحظ أن

 
ً
إ   فيكون ؤعرإبهإ هنإ خي 

ً
  مرفوعإ

ّ
 عرَ نيإ(، ومإ معدهإ )حلم( يُ للمبتدأ )إلد

ً
  ب مضإفإ

ً
 .ؤليه مجرورإ

 

 :َا ٜأتْٞػتٓتر 
ُٗ   (غ٘ؿ وقٔى)  إىّ٘" ةٌف ة ٌٌٍ، وٌة ثٕؽْ(إاّل )ٕؽ االقً اىٔاكٓ ث إٔؿاَب  ثةنِ ٕؿَ ٌَ أدوات االقذسِةء، و

 
 

ٌٓ 2تدزيب   :بَبا ايٓػمما ٜأتٞ شانّط انبط )غري( يف ن
 

 ْٛع ا٫غتجٓا٤ ايهبط املجاٍ ايطقِ

 غرُي/      غرَي    ال ٯخ٨َّٟؽ ٢١ش٠ٰ٥ إ٧فان ٰٕؽ ا١شاضػ" 1

 غرَي   ٛؽَات ٫٤ا دٯ٬ان ا١لٓؽ ٰٕؽ ذلث ٛهائَػ" 2
عائِؽ ٠ُُّٞ ٛال ا١ّلاْؽ#   3 ٬ى        ا١ؼَّ ْٜ  غرَي ٙادذي ا١َشللِ إ١٭ ٧َٰٕؽ َح

 
 

ي جمٍل   3تدزيب 
 
  ضع )سوى( ػ

ً
  من ؤنشإئك، مستوفيإ

َ
 إإلستثنإء أنوإع

 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 23ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 ثالجا: أحكام املستجهى بـ )خال وعدا وحاشا(
  

 :األَج١ً اآلت١ٝاقسأ 
َٔ ظضُت -1 ٜٖ ا٭َان ٕٓ ١ٜا٭ثط ّٖ يف ا٭ضز  قٝؼ. َا عسا أ

 (األ٤ا٦ٞ)وا٥١فخر٨٭ ٩٨٤  (ا١ّؾٯارة)اـخ٬٘٭ ٨ْانؽ االـخر٨اء ٘ا١ط٣ٟ  حأ٠٤ّ ا٥١رال حشػه
ِّ ةٓػ (أمَّ ٰٛؿ)وا٥١فخر٨٭ ا١طٰٜٜٮ  (٤اْػا)وأداة االـخر٨اء   (٤ا ْػا)" ا٧ِؽ إ١٭ االـ٣ِ ا٬١اٛ

٩ ٬ٓٙ٤ل ة٩ ٠ٓٙ٢١ ْػا"  حشػه ٨٤ه٬ةًا ٢ْ٭ أ٧َّ
 (عل)و  (ْػا)ا١خا١ٮ, ٦٤ ةاب أن  ٘ٮ ا٥١رال (٤ا عل)واأل٤ؽ ٧ٙف٩ ٯٜال ٘ٮ االـ٣ ا٬١اّٛ ةٓػ  

٦َٰ٢ِٓ ٤َُخٓػَٯ٦ِٰ" ِ٘  ٯ٧٬ٟانِ 
 

2- ٍَ ٍُ قا ًِٕٖ: )عًٝ٘ ٚغ اي١ً٘ق٢ً  اي١ً٘ ضغٛ  .ٌ(بأط اي١ً٘ؾ٤ٞ َا خ٬  ٌٓ: أ٫ ٝنيبٕٝس ن١ًُٝ ايٓؿاعطٗا قاٜي ن١ًُٕ أقَسَم إ

 (٠ٞ كٮء)وا٥١فخر٨٭ ٩٨٤  (ا١تٍلن)حأ٠٤ّ ا٥١رال حشػه اـخ٬٘٭ ٨ْانؽ االـخر٨اء ٘ا١ط٣ٟ 
ِّ ةٓػ (الّل ١َٙ ا١شل١ث )وا٥١فخر٨٭ ا١طٰٜٜٮ  (٤اعل)وأداة االـخر٨اء  " ا٧ِؽ إ١٭ االـ٣ِ ا٬١اٛ

٩ ٬ٓٙ٤ل ة٩ ٠ٓٙ٢١ عل" (٤ا عل)  حشػه ٨٤ه٬ةًا ٢ْ٭ أ٧َّ
 

3- ُّ  َِٓٗ(. َِٓٗ )أٚ ساؾا احملتهط٢ املػتجُطٜٔ ساؾا احملتهَط ذاَضايٓت أسرت
حارة  ةٓػ٪ا ساء ٨٤ه٬ةاً  االـ٣َ  , وأنّ (٤ا)اٛخؽا٫٧ا ةـ  دت ٦٤حشؽَ  (ضاكا)ا٥١رال حشػ  حأ٠٤ّ

٬ٓٙ٤ل ة٩  (ا٥١طخٟؽَ ), و؛ ٘ا٨١هب ٢ْ٭ أ٫٧ا ٠ٓ٘ ٤اٍض (ا٥١طخٟؽِ )حارة أعؽى  , و٤شؽوراً (ا٥١طخٟؽَ )
 "ا, و٤ا ةٓػ٪ا اـ٣ ٤شؽور ة٫ؽس ٫ا ضؽُف ا ا١شؽ ٢ٓ٘٭ أ٧ّ ٨٤ه٬ب" وأ٤ّ 

 "ٯان, أو ضؽ٘ا سؽّ ٤خٓػّ  , ٥٫٘ا ٘ٓلن(٤ا)فتٜا ةـ و٤ر٫٢ا ْػا وعل إذا ٣١ حُ 
 

 :َا ٜأتْٞػتٓتر 

  :٤ا ْػا, وْػا, و٤ا عل, وعل, وضاكا"َٔ أزٚات ا٫غتجٓا٤ 
  ُدت ٪ؼه األ٘ٓال ا إذا حشؽّ ٢ْ٭ أ٩٧ ٬ٓٙ٤ل ة٩ ٥٫١ا, أ٤ّ  ٨٤ه٬ةاً  (٤ا ْػا, و٤ا عل)٤ا ةٓػ  ُب ٓؽَ ٯ

َْ  (٤ا)٦٤  ا و٤ا ةٓػ٪ا ل ٤اىًٰ ا, أو ٘ٓب ٤ا ةٓػ٪ا اـ٥ا ٤شؽورً ٓؽَ ٪ا ضؽوف سؽ, وٯُ ػُّ ٰ٘ش٬ز 
 "ٯ٬ٟن ٨٤ه٬ةاً 

 
 
 
 
 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 24ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 
 

 ني سهِ ا٫غِ ايٛاقع بعس نٌ َٓٗا:اغتدطز أزٚات ا٫غتجٓا٤, َٚب 4تدزيب 
 

أزا٠  املجاٍ ايطقِ

 ا٫غتجٓا٤

 ْٛع ا٫غتجٓا٤ سهِ املػتج٢ٓ

             ٛال حٓا١٭# 1

         " 

ايٓكب ع٢ً ا٫غتجٓا٤,  إاّل 
١ٓٝ  أٚ ايبسي

ايٓكب ع٢ً ا٫غتجٓا٤,  إاّل              ٛال حٓا١٭# 2
١ٓٝأٚ ايب  سي

 ٛال ا١ّلاْؽ#  3
ج ٦٤َ ُٯػاوٯ٫ا     ٠ٟ١ِ داٍء دواء ٯفخٍبُّ ِة٩    َٰ  إاّل ا١ط٥اَٛث َاْ

ٓٓكب ٚادب إاّل   اي

ًا, ٣١ ٯخؽك ٩١ أة٬ه كٰئا ـ٬ى ةيٓث دو٥٧ات,  4 ّٰ ٞان ٌارق ْها٤
  أضٰا٪ا ٘إخ٦

 باإلناؾ١ فطٚض ـ٬ى

5  ُٰ ٝ   ٦ُ ِااّل ٢ٜ٤َُثٛال ا١ّلاْؽ#٧ا٤َِج االَْ َٓ َّ َوَحؽْ٭ ٤َيَش ٓٓكب ٚادب إاّل  َحفُُٟب ا١َػ٤  اي
  أٚ َٓكٛب, ب٘ َؿعٍٛ ْػا   ٛؽأُت ا١ٜهٰػة ْػا ةٰخ٦ٰ"  6

 اؾط عطف فطٚض اغِ
َٚ ٘ٮ ا١ّػوران ض٬ل ا٥١ي٥ار أضػٌ  7  باإلناؾ١ فطٚض ٰٕؽ  واضػ"  ٰٕؽ ٤خفاةٍٚ  ٤ا أعٙ
 سػب َٛقع٘ إاّل       ّٯاُم إاّل دوال ة٦ٰ ا٨ّ١اس" ٤ا ٞا٧ج األ 8

 باإلناؾ١ فطٚض ـ٬ى      َخطج األز٪اُر ـ٬ى ا٨ّ١ؽسؿ" حٙ 9
 باإلناؾ١ فطٚض ـ٬ى   ٕادر ا١طاىؽون ٛاَْث االضخٙال ـ٬ى ا٥١لؽ٦ٰ٘ ٩ٰ٢ْ" 10

 
 5تدزيب 

 ؟ عٰؽاً ٛال أضػ٪٣# أ٣١ حف٨ٓ٥ٮ أ٬ٛل إاّل 
 خ٣" ا١لَّ كٮء إاّل  ٝ ح٬ٜل ٠ّٞ ة٢٭, إ٧َّ  ٛال#

 اةٚ ٤ؽح٦ٰ ة٦ْٰ٬٨ ٤غخ٦ٰٙ٢, ة٫٨ٰا"ا١ّف  ٘ٮ ا١ط٬ارِ  االـخر٨اءِ  ورد أـ٬٢ُب 
 

  

 

 

 6تدزيب 
ٚٓىلا( يف اجل١ًُ ٖات ثالخ مجٌ ٜهٕٛ االضتجٓا٤ بـ )إٓي  ْؿب٘، ٚيف ايجا١ْٝ دا٥صا ْؿب٘ ٚ إتباع٘ يًُطتج٢ٓ َٓ٘،  بّا ٚاداأل

ٞٓ ٚيف األخري٠ َعسبّا  .سطب َا ٜكتكٝ٘ َٛقع٘ اإلعساب
 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 25ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 أعطب َا ؼت٘ خط:           7تدزيب 
 

 اإلعطاب ايه١ًُ اؾ١ًُ ايطقِ
إعر:  1

ّ
 قإل إلش

 قد 
ّ
 إلعمُر ؤل

ُ
 يهون

ً
    سإعة

 إألرُض ؤ                         
ُ
 وتهون

ّ
 إ موضعً ل

 

 ٯ٬٫ن
 ا٥ٓ١ؽ
 إاّل 

 ـاْث

 كشؽة .شجرةأورقت إألشجإُر مإعدإ  2
 قاٍ تعاىل: 3

                              

                   

                          

       

             . 

 ا٥١فخي٦ٰٙٓ

 ٤خاع .         قاٍ تعاىل: 4

ي إلحفل  5
م ػ  ينلن ُيكرَّ  ـ٬ى .سوى إلمتمير 

 
 ا٥١خ٥ٰؾٯ٦

 مإ خال  6
َ
إحّص  إلمدعون إإلجتمإع

ً
 زٯاداً  .زيإد

 

 اقطأ ايٓل اآلتٞ, ثِ أدب عُا ًٜٝ٘: 8تدزيب 
ُٕ ٝ ٥ٞا أ٧ِج ٫ا, أضتُ ٨٫َ حٮ ٯلتِ ٫ات ا١ّل األ٤ّ  إ١٭ ٠ّٞ  ٦ٰ, خّ أو ٘ٮ ا١ّف  ت٦ٰٓ ٨ِٞج , ٘ٮ ا١ّف ٥ؽة ا٥ٓ١ؽِ , وردة ٘ٮ 

 ٤فاء!! ٨٨ٰ٥٢ا ٠َّٞ ار ٨ٰ٢ْا وحَ ن حتٜٮ أ٧ج ٥ٞا أ٧ج, ح٢٥ئ٦ٰ ا١ػّ اَ  لذ٦ٰ, ا٣٫٥١ّ ا١رّ أو ٘ٮ  ٘ٮ ا١غ٥ف٦ٰ ٨ِٞج 
 ! ٢٘طِات ا٥ٓ١ؽِ أْػحٝ ٥ٞا ٨ِٞج وك ٘ٮ ٤اء روضٮ, ٥ْؽَ  ٢ُج َف َٖ تاب, ١َ ٠ ٯا أ٤ٮ, ٬ٰٓ٘د ا١ّل َٖف ا٥ٓ١ؽ ٯُ  ٬١ أنَّ 

ٯطخي٦  ٢ٛتٝؿ ٪٨اك ـ٬ى ترٮ ةٍؽف ذ٬ةٝ ض٦ٰ أٍّٛ ا١ٍؽٯٚ ةاضرا ٦ْ األ٤ان, ٢َٰ٘ل حَ  (١طِث)ح٬٫ن إال 
ِٝ إال  ل٠ٓ ٥ْؽي ٪٨اء, وال أذٞؽ أٯاديَ روضٮ وٯُ  ًٙ  ٯػٯ  ا ٦٤ ٫ٌارح٫ا"ا ـاع٨ً ح٨يز ١ٮ رٰٕ

 

          "ّم ا٬١اردة ٘ٮ ا٨١ّ  (١طِث)اىتً ٥٢ٞث  -1
2-  ّٰ ِٝ ح٨يز ١ٮ رٰٕٙا ـاع٨ًا ٦٤ ٫ٌارح٫ا)     ا٥١فخر٨٭ ٩٨٤ ٘ٮ# ٦ِ ْ     (.وال أذٞؽ أٯادَي إال ٯػٯ
         ؟(٢ٰ٘ؿ ٪٨اك ـ٬ى ٢ٛتٝ)٬ع االـخر٨اء ٘ٮ# ٤ا ٧ -3
ًّ أْؽب ٤ا حطخ٩  -4  "ع

 ٢ٛب# 
ٯػٯٝ# 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 26ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

  ِذو احَل ِبِلبالَق اإلعالُل/ اسعة الوحدة الّت
 , أو ٢ٌتاً ٬حّٮ ا١ّه  شا٧ِؿ وا١خّ  ا١طؽِٞث  ٨٥١اـتِث  ٘ٮ ةٓو ا٥٢ٟ١ات ٤ؽاْاةً  ِث ا٢ٓ١ّ  ٢ْ٭ ضؽوِف  حٰٰٖؽٌ  ٛػ ٯٍؽاُ  

 ّٙ َْ )ا٦ٰ٨ٞ, ٤ر٠# ا١ّف  ٜاءِ ١خّ ٦٤ ا هاً ٍٚ, أو حغ٢ُّ ٨ْػ ا٨١ّ  ِث ٢١غ , نْ , زِ وزن, ٯؾنُ ), و(اْٮ, داعٍ , ا١ػّ ْج د٬ْة, دْا, ٯػ٬ْ, د
ةا٢ٜ١ب  ف ٘ٮ ٪ؼه ا٬١ضػة اإلْلَل ٛػ ٯ٬ٟن ة٢ٜت٫ا او ضؼ٫٘ا" و٧خٓؽَ  ِث ا٢ٓ١ّ  ٰٰٖؽ ٘ٮ أضؽِف و٪ؼا ا١خّ  (ث٧َ ٰؾان, زِ ٤ِ 

 ةا١طؼف" واإلْلَل 

 فائدة مهنة:
ِؽ ا١طؽوِف ٘ٮ ا٥٢ٟ١ث و٤ٓؽِ٘ث أن٫١٬ا, ٫٨٤ا# ُّٰ ِف إ١٭ حٖ َث ٌؽٌق ٢٧شأ إ٫ٰ١ا ٢١ّخٓؽُّ  ذ٥َّ

ـ ا٥١شّؽد و (1 َ٘  "(ٯلؽي)و  (ٯ٬ٜل) (ٛال, وكؽى), وا٥١يارع ٦٤ (ون٠)٤شّؽُد٪ا  (ن٠ْ )ا٥١يارع 
 "(ـٓ٭ وِرىا)١ـ  (ا١ّؽى٬ان)و  (ٮا١ّفٓ)ا٥١هػُر ا١ّرلذٮُّ ٞـ (2
 "(٪اب)٦٤  (٪ٰتث واضػة)ر ا٥١ّؽة ٤هػ (3
 "(رضٰات)و  (ْه٬ات), وا١ش٥ّ (انِ رضٰ)و (ْه٬انِ )٤ر٨ّا٪٥ا  (ا١ٓها, وا١ّؽض٭)ا٥١ر٨ّ٭ وا١ش٥ّ ٘ـ  (4
 "(ر٤ٰج #ر٤٭)و (د٬ْت #دْا)اء, ٧ط٬ إـ٨اد ا٠ٓٙ١ ٢١خّ  (5
٦ٰ)٤ٙؽد٪ا ٧خٰشث و (٧خائز)ردُّ ا١ش٥ّ إ١٭ ا٥١ٙؽد, ٤ر٠#  (6 َٙ  ٤ٙؽد٪ا ٤هٍٙ٭" (ا٥١هٍ

 

 : اإلعالل بالكلباًلأوَّ
 أِٖ ساالت اإلعالٍ بايكًب

 ك إسداِىا، ُٔضِبَكِت بفتشٛ.ُتِكَمُب الٕأ ٔالٗاٞ ألفّا إذا حتّس (1
 

 ""٩٧ كاع ٦٤ كٮء إاّل ؾِ , و٤ا ٧ُ زا٩٧ ٘ٚ ٘ٮ كٮء إالا١ؽّ  ٞان٤ا "٩ٰ٢ْ وـ٣٢#  الّل ن٢٭  الّل  رـ٬ُل  ٛال#(1) ٤رال
َٜ ٍَ ١ِ  ػىا٪خَ  ٣َ ذُ  ػىإخَ  ٦ِ و٤َ    ٛال أة٬ ٤ط٥ػ ٕا٣٧##(2)٤رال  َْ ٠ ٦٤َ ٯَ ٤ا َى      ثٍ ؽٯ  ٫ا٫٨اِس ٢٭ ٤ِ فٓ٭ 

 

ًّ ٘ٮ ا٥١را٦ٰ١ األّول وا١ّرا َٗ ٫ٰ٘ا ٢ٜ٨٤تًث ٦ْ ضؽف آعؽَ ا٧ِؽ إ١٭ ا٥٢ٟ١ات ا١ّخٮ حطخ٫ا ع  "٧ٮ حشػ األ١
ـُ (ٯ٬ٟن)؛ وا٥١يارع (٬ََٞنَ )أن٫٢ا  (ٞان) -1 ٢َِتْج ٦ْ واو؛ ألّن ا٬١او حطّؽْٞج ٘ٮ ا٠ٓٙ١, و ُٛ  ُٗ ٢َِتْج أ١ًٙا", ٘األ١ ُٜ ْج ةٙخطث, ٘ َٜ  ِت
٢َِتج أ١ًٙا" ,(َزَٯ٦َ )حطّؽَِٞج ا١ٰاء ٘ٮ ا٠ٓٙ١  (ا١ّؾٯ٦)وا٥١هػر  (َٯؾٯ٦)وا٥١يارع  (َزَٯ٦َ )أن٫٢ا  (زان)  -2 ُٜ ْج ةٙخطث؛ ٘ َٜ ِت ـُ  و
حطّؽٞج ا٬١او ٘ٮ  (ٯٖػو, وٯ٫ِػي)و٤يار٥٫ْا  (ٕػا, و٪ػى)شّؽُد٪٥ا ٥٘ (إخَػَو, وا٪خَػيَ )أن٥٫٢ُا  (إخػى وا٪خػى) -3

٢ِتخا أ١ًٙا"(ا٪خَػيَ )وا١ٰاء ٘ٮ   (إخَػوَ ) ُٜ تٜج ا٬١او وا١ٰاء ةٙخطث ٘ ـُ  , و

 :ُتِكَمُب الٕأ ٔالٗاٞ ِىصٚ يف سآلتني ِىا (2

ّٕ األدْف. - أ  اضه الفاعل الّجالث

٬الً َنطًٰطا ْاِئٍب َو٣َٞ ٦٤ِ   ٛال ا٥١خ٨تّٮ# #(1)٤رال  َٛ   ُ٣ٰٜ ٣ِ٫ ا١فَّ َٙ ُخ٩ُ ٦َ٤ِ ا١ َ٘  َوآ
٦َّ ةا١ِلٍٓؽ إ٤ّا َا٧َج  #(2)٤رال  َٖ ٨اَء ٫َ١ِؼا ا١ِلِٓؽ ٤ِي٥ارُ  ٛاِئ٩٢ُُ ٛال ضّفان ة٦ ذاةج# َح ِٖ  ِانَّ ا١

ًّ ح  #شػحأ٠٤ّ ا٥٢ٟ١ث ا١ّخٮ حطخ٫ا ع
, وأ٧ج ح٢طَ أنَّ ا١ٰاء ساءت ٨ًْٰا ٘ٮ اـ٣ ا١ٙا٠ْ ا١ّرلذّٮ (ا١ٰٓب)وا٥١هػر  (ٯٰٓب) (ْاب)؛ ٦٤ (ْاٯب)أن٫٢ا  (ْائب) -1

٢َِتْج ٪٥ؾًة,  ُٛ  األس٬ف؛ ١ؼا 
  , وٛٓج ا٬١او ٨ًْٰا ٘ٮ اـ٣ ا١ٙا٠ْ ا١ّرلذٮ األس٬ف؛ ٢ٛتج (ا٬ٜ١ل)وا٥١هػر  (ٯ٬ٜل) (ٛال)٦٤  (ٛاول)أن٫٢ا  (ٛائ٠) -2

 ٪٥ؾة"
 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 27ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 إذا تطّسفت الْاّ ّالٔاٛ بعد ألف شاٜدٗ. - ب
   إن بن ثإمت: قإل حّس   (:1مثال )

ُ
ه
ُ
 قإِئل

َ
نت

 
نَّ مإلِشعٍر ؤّمإ أ

َ
غ
َ
  ت

َّ
 ِمضمإُر  ِلَهذإ إلِشعرِ  إلِغنإءَ ِؤن

         قإل تعإف: (:2مثال )       

٨)ا٥٢ٟ١خ٦ٰ  حأ٠٤ّ ِٖ  #حشػْ  (اء, وا١ّف٥اءا١
٨اي)٪٬  (ا٨ٖ١اء)أن٠  -1 ِٖ ٨َِٮ )٘ا٥١شؽد  (ا١ َُ أّن ا١ٰاء حٍؽَّ (َٕ ٢َِتج ٪٥ؾة"؛ وأ٧ج ح٢ط ُٜ  ٘ج ةٓػ أ١ٗ زائػة؛ ٘
٘ج ا٬١او ةٓػ األ (ٯف٬٥) (ـ٥ا)٦٤  (ـ٥او), أن٫٢ا (ا١ّف٥اء) -2 ٢َِتْج ٪٥ؾًة"حٍؽَّ ُٜ َ٘  ١ٗ ا١ّؾائػة؛ 

 

ٍُ ٫ ٜهٕٛ يف نًُ فائدة: ٕٓ اهلُع٠ ظا٥س٠ يف ؾعطاٖصا اإلع٬ ١ٓٝ يف إْؿا٤; ؾاجملطز )ؾعط( ٚ )ْؿإت َٔ َجٌ: ؾعطا٤, ٚإْؿا٤; ٭  أ(.٤, ٚأقً
 

ّٚ إذا ٔقع بعد ألف صٗغٛ وٍتّٜ اجلىٕع. (3  ُِٖكَمُب سسُف املّد الّصاٟد )الٕأ، الٗاٞ، األلف( يف املفسد املؤَّح ِىص

 عسٙ سطؾني أٚ ث٬ث١امع تهػري ثايج٘ أيـ ٚبصٗغٛ وٍتّٜ اجلىٕع:  مالسظ٘:
 

    قاٍ إبساِٖٝ ايٝاشدٞ:مثال: 
 
 ظ
ّ
 ل
ُ
  ِب حإئِ إلسَّ  نإ بيُض ل

ُّ
ي إلض

 
 وَ  ىحػ

ُ
 نإ يشمل

ُ
  عرف

ّ
ي بردٍ إلن

 
 سإئم ػ

ي  نسيم   رَّ ومَ       
 
 ػ

َ
 خي ِ مُ  مإئِل إلخ

ً
           إ

َ
 ندِ وإلرّ  إلبإِن  ل منهإ معطُف ملمَ ف

ًّ ٘ٮ ا٥١رال حشْػ٪٥  ٢ْ٭ نِٰٖث ٨٤خ٫٭ ا١ش٬٥ع# اا٧ِؽ إ١٭ ا٥٢ٟ١خ٦ٰ ا٢ّ١خ٦ٰ حطخ٥٫ا ع
, وّٛ ضؽف ا٥١ػ ا١ّؾائػ (ـطب)ا٥١ٙؽد زائػ؛ ألّن ا٥١شّؽَد , وضؽف ا٥١ّػ ٘ٮ (ـطاةث)٤ٙؽد٪ا ٤ؤ٧ّد  (ـطااب)٥٢ٞث ا١ّفطائب أن٫٢ا  -1
٢َِب ٪٥ؾة"  (األ١ٗ) ُٜ َ٘  ةٓػ أ١ٗ نٰٖث ٨٤خ٫٭ ا١ش٬٥ع؛ 
٢َِب ٪٥ؾة (ا١ٰاء)ا١ّؾائػ , ساء ضؽف ا٥١ّػ (ع٢ٰ٥ث)؛ ٘ا٥١ٙؽد (ا١غ٥اٯ٠)أن٠ ا١غ٥ائ٠  -2 ُٜ َ٘ ِٗ نٰٖث ٨٤خ٫٭ ا١ش٬٥ع؛   "ةٓػ أ١
  ةٓػ أ١ٗ نٰٖث ٨٤خ٫٭ ا١ش٬٥ع؛ ٢ٜ٘ب ٪٥ؾة" (ا٬١او), وّٛ ضؽف ا٥١ّػ ا١ّؾائػ (ر٬ٞةث)٦٤ ا٥١ٙؽد  (رٞاوب)أن٫٢ا  (رٞائب) -3 
 
٠١ٓٝ, ٫ٚ يف )َعاٜـ( ؾ فائدة:  ٕٓ اهلُع٠ٜ أقً  ايٝا٤ُ يٝػت ظا٥س٫.٠ ٜهٕٛ َجٌ ٖصا اإلع٬ٍ يف )َػا٥ٌ(; ٭
 

ّٞ يف ثالخ ساالت ِ٘: (4 ُٔ ٖا  ُتِكَمُب الٕا

 إذا تطسَّفت الْاّ بعد نطس. (أ 

 تحظ  بهإ.  َحظيِت (:1مثال ) -
ْ
، ومإ زإلت ي إلقدس برعإية إلهإشميير 

 
سإت ػ

َّ
 إلمقد

 قإل رسول (:2مثال ) -
ّ
 صىل  إلل

ّ
، وأجيبوإ  إلل َ ي

وإ إلعإب 
ّ
ك
ُ
َ عليه وسلم: "ف إعي

ّ
 ، وعودوإ إلمريَض". إلد

 

َِ ا١ٰاء ٫ٰ٘ا ًّ وا١ط  #حأ٠٤ّ ا٥٢ٟ١اِت ا١ّخٮ حطخ٫ا ع
 إلمصدر )إلُحظوة(، وجإءت  -1

َّ
( أصلهإ )حِظَو(؛ ألن َ ي ِ

 يإءإلوإو )حظ 
ْ
ِلَبت

ُ
ق
َ
 .متطّرفة معد كش؛ ف

2-  ) إِعي
ّ
 يإ  )إلد

ْ
ِلَبت

ُ
ق
َ
إِعو(؛ ف

ّ
ي )إلد

 
عوة(؛ ؤذ تطّرفت إلوإو معد كٍش ػ

ّ
إِعو( من )دعإ( )يدعو( أو )إلد

ّ
 ء. أصلهإ )إلد

١ٓٝ غري َٓكًب١ عٔ ٚاٚ. فائدة:   ٕٓ ايٝا٤ ؾُٝٗا أقً َٞ, ٚايعاْٞ; ٭ ٢ٌ: ْٔػ ٍُ ٫ ٜهٕٛ يف َج  ٖصا اإلع٬
 

 إذا ّقعت الْاّ ضاني٘ بعد نطس. (ب 

ي طلب إلعلم، فؤنه مثال: -
 
! نإفْس ػ ّ ي

 قإل لقمإن إلبنه: "يإ بن 
 
إث ُ مسلوب".  مير  غير

 
ؽاث)ا٧ِؽ إ١٭  ْٰ  وٛٓج ا٬١او ـا٨ًٞث  ةٓػ ٞفٍؽ, ٢ٜ٘تج ٯاء"  (وِرث)ألّن ا٥١شّؽد  ؛(٬ْ٤ِراث)٘ٮ ا٥١رال ٘أن٫٢ا  (٤ِ

 

ِٝب١(  فائدة:  ١ٓٝ.)ٔغ ٕٓ ايٝا٤ أقً  ٫ إع٬ٍ ؾٝٗا; ٭
 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 28ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 إذا ادتنعت الْاّ ّالٔاٛ يف نلنٍ٘ ّاسدٍٗ، ّناىت أّالٍنا ضاني٘. (ز 
اط##(1)٤رال  ّٰ ُٝ     ٛال اة٦ ا١غ ٩ُ  ٨ْ٤َِفٮَّ َو٦ْ٤َ َٯ ِا٧َّ َ٘ ٓالِ  ِٙ ٫٢ُٰا٤َػى     ا١ْ ِٙ ْ٪ِؽ ِةا١ّؼِْٞؽ ا١َْش٠ٰ٥ِِ َٞ  ا١ػَّ
ّٰ ُضّؽم ٢ْ٭ ا٨ّ١ار ٠ُّٞ "٩ٰ٢ْ وـ٣٢#  الّل ن٢٭  الّل ٛال رـ٬ل #(2)٤رال  ٦ ـ٠٫ٍ ٛؽٯٍب ٦٤ ا٨ّ١اس ٦ٍ َ٪ ّٰ ١"" 

  
ِٰ ّٮ ِف ٨ْ ٤َ )٘ٮ ٥٢ٞخٮ  ا٨ّ١ِؽ٣ٓ أ٧ْ    #٘ٮ ا٥١را٦ٰ١ (٦ّ , و٪

 )مَ  -1
ْ
ّ ن ّ نسوْ )مَ  أصلهإ  (ِسي ي

 من ) ي(، وهي إسم مفعول ثالب 
ْ
( إجتمعت ي إلكلمة إلوإو وإليإء وجإءت أوإلهمإ  نسي
 
ػ

 
ُ
  ثّم ت إلوإو يإء، بَ لِ سإكنة؛ فق

ُ
 أ
ْ
 مَ ِغ د

ْ
 مع إليإء إألخرى.  ت

 

 وِ ( أصلهإ )هيْ )هيرّ    -2
ً
ي إلكلمة إلوإحدة، وجإءت أوإلهمإ سإكنة

 
، ن( من )هإن( )يهون(، إجتمعت إلوإو وإليإء ػ

 
ُ
 فقلبت إلوإو يإء، ثم أ
ْ
 مت مع إليإء إألخرى. ِغ د

 

 

ٞٓ. :(1) فائدة ََٞكٔه  ,ٟٓ ٢ٚ ََِط ٌٓ اآلخط مٛ:  ٞٓ املعت  ٜهجط ٖصا اإلع٬ٍ يف اغِ املؿعٍٛ ايٓج٬ث

ُٕ :(2) فائدة ٝٓ َجٌ ٖصا اإلع٬ٍ ٫ ٜهٛ  ب(, ؾًُاشا؟يف )ط
 

 
 

 :َا ٜأتْٞػتٓتر 

  ٌث ة٢ٜت٫ا أو ضؼ٫٘ا"ٯشؽي ٘ٮ أضؽف ا٢ٓ١َّ  اإلْلل# حٰٰٖؽ 
 #ضاالت اإلْلل ةا٢ٜ١ب 
ـُ  ٬او وا١ٰاء أ١ٙاً ا١ ُب ٢َ ْٜ حُ  -1  ةٙخطث" ْج َٜ تِ إذا حطؽك إضػا٪٥ا, و
 ٦ ٪٥ا#ا١ّخٰا٬١او وا١ٰاء ٪٥ؾة ٘ٮ ض ُب ٢َ ْٜ حُ  -2

 األس٬ف" لذّٮ اـ٣ ا١ٙا٠ْ ا١رّ  -أ    
 ٘ج ا٬١او وا١ٰاء ةٓػ أ١ٗ زائػة"إذا حٍؽّ  -ب    

وّٛ ةٓػ أ١ٗ نٰٖث إذا  ٪٥ؾةً  د٘ٮ ا٥١ٙؽد ا٥١ؤ٧َّ  (ا٬١او, ا١ٰاء, األ١ٗ)ائػ ا١ؾّ  ا٥١ػّ  ضؽُف  ُب ٢َ ْٜ ٯُ  -3
 ٨٤خ٫٭ ا١ش٬٥ع"

 ٘ٮ ذلث ضاالت ٪ٮ# ٯاءً  ا٬١اوُ  ُب ٢َ ْٜ حُ  -4
 ٘ج ا٬١او ةٓػ ٞفؽ"إذا حٍؽَّ  -  أ      
 إذا وٛٓج ا٬١او ـا٨ٞث ةٓػ ٞفؽ" -ب      
 , وٞا٧ج أوال٪٥ا ـا٨ٞث"واضػةٍ  إذا اسخ٥ٓج ا٬١او وا١ٰاء ٘ٮ ٥٢ٍٞث  -  ج     



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 29ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

  

 ايسيٌٝ املجاٍ َؿتاح اؿٌ ايػبب ايكاعس٠ 

ُٚ ( إىل   1 ُتٞكًُٜب )ايٛا
)ٜا٤( يف ث٬خ سا٫ت 

:ٖٞ 

فت إلوإو  (1 ؤذإ تطرَّ
 معد كش

 اجملطز ايج٬ثٞ/ املكسض ايكطٜح /ضِٮ/رىٮ آخطٖا )ٟ(

ؤذإ وقعت إلوإو  (2
 سإكنة معد كش. 

 /٤ٰٜات/٤ٰؾان/٤ٰٓاد ٚغٛٗا )ــٝــ (
 اـخٰٓاب

 اجملطز ايج٬ثٞ

جتمعت ؤذإ إ (3
ي كلمٍة 

 
إلوإو وإليإء ػ
وإحدٍة، وكإنت 
 أوإلهمإ سإكنة

ٝٓـ ( ٜا٤ َؿسز٠..)ٜٛ( ٦ ٚغٛٗا )ــ ّٰ ػ/٪ ّٰ ج/ـ ّٰ ػ/٤ ّٰ  ايؿعٌ املهاضع س
ٟٓ( ٜا٤ َؿسز٠ ..)ٟٚ( َعتٌ  ث٬ثٞ اغِ املػعٍٛ يؿعٌ ٤ل٬يّ  /٤ت٨ّٮ  /٨٤فّٮ  آخطٖا )

 اآلخط

2 
ُتٞكًُٜب )ايٛاٚ( ٚ)ايٝا٤( 

 إىل )ُٖع٠(
 ؤذإ وقعت  (1

ً
عينإ
إلسم إلفإعل 

ّ إألجوف.  ي
الب 
ّ
 إلث

 ع٢ً ٚظٕ  ؾاعٌ  
 )ثايح سطف ُٖع٠(

 املكسض ايكطٜح/ ايؿعٌ املهاضع  ةائّ /٘ائؾ/٧ائ٣/سائّ

ؤذإ تطّرفت معد  (2
 ألف زإئدة

 ايؿعٌ املهاضع ة٨اء /نٙاء /دْاء/ـ٥اء آخطٖا )ا٤(

3 
ُٜٞكًُٜب سطُف املٓس ايٓعا٥س 

)ايٛاٚ, ايٝا٤, ا٭يـ( 
امل٪ْٖح  إىل  يف املؿطز
 )ُٖع٠ٟ(

ؤذإ وقعت معد ألف 
صيغة منتىه 

 إلجموع. 

 /ـطائب /رـائ٠ امع ثايج٘ )ا(
 /ضػائٚ /كؽائص /ع٥ائ٠

 ْؽائؿ /رٞائب

 املؿطز امل٪ْح

4 
ُتٞكًُٜب )ايٛاٚ( ٚ)ايٝا٤( 

 إىل )أيـ(
 
ْ
ت
َ
ؤذإ تحركت، وُسِبق

 مفتحة
 /ا٪خػى/ر٤٭  /ٞان  ٚغٛٗا / آخطٖا )ا/٣(

 ٪٬اه/إخػى 
 ض ايكطٜح/ ايؿعٌ املهاضعاملكس



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 31ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

ٍٍَٝٓب 1تدزيب   :خط١ٗا ؼَت اي١يتبايكًب يف ايهًُات  ٔ َا سسخ َٔ إع٬
 

                  قاٍ تعاىل:  -1

         . 

 ُٔع اإلٔالل اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و ظةىح اإلٔالل  اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح
٢ٛب ضؽف ا٥١ػ ا١ؾائػ  سساٜل ظؽااق

 إ١٭ ٪٥ؾة  (ا١ٰاء)
ِٗ  (ا١ٰاء)ساء ضؽف ا٥١ّػ ا١ّؾائػ  ةٓػ أ١

 ث ٨٤خ٫٭ ا١ش٬٥عنٰٖ
 قلب

٘ج ا٬١او ةٓػ أ١ٗ زائػة إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  عٛاٚ ُٔةء  قلب حٍؽَّ
 

 ""و٪٬اه٩ ٧َٙف  ا١ؽس٠ُ  ا١ش٫اد أن ٯشا٪ػَ  أ٘ي٠ُ "٩ٰ٢ْ وـ٣٢#  الّل ن٢٭  الّل ٛال رـ٬ل  -2
 ٔاللُٔع اإل اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و ظةىح اإلٔالل  اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح
ْج ةٙخطث حطّؽْٞج  ا١ٰاء إ١٭ أ١ٗ (ا١ٰاء)٢ٛب  ٖٜٛ٘ ْٔاه َٜ ِت ـُ  قلب , و

 
 

خ٭َو٨٢١َِّ  ٮ#ٛال ا٥١خ٨تّ  -3 َٙ ٢٭ ا١ َْ غاءً َاٞاَن   ِٙؿ َاعلٌق َحُػلُّ   ٤ا َاح٭ َام َحفاِعٰا ـَ
 لُٔع اإلٔال اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و ظةىح اإلٔالل  اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح

٘ج ةٓػ أ١ٗ زائػة إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  غداٚ قؼةء   قلب ا٬١او حٍؽَّ

 ا١طٚ و٪ػم ا١تا٠ٌ" ٤ٰؾانَ  أٛامَ ةا١طشز أ٨ّٛ, و٦٤ ْػل  ٛال ض٣ٰٟ# ٦٤ ٬ٛيَ  -4
 ُٔع اإلٔالل اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و ظةىح اإلٔالل  اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح
ْج ةٙخطث, إ١٭ أ١ٗ (ا٬١او)٢ٛب  أقّٛ أكةم َٜ ِت ـُ  قلب ا٬١او حطّؽْٞج ٘ٮ ا٠ٓٙ١, و

 قلب وٛٓج ا٬١او ـا٨ًٞث  ةٓػ ٞفؽٍ  إ١٭  ٯاء (ا٬١او)٢ٛب  َٛظإ ٌ٘ـان

 

ةخُ  وس#ٛال نا١ص ة٦ ْتػ ا١ٜػّ  -5 ٬د  ا١هتا ٘ٮ ٩ُ وإنَّ ٦٤َ أدَّ ُٓ ٭ ٞا١ َٜ ٩ ُٯف ـِ ْؽ َٕ  ا٥١اَء ٘ٮ 
 ُٔع اإلٔالل اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و ظةىح اإلٔالل  اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح

ْج ةٙخطث إ١٭ أ١ٗ (ا٬١او)٢ٛب  ايكبٛ اىىجة  َٜ ِت ـُ  قلب ا٬١او حطّؽْٞج, و

كلٕ ْج ةٙخطث إ١٭ أ١ٗ (ا١ٰاء)٢ٛب  ُٜػكٞ ُٗ َٜ ِت ـُ  قلب ا١ٰاءحطّؽْٞج , و

 

اِء ا١ّهِطٰصِ َواذِ  ٮأل٧ّ  ةا١شٙاءِ  ؼكَ ٣ْ١ أؤاِع  ٛال اة٦ ض٥ػون# -6 َ٘ َٝ ِةا٬َ١ ٨ْ٤ِ ٌٚ 
 ُٔع اإلٔالل اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و ظةىح اإلٔالل  اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح

٘ج ا٬١او ةٓػ أ١ٗ زائػة إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  اؾؿاٚ اىضفةء  قلب حٍؽَّ
 

َّٚ  ٦ نانَ ٤َ  -7 ِٜ ذ١ٝ  ٦ حؽكَ , و٤َ شا٧َ ه ٰٕؽِ  ض  ٬٘اده" َٮ ك
 ُٔع اإلٔالل اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و ظةىح اإلٔالل  اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح
ْج ةٙخطث إ١٭ أ١ٗ (ا٬١او)٢ٛب  لٛ ُضة َٜ ِت ـُ  قلب ا٬١او حطّؽْٞج , و

 قلب حٍّؽ٘ج ا٬١او ةٓػ ٞفؽٍ  إ١٭  ٯاء (ا٬١او)٢ٛب  ؾكٛ َٖ ملِ 
 

َّ  ا١ٟتؽَ  ٦ ٣٫ٓٙ٧, وسا٧َب اس ٤َ ا٨١ّ  ٘ٮ ٰػا١فَّ  -8  ٣٫١" وح٬اى
 ُٔع اإلٔالل اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و ظةىح اإلٔالل  اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح

ؽ ّ٘ اسخ٥ٓج ا٬١او وا١ٰاء ٘ٮ ا٥٢ٟ١ث ا٬١اضػة,  إ١٭  ٯاء (ا٬١او)٢ٛب  ايػٝٛز اىّك
٣ وساءت أوال٪٥ا ـا٨ًٞث, ٢ٜ٘تج ا٬١او ٯاء, ذ

٥ج ٤ّ ا١ٰاء األعؽى" ِٕ  ُاْد

 قلب



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 31ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 

ّٰ  ٦٤ آذارِ  -9  "(ا٥١ؽوج ْؽائؿ)ث دٯ٬ان ستؽان األدة
 ُٔع اإلٔالل اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و ظةىح اإلٔالل  اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح

٢ٛب ضؽف ا٥١ػ ا١ؾائػ  عطاٚؽ ٔؿااف
 إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)

ِٗ نٰٖث  (اءا١ٰ)ساء ضؽف ا٥١ّػ ا١ّؾائػ  ةٓػ أ١
 ٨٤خ٫٭ ا١ش٬٥ع 

 قلب

 
َْ  ٛال ٦ٓ٤ ة٦ أوس# -11 ٢ّ    ٣َِ ا٬ٜ١ا٘ٮ٥ُخ٩ ٧َ ٢َّ َو٣َْٞ   شا٧ٮٛاًٰ٘ث ٪َ  ٛاَل  ٥اَ٘

 ُٔع اإلٔالل اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و ظةىح اإلٔالل  اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح
تِ  إ١٭ أ١ٗ (ا٬١او)٢ٛب  قٍٛ كةل ـُ ْج ةٙخطثا٬١او حطّؽْٞج, و  قلب َٜ

 

ٍّ  عٰؽ ٦٤ ٞرٰؽٍ  دائ٣ ٠ٌٰ٢ٛ  -11 ٍٜ٨٤" 
 ُٔع اإلٔالل اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و ظةىح اإلٔالل  اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح

وٛٓج ا٬١او ٨ًْٰا ٘ٮ اـ٣ ا١ٙا٠ْ ا١ّرلذٮ  إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  زاّٚ دااً 
 األس٬ف

 قلب

 

ِْ ا١ل رـائ٠ُ  ٛال ا١ت٫اء ز٪ٰؽ# -12 ٍُّ ٣ُ ٣١ حَف إ١ُٰٟ   رُج ة٫آَ ٨ػي ٬ْ١ ةَ ٬قِ   ت٠ُ ؽُق وا١فُّ ٫ٓا ا١
 ُٔع اإلٔالل اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و ظةىح اإلٔالل  اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح

٢ٛب ضؽف ا٥١ػ ا١ؾائػ  ضغااٍ رقةاو 
 إ١٭ ٪٥ؾة (األ١ٗ)

ِٗ ن (ااأل١ٗ)ساء ضؽف ا٥١ّػ ا١ّؾائػ  ٰٖث ةٓػ أ١
 ٨٤خ٫٭ ا١ش٬٥ع

 قلب

 

ػ ََٞخ٥ُج     ٛال سؽٯؽ# -13 َٜ ٨٥َٮ ا٬٫َ١ى١َ َّٰ خ٥ا٧ا  َضّخ٭ َح٫َ ِٞ ُّ ٫َ١ِؼا ا١ُطبُّ   ال َاـَخٍٰ
 ُٔع اإلٔالل اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و ظةىح اإلٔالل  اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح

ْج ةٙخطثا١ٰاءحطّؽْٞج , و إ١٭ أ١ٗ (ا١ٰاء)٢ٛب  اهلٟٛ اىٓٔى  َٜ ِت  قلب ـُ

 

 
ََ  ح اإلع٬ٍ يف ايهًُات اآلت١ٝ:ٚٓن  2تدزيب  ٞٓضنٞ, ؾا٥ع, َكٛؿ٢, ؾؿا٤,   , َٝجام.طن

 

اىؿك
 م

 ُٔع اإلٔالل اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و ظةىح اإلٔالل  اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح

 قلب ةٓػ ٞفؽٍ   وٛٓج ا٬١او ـا٨ٞثً  إ١٭  ٯاء (ا٬١او)٢ٛب  َٛثام ٌ٘سةق  1

وٛٓج ا٬١او ٨ًْٰا ٘ٮ اـ٣ ا١ٙا٠ْ ا١ّرلذٮ  إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  ؾاٚظ فةاـ 2
 األس٬ف

 قلب

ْج ةٙخطث إ١٭ أ١ٗ (ا٬١او)٢ٛب  َكٛؿٛ ٌىُفٕ 3 َٜ ِت ـُ  قلب ا٬١او حطّؽْٞج, و

٘ج ا٬١ إ١٭ ٪٥ؾة (ا١ٰاء)٢ٛب  ؾؿاٟ مفةء 4  قلب او ةٓػ أ١ٗ زائػةحٍؽَّ

5  ّٖ اسخ٥ٓج ا٬١او وا١ٰاء ٘ٮ ا٥٢ٟ١ث ا٬١اضػة,  إ١٭  ٯاء (ا٬١او)٢ٛب  َطنٟٛ ٌؿً
وساءت أوال٪٥ا ـا٨ًٞث, ٢ٜ٘تج ا٬١او ٯاء, ذ٣ 

٥ج ٤ّ ا١ٰاء األعؽى" ِٕ  ُاْد

 قلب

 قلب ا٬١او ةٓػ ٞفؽٍ حٍّؽ٘ج  إ١٭  ٯاء (ا٬١او)٢ٛب  ضنٛ رًٖ  6

 
 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 32ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

َٞ اقطأ ايبَٝت    3تدزيب  َّ ٌِ, ثِ ع١ًاآلت ٢ٍ  سسٚٔخ عس ٝٓاإلع٬ َٖٔ( يف سني إْٓيف ن١ًُ )ي  ٔ(:ٝٓ٘ ٚقع يف ن١ًُ )
ٕٖ ائبٖط َؾ٤ْٞ                 ٖٞ إ٢ َٓ ْٔ ُب َِّٖ  َٚ ْ٘ ٜطًْٔٝل  ْٔ ن٬َّٚد  َيِّ
 

 (٦ ّٰ  ت٩ ٦ْ كٮء إ٥٧ّا ضػث إدٕام ٤خشا٧ف٦ٰ ة٦ٰ ا١ٰائ٦ٰ ًٜ٘"# ٦٤ الن و٤يار٩ْ ٯ٦ٰ٢, ا١ٰاء ٰٕؽ ٢ٜ٨٤(١
 (٦ ّٰ ٠ اسخ٥ٓج ا٬١او وا١ٰاء ٘ٮ ٥٢ٞث واضػة وٞان أّو٥٫١ا ـا٦ٞ ٢ٜ٘تج ٢ْٰٓ٭ وزن ٘ (٪٬ٰن)٦٤ ٪ان ٯ٬٫ن, ٘أن٫٢ا  #(٪

 و٪ؼا إْلل ةا٢ٜ١ب" ا٬١او ٯاء وأد٥ٕج ٤ّ ا١ٰاء األعؽى
 

 سا١.٤, ابٔتٜٝؿنط٣, ٔخل, ايطاَٞ, ٔشكا٥ٔشطا٤, َؾازع٢, ب٤٬, َق    :اآلت١ٔٝ َٔ بني ايهًُأتسسخ ؾٝٗا إع٬ٍ  اي١يت ايهًُأت ني٢َع  4تدزيب 
 
       
 

 زعا٤, إ٤٬َ, إؾتا٤, اقٛؿا٤, ؾكطا٤, خعا٥ٔ, ؾا٥ض, اْربا٤.      ٖا يف َا ٜأتٞ:َٔ غري٢ املٓكًب١ٜ اهلُع٠ٜ ٝع٢ََ    5تدزيب 
 

 بسيٌٝ ْٛع اهلُع٠ ايه١ًُ بسيٌٝ ُع٠ْٛع اهل ايه١ًُ

 ؾكط ظا٥س٠ غكساٛ زع٠ٛ /ٜسعٛ/زعا َٓكًب١ عٔ ٚاٚ دعاٛ
 خعا١ْ أيـ عٔ َٓكًب١ خصاًٜ َٮ أق١ًٝ إمالٛ
 ٜؿٝض /ؾاض ٜا٤ عٔ َٓكًب١ فاٜض ؾت٠ٛ /ٜؿتٛ/ؾتا  ٚاٚ عٔ َٓكًب١ إفتاٛ

 ٟٜرب/بط٣  ٜا٤ عٔ َٓكًب١ اىرباٛ ٜكؿٛ/ قؿا  ٚاٚ عٔ َٓكًب١ اصطفاٛ
 
 

ٌُ 6تدزيب   ا ٜأتٞ:مم١ خط١يف َا ؼت٘  اهلُع٠ٔ َا أق
 

 ""األْػاءِ  ِث , وك٥احَ ا١ٜياء, وـ٬ء ا١لٜاء ركِ , ودَ ا١تلء ذوا ٦٤ س٫ػِ ح٬َّٓ  "٩ٰ٢ْ وـ٣٢#  الّل ن٢٭  الّل ٛال رـ٬ل  -1
 

 

 ""٣ا١هائ ا١ٜائ٣ٚ درسث ٢ُ ١ٰػرك ةطف٦ ا١ُغ  ا٥١ؤ٦٤َ  إنّ  "٩ٰ٢ْ وـ٣٢#  الّل ن٢٭  الّل ٛال رـ٬ل  -2
 

َِ  ل٧اِض  أنٙؽَ  األِ٘ٚ  ٬َ٘ق  تُص ةػا ا١هُّ  #ا١ّلاْؽٛال  -3  ضائؽ ة٭ و٪٬ا١ؽّ  ٩ ز٪ؽُ ٘لض
                َٙ  ٌائؽ٠ ٥ائِ ٘ٮ ٪ؼي ا١َغ  وال رفَّ   ٪ؽةةاوة زَ ا١ؽّ  ج ٬َ٘ق َط و٤ا ٧
 ؽٙائَى ٩ٰ٘  ٙهاِف ا١َه  ٦َ ج ٤ِ ٢َ ُض وَ  ٩رٯَل  وِض ٘ٮ ا١ؽَ  طؽورُ ا١ّل  َٗ خَ وٛػ ٧َ                

 

 

َٗ  ةُٓو  ؽُ ٯٟرِ  -4 ُٗ ة ا١َط رؽَ َٞ  , ٤ّ أنّ الّل ة ا١تاْث وا٥١لخؽٯ٦ ا١ط٢  وا٥١لخؽي" ا١تائّة٦ٰ  ا١رٜثَ  ٢ٗ حيٓ
 

 ْٛع اهلُع٠ ايه١ًُ ْٛع اهلُع٠ ايه١ًُ ْٛع اهلُع٠ ايه١ًُ

 َٓكًب١ عٔ ٜا٤ ضفاٜس َٓكًب١ عٔ ٚاٚ الكاٜه َٓكًب١ عٔ ٚاٚ البالٛ

 َٓكًب١ عٔ ٜا٤ الباٜع َٓكًب١ عٔ ٚاٚ الصاٜه َٓكًب١ عٔ ٚاٚ الػكاٛ

 ٚاٚ عٔ َٓكًب١ إفتاٛ َٓكًب١ عٔ ٜا٤ ساٜس َٓكًب١ عٔ ٜا٤ الكطاٛ

 ٚاٚ عٔ َٓكًب١ اصطفاٛ َٓكًب١ عٔ ٜا٤ طاٜس َٓكًب١ عٔ ٚاٚ األعداٛ

 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 33ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 

 موخط املكٌلت اميت مل حيعل فهيا إؽالل
 السبب الكلنة السقه 

ٝٓب 2  إليإء أصلية ط
ّ
 إل ؤعالل فيهإ ألن

ِٝب١ 3  إليإء أصليةإل  ٔغ
ّ
 ؤعالل فيهإ ألن

4 َٞ  إليإء أصلية ْٔػ
ّ
 إل ؤعالل فيهإ ألن

 إلهمزة زإئدة ؾعطا٤ 5
ّ
 إل ؤعالل فيهإ ألن

 إليإء أصلية َعاٜـ 6
ّ
 إل ؤعالل فيهإ ألن

 إلهمزة أصلية َػا٥ٌ 7
ّ
 إل ؤعالل فيهإ ألن

 إليإء أصلية ايعاْٞ 8
ّ
 إل ؤعالل فيهإ ألن

 إلهمزة أصليةإل ؤعالل فيهإ أل إْؿا٤ 9
ّ
 ن

: ٔٓٝ  إليإء أصلية ي
ّ
 إل ؤعالل فيهإ ألن

 إلهمزة أصلية إ٤٬َ 21
ّ
 إل ؤعالل فيهإ ألن

 إلهمزة زإئدة ؾكطا٤ 22
ّ
 إل ؤعالل فيهإ ألن

 إلهمزة أصلية ابٔتسا٤ 23
ّ
 إل ؤعالل فيهإ ألن

 إأللف زإئدة ٔشنط٣ 24
ّ
 إل ؤعالل فيهإ ألن

 إل ايطاَٞ 25
ّ
 يإء أصليةإل ؤعالل فيهإ ألن

 إلهمزة زإئدة َقشطا٤ 26
ّ
 إل ؤعالل فيهإ ألن



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 34ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

ٓٝ ٍٍ بايكًب يف ايهًُات اي١يت ؼَتٗا خط١:َب  ٔ َا سسخ َٔ إع٬
 

 ُٔع اإلٔالل اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و ظةىح اإلٔالل  اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح اىؿكً
ئػ ٢ٛب ضؽف ا٥١ػ ا١ؾا سساٜل ظؽااق 1

 إ١٭ ٪٥ؾة  (ا١ٰاء)
ِٗ نٰٖث  (ا١ٰاء)ساء ضؽف ا٥١ّػ ا١ّؾائػ  ةٓػ أ١

 ٨٤خ٫٭ ا١ش٬٥ع
 قلب

٘ج ا٬١او ةٓػ أ١ٗ زائػة إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  عٛاٚ ُٔةء 2  قلب حٍؽَّ

ْج ةٙخطث إ١٭ أ١ٗ (ا١ٰاء)٢ٛب  ٖٜٛ٘ ْٔاه 3 َٜ ِت ـُ  قلب ا١ٰاءحطّؽْٞج , و

٘ج ةٓػ أ١ٗ زائػة إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  ٚغدا قؼةء 4  قلب ا٬١او حٍؽَّ

ْج ةٙخطث, إ١٭ أ١ٗ (ا٬١او)٢ٛب  أقّٛ أكةم 5 َٜ ِت ـُ  قلب ا٬١او حطّؽْٞج ٘ٮ ا٠ٓٙ١, و

 قلب وٛٓج ا٬١او ـا٨ًٞث  ةٓػ ٞفؽٍ  إ١٭  ٯاء (ا٬١او)٢ٛب  َٛظإ ٌ٘ـان 6

ْج ةٙخطث إ١٭ أ١ٗ (ا٬١او)٢ٛب  ايكبٛ اىىجة 7 َٜ ِت ـُ  قلب ا٬١او حطّؽْٞج, و

كلٕ 8 ْج ةٙخطث إ١٭ أ١ٗ (ا١ٰاء)٢ٛب  ُٜػكٞ ُٗ َٜ ِت ـُ  قلب ا١ٰاءحطّؽْٞج , و

٘ج ا٬١او ةٓػ أ١ٗ زائػة إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  اؾؿاٚ اىضفةء 9  قلب حٍؽَّ

٢ٛب ضؽف ا٥١ػ ا١ؾائػ  عطاٚؽ ٔؿااف 11
 إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)

ِٗ نٰٖث  (ا١ٰاء)ساء ضؽف ا٥١ّػ ا١ّؾائػ  ةٓػ أ١
 ٨٤خ٫٭ ا١ش٬٥ع 

 قلب

 قلب حٍّؽ٘ج ا٬١او ةٓػ ٞفؽٍ  إ١٭  ٯاء (ا٬١او)٢ٛب  ؾكٛ َٖ ملِ  11

ؽ 12 ّ٘ ٬او وا١ٰاء ٘ٮ ا٥٢ٟ١ث ا٬١اضػة, اسخ٥ٓج ا١ إ١٭  ٯاء (ا٬١او)٢ٛب  ايػٝٛز اىّك
وساءت أوال٪٥ا ـا٨ًٞث, ٢ٜ٘تج ا٬١او ٯاء, ذ٣ 

٥ج ٤ّ ا١ٰاء األعؽى" ِٕ  ُاْد

 قلب

ْج ةٙخطث إ١٭ أ١ٗ (ا٬١او)٢ٛب  لٛ ُضة 13 َٜ ِت ـُ  قلب ا٬١او حطّؽْٞج , و

ْج ة إ١٭ أ١ٗ (ا٬١او)٢ٛب  قٍٛ كةل 14 َٜ ِت ـُ  قلب ٙخطثا٬١او حطّؽْٞج, و

وٛٓج ا٬١او ٨ًْٰا ٘ٮ اـ٣ ا١ٙا٠ْ ا١ّرلذٮ  إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  زاّٚ دااً 15
 األس٬ف

 قلب

٢ٛب ضؽف ا٥١ػ ا١ؾائػ  ضغااٍ رقةاو 16
 إ١٭ ٪٥ؾة (األ١ٗ)

ِٗ نٰٖث  (ااأل١ٗ)ساء ضؽف ا٥١ّػ ا١ّؾائػ  ةٓػ أ١
 ٨٤خ٫٭ ا١ش٬٥ع

 قلب

ْج ةٙخطث ا١ٰاء إ١٭ أ١ٗ (ا١ٰاء)٢ٛب  ٟٛاهل اىٓٔى 17 َٜ ِت ـُ  قلب حطّؽْٞج , و

 قلب حٍّؽ٘ج ا٬١او ةٓػ ٞفؽٍ  إ١٭  ٯاء (ا٬١او)٢ٛب  ضنٛ رًٖ 18

وٛٓج ا٬١او ٨ًْٰا ٘ٮ اـ٣ ا١ٙا٠ْ ا١ّرلذٮ  إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  ؾاٚظ فةاـ 19
 األس٬ف

 قلب

ْج ةٙخطث إ١٭ أ١ٗ (ا٬١او)٢ٛب  َكٛؿٛ فٌٕىُ 21 َٜ ِت ـُ  قلب ا٬١او حطّؽْٞج, و

٘ج ا٬١او ةٓػ أ١ٗ زائػة إ١٭ ٪٥ؾة (ا١ٰاء)٢ٛب  ؾؿاٟ مفةء 21  قلب حٍؽَّ

22  ّٖ ا٬١اضػة,  اسخ٥ٓج ا٬١او وا١ٰاء ٘ٮ ا٥٢ٟ١ث إ١٭  ٯاء (ا٬١او)٢ٛب  َطنٟٛ ٌؿً
وساءت أوال٪٥ا ـا٨ًٞث, ٢ٜ٘تج ا٬١او ٯاء, ذ٣ 

٥ج ٤ّ ا١ٰاء األعؽى" ِٕ  ُاْد

 قلب

 قلب وٛٓج ا٬١او ـا٨ًٞث  ةٓػ ٞفؽٍ  إ١٭  ٯاء (ا٬١او)٢ٛب  َٛثام ٌ٘سةق 23

ْج ةٙخطث إ١٭ أ١ٗ (ا٬١او)٢ٛب  آزعٛ اّدٕٔ 24 َٜ ِت ـُ  قلب ا٬١او حطّؽْٞج , و

٘ج ا٬١او ةٓػ أ١ٗ زائػة إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  ب٬ٚ ءثال 25  قلب حٍؽَّ

٢ٛب ضؽف ا٥١ػ ا١ؾائػ  ؾكاٜل ملةاق 26
 إ١٭ ٪٥ؾة (ا١ٰاء)

ِٗ نٰٖث  (ا١ٰاء)ساء ضؽف ا٥١ّػ ا١ّؾائػ  ةٓػ أ١
 ٨٤خ٫٭ ا١ش٬٥ع 

 قلب

 قلب وٛٓج ا٬١او ـا٨ًٞث  ةٓػ ٞفؽٍ  ءإ١٭  ٯا (ا٬١او)٢ٛب  خٛؾ١ ػ٘فح 27



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 35ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

٘ج ا٬١او ةٓػ أ١ٗ زائػة إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  زعاٚ دٔةء 28  قلب حٍؽَّ

٘ج ا٬١او ةٓػ أ١ٗ زائػة إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  إؾتاٚ إفذةء 29  قلب حٍؽَّ

 قلب ٘ج ا٬١او ةٓػ أ١ٗ زائػةحٍؽَّ  إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  اقٛؿاٚ اوُفةء 31

٢ٛب ضؽف ا٥١ػ ا١ؾائػ  خعأٜ ػـااَ 31
 إ١٭ ٪٥ؾة (ا١ٰاء)

ِٗ نٰٖث  (ا١ٰاء)ساء ضؽف ا٥١ّػ ا١ّؾائػ  ةٓػ أ١
 ٨٤خ٫٭ ا١ش٬٥ع 

 قلب

وٛٓج ا١ٰاء ٨ًْٰا ٘ٮ اـ٣ ا١ٙا٠ْ ا١ّرلذٮ  إ١٭ ٪٥ؾة (ا١ٰاء)٢ٛب  ؾاٜض فةاي 32
 األس٬ف

 قلب

٢َِتج ٪٥ؾة" إ١٭ ٪٥ؾة (ا١ٰاء)٢ٛب  اْرباٟ اُجؿاء 33 ُٜ ٘ج ةٓػ أ١ٗ زائػة؛ ٘  قلب ا١ٰاء حٍؽَّ

34 َ ّ٘ اسخ٥ٓج ا٬١او وا١ٰاء ٘ٮ ا٥٢ٟ١ث ا٬١اضػة,  إ١٭  ٯاء (ا٬١او)٢ٛب  ٖٕٝٛ ْ
وساءت أوال٪٥ا ـا٨ًٞث, ٢ٜ٘تج ا٬١او ٯاء, ذ٣ 

٥ج ٤ّ ا١ٰاء األعؽى" ِٕ  ُاْد

 قلب

٘ج ا٬١او ةٓػ أ١ٗ زائػة إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  ايب٬ٚ اىجالء 35  قلب حٍؽَّ

٘ج ا٬١او ةٓػ أ١ٗ زائػة إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  ايؿكاٚ اىنلةء 36  قلب حٍؽَّ

٘ج ا١ٰاء ةٓػ أ١ٗ زائ إ١٭ ٪٥ؾة (ا١ٰاء)٢ٛب  ايكهاٟ اىلٌةء 37  قلب ػةحٍؽَّ

٘ج ا٬١او ةٓػ أ١ٗ زائػة إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  ا٭عساٚ األٔؽاء 38  قلب حٍؽَّ

وٛٓج ا٬١او ٨ًْٰا ٘ٮ اـ٣ ا١ٙا٠ْ ا١ّرلذٮ  إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  ايكاّٚ اىلةاً 39
 األس٬ف

 قلب

٬١او ٨ًْٰا ٘ٮ اـ٣ ا١ٙا٠ْ ا١ّرلذٮ وٛٓج ا إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  ايكاّٚ اىىةاً 41
 األس٬ف

 قلب

وٛٓج ا١ٰاء ٨ًْٰا ٘ٮ اـ٣ ا١ٙا٠ْ ا١ّرلذٮ  إ١٭ ٪٥ؾة (ا١ٰاء)٢ٛب  ساٜط ظةاؿ 41
 األس٬ف

 قلب

وٛٓج ا١ٰاء ٨ًْٰا ٘ٮ اـ٣ ا١ٙا٠ْ ا١ّرلذٮ  إ١٭ ٪٥ؾة (ا١ٰاء)٢ٛب  طاٜط َةاؿ 42
 األس٬ف

 قلب

٢ٛب ضؽف ا٥١ػ ا١ؾائػ  ؿاٜطن ًفةاؿ 43
 إ١٭ ٪٥ؾة (ا١ٰاء)

ِٗ نٰٖث  (ا١ٰاء)ساء ضؽف ا٥١ّػ ا١ّؾائػ  ةٓػ أ١
 ٨٤خ٫٭ ا١ش٬٥ع

 قلب

وٛٓج ا١ٰاء ٨ًْٰا ٘ٮ اـ٣ ا١ٙا٠ْ ا١ّرلذٮ  إ١٭ ٪٥ؾة (ا١ٰاء)٢ٛب  ايباٜع اىجةآ 44
 األس٬ف

 قلب

ْج ةٙخطث  إ١٭ أ١ٗ (ا١ٰاء) ٢ٛب نٕٛ نةن 45 َٜ ِت ـُ  قلب ا٬١او حطّؽْٞج , و

ْج ةٙخطث إ١٭ أ١ٗ (ا١ٰاء)٢ٛب  ظٜٔ زان 46 َٜ ِت ـُ  قلب ا١ٰاءحطّؽْٞج , و

ْج ةٙخطث,  إ١٭ أ١ٗ (ا٬١او)٢ٛب  اغتسٚ اغذؽى 47 َٜ ِت ـُ  قلب ا٬١او حطّؽْٞج ٘ٮ ا٠ٓٙ١, و

ْج ةٙخطث إ١٭ أ١ٗ (ا١ٰاء)٢ٛب  اٖتسٟ اْذؽى 48 َٜ ِت ـُ  قلب ا١ٰاء حطّؽْٞج ٘ٮ ا٠ٓٙ١, و

وٛٓج ا١ٰاء ٨ًْٰا ٘ٮ اـ٣ ا١ٙا٠ْ ا١ّرلذٮ  إ١٭ ٪٥ؾة (ا١ٰاء)٢ٛب  عاٜب ٔةات 49
 األس٬ف

 قلب

ٮ وٛٓج ا٬١او ٨ًْٰا ٘ٮ اـ٣ ا١ٙا٠ْ ا١ّرلذ إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  قاٍٚ كةاو 51
 األس٬ف

 قلب

٘ج ا١ٰاء ةٓػ أ١ٗ زائػة إ١٭ ٪٥ؾة (ا١ٰاء)٢ٛب  ايػٓاٟ اىغِةء 51  قلب حٍؽَّ

٘ج ا٬١او ةٓػ أ١ٗ زائػة إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  ايػُاٚ اىّكٍةء 52  قلب حٍؽَّ

اىّكعةا 53
 ب

٢ٛب ضؽف ا٥١ػ ا١ؾائػ  ايػشااب
 ٪٥ؾةإ١٭  (األ١ٗ)

ِٗ نٰٖث  (األ١ٗ)ساء ضؽف ا٥١ّػ ا١ّؾائػ  ةٓػ أ١
 ٨٤خ٫٭ ا١ش٬٥ع 

 قلب

٢ٛب ضؽف ا٥١ػ ا١ؾائػ  اـُاٌٜ اىؼٍةاو 54
 إ١٭ ٪٥ؾة (ا١ٰاء)

ِٗ نٰٖث  (ا١ٰاء)ساء ضؽف ا٥١ّػ ا١ّؾائػ  ةٓػ أ١
 ٨٤خ٫٭ ا١ش٬٥ع 

 قلب

ا١ؾائػ ٢ٛب ضؽف ا٥١ػ  ضناٚب رنةات 55
 إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)

ِٗ نٰٖث  (ا٬١او)ساء ضؽف ا٥١ّػ ا١ّؾائػ  ةٓػ أ١
 ٨٤خ٫٭ ا١ش٬٥ع 

 قلب



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 36ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

56  َٖ ِْ  قلب حٍّؽ٘ج ا٬١او ةٓػ ٞفؽٍ  إ١٭  ٯاء (ا٬١او)٢ٛب  سعٛ ظ

57 ٖ ِٔ  قلب حٍّؽ٘ج ا٬١او ةٓػ ٞفؽٍ  إ١٭  ٯاء (ا٬١او)٢ٛب  ايساعٛ اىّؽا

ؿاث 58 ْ٘  قلب وٛٓج ا٬١او ـا٨ًٞث  ةٓػ ٞفؽٍ  إ١٭  ٯاء (ا٬١او)٢ٛب  ضاخَٛ ٌِ

59  ُّٖ ِك ِْ  َٓػٟٛ ٌَ
 

اسخ٥ٓج ا٬١او وا١ٰاء ٘ٮ ا٥٢ٟ١ث ا٬١اضػة,  إ١٭  ٯاء (ا٬١او)٢ٛب 
وساءت أوال٪٥ا ـا٨ًٞث, ٢ٜ٘تج ا٬١او ٯاء, ذ٣ 

٥ج ٤ّ ا١ٰاء األعؽى" ِٕ  ُاْد

 قلب

ْؿِويّ  61  َطَٟٛ ٌَ
 

اسخ٥ٓج ا٬١او وا١ٰاء ٘ٮ ا٥٢ٟ١ث ا٬١اضػة,  إ١٭  ٯاء (ا٬١او)٢ٛب 
وساءت أوال٪٥ا ـا٨ًٞث, ٢ٜ٘تج ا٬١او ٯاء, ذ٣ 

٥ج ٤ّ ا١ٰاء األعؽى" ِٕ  ُاْد

 قلب

61  ّٖ ٌِ ْل  َكهٟٛ ٌَ
 

ٓج ا٬١او وا١ٰاء ٘ٮ ا٥٢ٟ١ث ا٬١اضػة, اسخ٥ إ١٭  ٯاء (ا٬١او)٢ٛب 
وساءت أوال٪٥ا ـا٨ًٞث, ٢ٜ٘تج ا٬١او ٯاء, ذ٣ 

٥ج ٤ّ ا١ٰاء األعؽى" ِٕ  ُاْد

 قلب

ْج ةٙخطث  إ١٭ أ١ٗ (ا١ٰاء)٢ٛب  غعٞ قٕٕ 62 َٜ ِت ـُ  قلب ا١ٰاء حطّؽْٞج , و

ـُ  إ١٭ أ١ٗ (ا٬١او)٢ٛب  ضنٛ ِرًة 63 ْج ةٙخطث ا٬١او حطّؽْٞج , و َٜ  قلب ِت

ْج ةٙخطث إ١٭ أ١ٗ (ا٬١او)٢ٛب  قٍٛ كةل 64 َٜ ِت ـُ  قلب ا٬١او حطّؽْٞج , و

ْج ةٙخطث, إ١٭ أ١ٗ (ا١ٰاء)٢ٛب  ؾطٟ مؿى 65 َٜ ِت ـُ  قلب ا١ٰاء حطّؽْٞج , و

٢ٛب ضؽف ا٥١ػ ا١ؾائػ  ْتاٜر ُذةاش 66
 ةإ١٭ ٪٥ؾ (ا١ٰاء)

ِٗ نٰٖث  (ا١ٰاء)ساء ضؽف ا٥١ّػ ا١ّؾائػ  ةٓػ أ١
 ٨٤خ٫٭ ا١ش٬٥ع

 قلب

ْج ةٙخطث,  إ١٭ أ١ٗ (ا٬١او)٢ٛب  زعٛ دٔة 67 َٜ ِت ـُ  قلب ا٬١او حطّؽْٞج , و

ْج ةٙخطث,  إ١٭ أ١ٗ (ا١ٰاء)٢ٛب  ضَٞ رٌٕ 68 َٜ ِت ـُ  قلب ا١ٰاء حطّؽْٞج , و

ْج ةٙخطث,  إ١٭ أ١ٗ (ا٬١او)٢ٛب  يٛست الَظْخ  69 َٜ ِت ـُ  قلب ا٬١او حطّؽْٞج , و

٢ٛب ضؽف ا٥١ػ ا١ؾائػ  ايػباٜو اىّكجةِاِم  71
 إ١٭ ٪٥ؾة (ا١ٰاء)

ِٗ نٰٖث  (ا١ٰاء)ساء ضؽف ا٥١ّػ ا١ّؾائػ  ةٓػ أ١
 ٨٤خ٫٭ ا١ش٬٥ع 

 قلب

وٛٓج ا١ٰاء ٨ًْٰا ٘ٮ اـ٣ ا١ٙا٠ْ ا١ّرلذٮ  ؾةإ١٭ ٪٥ (ا١ٰاء)٢ٛب  غا١ًٜ َقةِايَحً  71
 األس٬ف

 قلب

ة 72 َٓ ٘ ُِ  قلب حٍّؽ٘ج ا٬١او ةٓػ ٞفؽٍ  إ١٭  ٯاء (ا٬١او)٢ٛب  زاْٖٛا َدا

 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 37ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 

 : اإلعالل باحلرفثاىيًا
 :ٜكع اإلعالٍ باحلرف يف ساالٕت َٓٗا 

 

ٌُُٕ بالطي أٔ اللطس ُسِرَفت ٖاؤٓ. (1   االضُي املٍكٕص إذا 
َّٕز ٔسَِٝغ َِٔٔ ١َََِٕٝز ٖبُز ل:مثا  .ا

ًّ ٘ٮ ا٥١رال حشػه اـ٥ًا ٬ٜ٨٤نًا ٧ٟؽًة ٘ٮ ضا١ث ا١شؽّ   #حأ٠٤ّ ٤ا حطخ٩ ع

 

 االضُي املٍكٕص إذا ُدىع مجَع وركَّس ضاملّا ُسِرَفت ٖاؤٓ، ُٔضيَّ وا قبن الٕأ، ُٔكِطس وا قبن الٗاٞ. (2
 

ٌٓ نَيأعايٓدَٔ  ُِٔنمثال: ٍٓخري؛ فايٓد يه  فاعً٘.ع٢ً اخلري ن ا

َّ ٤ؼٍَّٞؽ ـا٥١ًا ٤ٙؽُده  ًّ ٘ٮ ا٥١رال حشْػه س٥ َْ ٤ا حطخ٩ ع َّ ٤ؼٍَّٞؽ (ا١ّػاْٮ)ا١َْط , و٪٬ اـ٣ٌ ٬ٜ٨٤ٌص, وض٦َٰ ُس٥ّ س٥
٢َّث"ـا٥١ًا ٌؽأ ح ِٓ ؽ ٢ْ٭ ضؽف ا١ ُّٰ ٖ 

٦َٰ )٘أن٠   ِْ ا ٦ٰ)٪٬  (ا١ػَّ ْٰ ِْ ج ٯاُء ا٬ٜ٨٥١ص, وُِٞفؽ ٤ا ٛت٠ ٯاء ا١ش(ا١ّػا َ٘ ٬ن )٥ّ" وإذا ٨٢ٛا# , ا١َخٜ٭ ـا٨ٞانِ؛ ُ٘طِؼ ُْ ٪٣ ا١ّػا
٬ن)ٯ٬ٟن اإلْلُل ٧ُٙف٩؛ ٘أن٩٢ُ  (٠ّٟ١ حشػٯػ وإةػاع ْٰ ِْ َّ ٤ؼَّٞؽ ـا٥١ًا, وُى٣َّ ٤ا ٛت٠ واو  (ا١ّػا ٩ س٥ ِٓ ضؼ٘ج ا١ٰاء ٩٨٤ ٨ْػ س٥

ث ٬٢١او" َّ٥ تِث ا١يَّ ـَ  ا١ش٥ّ ٨٥١ا
 

 قبن الٕأ ٔالٗاٞ.االضُي املكصُٕز إذا ُدىع مجَع وركَّس ضاملّا ُسِرَفت ألُفْ، ُٔفِتح وا  (3

 
ِِ عٔ َتَش    :ايٓػاعسقاٍ مثال: ُٚٚاِض األِدَْنَيًٖ َُِٖتِبٔل  َِ َسطَتِٔ َتَٚي  ٖد ًٖٓتطَٝع احلً  ُا٢ َتَش

 

َّ ٤ؼَّٞؽ (األد٧٭)؛ ألّن ٤ٙؽد٪ا (األد٧َاْٯ٦َ )٘ٮ ا٥١رال , حشػ أّن أن٫٢ا  (األد٦ٰ٧ََ )ا٧ِؽ إ١٭ ٥٢ٞث  َّ َس٥ْ , و٪٬ اـ٣ٌ ٤ٜه٬ٌر ُس٥ِ
 ", ُ٘طِؼ٘ج أ٩ٙ١ ال١خٜاء ا١ّفا٦ٰ٨ٞ, وةٰٜج ا١ٙخطُث ٛت٠ ٯاء ا١ش٥ّـا٥١اً 

ُٗ ا٥١ٜه٬ِر, وحتٜ٭ ا١ٙخطث ٛت٠َ ا٬١او" (األد٬ْ٧ََن ٨ّ٤ٮ أٞرُؽ ا٨ّ١اس نػٛاً )ةا٬١او ٥ٞا ٘ٮ ٨١ِ٬ٛا#  (األد٧٭)وإذا ُس٥ّ   ُحْطَؼُف أ١
 

 الفعُن األدُٕف إذا ُضلَ آخسٓ ُسِرف ٔضطْ. (4

ٔٔ افعٞ:قاٍ ايٓػمثال: ًِِفايٓٓ ُؾ َٚٔامٔح َِٛض َتٔعِؼ صُٜٔٓٗاٗا َع٢ً َا ََٜظ  َٚايَك ٌُأيُّا   ٍُ فَٝو َدُٝ
 

 

َٖفِعُن( ُتشَرُف الٕأ وٍْ يف وطازعْ ٔأوسٓ، ُٔتشَرُف يف وصدزٓ إذا  (5 الفعُن املجاُه الٕأٙ عمٜ ٔشُ )َفَعَن( ٔوطازعْ )
ٍٞ آخَسٓ.  ُعٕض عٍّا بتا

٤ِٔٛ     بٝاْٞ:ايٓر ١ابػقاٍ ايٓٓمثال: ٘ٔ َتِعُػٛ ٔإَي٢ َق َََٙٔت٢ َتِأٔت َُٛٔقٔد َتٔذِد  َْأز َٖا َخُِٝس  َِٓد  َخَِٝس َْإز ٔع
ٖٕ  :اْعس إىل َا حتت٘ خٓط يف املجاٍ تًشغ أ

 

 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 38ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

ُٖشرف سسُف العٓمٛ وَ آخسٓ عٍد إضٍادٓ إىل ٔأ اجلىاعٛ أٔ ٖاٞ املخاطبٛ،  الفعُن الٍاقص (6 )املاض٘، أٔ املطازع( 
فإذا كاُ احملرٔف الٕأ أٔ الٗاٞ ُضّي وا قبن ٔأ اجلىاعٛ، ُٔكِطَس وا قبن ٖاٞ املخاطبٛ، ٔإذا كاُ احملرُٔف األلَف 

 ُفِتَح وا قبن ٔأ اجلىاعٛ أٔ ٖاٞ املخاطبٛ.

 
  قاٍ تعاىل:(:1مثال )                                        

                   . 
 

ٍَ(:2مثال ) ٍُ قا َِٖٚأ ََِٕٛعِطَتال٠ فال تأتٖٛا ت ايٓؿَُٝقذا ُأعًٝ٘ ٚضًِ: "ٔإ ايًٓ٘ؾ٢ً  ايًٓ٘ زضٛ  ١ُهَٝٓٚعًٝهِ ايٓط َُِٕٛػَُِتا تٛ
 ٛا".ُٗٛا َٚا فاتهِ فأٔتًَٗؿِ َفنُتَزِدفُا َأ

 

ًّ حطخ٫ا  ا١ّخٮاأل٘ٓال  حأ٠٤ّ , ا١طَ ٤ا (٧اٛهث)ث اٱعؽ ٤ٓخ٢ّ  ٪ا أ٘ٓاالً حشػْ  ألول وا١را٧ٮا٘ٮ ا٥١را٦ٰ١  ع
 ُّٰ  #إـ٨اد٪ا إ١٭ واو ا١ش٥اْث أو ٯاء ا٥١غاٌتث ؽ ض٦َٰ ٌؽأ ٢ْ٭ آعؽ٪ا ٦٤ حٖ

ؼ٘ج ٯاؤه ٨ْػ ُض  (٧اٛم)اٱعؽ ةا١ٰاء  و٪٬ ٤ٓخ٠ُّ  (َٮ رِى )٦٤  (رى٬ٰا)أن٩٢  (٬ارُى )ا٥١اىٮ ا٠ٓٙ١  -1 
ـْ  ٣ّ ا٦ٰ٨ٞ, وُى اء ا١ّف إـ٨اده إ١٭ واو ا١ش٥اْث؛ ةفتب ا١خٜ ٭ ر٤َ )ا٥١اىٮ  َت ػْ ٨َ ٤ا ٛت٠ ا٬١او ٨ْػ ضؼف ا١ٰاء" وإذا أ

 َْ َْ ر٤َ ), ٘خ٬ٜل# األ١ٗ أٯياً  َج ْ٘ ؼَ َض  (واو ا١ش٥اْث)إ١٭  (اأو د  ضؼِف  ا٬١او ٨ْػَ  ٤ا ٛت٠َ  ٯتٜ٭ ا١ٙخُص  و٦ٟ١ْ  (٬ا٬ا, د
 األ١ٗ"

َٓ )ا٦ٰ٢ٓٙ١ ا٥١يار٦ْٰ  -2 ؛ (حفٓ٭, وح٥لٮ)د٪٥ا إ١٭ واو ا١ش٥اْث ٞا٧ا إـ٨ا ٪٥ا ٛت٠َ ػْ ِش حَ  (نَ ٬, ح٥ُل نَ ٬ْ حف
َٓ )؛ ٘ـ (ح٥لٮ حفٓ٭, وأ٧َج  أ٧َج )ٝ ح٬ٜل# أل٧ّ  َٓ )أن٫٢ا  (٬نَ حف ه إـ٨ادِ  ا٥١يارع ٨ْػَ  ؼ٘ج األ١ٗ ٦٤ آعؽِ , ُض (اونَ حف

ُ٘ ةفتب ا١خٜاء ا١ّف ٬١او ا١ش٥اْث  , أن٫٢ا (٬نح٥ُل )ص ٤ا ٛت٠ ا٬١او ٨ْػ ضؼف األ١ٗ, و٤ر٫٢ا ٘ٮ اإلْلل خِ ا٦ٰ٨ٞ, و
( ْٰ  ٤ا ٛت٠ واو ا١ش٥اْث ٨ْػ ضؼف ا١ٰاء" ٣َّ ؼ٘ج ا١ٰاء ٦٤ آعؽ ا٥١يارع ٨ْػ إـ٨اده ٬١او ا١ش٥اْث, وُى ُض  (٬نح٥ل

ُٛ إ١٭ ٯاء ا٥١ (حفٓ٭ وح٥لٮ )٦ٰ٢ٓٙ وإذا أـ٨ػ٧ا ا١ َٓ )٨٢ا# غاٌتث   )ث ضؽ٘ا ا٢ٓ١ّ  ُف طؼَ , أي ٯُ (٦َٰ , وح٥ِل ٦َٰ حف
٤ا ٛت٠ ٯاء ا٥١غاٌتث ٨ْػ  ؽُ ا ٨ْػ ضؼف األ١ٗ, وٯَٟف , و٦ٟ١ ٯتٜ٭ ٤ا ٛت٠ ٯاء ا٥١غاٌتث ٤ٙخ٬ض(األ١ٗ وا١ٰاء
 ضؼف ا١ٰاء"

٧ٙف٩,  إ١٭ ٯاء ا٥١غاٌتث أو واو ا١ش٥اْث ٯطه٠ اإلْلُل  (ٯؽس٬)اٛم ا٥١يارع ا٨١ّ  وإذا أرد٧ا أن ٧ف٨ػَ  
 شاح"شاح, وأ٧خ٣ حؽس٬ن ا٨١ّ ا٨١ّ  ٦َٰ حؽِس  ٘خ٬ٜل# أ٧ِج 

 

 َٓٗا: ٜكع اإلع٬ٍ باؿصف يف سا٫ٕت       :َا ٜأتْٞػتٓتر 

 ج ٯاؤه"َ٘ ؼِ ٬ن ةا١ي٣ أو ا١ٟفؽ ُض ا٬ٜ٨٥١ص إذا ٧ُ  االـ٣ُ  .1
َّ ا٬ٜ٨٥١ص إذا ُس  االـ٣ُ  .2  ؽ ٤ا ٛت٠ ا١ٰاء"ِف ٤ا ٛت٠ ا٬١او, وُٞ  ٣َّ ج ٯاؤه, وُى َ٘ ؼِ ُض  ؽ ـا٥١اً ٤ؼَّٞ  ٥ّ س٥
َّ إذا ُس  ا٥١ٜه٬رُ  االـ٣ُ  .3 ُٙ َ٘ ؼِ ُض  ؽ ـا٥١اً ٤ؼَّٞ  ٥ّ س٥ ُ٘ ج أ١  ص ٤ا ٛت٠ ا٬١او وا١ٰاء"خِ ٩, و
٦ٟ إذا  س٬ُف األ ا٠ُٓٙ١  .4  ف وـ٩ٍ"ؼِ آعؽه ُض ـُ
ِٓ ٯَ )و٤يار٩ْ  (٠َ َٓ َ٘ )ا٬١اوي ٢ْ٭ وزن  ا٥١راُل  ا٠ُٓٙ١  .5 ٘ٮ  ُف طؼَ ا٬١او ٩٨٤ ٘ٮ ٤يار٩ْ وأ٤ؽه, وحُ  ُف طؼَ حُ  (٠ُ ٙ

 ُْ  ه"آعؽَ  ٬ض ٫٨ْا ةخاءٍ ٤هػره إذا 
أو ٯاء  ٦٤ آعؽه ٨ْػ إـ٨اده إ١٭ واو ا١ش٥اْث ا٢ّٓ١ث طؼف ضؽُف ٯُ  (ا٥١اىٮ, أو ا٥١يارع)ا٨١اٛم  ا٠ُٓٙ١  .6

٤ا ٛت٠ ٯاء ا٥١غاٌتث, وإذا  ؽَ ِف ٤ا ٛت٠ واو ا١ش٥اْث, وُٞ  ٣ّ ا٥١غاٌتث, ٘إذا ٞان ا٥١طؼوف ا٬١او أو ا١ٰاء ُى 
َٗ  ٞان ا٥١طؼوُف   ٤ا ٛت٠ واو ا١ش٥اْث أو ٯاء ا٥١غاٌتث" َص خِ ُ٘  األ١



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 39ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 
 املجاٍ ايسيٌٝ ايػبب ايكاعس٠ 
ــٕ( 1  اغِ َٓكٛم أخطٙ )ــــ

ــٕ(  تٜٓٛٔ عٛض )ــــ
 نًهِ ضاٍع املؿطز سصؾت ٜا٤ ا٫غِ املٓكٛم ٭ْ٘ ْٕٛ بايهِ  )ساي١ ايطؾع( (1
ٍّ املؿطز قبًٗا سطف دط/ اغِ سصؾت ٜا٤ ا٫غِ املٓكٛم ٭ْ٘ ْٕٛ بايهػط )ساي١ اؾط(  (2  َٔ غري ضا

ِٖ َا قبٌ ايٛاٚ, ٚٝنٔػط سصؾت ٜا٤ ا٫غِ املٓكٛم ٭ْ٘ ُدُع امَع َصنَّط غاملٟا ُسٔصٜؾت ٜ اغِ َٓكٛم  2 ا٩ٙ, ُٚن
 َا قبٌ ايٝا٤.

 املاُنٕٛ املؿطز
 ايكأنني

َْٕٛ املؿطز سصؾت أيـ ا٫غِ املككٛض ٭ْ٘ ُدُع امَع َصنَّط غاملٟا ُسٔصٜؾت أيٝؿ٘, ٚٝؾٔتح َا قبٌ ايٛاٚ ٚايٝا٤ اغِ َككٛض 3  ا٭ِعًٜٕٛ/ ا٭ِز
 ايؿعٌ املجاٍ ايٛاٟٚ 4

 ف ع١ً )ٚاٚ(أٚي٘ سط
ٍُ ايٛاٟٚ سصؾت )ا ٌُ املجا  ٔقـ/ ٜكـ/قؿ١ اجملطز ايج٬ثٞ يٛاٚ( ٭ْ٘ ؾعٌ: )أَط/ َهاضع/ َكسض كتّٛ بتا٤ ظا٥س٠( يف ايؿع

 ايؿعٌ ا٭دٛف  5
 ٚغٛ٘ سطف ع١ً

ٌُ ا٭دُٛف ايصٟ ُغهٔ آخطٙ   سصف سطف ايع١ً )ا/ٚ/ٟ( َٔ ٚغٛ٘ ٭ْ٘ ؾعٌ ) أَط/ َهاضع( ايؿع
 ؾُشٔصف ٚغٛ٘

 ٝقٌ/ٔبع/ ايؿعٌ املهاضع
  ٜٔبع/مل ٜكٌمل

 ايؿعٌ ايٓاقل 6
 آخطٙ سطف ع١ً

ٓٔس إىل  ْٓ٘ ؾعٌ )َانٞ/ َهاضع( ايؿعٌ ايٓاقل ٭ْ٘  ٝأِغ سصف سطف ايع١ً )ا/ٚ/ٟ( َٔ آخطٙ  ٭
ِٓ َا قبٌ ٚاٚ اؾُاع١,  ٚاٚ اؾُاع١ أٚ ٜا٤ املداطب١, ؾإشا نإ احملصٚف ايٛاٚ أٚ ايٝا٤ ُن

ـَ ٝؾٔتَح َا قبٌ ٚاٚ اؾُاع١ أٚ ٜا٤ ٚٝنٔػَط َا قبٌ ٜا٤ املداطب١, ٚإشا نإ احمل صُٚف ا٭ي
 املداطب١.

 ايؿعٌ املانٞ

 
 ايؿعٌ املهاضع

 َغَعٛا/ ضُنٛا
 

َُٕٛ َٕٗٛ/ تط  تٓ
 تأٔتني / تسٔعني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 41ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

ٝٓ  1تدزيب  ٍٍ باؿصٔف يف ايهًُات اي١يت ؼَتٗا خط١:َب  ٔ َا َسَسَخ َٔ إع٬

                   قاٍ تعاىل: -1

      . 

 
ُٔع  اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح

 اإلٔالل
  ُكٖ ُك٘ٔا ىُشوا

 
 
 
 

 

 .            قاٍ تعاىل: -2

 
ُٔع  اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح

 اإلٔالل
  األٔيٕ األٔالون األعلوٌ

 
 
 
 

 
 
 

ُل  -3 إب  قإٍض أوَّ
ّ
 عمر بن إلخط

ُ
ي إؤلسالِم إلخليفة

 
 .ػ

 
 

ُٔع  اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/٘طاىذًٔ /اىذٕي٘و اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح
 اإلٔالل

  ٗلٌٖ كةًٍٖ  قاٍض

 
 
 
 

 
 

 أنتم إل  -4
َ
ون
ُ
إنكم.  تؤذ  جير

 
 

ُٔع  اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح
 اإلٔالل

  دؤذي دؤذٗٔن ٌَوتؤُذ

 
 

 قإل دمحم بن منإذر: إل  -5
ْ
  تِعد

ً
إ ّ  شر

ْ
 وإل وِعد

ً
إ    خير

ْ
ِعد
َ
 وعّجْل مإ ت

َ
خلِف إلوْعد

ُ
 ت

 
 

ُٔع  اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و ٘واىؽى أويٓة اىهيٍح
 اإلٔالل

  ؤؽ دٔٔؽ تِعِد

  ؤؽ اؤؽ ِعِد

 
 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 41ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

6-  
َ
ة ُ عزَّ ّ ير

َ
ث
ُ
 َمإ قإل ك

َ
ون
ُ
 د
برَ
 
  : أ

َ
ْون

َ
ش
ْ
خ
َ
ْم  ت

ُ
ك  ِشّ

ّ
   َمْن َمث

ُ
الِئِق أرَوع

َ
ة ٍ َسْهِل إلخ

َ
و ِثق

ُ
خ
 
 أ

 

ُٔع  اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح
 اإلٔالل

  دؼنٕ دؼنةون وٌختَش

 

 
7-  

ْ
نإ مشورين معد أن

ُ
إن وإ عإد جير

َ
ض
َ
ي إلعقبة.  ق

 
 من إؤلجإزة ػ

ً
 أسبوعإ

 

 

ُٔع  اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح
 اإلٔالل

  كٌٕ كٌةوا َقَضوا

 
   قإل بشإر بُن ُبْرٍد: ؤذإ  -8

َ
  كنت

ً
ي كّل إألموِر معإِتبإ

 
    ػ

ْ
َعإتُبه

ُ
 ت
َ
ذي ال

ّ
 إل
َ
ق
ْ
ل
َ
ْم ت
 
 ل
َ
ك
َ
 َصديق

 أو  فعْش                          
ً
    أخإك فؤنه ِصلْ وإحدإ

ُ
إِرق

َ
 ُمف

ْ
ة ً َوُمَجإِنُبه ٍب َمرَّ

ْ
ن
َ
 ذ

 

ُٔع  اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح
 اإلٔالل

  ٗهٔن/نةن نُٔخ كيَت

  ٕٗ٘ل ٔ٘ل ِعِش

  ووو اووو ِصِل
 

 
هإ  -9   قإل محّمد مهدي إلجوإهرّي:   أيُّ

َ
ون

ُ
ف
َ
ّموإ إلمقت

ُ
ل
َ
وي ه

ْ
ْرسإ شأ

َ
 د
َ
َ إلبالغة ي

ّ ذوإ َعن 
ُ
 وخ

 

ُٔع  ؽةاىلةٔ /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح
 اإلٔالل

ٌَ   اىٍلذفٖ اىٍلذف٘ٔن املقَتُفو
              

 

ٌٕ أفكٌ. ضإع٦ّٖٝٓا يٓهٌ  -10 َُٖتكدٜٔٔ إىل حتكٝٔل َطتكب  ّٕ ٕٞ ٚعص  بٛع

 

ُٔع  اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح
 اإلٔالل

  اىكةٖٔ قةٍٖٔ  ضإع

 
 فال  -11

ً
هَر يْومإ

َّ
، إلد

َ
ْوت

 
ل
َ
لْ  قإل أبو إلعتإهية: ؤذإ مإ خ

ُ
ق
َ
َّ َرقِ  ت ي

 
ْل َعىل

ُ
 ولِكْن ق

َ
ْوت

 
ل
َ
 يُب خ

 
ُٔع  اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح

 اإلٔالل
ٌِ   ٗلٔل دلٔل َتُك

 

 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 42ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 

 .ٚإؽمل مئؼ َإؽ غسٌّ َٔ  قاٍ سهِٝ: -12

 
ُٔع  اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح

 اإلٔالل
  اىٔامٖ وامٍٖ  ".ٚإؽ

 

 
 
13-  

َ
َهَم إلكون

ْ
ف
 
 أن أ

ُّ
! أود  في

ً
:  عجبإ ي إب 

ّ
ْم  قإل أبو قإسم إلش

 
ْهَم نفِسي  تستطعْ ونفسي ل

َ
 !ف

 

ُٔع  اىلةٔؽة /ؿٗلحاىُ/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح
 اإلٔالل

  دكذُ٘ٓ دكذُ٘ٓ تطتطِع

 

 
 

 لم  -14
ْ
ي إلَعْيِش ؤن

 
َ ػ ْز قإل أحمد محرم:   وإل خير

ُ
ّيُس إلعإِقلُ    يف

 
 عىل إلجإهِل إلك

 

ع ُٔ اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح
 اإلٔالل

  ٗفٔز ٗفٔز  ِصُٜف

 

 

ٌٓ إٓتأْا قاٍ حمُٛد دزٜٚؼ:    -15  أْت بٝيت ٚ َٓفاٟ.. أْٔت        عٝٓٝو ..آت إىل ظ

 

ُٔع  اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح
 اإلٔالل

ٌٖ  إٓت   اٙدٖ آد

 
 

ِٓ إىل (نُري ٚاٚ اؾُاع١)أغٓس ا٭ؾعاٍ اآلت١ٝ إىل  2تدزيب   ََع نبط َا قبٌ ايهُري:)ٜا٤ املداطب١( , ث
 خِشَِ، سٌل، اختفى، ٌسؾى، ًيجو، حيمي، ٍهنىى.

 
 اإلغٓاز ايه١ًُ غٓازاإل ايه١ًُ

 ُٜٓذٕٛ  /    تٓٔذني ٜٓذٛ ٜػَعٕٛ  / تػَعني ٜػع٢

ُٔني حيُٞ مَسٛا مسا ُُٕٛ  / ؼ  حي

ََوٌ ٢ٜٗٓ  اختٜؿٛا اختؿ٢  ََ /      يي  نيتي

َٞ    خُشوا خٔؿ



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 43ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 
ٌَ ( امَع َصٜنٍط غاملٟا)ااٜمع٢ ا٭مسا٤َ اآلت١ٜٝ  3تدزيب  ََط٠, ٚبايٝا٤ٔ أخط٣ َع نبط َا قب  ٢ٚ  ع١َ٬ اؾُع: بايٛا

 املعطفى، املِتدي، اميّايج، امباين، املرتىض.

 
 

ِٖ بني َا سكٌ ؾٝٗا َٔ إع٬ٍ: ٚقـ, اغتؿاض, خاف. 4تدزيب  ٌَ ا٭َط٢ َٔ ا٭ؾعاٍ اآلت١ٝ, ث  ٖأت ؾع
 

ُٔع  اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح
 اإلٔالل

  ووف اووف ِصف

  : ْ   ٗكذن٘ؿ اقذن٘ؿ إستشر

  فٗؼة ػةف خْف 

 
 

 َا اؿطف اي١صٟ ُسٔصَف مم١ا ؼَت٘ خط١ يف َا ٜأتٞ؟ 5تدزيب 
 

 اؿطف ايصٟ سصف ايه١ًُ اؾ١ًُ ايطقِ

 ٛال ْؽوة ة٦ ضؾام#  1
أُس َاو داُء ا٫ُ١ٰاِم َكِؽةُخ٩ُ      َٰ ٨ّٮ ال        ِةَٮ ا١ َْ ِاّٯاَك  َٝ ٤ا ِةٰا َٯ٦َُٟ٘  ِة
 إالّ ح٥ادٯا ا٬١اك٦َٰ وال ٞرؽة ُ      إالّ نَتاةث ً     ا٨١ا٪٬نَ ٥٘ا زاد٧ٮ     

َٕٓاٖاي  ايٝا٤ ٛ
 ايٛاٚ َُٜهٔ

 ايٝا٤ ايٛاغنَي
2  

٬ااَ  َواَْخَػوا َذ٥ََؽاِت َوِْػكَ  َس٬٨َا َو٤َخ٭ َٙ  َوْٰػَك ٤ر٠َ َوْػَك ٤ُر٥ِؽا   ١
 ٭يـا َدَٓٛا

 ٭يـا اعَتَدٚا
 ٭يـا َأيَفٛا

اَس  3 ٥َـا َٯؽُس٬نَ  َاَرى ا٨١َّ َّ وِا٧َّ ِةٰـ ِٝ  ا١ؽَّ ٮ ا١ّؼي َارُس٬ ٬٧َاُل ِونا١ِ ِٓ َٕ  َرةٰ  ايٛاٚ َٜسُدٛ
٬ٜنَ َوَض٠َ  4 للِ   ػاِر ِنػقٍ ةِ  ا٥ُ١خَّ ِّ ٣ٍ َحطَج ا١ ِْ ٍٰق ٧ا َْ َٕ  َو  ايٝا٤ امُلٖتكٛ
5  

٬اَو٤ا  َٯلَخ٬٫نَ ٣٫َُ١ ٤ا     ٦َ٤ِ االَ٘ؽاحِ ٫ٰ٘ا َوا٥َٟ١الِ   َح٨٥ََّ
َٕ  ايٝا٤ َٜػَتٗٛ

َُٖٓ  ا٭يـ ٛاَت
6 
 

 
٬ْا, ـَ ٫ِْػي َو٤َا٬١ُا ٧َُف٬ا َاوْ  َح٨َا   ٠ِٰ ِا١َ٭ َسْطِػ ا٬َ٫َ١ْى ٠َُّٞ ا٥٥َ١ِْ        َْ

ِٛا  ٭يـ َتَٓاَض
 ايٝا٤ َُْطٛا

رُت ٘ٮ ٤ػٯِطٝ َس٫ػي   7 ػى   وٛػ ضؽَّ َطؽر ةا٨١َّ هٰػِ  ِن٢َثَ  َ٘ َٜ  ايٛاٚ ٔؾ١ًََ  ا١
٩٥٢ٛ ٞرٰؽا, ٠ٰٜ٘ ٩١ ٣َٰ٘ ذ١ٝ؟ ٜ٘ال# إّن ا١ٟلم ٯؾدض٣ ٘ٮ  ٯٜٗٞان اة٦ ا٥١ّٜٙ  8

َؽه"     َّٰ ُٗ ٥٢ٛٮ ألحغ  نػري, ٰٜ٘
 ايٛاٚ ٜكف

 

َّ ٤ؼٍَٞؽ ـا٣١ ا٥٢ٟ١ث َّ ٤ؼٍَٞؽ ـا٣١ ةا٬١اوِ   /س٥  ةا١ٰاءِ  /س٥
 املكٜٛؿني املكٜٛؿٕٛ ا٥١هٍٙ٭

 املٗتٔسٜٔ املٗتُسٕٚ ا٫٥١خػي

ٓٓاُدٕٛ  ا٨ّ١اسٮ ٓٓأدني اي  اي

 ايبأْني ايبإُْٛ ا١تا٧ٮ

 طتَهنيامل املطتَهٕٛ  ا٥١ؽحي٭



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 44ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

َِ ٚٓناقطأ ا 6تدزيب  ـُ ؾٝٗا ٔبطٜن١ٜ املتٛن١ٌ, ث ٟٓ اي١يت ٜك  ح٢ اإلع٬ٍ يف َا ؼت٘ خط١ َع بٝإ ْٛع٘:٭بٝات اآلت١ٝ َٔ قكٝس٠ ايبشرت
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 ُٔع اإلٔالل اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /ىذٕي٘وا ظةىح اإلٔالل  اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح اىؿكً
 قلب  إ١٭ أ١ٗ (ا٬١او)٢ٛب  ٬١ضج الَظْخ  1

ا١فتا اىّكجةِاِم  2
 ٯٝ

٢ٛب ضؽف ا٥١ػ ا١ؾائػ 
 إ١٭ ٪٥ؾة (ا١ٰاء)

 قلب

ضؼف األ١ٗ ا٠ٓٙ١  واّلوا وىُّٔا 3
ا٥١اىٮ ا٥١ٓخ٠ اٱعؽ

 

 

 قلب إ١٭ ٪٥ؾة (ا١ٰاء)٢ٛب  ـاٯ٢ث َقةِايَحً  4

 قلب إ١٭ ٪٥ؾة (ا٬١او)٢ٛب  ـ٥او قٍةء 5

6 َِٕ  قلب  إ١٭ أ١ٗ (ا٬١او)٢ٛب  ح٨َٖٮ َدْغ

٢ب ضؽف ا٥١ػ ا١ؾائػ ٛ غشااب قعةات 7
 إ١٭ ٪٥ؾة (األ١ٗ)

 قلب

ة 8 َٓ ٘ ُِ  قلب إ١٭  ٯاء (ا٬١او)٢ٛب  زاْٖٛا َدا

 
 
 

َٔ اإلع٬ٍ يف قٛٔي٘ تعاىل: 7تدزيب   َبني َٛاط

                              

            . 
 

 

 )إع٬ٍ باؿصف سصؾت ايٛاٚ(.     يعظكم :     )إع٬ٍ بايكًب قًب ايٝا٤ أيؿا(,  ينىه: 
  

 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 45ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

ٓٝ ٍٍَب  باؿصٔف يف ايهًُات اي١يت ؼَتٗا خط١: ٔ َا َسَسَخ َٔ إع٬
 

ُٔع  اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح اىؿكً
 اإلٔالل

  ُكٖ ُك٘ٔا ىُشوا 1

  األٔيٕ األٔالون األعلوٌ 2

  ٗلٌٖ كةًٍٖ  قاٍض أّول 3

ٌَتؤُذ 4   دؤذي دؤذٗٔن و

  ؤؽ دٔٔؽ تِعِد 5

  ؤؽ اؤؽ ِعِد 6

  دؼنٕ دؼنةون وٌختَش 7

  كٌٕ كٌةوا َقَضوا 8

  ٗهٔن/نةن نُٔخ كيَت 9

  ٕٗ٘ل ٘لٔ ِعِش 11

  ووو اووو ِصِل 11

  ٗلٔل دلٔل تُقِل 12

  اىٔامٖ وامٍٖ  واٍشمً  13

  دكذُ٘ٓ دكذُ٘ٓ مل تشتطِع 14

  ٗفٔز ٗفٔز مل يُفِز 15

ٌٖ  آٍتأىا  16   اٙدٖ آد

  ػنٖ ػن٘ٔا خُشوا 17

ٍييئًا لّكل  18

 ساٍع

  اىكةٖٔ قةٍٖٔ 

  ٗعٍٖ ٗعٍ٘ٔن حيُنوٌ 19

ََوٌ 21   ِٕٗٓ ِٗٓةون يي

21 ََ   دِٕٓ دِٓةَٗ نيتي

  ٌىُفٕ ٌىُفةون مضطَفوٌ 22

  ٌىُفٕ ٌىُفةَٗ مضطَفني 23

  اىٍٓذؽي اىٍٓذؽٗٔن املَتُدوٌ 24

  اىٍٓذؽي اىٍٓذؽَٗ٘ املَتِديً 25

  اىجةُٖ اىجةُ٘ٔن الباُىوٌ 26

  اىجةُٖ اىجةَُ٘٘ الباِىني 27

  اىِةصٖ اىِةص٘ٔن الّياُجوٌ 28

  اىِةصٖ اىِةصَ٘٘ الّياِجني 29



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 46ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

  اىٍؿدٌٕ اىٍؿدٌةون املستَضوٌ 31

  اىٍؿدٌٕ اىٍؿدٌةَٗ املستَضني 31

  ووف اووف ِصف 32

  ٗكذن٘ؿ اقذن٘ؿ استشِس 33

  فٗؼة ػةف َخِف 34

  هٔنٗ ٗهٔن َيُكً 35

36 ٍُ ٌَاليا   اىِةْٖ اىِةْ٘ٔن و

  اىٔامٖ اىٔام٘ٔن وٌالواُش 37

  أذؽى أذؽاوا اعَتَدوا 38

  صِٕ صِةوا َجَيوا 39

41 ٌَ   ٗؿصٔ ٗؿصٔون َيسُجو

41 َُ ٌََيشَت   ٗنذٖٓ ٗنذٓ٘ٔن و

  أىفٕ أىفةوا َألَفوا 42

  دِةقٕ دِةقةوا َتَياَسِوا 43

  ووو وويح ِصَلَة 44

  وكف اوكف قف 45

  وّىٕ واّلوا وّلوا 46

  ؤِ ْٗٔٔهً يعظكه 47

  اىكةٖٔ قةٍٖٔ  ساٍعلكّل  48

49 ٌَ   اىٍلذفٖ اىٍلذف٘ٔن املقَتُفو

ٌَامُلتَُّق 51   اىٍّذلٖ اىٍّذل٘ٔن و

  اىّؽأٖ اىّؽأَ٘٘ الّداِعنَي 51

  األدُٕ األدُةَٗ األِدَىنَي 52

  اىؿاٌٖ راٌٍٖ  َغِيِس َزاٍو 53

54 ًِ   ٗىٔن/وةن ؤن ُص

  دٕ٘ل دٕ٘ل فال َتِعِش 55

56 ٌَ   ٗكٕٕ ٗكٕةون يِشَعِو

57 ٌَ   دٍنٖ دٍن٘ٔن َتِنُشِو

  وصؽ وصؽة ِجَدة 58

  وصؽ ٗٔصؽ جِيِد 59

  رًٖ رً٘ٔا زُضوا 61

  وصؽ اوصؽ ِجِد 61

 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 47ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 48ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 

 الوحدة الّعاشزة/ َعَنُل املصدِر وامُلصتّقات
ّٜ  ؽٯصِ ا١ّه  ا٥١هػرِ  نٰإثَ  ـاةٜثٍ  ٘ٮ ن٬ٍٙف  َج ْ٘ حٓؽّ   َّٰ اِت وا٥١لخ ؽٯص ا١ّه  ا٥١هػرِ  كَ اكخؽا َج ٨ْ , وحت

 ّٜ َّ وا٥١لخ ّٜ  ا٥١هػرُ  ؤال# ٪٠ ٯ٠ُ٥ٓ ٢ْ٭ ا١طػث, و٪ؼا ٯػ٧٬ْا إ١٭ ا١ّف  ال١ِث ٘ٮ ا١ػّ  ا٠ٓٙ١ِ  ات ٤  ٠َ٥ْ  اُت وا٥١لخ
 ٩٘ ٘ٮ ٪ؼه ا٬١ضػة"؟ ٪ؼا ٤ا حخٓؽّ ا٠ٓٙ١ِ 

 ً٘ ٠َ٥َ ا٠ٓٙ١ِ"أّي# ا ٘إ٧ّ ا١ٜاْػة# إذا وّٛ ا٥١هػر ا١هؽٯص ٤يا َْ  (ة٩ ٬ٓٙ٤الً ٯ٨هب )٩ ٯ٠ُ٥ٓ 
 

 مالحغات همّمة:
 ْػتسٍ ع٢ً املكسض بكٛيٓا: ٖٛ ايصٟ قاّ بع١ًُٝ اٍ...... (1
ٖٕٛ(........ؾٗٛ َهاف (2 َُٓ  أٟ َكسض غري َعٓطف بـ)أٍ(, ٚغري )
 .يف املع٢ٓ غبب عٌُ املكسض: ٭ْ٘ َهاف إىل ايؿاعٌ (3

َّٗ عىن املصدز: ٌصب وفعٕاّل بْ ).........( (4  ب
  إعطاب َا بعس املكسض: (5

 
 
 

ِٓح/آتداش( ٜأتٞ بعسُٖا:  (6 ََ  ؾا٥س٠: املكسضإ )
 
 
 

 :األَج١ً اآلت١ٝاقسأ 
1- َّ ٌُ ١شٜاد ٖدٜٓ إٔ ٜكد  ٙ هلا.تكدٜٔس ألَ٘ ديٝ

١َٓ ٖدٜٓ تكدِٜ شٜإد -2 ٌُ٘ دأل  ٙ هلا.تكدٜٔس يٝ

ِٔ ُٓحََ -3 ٛٗ دا٥ص٠ ايَبايٓط املعً  .ٚاإلبدأع ٔمحيفصٙ ع٢ً ايتف

 

ًّ حطخ٩  ا١ّؼي ؽَٰٞب ا١خّ  حأ٠٤ّ  َج حأ٢٤ّ, وإذا (ث٪ػٯّ )٩ و١٬ٓٙ٤ِ  (زٯاد)٩ و٘ا٢ِْ  (ٯٜػم)٧ا ٦٤ ا٠ٓٙ١ ٬َ َٟ , حشػه ٤ُ األّول٘ٮ ا٥١رال  ع
ًّ ٩ حطخَ  ا١ّؼيا١خؽٰٞب  ُٚ ا١ّف  ٩ٰ٢ْ ا١خؽُٰٞب  دّل  ا١ّؼي٩ ي ا٨ٓ٥١٭ ٧َٙف ٩ ٯؤدّ ٘ٮ ا٥١رال ا١را٧ٮ وسػحَ  ع حٜػٯ٣ زٯاد ) ؽَٰٞب ا١خّ  " ٦ٟ١َ اة

 ٘اْلً  ػُّ َٓ حٓؽب ٤يا٘ا إ٩ٰ١ وحُ  ا١ّخٮ (زٯاد)وساء ٤يا٘ا إ١٭ ٥٢ٞث  (ٯٜػم)و٪٬ ٤هػر نؽٯص ٠ٓٙ٢١  (حٜػٯ٣)ن ٦٤ االـ٣ ح٬ّٟ  (٪ػٯث
إذا أىٰٗ إ١٭ ٘ا٩٢ْ ٘ٮ  ؽٯُص ا١ّه  ه٬ةا ٥٢١هػر ا١هؽٯص, ٘ا٥١هػرُ ة٩ ٨٤ ٬ٓٙ٤الً  (٪ػٯث)٥٢ٞث  ُب ٓؽَ ٘ٮ ا٨ٓ٥١٭" و٘ٮ ٪ؼه ا١طا١ث حُ 

 ٩"٢ِٓ٘  ٤ط٠َّ  ا٨ٓ٥١٭ ٯط٠ّ 
 

َٔ ٛػ ِن  (ا٣٢ٓ٥١)إ١٭ ٘ا٩٢ْ ةا٨ٓ٥١٭  ياَف ا٥١ُ  (٨٤ُص ) ا٥١هػرَ  ػَت َس ا١د وَ ٘ٮ ا٥١رال ا١رّ  ا٨ّ١ِؽوإذا أ٥ٓ٧ج  ٰ  ِ٤ ِ٘ ٤خٓػ إ١٭  ٠ٍٓ ٦ 
ٍّ )٦ٰ١٬ٓٙ٤ ٪٥ا#  ٦ٰ١٬ٓٙ٤؛ ١ؼ١ٝ ٧هَب   "(ؾةسائ)و (ا١با١

 ٤ا ٘ٮ األْٰادِ  أس٠ُ٥ ) أٯ٥٨ا ورد ة٨اء ٢ْ٭ ٤ا ـتٚ#  ؽٯَص ا١ّه  ا٥١هػرَ  ػارِس واٱن اٛؽأ ٤ا ٯأحٮ وحَ 
ّٰ ٢ْ٭ ٤ُ  ٣٫ ا١ت٫شثَ ـ٥ُ , ورَ ٨ا األ١ٓاَب أٌٙا١ِ  كؽاءِ  ٘ؽضثُ   "(٦٣٫ ض١٬َ ا ٤َ ط

 ايه١ًُ اييت تًٝٗا ؾط٠ايه١ًُ بعس املكسض َبا
 

 

 ًٝٗاايه١ًُ اييت ت ايه١ًُ اييت تًٝٗا ايه١ًُ بعس املكسض َباؾط٠
 

 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 49ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 

ٌََٝٓب          1تدزيب   يف َا ٜأتٞ: خط١ؼت٘  اي١صٟ املكسض٢ ٔ عُ
 

 بٝإ عٌُ املكسض ضاملكس املجاٍ ايطقِ
 ٔشٞنط "         ٛال حٓا١٭# 1
  إسطاُظ  ا٥١ؽِء ا٥١شَػ ٥ٍَ٤َص ٧ت٠ٰ" إضؽازُ  2

َٝ  ٛال ا١ّلاْؽ# 3 ْلَؽح ِٓ ػُّ ٣٫ُ٨ْ٤ِْ  ِة َٓ َؽاَم ُح ِٟ   ِؿَطتٜؤع ا١

 
 
 

 يف َا ٜأتٞ: ا٭قٛاؽ٢ بنَي اي١يتاَٮ ايؿطاؽ باإلداب١ املٓاغب١  2تدزيب 
َٓ  كَ ض٥ػُ  -1     (, املط٤ُاملط٤َ, )املط٤ٔ            "ؽجٍ ٝ ٘ٮ َض """""""""""""" ٘ٮ ٤ا ٣١ ٯ٩٢٨ ٯ٬ٛ
ُّٰ ٤ٍا١ٓخُ  -2   (, ايهتُب, ايهتٔب)ايهتَب                      .ؾاٝ """"""""""""""" حش٢ٓٝ أٞرؽ ح٥

  

 
 

 يف َا ٜأتٞ: خط١أعطب َا ؼت٘             3تدزيب 

 اإلعطاب ايه١ًُ اؾ١ًُ ايطقِ
1  َٝ ُِ ث ضٙ ّٰ احٝ االسخ٥اْ ّٰ "٦٤ أ٪٣ ٤فؤو١  ا٬١دَّ  ا٬١دَّ
ِةٰصِ  ا١َط٥ْػَ َوَاْعِؼي  2 ٦٥َِ ا١ؽَّ   ا١ط٥ػَ  ةا١رَّ
أ٤ؽ ٯ٬ُٜد إ١٭  اً ا١ط٬اَر ٫٧َشاّحغاذ ا١ّلتاِب  3

 ا١ّخٙاُ٪٣ِ وا٥١طّتث"
 ا١ط٬ار
 ٫ْ٧شاً 

 
 

 
 
 

 4تدزيب 
ٝٓانتب ؾكط٠ َٔ إْ  َُسخني٢ايٖت ادتٓأب ٔ ؾٝٗا نطٚض٠ٜؿا٥و تب ِ يٛس١ باغتدساّ ُٓؾٝٗا. ثِ َق عا٬َٟ َكسضٟا ٛظؿٟا, 

َٕ اؿاغٛٔب  .ايؿكط٠ٔ تًٜو ػػس ؾٝٗا َهُٛ
 

 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 51ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

ٌَ ؾعًٔٗا: :ايكاعس٠: تعٌُ املؿتك١اُت  )اغِ ايؿاعٌ ٚايكؿ١ املؿٓب١ٗ ٚاغِ املؿعٍٛ( عُ
 تعٌُ َٔ زٕٚ ؾطٚط. (ٍ ايتعطٜـبأ)َتك١ً إٕ ناْت  -1
 :بؿططنيإشا ناْت فطز٠ َٔ )أٍ ايتعطٜـ( ؾإْٗا تعٌُ  -2

١ْٖٛ( -أ            َُٓ  إٔ تهٕٛ زاي١ ع٢ً اؿاٍ ٚا٫غتكباٍ. )
   ْسا٤ (3  اغتؿٗاّ ( 2   .بٓؿٞ( 1َػبٛق١:  : أ( إٔ تهٕٛ -ب          

 سا٫ٟ.( 3  ( خربٟا2            ( ْعتٟا1     تكع: ب(                                         
 

 سبب عمل إلمشتقإت : 
هإ معّرفة مـ)أل( 

ّ
 أ( ألن

هإ مجّردة من  
ّ
/ إستفهإم/ ندإء(ــــــــــــــــوسبقت: مـ  -1:ومنّونة  )أل( إلتعريف ب( ألن ي

 ــ)نؼ 
 
       2- )

ً
/ حإال

ً
إ / خي 

ً
 وقعت: )نعتإ

 

 املػتكات 
 اضِ املفعٍٛ ايؿف١ املػٓب١ٗ اضِ ايفاعٌ

نٝف١ٝ 
 اضتخساد٘

  (٘ا٠ْ)ا١رلذٮ# ٢ْ٭ وزن 
ٰٕؽ ا١رلذٮ# ٥ٰ٤ًا ٤ي٤٬٥ث وٞفؽ ٤ا ٛت٠ 

 األعؽ"

 نٙث ١لٮء ٤اح٬ٟن 
,٠ٰٓ َ٘ ٠, و ْٓ َ٘ ٠, و َٓ َ٘ ٠, و ِٓ َ٘  ٘ٓلء, و

 ا١رلذٮ# ٢ْ٭ وزن  ٬ٓٙ٤ل
ٰٕؽ ا١رلذٮ#  ٥ًٰ٤ا ٤ي٤٬٥ث و٘خص ٤ا 

 ٛت٠ اٱعؽ"
  (""") و٪٬# رّ٘ ٘اْلً  بٝٓٔ عٌُ

 (""")و٪٬#  ٧هب ٬ٓٙ٤الً ة٩
 (""""") و٪٬# رّ٘ ٧ائب ٘ا٠ْ (""""")و٪٬#  رّ٘ ٘اْلً 

إعساب 
 ايه١ًُ بعدٙ

 (٬ٓٙ٤ل ة٩ +٧ائب ٘ا٠ْ)ٯأحٮ ةٓػه  (٬٨٥٤ح)٤لضِث# اـ٣ ا٬ٓٙ٥١ل 
ٓٛ  م دا٥ع٠ٟ؟َجاٍ: أممْٓٛح املتؿ

 ٧ائب ٘ا٠ْ ٤ؽ٬٘ع الـ٣ ا٬ٓٙ٥١ل وْل٤ث ر٩ٓ٘ ا١ي٥ث املتؿٛم:
 ٬ٓٙ٤ل ة٩ ٨٤ه٬ب الـ٣ ا٬ٓٙ٥١ل وْل٤ث ٧هت٩ ا١ٙخطث دا٥ع٠:

 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 51ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 

 :فائدة:َعل امس امفاؽل 

الز٤ًا  ٠٥ْ ٩٢ٓ٘ ا٥١ت٨ٮ ٬٢ٓ٥٢١م , ٘إذا ٞان ا٠ٓٙ١ الز٤ًا ٞان  ٯ٠٥ٓ  -1
 ة٩" ٬ٓٙ٤الً ًا و٧هب ٤خٓػٯّ  ًا ٞان , وإذا ٞان ا٠ٓٙ١ ٤خٓػٯّ ا٩٢ْواٞخٙ٭ ةٙ

ًا ٘إن ا٥٢ٟ١ث ا١خٮ ح٩ٰ٢ ُحٓؽب ٤ُياً٘ا  (أل)ا٥١شؽد ٦٤   -2 ا١خٓؽٯٗ إذا ٣١ ٯ٦ٟ ٧٬٨٤َُّ
 نُا ضتأتٞ السكّا.وٍرا ييطبق على الضفة امُلشبََّة واسه املفعول ، إ٩ٰ١ ٤شؽوراً 

 

 :آلت١ٝاألَج١ً ااقسأ 
َٕٔزِدامُلايٛطٔ  غباُب ٜػازُى(:1مثال ) ًَ نٛ ٛٓ ِٗ يف بساََرَطتكب َٔ ١ٕعٝٓتط ٔٔ ت١َُٝٓ قاؾدٜ  طٕٛ جلاّْاِ ٜؤٓض، فٓساٖايٛط

ِٞٓٗ يُسسٜٔ طاقأت، َطٓخ١َمسٝٓايٓس األدٗص٠َ د٠ّطأَُْ ٔٔ ق  ٙ.٘ ٚاضتكسأزأَٓٔ ٘ ٚسفٔغٚزفعٔت ايٛط

َّٚايُد أعا٥ْد(:2مثال )  ؟َٞٗؿٜا ُق، ى َٔ ضفسٙ ايٝٛ
 .٘ٔٚادبأت أخَٛى ْإعَا (:3مثال )
َٕاخلرَي ؾاْعّاٜا (:4مثال )  .َويف عًُٔ ، ال تتٛا

ٕٓ األدٛا٤ُ(:5مثال )  .١َٚاخلازدٝٓ ١َاخًٝٓايٓد ١َٝاَسايٓط ط١ْٓػََُٓ اآل١َٓ يف األزد
 

ٯطخاج  ا١ّؼي (أدرك)ه٬غ ٦٤ ا٠ٓٙ١ ٪٬ ٤َ , و(أل)ةـ  ٘اً حشػه ٤ٓؽّ  األّول ٘ٮ ا٥١رالِ  (ا٥١ػر٬ٞن)ا١ٙا٠ْ ٘ٮ اـ٣  ا٨ّ١ِؽ٣ٓ أ٧ْ 
٥ٰؽ و٪٬ ا١يَّ  ٘اْلً ي؛ ٘ؽّ٘ ٠٥ْ ا٠ٓٙ١ ا٥١خٓػّ  (٬ٞنػرِ ا٥١ُ )ى اـ٣ ا١ٙا٠ْ , ٘أدّ (٤٣٫فخٜت٢َ  تاُب أدرك ا١ّل )إ١٭ ٬ٓٙ٤ل ة٩, ٬ٜ٨٘ل# 

ّٜ  ا١ٙا٠ِْ  ن اـ٣ُ ٩, وٛػ ٯ٢ٓ٘٬ِٟ  ف ةأل ٯ٠٥ٓ ٠َ٥ْ ا٥١ٓؽّ  ا١ٙا٠ِْ  اـ٣َ  , أي أنّ (٤فخٜت٠)ة٩  ٬ٓٙ٤الً , و٧هب (٪٣)ا٥١فخخؽ   ٦٤ ٠ٍٓ٘  اً ٤لخ
نٰٔ  (ئث٥خ٢ِ ا٥١ُ )" ٘اـ٣ ا١ٙا٠ْ ٦ٌ٬٢١ِ  ووالءً  ٣٫ ْلٜاً ٬٢ٛةُ  ِث ئَ ٢ِ خَ ٥ْ ٥٢١ُ  , ٰٟ٘خٙٮ اـ٣ ا١ٙا٠ْ ٪٨ا ةؽّ٘ ا١ٙا٠ْ, ٥ٞا ٘ٮ ٨١٬ٛا# ٪٨ٰئاً الزمٍ 

 "(٬٢ٛب)ى ٩٢٥ْ, ٘ؽّ٘ ا١ٙا٠ْ وأدّ  (ا٤خأل)٦٤ ٠ٓ٘ الزم 
َْ ا١د وا١ؽّ ا٧ٮ وا١رّ ٘ٮ ا٥١رال ا١رّ  (٧ّ, ناْائػ, ٧اٍس )ا١ٙا٦ٰ٢ْ  أـ٥اءَ  حأ٠٤ّ  ٠ ٠ٞ  ٓؽٯٗ, وٛػ ٥ِْ ا١خّ  (أل)دة ٦٤ ٫ا ٤شؽّ أ٧َّ  اةّ ح٢ط
 َْ , ٤ر٥٢ا ٯ٠٥ٓ (كوا١ػُ ) ٘اْلً ٘ؽّ٘  (ا٬ٰ١م)ةػال١ث ٥٢ٞث  (ا١طال) ا١طاىؽِ  ٦٤ِ ٩ ٢ْ٭ ا١ؾّ ضػوذُ  دّل  (ْائػ)ا١ٙا٠ْ  ٩٢ٓ٘, ٘اـ٣ُ  ٠َ ٥َ ٫٨٤ا 
ِ٘ ـخٜتال, ٥ٞا ٘ٮ ٨١٬ٛا# أ٤ُ ٢ْ٭ ا ا١ٙا٠ْ ٠٥ْ ٩٢ٓ٘ إذا دّل  اـ٣ُ  َٜ  ٌٚ ؽا ا١ي٥ٰؽ ) ٘اْلً رّ٘  ا١ٙا٠ِْ  ؟ ٘اـ٣ُ ٝ إ١٭ االضخٙال ٕػاً نػٯ

 "(نػٯٚ)ة٩  ٬ٓٙ٤الً  َب و٧ه (حٜػٯؽه أ٧ج ا١ّؼيا٥١فخخؽ 
 ِْ ـُ حشػْ  (ْائػ)ٓؽٯٗ د ٦٤ ا١خّ ٘ٮ اـ٣ ا١ٙا٠ْ ا٥١شؽّ  ا٨ّ١ِؽ ػِ أ  ٘فت٩ٜ ٧ٌٙٮ  (ٍس ٧ا) ا١ٙا٠ِْ  ا اـ٣ُ , وأ٤ّ ٘اْلً  َّ َ٘ ٚ ةاـخ٫ٙام, ورَ تِ ه 
 , (واستاح٩)ة٩  ٬ٓٙ٤الً و٧هب  (أع٬ك) ٘اْلً ٘ؽّ٘  (٤ا)

ـَ ا١ؽّ  و٘ٮ ا٥١رال َٚ اةّ   "(ا١غٰؽَ )ة٩  ٬ٓٙ٤الً  , و٧هَب (أ٧ج)ا حٜػٯؽه ا ٤فخخؽً ى٥ٰؽً  ٘اْلً  َّ َ٘ ٘ؽَ  (ٯا)٧ػاء  (نا٧ٓا) ا١ٙا٠ِْ  اـ٣َ  ت
, وٛػ وّٛ عتؽا أو ٧ػاءٍ  أو ٧ٙٮٍ  فتٚ ةاـخ٫ٙامٍ , و٣١ ٯُ ٍف ٓؽَّ حشػه ٰٕؽ ٤ُ  ا١غا٤ِؿ  ٘ٮ ا٥١رالِ  (لٍث٨َ ٤ُ )ا٧ِؽ إ١٭ اـ٣ ا١ٙا٠ْ 

 "(ٰاضثَ ا١ّف )ة٩  ٬ٓٙ٤الً و٧هب  (حٜػٯؽه ٪ٮ ا١ّؼيا١ي٥ٰؽ ا٥١فخخؽ ) ٘اْلً ٘ؽّ٘  (األس٬اءُ )٥٢١تخػأ 
َ٘ (١شا٧ا) نٙث ٥٢ٟ١ث َّ َٛ ٓؽٯٗ, ووَ ا١خّ  (أل)دا ٦٤ ساء ٤شؽَ  (٤فا٧ػة)ا١ٙا٠ْ  حشػ أن اـ٣َ  األّولة أعؽى ٘ٮ ا٥١رال ا٧ِؽ ٤ؽّ   َّ , ٘ؽ

 "(األس٫ؾة)ة٩  ٬ٓٙ٤الً  َب َه و٧َ  (٪ٮ)ى٥ٰؽا ٤فخخؽا حٜػٯؽه  ٘اْلً 
َْ اض َّ َٛ ٩ ٬َ٘ ٧ِٙف  ٘ٮ ا٥١رالِ  (ٛانػٯ٦)أ٤ا اـ٣ ا١ٙا٠ْ  , (٪٣)ى٥ٰؽا ٤فخخؽا حٜػٯؽه  ٘اْلً  َّ َ٘ ٩ ٘ؽَ ٢ِٓ٘  ٠َ ٠ ٥َْ ٥ِ ال ٨٤ه٬ةث؛ ١ؼ١ٝ 

 "(ح٥٨ٰثَ )ة٩  ٬ٓٙ٤الً  َب َه و٧َ 

 
 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 52ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

ٌَني عَب       1تدزيب  ُ ٢ِ ٢ٌ اغ  ا ٜأتٞ:يف نٌ مم١ خط١ؼت٘  اي١صٟ ايؿاع
 

  ٛال حٓا١٭# 2           

       

َُعٓطف ب ايهاظُني  أٍ٭ْٓ٘ 

َٝ  ٢٤َُخ٥ٌِؿ ا٣٢ْ ٯا نػٯٜٮ أ٧ّٮ  3 ٥١ِا ةػَر ٨٤
ؼًرا" ُْ  

ُْٔؼ فٓطز٠ َٔ )أٍ(  ًََُت
 ايتعطٜـ ٚٚقعت خرب

َٝ ٘ٮ  ٨٤ُِشًؾا ٤ا ٫ْػُحٝ ٯا ِوـام إاّل  4 واستاِح
  وٛخ٫ا"

فٓطز٠ َٔ )أٍ(  َُٓٔذّعا
 ايتعطٜـ ٚٚقعت ساٍ

٤فخٜت٫َ٢ا  ٤ُػِرَٞثٌ ٯا أم َ٘ؽَح, ِذٜٮ أّن ٘ؽَح  5
ًٰ وحٰٟٙؽ ـ٦ٰ٥ٰ٢" ٍّ   ٢ْ٭ و٘ٚ حغ

فٓطز٠ َٔ )أٍ(  َُسض٢ٜن٠١
 خرب ٚٚقعت   ايتعطٜـ

 ضا٤لً ْاد ٨٤خغت٨ا ا٨ٌ٬١ّٮ ٦٤ ا٥١تاراة  6
  " ٞأَس ا١ت١٬ٍِث 

فٓطز٠ َٔ )أٍ(  سا٬َٟ
 ايتعطٜـ ٚٚقعت ساٍ

 ٛال اة٦ ض٬ٰس# 7
ٜ٭   َاـَخ٬ِدُع ا٥َ١شَػ ا٬َ٥ُ١َذ٠ َوا١خُّ
ػَل َرّةاً   َٓ ِاً  َوا١ ِ٘  ٤ا اـُخ٬ِدْا  َضا

فٓطز٠ َٔ )أٍ(  َسأؾٟعا
 ايتعطٜـ ٚٚقعت قؿ١

 

 يف َا ٜأتٞ: خط١َا ؼت٘  انبط أٚاخَط 2تدزيب 
 ايهبط ايه١ًُ املجاٍ ايطقِ

1 ّّ ُّّتيّراٍجّمنكّإن  ا١خرتَج  ايتجبتّتسمعّوتقول،ّوألّاّتلقيّبالاًّللّشائعاِت.ّمماّالتثب

َينأذاهبةٌّ 2  ١ش٦ُٰ  ؾنيّّّمعّصديقاتهاّللمشاركةّفيّبرنامجّالحفاظّعلىّالبيئة؟ّلُج

رًاّملحوًظاّللروايّةّالأردنيّةّ 3 ُّّ شهدّعقدُّالتسعينيّاتّمنّالقرنّالماضيّتطو
يّةّمنّحيثّال كمّّوالجودة،ّفإّنّأحدَن منّخمسةٍّوعشرينّّأكثراّواجدٌّالنّسو

ّّّ.روايةّلاثنتيّعشرةّروائيّة

 أٞرؽَ  أنجط

 
 3تدزيب 

 بني ايكٛغني يف املجايني اآلتٝني: اي١يتاَٮ ايؿطاؽ بايه١ًُ املٓاغب١ 
1-  ٍّ  (ِٖأمسا٩ُ ِٗ,ِٖ, أمسا٥ٔ)أمسا٤َ    اضث الـخلم ك٫اداح٣٫"ا١طي٬ر إ١٭ ا١ّف  """"""""" اٱحِٰث  ٢تِث ٢ْ٭ ا١

         

2-  ًٛ َٚ ٯا ناد   ٙ(ٙ, عٗٔس, عُٗسٙعَٗس)                                                                    .٢ْ٭ ٤ا أ٧ج ٩ٰ٢ْ ا """"""""""""""""" اة
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ٌَ/4تدزيب ّٓبط ايٓتعا١ًَ, َع ايٓه , ثِ غرَيَؿٝس٠ٕ ؾعًٗا يف ام١ًٕ ادعٌ أمسا٤ ايؿاعًني اآلت١ٝ عا١ًَ عُ ٍٕ: قا٥ِ, َتؿلا َُ, با  , غاَع.عٕط, 

 
 

 يف َا ٜأتٞ: خطَّّا ؼت٘  أعطِب 5تدزيب 
 

 اإلعطاب ايه١ًُ املجاٍ ايطقِ
 خًٝؿ١ٟ  .            ٛال حٓا١٭# 1

 ايٓسٜٔ "       ٛال حٓا١٭# 2

َث ٤تػْث"ٌ  ا١تؽا٤َز ا٥١طّؽرُة  3 ّٰ ث ا٥١ػرـ ّٰ ََٔر اإلذاْ  ايربا
 ٖصٙ ٤ا٪ؽٌة" ٨ّ٘ا٧ثٌ ا٬ّ٢١ضَث إال  ٪ؼه٤ا راـ٥ٌث  4

 ٓٓا٠١ْؾ
٨ًا  5 ِٜ  عًُٜو ـخ٨شص" ٤َٝ٢٥ْا د٤َج ٤ُخ
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 :َعل امعفة املض هبة 

ل؛ ألهنا تـُض تق وتكتفي برفػ امفاؽعٌُ اضِ ايفاعٌ بايػسٚط ْفطٗا اييت ٜعٌُ بٗا،  تعٌُ 

 من امفؾل امالزم
 

 اقسأ األَج١ً اآلت١ٝ: 
ّ(: 1مثال ) َّّأحّبُّ َّّالوردة  ها.لونُّّالحمراء

ّّ ّمسابقةٍّّفيّأيّّّالأّولّعلىّالمركزِّّالحصولُّّبٌّصعّْماّ(:2مثال )  .ّالعزمَّّ،ّماّدمناّعاقدينَّةٍّعلمي

ِّّروانُّّأسعيدةٌّ(:3مثال ) ّّفيّحصول ّّهادةّاهاّعلىّالش ّّلجامعي  انية؟ةّالث

َّياّ(:4مثال ) ًّهّْش ُّّعليهّمنّشهامةٍّّعلىّماّأنتَّّه،ّابقَّخلقُّّما ّْون  .لٍّب

ُّ(:5مثال ) ُّّبٌّطّْرَّّالأردنّّّفيّشمالِّّالأجواء ًّهواؤ  .هاّصيفا

ُّّعريضٍّّشجرةٍّّتحتَّّجلستُّ(:6مثال ) ُّساق  ها.ها،ّخضراءّأوراق

ّ(:7مثال ) َّّأحّبُّ َّّالمرء ًّذّْع ِّّبا ُّل ًّسان ُّّهّوشائقا  ه.حديث

 

ً  ٘ٮ ٤ا حطخ٩  ا٨ّ١ِؽ٣ٓ ٧ْ أ ٫ث ٙث ا٥١لتّ ا١ّه  ٝ حؼٞؽ أنّ ٫ث, و٢ٓ١ّ ٩ نٙث ٤لتّ حشػ أ٧َّ  (ا١ط٥ؽاء) األّول٘ٮ ا٥١رال  ع
 "(٬١ن) ٘اْلً  ْج َٓ َ٘ رَ  ا٠ٓٙ١, إذْ  ٠َ٥ْ  ْج ٢َ ٓؽٯٗ, ٥ِٓ٘ ا١خّ  (أل)٘ث ةـ " وٛػ ساءت ٤ٓؽّ الزمٍ   ٦٤ ٠ٍٓ٘ ال حهاغ إاّل 
ً  حطخ٫ا  ا١ّخٮ٫ث ٙث ا٥١لتّ ّ حشػ ا١ّه اةا١د وا١ؽّ ا٧ٮ وا١رّ ا٥١رال ا١رّ  حأ٠٤ّ نٓب, )٘ٮ ح٢ٝ األ٤ر٢ث, ٪ٮ#  ع

 ٓؽٯٗ, ا١خّ  (أل)٦٤  دةً ٧ث و٤شؽَّ ٬٨٤َّ  وٛػ ساءْت  (وـٰٓػة, وك٣٫
 ٫١ا" ٘اْلً  (ا١طه٬ُل ) , ور٘ٓج ٥٢ٞثَ (٤ا)٤فت٬ٛث ة٨ٙٮ  ا٧ٮوساءت ٘ٮ ا٥١رال ا١رّ 

 ٫١ا" ٘اْلً  (روان)ج ٥٢ٞث َٓ َ٘ , وٛػ رَ (ا٥٫١ؾة) ةاـخ٫ٙامٍ  (ػةـٰٓ) ٫ثُ ا٥١لتّ  ا١هٙثُ  ِج َٜ تِ ا١د ُ٘ف ا ٘ٮ ا٥١رال ا١رّ أ٤ّ 
ـُ   ٫ا ٘ا٠ْ ٫١ا"٢ْ٭ أ٧ّ  (ع٢ٚ), ور٘ٓج ٥٢ٞث اةّ ة٨ػاءٍ ٘ٮ ا٥١رال ا١ؽّ  (ك٣٫)٫ث ٙث ا٥١لتّ ج ا١ّه َٜ تِ ٘ٮ ض٦ٰ 
ٓؽٯٗ, ا١خّ  (أل)دة ٦٤ ساءت ٤شؽّ  (رٌب)٫ث وسػت ا١هٙث ا٥١لتّ  ا١غا٤ِؿ  ٘ٮ ا٥١رالِ  ا٨ّ١ِؽَ وإذا أ٥ٓ٧ج 

 "٘اْلً  (٪٬اء)ج عتؽا, ٘ؽ٘ٓج ٥٢ٞث ٛٓوو
ٓؽٯٗ, ووٛٓج نٙث, ٘ؽ٘ٓج ٥٢ٞث ا١خّ  (أل)دة ٦٤ ٤شؽّ  (ْؽٯو)٫ث ادـث حشػ ا١هٙث ا٥١لتّ و٘ٮ ا١ش٢٥ث ا١ّف  
ّٰ )٫ث ٙث ا٥١لتّ حشػ ا١ّه  ٫ا ٘ا٠ْ, و٘ٮ ا١ش٢٥ث األعٰؽةِ ٢ْ٭ أ٧ّ  (ـاق) ٓؽٯٗ, ووٛٓج ا١خّ  (أل)دة ٦٤ أٯيا ٤شؽّ  (٨اً ١

 ٫ا ٘ا٠ْ ٫١ا"٢ْ٭ أ٧ّ  (فانُ ١)ضاال, ٘ؽ٘ٓج ٥٢ٞث 
 

َْ ٙث ا٥١لتّ ا١ّه  ا ـتٚ أنّ ٥٤ّ  ٝ ١طَِج ٢ٓ١ّ    ٠ اـ٣ ا١ٙا٠ْ"٥ِ َٓ ١ِ  ُط ؽَ لخَ حُ  ا١ّخٮ٫ا ٧ِٙف  ؽوِط ٫ا ةا١ّل ٢ِٓ٘  ٠َ ٥َ ٫ث ح٠٥ٓ 
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ٌََٝٓب       1تدزيب   ٗا:عًُٔ يف َا ٜأتٞ, شانطا غبَب خطّّؼتٗا  اي١يت١ٗ ؿ١ املؿٓبايٓك ٔ عُ
 

 ايكؿ١ املجاٍ ايطقِ
 ب١ٗاملؿ 

 بٝإ  عٌُ  غبب ايعٌُ

         ٛال حٓا١٭# 1

       "  

 ٚ قؿ١ٚقعت  فٓطز٠ َٔ )أٍ( ايتعطٜـ 

ِٗ و٤ا أ٧َج ةا٥١ؽِء  2 ٰٓ   اُده٘ؤ ا١يَّ
ُّ ٤َؼاِ٪ُت٩وال أ                       ٧َج ةا١َّؼي َحيٰ

ـٔ  ايتعطٜـ بأٍ َكرت١ْ ايٖهعٝ

٫ا االـخر٥ارّي؟ أِ٘ؽضثٌ  3 ِْ  ٚغبكت باغتؿٗاّ فٓطز٠ َٔ )أٍ( ايتعطٜـ ؾط٢س٠١ ْتُٰؽ ة٨شاحِ ٤لؽو

ٌّ ٯا ٥ْاُن, إّن ٥٢ٛٮ ةش٥ال ٢ٌّخٝ  4  خربٚٚقعت يتعطٜـ فٓطز٠ َٔ )أٍ( ا بسْٜع إ٧خاُس٩" ةػٯ

ـ٬ُِه  5  أْضَفاُة٣٫ُْ  ٞؽٯ٥َــثٌ ِةٰـُو ا٬ُ١س
لِ        ــؽاِز األوَّ ٍّ  ُكــ٣ُّ األ٧ــ٬ِف ٤ِـــ٦ ا١

 خربٚقعت  فٓطز٠ َٔ )أٍ( ايتعطٜـ ٚ نطمَيــ٠١

  أن َحؼوَب ٫٤َشُخ٫ا َضَف٦ٌ  ٤ا 6
 ُح٥َؽِ و٫٤َُشخٮ ٣َ١ ُحَؽق و٣١       

ْٔ  ٚغبكت بٓؿٞ فٓطز٠ َٔ )أٍ( ايتعطٜـ َسَػ

  ز٤ا٩٧ُُ  األعٰؽَ وإ٧ّٮ وإن ٨ُٞج  7
٩ُ االَواِئ٠ُ                 ْٓ ٍِ  َٱٍت ِة٥ا ٣َ١ َحْفَخ

 ايتعطٜـ بأٍ َكرت١ْ ا٭خرَي

ٍث  8 َٓ   ٤اؤ٪ا" ٕؾٯؽٍ  َس٢فُج ٛؽَب ٧َت
  

 ٚٚقعت قؿ١ فٓطز٠ َٔ )أٍ( ايتعطٜـ غعٍٜط

 
 

ـٔ        /   2تدزيب  ٌٍ اآلت١ٜٝ ١ٜٗاملؿٓب ايكؿأت ٚظ َٕ َؿٝس٠ٕ يف ام ٌَ ع٢ً إٔ تهٛ  ٔ.ٛٔذاع, ٜؾٌٗ, ُؾنطِٜ, أبٝض, َغ ٗا:ؾعًٔ عا١ًَ عُ
 
 

 يف َا ٜأتٞ: خٓطأعسب َا حتت٘           3تدزيب 

 
 اإلعطاب ه١ًُاي املجاٍ ايطقِ

 ؾاعٌ يًكؿ١ املؿٓب١ٗ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ "آذاُر٪ا "آذاُر٪ا ٤ػٯ٨ُث سؽش ْؽٯٜثٌ  1

ؽِةّٮ" دور٪اإّن ا٥١ؽأَة ٣ٌِْٰ  2 َٓ  ؾاعٌ يًكؿ١ املؿٓب١ٗ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ ٪ادورُ  ٘ٮ حارٯِغ٨ا ا١

 ؾاعٌ يًكؿ١ املؿٓب١ٗ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ ٞل٩٤ُ ٤طت٬ب ١ػى ا٨ّ١اِس ضُٰر٥ا ض٠َ أو ارحط٠َ" ٞل٩٤ُا٢١َِّتٚ  3
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 :َعل امس املفؾول 
 ٕٓ امس املفؾول مـُضتـَق من امفؾل املبين ٜعٌُ اضِ املفعٍٛ بٓفظ ايػسٚط اييت ٜعٌُ بٗا اضِ ايفاعٌ. غري أ

 فاعاّل؛ ٚيريو فٗٛ ٜعٌُ عًُ٘؛ فريفع ْا٥ب فاعٌ ال نومجِول

 

 :ج١ً اآلت١ٝاألَاقسأ 
ُّّالمعروفةناّالباسلّنفتخرّبجيشِّ(:1) مثال  ه.بطولات

 رجلّيساعدّالآخرين.ّمذمومٌّماّ(:2) مثال

 جائزة؟ّقُّالمتفوّّّأممنوحٌّ(:3) مثال

ُّّافًّمثّقّ ياّ(:4) مثال ّّّه،ّماّأجملَّفكر ّّّقافةِّأنّتشاركّفيّنشرّالث  !كَّالإيجابيةّفيّحي

ُّ(:5) مثال ٌّّالمرأة ُّّمصونة يت  .نّّهاّفيّالأردحر

ًّّقرأتُّ(:6) مثال ًّمَّنّظّ مُّّرواية  ها.أحداثُّّة

ًّيعجبنيّالمغتربونّ(:7) مثال ُّّمرفوعة  همّفخراّبأوطانهم.رؤوس

 
٥٢١ش٬٫ل, و٥ٞا  و٪٬ ٠ٓ٘ ٤ت٨ّٮ  (فؽِ ُْ )ؼ ٦٤ ا٠ٓٙ١ ِع اُ  (ا٥١ٓؽو٘ث)حشػ اـ٣ ا٬ٓٙ٥١ل  األّول ا٥١راَل  حأ٠٤ّ

واالـ٣  (أل)٘ا ةـ ٤ٓؽّ  اـ٣ ا٬ٓٙ٥١ل ساءَ  ٠ْ" وا١طَ أنّ ٥٢١ش٬٫ل ٯؽّ٘ ٧ائب ٘ا ا٠ٓٙ١ ا٥١ت٨ّٮ  ٘ج ـاةٜا أنَّ حٓؽّ 
 ٩ ٧ائب ٘ا٠ْ"٤ؽ٬ْ٘ا ٢ْ٭ أ٧َّ  (ة٬ٍالت)ساء ةٓػه  ا١ّؼي

ا٧ٮ ٓؽٯٗ, ٘ٙٮ ا٥١رال ا١رّ ا١خّ  (أل)اةّ حشػه ٤شؽدا ٦٤ ا١د وا١ؽّ ا٧ٮ وا١رّ ا٬ٓٙ٥١ل ٘ٮ األ٤ر٢ث# ا١رّ  اـ٣َ  حأ٠٤ِّ 
 ٩ ٧ائب ٘ا٠ْ"٤ؽ٬ْ٘ا ٢ْ٭ أ٧ّ  (رس٠)ةٓػه  ا١ّؼي , وساء االـ٣(٤ا)٧ٙٮ  (٤ؼ٬٤م)ا٬ٓٙ٥١ل  ـتٚ اـ٣َ 
 (ا٥١خ٬ٙق)ةٓػه  ا١ّؼي, وساء االـ٣ (ا٥٫١ؾة)اـخ٫ٙام  (٬٨٥٤ح)ا١د ـتٚ اـ٣ ا٬ٓٙ٥١ل و٘ٮ ا٥١رال ا١رّ  

نٰٔ ٦٤  (٬٨٥٤ح)اـ٣ ا٬ٓٙ٥١ل  ٫ا ٬ٓٙ٤ل ة٩؛ ألنّ ٧ّ ٨٤ه٬ةث ٢ْ٭ أ (سائؾة)٘ا٠ْ, و٥٢ٞث ٩ ٧ائب ٤ؽ٬ْ٘ا ٢ْ٭ أ٧ّ 
الـ٣  ٩ ٬ٓٙ٤ل ذانٍ ٢ْ٭ أ٧ّ  ا٧ٮ ٨٤ه٬ةاً ٧ائب ٘ا٠ْ وٯتٜ٭ ا١رّ  األّول٦ٰ١٬, ٰ٘هتص ا٬ٓٙ٥١ل ٤خٓػ إ١٭ ٤ٙٓ ٠ٍٓ٘ 

 ا٬ٓٙ٥١ل" 
ّٜ )اةّ ـتٚ اـ٣ ا٬ٓٙ٥١ل و٘ٮ ا٥١رال ا١ؽّ  ٩ ٤ؽ٬ْ٘ا ٢ْ٭ أ٧ّ  (ٟ٘ؽُ )ةٓػه  ا١ّؼي, وساء االـ٣ (ٯا)٧ػاء  (ٙا٤ر

 ٧ائب ٘ا٠ْ"
 ّٰ  ٫ث"ٙث ا٥١لتّ ا١ٙا٠ْ و٠٥ْ ا١ّه  ٘ٮ ٠٥ْ اـ٣ ث األ٤ر٢ث ٘ٮ ى٬ء ٤ا درـج ـاةٜاً ٧اٛق ةٜ

 

 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 57ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 
َِ ٢َٔٝٓع     1تدزيب  ٢ٍ اغ َُ املؿعٛ ٢ٌ٘, َع ايٓتعًُٜ بٟٝٓايف َا ٜأتٞ,   :عًٝ

 
 بٝإ  عٌُ اغِ املؿعٍٛ غبب ايعٌُ اغِ املؿعٍٛ املجاٍ ايطقِ

  كةل دٕةىٕ# 1                   

             " 
   ٕ(,قًٛب) ؾاعٌ ْا٥ب ضؾع ايتعطٜـ. بأٍ َكرت 

ٌف ِمفةهُ  2 ٍَ يَذ ٌُ  َوَثُٕي اىّؽاِء 
ُّ ِمفةءُ                                    َوداُء اىُعٍقِ ىََ٘ف ىَ

َُْظ  ايتعطٜـ أٍ َٔ فٓطز ًََُت
 خرب ٚقعتٚ

 (ٔؾؿا) ؾاعٌ ْا٥ب ضؾع

ة ػىةايُّ 3 ًٌ َ ٔةَش ٌؾٌٔ ٌَ  ٌة ٔةَش 
رَ             ْٔ ْؾنُ ٌَ هَ ثةىؼِ٘ؿ  َٗ  َ ٌَ  اً وىً ٍٗخ 

َّ  ايتعطٜـ أٍ َٔ فٓطز اَرَٛ
 ساٍ ٚقعتٚ

 (,خكاٍ) ؾاعٌ ْا٥ب ضؾع

لٌح أمضةُرْة" 4 َِكُّ ٌُ  ايتعطٜـ أٍ َٔ فٓطز ََُٖٓطك١ْ ظؽااق اىعكَ٘ 
 خربٚقعت ٚ

 (أؾذاض) ؾاعٌ ْا٥ب ضؾع

 (,أخ٬م) ؾاعٌ ْا٥ب ضؾع ايتعطٜـ بأٍ َكرتٕ املٗٓرب١ اىنةبُّ اىٍّٓؾثح أػالُكّ" ُاوةِدُق  5

رًة أٍُْذّ" 6 ُّٔ ُ ٌُ  امذؿُٗخ ظةقٔثًة 
 

ٖٛز٠ّ  ايتعطٜـ أٍ َٔ فٓطز َُط
 قؿ١ ٚقعتٚ

 (,أْع١ُ) ؾاعٌ ْا٥ب ضؾع
 

 
 

 

٢ٍ ـ أمسا٤َٚظ١         2تدزيب  ََََ ٕ تأتٞ عا١ًَ:اآلت١ٝ يف امٌ َؿٝس٠ َٔ إْؿا٥و ع٢ً أ املؿعٛ َُػُٛع,  ََٖتَطبٝع,  َُب١,   ز.دَطػَتشؿٛظ١, 
 
 

 يف َا ٜأتٞ: خطَّّا ؼت٘  انبط أٚاخَط 3تدزيب 
 

 ايػبب ايهبط املجاٍ ايطقِ
ث عارَج  أة٬ابأ٤ٙخ٬ضٌث  1 ّٰ ا٥١ٟختِث ا٥١ػرـ

  أوٛاِت ا١ػواِم ا١ؽـ٥ّٮ؟
 )مفتوحةٌ(٧ائب ٘ا٠ْ الـ٣ ا٬ٓٙ٥١ل  بُّأبوا

 ٘ا٠ْ  ثغرُها  اةخ٫اسا ةفا٫ٰ٨ٞا وُزواِر٪ا" ذٖؽ٪ا ا١ٜٓتث ةاـ٣ٌ  2

تٍث  3 ّٰ ُّ  ٫ا"رائطخ اـخ٥خُٓج ِةّل٣ِ وردٍة ٌ  )طيّبٍة(٘ا٠ْ ٢١هٙث ا٥١لت٫ث  هارائحت

٫اا٥١ؽأة ٤ط٬ٌٙظ  4 ّٜ ٘ٮ اال٧خغاةات  ض
طا" ث حه٬ٯّخا وحؽكُّ ّٰ   ا١تؽ٥١ا٧

ها  )محفوٌظ(٧ائب ٘ا٠ْ الـ٣ ا٬ٓٙ٥١ل  ّحّق 

5  َٝ ةا٧خِام حش٠ُٓ سف٥َٝ ذا  ثا١ّؽٯاى٥٤ارـُخ
ث" ّٰ ث ْا١ ّٰ   ١ٰاٛث ةػ٧

َّ ّياضة  )ممارستك(٬ٓٙ٤ل ة٩ ٥٢١هػر ا١هؽٯص  ّالر

 
 
 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 58ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 
 

َُمم١ أتاملؿتك١ اغتدطز٢         4تدزيب  ٝٓا ٜأتٞ,   ٘:عًُٔ ٘, ٚغبَباملؿتل ٚعًُٜ ٓا َْٛعب
 

 بٝإ ايعٌُ غبب ايعٌُ ْٛع٘ املؿتل املجاٍ ايطقِ

ّّ قالّتعالى: 1  ّ  ّ ّّ  ّّّ.   ٍٛأٍ َٔ فٓطز اغِ َؿع 
 ايتعطٜـ

 قؿ١ ٚقعتٚ

ٓٓاؽ) ؾاعٌ ْا٥ب ضؾع  (اي

َيُلّعليهّوسلم:ّ)ّاللّهصلىّّاللّهقالّرسولّ 2 الخ
َيرُِّإلىّيَوِمّالقِيامة(.فِيّنَواصّمَعقودٌّ  يهاّالخ

 أٍ َٔ فٓطز اغِ َؿعٍٛ ََْعكٛد
 ايتعطٜـ

 خرب ٚٚقعت

 (اـري) ؾاعٌ ْا٥ب ضؾع

هاّالجارُّ 3 ةّأفضالَُكّأّيُّ  ّ قالّالجارُّلجاره:ّماّمَنِسي
يزُ.  العز

 أٍ َٔ فٓطز اغِ َؿعٍٛ ََٓٔط١ٖٝ
 ايتعطٜـ

 ٚغبل بٓؿٞ

 (أؾهاٍ) ؾاعٌ ْا٥ب ضؾع

 أٍ َٔ فٓطز قؿ١ َؿب١ٗ عرب١ٕ .للشاعرّالمتنبّيّبةٍّكلماتُهاكمّقصيدةٍّعذّْ 4
 ايتعطٜـ

 قؿ١ ٚقعتٚ

 (نًُات) ؾاعٌ  تضؾع

ٌّمحبتُكّياّوطني،ّّ 5 فيّوجدانناّحيثماّّمغروسة
 ارَتحَلناّوحيثماّحَلَلنا.

 أٍ َٔ فٓطز اغِ َؿعٍٛ َػسٚض١ْ
 ايتعطٜـ

 خربٚقع ٚ

 (قٓب١) ؾاعٌ ْا٥ب ضؾع

رحمهّّ–الأّولّّاللّهكانّالملكّالمؤسُسّعبد 6
 قاًّبيانَه.حافظاًّالشعرَّمُتذوِّّّ–ّاللّه

 سافعّا
ِّ  قّاَُتر

 اغِ ؾاعٌ
 اغِ ؾاعٌ

 أٍ َٔ فٓطز
 ايتعطٜـ

 خرب ٚقعتٚ

 (ايٓؿعط)ْكب َؿعٍٛ ب٘
 

 (بٝإ)ْكب َؿعٍٛ ب٘

7 ًّ قة  ّ  أٍ َٔ فٓطز اغِ َؿعٍٛ َٖٛثك١ّ مصادره.ّقرأتّبحثاّعلميّاًّموث
 ايتعطٜـ

 قؿ١ٚقعت ٚ

 (َكازض) ؾاعٌ ْا٥ب ضؾع

8 ًّ  أٍ َٔ ٓطزف اغِ ؾاعٌ سافعّا العهدّالّذيّكانّبيننا.ّسأبقىّحافظا
 ايتعطٜـ

 ساٍ ٚقعتٚ

 (ايعَٗس)ْكب َؿعٍٛ ب٘

 أٍ َٔ فٓطز قؿ١ َؿب١ٗ ّنجري٠ محاورها.ّأدارتّعائشةُّأمسيةّثقافيّةّكثيرةًّ 9
 ايتعطٜـ

 قؿ١ ٚقعتٚ

 (قاٚض) ؾاعٌ  تضؾع

قٌّ 10 ِشعرهاّبالصورّّالّشاعرةّفدوىّطوقانّمنمّ 
 والأخيلةّالمستوحاةّمنّالّطبيعة.

ُْٖل  أٍ َٔ فٓطز ٍاغِ َؿعٛ َٓ
 ايتعطٜـ

 خرب ٚقعتٚ

 (ؾعُطٖا) ؾاعٌ ْا٥ب ضؾع

  قالّتعالى: 11                

              . 

    ٍٛأٍ َٔ فٓطز اغِ َؿع 
 ايتعطٜـ

 ساٍٚقعت ٚ

 ؾاعٌ ْا٥ب ضؾع
 (ُبا٭بٛا)

 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 59ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

َٞ اقطأ ايٓٓل           5تدزيب   , ثِ أدب عُا ًٜٝ٘:اآلت
 
ُ
  يزدإن

ّ
 إلمكسوّ  يتوِن إلزّ  مأشجإرِ  إألردن

ً
  إ طوإلَ ة أغصإنهإ ورق

ُ
إءَ إلعإم، فتبدو سهول  ه وروإبيه خّص 

 
ُ
 لون

ُ
 هإ، إل يخإلط

ّ
 هإ إل

ُ
   لون

 خورِ أو إلّص  بةِ إليرّ
ُ
ي مإ تلك ن ينظر ؤليهإ، وإل سيور عىل قلب مَ إلّش  لُ دِخ ، فت

نر
ّ
 إل

 
ُ
 قد ع

ّ
 مرت مئإت إلسنير  مإد
ً
  ة

ّ
 مإر ووإرِ أهلنإ مإلث

ّ
سإحإته بشجر  أو حي مزدإنةٍ  الل. وكم من بيٍت ف إلظ

ي أبنإؤه فيهإ حير َ 
  دوإمَ  لير َ ومَ قطإفهم إلزيتون مُ  إلزيتون، فيلتؼر

ّ
 .عمةِ هذه إلن

ـٓ -1  :اضتخسز َٔ ايٓ

ًَٓني  اضِ فاعٌ عاٌَ.أ(   .خهطا٤ ١ٗ.١ عاًََؾف١ َػٓبب(     .َ٪

٠ٓٛ اضِ َفعٍٛ عاٌَ.ز(   .قٛاف      َؿدزا عاٌَ.د(    .املهػ
 

2-  
ّ
 إضبط حرف إلّل

ّ
ي إلن

 
ٌَ .ّص م من كلمة )أهلنإ( وإلملم من كلمة )دوإم( محسب موقعهإ ػ َّ, أٖ  زٚا

 

ٓٓ        6تدزيب   :خط١ل اآلتٞ ثِ انبط َا ؼت٘ اقطأ اي
 ٥ٰٓ٧ث# ٦ْ ٤ٰغائ٠ٰ ٛال إةؽا٪٣ٰ ْتػ ا١ٜادر ا٥١از٧ّٮ 

 تاٯ٦, أو ٠َٓ١ ا١خّ  """ و١ألـخاذ ٥ٰٓ٧ث سا٧تان ٯتؽزان ٘ٮ ٧رؽه وكٓؽه, و٪٥ا ٤ختاٯ٨ان أكػَّ 
ّٰ  –ال ٯغخ٢ٍان" ٬٫٘ ٘ٮ ٧رؽه  اً أن ٬ٜ٧ل إ٥٫٧ا ٤خ٥ٰؾان سػّ  األنصَّ   ٤ٟٙؽ ـػٯػٌ  –٥ا ض٦ٰ ٯ٨ٜػ وال ـ

ح٢ٖب  ٦٤ ْاٌٙخ٩, ٮٍ ْض ٬َ ٩ ٘ٮ كٓؽه و٘ٮ ٤ا ٯٟخت٩ ٧رؽا ةِ , و٨ٟ١ّ ٘عًُ , ٬٤ذ٬ٌق ْٙعط ٤فخ٣ٌٰٜ  ْ٘ٗذ
 س٠ ا٬١اّٛٓٮ ا ٦٤ اةخفا٤ث ا١ؽّ ٞا٧ج ال حغ٬٢ أضٰا٧ً  ا, وإنْ حٰٙو رض٥ث وض٨ا٧ً  خٮا١َّ ٩ٰ٢ْ ا١ؽوضا٧ٰث 

 اجلٛاب:            ا١فاعؽ"

 

 يف َا ٜأتٞ: خط١أعطب َا ؼت٘          7تدزيب 

                           

 طاباإلع ايه١ًُ املجاٍ ايطقِ
قةًّ 1  ّ نإئب فإعل إلسم إلمفعول مرفوع وعالمة رفعه ّمصادرُه .مصادرُهقرأتّبحثاّعلميّاًّموث

ي  ضمير متصل وإلهإء: إلضّمة، وهو مضإف، 
مبن 

ي محّل جّر مضإف ؤليه
 
 عىل إلضم ػ

مفعول مه إلسم إلفإعل منصوب وعالمة نصبه ّالعهدَّ الّذيّكانّبيننا.ّالعهدَّسأبقىّحافظًاّ 2
 إلفتحة

فإعل للصفة إلمشبهة  مرفوع وعالمة رفعه ّمحاورُها. .محاورُهاأدارتّعائشةُّأمسيةًّثقافيّةّكثيرةٌّ 3
ي  و)هإ(: إلضّمة، وهو مضإف، 

ضمير متصل مبن 
ي محّل جّر 

 
 مضإف ؤليه عىل إلسكون ػ

ٌقّ 4 ِّشعرُهاالّشاعرةّفدوىّطوقانّمنمّ 
 بالصورّوالأخيلةّالمستوحاةّمنّالّطبيعة.

نإئب فإعل إلسم إلمفعول مرفوع وعالمة رفعه ِّشعرُها
ي و)هإ(: إلضّمة، وهو مضإف، 

ضمير متصل مبن 
ي محّل جّر مضإف ؤليه

 
 عىل إلسكون ػ

  قالّتعالى: 5                

       . 
فإعل إلسم إلمفعول مرفوع وعالمة رفعه نإئب ّالأبوابُّ

 إلضّمة. 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 61ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 

 ُبَسالنَّ/ الوحدة احلادية عصزة

 ٓٓػب: إؿام ٜا٤ َؿٖسز٠ ٟٓ(  اي  ٚايػا١ٜ َٓ٘ اإلجياظ ٚايٓتدكٝل. عطب ٜٚنِػُط َا قبًٗا,بآخط ا٫غِ امٝل )

 .٘ٝٓٓػب ططؾإ: ا٫غِ املٓػٛب, ٚا٫غِ املٓػٛب إي  يً
 :ا٭َج١ً اآلت١ٝاقطأ 

 .ّّّّّّّّلى:قالّتعا -1
2- ُّ  .المسرحيّّّالشعرِّّأحمدّشوقيّرائدَّّالّشاعرُّّعّدُّّي
َّعرارّمَّّالّشاعرِّّأضحىّبيتُّ -3 ّّماّعل ًّثقافي  .ا
4- ّّ ُّتقب َّيوانّالملكّفيّالدّّّلّجلالة  .الجددِّّفراءِّاعتمادّالسّّّأوراقَّّالعامرِّّيّّكِّل َّالم
ّّةِّالنّظرّيّّوداوِّسَّّلستُّ -5 َّّأنّأصَفّّنيّأردتُّ،ّل كن َّوأُّّّالحقيقة ّّج  يهاّكماّهي.ل
َّّالإسلامُّّيحرمُّ -6 ِّالفائدة َّالر ّّوِّب َّي  .ة
7- ّّ ُّالت ّّّعليم َّالث ِّّويِّّان  هّوتخصصاته.متنوعّفيّمجالات
8- ّّ ُّالت ير ّّحر ّّّّيُّّفِّحَّالّص   .دقيقّاللغويّّيحتاجّإلىّالت
9- َّ َّّأقيم ّّوِّاليدَّّضّللمنسوجاتِّمعرِّّمانَّفيّع ّّاعاتّالفَّنوالصّّّةي ي ّة.خار

 

 دة, ٛت٫٢ا ٞفؽة" وا١طَ أنَّ ٰا ةٰاء ٤لػَّ ٫َ ة٦ٰ ا٧خَ ٓؽَ ا٧ٮ حشػ٪٥ا اـ٦ٰ٥ ٤ُ وا١رّ  األّول٘ٮ ا٥١را٦ٰ١  (ّٮ , وا٥١فؽِض ّٮ ْؽةِ )٘ٮ االـ٦ٰ٥  ا٨ّ١ِؽَ أ٣ٓ٧ 
ّٰ )ةـ  ؽادُ , ٘ا٥١ُ (ّٮ ٤فؽِض )و (٤فؽح)وة٦ٰ  (ّٮ ْؽةِ )و (ْؽب)ث ْلٛث ة٦ٰ ذ٥َّ   ٩ ٧ؾَل ا١ٟؽٯ٣ ٨٤ف٬ب ٢١ٖث ا١ٓؽب؛ أل٧ّ  ا١ٜؽآنَ  ٘ٮ اٱٯث ا١ٟؽٯ٥ث أنّ  (اْؽة

َ٘ ا٨١ّ  (ا٥١فؽضّٮ )ة٢ٖخ٣٫, وةـ  َٓ  ٥ا أ٫ُؽَ لاط ا٨٥١ف٬ب إ١٭ ا٥١فؽح"  ؛ ١ؼا (ّٮ ا, وا٥١فؽِض ّٰ ْؽةِ )ٜث ةآعؽ االـ٦ٰ٥ ا٢٥١َط  دةُ ا٥١لػَّ  ا١ٰاءُ  لٛثَ ٪ؼه ا١
ِٛ  ٬َب ا٨٥١ف االـ٣َ  ٯف٥ّ٭ة٩  ٛت٠ إ١طاق ا١ٰاءِ  (ا٥١فؽح)فب, وا٨١ّ  ٯاءَ  حف٥ّ٭ ٌَ  ا٨٥١ف٬َب  ـ٣َ اال ٯف٥ّ٭٫ا إ٩ٰ١, وةٓػ إ١طا  فب"٘ا ا٨١ّ ؽَ و٪٥ا 

 َُ  اإلٯشازَ  , ٬٫٘ ٯٰٙػُ (ا٥١فؽح)ةـ  (لاَط ا٨١َّ ) َم , وعّه (ا٥١فؽضّٮ )ةـ  (ا٥١فؽح)لاط ا٨٥١ف٬ب إ١٭ ٨ا# ا٨١ّ ١٬َٛ  اعخهؽَ  فَب ا٨١ّ  أنَّ  وح٢ط
٬ن ٦٤ حارٯظ ّٰ فؽِض ٯٰٙػ ا٥١َ )٨ا# ّ ٧ط٬ ١٬ِٛ ش٥َ , وٛػ ٯُ (ٰا٧اً ةَ  ٖاِت ا٢١ُّ  ث ٦٤ أدّق ّٰ ١ٓؽةِ ٖث اا٢١ُّ )٧ط٬ ٨١٬ٛا#  ا٨٥١ف٬ُب  د االـ٣ُ " وٛػ ٯؤ٧َّ غهَٰم وا١خّ 

 ّٰ  فب, و٪ؼا ٪٬ األن٠ ا١ٓامّ حٰٰٖؽ ةٓػ ا٨١ّ  ٩ أيُّ ٰخِ ٨ْ ٢ْ٭ ةِ  ٣١ ٯٍؽا   (ْؽب, ٤فؽح)إ٩ٰ١  ا٨٥١ف٬َب  االـ٣َ  أنّ  ٝ ١طَِج " ٢ٓ١ّ (ث وروائ٫ٓاا٥١فارح ا١ٓا٥١
ّٰ  ػ حطػث أضٰا٧اً ٛ األـ٥اء, ٦ٟ١ْ  ٘ٮ ٕا١ِب   ٫ا"ُ٘ فب إ٩ٰ١ ٘ٮ ضاالت ـ٨خٓؽَّ ٨ٰث االـ٣ ٨ْػ ا٨١ّ ؽات ٘ٮ ةِ حٖ

 اء ا٥١ؽة٬ٌث ٦٤ آعؽه"ج ا١خّ َ٘ ؼِ فب إ٩ٰ١ ُض وةٓػ ا٨١ّ  (ذٜا٘ث)فب ٞان ا١د حشػه ٛت٠ ا٨١ّ ٘ٮ ا٥١رال ا١رّ  (ذٜاّ٘ٮ )االـ٣  حأ٠٤ّ
ُ٘  فِب ا٨١َّ  ا٦ٰٓ١, وض٦َٰ  ٤ٟف٬رُ  و٪٬ اـ٣ ذلذٮ   (٢ِٝ ٤َ )إ١٭  َب ِف ٧ُ  (ّٮ ِٟ ٢َ ٤َ )االـ٣  اةّ ح٢طَ أنّ و٘ٮ ا٥١رال ا١ؽّ    ٩"٨ُْٰ  ْج َط خِ إ٩ٰ١ 
ً  حطخ٩  ا١ّؼي ا االـ٣ُ أ٤ّ   ا٥٫١ؾةَ  ؛ ألنّ ِب َف ٨ْػ ا٨١َّ  ٩ واواً ٪٥ؾحُ  ْج تَ ٢ِ ُٛ  و٪٬ اـ٣ ٥٤ػود, إذْ  (ـ٬داء)إ١٭  ٨٥٘ف٬ٌب  ا١غا٤ِؿ  ٘ٮ ا٥١رالِ  ع

 زائػة"
َٛ ـَ )إ١٭  وإذا أرد٧ا أن ٨٧فَب   َٛ يّ غاوِ ـَ )أو  (, وٛيائّٮ ـغائّٮ )# ٨٢ٛا (ياءغاء, و أو ٯاء" وإذا ا٥٫١ؾة ٢ٜ٨٤تث ٦ْ واو  ؛ ألنّ (يّ ياوِ , و

َّٰ  ًٜ٘؛ ألنَّ  (اةخػائّٮ )٨٢ٛا#  (اةخػاء)أرد٧ا أن ٨٧فب إ١٭   ث ٘ٮ ٪ؼا االـ٣ ا٥٥١ػود"ا٥٫١ؾة أن٢
ُٙ  ْج تَ ٢ِ ُٛ  و٪٬ اـ٣ ٤ٜه٬ر ساءت أ٩ٙ١ ذا١رث, إذْ  (ةاؽّ ا١)إ١٭  فَب ه ٧ُ ادس حشػْ ٘ٮ ا٥١رال ا١ّف  (ثٯّ ٬ِ ةَ ا١ؽِ )ا٧ِؽ إ١٭ االـ٣ ا٨٥١ف٬ب  , ٩ واواً أ١

 ُ٘ َ٘ خِ و َ٘ ص ٤ا ٛت٠ ا٬١او, و٤ر٫٢ا  ُٗ يّ ٬ِ خَ خ٭#   (يّ راوِ ر٤ْ )ساز ١ٝ أن ح٬ٜل#  (رار٤ْ ) ٧ط٬َ  ا٧ٮ ـا٨ٞاً ا١رّ  وا١طؽُف  راةٓثً  ا٥١ٜه٬رِ  االـ٣ِ  " وإذا ٞا٧ج أ١
ُٙ  ُف ؼَ ْط عا٤فث ٘أٞرؽ, ٧ط٬# أرٯطا, و٬٤ـٰٜا, حُ  ٬رِ ا إذا ٞا٧ج أ١ٗ االـ٣ ا٥١ٜهةؾٯادة واو ةٓػ األ١ٗ" وأ٤ّ  , ّٮ رٯِط اَ )فب ٘خهتص ٩ ٨ْػ ا٨١ّ أ١

 ِٜ  "(ّٮ و٬٤ـٰ
فب , و٨ْػ ا٨١ّ ٩ٰ٘ راةٓثً  ا١ٰاءُ  ساءِت وٛػ  (ا٧ٮا١رّ ) ٬ٜ٨٤ناً  فب اـ٥اً ه ٛت٠ ا٨١ّ اةّ حشػْ ٘ٮ ا٥١رال ا١ّف  (يّ ٬ِ ا٧َ ا١رّ ) ٨ف٬َب ا٥١ّ  االـ٣َ  ٠ِ حأ٤َّ 

 ُٛ ُ٘  ٯاؤه واواً  ْج تَ ٢ِ إ٩ٰ١   ٤ا ٛت٫٢ا" َص خِ و
َّٓ ٰٕؽ ا٥١ُ  (ث٢َٰ ِٓ َ٘ )و٪٬ ٢ْ٭ وزن  (طٰٙثَن )ب إ١٭ االـ٣ ِف ٧ُ  (ّٙٮ َط ا١هَّ ) ا٨٥١ف٬َب  االـ٣َ  ا٦٤ حشػ أنَّ ا٧ِؽ إ١٭ ا٥١رال ا١رّ   أي ١َٰؿ )ٗ ي

ُ٘  ُص خَ ْٙ وٞؼ١ٝ حاؤه وٯُ  ُف ؼَ ْط ه حُ ٯاءَ  ٘إنّ  إ١٭ ٪ؼا ا٬١زنِ  ُب َف ٨ْ ٯُ  , وض٦َٰ (رٟؽَّ ٩ٰ٘ ضؽف ٤ُ  ٨ا ٘إ٧ّ  (ضٰٜٜث)إ١٭ االـ٣  ا ض٦ٰ ٨٧فُب أ٤ّ  ا٧ٮ"ا١رّ  ٩ُ ضؽ
ِٜ )٬ٜ٧ل#  ّٓ  (ث٢َٰ ِٓ َ٘ )٩ اـ٣ ٢ْ٭ وزن اء ًٜ٘؛ أل٧ّ ا١خّ  ِف ؼْ َط , أي ةِ (ّٮ ضٰٜ , ٤ي٬٥م ا١ٙاءِ  (ث٢َ ْٰ َٓ ُ٘ ) ٨ا إ١٭ وزنِ تْ َف ر ضؽف ا١ٜاف" وإذا ٧َ ٗ, ٜ٘ػ حٟؽّ ا٥١ي

ُْ ّٮ ٧ِ ؾَ ث# ٤ُ ٨َ ٯْ ؾَ اء ٩٨٤, ٧ط٬# ٤ُ ا١ٰاء وا١خّ  ٨ا ٧طؼُف ٘إ٧ّ  ُْ ػَ ْٰ تَ , و  "ػيّ تَ ة# 
 َِ َٰ )االـ٣ ا٨٥١ف٬ب  ا١ط  دّ فب إ٩ٰ١ رُ ٨ػ ا٨١ّ ٩ْ, وال٤ُ  ْج َ٘ ؼِ ُض  و٪٬ اـ٣ ذلذّٮ  (ٯػ)ب إ١٭ االـ٣ ِف ٧ُ  هُ حشػْ ا١خاـّ ٘ٮ ا٥١رال  (ثٯّ وِ ػَ ا١

ُ٘ ا١طؽف ا٥١طؼوف واواً   ص ٤ا ٛت٠ ا٬١او"خِ , و
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 قواعد الّنسب
 

 َجاٍ ططٜك١ ايٓػب اؿاي١ 
 داَع١: ضؼف ا١خاء  وإىا٘ث ٯاء ا٨ّ١فب  حا٫غِ املدتّٛ  بتا٤ ايٓتأْٝ 1
 ًَٔو:  وإىا٘ث ٯاء ا٨١فب (ا١طؽف ا١را٧ٮ)٘خص ا٦ٰٓ١  ا٫غِ ايج٬ثٞ املهػٛض ايعني/  2

 
٢ِ املٓكٛم٢ آخطٙ ٜا٤ ضابع١ 3  ايكانٞ: و٘خص ٤ا ٛت٫٢ا وإىا٘ث ٯاء ا٨ّ١فب (و)٢ٛب ا١ٰاء إ١٭   ا٫غ

 
 

٢ِ اي١صٟ ع٢ً ٚظٕ ٜؾع١ًٝ أٚ ٝؾَع١ًٝ 4 ٙث   .1 ا٫غ ّٓ ضؼف ا١ٰاء وا١خاء و٘خص إذا ٞا٧ج ٰٕؽ ٤ُي
 وإىا٘ث ٯاء ا٨ّ١فبا٧ٮ  ا١طؽف ا١ر

 سٓٝؿ١: 
 ُعبٝس٠: 

ٙث .2 ّٓ ضؼف ا١خاء ًٜ٘  () إذا ٞا٧ج ٤ُي
 وإىا٘ث ٯاء ا٨ّ١فب

 ُٖطٜط٠: 
 زقٝك١: 

و٘خص ٤ا ٛت٫٢ا وإىا٘ث  (واو)٧ؽد ا١طؽف ا٥١طؼوف إ١٭  ا٫غِ ايج٬ثٞ احملصٚف اي٬ّ/  5
 ٯاء ا٨ّ١فب

 ٜس: 
 أر: 

 
٢َِتْج واوًا وإىا٘ث ٯاء ا٨ّ١فب .1 ا٫غِ املُسٚز  آخطٙ )ا٤( 6 ُٛ  قشطا٤:  ِاْن ٞا٧ج زائػًة 

 
ْج ْ .2 َٰ ِٜ ًث َة ّٰ  ابتسا٤: ٢٭ ضا٫١ا وإىا٘ث ٯاء ا٨ّ١فبِاْن ٞا٧ج أن٢

 
إْن ٞا٧ْج ٢ٜ٨٤َتًث ٘شاَز ٢ُٛت٫ا واوًا أو ةٜاؤ٪ا ٢ْ٭ ضا٫١ا  .3

 وإىا٘ث ٯاء ا٨ّ١فب
 زعا٤:

 
 

ُٗ ذا١رًث ح٢ٜب واوًا, وٯٙخص ٤ا ٛت٫٢ا  .1 ا٫غِ املككٛض آخطٙ )ا/٣( 7 إْن ساءْت األ١
 وإىا٘ث ٯاء ا٨ّ١فب

 عكا: 
 
 

ْج راةًٓث وا١طؽُف ا١ّرا٧ٮ ـا٨ًٞا, ُحؾاد واٌو ةَٓػ  .2 َٓ َٛ إن و
ِٗ وإىا٘ث ٯاء ا٨ّ١فب  األ١

 ٜاؾا: 
 أِع٢ً: 

 
إْن ٞا٧ْج راةًٓث و ا١طؽُف ا١ّرا٧ٮ ٤خطّؽًٞا او عا٤فًث  .3

 ٘أٞرؽ ُحطَؼُف  وإىا٘ث ٯاء ا٨ّ١فب
َٓسا:  ٜن

 ؾطْػا:
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َِ ع٢ََٝٓ         1تدزيب   :خطّّ٘ ٙ يف َا ؼٓتَٔ غري٢ املٓػَٛب ا٫غ
  ٛال حٓا١٭# -2                                        

                      

                                   " 

ّٰ  #ا١ّلاْؽٛال  -2  بحَ وا١ؽُّ  ا١شاهِ  ٤ٓا٧ٮ ٨ٓ٤٭ وراءِ   ٫١ا ا٫١اك٥ّٮ  ا١ٓؽةّٮ  ثـش
ُٕ   #ٛال أْؽاةّٮ  -3  ""٪٣ضخ٭ أكاورَ  " ٠ٰٛ# وٰٞٗ؟ ٛال# ال أ٠ٓ٘ كٰئاً ٤٬ٛٮٖت٦ ضخ٭ ٯُ  ًُّ َٛ  ت٨ُج ٤ا 
ِٓ ؽاث إضٰاء ا١خّ  -4       واسب ٢ْ٭ أة٨ائ٫ا" ٍث ٠ٟ١ أ٤َّ  ّٮ ٥٢ِ ا١

 

 

 أـ٥اء ٰٕؽ ٨٤ف٬ةث أـ٥اء ٨٤ف٬ةث
ّٖ(، )غسقّٔ٘(، ّٕ))غسبّٔ٘(  )دز ّٕ( (،العلن ّٕ(، )اهلامش  (قْمٕ، ))ضذّٔ٘(، )معاىٕ( )العسب

 
 

ٝٓ         2تدزيب  َِع  يف َا ٜأتٞ: املٓػَٛب ٔ ا٫غ
 ا٫غِ املٓػٛب اؾ١ًُ ايطقِ

  قاٍ تعاىل: 1                      .  ٟٝٓا  إْػ

2 "٣ِٰ٢ٓ ث ٘ٮ ا١خَّ َّٰ ِٓ ٥ ث وا١فَّ ١ٓٝ  ٯفخ٦ُٰٓ ا٣ّ٢ٓ٥١ ةا٬١ـائ٠ ا١َتَهِؽٯَّ ١ٜٓ, ايػُع  ايبكط

ِث" 3 ّٰ ٬ِط ا١ٓؽة ٍّ ًُّ ا٬ٟ١٘ٮُّ ٦٤ أس٠٥ِ ا١غ ػُّ ا١غ َٓ ١ٓٝ  ُٯ  ايهٛيٓف, ايعطب

ًا" 4 ّٰ ًا ال ِْا٤ ّٰ ٝٓا  أضبُّ أن أ٬ٞن ْها٤ ٝٓا, ععاَ  عكاَ

ُم ٌا١ب ا٬١ُِٰٙث ال٤خطانٍ ٞ 5 ث"ٯخٜػَّ ١ٜٓ  خاةّٮ, ٯخت٩ٓ ٤ٜاة٢ث َك٬ٙٯَّ ٞٓ, ؾؿٛ  نتاب

ث ا٨٥ُ١َخزِ" 6 ّٰ ٬اٍت واـٍٓث ٘ٮ حطف٦ِٰ ٬٧َْ ٍّ ّٮ ٘ٮ األردن ع ِْ ٞٓ  عٍا اإل٧خاُج ا١ؾرا  ايعضاع

7 " ٬ِويُّ ٟٓ  ٦٤ ا٥٢ٓ١اِء ا١ؼٯ٦ كؽض٬ا نطَٰص ٤ُف٣ٍ٢ اإل٤اُم ا٨١َّ ٚٛٓٓ  اي

٫اِر ع٬٥ال                 ٛال اة٦ُ ا١ؽو٤ٮ#  ةا١شا٧ِِب ا١لؽّٛٮ َك٥ؿ أكَؽٛ 8 َخياَء١َج َك٥ُؿ ا٨١َّ َ٘ ٞٓ ج   ايٓؿطق

 

 ايػًِٝ: بٔط, َع ايٓهاآلت١ٔٝ اْػب إىل ا٭مسا٤ٔ           3تدزيب 
ََُٓٗا٠, اغِ, ُدط, ػاض٠, َس, ٜاؾا, مٔن ؾِ َٗ, َب ز٣, ا٭ْباض٠, ايؿازٟ, بَطكَٝسػا٤, ايَع, ائه١ٜٝ  ١.َػطنٝا, ٝي١, ُتسٜ

 

ٓٓ ايه١ًُ ٓٓػب ايه١ًُ ػباي ٓٓػب ايه١ًُ اي  اي
 َةَؽِديّ  ةَؽدى ا١لاَدِويّ  ا١لادي ٬ِ٥َ٘يّ  ٣٘
َٰٜػة ٯا٘اويّ  ٯا٘ا َٓ ِػيّ  ا١ َٜ  األ٧تاِريّ  األ٧تار ا١ٓ
فاء ٥َ٧ِؽيّ  ٥ِ٧ؽ ِٟ فاِئّٮ  ا١ ِٟ فاِويّ /اا١ ِٟ  َةَػِ٪ّٮ  َةػٯ٫َث ١
ّٮ  ُحؽٰٞا ُس٨ِ٫َّٮ  ُس٨َٰ٫َثَ  حشاِريّ  حشارة ِٞ  ُحؽ
ث ـ٬ِ٥َيّ  ٣اـ ض٬ِ٥َيّ  َض٥اة َٖ ٬ِ ١ُ  ١ُ  يّ َٖ



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 63ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 
َِ ٔسأٔع           4تدزيب   إيٝ٘ يف ا٭مسا٤ اآلت١ٝ: إىل املٓػٛٔب املٓػَٛب ا٫غ

 

 املٓػٛب إيٝ٘ ا٫غِ املٓػٛب املٓػٛب إيٝ٘ ا٫غِ املٓػٛب املٓػٛب إيٝ٘ ا٫غِ املٓػٛب
ٓٞ ُٓاْ ُٓإ َع ٞٓ ع ٞٓ إقسا٤ إقطا٥  مت١ُٝ متُٝ

ٟٓ ََٛ ٟٓ أ١َ أ َٟٓبَط زقا ض٢نٛ  بسد٣ ٔز
 

 
 :خط١٘ يف َا ؼٓت ٜأٛح اـقٓش       5تدزيب 

 

يهِّ -1 َّلمّاعّسيبو ُّلهّكتابّمشهورّّيوِّنح ٟٓ     )الكتاب(.ّسمّىي ٢ٛ  ٞم

ِّنَّيقالّفيّالمدح:ّفلانّ -2 ٟٗ   ّّ.نِّاليديّمبسوطُّّالعينِّّيُّّّجلائ ٢ٚ  َِْذ٬

ِّّفيّالمدينةِّّلُّتعمَّ -3 َّالح ِّر ّ ّف ١ٖٝ      ّماهرة.ّأيدٍّةي  أؿِطٔؾ
 
 

 6دزيب ت
 ١ًُٝ يف َا ٜأتٞ:اخرت اإلداب١ ايٓػ

                                                      ١(ٜٖٔزَٛ، ٔؾ١ٜٓٛٔزُؾ، ١َٜٓٔزَُٛؾ)        ػٝخ عُس املختاز حمان١ُ .....اي َِٛٔنُس -1

ِٝ)          ١ ............... .غهٌ ايهس٠ األزقٝٓ -2 ٞٓب ٟٓك  \ (، بٝكٟٛ، بٝكاٚ

ًٗ)     ...  ا٤ٔخطاأل ٔبع٢ً جتٓٗ دُخحيسف املتَش -3 ١ًَٖٜٖٛٔػاي ًَٖٜٖٛٔػ، اي                 ١(ِٜٖٛٔػ١، اي

 
 اقطأ َا ٜأتٞ, ثِ أدب عُا ًٜٝ٘:      7تدزيب 

٭ ٦ ٯخف٢ّ ٤َ م ٦٤ األضؾان, ٣٫٨٥٘ غ٢ُّ ٗ ٦٤ ا٬٥٫١م وا١خّ ُّٙ َغ ٣٫ ا٥١غخ٢ٙث ٘ٮ ا١خَّ ٨٢١اس ٤ؼا٪تُ 
٭ ٫٨ْا ةاالـخ٥اع ٦ ٯخف٢ّ ث, و٣٫٨٤ ٤َ ٯاىّٰ ٦ ٯخف٢٭ ٫٨ْا ة٥٥ارـث األ١ٓاب ا١ؽّ , و٣٫٨٤ ٤َ ةا١ٜؽاءة٫٨ْا 

 ّٰ ّٰ ٥٢١ٓؾو٘ات ا٬٥١ـٰٜ ُٰ ٪ؼه ا٥١ؼا٪ب ٢ّٞ  ٦ ٯؼ٪ب ٰٕؽَ ث, و٣٫٨٤ ٤َ ث, أو ا٬ٍٜ٥١ْات ا٨ٖ١ائ  َٮ ٨ِف ٫ا ١
 ة٩ ٦٤ األْتاء" ٬٨ءُ ٤ا حَ ٧ٙف٩ 

 
ـٓ -1 ََ الث١َابل ثايٓط اضتخسز َٔ ايٓ  املٓطٛب إىل نٌ َٓٗا. نٔيٓطٛب١، َٚبأمسا٤ 

ث ّٰ ث  ايطٜان١         ا١ؽٯاى ّٰ ث          املٛغٝك٢ -ا٬٥١ـٰٜ ّٰ  ايػٓا٤ -ا٨ٖ١ائ
 

 ْٞٓؿٔػ ٧ٙؿ#  ٞٓ.         ايكطا٥ٔ ا١ٜؽاءة#      .خطٌّحتتٗا  آييتْطب إىل األمسا٤ ا -2
 
 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 64ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 

ُٓ اقطأ ايٓٓل      8تدزيب   ًٜٝ٘:ا اآلتٞ, ثِ أدب ع
ِٜ ٯفٓ٭ ا١ل ٠ ٢ْ٭ وىّ ٤فخٜت٩٢ ةل٠ٟ أ٘ي٠, ٰٜ٘تِ  ـ٣ِ ١ؽَ  ٩ إ١٭ حطػٯػ ٪ػ٩ِ٘ ٢ُْٜ  َُ اب ا١ٰ

ّٰ  ٬اٍت عٍ ُٗ ٧خائُش  ةٍ ٤ؽس٬َّ  ده ٦٤ أ٪ػاف ـا٤ٍٰث حفاْػه ٢ْ٭ حطٰٜٚ ٤ا ضػّ  ٍث ٢٥ْ  ٢ْ٭ أ٪٣ّ  ٫ا, وٯٜ
تؽة؛ ٨ٰ١ٰؽوا ٩١ ٛػ ح٩ٰٜٓ ٰ٘خشاوز ٫٨ْا, وال ٯخ٬ا٧٭ ٘ٮ اـخلارة أ٪٠ ا٣٢ٓ١ وذوي ا١غ ا١ّخٮا١ٜٓتات 

 ٍَّ ٢ْ٭  اس, ال ٯتخٖٮ كٰئا إال ا١طؽَص ٘ٮ ٤شخ٨ٓ٥ا ٯ٨لؽ ا١غٰؽ ة٦ٰ ا٨١ّ  ٤غ٢ٍم  ؽٯٚ, ٣ٟ٘ ْا٣ٍ١ ا١
٢ْ٭ أن ٯ٥ي٬ا ٛػ٤ا ٍٰ٘ؽٯٚ اإلةػاع  ْاٛػٯ٦ ا١ٓؾمَ  ٨ا ةلتاٍب و٨ٌُ  أن ٯ٣ٓ٨َ  و٩٨ٌ, ٥٘ا أس٠َ٥ 

ّٰ وا١خَّ   ؾ!٥
ـٓ َجاال يهٌ مٓما ٜأتٞ: -1  اضتخسز َٔ ايٓ

ٌَ -أ ُٔ ٌَ ؾعًٔ٘. اغِ َؿعٍٛ َع َُ  َع

ٌَ ٔؾعًٔٗا. -ب َُ ًُٜٔت َع  قؿ١ َؿٓب١ٗ َع

ٌَ ؾعًٔ٘. -ز َُ ٌَ َع ُٔ  اغِ ؾاعٌ َع

 اغِ َٓػٛب. -ز

١ٓٝسطف دط ٜؿٝس  -ٙ  .ايػبب

 ن١ًُ ططأ عًٝٗا إع٬ٍ بايكًب. -ٚ

 سطف دط ٜؿٝس ايٖتبعَٝض. -ظ

 سطف دط ٜؿٝس َع٢ٓ اجملاٚظ٠. -ح

١ٜٓٝ. -ط ١ٜٓٝ اؿكٝك ١ٜٓٝ املهاْ  سطف دٓط ٜؿٝس ايعَّطؾ
 
 

       امالم، يف )مرمس(. -ُـ                            َعوَّة.   -د               خموط، ؽاكدٍن.   -ج     ًلظ.     -ب        مرجّوة. -أ

 يا(.يف، ) يف جممتؾ -ط            ؼن، )ؼهنا(.    -ح                       أُداف( . من، )من -ز        ٌسؾى، هتاجئ، ًتواىن، استضارة.  -و  

 

 ٚنح٢ اإلعًٜاٍ اي١صٟ ططأ ع٢ً ن١ًُ )ٜكـ(. -2

 
ُٔع  اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح

 اإلٔالل
  وكف ِٗٔكف يِقف

 

3-  
ّ
إ ؤل

ً
ي شيئ

: )إل يبتغ  ي
 
ٞٓت      إلحر  عىل وطنه(؟مإ نوع إإلستثنإء ػ  اّ َٓؿ

 
 كل منهمإ.  -4

َ
، بير  نوع ّص مّرتير 

ّ
ي إلن

 
١ٓٝ.       ٌة ظّؽده#                              وردت )مإ( ػ ١ٓٝ ٌة أصٍو#َٛقٛي  تعٓذب

 

ٟٓ,           إنسب ؤف إألسمإِء إآلتيِة: ) إستشإرة، إؤلمدإع(.  -5 ٞٓ   اغتؿاض  اإلبساع
 



 

 65ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح  اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكّو /   اميحو وامرصف /ٔؿثٖ دؼىه

 يف َا ٜأتٞ: خطّّٗا ؼَت اي١يت ايهًُأت انبٔط      9تدزيب 
 

 ايتٛنٝح ايهبط اؾ١ًُ ايطقِ
 ٛال إـطاق ة٦ إةؽا٪٣ٰ ا٬٥َ١ِن٢ِّٮ# 1

    ِٗ ج ٩ِٰ٢ْ ٤َؼاِ٪ب    ه٘ؤادو٤ا أ٧ج ةا٥١ؽء ا١يٰٓ َٛ   وال ةا١َّؼي ىا
 ؾ٪اُز

لعِ األردن ٤ا ْػا  2 ِٜ   قًع١ٟ  "واضػة٢ٛٓث َس٥َُٓج ن٬را ١
 تكٚكِط    ٘ٮ حٜػٯ٣ ا٥١ل٬رِة إ١٭ ٦٤َِ اـخلارك" حّٜهؽال  3

4  َٝ َٛ   ٥ّ٤ا ز٢َ١َج ٘ٮ ض٩ٜ" ا٬ٙٓ١ـاِرع إ١٭ ٢ٌِت  ايعؿ

 
ُٓ اقطأ ايٓٓل           11تدزيب   ا ًٜٝ٘:اآلتٞ, ثِ أدب ع

 
ُ
ج إلعالقة  إألزليّ  تمير 

ُ
إَج  وإلوطِن  بير  إؤلنسإِن  ة  روَحي  إمير 

َ
  إلعإشق

َّ
، فإلمهذ  ير 
ُ
  مة

ُ
  بي ِح مُ  هأخالق

ُ
سخة ثوإبت ي وطنه، ومير

 
ه ػ

 ِ   أرضهمفإرقته  وجدإنه وفكره، فيشعر حير َ 
ُ  ن صدره، ومَ ع مِ كأن قلبه إنير

ُ
 إلوط ن حبُّ ن يك

َ
فإ عظيمإ، ؤذ إل ن حليف ه ينل شر

 يَ 
َ
 نس أحد وط

َ
َ ه ؤإل مَ نه وأرض   ن نسي

َّ
 أن

ّ
 ه ؤن

ُ
 لِ مإ خ

َ
ي إألرِض  ق

 
 .ليكون خليفة ػ

 ٤ا ٯأحٮ# ا٨١ّم  اـخغؽج ٦٤ِ  -1
١ٓٝ          اـ٣ ٨٤ف٬ب" (أ  ا٭ظي

 ٜٓػ٢        "٫ٰ٢ْا إْلل ةا٢ٜ١ِب  ٥٢ٞث ٌؽاَ  (ب

َِّ  ضؽف سؽ ٯٰٙػُ  (ز ّٰ ا١ ّٰ  ثَ ؽ٘  يف, يف )يف ٚدساْ٘(      "ثَ ا٥١شازٯّ  ثَ ا٥١ٟا٧

 ٫ ٜٓػ٢ أسس ٚطٓ٘       اٰ٘ث"ا٨١ّ  (ال)٦ ٯخي٥َّ  اً حؽٰٞتّ  (د

 َٔ ْػٞ        .ا٬٥١ن١٬ث (٤٦َ ) ٦ُ ٯخي٥َّ  اً حؽٰٞتّ  (ٙ

 
 

 تاّ َٓؿٞ؟ (ع٢ٰٙث ٘ٮ األرض ٬ٰٟ١نَ  َٚ ٢ِ ٥ا ُع ٩ إ٧ّ أ٧ّ  ٦ ٧فَٮ  ٤َ ٘ل ٯ٨ف٭ أضػ أرى٩ إاّل )٘ٮ#  االـخر٨اءِ  ٤ا ٬٧عُ  -2
 

َٚ ٯُٟ )٠ٓ# ٘ٮ ا١ٙ اإلْلَل  وىصِ  -3  "(٦, ٯت
 

ُٔع  اىلةٔؽة /اىُؿٗلح/اىذًٔ٘ط /اىذٕي٘و اىؽى٘و أويٓة اىهيٍح
 اإلٔالل

  / يكوننةن ٗهٔن ٓهً

 ٗجلٕ ٗجلٕ ٓبل
 

 

   َٔ: )اإلْطإ، أخالق٘(. ٌٓاْطب إىل ن -4

5- ََ ِٔ ٜهٔ: َُٓٗا. ، بني نٌ َْٛعتنٔيـ َٓسٔ( يف ايٖٓٚزد االضِ ) ِٔ ْػٞ:ََ ََ 
 

َٓ ٟاإعطآب خطّّأعطب َا ؼت٘  -6  ٟاتا
 

 ٚ)اهلا٤(: أخالق٘: أخالم:
ٚ)اهلا٤(: أزق٘: أزض:



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 66اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكو ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح /   املضااي األدبَة /ٔؿثٖ دؼىه

 

 لوحدة الثالثة: الصعز يف العصز احلديثا

 لعصز احلديثحول األدب يف ا مةمقد -

 قضايا من الصعز يف العصز احلديث -

 أّوالً: من اجتاُات امضؾر يف امؾرص احلدًث

 الاجتاٍ امالكس َيك)مدرسة اإلحِاء واههنضة( (1

 الاجتاٍ امروماويس (2

ًَا: صؾر امثورة امؾربَة امكربى    اثه

 رابًؾا: صؾر امللاومة

 

  الزابعة: النثز يف العصز احلديثالوحدة 

  العصز احلديثقضايا من النثز يف -

 أوالً: امللاةل

ًَا: اخلاطرة  اثه

 اثمثاً: املعة املعرية

 رابؾاً:امسرية

 خامساً: امرواًة

سادساً:املرسحِة

 

 تكون املادة املطلوبة للحفظ على النحو اآلتي:
ةحيفظ امطوبة   من لك من: مخسة أبَات صؾًر

 االجتآ اللالضٗل٘ –
 االجتآ السٔواٌط٘ –
 بٗٛ اللربٝغعس الجٕزٚ العس –
 غعس املكأوٛ –

 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 67اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكو ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح /   املضااي األدبَة /ٔؿثٖ دؼىه

 

 الأدب في بداية العصر الحديث؟ أثّرتّعلىس: ما العوامل التي 
 . ؼوامل س َاس َّة وجلافِّة واجامتؼَّة، وخضوع مؾغم امبالد امؾربَة مالس تؾٌلر.1

 . عِور حراكت امتّحرر اموطيَة.2

 . الاهفتاح ؽىل احلضارة امغربَة.3

 . زايدة حركة امرتمجة. بعفهتا وس َةل اتّعال بني امرشق وامغرب.4

. إرسال امبؾثات امؾومَّة إىل أورواب، وامتّأثر ابمآداب امؾاملَـة، وعِـور امعـةافة امـيت اكهـف متيفًّسـا مك ـري 5

 من األدابء واملفكٍّرن يف مرص وامبالد امؾربَة األخرى.

 
 
 

ّٔ  دٖح:ذاِات الػعس يف العصس احلاّل: اّتأ
 

.ٓٞ  ؽ: ٚٓنح املككٛز با٫ٓتذاٙ ايه٬غٝه
يّةّالتيّظهرتّفيّأوائلّالعصرّالحديث،ّإذّالتزمّشعراؤهاّالنظمّعلىّنهجّالشعرّالعربيّفيّعصورّازدهاره،ّبالمحافظةّ الحركةّالشعر

ّتذىّفيّأوزانهاّوقوافيها،ّومتانةّأسلوبها،ّوجزالةّألفاظها،ّوجمالّبيانها.علىّبنيةّالقصيدةّالعربيةّواتخاذهاّمثلاًُّيح
ٞٓ, َع أبطظ ؾعطا٥ُٗا.صٜٔ ميٓجًؽ: اشنط اؾًٝني اي١  ٬ٕ ا٫ػاٙ ايه٬غٝهٞ يف ا٭زب ايعطب

 ٍٚ1 َٚٔ غعسا٥٘: اؾٌٝ ا٭-ُّّ براهيم.حا-3أحمدّشوقي،ّ-2عّدّرائدّالاتجاهّالكلاسيكي،ّمحمودّساميّالباروديّالذيّي  فظّإ

 ْٞعمرّأبوّريشة.ّ-3هديّالجواهري،ّمحمّدّمَّّ-2معروفّالرصافي،ّّ-1َٚٔ أغٗس غعسا٥٘:  اؾٌٝ ايجا 

 
 ل إحياء الشعر العربي لدى االجتاه الكالسيكّي:املظاهر اليت متّث 

 ( استراٛ ىَر الػعساٛ الكدامٙ يف بياٛ الكصٔدٗ:1)
 ١ٓٝ  بٗا ْٗر ايؿعطا٤ ايكسا٢َ يف بٓا٤ ايككٝس٠؟ؽ: َا ا٭َٛض اي١يت استص٣ ؾعطا٤ ايه٬غٝه

ّقوةّأسلوبّالقصيدةّوجمالّمعانيها،ّوالتزامّعمودّالشعرّالعربي؛ّأيّوحدةّالوزنّوالقافيةّوالروي.
 عُٛز ايؿعط ايعطبٞ(.)ؽ: ٚٓنح املككٛز بـ

ّ،ّوجمالّبيانها.المحافظةّعلىّبنيةّالقصيدةّالعربيةّفيّأوزانهاّوقوافيها،ّومتانةّأسلوبها،ّوجزالةّألفاظها
و يف مٌفاٍ يف جٍزرة س َالن: ّمثال:  ًلول محمود سايم امبارودي يف راثء زوجتَ، ؼيدما جاءٍ هبأ وفاهتا ُو

ِٔنِ َكَؽْظِخ َايُّ ِزُـــــــــ ٍَ َؽ اى َٗ يٍَح ِثُفــــــــؤاديةِد       َا ْٕ َح ُم ُّٗ ْؿِت َا ََ  َوَا
ْجَؿًة ِىَؾوي االَقٕ  ِٔ َؽِك  ْٕ ُخ َث ْ٘ َك ٌْ ِم نُو َا ْٔ َٗ ىَ٘جٍح َوِظــــــــؽاِد ِّ فٖ  ٌُ 
ـــــــٍة  ُُّ ُ٘ٔن نََة ُٕ ُّ اى ِْ ٌِ ْخ  ٍَ يَ ّْ ٓة ِثَلذــــــــــةدِ  َكْؽ َا َُ  نََعَو اىُجهةُء ُصفٔ

َؽٌـــــــ ةلّل دَ  ْٕ ْخ ُدٌٖٔٔ َث ضـةدِ  ةٌة َصفُّ ٌْ َح االَ َِ دى ِثِم ٗةْث َت اىؿُّ َْ  َذ
 َٓ َٓ اى ٌَ ِم  ِْ َٔ ْيُخ  ٌِ فةِء ِثٕـــةدي ٔىال َدْعَكجِٖ٘  َٔ ٓةَت ٌة َدْؿُك اْى ْ٘ َْ 

 َْ ًْ َانُ ْٔ ىَ ٕــــــــةدي َكْؽ ِنْؽُت َاْكٌٖ َظْكَؿًة ىَ ٌَ َم  ْٔ َٗ كـًٕة ُىْل٘ةِك  َٔ َذ ٌُ 
ُح نُيٍُّــــــة  ُّ٘ َْ َكْيجٖ اىَذِع ٌِ ِم  ْ٘ يَ َٕ ــــٔادِ  َف ْٔ يٕ االَ َٔ َكٌح  ُّٔ َُ ٌُ  ُةَظْخ 

ْلَجُو ِفؽْ  َٗ ُؿ  ْْ ْٔ نةَن ْؾا اىؽُّ ـــــًح ىَ َل فـــــةدِ  َٗ ُخ َاوُّ ِْ ِم ىَهُ ِْ َٔ ْفِف  ُِّ  ِثةى
َْ فةِدـٍم  ٌِ ىًَح  ْٔ ُت َو َْ ْؿ َٗ جـــةدِ  َاْو نةَن  ُٔ َو اىعةِرِث ْثَِ  ْٕ ْيُخ ِف َٕ  ىََف

 الـشدٓــحس ـصـس يف العـعــً الػـا مـآـطـق
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 : ( غعس املعازضات2)

 ؽ: ٚٓنح املككٛز باملعاضنات.
هاّّّّّّّّّّ شتركّمع شهورة،ّت سابقةّم صائدّ مطّق لىّن هاّع سجهاّقائلو صائدّن ّّق لر حرفّا عامّو ضوعهاّال يةّومو لوزنّوالقاف ويّفيّا
ّوحركته.

ُٜعٓس ؾعط املعاضنات َٔ َعاٖط إسٝا٤ ايؿعط ايؿعطٟ ايكسِٜ.ع١ًٌؽ:   : 
بيّالقديم،ّفهيّقصائدّنسجهاّقائلوهاّعلىّنمطّقصائدّسابقةّمشهورة،ّتشتركّمعهاّفيّ ّاًّلعيونّالشعرّالعر الذيّيعدّإحياءّحقيقي

 هاّالعامّوحرفّالرويّوحركته.الوزنّوالقافيةّوموضوع
ُٜ  عٓس إَاّ املعاضنات يف ايعكط اؿسٜح؟ ٚاشنط أبطظ ايؿعطا٤ ٚقكا٥سِٖ اييت عاضنٗا.ؽ: َٔ 

يةّالبوصيريّ-5داليّةّالحصري،ّّ-4نونيةّابنّزيدون،ّّ-3سينيةّالبحتري،ّّ-2بائيةّأبيّتمام،ّّ-1ّوقدّعارض: أمحد غٛقٞ  .ّهمز
 

ٔادِٗة   ( :  قول أمحد شوقّي:1مثال) َٔ ْيطِ َاْمجةٌه  ُُّ َُْةقٕ ِىٔادِٗة  ٗة ُةِاَط اى  َُْنضٕ ِىٔادَٗم َام 
 ألمّالغربةّوالمنفى                    ؽ: َا َٛنٛع ايككٝس٠ اييت أخص َٓٗا ٖصا ايبٝت؟

  عارضّبهاّنونيةّابنّزيدونّالتيّمطلعها:       ؟ؾٛقٞ يف قكٝست٘ ؽ: َا اغِ ايؿاعط ايصٟ عاضن٘
عٕ  ًْ َْ َدؽاُِ٘ةَا َٔ ِةاٖ َثؽٗالً  َْ َِ٘ت ُىْل٘ةُة َدضةفِ٘ة   اىذُّ َٔ  َوُةَب 

 
ًِ  ٗة   (  : قول البارودي:2مثال) يَ َٕ ًْ داَرَة اى ٍ َٗ ًِ ٍّ َواْظُؽ اىَغٍةَم ِاىٕ َظٖ   راِاَؽ اىَجْؿقِ   ِثؾي َقيَ

 
ًّ   ؽ: َا اغِ ايؿاعط ايصٟ عاضن٘ ايباضٚزٟ يف قكٝست٘؟  :وسلمّعليهّاللّهّصلىّالنبيّمدحّفيّشهورةالمّالبوصيريّميميةّمعارضا

                    َْ ٌِ ًِ  ِثؾي ص٘ؿانٍ  دَؾنِّؿِ  َا ـِْصَخ   َقيَ ٕةً  ٌَ ٌْ َْ  َصؿى َد ْليٍَح  ٌِ  ِثَؽِم  ٌُ
 

 :ّاالدتناعٔ٘ الطٔاضٔ٘ األسداخ مع التفاعل( 3)
 ٚا٫دتُاع١ٝ؟ ػٝاغ١ٝاي ا٭سساخ َع ايؿعط تؿاعٌ ْتٝذ١ ظٗطت اييت اؾسٜس٠ ايؿعط١ٜ ا٭غطاض َا: ؽ 

ّ.الحديثةّالنهضةّومواكبةّالتعليمّإلىّوالدعوةّالوطني،ّالشعر
 :شوقي قصيدة: مثال

ْجض٘ـــــــــــــال ِّ اىذُّ ًِ َوف ي َٕ ٍُ ًْ ِىي هَٔن َرقـــــــٔال ُك َٗ ًُ َاْن  ي َٕ ٍُ  نةَد اى
ََ اىُّؾي  ٌِ ِيٍَخ َاْمؿَف َاْو َاَصوُّ  َٔ ُفكًة وَ  َا ُْ نُئ َا ِْ ُٗ ْجِٖ َو لـــــٔالَٗ ُٔ 
ْجِٖ اىُجةَع َكٍٔٗــــًح  َٗ َٔ اىُّؾي  ُٓ ؽوال َف ُٔ فَٔس  ِِّ ْجِٖ اى َٗ َٔ اىُّؾي  ُْ  َو
نـــٕ ٌَ ْؽالً  َٔ  َْ هُ َٗ  ًْ ًُ ىَ ي َٕ ٍُ ب٘ال َوِاذا اى ًَ جةِب  ؽاىِح فٖ اىنُّ َٕ  روُح اى

 ًْ ٔٗـــــــ َوِاذا ُاوَ٘ت اىَلُٔم فٖ َاْػالِكــٓ َٔ ْةَدًٍة َو ٌَ  ًْ ِٓ ْ٘ يَ َٔ  ًْ  ـالَفَةِك
 أبٝات٘؟ يف ؾٛقٞ تٓاٚي٘ ايصٟ املٛنٛع َا: ؽ

ًّّالمعلّمّمادحاّّّّّّّّّ ًّّوتقديره،ّاحترامهّإلىّوداعيا ّ.الناشئةّوتعليمّالفضيلةّقيمّوغرسّالحضارة،ّبناءّفيّبدورهّومُشيدا
 :املطسح لفً العسبٕ الػعس تطْٓع( 4)

ٛٓع َٔ ٜس ع٢ً:  ؽ ٞٓ ايؿعط تٛ  يًُػطح؟ ايعطب
ًّّظمنّالذي غٛقٞ أمحد يةّالمسرحياتّمنّكثيرا  .ّعنترةّ-3ّليلى،ّمجنونّ-2ّكليوباترا،ّمصرعّ-1:ّمنهاّالشعر

 (.الإسلاميةّالإلياذة)محرمّأحمد  .املًشُٞ ايتاضخيٞ يًككل ايعطبٞ ايؿعط تٜٛٛع ع٢ً أَج١ً اشنط: ؽ
١ٓٝ اإليٝاش٠)بـ املككٛز ٚٓنح: ؽ  (.اإلغ٬َ

عليهّوسلمّفنظمهاّفيّثلاثةّآلافّبيتّصوّرّفيهاّحياةّالنبيّال كريم،ّمنذّّلّهالتحدثّفيهاّأحمدّمحرمّعنّسيرةّالنبيّصلىّ
ّولادتهّحتىّوفاته،ّملتزماًّالتسلسلّالزمنيّفيّعرضّالأحداث.ّ
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 :ليلى جمنون مسرحية يف جاء مما(: للنسرح الشعر تطويع على)مثال 

ًّ)ّقيس             :(ليلىّمخاطبا
ِخ  ُْ ْضِخ  َا َش                 اىَعنٕ فٖ َاصُّ ِٔ قِ  ال ْٔ ـــــؿَ  اىنُّ َٕ  فةْقَذ

                  ًُّ ََ  ز ْ٘ ـــــــــَؿةً  َدْؼَن ٍْ ــــــــؿَ  اىِضْيؽَ  َدْةنُُو   َص َٕ  َواىنُّ
ّ(الإغماءّبوادرّقيسّعلىّتظهر)ّ

ُف، َاثٖ، ِفؽاكَ            :ي٢ًٝ ْ٘ ،  َدْةَك؟ ٌةذا َك ًْ َْ  َدهَيُّ ُف، َاِث ْ٘  َدِضْؽ؟ ٌةذا َك
 

ُّٖ  ُاِظُف           :قٝظ َِ ْ٘ َٕ ذة َكؽْ  َث ٌَ ُّٖ   غة النِ  ال َوقةَك ٍِ  اىَضَكؽْ  َدْع
 

ٌف  ِىيضةِر، اَلَثٖ ٗة              :ي٢ًٝ ْ٘ ُٓ  َك ةِر، َوؿٗ ِّ ًٕ  اى ْيل  اىّؽارِ  ِثَىْعَِ  ٌُ
 

 اـكا٥ل ٓٝ   ايه٬غٝهٞ ي٬ػاٙ ١ايؿٓ
ّالمعجمّمنّالألفاظّواختيارّالمعانيّوقوّةّوالقافية،ّالوزنّوحدة:ّّحيثّمنّالعربيةّالقصيدةّتقاليدّفيّالقدامىّالشعراءّيجاري .1

ّ.القديمّالشعري
يةّأغراضهّفيّيجدد .2 ّ.والمسرحيّوالقصصيّالوطنيّالشعرّفظهرّوموضوعاته،ّالشعر
ّ:شوقيّقولّفيّكماّالخطابية،ّالنبرةّأشعارهّعلىّتغلب .3

               ًْ ًِ  ُك ي َٕ ٍُ ِّ  ِىي ْجض٘ال َوف َٕ  نةدَ   اىذُّ ٍُ ًُ اى هٔنَ  َانْ  ي  َرقٔال َٗ
 

 أضٝل٘ الدزع اليت يف الهتاب
 .ايتُجٌٝ َع اإلسٝا٤ َسضغ١ عٓس ايكسِٜ ايعطبٞ ايؿعط إسٝا٤ َعاٖط بني -1

2- ٓٝ  :ايباضٚزٟ غاَٞ قُٛز قكٝس٠ ًَٛع :  بني ايتؿاب٘ أٚد٘ ٔب
َؿُب  األَغةرٗؽِ  ِثَذْعِةنِ  قٔايَ                                  ُْ ؿيَ    َٗ ْ٘ ْيٓٔ ِثةىيُّّؾاِت  َوَغ َضُت  َٗ ْٕ ُٗ  َو

 :ايٓطنٞ ايؿطٜـ ١ٝبا٥ ًَٚٛع                                                            
ؿِ                             ْ٘ ال ِىَغ ُٕ ٖ اى ِّ ُت  اىِلال ٌِ ِِّ َض ال          َواىذُّ ْٔ ال َوىَ ُٕ ُخ  ٌة اى ِْ  أْرَغُت  اىُعتّّ  فٖ نُ

 :تًٝ٘ اييت ا٭غ١ً٦ عٔ أدب ثِ آلتٞ,ا ايٓل اقطأ -3
 :ايعؿطٜٔ ايكطٕ ًَٛع يف املكط١ٜ اؾاَع١ اؾتتاح مبٓاغب١ ؾٛقٞ أمحس قاٍ

حٌ  اىِجالِد، دةَج  ُّ٘ ْدم  َوَقـــــــــــــــــالمُ  َدِع ىُؿ، َردُّ ِخ  ٌِ  االَظالمُ  َوَوعُّ
َخ  ْٗ ََ  أَرأ ًِ  ُرنْ ي ِٕ َف  اى ْ٘ لــــــــــةُم؟ نَ َخ   ُٗ ْٗ َف  الَل االقِذلْ  َرأ ْ٘ ــــؿاُم؟ نَ ُٗ 
 ًُ ْي ِٕ ـــــــال اىَعٌةَرة ُقجوِ  فٖ اى ُٕ ٍح، ِىهُوّّ  ظةدٍ   َواى َٔ  َوِزٌــــــــةمُ  َصٍة
ٍةِىِم  ثةُٖ ٍَ ََ  اى ُنؽُ  ظ٘ ِْ ـًة َد ٘ــــــــ ُِ سةَثحُ   ثة ٌَ ََ  االَوَةنِ  َو  ُدٌــــةمُ  ظ٘

ْخ  ٌَ ًِ  ُرثٔعُ  كة ْي ِٕ ْو  اىٔادي، فٖ اى َٓ ِح   َف ُّٗ ْجَلِؿ َٕ جٔغِ وَ  ِىي ِِّ  ِك٘ــــــــــةُم؟ اى
ٍة ُٓ ًٍ  دورِ  َاو  َزلةَفـــــــــٍح  دورِ  َونُوِّ  اىَع٘ةُة، َف ي٘ ْٕ َٖ  َد  االَصكــــــةمُ  ِْ

      ؾٛقٞ؟ أمحس تٓاٚي٘ ايصٟ املٛنٛع َا-أ
 :اآلت١ٝ ايؿ١ٝٓ اـكا٥ل ع٢ً ابلايػ ايٓل َٔ َجٌ -ب

.ايكسِٜ ايؿعطٟ املعذِ َٔ ا٭يؿاظ اختٝاض -
ٓٓرب٠ -  .  اـٛاب١ٝ اي

ٝٓٔ   -ز       .ايؿاعط ٜط٣ نُا اؿٝا٠, يف ايعًِ أثط ب
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 مجاعة الديواى-أ

 ايطَٚاْػٞ يف ا٭زب ايعطبٞ اؿسٜح ؟ ؽ: َا عٛاٌَ ظٗٛض ا٫ػاٙ
ّ.ّتطوراتّسياسيّةّواجتماعيّةّوثقافيّةّفيّالعالمّالعربيّ.1
يقّالترجمة.2ّ ّ.ّالانفتاحّعلىّالآدابّالغربيّةّبشكلّمباشرّأوّعنّطر

ّْ      ؽ: َت٢ ظٗطت اماع١ ايسٜٛإ؟ َّظهرتّفيّالنصفّالأولّمنّالقرنّالعشرينّإث يةّقامتّبينّأعلاّر  مها.صلاتّفكر
براهيمّعبدّالقادرّالمازني،ّّ-2عباسّمحمودّالعقاد،ّّ-1           ؽ: أشنط أع٬ّ اماع١ ايٓسٜٛإ.  عبدّالرحمنّشكري.ّ-3إ

)الديوانّفيّالأدبّوّالنقد(،ّوهوّكتابّنقدّيّألّفهّالعقادّّنسبةّإلىّكتاب. بٗـــصا ا٫غـــِ (ؽ: ع١ًـــٌ  تػـــ١ُٝ)اماع١ ايـــٓسٜٛإ
ّرُؤاهمّالنقديةّفيّالشعر.آجماعتهمّالأدبية،ّووالمازنيّووضعاّفيهّمبادئّ

١ٓٝ اييت تأثطت اماع١ ايسٜٛإ بٗا؟  ؽ: َا ايجكاؾ١ ا٭زب
ية،ّولاّسّيماّروّّّّّّّّّّّّّّ ّادهاّالذينّتأثرواّبالأدباءّالإنجليزّالرومانسيين،ّمثل:)شيلي(ّو)هازلت(.الثقافةّالأدبيةّالإنجليز

 ىل تٛخٞ ايكسم ايؿين يف ايؿعط.: زعا ؾعطا٤ اماع١ ايٓسٜٛإ إع١ًٌؽ: 
ّلأّنّالشعرّلديهمّتعبيرّصادقّعنّوجدانّالشاعرّوتجاربهّالعاطفيةّوتأملاتهّالنفسية.

 : ٖادِ ؾعطا٤ ايسٜٛإ  ؾعط املٓاغبات ايصٟ نإ غا٥سٟا آْصاى, ٚاٖتُٛا بصات١ٝ ايؿاعط ايؿطز١ٜ.ع١ًٌؽ: 
 .ٚاجملا٬َت غباتاملٓا ؾعط عٔ ايسٜٛإ اماع١ أٚ/ ابتعاز                

ّلأّنّالشعرّلديهمّتعبيرّصادقّعنّوجدانّالشاعرّوتجاربهّالعاطفيةّوتأملاتهّالنفسية.
١ٜٓ اييت قٓسَٗا ؾعطا٤ اماع١ ايسٜٛإ.  ؽ: اشنط أَج١ً َٔ ايسٚاٜٚٔ ايؿعط

ّ.ان(ّالمازنيو)ديّ-3اد،ّ)هديةّال كروان(،ّو)عابرّسبيل(ّللعقّّّ-2)ضوءّالفجر(ّلعبدّالرحمنّشكري،ّّ-1
 

 

 ( التعبري عً اليفظ اإلىطاىٔ٘:1)
١ٓٝ؟  ؽ: َا ا٭َٛض اييت عرب عٓٗا ؾعطا٤ اماع١ ايسٜٛإ عٔ ايٓؿؼ اإلْػاْ

يةّونظراتّفلسفيةّناشئةّعنّتجاربّنفسيةّذاتيةّيرصدّفيهاّالشاعرّانفعالاتهّوتأملاتهّوأفكاره.تأمّّ ّلاتّفكر
 َٔ اؿسٜح عٔ سكا٥ل ايهٕٛ ٚأغطاض ايٛدٛز, ٚعامل اجملٍٗٛ.  : أنجط اماع١ ايسٜٛإع١ًٌؽ: 

يةّونظراتّفلسفيةّناشئةّعنّتجاربّنفسيةّذاتيةّيرصدّ لأّنهمّعبّرواّعنّالنفسّالإنسانيّةّوماّيتصلّبهاّمنّتأملاتّفكر
ّفيهاّالشاعرّانفعالاتهّوتأملاتهّوأفكاره.

  ِول(:ًلول ؼبد امرمحن صكري يف كعَدة بؾيوان)إىل جممثال : 
٨ٮ ٌُ َٝ  َٯط٬ ــ٩ُ  ١َْفُج  َةْطؽٌ  ٨ْ٤ِ ُ٘ ِؽ ْْ  َاٛانٰــــ٩ِ  ٤ا َاْدري ١َْفُج  َو٩٥َ٫ْ٤ٌَ   َا

ٍؿ  َضٰاحٮ ٛيٮ ْٙ ــــ٫ا ِة٨َ ُ٘ ِؽ ْْ  ٤َشا٩ٰ١ِ  ُحْػَركْ  ٣َ١ْ  ا٬َْٟ١نُ  َوَض١ِ٬َْٮ   ١َْفُج َا
َؿ  ْٰ ٬٥ُح  ١َ ٍُّ ٩ٍ  ا٥َ١ْش٬٫ل ِا١٭ ا١ َٙ ـَ ٬٥ُُّ  َوال  ٦ْ٤ِ  ٚ   ِا١٭ ا١فُّ  ـــــؽوهِ ِة٥َْٟ  َض

 احلطٔ٘: الطبٔع٘ مْضْعات مع ( التفاعل2)
 كعَدة)امكروان( نوؾلاد: :مثال

َٝ  ٘ٮ أ٧َا َّ  ٕاب َضُٰد  َس٨اِض س٭ ٤َ ٢٭ َوِانِ  ا١ػُّ َْ ؽَّ  َٜ خ ـْ ؽى ا  ُسْر٥ا٧ٮ ا١رَّ
َٝ  ٘ٮ أ٧َا ٩ُ  ١ِفا٧ِ َٜ َ٢ ٌْ ُد َا ْٰ ٢ََب  َوِانْ  ٤َِؽًضا  ا٬٫َ١ى َض ؽورُ  َٕ  ١ِفا٧ٮ ا١فُّ
ُد َض  ٘ٮ ى٥ِٰؽكَ  أ٧َا ٥ا ةاَح  ْٰ ا  أَرى َ٘ َتِخ٩ َى٥ٰؽُ  ـؽًّ ْٰ َٖ  َز٤ا٧ـــــــــٮ ِة
ة َُ َم  أ ِْ غ٘ؿِ  اىَلْيِت  فٖ ٌِ كةِصٌو  اىىُّ ثِ٘ٓ  َػْفَق   ٌُ  اىَؼَفلــــــــةنِ  ِثؾِىَم  اىؿُّ
ة َُ َم  أ ِْ َِ  فٖ ٌِ ْ٘ َٕ ُت  اىُّذٖ اى َٓ َِّ   اىهَؿى َد ٌُ َعٔاِت  َوَد  َواالَْمضـةنِ  ِثةىَىُّ
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ٝٓٔ نٝـ ٚدس ْؿػ٘ عٓس كاطبت٘ طا٥ط ايهطٚإ؟ ,قكٝست٘ َٔ تأ٬َت٘ ٚخٛاططٙؽ: أؾاض ايؿاعط ع٢ً   ب
هوّصوتهّالذيّيشدوّبه،ّوضميرهّالذيّيبوحّبأسراره،ّوقلبهّالصغيرّالذيّيباريّخفقّالربيعّبخفقاته،ّوعينهّالتيّتمنحّ

ا.ّالنعاسّوتبخلّعليهّبالأحزان. ّإنهّيتحدّبطائرّال كروانّاتحادًاّتامًّّ
١ٓٝ يف ؾعطٙ؟ ؽ: نٝـ بست  بتوظيفّضميرّالمتكلم. ايٓعع١ ايصات١ٝ دً

 ّالطأو. بالطٔل ّاإلسطاع ّاألمل، الػهْٚ عً ( احلدٓح3)
 يرًا بعض فجاءت  المعاناة. لتلك أشعارهمّتصو

ةل كعَدة يف املازين ًلول مثال:  :مطوؾِا طًو
ؽَ  َوَصْؽُت  َكؽْ  ْٓ ؽى اىكِّ ْْ مَ  َوَوَصْؽُت   ِىالَقـٕ َا ْٔ ُِّ  ِىْيَعنـٕ َٕاْمض اى

ِة ٌة مؽُّ  ٍُ ِي ْْ ُؿ، َٗ ْْ ٍح   أَفـــــــٖ اىؽُّ َْ َل ٘ة َٗ ُْ  اىهَؿى؟ فٖ َوُاْػؿى ُد
ُو  ْٗ ؾا َو َْ  اىَلْيُت  َْ ٌَ  اىهَؿى ال  َوْؿِفٓــــٍة ٌِ ٌْ ؽُ  َوال َا ْٓ  ِظٍٕ اىكِّ

دى ِْضٕ ال نةنَ  ِانْ  اىؿُّ دى ٌَ ُّ   اىؿُّ ُُّ ٌث  ِا ْٔ ْفِف َغ ُِّ َُضـــــــــــــة ِىي  َو
 :ّالكْايف األّشاٌ يف التذدٓد( 4)

 القافية. من بالوزنّويتحرر يتقيد الذي المرسل الشعر  ؽ: اشنط َجا٫ٟ ع٢ً ايتذسٜس يف ا٭ٚظإ ٚايكٛايف عٓس اماع١ ايٓسٜٛإ.
 ٛإ يف ايؿعط املطغٌ؟ٜطت اماع١ ايسؽ: مبٔ تأٓث

 والقواف والأوزان الصياغة في أمامّالشاعر تقف التي السدود كل تحّطم التي الرومانسيّة الثقافة
  : ػسٜس اماع١ ايسٜٛإ يف ا٭ٚظإ ٚايكٛايف َٔ خ٬ٍ ايؿعط املطغٌ.ع١ًٌؽ: 

ية للّشاعر يتاح كي  ّ النفسية. خوالجه وتصوير الذاتية، تجربته التعبيرّعن في الكاملة الحر
 امؾواطف(: كعَدتَ)لكٌلت يف صكري امرمحن ؼبد ًلولمثال: 

       ْٖ ًْ  ِاذا  َصفـــــــةءٍ  إىٕ ػةءُ َواالِ  َػي٘يَ ْغِؾهِ  ىَ ُق  ُٗ ْٔ عُ٘ط  اىنُّ  اىىُّ
لٔىٔنَ        ـِْؽقٍ  اىّىعةُب  :َٗ ْجئ َوَكؽْ   ِزٍةُروـ ؿارةَ  َُ ٍَ ٍةرِ  فٖ اى  اىسّّ
ُت        ْٔ ٌةن ِاىٕ مهَ ُـّ ٌةنُ  ِثَم  َفضةءَ   ِاػةاٖ َثِٖ اى ُـّ  أُرٗــؽُ  نٍة اى

 يع هنا يظهر إذ  .الرويّّو القافية في الشاعر تنو
 الكصٔدٗ: يف العطْٓ٘ الْسدٗ علٙ ( احملافظ5٘)

١ٜٓ يف ايككٝس٠ عٓس اماع١ ايسٜٛإ.  ؽ: َا املككٛز بايٛسس٠ ايعهٛ
ّبعده. وبما قبله بما بيت كل أنّيلتحم بد فلا واحدًا، جسدًا القصيدة تكون أن

 ٝس٠ عٓس اماع١ ايسٜٛإ؟ؽ: َا ا٭َٛض اييت تػتًعَٗا ايككٝس٠ يًُشاؾع١ ع٢ً ايٛسس٠ ايعه١ٜٛ يف ايكك

ّوالأفكار. الصور ترتيب من ذلك على يترتب وما الموضوع، التيّيثيرها المشاعر ووحدة الموضوع، وحدةّ 
 زايدة: يم األدًبة راثء يف كامِا امؾلاد اميت( امرتاب من آٍ (كعَدة مثال: 

 ََ ْٗ ْعِفوِ  فٖ َا ٍَ ٌّٖ )اى َدْدِة  ِوعةْب؟ ٗة (ٌَ ُّٔ ِة ْة َٔ  اىِؼُةْب  َفْىَو  ُْ
١ٜٓ. ماؽ: نٝـ   ؾعطا٤ اماع١ ايسٜٛإ إىل ايتذسٜس يف املعاْٞ ايؿعط

ّّ.المناسبات عنّشعر والانصراف النفسية ومعالجةّالموضوعات بالطبيعة والهيام الذات على بالتركيز
ّ
     

ية.ّّمثل: المعاني في التجديد إلى ينحو -1  .المغرّد ال كروان طائرالعقادّ مخاطبة الشعر
2- ّّ ية الوحدة بتحقيق يهتم  .للقصيدة العضو
 :شكري الرحمن عبد قول في كما الفلسفّي، الفكري الجانب مضامينه بعض على يطغى -3

ِٖ َُ عٔ َم  َٗ ِْ ُّ  ىَْكُخ  َثْعؿٌ  ٌِ ِؿُف ْٔ ٌّ    َا ٍَ ْٓ ٌَ ِّ  ٌة َاْدري ىَْكُخ  َو  أَكةو٘
ْفٍف  َظ٘ةدٖ ًاْكٌٖ َِ ِؿُفٓة ىَْكُخ  ِث ْٔ َٖ وَ    َا ِى ْٔ نُ  َظ ْٔ ًْ  اىهَ ِّ  ىَ ضةى٘ ٌَ  ُدْؽَرْك 
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 أضٝل٘ الدزع اليت يف الهتاب:
 .ايعه١ٜٛ ٚايٛسس٠ املطغٌ, َٔ: ايؿعط بهٌ املككٛز ٚنح -1

  ايؿعط املطغٌ:
 ايٛسس٠ ايعه١ٜٛ:

 

 .ايسٜٛإ اماع١ ؾعط يف ايجكاؾ١ٝ املٛٓثطات بعض بني -2

 

 .عًٝٗا َٚجٌ ايسٜٛإ, اماع١ ؾعطا٤ تٓاٚهلا ٬ََح ث٬ث١ اشنط -3

          

        

 :ٜأتٞ َا ع١ًٌ -4

 .ايؿعط يف ايؿين ايكسم تٛخٞ إىل ايسٜٛإ اماع١ زع٠ٛ -
 

 .ايعطبٞ ايؿعط يف ايتذسٜس إىل ايسٜٛإ اماع١ ٌَٝ -

 .ٚايػُٛض ايعُل ايسٜٛإ اماع١ ؾعط ع٢ً ٜػًب - 
 ألْ٘ ٜطػ٢ ع٢ً َكاَٝٓ٘ اجلاْب ايفهسٟ ايفًطفٞ، ٜٚعاجل األَٛز ايٓفط١ٝ.                

 .طبٞايع ايؿعط بعُٛز اـاضد١ٝ, ٚايًتعاّ ٚامل٪ثطات ايًػ١, :سٝح َٔ احملاؾغ ٚايتذاٙ ايسٜٛإ اماع١ بني ٚاظٕ -5

 ا٫ػاٙ احملاؾغ اماع١ ايسٜٛإ 
  ايًػ١

امل٪ثطات 
 اـاضد١ٝ

 

ا٫يتعاّ بعُٛز 
 ايؿعط ايعطبٞ

 

 :ايعكاز عباؽ ٜكٍٛ -6

ْلُو  َٕ َْ  َواى ٍة اىَع٘ةةِ  َُْكوِ  ٌِ ُُّ َٖ َوغَ٘ؿةٌ  مةَب  َكؽْ    َوِا ْْ َُ  َو ُّٗ ـَ  َدَذ
ْفُو  ُّّ ُّ  َواى ُّ  اىَع٘ةةُ  َدىَعُج ىةِظُت  ُىتٌّ    َوٌةىَ ُٗ  ُّ ْفك َُ  َُ ـــــ يلُّ ُٗ  َو

َف  ِانُّ  َِ ٔا َٕ ٌةِم نَةى اى لُٔدُة ّـّ ٓة   َٗ ِْ َُ  َدؿاهُ  ل َدىٌ٘و  ٌِ ـــــ ُ٘ ْٔ  االَ
 

 .املهُٕٛ ع٢ً ايؿًػؿٞ ايؿهطٟ اؾاْب طػٝإ ع٢ً ايٓل َٔ َٓجٌ
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 أبولومجاعة -ب
 اع١ أبٛيٛ.ؽ: عٓطف ظُ

 العربي، والعالم مصر في الاتجاهّالرومانسيّّ شعراء بعض الحديث،ّضمّت العربي الأدب في الأدبيةّ المدارس إحدى
ّ.عندّالإغريق والشعر الموسيقا إله إلى نسبة بذلك وسميت

  ؽ: َا ايعٛاٌَ اييت أغُٗت يف ظٗٛض ٚتأغٝؼ اماع١ أبٛي١ٛ؟
 .الديوان وجماعة فظالاتجاهّالمحا بين احتدم الذي الجدل .1
 الديوان لجماعة الشعري الإنتاج تراجع .2
يادة .3 ّالغربية. علىّالآداب الانفتاح ز
ّ.المهجر بأدب التأثر .4

 زٚاِٜٚٓٗ. ٚبعض أبٛيٛ اماع١ ضٚاز ؽ: أشنط أؾٗط
ّّ محمود وعلي الغمام(، ناجي)وراء وإبراهيم شادي)الشفقّالباكي(، أبو زكي أحمد مؤّسسها القاسمّ وأبو التائه(، احطهّ)المل

ّإسماعيل)تائهون(. حسن ومحمود الحياة(،ّ الشابي)أغاني
ٛ٘ا اؾُاع١ ٖصٙ أقشاب َا ا٭َٛض اييت زعا إيٝٗاؽ:  ٜ٘ا  يٝبعجٛا د ٞ  ايؿـعط  تـطاخ  بـني  ميـعز  دسٜـّسا  ؾـعط  ايكـسِٜ ٚا٭زب  ايعطبـ

 اؿسٜح؟ ا٭ٚضٚبٞ

ية الوحدة إلى .ّدعوا1 ّللقصيدة. العضو
ّفكري. وتأمّل إنسانية بروح المألوفة البسيطة الأشياء وتناولوا جديدة، تَطرْقّموضوعا إلى .ّدعوا2
ية الاتجاهات شعراء مع جدلية معارك يدخلواّفي .ّلم3 وتقدير.ّواستكتبواّ احترام نظرة إليها ونظروا الأخرى، الشعر

ّالعقادّفيّمجلتهم.
  له. يمًاتكّر   ؾُاعتِٗ. ض٥ٝػٟا ؾٛقٞ أمحس ع١ًٌ: اختاض ؾعطا٤ اماع١ أبٛي١ٛ

 الأعماق. من تنبع ذاتية تجربة عندهم لأّنّالشعر ٚاملٓاغبات. ؾعط اجملا٬َت عٔ ؽ: ع١ًٌ: ابتعس ؾعطا٤ اماع١ أبٛي١ٛ
 

       :

 ّمياداتَا: ّتػدٔصَا ظناهلا، ّالتعلل الطبٔع٘، يف ( االىػناع1)

ٝٓٔ نٝـ تعاٌَ ؾعطا٤ ام   اع١ أبٛيٛ َع ايٛبٝع١.ؽ: ب
التقليدي،ّ وصفها عن وابتعدوا أحاسيسهم، تشاركهم وجعلوها مشاعرهم، إليه الذيّبثوا الآمن ملاذهم

ية بالصورة معانيهم عن التعبير من وأكثروا  الشعر
 طَ: محمود ؽًل ًلول مثال:

ًْ  االَْرِض  ُاُفُق  ْل  ىَ ـَ ِّ  فٖ َٗ ـ ِثَةْىعةنِ  ظةِاؿٌ  َوًؽى   َظٔام٘ ْ٘  ــــــــؿِ ََ
يٕ َٔ ٕ َو َِ ْخ    ُورودٌ  اىَغؽٗـــــــؿِ  مة ٌَ ٍَ ٓة َاْغ َِ ْ٘ يَِٓ  َٔ ُْ ٍَ  َفْضـــــؿِ  ِى

ِّ    ظــــــــٔ فٖ ْةِدًاة اىٍةءُ  َوَقؿى ِّٖ اف٘ َغ كٍ  ٌة ُٗ ْٔ ََ َم  َوَوْؼؿِ  ث٘
ضٔمَ  َونَأنُّ  ِِّ َفْخ  ُكُجالٌت    ف٘ــــــــــــّ َدْكَجُط  اى َْ  ًِ  َزْغــــــــــــؿِ  ِثعةى
صٔدَ  َونََةنُّ  ُٔ ََ  َثْعؿٌ  اى ــــٔرِ  ٌِ ِّ يٕ   اى َٔ  ِّ الِاُم  ُاْفِل ٍَ  َدكـــــــــؿي اى

 
 املسأٗ. عً ّاحلدٓح باحلّب، ( االٍتناو2)

 ٜح عٔ املطأ٠؟سؽ: َا اؾٛاْب اييت تٓاٚهلا ؾعطا٤ اماع١ ايٓسٜٕٛ يف اٖتُاَِٗ باؿٓب, ٚاؿ
ّالحبيب. غاب إذا بالغربة والإحساس بالألمّوالحرمان، لشعوروا بالمعشوق، العاشق علاقة
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ب (كعَدة يف انيج إبراُمي ًلولمثال:    :)امغًر

َٖ  ٗة َف  اىَلْيِت  كةِق ْ٘ ــــــؽُ  نَ ِٕ ٖ   َدْجَذ ُّ َفــِؿدُ  اىُفؤادِ  َغؿُٗت  ِا ِْ ٌُ 
َُِٖ ِانْ  مَ  ػة ْٔ َ٘ ََ    َغًؽا ُكْيُخ  فَ٘م  اى ْٗ ِّٖ َوَا ٌِ  َْ ٌِ  ؽُ َغــ ُىلةكَ  َو

ئٖٔ ًُ ْوَء  ٌِ ٕ ًْ ُّ  ىَ َضُج ْٔ ُُّٖ   وَا  ِ٘ت َاْثَذــــــِؿدُ اىّيٓ ِثٓؾا أ
ُر  دةِرنٖ ٗة ْ٘ ْضِيُكــِة نةنَ  َظ ُر    ٌَ ْ٘ ةكَ  وَظ ِّ َٖ  َغ  اىَغــِؿدُ  َكْيِج

ٖ ُّ َف    ٗة َقهَِـــــٖ دٕةَل  َغؿٌٗت  ِا ْ٘ ًْ  فٖ ىٖ َفيَ ِٓ ٌِ  َاَظؽُ  زظة
ية تجربته عن   كٝست٘؟اشا عٓبط ايؿاعط إبطاِٖٝ ْادٞ يف قَٔ ؽ: ع  الأعماق: من تنبع التي الذاتية الشعر

 

 االىصساف إىل ّالدعْٗ يف السٓف، احلٔاٗ ّمظاٍس السعاٗ عً ّاحلدٓح أٍلَا، ّطٔب ّبطاطتَا السٓف عٔاٗ االضتنتاع( 3)

 املدٓي٘. سٔاٗ عً
 :ة(امرؽا أغاين من) كعَدة يف امّضايب ًلول مثال: 

ٖ   ــــِٖػؿافــــــ ٗة َفأَف٘لٖ ٍّ ُي َْ  ٗة ِم٘ــــــــــــةهْ  و
ََ    ٗة ِم٘ةْــــــــٖ َواْدَجِٕٖ٘ ْ٘ ٘ــــــٔرْ  َاْقؿاِب  َث ُِّ  اى

يَبٖ ٌْ ؿاًظة   ُزغـــــــةءً  اىٔادي َوا ٌِ  َوُظجـــــــــــٔرْ  َو
ٖٕ ٍَ َف  َواْق ٍْ ٔاكٖ َْ ُنلٖ           اىكُّ ُْ ؿَ  وا ُْ ْــٔرْ  ِٔ ِـّ  اى
ؿي ُْ ُْ ْ٘  اىٔادي َوا َغَن ِّ            ــُٗ جةُب  ـ ٌُّ ْكَذِ٘ـــــؿْ  اى ٍُ  اى

 

ٝٓٔ ا٭َٛض اييت تٓاٚهلا ايؿابٞ يف قكٝست٘ يٝعٗط اغتُتاع٘ عٝا٠ ايطٜـ ٚبػاطتٗا.    ؽ: ب
 والحركة والرائحة والصوت اللون عناصر بين مزج .1
 قاتمًا كثيفًا يكون بابالض أنّّ ومعروف مستنير"، مثل:ّ"الضبابّأخرى. دلالات وأضفىّعليها الموحية، الألفاظ وظف .2

ية، ّالقصيدة. جو مع تتناسب أخرى دلالة له أراد الشاعر ل كن يحجبّالرؤ
 

 .اجلنٔل٘ ّالرنسٓات الْطً إىل ّالػْم ( احليني4)
ّوطنه: إلى مشتاقًا الأمريكية المتحدة الولايات في وجوده أثناء فيّ املياجاة() كعَدة يف صادي أبو زيك أمحد ًلول مثال:

َؿَفْخ  ة ،ََ ٍّ ِٖ اْغَؿْوَرَكْخ  َفيَ ْ٘ ُت          َٔ ْٔ ِح  َوَوَعْخ َوَع َٔ ْٔ َِ  ِىيَ ْ٘  اىَج
ٌف  ٍْ ََ  َػ ٔاِت  ٌِ َِ َجـْخ  َكؽْ  اىكُّ َْ ـّ          َذ َٔ ُّ  ِثَة ُذ ْ٘ ٍُّ ِـــــــــــٖ ٌة َق ََ  َو

 َْ ِعفِّ ُمٕٔرَ  ذا ٌَ ْغَذـــِؿٍب  ُٗ ؿُ         ٌُ ْ٘ ثِ٘ٓ  َغ ِّ  اىؿُّ ِٕ ٌْ ِذــــــــــَِ  ِثَؽ َٓ  اى
 

    

ية،ّفعندما الصورة استخدام خلال من والتجسيم التشخيص إلى يميل (1 ية تقرأ الشعر  مثال أمامك، مرسومة تتخيلها مقطوعةّشعر
 طه: محمود علي قول ذلك

يٕ َٔ ٕ َو َِ ْخ    ُورودٌ  اىَغؽٗـــــؿِ  مة ٌّ ٍَ ٓة َاْغ َِ ْ٘ يَِٓ  َٔ ُْ ٍَ  َفْضؿِ  ِى
ِّٖ   َظٔافّ٘ فٖ ِدًاةْة اىٍةءُ  َوَقؿى َغ كٍ  ٌة ُٗ ْٔ ََ َم ْ٘  َوَوْؼؿِ  َث

 بعيدةٍ.ّ معانٍّ إلى المألوفة البسيطة الألفاظ فتنتقل الموحية، الألفاظ يستخدم (2
براهيمّناجي: قول مثل ئٖٔ          إ ًُ ْوَء  ٌِ ٕ ًْ ُّ  ىَ َضُج ْٔ ٖ   َوَا ُُّ  َاْثَذِؿدُ  ِ٘ت اىّيٓ ِثٓؾا أ

 

ٝٓٔ املؿاضق١ اييت ظٗطت با ّالقصيدة. جو مع بماّيتناسب اللفظ هذا وّظفّالشاعر    ٝب؟اي١ًٗب ُٜبرَتز ؾهٝـ يبٝت,ؽ: ب
ية يحجب الذي الضباب الشابّي وظف حين ومثالّذلك:  ّقوله: في فجعلهّمستنيرًا الرؤ

ؿي                         ُْ ُْ ـ اىٔادي َوا ْ٘ َغَن ُٗ   ِّ جةُب  ـ ٌُّ ْكَذِ٘ؿْ  اى ٍُ  اى
ّّ بالتجربة يهتم (3 ي ّّ حين الشاعر أعماق من تنبع فالقصيدة ة،الشعر ّ(الغريب)ّقصيدة في كما انفعالية؛ لهّاستجابة ويستجيب بشيء ريتأث

 ناجي. لإبراهيم
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 أضٝل٘ الدزع اليت يف الهتاب:
 ا٭خط٣؟ ايؿعط١ٜ ذاٖاتٓتا٫ إىل أبٛيٛ اماع١ ْعطت نٝـ -1

ّّ فيّمعاركّجدلي لأخرى،ّلمّيدخلواّ يةّا شعر قدير،ّفاختارواّةّمعّشعراءّالاتجاهاتّال هاّنظرةّاحترامّوت شوقي)ونظرواّإلي ّ(أحمدّ
يمًاّله،ّواستكتبواّ ّّّ(ادالعقّّ)رئيسًاّلجماعتهمّتكر ّتهم.فيّمجل

ّ
ّ

 ٜأتٞ: َا ع١ًٌ -2

 .ايٛبٝع١ َٓادا٠ ؾعط َٔ أبٛيٛ اماع١ أنجطت -أ

ّهاّالتقليدي.هاّملاذهمّالآمنّالذيّبثواّإليهّمشاعرهم،ّوجعلوهاّتشاركهمّأحاسيسهم،ّوابتعدواّعنّوصفلأنّّ
ّ
ّ

 .اماع١ نٌ ؾعطا٤ تٓاٚهلا املٛنٛعات اييت سٝح َٔ أبٛيٛ ٚاماع١ ايسٜٛإ اماع١ بني ٚا٫خت٬ف ايؿب٘ أٚد٘ اغتٓتر -3

 أٚد٘ ا٫خت٬ف أٚد٘ ايؿب٘
  -الاهتمامّبالطبيعةّومناجاتها.

الابتعادّعنّشعرّالمناسبات.ّ-  
  -التأثرّبالأدبّالغربي.

 

لجانبّالفكريّالفلسفي،ّوالنفسّالإنسانية،ّجماعةّالديوانّيهتمونّباّ-
ية.  ويهتمونّبالوحدةّالعضو

يكثرونّمنّالحديثّعنّّ- يفّوبساطتها،ّو جماعةّأبولوّيهتمونّبحياةّالر
ياتّالجميلة.  الحبّوالمعاناة،ّوالحنينّإلىّالوطنّوالذكر

 

 
 

ٞٓ, ايكاغِ أبٞ يًؿاعط اآلتٞ ايٓل اقطأ -4  : تًٝ٘ اييت ا٭غ١ً٦ عٔ أدب ثِ ايؿاب

َف  ْٔ يٕ َاْدئ ق ٘ٔرِ  َٔ ُِّ َُةم٘ــــ اى  َُْفكٖ ِثَةمٔاقِ  ىَٓة َوُافٌٖ دي   أ
ٖ ْٓ ِٕ َدْؽري َف ْٕ ْضؽَ  َانُّ   َوَدْؽري اىَع٘ةِة، ٌَ فِٔس  ٌَ ِِّ حُ  اى َْ ْل ـِّف  َٗ  ظــــ

 ًُّ ِةك، أَكٌٖ ُز ِح  فٖ ُْ ٍَ ْي ــــ ُّ ْ٘ صٔدِ  ِاىٕ َوُاىلٖ لِ   اىيُّ ُٔ ْةقــــٖ اى َ٘  ِث
 ًُّ َثؿ،اى َدْعَخ  ُز ْٔ َِ ِؿ، ىُّ ًِ ة ِّ ٍِّ  وِ   اىُعْيـ اى ُ٘ٔل  َدُؼ  َرٌكــٖ ُظْفَؿةَ  اىكِّ

وِّ  َْ ٘ٔرُ  َوَد ُِّ يٕ ٔغيدَ  اى ْنؽو  َكْجــؿي َٔ َٗ ًُ  َو ك٘ ُِّ كٖ اى ْٔ ـــــِف  َف ٍْ َٓ  ِث
ّّ        ايػابك١؟ ايككٝس٠ تٓاٚيت٘ ايصٟ املٛنٛع َا -أ  .قّبجمالها،ّوتشخيصهاّومناجاتهاالانغماسّفيّالطبيعة،ّوالتعل

 اآلت١ٝ: ايؿ١ٝٓ اـكا٥ل ع٢ً ايػابك١ ايككٝس٠ َٔ َٓجٌ -ب

َّّّّّّّّّّّّ.ٚايتذػِٝ ايتؿدٝل - يورُّت ّالّطُّ َياةِ.غلتَظَّلُّ سيمُ،ّفَْهيّتَْدريّمَعْنــــــــىّالح  ّ  و،ّوَيَْشــــــــــدوّالن

 أتلو،ّتلغو،ّبهمس.     .املٛس١ٝ ا٭يؿاظ اغتدساّ -

اعرّلوحةّفنيةّفحينّتقرأّالقصيدةّتخالّمنظرّالطيورّالتيّتشدو،ّوأشجارّالصنوبرّيرسمّالش   .ايؿــعط١ٜ بايكــٛض٠ ايتعــبري -
ّّ ّاتّالنسيم.الجميلة،ّوالسيول،ّوهب

ّ
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 شعراء املًجر-ج

 أمريكا الشامّإلى بلاد من هاجروا الذين العرب الشعراء نظمه الذي الشعر على المهجر شعر يطلق ؽ: ع٢ً َٔ ًٜٛـل ؾـعط املٗذـط؟   
ّ.بشؤونهم تهتم أدبيّة ومجلات صحفًا وأصدرواّ،أدبية روابط نواوكوّّ عشر، التّاسع القرن أواخر في الجنوبية وأمريكا الشمالية

١ٓٝ إىل ا٭َطٜهٝتني؟  ؽ: َا ايصٟ أٓز٣ إىل ٖذط٠ بعض ايعا٬٥ت ايعطب
ّتأثرّالعالمّالعربيّبظروفّسياسيةّواجتماعيةّواقتصادية. .1
ّّشهدتّبعضّالبلادّالعربيةّفِتَنًاّداخلية .2

ٜٓتٗا يف ٖذطتٗا إىل ا٭َطٜهٝتني؟ ١ٓٝ يف اؿؿاظ ع٢ً ٖٛ  ؽ: نٝـ قاَت اؾايٝات ايعطب
ُّ ومثّل ثقافية، مجلات وأصدرت أدبية، روابط ستأسّّ ّالوطن. العربيةّخارج الرومانسية المهجر شعراء

 ؾُٝٗا. املٗذط يؿعطا٤ ا٭زبٞ ايٓؿاط ظٗط ايًتني ا٭زبٝتني ؽ: اشنطايطابٛتني
 الػنالٕ: املَذس يف ٘لنّٔالك السابط٘ -1

ّسست ؽ: أٜٔ تأغػت َٚت٢؟ يورك في أُّ  م(.1921سنة) نيو
 .()المواكبّديوان صاحب جُبران خليل جُبرانؽ: َٔ تطأغٗا؟

ٔ ؽ: اشنـط بعّهـ   يليّاّأبو زٚاٜٚـِٓٗ.  ٚبعـض  ضٚازٖـا  ا َـ  ونَسيب الجفون(، )همسّنُعَيمة وميخائيل ،(الجداول)ماضي إ
 .)الأرواحّالحائرة(ّعَريَضة

١ٓٝ؟ ايطاب١ٛ ؾعطا٤ يس٣ بطظت  ؽ: َا ا٭َٛض ايصٟ            ايكًُ
ية في التجديد عناصرّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  العربيّالحديثّالشعر حركة تطوّر في الواسع صداه له كان الذي الأمر واللغةّوالإيقاع، الرؤ

ّ.سواء حّدٍ على العربي والعالم المهجر في
 يْبٕ:اجل املَذس يف األىدلطٔ٘ العصب٘ -2

ّسست ؽ: أٜٔ أغػت َٚت٢؟ يل في أُّ  .)م1932سنة) البراز
ّعبير(. زهرة لكل)ّديوان صاحب خوري رَشيد القرويّّ الشاعر   تطأغٗا؟ ؽ: َٔ

 فرحات. إلياس و فوزيّالمعلوف،  ضٚازٖا؟ َٔ ؽ: اشنط ؾعطا٤
.١ٓٝ ّمالّشعراؤهّإلىّالتجديدّفيّالشعر.سلسّرقيقّصادق،ّولغتهّسهلةّواضحة،ّو ؽ: اشنط أِٖ خكا٥ل ؾعط ايعكب١ ا٭ْسيػ

١ٓٝ غًػٟا ضقٟٝكا قازٟقا, ٚيػت٘ غ١ًٗ ٚانش١, َٚاٍ ؾعطا٩ٙ إىل ايتذسٜس يف ايؿعط.ع١ًٌؽ:   : دا٤ ؾعطايعكب١ ا٭ْسيػ
ية أجواء المهجر شعراء عاشّّّّ  الأمريكي، بالأدب وتأثروا بالسكانّالأصليين واختلطوا الجديدة، البلاد في والانفتاح الحر

ّوالأوطان. الأهل عن والبعد الغربة بنار كتوواوا
    

 الْطً:  إىل ( احليني1)

 أًِٖٗ؟ ؾطام ع٢ً أٚطاِْٗ, ٚسػطتِٗ إىل ؾٛم ٚ سٓني َٔ ْؿٛغِٗ يف خيتًر عُا املٗذط ؾعطا٤ ؽ: نٝـ عٓبط
 رقيقة بسيطة ألفاظ و صادقة بمشاعر 
 

 أُهل:ًلول رص َد أًوب مض تاكًا إىل مثال: 

َو  َذنَْؿُت  ٌة َوإذا       َْ ُُِّٖ فّ٘ األ ؿُ  ِذنِْؿًْ ىؽى َفإ ُِ ٍْ َٓ  َاقَذ ٌْ َِىّجة اىؽُّ ٌُ 
ِبْكُخ  ِانْ  َُْفكٖ ُأّيو        ـــَٔدةٍ  َٗ َٕ ٓة             ِث ُِّ ةمُ  َوىِه ّٗ ة األ  َدّجـــــــــــة ىٓــــــة َدجَّ
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  ّاألمل: ( الّتفاؤل2)
 ايض خماطباً اإلوسان املتذمر امضايك:إًوَا أبو م ًلول مثال:

ة اىنةنٖ َوٌة ِثــــَم داءٌ  َٓ ِّٗ ي٘ـــــال   َا َٔ  نََ٘ف َدغؽو ِاذا َغَؽوَت 
ُّ ِثَغِ٘ؿ َصٍــــةلٍ  فُك َُ صِٔد َم٘بًة َصٍ٘ال   َواىُّؾي  ُٔ ؿى فٖ اى َٗ  ال 
يٕ اىَع٘ةِة َزلٌ٘و  َٔ تٌء  ِٔ  َٔ تًء َزل٘ـــــال   ُْ ِٔ َِّ اىَع٘ةَة  ُْ َٗ  َ ٌَ 

ة اىنةنٖ َوٌة ِثـــَم داءٌ اَ  َٓ صَٔد َصٍ٘ـــــال   ِّٗ ُٔ ن َصٍ٘الً َدَؿ اى ُُ 
 
 ّالتعآؼ:  ( التطامح3)

 امؾغمي: ادلٍن ُذا وممجًدا ابإلسالم مفتخًرا إمَاس فرحات ًلولمثال: 
يٕ قالمٌ  ةم ااِلْقالم َٔ ُّٗ ْضــــِؽهِ  أ ٌٔٗو    ٌَ ؿٌٗي  ََ ؿُ  َٔ ٍُ ْٕ ٍة االَرض َٗ  َواىكُّ

ٍَ  ٍَُة َِ ِّ  فٖ ْخ َف يّّ ؿُ  ِّ ْ٘ ـــــــٍح  َػ ٌُّ ْت    ُا ؽُّ ْٔ ىؿِ  َا ِْ ًفة ِى ْ٘ ْؿَكٍــــــة اىَعقّّ َق ٌِ  َو
َُْخ  ُ٘ة ىَٓة َفهة يٕ ىَٓة َونةن اىؽِّ ُٕ ٗةص٘ؿِ  فٖ َثِْٔة َونةن           اى ُضٍـــــــــة اىؽُّ ُْ  َا

 

 اميبوّي: املودل ذكرى يف اخلوري سومي رص َد ًلولمثال: 

ِح  ٔ٘ؽُ  ُّٗ ِىؽِ  ٔ٘ؽُ  اىَجِؿ ْٔ ٍَ َجــــــٔي اى ُِّ َِ  فٖ   اى ْ٘ ْنِؿَك ٍَ ُّ  اى َِ  ىَ ْ٘ ْغِؿَث ٍَ  َدوي َواى
ّّٖ  ٔ٘ؽُ  ِج ُِّ ْجؽِ  اْثَِ  اى َْ  الّل  َٔ ْخ  ٌَ َٕ يَ ُف    ََ ٍْ ِح  َم َٗ ؽا ِٓ َْ  اى ٌِ  ِّ ُِ ُيـــٔي ُكْؿآ ُٕ  اى
ًْ  َفِةنْ  ــــــحً  الّل  َرقَٔل  َذنَْؿُد ٌَ ؿِ  َفَجيّّغُٔه َقالمَ    َدهِْؿ ِٔ  َلـــــــَؿوياى اىّنة

 

 اإلىطاىٔ٘:  ( اليصع4٘)
 ايؿعط؟ ػاٙ املٗذط ؽ: َا ض١ٜ٩ ؾعطا٤

 والخير العليا:ّالحق القيم إلى تدعو واضحة، سهلة بلغة الناس إلى ينقلهاّالشاعر سامية رسالة وله إنساني، موقف عن تعبيرّ 
يةّوالعدل والجمال ّوالحّب. والحر

ّ

ضة وَسُب هيتف مثال:  ّبالمعروف:ّ الإساءة ومقابلة الأمل وإيقادّشعلة والتعاون الحقّّ إلى داعيًا أيخ( اي) كعَدتَ يف َؼًر
ِكؿْ  َِ ىَِ٘ ِااّل  َفْي ـَ ْٔ ََ  َا  َوكةِاــــــؽْ  ظةدٍ  َواىِفهْؿُ  ِقالًظة   اىَعقّّ  ٌِ

ِت  َوإذا اةُب  اْمَذؽُّ ـــٔاءً  اىؾّّ لةِثْو    ُٔ ُِ ٔاَءْة َفْي نةِاــــــــؽْ  ُٔ ُِّ  ِثةى
ىََم اْظيَ  َوإذا المُ  ْٔ ُّْ ْةُة اى ًَ َو    َا َٕ ْن ْسَو  اىَلْيِت  ٌِ ٔاِكؽْ  ُةرِ  ٌِ ٍَ  اى

          ٚايؿٓط. ٚايبدٌ ٚا٭ْا١ْٝ نايعًِ ايػًب١ٝ ؽ: نٝـ عٓبط ؾعطا٤ املٗذط نطِٖٗ يًكِٝ
 . القيمّالسلبية عن للتعبير الرمز فواوظّّ 

 

 مايض: أيب إلًوَا اذللاء( امتٌُة) كعَدة مثال: 

يُِّخ  َّ حُ ا َو َِ لةءُ  ىّذ٘ ٍْ ــــــــــحً  اىَع َٗ ٓة  ٔةِر ُُّ  َظَضؿُ  َاوْ  االَْرِض  فٖ َوَدؽٌ  نََة
 ًْ ْق  َوىَ ُِ َذٓــة اىُجْكذةنِ  وةِظُت  ُٗ َٗ ٓة  ُرْؤ ْت  َفةْصَذسُّ َٔ َٓ ةرِ  فٖ َف ِّ ـؿُ  اى ِٕ  َدْكَذ
 َْ َف  ٌَ ْ٘ ْكؼٔ ىَ ِّ  اىَع٘ةةُ  َدْكؼٔ ِثٍة َٗ ُّ   ِث ُُّ ٌق  َفِة ٍَ َذِع  ِثةىِعْؿِص  َاْظ ِْ  ــــــؿُ َٗ

 الناس. على يبخلّبخيره الذي الأناني للإنسان ؽ: مباشا ضَع ايؿاعط بـ)ايت١ٓٝ اؿُكا٤(؟
 
 الطبٔع٘: إىل ( االجتا5ِ) 

 ايٛبٝع١؟ إىل املٗذط ؾعطا٤ ؽ: نٝـ آتذ٘
ّفيها. تأملونها،ّواندمجوا .1
ّهمومهم. تشاركهم وجعلوها جسدوها حتى الحياة عليها أضفوا .2
ّالتأملية. والنظرة التجسيمو التشخيص مالواّإلى .3
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 :متجمًدا هنًرا خماطبًا( املتجمد اههنر (كعَدة يف هُؾمية مِخائَل ًلول  مثال: 

ؿُ  ٗة ْٓ ْو  َُ َجْخ  َْ ٌَ َم  َُ ُْ ٘ة َخ  ٌِ ْٕ َُ َل ُْ َِ  َفة  اىَؼؿْٗؿ؟ َٔ
َخ  َكؽْ  َامْ  ٌْ ِؿ َم  َوػةرَ  َْ ٌُ ـْ َخ  َٔ ْ٘ َِ َس ُْ َِ  َفة كْ٘ؿ؟ َٔ ٍَ  اى

ِف  ٌْ َخ  ِثةالَ ِْ ًٍ  نُ ُُّ َؿ ََ  ةٌُ ْ٘ ْٔرْ  اىَعؽاِاقِ  َث ِـّ  َواى
يٕ َدْذئ ٘ة َٔ ُْ ْٔرْ  أَظةدَٗر  ف٘ٓة َوٌة اىؽِّ  اىؽِّ

ِف  ٌْ َخ  ِثةالَ ِْ َٓ  َدْؼنٕ ال َدك٘ؿُ  نُ ُِ ٔا ٍَ ؿْٗق  فٖ اى ُُّ  اى

مَ  ْٔ َ٘ ْخ  َكؽْ  َواى َُ َج حُ  َْ َِ َم َقه٘ ْ٘ يَ ٍْ٘ق  اىيُّْعؽِ  َٔ َٕ  اى
ؿُ  ٗة ىٖ نةنَ  َكؽْ  ْٓ ْسَو  ًةِظٌم  َكْيٌت  َُ ؿوْج  ٌِ ٍُ  اى
ِّ  نََلْيِجَم  ُظؿٌّ  ٔاءٌ  ف٘ ْْ  َدٍْٔج  َوآٌةٌل  َا
ؿُ  ٗة ْٓ هَجُّال أَراكَ  نٍَة أَراهُ  َكْيجٖ ذا !َُ ٌُ 

َف  َواىَفْؿُق  ْٔ َم َق ُُّ ٍُ  أ َن ِْ َْ  َد لةِىَم، ٌِ ِٔ  َٔ ْْ  ال َو
 

ُٓ  أمانيه. جمدت الذي لقلبه           س(؟ؽ: مباشا ضَع َٝدا٥ٌٝ ْع١ُٝ بـ)ايٓٗط املتذ
 
 العسبٔ٘: لكْمٔ٘ا إىل ( الدع6ْٗ)

 امؾربَة: اموحدة إىل امومَد داؼًَا امفضل أبو امضاؼر ًلول مثال:

 ًْ ِْ ْٔ عةدٍ  َوَانِْؿمْ  َفَة ْكجٍح  ِثةدّّ ُِ َذؽِّ  َدْوىٍَح  ِاىٕ  َو ٍْ ْؿقِ  فٖ َد  َواىَغْؿِب  اىنُّ
َٖ  َوٌة حٌ  ِااّل  ِْ ٌُّ حٌ  ُا ُّ٘ َؿِث ــة َٔ ًٌ ة  َد ًُ َف  َوِىكة ْ٘ ـُْؿِب ِثةىّذـــــــــ ُدْفَىُو  ىَ  ــ

 
 

    

يليا رأى فقدّّّّّوالإنسانية. التأملية المعاني بعض عن للتعبير الرمز يوظف -1  .الأناني للإنسان رمًزا التينةّالحمقاء في ماضي أبو إ
 

 والتعايشّوالتعاون. كالتسامح الإنسانية القيم على والتركيز الموضوعات في التجديد إلى يميل -2
ّالخوري. ورشيد فرحات إلياس شعر في ذلك وتجلى

 
 الموحدة القافية من التحرر فيه ويشيع والمجزوءة، القصيرة الأوزان على ينظم -3

ّنُعيمة. لميخائيلّ المتجمد( النهر (فيّقصيدة كما
ّ

ّ
 

 أضٝل٘ الدزع اليت يف الهتاب:
 .املٗذطٜني ايؿعطا٤ يف اأثطت اييت ايعٛاٌَ زضغت َا خ٬ٍ َٔ اغتدًل -1

 

 اؾساٍٚ. املٛانب, اؾؿٕٛ, ُٖؼ عبري, ظٖط٠ ؾعطا٥ٗا:   يهٌ إىل اآلت١ٝ ايؿعط١ٜ ايسٚاٜٚٔ اْػب -2
 :ٜأتٞ َا ع١ًٌ -3

 .ايٛطٔ إىل اؿٓني املٗذط ؾعط َٛنٛعات أبطظ َٔ -أ

 

 املٗذطٜني. بني ٚايتعاٜـ ايتػاَح غاز -ب

 ؾعطِٖ. يف اإلْػا١ْٝ ايكِٝ عٔ املٗذط ؾعطا٤ عرب -ز

 

 .ٚايٛنٛح ٚايػ٬غ١ ايكسم املٗذط ؾعط ع٢ً غًب -ز
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 .ايؿعط يف ايتذسٜس ايًػ١, ايٛبٝع١, إىل ا٫ػاٙ    سٝح: َٔ أبٛيٛ ٚاماع١ املٗذط ؾعط بني ٚاظٕ -4
 اماع١ أبٛيٛ ؾعط املٗذط 

ا٫ػــــاٙ 
إىل 

 ايٛبٝع١
 ايًػ١

ــس   ايتذسٜ
 يف ايؿعط

 
 

 ٜأتٞ: مما بٝت نٌ ميجً٘ ايصٟ املٛنٛع اغتٓتر -5

ًَِك ال َتِنِل أَخي يا   َانٞ: أبٛ إًٜٝا ٜكٍٛ -أ      َفِزَقِد َوال ّأِنَت َفِحَنٌة أَنا ما    َعّهي ِبَوِج

                           ِإماُم َأِجَنعنَي ِلألَعاِرِب ُيَو ُكلًِّا الَبِزيَِّة َبَطُل َوُمَحنٌَّد   اـٛضٟ: قبٛب ٜكٍٛ -ب

                       الزَّواِييا الزُّبوُع ِتِلَك َحبَّذا َويا َوَأِيَلًا الزُّبوَع ياتيَك َتَذكَِّزُت   اؿآز: ْع١ُ ٜكٍٛ -ز

                             ِباإِلِجناِل ِللُعِزِب َفُقلوُبها    ِدياَرنا الشَّآُم َتُكِو َوإِى إنِّا   ؾطسات: إيٝاؽ ٜكٍٛ -ز

 
 

 
 

ُْع١ُٝ,ابتٗا٫ (قكٝس٠ َٔ اآلتٞ ايٓل اقطأ -6  تًٝ٘:  ييتا ا٭غ١ً٦ عٔ أدب ثِ ت( ملٝدا٥ٌٝ 
وِ   َٕ  اىَلؿْٗت  َواىَغؿْٗت  واَظًح                 َدْكلٖ َكْيجٖ ًُّ اىّيٓ َواْص

ة اإلٍٗةُن، ٌةُوْة ٌُّ صة َغْؿُقٓـــة أ ْجؿُ  َواىُعتِّ  َفةىؿُّ ٔٗــــْو  َواىىُّ ُُّ  اى
ْة ِّٔ ُكٓة ااِلْػالُص، َص ٍْ ة َم ٌُّ فة أ َٔ ًُ  َواىّىْؽُق  َفةى  اىَضٍ٘ــــــْو  َواىُعْي

َجًســــــةً  فهْؿي راَح  ٌة ذاَفةاِ  ّم  فٖ َوعةري َٔ ْكَذْضيٖ اىنُّ  اىَجلةءْ  َٗ
ؿُّ  ٓٔنًة ٌَ ِْ َذهِّ  دةِاًجة َفَضــــــــسةً  ِثَلْيجٖ ٌَ ٍْ َٗ َ صــــــــةءْ  َكْيجٖ ٌِ  اىؿُّ

 
ٝٓٔ -أ  ايٓصع١ اإلْطا١ْٓٝ                   .ايؿاعط عٓ٘ ؼسخ ايصٟ املٛنٛع ب

 
 ٜأتٞ: اَ ع٢ً ايػابل ايٓل َٔ َٓجٌ -ب

    .اإلْػا١ْٝ ايكِٝ ع٢ً ايرتنٝع -1

         .املٛسس٠ ايكاؾ١ٝ َٔ ايتشطض -2
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 ٛ اللربٝثاٌّٗا: غعس الجٕزٚ العسبٗ

١ٓٝ ايهرب٣. ١ٓٝ عٔ ايجٛض٠ ايعطب  ؽ: أعٔط ْبص٠ تاضخي
يف م(ّبقيادة1916عام) ال كبرى العربية الثورة انطلقت  فرضتها التي التحّدي لظاهرة استجابةّطبيعيّة علي بن الحسين الشر

 وتراثهم وحضارتهم ثقافتهم عن العرب بتغري العثمانيون حاول حين التَّحديّاوجه هذا بلغ وقد العربي، الوطن على العثمانيّة السيطرة
يك ّ.لغتهم وتتر

ِٓ أبطظ ١ٓٝ ايهرب٣. يف ظٗطٚا ايصٜٔ ايؿعطا٤ ؽ: غ  َطس١ً ؾعط ايجٛض٠ ايعطب
ّالجواهري. مهدي ومحمد العدناني، ومحمد فرحات، وإلياس العظم، الخطيب،ّوجميل فؤاد

ّ
     

 العسبّٔ٘: ٘بالكْمّٔ ( االعتصاش1)

  امؾغم: مجَل امضاؼر ًلولمثال:     

ةم داىَِخ  ىََلؽْ  ُّٗ َليََت  األ ُْ ـؿُ  َوا ْْ ـَ  ِىَجِٖ َفُلْو   اىؽُّ ه٘ ِْ َٖ  َكؽْ  َص ٌِ ـــــؿُ  ُك ٌْ  االَ
ؿُ  ٔةدَ  َوَكؽْ  ٌْ ََ  َا ْكِيٍ٘ ٍُ ِّ  اى ِيـ ْْ ْو    اِلَ َْ ُّ  َو ُي ْْ حُ  َا َُ ْىـــــــــــؿُ  ِااّل ِنِة ُِّ  َواى

ٌ أوىِبَم  ْٔ ًُ  الّل  ثةَركَ  َٖك ـــ ِٓ رى ُاثةْٖ   ف٘ َٔ ًْ  َفْؼًؿا اى ِٓ َٖ  ِث  اىَفْؼؿُ  َوِى
 
 ظلنَه: ّّْصُف العجناىٔني، مً ضٔاض٘ ( االضتٔا2ٛ)

 امؾدانين: محمد امضاؼر امفوسطَين ًلولمثال: 

 َُّ ؽى َّ ِٕ ِة اى ُُّ ِٔ َا ْٕ َُ  ًُ ِٓ ـــــ ٍِ ْي ُْ ِعفِّ          ِى ُُ ٘ؿِ  ِثٍة َوال  ِّّ َْ َاىَـ ِىي ٌِ ًِ  ـــــــ
َذِة َوأنُّ  ٍَ ًُ  ِرًٕ ف٘ٓة َثْك ِٓ ِّ  َدَعئُّا َوٌة          ِثــــــ َْ  ِث ًِ  راِآِ  ٌِ ـــــ َ٘  اىن
نِ  َثْؿَق  َانُّ  َدَروا َوٌة ـْ ٍُ ُّ  اى ُٕ ْذَج ؽَ                     َٗ ْٕ ، َث ِّ ِذ ٌَ ََ  َكىٌف  اْثِذكة ٌِ  ًِ ُص  اىؿِّ

 
اوي مجَل ًعفمثال:    فِلول: امؾرب، أحرارَ  احامسف ابصا جٌلل إؽدام امُز

يٕ ٍخ  نُوّّ  َوفٖ  َوَػي٘ــُو  وةِظٌت  ٔٔدٍ  نُّو  َٔ ْ٘ حٌ  َث ُُّ ٔٗـــــُو  َر َٔ  َو
ِم  ُوصٔهَ  نََةنُّ  ْٔ َق  اىَل ْٔ ًْ  َف ِٓ ِٔ جةحِ  فٖ ُُضُٔم َقٍةءٍ   ُصؾو  أُفُٔل  اىىُّ

 
 امللو: يف أسكٔتَه ّتأنٔد ّأبياُٜ، علٕ بً احلطني الػسٓف ( مدح3)

 ّّأبرزالشعراءّالذي ّلواّبالثورةّوقائدها:نّهل
يف بين(ّالنهضة تحيّة)ّالمشهورة قصيدته ألقى الذي الخطيب فؤاد الشيخ    ّالثورة. إعلان بعد الحسين يدّيّالشر

ّ
١ٓٝ ايهرب٣, ايجٛض٠ ؾاعط يكب َٓح ايؿٝذ ؾ٪از اـٛٝب ؽ: ع١ًٌ  ١َٓٝ. ايٓٗه١ ٚؾاعط ايعطب  ايعطب

يفّالحسينّبعدّإعلانّالثورةّمباشرةً.)تحيّةّالنهضة(ّالّبسببّقصيدتهّالمشهورة ّتيّألقاهاّبينّيدّيّالشر
ّ

 من كعَدة)حتَّة اههنضة(:مثال: 

          ّّٖ ؿَٗف، َظ ّّٖ  اىنُّ َخ  َوَظ ْ٘ ْي   َواىَعَؿٌة اىَج َٓ ُْ ْسُيَم  َوا ٍِ ْؿٕٔ َف ؽَ  َٗ ْٓ َٕ ٍــة اى ٌَ  َواىؾّّ
ِح  وةِظَت  ٗة ٍُّ ِٓ ةءِ  اى ٍّ ُْخ اىنُّ ْ٘  نةنَ  ِانْ   ىَــــٓة َا ْؿًٕ ُؿكَ َغ َٗ  ََ ْٗ ة االَ ٌَ أ  َواىكُّ

 ٍّ َؿِب  َثِٖ ِاٗ َٕ ًْ  ِانُّ  االَْظؿار اى وُّ  َفْضًؿا  ىَهُـــــ ََ يٕ َا ْجَذِكــــــٍة االَنْٔانِ  َٔ ٌُ 
ََ  ٗة ّّٖ  ْث ِج ُِّ َخ  اى ُْ مَ  َوَا ْٔ َ٘ ًْ  اى ُٓ ِىالً  ٔةدَ   َكــؽْ  واِرُز ذُّ َفِىــــــــــــال نةنَ  ٌة ٌُ ِْ ٌُ 
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 فِلول: احلسني، بن األّول اّللّ ؼبد األمري ابفلَِ اّللّ ؼبد جلزائريّ ا امضاؼر ميّجدُ مثال: 

ة َٗ َْ  أ الءِ  ٌَ َٕ ـَّؽا َقٕٕ ِىي َْ    َوصـــ ٌَ ةمَ  قةدَ  َو َُ  َوَصــــــّؽا َاًثة األ
ُذَم  ْٗ ضة فةِرَس  َفَؽ ْ٘ َٓ ْسُيَم    ِثؿوظٖ اى ٌِ ِح  فٖ َو ُّٗ َْ  اىَجِؿ َفـــــّؽا ٌَ ُٗ 

ْي٘ةكَ  ِاىٕ َٔ) ْجؽَ   ــــٖ)الّل  َٔ ُّ ُخ    ِا ٍْ َْ َُ  ََ ؽاِاطِ  ٌِ ٍَ ْلؽا فَ٘م  اى ِٔ 
ْؽِظَم  َمُؿْفُخ  ٍَ ُُّٖ اىّكةٌٖ ِث الً  َرِكُ٘خ    أِل ْيُخ  ُٔ ُِ ْضؽا ِثؾاكَ  َو ٌَ 

 معطفى امغالًُين: انوبياين امضاؼر ًلول املكل يف أحلِتَ وتأكَد ؽًل بن احلسني امرشًف مباًؾة ويفمثال: 

ٓة ٗة ِّٗ ِيُم  َا ٍَ ٍٔنُ  اى ْ٘ ٍَ ُّ َة اى ــــــ ُٕ َخ    ِى ُْ ْؿعِ  ِثَعقّّ  ااِلٌةمُ  َا  اىَغيَـــِت  ال اىنُّ
ِؿْة فٖ ٌة اىِؼالَفُح، ىََم  ٌْ ـٌت  َا ْٗ ًَ            َر ُؽوّّ  َرْغ َٕ ًَ  اى قِ  َوَرْغ ٍَ ِغــِت  االَْظ  اىنُّ
ئكِ  أَثة ٍُ َم  اى ْ٘ ْؿُب  ِاىَ ُٕ ــَؿةٌ  اى ِّ ْؿِف    ُة َُ ــِت  اىَلْيِت  َوّت  َوْىٓةنَ  ِث ِٓ ْيَذ ٌُ 
ُؽدْ َفة َم  ٌْ ْٕ ِٗ جة ََ  ٗة ُُ ًؽا االَنَْؿٌَ٘ ْث ًؿا َدفُ٘ي            َٗ ْ٘ يٕ َػ َؿِب  ااِلْقالِم  َٔ َٕ  َواى

 الجّ ْزٗ: مع العسبٔ٘ األّم٘ جتاّب ( ّصف4)
 امؾربَة: اجلَوش واظفًا حترك اخلطَب فؤاد امّضاؼر ًلولمثال: 

 َِ ٍَ ٌةِرُب  ِى ٍَ اللِ  فٖ اى ة   اىٔادي ِّ ّٗ ظةِب  َر ّرادِ  َدَغهِّ  اىؿّّ ُٔ  ِثةىــ
حُ  ِدْيَم  َانَْجؿُ  الّل  ٌُّ ـُْؿٍب  ُا ٕــــــــــ َفَؿْت    َٗ َُ  ََ ضةدِ  االَْغٔارِ  ٌِ ُْ  َواالَ

ِت  َٔ ؿاِظَو  ََ ٍَ عٌ  اى ُح ُمؿُّ ُِّ حٌ  َواىِجُ٘ي    َواالَِق َٕ ْذيَ ٌُ  ََ  االَْغٍــةدِ  ٌِ
َنْخ  ٌَ ، َدُؽكِّ  َو َٖ حَ  اىَجْغ َ٘ ْن  االَْصــــؽادِ وَ  َواىّذةرٗغِ، ،ةلّل ثِ    واِزقٍ  ٌِ

َؿٌب  عَ  َٔ ُّٔ َُ ًْ  َد ُٓ ُي ْٓ ًْ  نَ ُٓ ــ ٌُ ِت    َوُغال ْٔ ٍَ ؿَ  ِىي ْ٘ ؿٍ  َغ َكؼُّ  ِثِل٘ـــــةدِ  ٌُ
ًْ  َوَزَجْخ  ِٓ ْلِٓ  فٖ ِث ــٍح  نُوّّ  َُ َٓ ًُ    نَؿٗ ٍَ حُ  اىُغـاةِ  ِْ فُّ ِٔ ــــةدِ  َو ّْ ِـّ  اى

 علٕ: بً احلطني الػسٓف ( زثا5ٛ)
 صويق: أمحد ًلولمثال: 

ٍةءِ  االَْرِض  فٖ ىََم  ًْ  َواىكُّ آِدـ الِاِم  أَثٔ ف٘ٓة كةمَ    ٌَ ٍَ ًْ  اى  ْةِمــــــــــــــ
ِح  أَثة ٗة َ٘ ْي ِٕ ْو  آثةَءكَ    َقـــــــــْو  اىَجٓةى٘وِ  اى َْ َؿ  ْْ ِـّ ََ  اى ِت  ٌِ ْٔ ٍَ ًْ  اى  ٔةِو

ٌٔعِ  فٖ َثْغؽادُ  ِدْيَم  ـّة اىؽِّ ٍــ َٔ ٔادِ  َوراءَ  نُ    َو ًْ  َواىّنةمُ  اىكُّ  واِصـــــــــ
ْىؿُ  َؿنِْةَواْمذَ  ٍِ ْجؿى َف ٘ٔنِ  َقهُٔب  نُ    َوُىْجِة َٔ ُٕ ًْ  ثةنٖ اى  اىَعٍةِاــــــ

 الهربٚ العسبّٔ ٘ الجْزٗ برنسٚ ( التػّي6ٕ)
 بؾيوان)س َد امضِداء( ومهنا: كعَدة محمود حِدر امضاؼر هغممثال: 

ؿُٗف  َُ  َواىنُّ ْ٘ ْنِؿُق  اىُعَك كةً  ُٗ ٍْ ٘ٔنِ  فٖ   َم  َواالَْظفـــةدِ  االَْثِةءِ  ُٔ
 َٖ ْخ، اىّؿاٗةِت، ُامِّ  ِْ َُ ْٔ  اىٍ٘ـــــــــالدِ  ُظؿٍّ َمٓةَدةَ  نُوُّ    َوُدُٕٖ َا

يٕ َٔ َْ  ُمٌٕٔب  اْقَذفةَكْخ  َػْفِلٓة َو الِم   ٌِ  َواالَْوفـــــــةدِ  اىُلِ٘ٔد، َّ
ُؿْة ٍْ ــــ ِٗٔكؽُ  اىُّؾي َوْظَؽهُ  َص ٍْ ٘ؿانِ  َونُوِّ  رَ    اىَض ِّ ْعُي  اى  َرٌةدِ  ٌَ

 

ٝٓ)ِ ايؿاعط سٝسض قُٛز قكٝست٘ اييت بعٓٛإؽ: َا َٓاغب١ ْع  س ايؿٗسا٤(؟غ
ّاحتفالّالممل كةّالأردنيّةّالهاشميةّبمرورّمئةّعامّعلىّانطلاقةّالثورةّالعربيّةّال كبرى.

ّ

      

 المعاني. عن المباشر والتعبير الخطابيّة النبرة يستخدم -1
ََ  ٗة       ب:اخلطٝ فؤاد قٍٛ َجٌ  ّّٖ  ْث ِج ُِّ َخ  اى ُْ مَ  َوَا ْٔ َ٘ ًْ  اى ُٓ ِىالً  ٔةدَ   َكؽْ  واِرُز ذُّ َفِىال نةنَ  ٌة ٌُ ِْ ٌُ 

ٌُ امَلِينوُى امَلِلُك َأيًُّا يا      ايػالٜٝين: َؿطف٢ ايًبٓاْٞ ايػاعس ٚقٍٛ  الَغَلِب ال الشَِّزِع ِبَحقِّ اإِلماُم َأِنَت  طاِلُع
 إلى والتطلع العربية الشعوب وقعّعلى الذي الظلم ووصف العربية بالقومية الاعتزاز خلال من وحرارتها العاطفة بسموّّ يتصف -2

 التحرر.
 العربيّ. الّشعر عمود يلتزم -3
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 أضٝل٘ الدزع اليت يف الهتاب
١ٜٓ ايُٓاشز زضاغتو خ٬ٍ َٔ -1 ١َٓٝ ايجٛض٠ يؿعط ايؿعط  ايهرب٣, ايعطب

ٌُ ايصٟ َا -أ ٌٓ ثٛض٠ٝ أَْٓٗا ع٢ً ُٜسي١  ايعطٔب؟ ن

 

ْجَذِكٍة ٌُ يــٕ ااَلنْـــٔانِ  َٔ ًْ           َفْضـــًؿا َاَـــوُّ  َؿِب ااَلْظؿار ِانُّ ىَهُــــ َٕ ٍّ َثِــٖ اى  إٗ
ُْضةدِ  َانَْجـــــؿُ  الّل  ٚقاٍ: ََ االَْغٔاِر َواالَ ــــ ٌِ َفَؿْت  َُ ـُؿٍب          ْٕ َٗ ُح  ٌُّ ِدْيـــــَم ُا

ــــؿُ  #       َٚا ٚضز ع٢ً يػإ امٌٝ ايععِ ٌْ ُِّ ُح َواى َُ ُّ ِاالّ ِنِة ُي ْْ ـْو َا َْ ِّ          َو ِي ْْ ََ اِلَ ْكِيٍ٘ ٍُ ُؿ اى ٌْ َوَكْؽ ٔةَد َا

 ٗة أٗٓة اىٍيم اىٍٍ٘ٔن َةىّٕ    أُخ اإلٌةم ثعق اىنؿع ال اىغيتٚقٍٛ ايؿاعط ايًبٓاْٞ َكٛؿ٢ ايػ٬ٜٝين:

 .ايهرب٣ ايعطب١ٝ ايجٛض٠ بٗا ْازت اييت املباز٨ اغتٓتر  -ب

 

 

 اؿسٜح عٔ ايبعس ايسٜين يف ؾدك١ٝ ايؿطٜـ اؿػني بٔ عًٞ. ع١ًٌ -2

 
َٓٓكني اقطأ -3 ِٓ اآلتٝني اي ُٓا أدب ث  ًُٜٝٗا: ع

 ٍٛ(إىل دعٜط٠ ايعطب)قكٝست٘  يف اـٛٝب ؾ٪از ايؿاعط ٜك: 
يُْم  ٍُ ُّ  َثَِ٘م  َوفٖ فَ٘م  اى ــــــــــــ ُُّ ََ  َظقٌّ              َوِا  ِىاَلْظفـــــــــــــــــــةدِ  اٙثةءِ  ٌِ
 ََ ٌِ َْ  األَمةِوِس  َو ْؽُةنَ   ةَن أوْ َكْعُ َثِٖ ٌِ َٔ  َْ ؿٍ  ٌِ ٌِ َذَع  َاوثـــــــــــــــةدِ  ٌُ
َجَؿوا َفِةذا ُْ ْضؽِ  ا ٍَ َٔ  ِىي ْٓ ًْ  َف ُٓ نٔنَ   َقج٘يُـــــ ٍْ َٗ  ِّ يٕ ف٘ ًؽى َٔ  َوَقـــــــــؽادِ  ُْ

 ٍٛقكٝست٘)ؼطغو عني عٓا١ٜ ايٖطمحٔ(: يف ؾطسات إيٝاؽ ايؿاعط ٜٚك 
ْؿُش  َٕ ْؿُمَم  اى ْؽُـــــــةنِ  َفذٕ ٗة َٔ أَت   َٔ َُ َخ  أمْ  َاْث ْٔ ــالنِ  فٖ أْقَؿ ْٔ  اإِل
فةِاَف  َفَؿمٔا ُِّ ؿِٗلَم  فٖ اى َؽٌة ََ ِْ ِئٍا  ِٔ ِم  َٔ ْٔ َ٘ َم  ِث ٌِ عكـــةنِ  ُكؽو ٍِ  اى

ًْ  َوىَٔ ُٓ ُُّ ا ىٍَة اىُلئَب  َفَؿمٔا ا ْٔ ِة  َوَف ْٗ َو  َد لِ٘ٓ  َدَكضُّ ُِّ  اىلةُــــــــــٖ ِثةى
 ؟ايػابكني ايٓكني َٔ نٌ ميجً٘ ايصٟ املٛنٛع َا -أ

 

 ا٭ؾهاض اآلت١ٝ: ؼٌُ اييت ا٭بٝات اغتدطز  -ب

ًْ َفَؿمٔا اىلُ     ايعطب ع٢ً ٚألاي٘ عًٞ بٔ اؿػني بؿهٌ ا٫عرتاف -1 ُٓ ُُّ ا   ـَٔب يَوىَٔ ا ْٔ لِ٘ٓ اىلةُٖ  ىٍَة َوَف ُِّ َو ِثةى ة َدَكضُّ ًِ ْٗ  َد

ِّ         .اجملٝس باملانٞ ايتصنري -3 نـــَٔن ف٘ــ ٍْ َٗ    ًْ ُٓ َٔ          َقجُ٘ي ْٓ ْضِؽ َف ٍَ َجَؿوا ِىي ُْ  َفِةذا ا
 

ٟٝٓا يٮسساخ غذًِّا ايهرب٣ ايعطب١ٝ ايجٛض٠ ؾعط ُٜعٓس -4  .زضغت خ٬ٍ َا َٔ شيو ٚٓنح ايػٝاغ١ٝ, تاضخي

 

 اـٛاب١ٝ؟ بايٓرب٠ ايهرب٣ ايعطب١ٝ ايجٛض٠ ؾعط ٜتُٝع مَل -5

ٌٓ ميجً٘ ايصٟ املٛنٛع اغتٓتر -6  ٜأتٞ: َا يف بٝت ن

ٌل  َؤةَدْت      :ايهطَٞ غعٝس ايؿاعط قاٍ -أ ْٗ ِح  فٖ ُكَؿ َِىُّ ٌ  ًُ ْة    ُدل٘ ّـّ ْضؽِ  ِىٔاءَ  ِٔ ٍَ ْفَؿحِ  اى َ٘ ىؿُ  َفْي ُِّ                     اى

ـَ  َثِٖ     اهلامشٞ: قُس ايٓؿاعط قاٍ -ة ه٘ ِْ ًَ  انُّ  َص ْي ِّْ ؿٌ    ٔةٌر   اى ٌْ ِلؿِّ  ال َوَا ُٗ  ِّ                           َكؿارُ  ِث
يٕ قالمٌ     اـٛٝب: ؾ٪از ايؿاعط قاٍ -ط غِ  َٔ ْ٘ يٕ َقالمٌ   نُيّّٓة اىَضـَٗؿةِ  َم َٔ  ِّ َذأىُّقِ  دةرِٗؼ ٍُ                 اى
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 ابعّا: غعس املكأوٛز
 العربّية األقطار يف املقاومة شعر-1

   

 املطتعنس: ملكاّم٘ ّإثازتَا اهلنه ( اضتيَاض1)

 ٚاغتبسازِٖ؟ طػٝاِْٗ َٔ ٚاـ٬م املػتعُطٜٔ ٚد٘ ؽ: َا زٚض ايؿعطا٤ يف ايٛقٛف يف
ّالشعوب. همم استنهاض مهمة كافة يةالعرب الأقطار في الشعراء حمل

 امضايبّ: املامس أيب امتوويس امضاؼر أبَات  مثال:

ُت  ِاذا ْٕ ة اىنُّ ًٌ ْٔ ْكَذضَ٘ت  َانْ  ُثؽُّ  َفال  اىَع٘ةةَ  أَرادَ  َٗ  اىَلَؽرْ  َٗ
وِ  ُثؽُّ  َوال ْ٘ َضيـــــــٖ َانْ  ِىيُّ ِْ ؽِ  ُثؽُّ  َوال   َٗ ْ٘ هَِكــــؿ َانْ  ِىيَل ِْ َٗ 

َٖ  كةىَْخ  نَؾِىَم  َزِٖ   اىهةِاِــــةُت  ِى ْكَذِذؿْ  روُظٓة َوَظؽُّ ٍُ  اى
 اجلزائر: جورة يف امؾُىس سوامين ًلول مثال:

 ُٓ ث٘ ٓةرَ  َانْ  اىِجهْؿُ  اىؿُّ ِْ ٌو  َٗ ْ٘  ىَ
ؽوَس  َانْ  ؽَ  َٗ ْ٘  زةِاؿْ  اىَل

 ُٓ ث٘  اىِجهْؿُ  اىؿُّ
ْكَعَق  َانْ   َصاّلدٌ  ُٗ

 َصـاِاؿْ  َدْع٘ة َوَانْ 
 املكاّم٘: غَداٛ قدمَا اليت التطشٔات أٍنٔ٘ ( إبساش2)

١ٓٝ ايتهش     ٝات اييت قٓسَٗا ؾٗسا٤ املكا١َٚ؟ؽ: َا أُٖ
يق لاستكمال حافز ية لنيل السعي في السبق أهل به الذيّيبدأ الطر ّّ.للشعوب الحر

 

 اإلًطايل: الاس تؾٌلر ضد انوَبِة امللاومة زؼمي َعر اخملتار راثء يف صويق أمحد ًلول مثال:

ٌةلِ  ٖف ُرفةَدَم  َرنَـوا ُي   ِىـــــــٔاءً  اىؿّّ ِٓ ِْ ْكَذ كـــــــةءَ  َوجةَح  اىٔادي َٗ ٌَ 
ٓة ٗة ِّٗ ُف  َا ْ٘ دُ  اىكُّ َضؿُّ ٍُ هْكٔ  ِثةىَفــــــــــال اى َ٘ٔف  َٗ يٕ اىكِّ ٌةنِ  َٔ ُـّ ٌةءَ  اى ٌَ 

عةري ِديَم  ؽُ  اىىُّ ٍْ ــــــــؽٍ  نُوّّ  ِغ ُِّ َٓ ََ  َاْثيٕ  ٌُ ُؽوّّ  فٖ َفَةْظِك َٕ  َثــــــــــالءَ  اى
ْؿَت  ّّ٘ جَ٘خ  َفةْػَذْؿَت  ُػ ٍَ يٕ اى ٔى َٔ ُِّ ًْ   اى ة َدْجَِ  ىَ ًْ ًُّ  َاوْ  صة  َزــــــــــــــؿاءَ  َدُي

ؽُ  َاْفؿِٗل٘ة ْٓ ـُْؽْة األقٔدِ  ٌَ ْخ   َوىَعـــــــــ ضُّ َم  ًَ ْ٘ يَ ُِكـــــــةءَ  َاراِصالً  َٔ  َو
 فِلول: ؽىل مرص يثامثاّل امؾدوان من اخلالص يف املرصي امضؾب تضحَات ؼطوي فوزي ًعّور مثال:

ْث  َِ  َفذةكَ  َظؽّّ ظِٔش  َٔ ُٔ حْ  اى َٗ ةِر ٌّ ؽاً  ٗة  اى ِْ أْقةةَ  مة ْىؿَ  ٌَ حْ  ٌِ َ٘ ٌِ  اىّؽا
ْث  َِ  َظؽّّ فةلِ  َٔ َْ مَ  االَ ْٔ دوا َٗ ـــــؿُّ ٍَ َف   َد ْ٘ ٌةءِ  اْفَذَؽْوْة نَ ـــحْ  ِثةىؽّّ َ٘ ُِ  اىفة
 َِ َٔ ةٌٕ َو َٗ ذةٌٕ األ َ٘ ــــــٍة َواى َِ ًُ  َذَرَفْخ   ظ٘ ُٓ ُُ ٔ٘ ٌٔعَ اى ُٔ حْ  ؽِّ َ٘ ُِ  اىلة

َؽْت  ُّٓ ًْ  َوَدَك ُٓ ُُ ًْ  َفَجَؽْت  َاْصفة ُٓ ٌَ   ىَــــــــ ْ٘ َكحٌ  َٔ َؤرُّ ٌُ  ٌَ ْ٘ َٔ ــــــحْ  َو َ٘  ثةِن
 املكاّم٘: مػاٍد ( ّصف3)

ًّ لتكون      ايهبري٠. ايٓهبات عٓس ْعِ قكا٥سِٖ يف ٜتباضٕٚ ايؿعطا٤ نإ :ع١ًٌؽ:    المقاومة. على باعثا
 امفرويس: املس تؾمر ًد ؽىل دمضق ىكبة يف صويق أمحد ؾراءامض كعَدة أمريمثال: 

وٍ  ْ٘ ِةٗــــــــــــة ِىيَلؾاِاِف  ِثيَ ٍَ ِّ   َواى ٌف  َوراَء َقٍةِا ُْ ُق  َػ ْٕ  َوَو
َىَف  ِاذا ؿُّ  اىَعؽٗؽُ  َٔ ٍَ يٕ  ُاْفٌق  اْظ َٔ  ِّ جةِد َِ دُّ  َص َٔ  ُاْفـــــُق  َواْق
ارِ  َدمُ  ّٔ ُّ  اىسِّ ِؿُف ْٕ كـــــــــة َد ُْ ًُ َودَ   َفَؿ يَ ْٕ  ُّ ُُّ  َوَظــــــــــقِّ  ُٔرٌ  َا

ُذٓة ٌةَت  ِثالدٌ  َ٘ ًُ  دونَ  َوزاىٔا            ِىَذْع٘ـــــــــــة ِفْذ ِٓ ٌِ ْٔ ْجـــلٔا َك َ٘  ِى
ِح   ُّٗ ؿاءِ  َوِىيُعؿّّ ٍْ ؽٍ  ِثهُوّّ   ثـــــــــةٌب  اىَع َصٍح  َٗ ؿُّ ٌَ ــــــــَؽقِّ  ٌُ ُٗ 
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 العسبٔ٘: الكْمٔ٘ مفَْو ( تأنٔد4)
 كعَدتَ)جورة امؾراق(: يف اجلواُري همدي دمحم مثال: 

وُّ  َٕ ََ  َوّىٕ اىُّؾي ىَ ؿِ  ٌِ ْْ ٌٓ  اىؽُّ َل  َفال  راِصــــ ْ٘ ًْ  ِانْ  َٔ ُٓ  ِاالّ  َدْجَق  ىَ ٌِ ُة ٍَ  اى
ُث  ؿاقِ  َاْوًةعُ  ُدَعؽّّ ِٕ ــــــٍح  اى ٌَ ْٓ َِ ُدْة  ِث ُّ  ُدَؿدّّ  َواىَنــــــــٔاِرعُ  َاْقٔاُك

ؿوُٖ َوَكؽْ  ُّ   َوْظَؽةً  قِ اىنؿْ  فٖ َانُّ  َػجُّ ُٓ  َفَذْجهٖ َدْؽٔٔ نَِةِاُك ـــــ ٌِ  اىَضٔا
ؿوُٖ َوَكؽْ  ْؿِب  َانُّ  َػجُّ ُٕ ــــحً  ِىي ٌَ ْٓ ُٓ  ىَٓة الَظْخ  َكؽْ  َثنةِاؿُ   َُ الِاــــــ ََ  َو
جٔا ْؿَق  ْؾا َانُّ  َْ ـــحً  نةنَ  اىنُّ َٕ ة ُثؽُّ  َفال "  َودٗ ًٌ ْٔ ُٓ  ُدَؿدُّ  َانْ  َٗ داِاــــ َٔ  "اى

 

 الفلسطينية املقاومة شعر-2

 ايعطب؟ املكا١َٚ ؾعط يف ٚاغعٟا سٝعٟا إٔ ٜبٛأ ايؿًػ١ٝٓٝٛ املكا١َٚ ؽ: َا ا٭غباب اييت دعًت َٔ ؾعط
 .هذا يومنا حتى الصهيوني الاحتلال من فلسطين معاناة -2 .الدينية فلسطين مكانة -1

 ِٓ ١ٓٝ. يؿعط أقبشٛا ضَٛظٟا ؾعطا٤ أمسا٤ أبطظ ؽ: غ  املكا١َٚ ايؿًػٛٝٓ
براهيم ّال كرمي. ال كريم وعبد زَيّاد، وتوفيق وسميحّالقاسم، درويش، ومحمود ، طوقان فدوى أخته و قان،طو إ

   

 الرات: عً البشح مسسل٘ -أ
١ٓٝ يف َطس١ً ايبشح عٔ ايصات؟  ؽ: َا ا٭َط ايصٟ عٓبط عٓ٘ ؾعط املكا١َٚ ايؿًػٛٝٓ

ّّ.هويته عن البحث بأهمية المأساة أشعرته و المحتل، أنّشرّده بعد أرضه من المنتزع للاجئا الفلسطيني شخصية عن
 ط املكا١َٚ ايؿًػ١ٝٓٝٛ يف َطس١ً ايبشح عٔ ايصات؟عؽ: َا املٛنٛعات اييت تٓاٚهلا ؾ

ّ .النّضال إلى بالعودة،ّوالدعوة والأمل الفلسطينيون، لها تعرض التي المذابح ووصف الوطن، إلى الحنين
١ٓٝ يف َطس١ً ايبشح عٔ ايصات؟ ًّ وبالحزن الخطابية، بالنبرة        ؽ: مباشا آتػِ ؾعط املكا١َٚ ايؿًػٛٝٓ  المرّ. علىّالواقع ردّا

 

   اميكبة: بؾد امفوسطَين امضؾب ؽذاب معوراً  دروٌش محمود ًلول مثال: 

ِة ٌةذا ْ٘ َِ َُ  َص ْع ةُه؟ ٗة َُ ٌِّ  أ
َ ٍََُٔت  َظّذٕ ْ٘ َد ؿُّ ٌَ 

ؿُّ  ٍَ  اىَع٘ةةْ  فٖ ٍَُُٔت  ةً َف
ةً  ؿُّ ٌَ ؽَ  ٍَُُٔت  َو ِْ ْت  ِٔ ْٔ ٍَ  !اى

ْفىةِف  غةَثحَ  ٗة ْو  اىىُّ َْ  َْ  َقَذْؾنُؿٗ
هُ  اىُّؾي َانُّ  ْٔ ٌَ يِّّم  َدْعَخ  َر ِّ  َْ  اىَعـٗ

ءٍ  نََةيّ  ْٖ ٍخ  َم ّ٘ ُْكةْن؟ ٌَ  ِا
ْو  َْ  ََ ُُِّٖ َدْؾنُؿٗ ُْكةنْ  َا  ِا

 ََ ذٖ َوَدْعَفْ٘ َْ  ُصسُّ ةِ  ٌِ َٔ ُْ  اىِغْؿثةْن؟ َق
ِخ َواَ  ةه ٗة ُْ ٌّ  ُا

دٖ َوواىؽي َٔ ُو  َوِاْػ ْْ فةْق  َواالَ  َواىؿّّ
 ًْ يُّهُ َٕ  َاْظ٘ةءْ  ىَ

 

 اهلْٓ٘: ّتأنٔد الرات انتػاف مسسل٘ -ب

١ٓٝ؟  الفلسطينية. الثورة انطلاقة منذ         ؽ: َت٢ ظٗطت َطس١ً انتؿاف ايصات ٚتأنٝس اهل١ٜٛ يف ؾعط املكا١َٚ ايؿًػٛٝٓ
 طب١ املٓط٠ يف ؾعط املكا١َٚ ايؿًػ١ٝٓٝٛ يف َطس١ً انتؿاف ايصات ٚتأنٝس اهل١ٜٛ؟ؽ: َا ايصٟ أٓزت إيٝ٘ ايتذ

ية، الوعي نضج إلى ّوالإنسان. الأرض وتحرير المستقبل لصنع الواقع تجاوز بضرورة واليقين ووضوحّالرؤ
 محمود اميت ًلول فهيا: امرحمي ؼبد ومن ذكل أبَات امضاؼر مثال: 

ُو  ٍِ يٕ روظٖ َقأْظ ٓةوي فٖ ِثٓة َوُاْىلٖ   راَظذٖ َٔ دى ٌَ  اىـــــــؿُّ
ة ٌّ ؽٗــــــَق  َدُكؿِّ  َظ٘ةةٌ  َفِة ة   اىىُّ ٌّ ٍةٌت  َوِا ٌَ  ُِ غ٘ ــــــــــــــؽى َٗ ِٕ  اى

ْفُف  َُ ؿِٗف  َو ذـةنِ  ىَٓة اىنُّ َٗ ِةٗة ُورودُ    غة ٍَ ُو  اى ْ٘ َُ ِـــــــــــــٕ َو ٍُ  اى
ُل؟ َوٌة ْ٘ َٕ ْنُخ  ال اى ًْ  ِانْ  ِٔ َْ    ىَ ؼَٔف  أنُ  اىِعٍٕ َظؿامَ  اىَضِةِب  ٌَ
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.١ٓٝ ٝٓٔ زٚض ايؿعطا٤ ايعطبٞ يف ؾعط املكا١َٚ ايؿًػٛٝٓ  ؽ: ب
ّعنّفلسطين. للدفاع هبت التي العربية الأمّة ويحيون وشعبها، فلسطين عن قصائدهم في يدافعون شعراءّالعرب هبَّّ 

 اخلوري)األخطل امعغري(: بضارة انوبياين ًلول امضاؼرمثال:  

ْضؽُ  َق َوفُّ  ِصٓةداً  ٗة ٍَ ُّ  اى ِّ  اىغةرُ  ىَِجَف    ىَـــ ْ٘ يَ  االُْرُصٔاُة َٔ
ْخ  مَؿٌف  َْ َُ  ثة ِّ  ِفيَْكُ٘ ٕةىٖ َوِثِةءٌ    ِثـــ ٍَ ؽاُـــــٕ ال ِىي ُٗ 

َْ  قةَل  ُصْؿظةً  ِانُّ  ِذٓة ٌِ َٓ ُّ    َصْج ْذ ٍَ  َمَفذةُــــــــة ِثُؼنٔعٍ  ىََس
ة ًِ ٘ َُ ْضٔى ثةَظِخ  َوأ ُِّ ِّ  اى ة   ِثـــ َّ٘ َؿِث ْليَذةُــــــــة ُّ َرَمَفذْ  َٔ ٌُ 

 
 

    

 

 المقاومة. على التضحياتّوالحث وإبراز الهمم استنهاض عن الحديث عند سّيما الخطابية.ولا النبرة فيه تتجلى (1
َّ الشعراء تأكيد عن الحديث مثل:ّوالأفكار. المعاني في بالوضوح يتصف (2  المقاومة. مشاهد العربيةّووصف القومية
 الفلسطيني الشعب معاناة عن فيها التيّيتحدث درويش محمود قصيدة في ذلك يظهر،ّوقوّتها والقوميّة الوطنية العاطفة بحرارة يتسم (3

ية إلى وتطلع وعذاب وقتل تشرد من  .الحر
 

 أضٝل٘ الدزع اليت يف الهتاب
 ٚايعاطؿ١. املٛنٛعات, سٝح َٔ اهل١ٜٛ, ٚتأنٝس ف ايصاتٚانتؿا ايصات, عٔ َطسًتٝ٘: ايبشح يف ايؿًػ١ٝٓٝٛ املكا١َٚ ؾعط مسات بني ٚاظٕ -1

 َطس١ً انتؿاف ايصات ٚتأنٝس اهل١ٜٛ َطس١ً ايبشح عٔ ايصات 

 املٛنٛعات
 

 

   ايعاطؿ١

 

 

ٓٓل اقطأ -2 ١ُٓٓ ايؿ١ٝٓ ع٢ً اـكا٥ل َٚٓجٌ زضٜٚـ, قُٛز يًؿاعط ( ٌ أْا عطبٞغذ)قكٝس٠  َٔ اآلتٞ اي  ؾٝ٘: املته

 ِقّضْو 
ة َُ َؿثٖ أ َٔ 

 َاْصؽادي نُؿومَ  َقيَْجَخ 
خ َاْفيَُعٓة َوأَرًًة  ِْ  نُ

ة َُ ُٓ  أ  َاْوىؽي َوَصٍ٘
 ًْ  َاْظفةدي َوِىهُّو  ...ىَِة َدْذُؿكْ  َوىَ

ؼٔرِ  ْؾي ِقٔى  اىىِّ
ْو  َٓ  َقَذْةُػُؾْة َف

ذُ  ٌَ ًْ ُظهٔ  ك٘و؟ نٍَة هُ
 ِاَذنْ 

ْفَعِح  ِثَؿْاِس  ِقّضْو   األوىٕ اىىُّ
ة َُ ةَس  ال َانَْؿهُ  أ ِّ  اى

يٕ َوال َاْقُٔ  َاَظؽٍ  َٔ
ٖ ِّ ُخ  ٌة ِاذا َوىِه ْٕ  ُص

ًَ  آنُُو  ْغَذِىجٖ ىَْع ٌُ 
َْ  ..َظؾارِ  ..َظؾارِ   صٖٔٔ ٌِ
 َْ ٌِ جٖ َو ٌَ  َغ
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 .املكا١َٚ ؾعط ع٢ً إٜاٖا َٛٓبٟكا ,(يٛاقعا َطآ٠ ايؿعط)اآلت١ٝ:  ايعباض٠ ْاقـ -3

 

 .ايعباض٠ ٖصٙ ؾٓػط ؾًػٛني, ؾعطا٤ ع٢ً سهطٟا ايؿًػ١ٝٓٝٛ املكا١َٚ ؾعط ٜهٔ مل -4

 ًُٜٝٗا: عُا أدب ثِ اآلتٝني, ايٓكني اقطأ -5

 ايؿابٞ: ايكاغِ أبٛ ٜكٍٛ
ُو  ىََم  ْٗ َٔ ًِ  َوْؿَح  ٗة اى ْةِى ٍَ َْ  اى َي  ِاذا  َغؽٍ  ٌِ َٓ فَٔن، َُ َٕ ٌْ ْكَذ ٍُ ٍٔا اى ٍُّ  َوَو
ًَ  ِاذا ُُّ َجؽونَ  َظ ْٕ ْكَذ ٍُ ًْ  اى ـــــــــ ُْ ًَ  َوَوّجٔا ُكَ٘ٔد ٍِ  َظٍ٘ ْؼ ةنَ  اىكِّ ّٗ ًُ  َا يَـــــ ْٕ  َد
 َٔ ْغفٖ َعقِّ اى ُْ ُٗ  ًُّ ُي  ُز َٓ ِْ ِؽمُ  َقةِػُـــةً  َٗ ْٓ َ٘ المُ  مةدَ  ٌة َف ُّْ ًُ  اى ـــــــــ ُِ ْع َٗ  َو

 ٜٚكٍٛ ايبٝاتٞ:
 َْ ٍَٔت  ىَ ؽاء َٗ َٓ  اىنِّ

 ًُ ُٓ َؿةُ  اىِجْؾَرةُ  َف ْْ ُـّ  اىِفؽاء َاْرِض  فٖ َواى
 ًُ ُْ ؿُ  َواىَجْعؿُ  اىّكةِظُو  َو ْٕ ؿاء َوِم َٕ  اىنِّ

 ايػابكني؟ ايٓكني َٔ ْل نٌ ميجً٘ ايصٟ املهُٕٛ َا -أ

ّ.النصّالأول:ّاستنهاضّالهممّوإثارتهاّلمقاومةّالمستعمر
برازّأهميةّالتضحياتّالتيّقدمهاّشهداءّالمقاومة. ّالنصّالثاني:ّإ

 

ٓٓ ن٬ يف املكا١َٚ ؾعط خكا٥ل َٔ خكٝكتني اغتدًل -ب  .كنياي

ّ صين.ّ-  حرارةّالعاطفةّفيّكلاّالن
لنصّ- فيّا عاني،ّف كارّوالم فيّالأف ضوحّ ناهّّالو ماّب سيهدمّ نهّ لة،ّوأ لاّمحا صرّ حقّسينت كرةّأنّال شاعرّف ناولّال لأولّيت ا

 .الباطل.ّوالنصّالثانيّيتناولّفكرةّأثرّالشهداءّوتضحياتهم
 املكا١َٚ. ؾعط ٚقٛتٗا يف ايٛط١ٝٓ ايعاطؿ١ سطاض٠ ع٢ً غبل َا يف زضغتٗا اييت ايؿعط١ٜ ايؿٛاٖس َٔ زي١ٌ -6

 . ٜكٍٛ حمُٛد دزٜٚؼ:1
ُح االِ  ٍَ  ُْكةنْ ٌة ك٘

 َْ ََ  ِثال َو
 ًْ يَ َٔ  ِثال 

ٔاْن ؟ ِْ ُٔ ٍَُة   َودو
ُْكةْن؟ ُح ااِل ٍَ  ٌة ك٘

 ٜٚؿف أمحد غٛقٞ ْهب١ دَػل:
ُذٓــــــة ٌــــــةَت  ِثــــــالدٌ  َ٘ ًُ  دونَ  َوزاىــــٔا     ِىَذْع٘ــــــة ِفْذ ــــــ ِٓ ٌِ ْٔ ْجلــــٔا َك َ٘  ِى

 . ٜٚكٍٛ فٛشٟ عطٟٛ يف ايعدٚإ ايجالثٞ ع٢ً َؿس:2
دوا   ظَ  ؿُّ ٍَ َم َد ْٔ َٗ فــــــةلِ  َْ ـــــــــَِ االَ َٔ ْث   ؽّّ
حْ    َ٘ ُِ ٌةِء اىفة ـــــــــَف اْفَذَؽْوْة ِثةىؽّّ ْ٘  نَ

 . ٜٚؿف ضًُٝإ ايعٝط٢ ثٛز٠ اجلصا٥س قد املطتعُس:3
ُٓ اىِجهْؿُ  ث٘ ْكَعَق َصاّلدٌ   اىؿُّ ُٗ  َوَاْن َدْع٘ة َصـاِاؿْ    َاْن 
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 ٚا٫خت٬ف. ايؿب٘ أٚد٘ شانطٟا املكا١َٚ ٚؾعط ايهرب٣ ايعطب١ٝ ايجٛض٠ ؾعط بني ٚاظٕ -7

 اـكا٥ل ايؿ١ٝٓ املٛنٛعات 

ــٛض٠  ــعط ايجــــ ؾــــ
 ايعطب١ٝ ايهرب٣

  

 ؾعط املكا١َٚ
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 الٕسدٚ السابعٛ: قطاٖا وَ الٍجس يف العصس احلدٖح

ي  فّن     ؽ: ٚٓنح املككٛز باملكاي١. ّي، أدب    يتنإول ني 
ً
  موضوعإ

ً
 فيـه تظهـر وقـد عإطفتـه تجإههـإ، ؤثـإرة أو مإ فكرة بتقّبل قإرئه ؤقنإع بهدف معينإ

 .إلكإتب شخصية
 

ٝٓٔ َت٢ ظٗطت ٬ََح املكاي١ يف ا٭زب ا ٞٓ.ؽ: ب  يعطب
ّ.الحديثة العربية المقالة الوجوه بعض من أشبهت التي الجاحظ، رسائل صورهاّفي أحسن في وتمثلت للهجرة، الثاني القرن منذ

ّ

ٛٓض ايصٟ سسخ ع٢ً املكاي١ يف ايعكط اؿسٜح؟  ؽ: َا ايتٛ
خـذ

ّ
  إلمقإلـة شـكل إت

ً
عـن  بتحليـل فأصـبحت وأسـلوبــهإ، موضـوعهإ حيـث مـن آخـر مـنىًح  حـديثإ

ُ
 وتتنإولهـإ إلمعـإضة إلحيـإة إهرمظـ ت

ت إلقول: ؤنهإ نستطيع حنر  وإلتحليل.  مإلنقد
ّ
د
ُ
  ع

ً
 أدبّيإ

ً
إ
ّ
.  فن

ً
 جديدإ

 

 اؾسٜس. ٚظٗٛضٖا بكايبٗا اؿسٜح ايعطبٞ ا٭زب يف املكاي١ اْتؿاض يف نبرْي ؽ: اشنط َٔ ايكشـ ٚاجمل٬ت اييت هلا أثْط

ق( سنة) مجلة: لمجالتإ -2              .)إلوقإئع إلمّصية(إلصحف:  -1  م(. 1898)إلمشر
 

ِٓ أؾٗط نٓتاب ي  ؤبرإهيم-1ّّ.       املبهط٠ ايعطب١ٝ ايكشاؾ١ يف املكاي١ ؽ: غ
  محمود إسعبّ -3 .إلزيإت حسن أحمد -2 .إلمإزب 

ّ
 إدإلعق

 اؿسٜج١؟ ؽ: َا مسات ٚاـكا٥ل اييت اتكؿت بٗا املكاي١
سمت  .1

ّ
بية إلعإمة مث إلثقإفة ؤف وإلميل وإلخإصة، مةإلعإ مشكالتهم ومعإلجة إلنإس من مقربــهإ إت  وعقولهم.  إلنإس أذوإق لير

ي  مإلوضوح إتصفت .2
 
، ػ ي  وإلدقة إلتعبير

 
ي  إلوصف، وإؤليجإز ػ

 
 إلعرض.  ػ

 

ٝٓٔ عٓاقط املكاي١.  ؽ: ب
  ذإت إلمنإسبة إلكلمإت إختيإر فيهإ يرإع  َٛدع٠: يػ١ .1

ّ
  إلإلت إلوإضحةإلد

ً
 وإلزيإدة.  إلتكرإر عن معيدإ

ي  :املٛنٛع ٠ؾهط .2
ي  كإتب نظر وجهة عن تعي   إلنر

 
 مإ.  موضوع إلمقإلة ػ

ي  تسهم عاطؿ١: .3
 
ين، وتأثير  مفإعلية إلمقإلة فكرة تقديم ػ   كبير

ً
ي  تظهر إلعإطفة مإ وغإلبإ

 
 .إؤلنسإنية إلموضوعإت ػ

 

  

 الراتّٔ٘: املكال٘ -1
١ٓٝ؟    ؽ: َا أِٖ خكا٥ل املكاي١ ايصات

 ي  حّرة
 
 وإلنقإش.  إلجدل فيهإ يندر  ضإمط.  يضبطهإ إل ،طريقة عرضهإ  ػ

  ْع
ُ
 بهإ.  ستمرّ  حيوية تجربة عن إلكإتب، وتعي   شخصية بإبرإز ن  ت
 

  املْضْعّٔ٘: املكال٘ -2
١ٓٝ؟    ؽ: َا أِٖ خكا٥ل املكاي١ املٛنٛع

  ي  منطـق مـن يتطلبـه إلموضـوع ممـإ إلتقيـد عـىل تحـر
 
 تعرضـه بشـكل فـىهي  ئج،إلنتـإ وإسـتخرإج إلمقـدمإت وتقـديم وإلجـدل إلعـرض ػ

ي  إلشوإئب من خإٍل  ووإضح مبسط
  قد إلنر

ّ
 وإللبس.  إلغموض ؤف يتؤد

 فيهإ، جلية إلكإتب تكون شخصية إل  
ّ
 .إلسطور بير   مإ نرإهإ مإؤن

 ة. إجتمإعيّ  أو ة،سيإسيّ  أو ة،نقديّ  أو ة،علميّ  تكون قد 
 ة صفحإتهإ تكون أإل عىل أكي   أو صفحة تأخذ فقد موضوعهإ فكرة بتعدد حجم إلمقإلة يتحدد  كثير
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 ا٭ضزٕ؟ َٚا عٛاٌَ اْتؿاضٖا؟ املكاي١ ؽ: َت٢ عطؾت
ي  عرفت
 
ين إلقرن ػ   إلعشر

ْ
 إلصحإفة.  وظهور إلتعليم إنتشإر َر ؤث

.١ٓٝ ١ٓٝ ا٭ضزْ ٝٓٔ يف تٜٛٛط املكاي١ ا٭زب ِٓ أبطظ اجمل١٬ت اييت هلا أثْط ب  ؽ: غ
ي  يد(إلقلم إلجدة )مجل -1

ي  إلنإعوري عيس إأصدره إلنر
 
ي إلقدس (إلمنإر)مجلة  -2     م( 1952عمإن سنة) ػ

 
               .ػ

 .(أفكإر)مجلة  -4                 (.إألفق إلجديد)مجلة  -3
  

ِٓ أؾٗط  ا٭ضزْٝني. املكاي١ نٓتاب ؽ: غ
ي  إلنإعوري، عيس 

، عبإس، وخإلد إلحليم وعبد فريز، وحسن  ، وإبرإهيم إلكرؽي ي
 .جمعة وحسير   مصإروة، وطإرق إلعجلوب 

 
 

ي  للكإتب مقإلة مثإل: 
 معنوإن "أفكإر إلزمن":  جمعة حسير   إلدكتور إألردب 

                         

                    

                    

                     

 أضٝل٘ الدزع اليت يف الهتاب:
ّٓ مما ٜأتٞ:ع١ً -1  ل ع٢ً ن

 .ايٓاؽ ٚاقع َٔ بكطبٗا املكاي١ متتاظ -أ

 

 .ايكشاؾ١ ٚيٝس٠ املكاي١ -ب

 

 .ايعؿطٜٔ ايكطٕ َٔ ايجاْٞ ايٓكـ يف ز١ْٝا٭ض ا٭زب١ٝ املكاي١ : تٛٛضتع١ًٌ  -2    

 سٝح: َٔ املٛنٛع١ٝ ٚاملكاي١ ايصات١ٝ املكاي١ بني ٚاظٕ -3    

 .ايهاتب ؾدك١ٝ - ز   اؿذِ. - ب   ايعطض. ططٜك١ - أ
 شخصية الكاتب الحجم طريقة العرض 

ـــــــــــح  اىٍلةى
 اىؾاد٘ح
اىٍلةىح 

 اىًٍٔٔٔ٘ح

 اآلت١ٝ: ا٭غ١ً٦ عٔ أدب ثِ زضغتٗا يتاي املكاي١ إىل عس -4

   .املكاي١ يف املٛنٛع ؾهط٠ سسز -أ

    املكاي١؟ ع٢ً تػًب اييت ايعاطؿ١ َا -ب

 َا َس٣ اْػذاّ عٓٛإ املكاي١ َع َٛنٛعٗا؟ -ز

 

 .املكاي١ تًو خكا٥ل َٔ خكا٥ل ث٬خ ٖات -ز

- 

- 

-  . 

 )َٔ ايٓدزع(   .عطب١ٝ َتساٚي١ ثكاؾ١ٝ ف٬ت ٚث٬خ َؿٗٛض٠, أضز١ْٝ ثكاؾ١ٝ ف٬ت ث٬خ اشنط -5      
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 ثاٌّٗا: اخلاطسٚ
 ؽ: ٚٓنح املككٛز باـاطط٠.

 وتعــي  عــن فكــرة عإرضــة طإرئــة كأنهــإ ومضــة ذهنيــة أو شــ فــّن 
ً
ة نســبّيإ ي حــديث، وهي قصــير ي نــي 

 
عورية، وهي تنــدرج تحــت عنــوإن ثإمــت ػ

 إلصحيفة أو إلمجلة، وتكون عإدة مال عنوإن. 

ي  مإلصحإفة               ؽ: مباشا اضتبٛت اـاطط٠ يف ْؿأتٗا؟
 
 وإإلجتمإعية وإلسيإسية.  وإلثقإفية إألدبية منإحيهإ مختلف ػ

 خاطط٠(؟)ؽ: َا ز٫ي١ ن١ًُ
 وإآلرإء.  إألمور من يمّر مإلذهن مإ وهو إلقلب، أو مإلنفس جإل أي (طر)مّر مإلخإ عبإرة من كلمة "خإطرة" مأخوذة

ِٓ أؾٗط ايهتاب ايعطبٞ ايصٜٔ اؾُتٗطٚا ،         اـاطط٠. بهتاب١ ؽ: غ ، وخليل أحمد أمير  ي
إن إلسكإكين  إن.  خليل وجي    جي 

ِٓ أؾٗط نٓتاب اـاطط٠ َٔ ، حسن دوأحم وإلنإ مإمكغ، جرإر، صالح         ا٭ضزْٝني. ؽ: غ ي ي  وإبرإهيم إلزعن 
 .إلعجلوب 

 .ايػطٜع١ ايكطا٠٤ َتًٛبات ٚتت٤٬ّ َع باي٘, يف خيٛط َا يف سسٚز هلا يٝؼ دٛاْب إىل اـاطط٠ ناتب ٜتٛطم إٔ ميهٔ : ع١ًٌ
ه يغلب

ّ
ي  إلجإنب إلخإطرة عىل ألن

ء إلوجدإب   إلجيإشة.  وإلعوإطف إلصإدق مإؤلحسإس إلمىلي
 

 

ة تكون عإدة إلخإطرة احلذه: -1  .صفحإت عدة تبلغ فقد إلمقإلة إأمّ  إلصفحة، تتجإوز إل قصير

إهـير   إألدلـة ؤيـرإد عـىل إلخـإطرة تعتمـد إل األدّلـ٘ ّالـرباٍني:   -2 ي  ذلـك نجـد بينمـإ مـإ، قنإعـة أو رأي ؤلثبـإت وإلي 
 
 ػ
ً
 خإصـة إلمقإلـة، وإضـحإ

 .إلموضوعية إلمقإلة

ي  الفهسٗ: -3
 
ي  إأمّ  وطإرئة، تهإلحظ وليدة إلخإطرة ػ

 
 .ومنتقإة مدروسة إلمقإلة ػ

 .محددة وعنإض خإ  شكل للمقإلة بينمإ متوإصلة، وإحدة كفقرة بتلقإئية إلخإطرة تكتب الػهل: -4

 
   

ي نفس كإتبهإ.  .1
 
 قوية إلتعبير تعي  عمإ ػ

 .إلقإرئ ؤدرإك مستوى مع تتالءم وجملهإ متوإزنة وإضحة، فكرتهإ أن تكون .2
إ تعتمد .3

ً
  لهإ يجعل مإ وإإلستعإرإت إلمجإزية وإلتشبيهإت إلصور إلفنية عىل ونوعه موضوعهإ محسب أحيإن

ً
إ ي  تأثير
 
 .إلقإرئ نفس ػ

 
 
 
 

ي  للكإتب مثإل: 
:  ؤبرإهيم إألردب  ي

 إلعجلوب 
                       

                            

                       .     

                    .

 ..                       

                         

                        

                     

                 ..    

 

ٝٓٔ أغًٛب ايهاتب  ْؿػ٘. يف جيٍٛ عُا إبطاِٖٝ ايعذًْٛٞ يف ايتعبري ؽ: ب
ـمَ إلوضـوح وُج 

 
 ل
ُ
  إلقـإرئ ؤدرإك مسـتوى تالئـم متوإزنـة ه

ً
عىل وإلتكلـف، إلتعقيـد عـن معيـدة ثقإفتـه كإنـت أّيـإ كـير 

ي  إلجإنـب وإلير
 يطلـب حـير   إلوجـدإب 

ي  إلحإل من إلنجإة سبل إلتمإس
 .ؤليهإ إنتهينإ إلنر
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 أضٝل٘ الدزع اليت يف الهتاب:
 .ٚاق٬ٛسٟا يػ١ اـاطط٠ عطف -1

ّ. لغة:ّماّيمرّّبالذهنّمنّالأمورّوالآراء
ية ّ. اصطلاحًا:ّفنّنثريّحديث،ّتعبرّعنّفكرةّعارضةّطارئةّكأنهاّوَْمضةّذهنيةّأوّشعور

 
 .ٚايعٓٛإ ٚايؿهط٠, اؿذِ, :سٝح َٔ ٚاملكاي١ اـاطط٠ بني ٚاظٕ -2

 ايعٓٛإ ايؿهط٠ اؿذِ 
 تهٕٛ عاد٠ بال عٓٛإ. ٚيٝد٠ حلعتٗا ٚطاز١٥. عاد٠ تهٕٛ قؿري٠ ال تتذاٚش ايؿفش١. اـاطط٠  

 عاد٠ ٜهٕٛ هلا عٓٛإ ٜعرب عٔ َكُْٛٗا. َدزٚض١ َٚٓتكا٠. قد تبًؼ عد٠ ؾفشات. ي١ املكا
 ٜأتٞ: َا ع١ًٌ -3

 .سسٚز هلا يٝؼ دٛاْب إىل اـاطط٠ ناتب تٛطم -أ

 لأنهّيغلبّعلىّالخاطرةّالجانبّالوجدانيّالمليءّبالإحساسّالصادقّوالعواطفّالجياشةّفيّكلّماّيخطرّبباله.
 ألٕ ذيو جيعٌ هلا تأثرّيا يف ْفظ ايكازئ.      .اـاطط٠ نتاب١ يف ي١ٝاؾُا ايؿ١ٝٓ ايكٛض تٛظٝـ -ب

 .(قٝس اـاطط(نتاب٘  اؾٛظ١ٜ ايكِٝ ابٔ تػ١ُٝ -ز

ّلأنهّأرادّأنّيثبتّماّيخطرّلهّمنّخواطر؛ّفقيدهاّبالكتابةّكيّلاّتنسىّلماّأوردّفيهّمجموعةّمنّالخواطرّالتيّتُعنىّبالقيمّالإنسانية.
 

 تًٝٗا: اييت ا٭غ١ً٦ عٔ أدب ثِ , أَني أمحس يًهاتب ١اآلتٝ اـاطط٠ اقطأ -4

                         

                   .    

                        

                        

                     

                   

                

 اـاطط٠؟ عاؾتٗا اييت ايؿهط٠ َا -أ

ّرّوالشرّ.ضميرّالإنسانّمحركهّللخيّ
 .يًداطط٠ ايؿ١ٝٓ اـكا٥ل َٔ خكٝكتني ع٢ً اـاطط٠ َٔ َجٌ -ب

ّالفكرةّواضحة،ّوالجملّمتوازنةّوملائمةّلإدراكّالقارئ.
 .ٚاجملاظات ايتؿبٝٗات ايؿهط٠, ٛحنٚ ايٛدساْٞ, اؾاْب َطاعا٠ اؿذِ,    سٝح: َٔ أَني ٚأمحس ايعذًْٛٞ إبطاِٖٝ :خاططتٞ بني ٚاظٕ -ز

 
 

 ايتؿبٝٗات ٚاجملاظات ٚنٛح ايؿهط٠ اْب ايٛدساَْٞطاعا٠ اؾ اؿذِ

إبطاِٖٝ 
 ايعذًْٛٞ

 أمحس أَني
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 ثالجّا: الكصٛ الكصريٚ:

ّ  فن  ؽ: ٚنح املككٛز بايكك١ ايككري٠. ي  .إلهوآم وتطلعإته ومشكالته إؤلنسإن قضإيإ تعإلج مإ حكإية يتنإولّي ني   أدب 

ٝٓٔ اآلضا٤ سٍٛ بسا١ٜ ايكك١ ايككري٠.  ؽ: ب
  إلبـإحثير   مـن يـرى كثـير 

ّ
ي  إألوروبيـة إلقصـص أن

 
  أوروبـإ نهضـة عّصـ ػ

ّ
ي  إلفـإرشي  مـإألدب رتتـأث

 
 كتإب)كليلـة ودمنـة(، إلـذي إلمتمثـل ػ

ي  إألسإسية فكرته وكإنت إلعربية ؤف إلمقفع إبن ترجمه
  إلقصص إلنر

ُ
 .إلحيوإن نألُس  عىل قإلت

١ٓٝ تسٍ ع٢ً سهٛض ايكٓك١ؽ: اشنط   ايعطبٞ. ا٭زب يف مناشز أزب
ي  قصص   :إلعربية إألمثإل .1

 
 محكم.  ؤطإر ػ

( مع قصة)زنوبيإ(، وقصة مثل إلقديمة إلعإطفية إلقصص معض .2  عوف.  بنت أسمإء )إلُمَرقش إألكي 
ي  إلقصص .3

قيت إلتإريخية إلنر
ُ
مل وبطولتهم، أيإم إلعرب من إست

ُ
 .كإتبيهإ مخيالت فيه وأع

ي قطإر( لمحمد قصة   .عًٝ٘ املتعاضف ظٗطت بايؿهٌ عطب١ٝ قكري٠ قك١ نط أٍٚؽ: اش
 
 تيمور.  )ػ

ِٚ ٞٓ. ايكك١ نتاب أؾٗط ؽ: غ ي  سيف إلدين ومحمود ؤدريس، ويوسف تإمر، زكريإ   ايككري٠ يف ا٭زب ايعطب
 .إؤليرإب 

١ٓٝ ظٗطت با٭ضزٕ. ي إلليل( مجموعة  ؽ: اشنط اشنط أٍٚ فُٛع١ قكك
  غنيمة.  أبو بىحي ص م( لمحمد1922) )أغإب 

١ٓٝ ١ٓٝ اجملُٛع١ ايككك ٝٓٔ أُٖ  .ايسٜٔ اإلٜطاْٞ غٝـ ّ( حملُٛز1937()أٍٚ ايؿٛط)ؽ: ب
1.  

ّ
 طويل.  قصصي  شوط مدإية تعد

2.  
ّ
 إلمتتإلية.  طوإل إلعقود وتطويرهإ تجربته متإمعة من ن إلكإتبتمك

ي  أسهم إلكإتب .3
 
ة مكإنة تأكيد ػ  .إألدبية إلفنون بير   إلقصة إلقصير

 ا٭ضزٕ؟ يف ايككري٠ ايكك١ ؾٔ تٛٛض ع٢ً اييت غاعست ايعٛاٌَ َاؽ: 
 أّاًل: العامل الطٔاضٕ: 

١ٓٝ؟ ٞٓ زٚض يف تٜٛٛط ايكك١ ايككري٠ ا٭ضزْ  ؽ: نٝـ نإ يًعاٌَ ايػاٜػ
ة إلقصة تطور عىل سإعد كبير  م( ؤسهإم1946) عإم مملكة ؤف ؤمإرة من لألردن إلسيإسية إلبنية لتغير  كإن ي  إلقصير

ر
 إلحيـإة منـإحي  وبـإػ

  عبد أن إلملك مإسيّ  وإل إألدبية،
ّ
  رحمه – إألول إلل

ّ
ي  شإركوإ ممن كإن – إلل

 
 .وذإك إلتطور إلنهضة هذه قوإعد ؤرسإء ػ

 ثاىًٔا: العامل الجكايف: 
١ٓٝ؟  ؽ: َا زٚض ايعاٌَ ايجكايٓف يف تٜٛٛط ايكٓك١ ايككري٠ ا٭ضزْ

1.  
ّ
ي  وسعإلت

 
  إلتعليم ػ

ً
  نوعإ

ً
 ختلفة. إلم ممرإحله وكّمإ

.  لحركة وإلدإعمة بهإ إلمعنية إلمؤسسإت وتعدد وسإئل إلثقإفة إنتشإر .2  إلنشر
.  إؤلنتإج بنشر  إحتفت ثقإفية مالحق خصصت إألردنية معظم إلصحف .3  إلقصصي
، وإتحإد إلكتإب ورإمطة إلقلم، أشة مثل: نإدي وإلثقإفية، إألدبية وإلروإمط ظهور إإلتحإدإت .4 إب إألردنيير 

ّ
 .إألردنيير   وإألدمإء إلكت

ٝٓٔ شيو. بايط١ٜ٩ اؿكب١ ٖصٙ يف ايككري٠ ايكك١ ؽ: اٖتُت  ايساخ١ًٝ, ب
، عنإيـة كبـير  هنـإك يكـون أن دون إإلنفعإليـة، وحركتهـإ ونبضـهإ إلشخصـية عـن أعمـإق تكشـف أصـبحت ي  كونـه حيـث مـن ؤإل مإلعـإلم إلخـإرح 

 
ً
إ ة ويتبع إلدإخلية، وحركتهإ إلشخصية إلنفعإإلت  مثير  .بنفسه قصته يروي إلذي إلمتكلم إلرإوي عىل إدإإلعتم ذلك كي 

ِٓ أؾٗط ايهتاب يًكك١ ايككري٠ اؿسٜج١ َٔ ا٭زبا٤ ا٭ضزْٝني.  ؽ: غ
، جمإل   ي   وعقلة حمدإن، أبو وجمإل نإح 

ّ
 .إلعدوإن ومفلح إلنوإيسة، ونإيف وسعود قبيالت، إلشعالن، وسنإء إد،حد

    

 ( احلدخ:1)
 باؿسخ, يف ايكك١ ايككري٠.  ؽ: ٚٓنح املككٛز

ي  إلعنـإض أوضح هو
 
هـإ و إلقصـة ػ ، أكي 

ً
ي  إلوقـإئع مـن مجموعـة وهـو شـيوعإ

 معضـهإ ويتبـع بـبعض معضـهإ يـرتبط وإألفعـإل إلـنر
،
ً
ة.  إلقصة تقوم وعليه معضإ  إلقصير

عدد، إل يتصف مإلوحدة ألنه  ٜعس عٓكط اؿسخ َٔ أبطظ عٓاقط ايكك١.: ع١ًٌؽ: 
ّ
  إلقإرئ.  إهإنتب ويستقطب إلت

 ايهاتب ايٛسس٠ يف اؿسخ, ٜٚػتكٛب اْتباٙ ايكاض٨؟ حيكل ؽ: نٝـ
ي  ويصـف إلموإقـع إلَمشـإهد يرسـم فهـو سـهلة، ؤف طريقـة يعمـد 

هـإ محيـث تصـبح إألحـدإث فيهـإ تـدور إلـنر
ّ
 إلمشـح سـتإئر مـن سـتإرة كأن

  .إلخلفية



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 93اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ثأكو ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح               اىىفعح /   املضااي األدبَة /ٔؿثٖ دؼىه

 ( الػدْص: 2)
     ؽ: ٚنح املككٛز بايؿدٛم يف ايكك١ ايككري٠.

ي  هي       
 معه.  وتتفإعل مه إلمرتبط إلفعل معهإ يحدث أو إلحدث لهإ يقع إلنر

  ايكك١. يف ٚتؿٜٛل إَتاع َكسض اإلْػا١ْٝ : تعس ايؿدك١ٝع١ًٌؽ: 

  
ّ
إ هنإك ألن  طبيعيًّ

ً
  .إلشخصية ودرإسة إلنفسي  إلتحليل ؤف ؤنسإن كل عند ميل

  مإّل ك       الصماٌ ّاملهاٌ(:)( الب3٘ٝٔ)
ّ
 .إلطبيغي  هإصل بوسطيت

 ( احلْاز: 4)
 إلقصة.  شخو  من أكي   أو شخصير   بير   يجري كالم كل                            ؽ: ٚٓنح املككٛز باؿٛاض, يف ايكك١ ايككري٠.

 ايككك١ٝ. سبهت٘ ٚبٓا٤ ايؿدٛم ضغِ يف ايهاتب ٜعتُسٖا اييت أِٖ ايٛغا٥ٌ َٔ : اؿٛاضع١ًٌؽ: 
 
ّ
ي  إلقصة شخو  بوإسطته تتصل ألن

 
  بينهإ مإ ػ

ً
  إتصإال

ً
  ضيحإ

ً
إ   .مبإشر

 ايكك١؟ يف ؽ: َا أْٛاع اؿٛاض
)إلمونولوج إلحوإر -1 ي  ذإتهإ مع إلشخصية حديث : وهو)إلدإخىلي

 
 .إلقصة ػ

)إلديإلوج إلحوإر -2 ي  .حديث من إلقصة شخو  بير   يدور مإ : وهو)إلخإرح 

 العكدٗ(: )( احلبه5٘)
ي  إألحـدإث سلسـلة  ري٠.ؽ: ٚٓنـح املككـٛز باؿبهـ١, يف ايككـ١ ايككـ     

ي  تجـري إلـنر
 
  تتـأزم حيـث إلقصـة، ػ

ً
 ؤف إلـذروة، وصـوال

 إلشخو .  عن تنفصل إل وهي  .إلسببّية برإمط عإدة مرتبطة

ي مدإيـة  ؽ: أٜٔ تهُٔ بسا١ٜ اؿبه١ ْٚٗاٜتٗـا؟ 
 
ي إلقصـة إلّصـإع مـدإيتهإ ػ

 
ي  وإلحـإدث ػ

ي  إألوف إلمرحلـة هـو إلمبـدب 
 
 إلّصـإع، ػ

 .إلحبكة ةنهإي هي  ونهإية إلّصإع

 َآ٘(: الّي) ( احلّل6)
 بإسساُٖا. ايككري٠ ايكك١ ؽ: اشنط ايٓٗاٜتني ايًتني َٔ احملتٌُ إٔ تٓتٗٞ

 املفتْس٘:  َآ٘الّي -1
     ؽ: نٝـ ؼكل ايٓٗا١ٜٝ املؿتٛس١ يف ايكٓك١؟

ك                             ي  إلكإتب يير
 
كأن مجإإل قصته نهإية ػ ي  إمقصته مإستفه يختم للتفكير

 
ة.  إلصفحة ختإم ػ  إألخير

ٝٓع ايٓٗا١ٜ امل   للقإرئ ؤثإرة أكي           تٛس١ يف ايكٓك١ ايككري٠؟ؿؽ: َا ايصٟ مي
ً
إ ودفعإ

ًّ
 وتجهد.  تنشط ؽي  لمخيلته لفضوله، وحث

 املػلك٘: َآاتالّي -2
ي  إلحل أوجد قد إلكإتب يكون        ؽ: نٝـ ؼكل ايٓٗا١ٜٝ املػًك١ يف ايكٓك١؟

 
ي  ته، تردقص نهإية ػ

 
 تقريرية.  ؤخبإرية صيغة ػ

 (ايك٠ٛٗ ٚاـطٜـ)بعٓٛإ  سساز عك١ً ا٭ضزْٞ يًهاتب قكري٠ قك١ منٛشز: مثال
 ..اىٖى٘ا  ثىجؼ  صىذسٛ ألٍىأ اىْبفىزح إىىٚ ٗارغٖذ اىغشٝش رشمذ..ثقيٞو ٗاىْصف اىضبىضخ رغبٗصد قذ ثٖب فئرا اىغبػخ، إىٚ ّٗظشد اىْ٘س أشؼيذ ٍجنشاً، )أفقذ 

..ضٞقخ دٗائش فٜ رْزشش اىضؼٞفخ اىْ٘س خٞ٘ط ىَؾذ أّٜ غٞش اٍٟش، شٞئبًثبدا أٍٞض فيٌ ىؼزَخ،ا دإَزْٜ

..ىيؼجبدح اىْبط ىٞذػ٘ ٝغزؼذٗٝزؾفض اىَؤرُ ىؼئ اىغَبػبد، خشخشخ رأرٜ ثؼٞذ ٍِٗ ..شٜ  مو ػيٚ ٝطجق اىصَذ

ً  أَؽظ   ريىل اىيؾظىبد فىٜ ..اىظيَىبد ثؾىش ّؾى٘ ٗٝزغٔ سدائٔ، صْبٝب ٗٝيَيٌ أطشافٗشبؽٔ، ٝغؾت ذأفج اىفغش، رَيَو ؽَْٞب إىٞٔ اىخ٘ف ّٗفز اىؾٞبح، ثذثٞت اىظال

 اىٞقظىخ ثشٗػىخ ٍؼىٜ اىغَٞىغ ىٞغىزَزغ فىٌٖٞ أثؼىشاىؾشمىخ أُ فنشد  ..اىََٞض اى٘ؽٞذ اىشٜ  ٕٜ اىزْفظ ّغَبد اىجٞذ.مبّذ أطشاف فٜ ٗرغ٘ىذ ..اىْبفزح رشمذ 

ً ىنِ اىَجنشح، ..أثٜ ٝب اىخٞش صجبػ:ٕٗ٘ٝق٘ه فبعأّٜ خيفٜ ٍِ ص٘رب

ِ؟ إىٚ اىزفذ  - ٍَ اىخيف:

!ثِْشش -

ٜ  أفغذدَ ٗ ٗىذٛ ٝب أخفزَْٜ قبئالً: ىٔ اثزغَذ - ..خط زٜ ػي

 اىزٛ اىذساعخ ثشّبٍظ ػيٚ أعٞطش أُ أؽججذ  - ..ٗضؼذ 

 ..للا  ٗف قل -

..أشٖش ثجضؼخ ػششح اىغبدعخ رؼذٙ  اإلسادح، اىؼَشق٘ٛ ٍقزجو فٜ فزًٚ ..فٞٔ أفنش سؽذ  ..ٗاىؼضً اإلسادح ػْٞٞٔ ٗفٜ اىزصٌَٞ، ٗعٖٔ ٗفٜ رشمْٜ

ب اىصغٞشح)ساّٞخ(. رْفظ ص٘د إّٔ اىص٘د؟!.. ٕزا ٍب مزٖ  ً ػبد أُ إىٚ قيٜ ؽش   اىطف٘ىىخ ٍالٍىؼ فشأٝىذ إىٖٞب، ّظشد عغَٖب، ػيٚ اىغطب  سرجذ ..اىزْفظطجٞؼٞ ب

.مزىل ٕٜ ٍّٖ٘ب فٜ ؽزٚ ..اىؾشمخ مضٞشح شقٞخ، طفيخ ٍِ ىٖب ٝب .ٍؾٞبٕب ػيٚ ٗص٘ساىجشا ح ٗعٖٖب ػيٚ

، ..اىصغٞشح ثٖزٓ أفنش أّب سثَب)فبسد(ٗ ..اىقٖ٘ح ّغٞذ ىقذ آٓ؛ .اىقٖ٘ح ٗاّغنجذ اىغبص اّطفأ ٍزأخشاًفقذ ٗصيذ ىنْٜ أعشػذ 

..فبثزغَذ  أثٜ؟ ػيٚ)اىغبص(ٝب شٜ  ْٕبك عأه)ثِْشش(:ٕو
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 تاب:أضٝل٘ الدزع اليت يف اله
 عطف َا ٜأتٞ: -1

 ايكك١ ايككري٠, اؿٛاض ايساخًٞ, اؿبه١.
 فٔ أدبٞ ْجسٟ ٜتٓاٍٚ سها١ٜ َا تعاجل قكاٜا اإلْطإ َٚػهالت٘ ٚتطًعات٘ ٚآَاي٘ايكؿ١ ايكؿري٠ :. 
 ًٞسدٜح ايػخؿ١ٝ َع ذاتٗا يف ايكؿ١احلٛاز ايداخ :. 
 ال تٓفؿٌ عٔ ايػخٛفايطبب١ٓٝىل ايرز٠ٚ، َستبط١ عاد٠ بسابط : ضًط١ً األسداخ اييت جتسٟ فٝٗا ايكؿ١ سٝح تتأشّ ٚؾٛاّل إاحلبه١ ٖٞٚ ، . 

 
 

 ١ ايككري٠ سهٛض يف ا٭زب ايعطبٞ ايكسِٜ, ٚنح شيو.ٓكيًك -2

ـْ يف إطاز حمهِ، ٚترنس املؿادز بعض ايكؿـ ايعاطف١ٝ ايكدمي١ نُجاٍ عًـ٢ ايبداٜـ١ املبهـس٠ ي    عٗـٛز  ٜتُجٌ ذيو يف األَجاٍ ايعسب١ٝ اييت ٖٞ  قؿ
َع أمسا٤ بٓت عٛف، نُا نإ يًعسب قؿـ تازخي١ٝ اِضتكٝت َـٔ   (امُلَسقِّؼ األنرب)، ٚقؿ١ ا(شْٛبٝ)قؿ١  :يكؿري٠ يف ايرتاخ ايعسبٞ، َجٌايكؿ١ ا

 أٜاَِٗ ٚبطٛالتِٗ ٚأعٌُ فٝ٘ خمٝالت ناتبٝٗا.
 

 

 َا ٜأتٞ: ع١ًٌ -3

 ٜعس عٓكط اؿسخ َٔ أبطظ عٓاقط ايكك١. -أ              

 يف ايكك١ َٔ َكازض ايتؿٜٛل ٚاإلَتاع.ايؿدٛم  -ب              
ًّا طبٝعّٝٓا عٓد نٌ إْطإ إىل ايتشًٌٝ ايٓفطٞ، ٚدزاض١ ايػخؿ١ٝ.  ألٕ ٖٓاى َٝ

 اؿكٝك١ٝ يًكك١ يف ا٭ضزٕ. حملُٛز غٝـ ايسٜٔ اإلٜطاْٞ ايبسا١ٜ( أٍٚ ايؿٛط)  تعس اجملُٛع١ ايككك١ٝ  -ز

كٛد املتتاي١ٝ، ٚأضِٗ َٔ خالٍ غخؿٝت٘ ٚثكافت٘ يف تأنٝد َها١ْ ايكؿ١ ايكؿـري٠ بـني   ألْ٘ متهٔ َٔ َتابع١ جتسبت٘ ايكؿؿ١ٝ ٚتطٜٛسٖا طٛاٍ ايع
 ايفٕٓٛ األدب١ٝ .

 )َٔ ايٓسضؽ( ١ ايككري٠ يف ا٭ضزٕ.كبني أِٖ عٛاٌَ اظزٖاض ايك -4
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 زابعّا: الطريٚ
ٔٓ ايػري٠.  ؽ: ٚٓنح املككٛز بؿ

ي فن ي  ني  ّ   ذإت ؤنسإنية شخصية حيإة يتنإول أدب  إق، تمير عتمد وإفير
ُ
 إلقصصّية.  إلروح فيهإ ت

ٔٓ ايػري٠  ؾٔع١ًٌؽ:  ٞٓ : ٜعٓس ؾ  سٓط. غري قكك
ه  

ّ
ي  مإلتإريــــخ مرتبط ألن

  يكون فيهإ أن ويمكن إلشخصية، لصإحب إلحقيؼر
ْ
 مإلتإريــــخ.  ُيخلّ  إل إلذي إلخيإل من رقد

ِٓ املٛنٛعات اييت ممهٔ إٔ ٜتشٓسخ عٓٗا ناتب ايػري٠ باإلنا  ؾ١ إىل اؿسٜح عٔ قاسب ايػري٠ اـآق١؟ؽ: َا أٖ
ة صإحب وعالقة إلمجتمع قضإيإ ة صإحب لكون بهإ، إلسير   إلسير

ً
  .مه ويتأثر فيه إلمجتمع يوؤثر من فردإ

   

  :الراتٔ٘ ( الطري1ٗ)
.١ٓٝ  ؽ: ٚٓنح املككٛز بايػري٠ ايٓصات

   -منهإ جزء أو - حيإته عن إلكإتب فيهإ يحؿي 
ً
  دميق مإ وغإلبإ

ً
ته إلكإتب ميثإقإ  عإشـه عّمإ إلحقيقة يقول أن إلقإرئ فيه يعد إلذإتية لسير

 .
ً
 فعل

١ٓٝ َٔ غريت٘؟  ؽ: َا اهلسف ايصٟ ٜطدٛٙ ناتب ايػري٠ ايصات
ح موإقفه

ّ
ف وقد إتجإهإته، وتفش وآرإءه فلسفته وتكشف إلمجتمع من توض ي  يعير

ي  إرتكبهإ مإألخطإء إلنر
 
 .حيإته من مإ مرحلة ػ

                    ؾا٥س٠:
  الػريٓ٘: ( الطري2ٗ)

.١ٜٓ  ؽ: ٚٓنح املككٛز بايػري٠ ايػري
ف فيهإ يكتب 

ّ
ي  وهو مإ، عن شخصية إلمؤل

 
ي  عن إلشخصية يتحدث إلحإلة هذه ػ

 
  ،وزمإنهإ  بيئتهإ ػ

ً
 إلمشإهدة.  أو وإلذإكرة إلنقل عىل معتمدإ

١ٜٓ؟   ؽ: َا أِٖ ا٭َٛض اييت جيب تٛاؾطٖا يف ايػري٠ ايػري
ي  .1

ي  وإلحيإد إلدقة وإلموضوعية توح 
 
  وتحليل وإلوقإئع، إألحدإث نقل ػ

ً
  إلظروف: مولدإ

ً
.  ونشأة

ً
 وتعليمإ

ي شخصية أثر إألحدإث كشف .2
 
إته صإحبهإ ػ  وآرإئه.  وخي 

إم كإتبهإ بتن .3 ي  مصإدره وعإلير 
ي  يعتمدهإ إلنر

 
ي  إلشخصية عن يكتبه مإ ػ

تهإ يشد إلنر  .سير
ي  مكإنـة لـه مإإلهتمـإم جـدير شـخص حيـإة يتنـإول أن إألصـل .4

 
 أو إجتمإعيـة أو فكريـة أو ثقإفيـة أو سيإسـية حقـق ؤنجـإزإت أو إلمجتمـع، ػ

 .إلعقإد عبقريإت مثل إقتصإدية؛

١ٜٓ؟ نتاب١ يف ايؿا٥ع ؽ: َا املٓٗر  ايػري٠ ايػري
ة صإحب حيإة إلكإتب يتتّبع أن  ؛ إلسير ي

، حيإته مرإحل عن يتحدث أن أي مإلتسلسل إلزمن   مإلموت.  يختمهإ حنر  مإلتوإفي

١ٜٓ تتبع ايهاتب سٝا٠ قاسب ايػري٠ بايتػًػٌ ايعَين.ع١ًٌؽ:   : املٓٗر ايؿا٥ع يف نتاب١ ايػري٠ ايػري
ي  إلتسلسل عىل يحإفظ ؤذ

ي  إلزمن 
ة صإحب حيإة من ينتؼر ي  مأسلوب ويعرضهإ للقّرإء دإلة، موإقف إلسير ، منهىح   مؤثرة.  وبصورة علمي

١ٜٓ تطدِ ؽ: اشنط َجا٫ٟ ( للعريإن.       .ايعَين ايتػًػٌ غري ايهاتب يكاسب ايػري٠ َٔ َٔ ايػري٠ ايػري  كتإب)حيإة إلرإفغي
 

      

 التازخئ٘: املسسل٘ - أ

 ايتاضخيٞ. اؾاْب ع٢ً ٠ ضنعتَٔ ايػري ؽ: اشنط َجا٫ٟ
بهإ

ّ
ي هـذ

ة إبـن إسـحإق( إلـنر ة تعـرف وصـإرت إألنصـإري هشـإم إبـن )سـير ة إلرسـول صـىل  عـن فيهـإ وتحـدث هشـإم، إبـن بسـير سـير
 
ّ
 )إلمغإزي( للوإقدي.  عليه وسلم، وكتإب إلل

 األدبٔ٘:  املسسل٘ - ب

ٞٓ يف بساٜات ايػري٠. َٔ ايػري٠ ناْت شا طابع ؽ: اشنط َجا٫ٟ  أزب
 .إلصليبية إلحروب ومجتمعه زمن وفروسيته حيإته عن فيه تحدث )إإلعتبإر( ألسإمة بن منقذ، إلذي تإبك

١ٓٝ ظٗطت يف ا٭زب اؿسٜح. ٍٚٓ غري٠ شات  ؽ: اشنط أ

ة ديإق فإرس أحمد (سير
ّ
ي  (إلش

هإ إلنر
ّ
ي كتإمه دون

 
ي مإ هو إلفإريإق(.  ػ

 
 )إلسإق عىل إلسإق ػ
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ٞٓ. ا٭زب يف ٚاغع١ ؾٗط٠ ايػام ع٢ً ايػام يف َا ٖٛ ايؿاضٜام()يف نتاب٘ زْٚٓٗا اييت (سٜامايٓؿ ؾاضؽ أمحس) ساظت غري٠ :ع١ًٌؽ:   ايعطب
إدف ورإء وإإلنسـيإق وإإلسـتطرإدإت وروح إلسـخرية، إلعبـإرة، وقـوة إللغـة، سـالمة مـن بهـإ إتسـم لمـإ  وإلحـوإر  مإأللفـإ  وإلتالعـب إللغـوي، إلـير

 .إلمصنوع

 ضؾٝع١. شات١ٝ غري٠  سػني يٛ٘ (ٜاّا٭) عٓس ايػري٠ ايصات١ٝؽ: ُت
، إألسلوب ي  وإلعذوبـة إلجميلة، وإلسالسـة إلشإعرية وإللغة إلقصصي

 
 وإلّصـإحة، وإلجـرأة وإلتلـوين، إلتصـوير عـىل وإلقـدرة وإألرإء، إألفكـإر طـرح ػ

ي 
 
 إلالذعة.  وإلسخرية إلنقد وروح إلوإقع، كشف ػ

 اؿسٜج١. ػري٠اي يف ا٭زبٞ ايٛابع ؽ: اشنط أَج١ً َٔ ايػري٠ شات
( ؤلحســإن  إن( لميخإئيــل نعيمــه، و)رحلــة جبليــة رحلــة صــعبة( لفــدوى طوقــإن، و)غربــة إلــرإعي ( للعريــإن، وعبقريــإت إلعقــإد، و)جــي  )حيــإة إلــرإفغي

يط إألسود( لعيس إلنإعوري، و)ؤيقإع إلمدى( لمحمود إلّسمرة.   عبإس، و)إلشر

    (

  الطريٗ:أّاًل: يف
كير   -1

ة صإحب إلشخص حيإة عىل إلير ي  إلتوسع دون إلسير
 
 .إألشخإ  من مه صلة من لهم حيإة عن إلحديث ػ

2-  . ي
ة موضوعهإ إلوإقغي وإلحقيؼر  وضع إلمعلومإت إلمتعلقة مصإحب إلسير

ي  إلموضوعية -3
 
ي  إلزإئدة إلعإطفة عن وإإلبتعإد صإحبهإ، شخصية تنإول ػ

ة أن تحرف يمكن إلنر  .إلطبيغي  إوضعه عن إلسير
 فيه.  ؤغرإق غير  من إستخدإم إلخيإل -4
ي  وإلتطور إلنمو مرإعإة -5

 
ه وإلتقدم يتنإسب ممإ إلشخصية سلوك ػ

ّ
ي ِسن

 
إته وغن   ػ  .خي 

 إنتبإه إلقإرئ.  إألسلوب إستخدإم -6
ّ
 عىل شد

ً
 وقإدرإ

ً
 إلمعي ّ عن إلحقإئق إلموضوعية؛ محيث يكون شإئقإ

ي  ويطّول ويسهب إلكإتب يستطرد أن يمكن -7
 
ة صإحب شخصية فوص ػ  .إلسير

 ثاىًٔا: يف ناتبَا

ي  إلمعلومإت إختيإر عىل إلقدرة إلكإتب لدى يكون أن -1
ة.  إلتسجيل تستحق إلنر ي إلسير

 
 ػ

  أن -2
 وإلموضوعية.  وإلدقة وإلصدق إلحقيقة إلكإتب يتوح ّ

ة إلثقإفة بسعة يتمتع أن -3 الع وكي 
ّ
ة صإحب معّص يحيط مإ عىل إإلط  .إلسير

ة يخرج إلخيإل طغيإن ألن                           ب١ يف ايػري٠ اغتدساّ اـٝاٍ َٔ غري إغطام ؾٝ٘.: َٔ ؾطٚط ايهتاع١ًٌؽ:   .نطإقهإ عن إلسير

    ؽ: َا شا تتًٛب ايكسض٠ اييت جيب إٔ تهٕٛ يس٣ ايهاتب عٓس اختٝاض املعًَٛات اييت تػتشل ايتػذٌٝ يف ايػري٠.
  تتطلب          

ً
  ذوقإ

ً
  أدبّيإ

ً
 .إلمقإرنة وإلموإزنة عىل وقدرة مالحظة، ةودق رفيعإ

 ٚاملٛنٛع١ٝ. ايسق١ ايػري٠ ناتب ؾطٚط :  َٔع١ًٌؽ: 

ــإن  
ّ
 إلحقيقــة وإلصــدق وإلدقــة وإلموضــوعية. فهــو أديــب فن

ة يخرجهــإ عــن منطقهــإ وموضــوعيتهإ فإلكإتــب يتــوح ّ ي كتإمــة إلســير
 
ألن عــدم إلدقــة ػ

ي طريقــة إلعــرض، ولكنــه إل يخلــق 
 
إ عــىل إلوإقــع ومــإ تــوإفر لديــه مــن كإلشــإعر وإلقــإّ  ػ

ً
إلشخصــيإت مــن خيإلــه، مــل يرســمهإ مصــورة مإرعــة معتمــد

 معلومإت. 

 
 
 

 :(نتاب٘)ا٭ٜاّ َٔ سػني يٛ٘ ايصات١ٝ يًػري٠ منٛشز: مثال
ً مىبُ ،..فىٜاألصٕىش اىؼيىٌ دسٗط إىٚ ىٞخزيف اىقبٕشح إىٚ أ سعو ؽِٞ ػَشٓ ٍِ ػششح اىضبىضخ فٜ "ػشفزٔ ٛ  ٍَٖىو اىيىُ٘ شىبؽت ّؾٞفىب  إىىٚ ٍْىٔ اىفقىش إىىٚ أقىشة اىىض 

ً رقزؾَٔ اىغْٚ، ً ارخز ٗقذ ػجب رٔ أصْب  اىزٛٝجِٞ اىقَٞص ٕزا ٗفٜ قبرٌ، ع٘اد إىٚ ثٞبضٖب اعزؾبه اىزٜ ٗطبقٞزٔ اىقزسح ػجب رٔ فٜ اىؼِٞاقزؾبٍب  ػيٞٔ عقظ ٍب مضشح ٍِ ٍخزيفخ أى٘اّب

 اىضغىش، ٍجزغىٌ اىغجىِٞ، ٗاضىؼ ٍنفى٘ف، سص ىخٗثصىش ؽىبه ٍىِ ػيٞىٔ ٕى٘ ٍىب ػيىٚ رشآ، ؽِٞ ىٔ رجزغٌ ٗىنْٖب مئ، ٕزا فٜ ؼِٞاى اىجبىٞزِٞاىَشقؼزِٞ.رقزؾَٔ ّؼيٞٔ ٗفٜ اىطؼبً، ٍِ

ً  ٗريؾظىٔ ىىٔ، رجزغىٌ ٗىنْٖب اىَنف٘فِٞ.رقزؾَٔاىؼِٞ ٗع٘ٓ ػبدح رغشٚ اىزٜ اىظيَخ ٕزٓ ٗعٖٔ ػيٚ رظٖش ٗال ٍشٞزٔ، فٜ ٗالٝزشد د خطبٓ، رخزيف ال األصٕش، إىٚ قبئذٓ ٍغ ٍغشػب

ً اىىذسط، ؽيقخ فٜ رشآ ؽِٞ اىشفق، ٍِ شٜ  فٜ ً اىزٖبٍىبً، مالٍىٔ ٝيىزٌٖ إىىٚاىشىٞ  ميىٔ ٍصىغٞب ً ال رىىل ٍىغ ٍجزغىَب ، إىىٚ ٍىٞالً ٍظٖىشاً ٗال ٍزجشٍىبً، ٗال ٍزأىَىب ،٘  ٝيٖى٘ ػيىٚؽىِٞ ىٖى

 فىٜ أّىذِ ٗ ٕىزا ىىلِ أّ ىٚ فىش..ٗىنىِ ٍىِ ٗثْٞىٔ ثْٞىل ٍىب رقىذ سِٝ إرُ ػشفزىٔ، مَىب رؼشفْٞىٔىى٘ أؽت ٗمٌ اىط ٘س، ٕزا فٜ اثْزٜ ٝب ٘.ػشفزٔاىي ٖ إىٚ ٝششئج ُ٘ أٗ ؽ٘ىٔ ٍِ اىصجٞبُ

ً ميٖب اىؾٞبح رشِٝ ٍِػَشكِ اىزبعؼخ .ٗصف٘اً ّؼَٞب

ً إال ٝأمو ال ٗاىغْخ ٗاىشٖش ٗاألعج٘ع اىًٞ٘ ْٝفق ػشفزٔ ً ال اىَغب ، فٜ ؽظٔ ٍْٔ ٗٝأخز فٜاىصجبػ ؽظٔ ٍْٔ ٝأخز ٗاؽذاً، ىّ٘ب ً الٗ شبمٞب  ؽبىىٔ أُ فىٜ ٍفنشاً ٗال ٍزغيذاً ٗال ٍزجشٍب

ل، ألشفقذ ٗاؽذ ًٝ٘ فٜ قيٜ ؽظًّب اىيُ٘ ٕزا ٍِ اثْزٜ ٝب أخزد خيٞقخثبىشن٘ٙ.ٗى٘ ٍُّ ً ٗىقذٍذإىٞل أ اىطجٞت. رذػ٘ أُ ٗالّزظشد اىَؼذّٜ، اىَب  ٍِ قذؽب

 اىؼغىو رؼىشفِٞ ال ٗأّىذِ األعى٘د، فىٜاىؼغىو إال اىخجىض ٕىزا ٝغَىظ ال ٗاألشٖش ٗاىشٖش األعج٘ع ْٝفق ُٗمب ...األصٕش خجض ػيٚ إال ٝؼٞش ٗاىشٖشال األعج٘ع ْٝفق أث٘كِ مبُ ىقذ

رؼشفٞٔ". أال ىلِ ٗخٞش األع٘د،



، صشٝؾبًإىٚ مبُ أّٔ ّٗيؾظ ٍؼبّبح، ٍِ رؾَو ثَب طف٘ىزٔ ػِ اىغبثق اىْص فٜ ؽغِٞ طٔ ٝزؾذس مجٞىش، ً ٗمىبُ ؽذ،  اىىزِٝ اىْىبط ػىِ ؽذٝضىٔ ٗفىٜ ؽٞبرىٔ، عىٞشح رغىغٞو فىٜ ٗاقؼٞ ىب

 اىصىشاع ٗصى٘س ّبقىذاً، األصٕىش عىبٍغ فىٜ ؽٞبرٔ ٗٗصف اى٘قذ، رىل االعزَبػٞخفٜ ٗثٞبُاىؾبىخ ّٗقذٌٕ ٗعي٘مٌٖ، اىْبط ػالقبد مشف فقذ أٝذٌٖٝ، ػيٚ دسط ٍؼٌٖ،ٗ رؼبٍو

ٗاىزؼيٞقاىزٛٝزجؼٔىالطالعفقظ(.اىَشٝش ٗاقؼٔ ػيٚ بسىالّزص ٍضبه خٞش أّٖب ػيٚ ٍؼزَذاً ثٖب، ٗٝزذسط ؽٞبرٔ ٍشاؽو فٖ٘ٝصف ٗثٞئزٔ، اإلّغبُ ثِٞ )اىْص 
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 أضٝل٘ الدزع اليت يف الهتاب:
 )َٔ ايدزع(اؿسٜح؟ ايعطبٞ ا٭زب يف ايٓصات١ٝ ايٓػري٠ َؿّٗٛ َا -1
ٝٓع -2     ٜأتٞ: مما ايػري١ٜ َٔ ايصات١ٝ ايػري٠ َ

  -   -     -   -   
 غري٠ غري١ٜ غري٠ شات١ٝ

 دربإ غسب١ ايساعٞ
 سٝا٠ ايسافعٞ زس١ً دب١ًٝ زس١ً ؾعب١

  إٜكاع املد٣
 

3- َِ ْٚٓٗا اييت ايٓؿسٜام ؾاضؽ أمحس غري٠ ْايت ٔي   ايعطبـٞ؟  ا٭زب يف ٚاغـع١  ؾـٗط٠  (ايػام ع٢ً ايػام يف َـا ٖـٛ ايؿاضٜـام   )نتاب٘  يف ز
 )َٔ ايدزع(.

 )َٔ ايدزع(ضؾٝع١؟ شات١ٝ غري٠ سػني يٛ٘ (ا٭ٜاّ)نتاب  دعًت اييت ايعٛاٌَ نيب -أ -4
ِٝٓ ايٓل املدتاض َٔ غري٠ ط٘ سػني  -ب  ترتى اإلداب١ يًطايب ٚاملعًِٓ. يف ن٤ٛ ؾُٗو يؿطٚط نتاب١ ايػري٠؟ (ا٭ٜاّ)نٝـ تك

 ايػري٠؟  بهتاب١ ا٭زبا٤ ٜػطٟ ايصٟ َا -5

ٕٓ ايطري٠ تتٓاٍٚ سٝا٠ غخـ ددٜس ب  االٖتُاّ، ي٘ َها١ْ يف اجملتُع، أٚ سكل إدماشات ضٝاض١ٝ أٚ ثكاف١ٝ أٚ فهس١ٜ أٚ ادتُاع١ٝ أ
 أٚ اقتؿاد١ٜ

 ٜأتٞ: َا ع١ًٌ -6

 .اـاق١ ايؿطز سٝا٠ ع٢ً ايصات١ٝ ايػري٠ نتاب١ تكتكط مل -أ

        ٘ ٕٓ ايطري٠ تتٓاٍٚ غخؿ١ٝ هلا َها١ْ َسَٛق١ يف اجملتُع، فـال بـد َـٔ ذنـس أفـساد اجملتُـع اهـٝطني بـ ، ٚايٓـٛاسٞ  أل
 االدتُاع١ٝ ٚايفهس١ٜ ٚايطٝاض١ٝ ٚاالقتؿاد١ٜ يف عؿسٙ يٝعٗس متٝصٙ.

 ٚاملٛنٛع١ٝ. ايسق١ ايػري٠ ناتب ؾطٚط َٔ -ب

 )َٔ ايدزع(
 .أزبٞ عٌُ أْٓٗا َع ايػري٠, نتاب١ يف ٚسسٙ اـٝاٍ ع٢ً ا٫عتُاز عسّ -ز

ٕٓ ايهاتب ٜتٓاٍٚ غخؿ١ٝ سكٝك١ٝ َعسٚف١ يف تازخيٝٗا ٚٚاقعٗا ايطٝاضٞ ٚ االدتُاعٞ ٚاالقتؿـادٟ، ٚقـد ٜـؤدٟ    أل
 اإلغسام يف اخلٝاٍ إىل خسٚز ايطري٠ عٔ ْطاقٗا.

 ايػري٠؟ قاسب حيٝط بعكط َا ع٢ً ا٫ط٬ع ٚنجط٠ ايجكاؾ١ بػع١ ايػري٠ ناتب ٜتُتع إٔ جيب مل ضأٜو, يف -7

 ترتى اإلداب١ يًطايب ٚاملعًِٓ.
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 خاوطّا: الّسٔاٖٛ
ي  فن     .      ؽ: ٚٓنح املككٛز بايطٚا١ٜ ي، أدب  ي  إلشد يعتمد ني 

 
 .طويلة متسلسلة قصة عىل شكل أحدإٍث  و شخصيإٍت  وصف ػ

  وإلشد.  وإلمكإن وإلحوإر وإلزمإن وإألحدإث إلشخصيإت.                                   ط عٓاقط ايطٚا١ٜ اييت ػتُع ؾٝٗاؽ: اشن
 غطزٖا. أغايٝب بايتؿٜٛل ٚتٓٛع ايطٚا١ٜ : تتكـع١ًٌؽ: 
ـه
ّ
ي عإلمـه إؤلمـدإع، حريـة إلكإتـب تمـنح فـىهي  إلروإئيـة للكتإمـإت قـإنون إل ألن

ي  فيبـن 
 وإألشـخإ ، وإلمكـإن للزمـإن وعرضـه إألحـدإث شد مـن إلـروإب 

 يمثله.  إلذي إلمجتمع وخصوصية وأفكإره وإلثقإفية إؤلمدإعية ميوله تجسد خإصة إلمنإسبة مطريقة إللغة وإنتقإئه
 

 

 ٚٓنح املككٛز بايػطز.ؽ: 
 وكأنـه يتخيلهـإ إلقـإرئ تجعـل لغويـة صـورة ؤف إلوإقعيـة مـن صـورتهإ وإلموإقـف إألحـدإث وينقـل إلروإيـة، عنـإض كـل يحتـوي إلـذي إللغـوي إلوعـإء
.  يرإهإ  مإلعير 

١ٜٓ؟ ايٓػطز يػ١ ؽ: ع٢ً َاشا تكّٛ ١ٓٝ ايتكًٝس ي  إلتتإبع عىل تقوم   ايٓطٚا٥
 تإئج. مإلن إلمقدمإت وربط إلزمن 

 يف ايطٚا١ٜ؟  كتًؿ١ َٛاقع ع٢ً أٚ اؿازث١ املؿٗس تكٛٝع ؽ: َا أثط أغًٛب
ي  إلقإرئ يجعل 

 .إلشخو  ومصإئر لمتإمعة إألحدإث وإلتشويق إلتوتر من حإلة يعيش إلمتلؼر
 

 ايطٚا١ٜ. ٭سساخ ايػطز ؽ: اشنط ططم
 .روإيته لشخو  مإ يحدث ويروي إألحدإث خإرج إلمؤلف يقفؽ: نٝـ تهٕٛ ايٛطٜك١ املباؾط٠ يف ايػطز؟     املباغسٗ: الطسٓك٘ -أ 

   ؽ: نٝـ تهٕٛ ططٜك١ ايػطز ايصاتٞ يف ايطٚا١ٜ؟  الراتٕ: الطسد طسٓك٘ -ب 
روى 
ُ
  وهو إلمتكلم، لسإن عىل إألحدإث ت

ً
 .إلبطل هو وكأنه إلمؤلف إلروإية، ويبدو مطل يكون مإ غإلبإ

 الْثاٜل: طسٓك٘ -ز 

 ز؟ؽ: نٝـ تهٕٛ ططٜك١ ايٛثا٥ل يف ايػط
إمطة روإية أدوإت لبنإء منهإ ويتخذ وإليوميإت، وإلمذكرإت إلخطإمإت عىل إلمؤلف يعتمد   .إألجزإء مير

 ايٓػطز١ٜ؟ ؽ: َا ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ايؿا١ًَ يًٛطم
ي  إلبنإء توإزن تحقيق .1

  .إلّروإب 
ية إلفنية إألسإليب تتدإخل .2 ي  إلتعبير

 
ي  لتشكل إلروإية ػ

 
ي  إلفنية إلحبكة إلنهإية ػ

 .للروإية إلقصصي  إلبنإء تشكل إلنر

١ٓٝ يف بساٜات ايكطٕ املانٞ؟  ؽ: َا خكا٥ل ايطٚا١ٜ ا٭ضزْ
ي  إلبنـإء مـع تتعإمـل أن تسـتطع لـم

ـإب كـإن فنيـة، ؤذ مصـورة إلـروإب 
ّ
ت
ُ
ي  إلبالغيـة قـدرإتهم يظهـرون إلك

 
ي  إؤلنشـإء ػ ي  إألدب 

 
إهتمـإم  دون تقليـدي ؤطـإر ػ

ي  مإلبنإء
ي  إلفن 

  .إلروإب 

١ٓٝ ١ٓٝ ظٗطت ؽ: اشنط أعُا٫ أزب ١ٓٝ. ؾٝٗا قا٫ٚت أضزْ  ضٚا٥
 لمريم مشعل.  (فتإة إلنكبة)لعيس إلنإعوري، و( مإرس يحرق معدته)لعبد إلحليم عبإس، و (فتإة من فلسطير  )

  إألردنية إلمتنإسقة للروإية أنموذج             أْت َٓص ايّٝٛ( ؟)غبٍٛ تٝػري ضٚا١ٜ ؽ: مباشا متتاظ 
ً
إ
ّ
.  فن

ً
 ومضمونإ

ٟٓٓا ا٭ضز١ْٝ املتٓاغك١  يًطٚا١ٜ أْت َٓص ايّٝٛ( بأْٓٗا أمنٛشز)غبٍٛ تٝػري اظ ضٚا١ٜمتت ع١ًٌؽ:   َٚهُْٟٛا. ؾ
هإ
ّ
، إلتحليل ؤف للشخو  إلمبإشر  إلوصف تجإوزت ألن .  إلحوإر معتمدة إلنفسي إلدإخىلي  إلدإخىلي

 ا٭ضزٕ. يف اؿسٜج١ ايطٚا١ٜ يف تأغٝؼ ١َُٗ َطس١ً ع٢ً أْت َٓص ايّٝٛ(  ع١َ٬)غبٍٛ تٝػري  ضٚا١ٜ  ايٓكاز : عٓسع١ًٌؽ:  
1.  . ، معتمدة إلحوإر إلدإخىلي هإ تجإوزت إلوصف إلمبإشر للشخو  ؤف إلتحليل إلنفسي إلدإخىلي

ّ
 ألن

هإ .2
ّ
ي  جديدة روإية ألن

 
: أنهـإ إلمعـإض، وجودنـإ أزمـإت مـن أزمـة مـأمرين: إألول: تصـوير إمتـإزت وهدفهإ، ؤذ ولغتهإ وأسلوبــهإ بنإئهإ ػ ي

 وإلثـإب 
إتضـيف ج

ً
ي  يتمثـل إلشـدية إلبنيـة صـعيد عـىل ديـد

 
ي قـد وإألشـيإء إلظـوإهر بـير   إلخفيـة إلعالقـإت كشـف ػ

ي  تبـدو إلـنر
 
 وإلوإقـع إلظـإهر ػ

 .مألوفة أو متنإفرة أو متبإعدة إلمعيش

.١ٓٝ  ؽ: اشنط أزبا٤ أضزْٝني ٚأعُاهلِ ايطٚا٥
ي  ،(إلضحك) هروإيت أصدر إلذي هلسإ، غإلب ي إلبحـر إلميـ)، ومؤنس إلّرزإز ( إلطريق ؤف ملحإرث)وجمإل نإح 

 
وجـه )إلعـدوإن  طـإهر ، و ت(أحيإء ػ

 ، وإبرإهيم نّص (إلزمإن
ّ
ي )، ومحمود إلريمإوي (إلشهبندر) ، وهإشم غرإيبة(شجرة إلفهود)، وسميحة خريس (مجرد إثنير  فقط) إلل

، (حلم حقيؼر
 .إر(أفإعي إلن)وجالل برجس 
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 أضٝل٘ الدزع اليت يف الهتاب:
 

 .ٚاملهإ ٚايعَإ ايؿدٛم سٝح َٔ ٚايطٚا١ٜ ايككري٠ ١ايكك بني ٚاظٕ -1

 الرواية القصة القصيرة 

   الشخوص

   الزمان والمكان

 

 

 َا ٜأتٞ: ع١ًٌ -2

 .ا٭غايٝب ٚتٓٛع بايتؿٜٛل ايطٚا١ٜ تتكـ -أ

فة،ّ قعّمختل لىّموا شهدّأوّالحادثةّع تائج،ّوأسلوبّتقطيعّالم قدماتّبالن بطّالم تابعّالزمنيّور يةّمنّالت يعّأساليبّالسّردّالرّوائ لأنّتنو
يقّ لمتابعةّالأحداثّومصائرّالشخوص،ّوينقلّالأحداثّوالمواقفّمنّصورتهاّالواقعيةّإلىّيجعلّالقارئّالمتلقيّيعيشّحالةّمنّالتوترّوالتشو

يةّتجعلّالقارئّيتخيلهاّوكأنهّيراهاّبالعين.  صورةّلغو
 

 .ٚايتعكٝس ايعُل إىل اؿساث١ٝ ايطٚا١ٜ ٌَٝ -ب

يةّوالواقعية؛ّوتداخلتّأساليبهاّمعّتداخلاتّالعالمّلأنّالخطابّالروائيّتجاوزّالمفاهيمّالتقليديةّحولّالروايةّفيّعصورهاّالكلاسيكيةّوالرومانس
 أكثرّتعقيدًاّوأعمقّتركيبًا.ّ-سواءّفيّحبكتهاّأوّشخوصهاّ-الخياليّوالواقعيّوالتاريخي؛ّماّجعلهاّ

 

 .ايطٚا١ٜ عٓاقط أبطظ َٔ ايػطز عٓكط ٜعس -ز

منّص قفّ حداثّوالموا قلّالأ ية،ّوين كلّعناصرّالروا تويّ لذيّيح عاءّاللغويّا هاّلأنهّالو قارئّيتخيل علّال يةّتج صورةّلغو لىّ يةّإ ورتهاّالواقع
 وكأنهّيراهاّبالعين.

 

 .اإلبساع شض٠ٚ ايطٚا١ٜ بؿٔ قؿٛظ لٝب بًؼ -ز

ّم(.1988كانّلرواياتهّشهرةّعالمية؛ّفقدّحصلّعلىّجائزةّنوبلّالعالميةّفيّالأدبّعام)
 

 ايطٚا١ٜ؟ يف ايٓػطز١ٜ ايٛطم ٚظا٥ـ َا -3

١ًَ تتُجٌ يف حتكٝل تٛاشٕ ايبٓا٤ ايٓسٚا٥ٞ. ٚتتداخٌ األضايٝب ايتعبري١ٜ ايف١ٝٓ يف ايسٚا١ٜ يتػهٌ يف ايٓٗا١ٜ احلبه١ يًطسم ايٓطسد١ٜ ٚظٝف١ عا١َ غا
 ايف١ٝٓ ٚاييت تػهٌ ايبٓا٤ ايكؿؿٞ يًسٚا١ٜ.

 

ٍْ يًطٚا١ٜ -4  )َٔ ايدزع(.  .شيو بني ايكسِٜ, ايعطبٞ ايرتاخ يف أقٛ

 
 ؾٗط٠؟ ٚ اْتؿاضٟا زب١ٝا٭ ايؿٕٓٛ أنجط َٔ ايطٚا١ٜ اعتباض ز٫ي١ َا -5

يقّفيها بروزّعنصرّالتشو .ّسهولةّقراءتهاّوفهمهاّولاّسيماّإذاّكانتّباللغةّالمحكيةّالبعيدةّعنّالتعقيدّاللغوي،ّوسهولةّالوصولّإليها،ّو
يةّبالكلمات.  وتصويرّعناصرهاّبالكلماتّالموحية،ّفهيّرسمّصورةّبصر

 .ايعطب١ٝ ايطٚا١ٜ تٛٛض يف اؿساثٝني ايطٚا٥ٝني زٚض بني -6
يةّروائيةّتحملّاتجاهاتّمعاصرةّوحداثيةّمختلفة،ّ   يةّالروايةّالتقليديةّوتقنياتها.ّ،ّو.ّوظهرتّعلىّأيديهمّرؤ خرجّالحداثيونّعلىّرؤ

اليبهاّمعّمنّأهمّسماتهاّأنّالخطابّالروائيّتجاوزّالمفاهيمّالتقليديةّحولّالروايةّفيّعصورهاّالكلاسيكيةّوالرومانسيةّوالواقعية؛ّوتداخلتّأس
أكثرّتعقيدًاّوأعمقّتركيبًا،ّووصلتّالروايةّبذلكّإلىّدنياّّ-سواءّفيّحبكتهاّأوّشخوصهاّ-تداخلاتّالعالمّالخياليّوالواقعيّوالتاريخي؛ّماّجعلهاّ

ّالنصّالمفتوحّالذيّيفضيّإلىّقراءاتّمتعددةّلاّتصلّإلىّتفسيرّنهائيّللخطابّالروائي.
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 ضادضّا: املطسسٗٛ
١ٓٝ.ؽ: ٚٓنح املك ٔٓ املػطس  كٛز بؿ

ي  فن ، بير   إلّصإع فكرة عىل يقوم أدب   إلحوإر.  طريق عن قضيتهإ أو تعرض قصتهإ وتروي تحيإ شخو  تنجزهإ متنإقضير 
 

١ٓٝ ٚايكٓك١. ٝٓٔ ا٫خت٬ف بني املػطس  ؽ: ب
 مختلفة.  ومؤثرإت منإظر تمثيلهإ ويصإحب إلمشحي  للتمثيل قإملة حوإرية قصة كإتُبهإ، وإلمشحية أحدإثهإ يروي إلقصة

 

١ٓٝ يتهٕٛ قاب١ً يًتُجٌٝ؟  ؽ: َا اؾاْبإ ايصإ ٜطاعٝإ يف املػطس
، إلنص تأليف   أمإم إلمشإهدين إلمشحية يجسم إلذي وإلتمثيل إلمشحي

ً
.  تجسيمإ

ً
 حّيإ

ي  مطبوعة إلمشحية نقرأ قدؾا٥س٠:   
 
 .إلخإصة ممقومإتهإ ةمحتفظ تظل ذلك مع ولكنهإ عىل إلمشح، ممثلة نشإهدهإ أن دون كتإب ػ

 

١ٓٝ؟  ؽ: َا خكا٥ل املٛنٛع ايصٟ تكّٛ عًٝ٘ املػطس
 أو ثإنويـة مموضـوعإت إإلنتبـإه دون تشـتيت إلنهإيـة، حـنر  إلبدإيـة منـذ حولـه تتمحـور ،وإحـد رئـيس موضـوع عـىل إلمشـحية تقـوم .1

 زإئدة.  تفضيالت
ي  إل يغرق .2

 
 وإلتعليق.  إلوصف ػ

١ٓٝ أ٫  ع١ًٌؽ:     ٜػطم يف ايٛقـ ٚايتعًٝل.ٜٓبػٞ يف َٛنٛع املػطس
ّ
 .مإلنص صلته إلقإرئ ويفقد إلدرإمي  إلبنإء يضعف ذلك ألن

 

 .         إلمأسإة وإلملهإة. ؽ: اشنط ْٛعٞ املػطس١ٝ

 ؽ: ٚٓنح املككٛز باملأغا٠.
ي ) إليونإنية للكلمة ترجمة

إجيديإ( إلنر ى، ؤنسإنية قيمة تؤكد وهي عإدة مفإجعة، أحدإثهإ تنتىهي  إلير  عـىل مقصـورة فيهـإ إلتـأليف مـدإيإت وكإنـت كي 
 إلنإس.  عإمة تتنإول أصبحت ثم حيإة إلعظمإء، تصوير

١ٓٝ املأغا٠؟ ٝٓع َػطس ة مإلجدية،    ؽ: مباشا تتُ
ّ
ي  وصعوبة إإلختيإر إلعوإطف، وحد

 
ي  إللغة وسالمة إلموإقف، ػ

 
 .إلصيإغة ػ

 ؽ: ٚٓنح املككٛز باملًٗا٠.
، إلطإبع ويغلب عليهإ إلوإقعية، إليومية إلمشكالت تتنإول موضوعإتهإو  ،))إلكوميديإ إليونإنية للكلمة ترجمة   إلفكإهة عنّص ويعد إلمحىلي

ً
 عنّصإ

 
ً
  فيهإ، ونهإيتهإ رئيسإ

ً
 .تكون سعيدة غإلبإ

 

.١ٓٝ  ؽ: اشنط عٓاقط املػطس
 املطسسٕ: ( احلدخ1)

ٞٓ؟  .شخوصهإ بير   إلحوإر خالل من إلحدث هذإ هريظ محيث قضإيإ إلحيإة من قضية يتنإول إلذي هو ؽ: َا املككٛز باؿسخ املػطس

  ( الػدْص:2)
.١ٓٝ  شخو  رئيسة محورّية، وشخو  ثإنوّية.  ؽ: اشنط ْٛعٞ ايؿدٛم اييت تعٗط يف املػطس

ٝٓع ايؿدٛم ٝٓٔ َا مي ز بينهم ومن إألحدإث، معظم حولهإ تدور  احملٛض١ٜ. ايط٥ٝػ١ ؽ: ب  إلبطل.  إسم عليهإ يطلق أكي   شخصية أو تي 

١ٓٝ ايبٌٛ.ؽ: بني   َا جيب عًٝ٘ إٔ تهٕٛ ؾدك
 متطورة.  نإمية تكون أن ويجب إلنهإية، حنر  منذ إلبدإية إألحدإث بهإ وتعلق إلمحورية، إلشخصية 

 

ٝٓع ايؿدٛم ٝٓٔ َا مي   ايجا١ْٜٛ. ؽ: ب
 .مإستمرإر إلنمو ؤف إلمشحية محيث تدفع إألمطإل مه يقوم إلذي إلرئيس للدور لةمكمّ  محددة أدوإر هإل

 

 ١ٓٝ.سطم بني ايؿدٛم يف ايكٓك١ ٚيف املػؽ: ٚٓنح ايؿط
ي عـىل إلكإتـب

ي  ينـبغ 
 
ي حـنر  إلظـإهري جإنبيهـإ مـن للشخصـية صـورة لنـإ يرسـم أن إلقصـة ػ

ي  أمـإ أمعإدهـإ.  نتعـرف وإلبـإطن 
 
 ػ

 وكالمهإ.  حركتهإ طريق عليهإ عن نتعرف ونحن أمإمنإ تظهر إلشخصية فؤن إلمشحية

 املػطسٞ َٔ خ٬ٍ ايؿدٛم؟ ايهاتب َٗاض٠ تكاؽ ؽ: نٝـ 
ي  نجإحه ممدى 

 
ز لهإ مجإإلت  وإنتإج أمإمنإ، تحريك شخوصه ػ ي  إلشخو  لنإ قدم ؤذإ سلوكهإ. أمإ فيهإ يي 

 
 غير  صورة ثإبتة ػ

 إلشخصية "شخصية مسطحة" إل عمق فيهإ.  من يجعل عيب فهذإ نإمية،
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 ( الفهسٗ:3)
١ٓٝ؟  .من خاللهإ ؤبرإزه ؤف إلكإتب يهدف ومإ إلمشحية، تعإلجه إلذي إلمضمون         ؽ: َا املككٛز  بايؿهط٠ يف املػطس

١ٓٝ إٔ ٜربظ ؾهطت٘؟  ؽ: نٝـ ٜػتٛٝع ناتب املػطس
 .فإضلة وُمثٍل  قيٍم أخالقية ترسيخ عىل يسإعد مإ وإلتقإليد، وإلعإدإت إلحيإة من صور معرض

 
 ّاملهاٌ:  ( الصما4ٌ)

١ٓٝ ١ٓٝ؟ايعَإ ٚاملهإ( يف املػط)ؽ: َا أُٖ  إألحـدإث، عـىل فهـم يسإعد وتحديدهمإ إلمشحية، أحدإث فيه تجري إلذي إؤلطإر همإ     س

 .إلشخو  سلوك عىل إلمسيطر وإإلجتمإعي  إلنفسي  إلجو وتصور

 
 ( احلْاز: 5)

١ٓٝ؟ ١ٓٝ اؿٛاض يف املػطس        ؽ: َا أُٖ
ّ
 منتهإهإ.  لتبلغ إألحدإث مفضله وتتنإم إلمشحية نسيج منه ليتشك

 
ٞٓع١ًٌ ؽ:  ٚايؿدٛم. اؿٛاض أغًٛب بني برباع١ ٥٬ِٜ إٔ : ع٢ً ايهاتب املػطس

  يجعله حنرّ   
ً
  حّيإ

ً
إ  إلنفسية.  مالمحهإ ويصور مجإلهإ، يحدد أنه كمإ إلشخو ، عن طبيعة معي 

 َٓٗا. يؿِٗ املككٛز ٚعٓا١ٜ سطم إىل ٫ستادت ايتُجٌٝ عٔ اؿٛاض املػطسٞ يػ١ ؾكٌ :ع١ًٌؽ: 
 إلحركة  

ّ
 إلكـالم مـن إلمقصـود فهـم عـىل يعـير   ذلـك كـل وإدرإك إلسـيإق، إلشـخو ، ومشـإهدة إلحـوإدث، وتتـإبع شإرة وإؤل ألن

  .خشبة إلمشح عىل إلمشحية تمثل حير  

ٝٓس؟ ٝٓعات اؿٛاض اؾ  ؽ: َا أِٖ َ
ي  إلفكرة ؤيصإل عىل وقإدرة لمستوى إلشخصية، منإسبة( إلحوإرية إلجمل) تكون أن .1

 عنهإ.  تعي   إلنر
  إلحوإر ونيك أن .2

ً
  متدفقإ

ً
إ ، ومعي ّ

ً
  .وإألفكإر إألشخإ  وطبإئع إلّصإع عن وحإّرإ

 
 ( الصساع: 6)

١ٓٝ؟  ؽ: نٝـ ٜتشك١ل ايكطاع يف املػطس
ي  إألسإس إلعنّص .1

 
، طرفير   بير   يقوم إلمشحية، ػ  عقدة إلمشحية.  ويشكل متنإقضير 

ي  إلشإئعة صورته .2
 
.  إلخير  بير   ضإع إلمشحيإت ػ  وإلشر

  ويبدأ .3
ً
، طبيعّيإ

ً
ي  ثم إلذروة، يبلغ حنر  ويشتد، ينمو ثم بسيطإ

ي  إلحل يأبر
 
 .إلمشحية نهإية ػ

 
ٓٔ ١ٓٝ ؽ: َا ايٛطم اييت ُعطف بٗا ؾ  ا٭ضزٕ؟ يف املػطس

جمة.  إلمشحيإت من وعدد وإإلجتمإعية إلتإريخية وإلدينية إلمشحيإت معض طريق عن .1  إلمير
2.  

ً
ي إلتأليف إلمحإوإلت  معض عن فضل

 
ي  إلمحىلي  ػ

ي  إلهوإة معض بهإ قإم إلنر
 
 إألردن.  ػ

ي  إلمشحية إألعمإل هذه كإنت .3
 
ية.  وإلجمعيإت وإلكنإئس وإلمدإرس إألندية تقدم ػ  إلخير

 
 اـري١ٜ. ٚاؾُعٝات ٚايهٓا٥ؼ ٚاملساضؽ ا٭ْس١ٜ تكسّ يف يف بساٜتٗا املػطس١ٝ يف ا٭ضزٕ ا٭عُاٍ : ناْتع١ًٌؽ: 

ي  إلفكري للغزو إلتصدي وحر  وإشإعة إلوطنية وإلقومية إلمشإعر عن للتعبير 
 
، وطننإ له تعرض إلذي وإلثقإػ ي  ؤضإفة ؤف إلعرب 

 .تعليمية تربوية ألغرإض توظيفهإ

 
 ؽ: اشنط أِٖ ا٭عُاٍ املػطس١ٝ اييت ظٗطت يف ا٭ضزٕ.

( طــــولتغريبــــة ظريــــف إل) -4 لفخــــري قعــــوإر،( دولــــة إلعصــــإفير ) -3لبشــــير هــــوإري،  (إلمــــأزق) -2لمحمــــود إلزيــــودي،  (لمضــــبوعون)إ-1
يل إلشيخ،   لعإطف إلفرإية. ( كوكب إلوهم) -6للدكتور وليد سيف، ( ألف حكإية وحكإية من سوق عكإ ) -5لجي 
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 أضٝل٘ الدزع اليت يف الهتاب:
 ٜأتٞ: َا ع١ًٌ -1

  .املػطس١ٝ يف ا٭ِٖ ايعٓكط ايكطاع عٓسُٜ -أ

، ويشـكل عقـ ي إلمشـحية، فهـو يقـوم بـير  طـرفير  متنإقضـير 
 
ي إلمشـحيإت ضإع ألنه إلعنّص إألسإس ػ

 
دة إلمشـحية. وصـورته إلشـإئعة ػ

 .  بير  إلخير وإلشر
 

 .ايؿدٛم ؼطٜو يف لاس٘ مبس٣ املػطسٞ ايهاتب َٗاض٠ كاؽُت -ب

ي صورة ثإبتة غير نإمية، فهذإ عيب يجعل من إلشخصية شخصية مسطحة إل عمق فيهإ. 
 
 ألنه ؤذإ قدم لنإ إلشخو  ػ

 

 .ايؿدٛم ١ٚطبٝع اؿٛاض بني ٥٬ِٜ املػطسٞ ايهاتب -ز

إ عن طبيعة إلشخو ، كمإ أنه يحدد مجإلهإ، ويصور مالمحهإ إلنفسية.  ً إ معي   حنر يجعله حيًّ
 

 .املػطسٞ باؿٛاض املككٛز ٚنح -2

 يتشكل منه نسيج إلمشحية وتتنإم مفضله إألحدإث لتبلغ منتهإهإ. 
 

 .املػطسٞ اؿٛاض ؾِٗ ع٢ً تػاعس اييت ا٭َٛض َٔ ث٬ث١ اشنط -3

  ة وتتإبع إلحوإدث. إلحركة وإؤلشإر 

  .مشإهدة إلشخو ، وتصوير مالمحهإ إلنفسية 

  .ؤدرإك إلسيإق 
 
 

 

  .ٚايؿدٛم سٝح: اؿٛاض, َٔ ٚاملػطس١ٝ ايطٚا١ٜ بني ٚاظٕ -4

 املػطس١ٝ ايطٚا١ٜ 
يظهـــــر فيهـــــإ إلحـــــوإر؛ ولكـــــن تعتمـــــد مدرجـــــة إألوف عـــــىل  اؿٛاض

 إلشد وطرإئقه إلمختلفة.  
 ر. تقوم إلمشحية مكإملهإ عىل إلحوإ

إلكإتـــــــــب يرســـــــــم لنـــــــــإ صـــــــــورة للشخصـــــــــية مـــــــــن جإنبيهـــــــــإ  ايؿدٛم
، حنر نتعرف أمعإدهإ ي

 إلظإهري وإلبإطن 
إلشخصــية تظهــر أمإمنــإ ونحــن نتعــرف عليهــإ مــن خــالل حركتهــإ 

 وكالمهإ. 
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 الٕسدٚ السابعٛ: عمي البدٖع
 ٘ يات اللفظّٔأّال: احملّط      

 اجلياس 

 امسجػ 

 امعدررّد امؾجز ؽىل   

 ثاىٔا: احملطيات املعيْٓ٘       
 امطباق 

 امللابةل 

   امتورًة 

 الٕسدٚ اخلاوطٛ: الٍكد األدب٘ يف العصس احلدٖح
 أّاًل: املياٍر اليكدٓ٘

  املهنج امتارخيي 

  املهنج الاجامتؼي 

  املهنج امبًِوي 

ًٔا:      مالمح احلسن٘ اليكدٓ٘ يف األزدٌثاى
  مرحةل امًضأة وامتةوَل 

 مرحةل  

 ثالجا: مسسل٘ الهتاب٘ اليكدٓ٘ يف ضْٛ امليَذٔات احلدٓج٘ 
  ٍادلايلالاجتا 

 ٍامللارن الاجتا 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
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 الٕسدٚ السابعٛ: عمي البدٖع
  َُشٓطٓات َع١ٜٛٓ -2 .ٓات يفع١ٝشٓطَُ -1دٛٙ حتطني ايهالّ ٚتصٜٝٓ٘، ٜٚٓكطِ إىل: ٚسف ب٘ ِعٖٛ عًِ ُت :عًِ ايبسٜع

 ٘ يات اللفظّٔأّال: احملّط
  ايعذع ع٢ً ايكسض. ضٓز -3                .ايػذع -2            .اؾٓاؽ -1 : يتشطني فٝ٘ زادع إىل ايًفغ، َٚٓٗاٜٚهٕٛ ا

 ٖٚٛ تٛافل ايًفعني يف ايٓطل، َع اختالفُٗا يف املع٢ٓ.

  :(ّٜٚٛ تكّٛ ايػاع١ ٜكػِ اجملطَٕٛ َا يبجٛا غري غاع١ )قاٍ تعاىل  

  .اضَع اؾاض ٚيٛ داض 

٢ُٓ دٓاغٟا. ُٜػ  َٚجٌ ٖصا ايتٛاؾل بني ا٭يؿاظ يف ايٓٛل ٚا٫خت٬ف يف املع٢ٓ 

 ٌٕعا اجلٍاع: 

  :اؾٓاؽ ايتاّ -أ

  :قسٚض ايعٛايٞ يف قسٚض ايهتا٥ب  عٛاإشا اـٌٝ دابت قػٌٛ اؿطب قٓس  قاٍ أبٛ مت١اّ َازسٟا 

 َُشتاد١ تٔك ٖٔ)احملػٓني إيٝٗا بعس ٚؾات٘:  ـ أسَسقايت اَطأ٠   . (أَٛاي٘ شاٖب١ ب١ ؾنإ شا 

 ٚقد ٜأتٞ بني أنجس َٔ نًُتني، عٓد تٛافل ايًفغ.   اجلٓاع ايتاّ ٜأتٞ بني نًُتني،ؾا٥س٠:  

  :اؾٓاؽ ايٓاقل -ب
  :(.ععِٝ غبأ بٓبأٚد٦تو َٔ )قاٍ تعاىل  

 ؼُٝ٘ غٛضٓٛز ب٬زٙ: قاٍ أضزْٞ ٜؿتدط ظ ٍٍ  ايٛطٔ. ْػٛض  ب٬زٟ عا

  ِنؿٝ٘ٚأطًل َا بني  ؾهٝ٘ أَػو َا بني أ اَط اي١ً٘قٌٝ يف ا٭ثط: ضس . 

 َعرب٠ ؾٓعيت َٔ عٝين ائعرب٠قاٍ ؾاْب عٓس مساع٘ قك١ َ٪ثط٠: آتعهُت ب . 

 :   فاٟدٚ اجلٍاع
 :٘إش ضسٌ اؾريإ عٓس ايػطٚب   ٜا ٜٚح قًيب َٔ زٚاعٞ اهل٣ٛ               قٍٛ اـًٌٝ بٔ أمحس ٚاقؿا ؾطام أسٓبت 

ِٝض ايػطٚب      أِتبِعُتِٗ ططيف ٚقس أظَعٛا                                                                                                            ٚزَع عٝين ٜنٜؿ
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  :(1) فاٜدٗ
  :(2) فاٜدٗ

 . (ػطٟ بوَٚٛاٜا اؾٌٗ  ػطٜبونُٓت أطُع يف ) 

 ٚعُسقسٜكيت    :(3) اٜدٗف
. قٛعت٘ٚعٕس تؿٞ بهٌ 

 

 األض٠مٛ
 

 

 سدد لفظٕ اجلياع التاو يف نل مما ٓأتٕ: -1
 اؾٛاب املجاٍ ايطقِ
ٕٓ يف شيو يعرب٠ ٭ٚيٞ ا٭بكاض اي١ً٘ب ٜهاز غٓا بطق٘ ٜصٖب با٭بكاض * ٜك١ً)قاٍ تعاىل:  أ    (ايًٌٝ ٚايٓٗاض إ

ُٜعصض يف ايٓتٝ٘ قاٍ أسس ة    اؿهُا٤ يف شّ ايتهرب:  َٔ ظاز يف ايٓتٝ٘ ٫ 

ُُٓذُب       قاٍ ايؿاعط ٜكـ ساي٘:ط َٜٔذُب          ٜا إخٛتٞ قس باْت اي   ََٚدَب ايؿ٪از ٚنإ ٫ 

َٜٔذُب           ؾاضقتهِ ٚبكُٝت بعسنِ                                                                           َا ٖهصا نإ ايصٟ 









 

  ضبب عدو متامُ: سدد لفظٕ اجلياع غري التاو مبٔيًا -2

 اؾٛاب املجاٍ ايطقِ
ِٕ تكٍٛ ؾطقت بني بين إغطا٥ٌٝ ٚمل تطقب قٛيٞ: )قاٍ تعاىلأ   (إْٓٞ خؿٝت أ

  ٔ ُخًٝكٞٓت َخًٞكٞ ؾشٓػسٓػ نُا ِاي١ًٗعًٝ٘ ٚغًِ:   اي١ً٘قاٍ ق٢ً  ة

  ؾاِعَذِب يؿإى َٓ٘ ؾأنِط  ٚأؾهط ؾعً٘  أؾهٛ  ٗا٤ ظٖري:قاٍ ايبط

ٕٝٚٓٛ. د ٕٝٚٓٛ ي  دا٤ يف اـرب: امل٪َٕٓٛ ٖ

ُِساْٞ َازّسٕـ ٢ٌ عًُو أِعرتِف َٔ عط دٛزى أٞغَتطِف  ا:قاٍ أبٛ ؾطاؽ اؿ  ٚبؿه
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 117أكو ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح         اىىفعح اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ث/   امبالغة واميلد /ٔؿثٖ دؼىه

 ا إدابتو.، مْضًشتاو يف نل مما ٓأتٕص اجلياع التاو مً اجلياع غري المّٔ -3

 اؾٛاب املجاٍ يطقِا
َْ٘ ؿٚب ـري يؿسٜسأ   قاٍ تعاىل:  ٚإْٓ٘ ع٢ً شيو يؿٗٝس * ٚإ

  ِ , اغرت عٛضاتٓا ٚآَٔ ضٚعاتٓااي١ًٗعًٝ٘ ٚغًِ:   اي١ً٘قاٍ ق٢ً ة

ِٚا أضَنِٗ بسَا٤ اؿٚب ٚاإلٜجاض.ط َٚ ِٚا قكل ؾٗاَتِٗ َعِبط ا٭دٝاٍ , َٚض َٚ  ا٭ضزْٕٝٛ َض

ٙٔ. ُٜكاٍ يف املسح: ٜد ُِٛدٛزٙ ٜٚػُٛ عٓس دٛٔز  ػدٛ مَب

ُ٘ قاٍ املعطٟ:ٕـ  بٝت َٔ ايٚؿعط أٚ بٝت َٔ ايٖؿعط٢ ؾاٝؿِػٔ ٜٞعٗط يف ؾ٦ٝني ضَْٚٝك

ٖٔ ع٢ً ايٗطٚا٠ قكٝس٠ٟ ٗ  َا مل تهٔ بايػَت يف تٗصٜبٗا قاٍ ايؿاعط:    ٫ تِعط٢َن

َُٖٗصب ؾإشا عطِنَت ايٚؿعط                                       عٗسٚٙ َٓو ٚغاٚغٟا تٗصٟ بٗا غري 


 

 اإلدابات:
 

   ( 

  (

 

  



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 118أكو ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح         اىىفعح اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ث/   امبالغة واميلد /ٔؿثٖ دؼىه

 و٪٬ أن ح٨خ٫ٮ ا١ٓتارح٦ٰ ة٨ٙؿ ا١طؽف"2

  .ٌَُٜٓاٍ ايٓذاح بايعٌُ, ٫ بٍٛٛ ا٭  قاٍ أب ٜٛقٞ ابٓ٘: 

 ١ٛ  ا و َتًٜٟؿُبػُه ا, ٫ٚو ٜنًٜٟؿ٫ ٜهٔ سٓب ٛغط يف اؿٓب ٚايبػض: ْاقشٟا بايٓت -عٓ٘ ٘اي١ًضنٞ –اب قاٍ عُط بٔ اـ

  ٟ إىل ايتكش١ٝ باملع٢ٓ.ا، ال ٜؤٓدُٜػرتط حُلطٔ ايطذع إٔ ٜهٕٛ عفّٜٛفاٜدٗ : 

ُٜشتَػب َٔ باب ايػذع َا  فاٜدٗ:  ٜأتٞ: ٫ 

  تهطب ظصٚضٖا يف ايجط٣, ُٚتػابل بأغكاْٗا ٔقُِ ايٗصضا.  -1

   ٫ بعٜٚٗا ٚثٛبٗا. ,إْػا١ْ بآزابٗا  -2

 األض٠مٛ: 
 ّّضح مْاطً الطذع يف ما ٓأتٕ: -1

 اؾٛاب املجاٍ ايطقِ
ِٓٗا اختًـ اي١ً٘قاٍ ق٢ً أ َٓاٜنَط َ ـَ , َٚا َت ٖٓس٠ , ؾُا تعاضف َٓٗا ا٥َتًٜ َُذ   عًٝ٘ ٚغًِ:  ا٭ضٚاُح دٓٛز 

ٖٓة  ُا٤ ٚا٫ظزٖاض.ا٭ضزٕ بًس ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض , َٚٛطٔ اي

ِٔ إقساَو تٛن٬ُّٟ  قاٍ أبٛ ايٜؿِتحط ٬َٟٗ . ,ايُبِػيٓت:  يٝه َُو تأ  ٚإسذا

  ايٓجك١ َطاتب , ؾ٬ تطؾع يُعًٞٝا َطاتبٗا إ٫ ايٖؿطٜو يف امٝلٓط , امٝلعني ع٢ً ايٗهٓط, ا٭َني ع٢ً ايٚػط  قاٍ أمحس ؾٛقٞ:د

 غ٠١َٛ يف ايٓكدط َٚٛغ٠١َٛ بايؿدط.قاٍ أسسِٖ سني ظاض َسٜٓ٘ ايبرتا٤: َطٕـ

َٗا٤ٔٗ ِٚز٢ ايب ١ُٓ ايعٛا٤ٔ , ٚيف أ ١ٖٝ , ؾكس ضسًٔت ٚأْٔت يف ق ٌٗ ْػا٤ ا٭ضض ؾاَخِت تبكني ٜؾٔت َٓاٙ , يٛ ن  . قايت أزٜب١:أ

   

 

 

  

 .

 

 

ّٕ يف ّصف سال الُهّتاب: -2  قال الِعناد األْصفَاى

َ٘ٔ ٝٚط ٖصا إ٫ قاٍ ,إْٓٞ ضأٜت أْٖ٘ ٫ ٜهُتُب إْػإ ٔنتابا يف ٜٛ ُِٜػَتِشػٔ , ٚيٛ ٝقٚسّ ٖصا يهإ أؾهٌ ,  يف ٜغٔسٙ: يٛ ٝغ َِٜس نصا يهإ  يهإ أسػٔ , ٚيٛ ظ٢
١ًُِ ايبؿط ٖٓٞكل٢ ع٢ً ُد َٔٔ أععِ ائعرب , ٖٚٛ زيٌٝ ع٢ً اغت٤٬ٝ اي ٌَُ. ٖصا   .ٚيٛ ُتط٢ى ٖصا املهإ نإ أِد

 .ٍباىؼجشحاىزٜرغزْزغٖبٍِاىْص؟-1



.ب،ؽذ فقبُفٜآخشموٍَْٖب،ٗالٝ ؼَذرىلعغؼًصرشمٞجبٍُز ٗسدفٜاىْ -2 ِِ  دَٕبٍجِْٞبًعجتػذًػذَٕبٍغغ٘ػٞ







ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 119أكو ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح         اىىفعح اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ث/   امبالغة واميلد /ٔؿثٖ دؼىه

 قال ابً سبٔب احلليب ٓصف ضفٔي٘:  -3

, شات ُزُغٍط ٚأيٛاح , ػطٟ َع ايطٜاح , ٚتٛري بػري دٓاح , ؽٛض ٚتًعب , َٚتط٢ُز ٫ٚ تؿطب , هلا ق٬ع نايك٬ع , ٚؾطاع حيذب ٜا هلا َٔ غؿ١ٓٝ 
 ايٗؿعاع 
 ا١فاةٚ" وّىص ٬٤َا٦ٌ ا١فشّ ٘ٮ ا٨١م (أ 
 اـخغؽج ٦٤ ا٨ّ١م ٤راالً ٢ْ٭ ا١ش٨اس ا١ّخام, ذ٣ّ وّىط٩" (ب 

 

 

  

  

 

   :ٖٖٓٚب يٓا َٔ يسْو ضمح١ إْٓ)قاٍ تعاىل  . (ابو أْت ايٛ

 .اؿ١ًٝ تطى اؿ١ًٝ 

تُاثًني أٚ املتػابٗني يف ْٗا١ٜ ايبٝت، ا يف ايػعس، ُٜٚػرتط إٔ ٜأتٞ أسد ايًفعني املزد ايعذص ع٢ً ايؿدز ٜسد أّٜكفاٜدٗ : 
ٟٓ َٛقع قبً٘. ٜٚأتٞ ايًفغ ايجاْٞ يف أ

 ؾًػٓا ْط٣ يو ؾٝٗا نطٜبا   نطا٥ب أبسعتٗا يف ايٖػُاح    ا: قاٍ ايبشرتٟ َازّس 
  :إىل بػساز ؾٛقا ٚإمنا                                      قاٍ اؿػٔ بٔ قُس املًٗيٓب ٗٔ ٔٗ إىل إ  أس ـٕ بٗا يٞ ؾا٥ل أس  ي
  :ٓٞ  ٙؾُٔ ْاّ مل تٓتعطٙ اؿٝا   ٠أ٫ اْٗض ٚغط يف غبٌٝ اؿٝا                                                قاٍ أبٛ ايكاغِ ايؿاب
 :ٟا٭ضض ؾاَتسٚا بٗا ؾذطا              قاٍ سبٝب ايعٜٛز ُِ ُٗ  ٚأٚدبٛا يٓسا٤ ا٭ضض َا ٚدبا   ْازِت

 ّد العذص علٙ الصدز يف نل مما ٓأتٕ: ّضح ز -1

 اؾٛاب املجاٍ ايطقِ
   (اهِ إْٓ٘ نإ غؿ١اّضاغتػؿطٚا ضٓب)ٜسعٛ قَٛ٘:   -عًٝ٘ ايػ٬ّ  -قاٍ تعاىل ٔسها١ٜ عٔ ْٛح أ

َِٓبع٘ ايؿهط٠ٝ ٚايٗؿعٛض. ة ََ  قٌٝ: ايٚؿعط 

ٝٓاح ايعطب ٜكـ ظٜاضت٘ إىل ا٭ضزٕ: آثاضٙ ٚؾعب٘ تطط ٌَ ا٭ثطقاٍ أسس ايػ   .نا يف ْؿػٞ امٝ

ٟٓ ٜكـ ؿع١ ايطسٌٝد ِٝط ١ُٖ ايٝكَؿ َُٖتِع َٔ َؾُِٝ َعطاض لس : قاٍ ايٗك ١ٖٝ َٔ عطاض٢       َت  ؾُا َبِعس ايَعٔؿ

ٖٓين يف شا ايعَإ ٚأًٖٕ٘ـ َُٞؿتدطٟا: ٚيه  ٓٞ ُِساْ  غطٜب ٚأؾعايٞ يسٜ٘ غطا٥ب                     قاٍ أبٛ ؾطاؽ اؿ

ٞٓ:قاٗ ُٓع َٔ أضنٞ ايٓٛاسا؟                               ْاَسٔت ا٭ضض ع٢ً أضبابٗا     ٍ عبس ايهطِٜ ايهِطَ َٜػ  ِٔ ََ  َٔ  أٜ



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 111أكو ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح         اىىفعح اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ث/   امبالغة واميلد /ٔؿثٖ دؼىه

  :قال أضام٘ بً ميكر زاِثًٔا قْم ُ بعد الّصلصال الرٖ أصاب بالد الػاو -2

ٖٔ أؾذاْٟا ِٖٝذُت َٖ ِٜٔو ,  َِٝبٔو أِقَسٝقٓا بٖجٟا ٚأِؾذاْا  محا٥ِٔ ا٭   ؾًٞ

ََا  ٖٔ قسِٜ ايعٗس ْػٝاْا؟أؾاَز  نِ شا اؿٓني ع٢ً َٚط ايٚػٓني ٜأ   ٝن

ٌُ ع٢ً غري اهلسٌٜ ٌٖٚ  ٖٔ أعٗع اـًل ٔؾٞكساْا؟  ٌٖ شا ايعٜٛ  ؾكُٝسٝن

  ٍباىزٛأصبسؽضُاىشبػشٕٗٞ َظٍشبػشٓ،مَبٗسدفٜاألثٞبد؟ (أ

 ٍِ٘اضغسد اىؼغضػيٚاىصذسفٜاألثٞبد.ثٞ  (ة

.  

 

 اقسأ اليص اآلتٕ، ثه أدب عّنا ٓلُٔ مً أضٝل٘:  -3

 بٔ ؾٓساز َٛٔقٝا ٚيسٙ:  اي١ً٘قاٍ عبس 
ِٔ دٛاّزا بامل  ٢ٌأٟ ُبيٓن , ٝن ََُس ايبد ٕٓ أِس ََُس ُدٛٔز املط٤ٔ اإلْؿام يف ٚد٘ ايرٓب , ٚإ ٕٓ أِس ـًٜٞل٢ , ؾإ ََٛٔنع اؿل , غ٬ٟٝ با٭غطاض عٔ امٝع ا ٢ٍ يف  ٔٗ  ا ايٖه

   .مبهتّٛ ايٚػٚط

 وىص ٬٤ا٦ٌ ا١فشّ ٘ٮ ا٨١م" (أ 
٩٨"  (ب  ّٰ ٦ ١ِّٙٮ ةػٯّٓٮ ٰٕؽ ا١ّفشّ , ة  ورد ٤َُطفِّ



 

    

 



 

 سدِّد احملّطيات اللفظٔ٘ يف نل مما ٓأتٕ: -4

 اؾٛاب املجاٍ ايطقِ
ـٌٜٝ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ  أ  قاٍ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ: اـري َعكْٛز بٓٛأقٞ ا

ُٝٚض      قاٍ قُس ضنا ايؿبٝيٓب: ة َُشتَػب  اي١ًُٜٜ٘ك ٌْ يف   ضِظقٟا غرَي   َُِشتَػب اي١ً٘إشا َه٢ عُ

ِٕ ُتٛاع , ؾأطًِب امٝلِػتٛاعط   ُٜكاٍ:  إشا أضِزَت أ

 

             

 
 
 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 111أكو ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح         اىىفعح اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ث/   امبالغة واميلد /ٔؿثٖ دؼىه

 ثاىٔا: احملطيات املعيْٓ٘ 
 

 ٖٛ اجلُع بني َتكادتني يف املع٢ٓ. 

   :(ٚؼػبِٗ أٜكاظا ِٖٚ ضقٛز)قاٍ تعاىل  . 

  :ٟٓتؿطم ٬قٞ ايٝؿٚبب َٔ أدٌ ايٓت  ٘ ٬ٔٓقٞ ٚسِػِ ايٓاؽ ايٓت٢ٜٗؾ ؾًٛ      قاٍ ايبشرت 

  :ٌٕعا الطباق 

  طبام اإلجياب: -1

  :َُٟٕس عًٝو ٚٝأعصض   ٝأخؿٞ ٣ٖٛ ئو يف ايهًٛع ٚٝأظٗط     قاٍ ايبشرت ُّ يف ٜن  ٚٝأ٫

 

  طبام ايػًب: -2
  :(ؾ٬ ؽؿٛا ايٓاؽ ٚاخؿٕٛ)قاٍ تعاىل . 

 :قاٍ دطٜط َتػٓع٫        َٕ ٛٚعُت َا باْا  با ١ٛعٛا َٔ دباٍ ايٛقٌ أقطاْا  اـًٝط ٚيٛ ٝط  ٚق

 

   :فاٜدٗ الطبام

   فاٜدٗ:

  :(ا إ٫ ٚغعٗا هلا َا نػبت ٚعًٝٗا َا انتػبتْؿّػ اي١ً٘ـ ٫ ٜه١ً)قاٍ تعاىل . 

 

  اؿٝا٠ ش١َُٝ ٕٓ  ٜٚا ْؿُؼ دٓسٟ إٕ زٖطى ٖاظٍ  قاٍ املعٓطٟ: ؾٝا َٛت ُظِض إ

 األض١ً٦:
 ب ًِّٔ الّطبام يف نل مما ٓأتٕ: -1

 ٛاباؾ املجاٍ ايطقِ
ٝٚب ٚيٛ أعذبو نجط٠ٝ اـبٝح أ   قاٍ تعاىل:  قٌ ٫ ٜػتٟٛ اـبٝح ٚايٛ

ٌْ                                 قاٍ ابٔ َخٜؿاد١ َازسٟا:ة ُٔ ًٞ َُ ََُت َٚضا٤َ أِغتاض٢ ايٗسد٢  َٜػاض٢      ٚ ٢َُٓ َتاَض٠ٟ ٚ ُٝ  ًَٜٜٞك٢ ب

ٙٔ ٚيِػَت          قاٍ املتٓيب يف َسح غٝـ ايٓسٚي١:ط َٓٔعري ََٟا ي ٖٜٓو ايٖتٛسُٝس يًٚؿطٔى ٖاظّ                  ًَٝهٟا ٖاظ٢  ٚئه

ُِٝذد ٌُ ٚايٓؿ ١ٛؿ ٓٓا اي ٞٓ: ميٛت َ ٚٓ ايكْٗٝٛ َُدأطبٟا ايعس ُِ     قاٍ مسٝح ايكاغِ  َٜػتػً  ٫ٚ 

ُ٘ ٖٚٛ ؾا٥ْع.ٕـ  اسط٢ِم ع٢ً إٔ تؿٚذع ؾطٜكو ٖٚٛ خاغْط نُا تؿٚذع



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 112أكو ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح         اىىفعح اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ث/   امبالغة واميلد /ٔؿثٖ دؼىه

 بًّٔ الّطبام ّىْع ُ يف نّل مما ٓأتٕ:  -2

 اؾٛاب املجاٍ ايطقِ
(. أ  قإل تعإف: )فال تخإفوهم وخإفوِن ؤن كنتم مؤمنير 

( قإل تعإف:  )ة  فهدى * ووجدك عإئال فأغن 
ً
 ضإال

َ
ك
َ
 فآوى * ووجد

ً
 يتيمإ

َ
ك
ْ
  ألم يجد

بإ ط
ُّ
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ُ
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ُّ
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ُ
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ْ
ق
َ
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َ
 ن

د



إم:  
َّ
ه إلش ي تحيَّ

 
 قإل حإفظ ؤبرإهيم ػ
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َ
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ي ش
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 وإحدة

ُ
 وإلحإإلت

ُ
حك

ْ
ّي: أمؿي وأض

شر
ْ
ه إأللُم       قإل إلطإهر إلَزَمخ

َّ
ف
َ
ِوي عليهإ فؤإدإ ش

ْ
  أط

             
 
 رأيت دموعي وهي ضإحكة

ْ
مع من زْحَمة إآلإلم يبتسُم   فؤن

َّ
 فإلد



ْن ٗ
ُ
وى مْن لْم َيخ

َّ
ِت عىل إلن

ْ
ن
ُ
ي:  وأرإِك خ  إلهوى ، وهجْرِت مْن إل َيْهُجُر  قإل إلبحير

َ
 عْهد

:     ص
ً
ّ بن محَمد إؤليإدّي يصُف أْسطوال  قإل عىلي

ٍع                
ُّ
َصن

َ
 ثيإَب ت

ْ
مإُء قد لبست

ْ
ه
َ
ي إلعقول عىل ثيإِب  د ْسن ِ

َ
ِب ت

ُّ
َره
َ
 ت



حػ      :قإل قيس بن إلملوَّ
 أحمَل إلهوى 

ْ
ي رإٍض مأن

ن 
ّ
َّ وإل ِليإ  عىل أن ُص منه إل عىلي

ُ
ل
ْ
 وأخ



اإلعبثبد:

  

  نل شّز مً الهلنات اآلتٔ٘ يف مجل٘ لتهٌْ طباقًا ضع  -3
  ار غغ/ضب. (أ

 ٍؤّظ/ٍ٘ؽش (ة



 

 ايرتتٝب. ؤت٢ مبا ٜكابًُٗا ع٢ً ٖٛ إٔ ٜؤت٢ بهًُتني أٚ أنجس، ثِ ُٜ

 َقٞؿٛ ايؿطق١.  ٜنَسض اؾُاع١ خرْي َٔ 

  :٧ٚٓ اـطجيني ٚاـطجيات ُٜٗ  . (اعٓانِ ايّٝٛ نباّضا, ٚٚٓزاغتكبًٓانِ أَؼ قػاّض) قاٍ َسٜط إسس٣ املساضؽ 

 
 :٘ايٛبامٖٛ يف عدد ايهًُات املتكاب١ً، ففٞ  الفسم بني الطبام ّاملكابل: َٓ  :املكاب١ًا يف ٜهٕٛ ايتكابٌ بني ن١ًُ ٚأخس٣، أ

  .أٚ أنجس ٚبني نًُتني أخسٜني أٚ أنجس فٝهٕٛ بني نًُتني

 ٗاملكابل٘ فاٜد:   

 :ٗٚبني فعٌ ٚاضِ، ٚبني سسفني، َٚٓ٘:  ،-نُا ضبل–تكع املكاب١ً بني امسني أٚ بني فعًني   فاٜد 

 ـٕ ْٗاّضاـؿاف ٜعٗط ي٬ٟٝ    ا. , يهٓ٘ كت
 ّٕ ٕٓ عًٝو ٚادبات.  نُا أ          يو سكٛم, ؾإ
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 األض٠مٛ 
 بني املكابل٘ يف ما ٓأتٕ:  -1

 اؾٛاب املجاٍ ايطقِ
  (.م عليهم إلخبإئثبإت ويحرّ لهم إلطيّ  ويحلّ )قإل تعإف: أ

 قإل صىل ة
ّ
 )عليه وسلم:  إلل

ّ  للخير مغإليق للشر
َ
إس مفإتيح

ّ
 ِمن إلن

ّ
 (.ؤن

إسج. ط
ّ
ُل مبغضْيك.  ،بإحسإنك ؤف إلن

ِّ
 محبتك وتقل

ُ
 تزيد

ٍ فيكم بيمينِه           :قإل جريرد  خير
ُ
ٍّ عنكم ب وبإسط  شمإلهِ وقإمُض شر

: ٕـ ّ ي ُع في    قإل إلمتنن 
َ
يل يشف

ّ
 إلل
ُ
ي  أزوُرهْم وسوإد ي وَبيإُض إلّصبح ُيغري ب 

ن 
َ
ث
ْ
 وأن

ن. ٗ
 
ي إلَعل

 
ي إلّشّ ، وإل عدو  ػ

 
 ػ

 
 صديق

ُ
 قإل رجل  يصف آخَر: ليس له



  

  

  

  . 

   

 

 

 مِّص الّطبام مً املكابل٘ يف ما ٓأتٕ ، مع بٔاٌ الطبب:  -2
 اؾٛاب املجاٍ ايطقِ
 مإلحسن  * فسنيشه للُيشى * وأّمإ )قإل تعإف:  أ

َ
ق
ّ
ؼر * وصد

ّ
فأّمإ من أعظ وإت

َب مإلحسن  * فسنيشه للعشىمن 
َّ
 (.مِخل وإستغن  * وكذ



 قإل صىل ة
ّ
 مإ يرْيُبك ؤف مإ إل يرْيُبك، ف)عليه وسلم:  إلل

ْ
 ؤدع

 
 إلّصدق طمأنينة

ّ
 و ،ن

 
 
 .(إلكذب ريبة



ُ إلنإس ذو حسٍب قديٍم         قإل بشإرة إلخورّي: ط إ وخير
ً
 أقإم لنفسه حسًبإ جديد

: د قيه            قإل إبن إلمعير 
ّ
جيه       ربَّ أمٍر تت

َ
 تْرت

ً
  جّر أمرإ

ي إلمحبوب منه                                    ِ
ؼ 
َ
 وبدإ إلمكروه فيه خ



: ٕـ ّ    قإل عبد إلمنعم إلرفإعي
َجبإ  

َ
 يإ حلَم فجٍر إلَح وإْحت

ُ
ِتبإ عّمإن

ُ
 ؤذإ َمَحت إألّيإم مإ ك

ً
وإ
ْ
 عف



وسٗ
ّ
د
ُ
    :قإل صإلح بن عبد إلق

ي مَ     ِ
 ومص  إلذين ؤذإ يقولوإ يصدقوإ     إلذين ؤذإ يقولوإ يكذبوإ ؼر
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3- :ّٖ ّٕ اآلتٕ سني اتََّنُ أسُدٍه بالبدل ، ثه بًّٔ ما ّقع فُٔ مً ُمشطًِّ معيْ  اغسح قْل حمند بً عنساٌ الطلش

ي مإطٍل مإ أ
 
ي حٍق وإل أذوُب ػ

 
 ػ

ُ
 جُمد

 
 

 

 :ال املكابل٘ نل مما ٓأتٕ مجااًل علٙ الطبام عّدبني ملاذا ُٓ -4

 قإل صل  (أ 
ّ
هعليه وسلم: ) إلل

ّ
ي ، إلل

 ، ومإ أنت أعلُم مه من ّ
ُ
 ومإ أعلنت

ُ
 ، ومإ أشرت

ُ
رت

َّ
مت ومإ أخ

َّ
ّم إغفْر في مإ قد

ء قدير( يٍ
م وأنت إلُمؤِخر، وأنت عىل كل شر

ِّ
 .أنت إلُمقد

          :قإل إلشإعر (ب 
 
 مريرة

ُ
 تحلو وإلحيإة

َ
ك
َ
 ترض  وإألنإُم ِغ   فليت

َ
ك
َ
 ضإُب وليت

 
 

  

 
 

 ٖٚٛ املكؿٛد بدالي١ ايطٝام.  ا، َٚع٢ٓ بعٝد،اضتعُاٍ ن١ًُ مبعٓٝني ؛ َع٢ٓ قسٜب ٜطسع إىل ايرٖٔ، ٚال ٜهٕٛ َكؿّٛد

  زإم  وربوع كم وجدنإ طيبهإ
ُ
ْيح فيهإ وإلخ

ِّ
 حير  ضإع إلش

 

  ْ٘ٛٚيهٔ ي٘ عٝٓإ تبهٞ ع٢ً قدط  ٚٚإز سه٢ اـٓػا٤ ٫ يف ؾذ 

 ٕٓي١ً  َا يٓص يٞ, ؾايكرب نٝـ ٜٛٝب ؟   ايٓؿٗس ّٜٛ ؾطاقِٗ  ٘ إ

 
 
 

 ؾا٥س٠ ايتٛض١ٜ:
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 األض٠مٛ: 

 بًّٔ التْزٓ٘ يف ما حتتُ خط يف نل مجال مً األمجل٘ اآلتٔ٘. -1

. 

.

 

  ّضح احملّطيات البدٓعٔ٘ يف نٍل مما ٓأتٕ: -2

 اؾٛاب املجاٍ ايطقِ
 جزإًء مم)قإل تعإف أ

ً
إ  وليْبكوإ كثير

ً
 .  (إ كإنوإ يكسبونفليضحكوإ قليل

 قإل صىل ة
ّ
 رحَم )عليه وسلم:   إلل

ّ
 فَسِلم إلل

َ
إ قإل فغنم، أو سكت

ً
  (.عْبد

حية شكًرإ لنْسمِة أرِضكْم                       :قإل إبن ظإهرط
َ
ي ت
 عن ِّ

ْ
غت

 
  كم مل

 أحإ                                                   
ْ
 حفظت

ْ
ْرَو أن

َ
   إل غ

َ
ديث

ة كيَّ
َّ
 إلهوى فىهي إلذ



:  د
ً
ال  تكنْ     قإل أبو إلعالء إلمعري ُمتغزِّ

ْ
 ِمْن ِجَمإٍل فؤن

 
ي زكإة  َجمإٍل  لغير

ُ
زكإة

ري إبَن سبيل
ُ
 فإذك



 اإلدابات: 
 

 

 

  ) 

 



 

 اؾٛاب ملجاٍا ايطقِ
َِٔبطزٟا       قاٍ ابٔ ْبات١:أ ٓٓٗط ِٜؿب٘  ٢ٌ شا جيًٛ ٚاي  ايٓكسا ؾٮد

َُهأْؼ يف ايػعٍ: ة ُِٗا   قاٍ ابٔ  ِٞ َٔ اي١ًشغ َغ  ِب٬ب٘ منٛت َْٚ َٚٔي

َُٜعٛم   أبٝاُت ؾِعطٜى نايٝككٛض٢             قاٍ ْكري ايسٜٔ اؿُاَٞ:ز. ط   ٫ٚ ٝقُكٛض بٗا 

 ضقٝل سٙط َٚعٓاٖا           َٚٔ ايعذا٥ب يؿعٗا                                                                                



َٓكّْٝط ٚايطُٜح تهُتُب ٚايٓػشاُب       ايٛري تكطأ ٚايػسُٜط قشٝؿ٠١                       :قاٍ ايؿاعطد ُٜ 
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 الٕسدٚ اخلاوطٛ: الٍكد األدب٘ يف العصس احلدٖح
 املٍاِر الٍكدٖٛ يف العصس احلدٖح 

 ف املٓٗر ايٓكسٟ.عٓط 

ي وتحليله؛ بهدف  إلمنهج ي قرإءة إلنص إألدب 
 
بعهإ إلنإقد ػ

ّ
إلنقدي طريقة لهإ ؤجرإءإت وأدوإت ومعإيير خإصة يت

صل مه. 
ّ
 إلكشف عن دإلإلته، وأبنيته إلشكلية وإلجمإلية، وكل مإ يت

  صل مه.   َا اهلسف َٔ ططٜك١ ايٓكس ؟
ّ
 بهدف إلكشف عن دإلإلته، وأبنيته إلشكلية وإلجمإلية، وكل مإ يت

 وإلبنيوي. أَج١ً يًُٓاٖر ايٓكس١ٜ.  ث٬ث١ شنط ا ، ، وإإلجتمإعي ي
  إلتإريىح 

  إلتحليل وإلتفسير وإلتقويم. َا ايصٟ ٜكّٛ ب٘ ايٓكاز يف ْكس ا٭زب ؟  

 أّال: امليَر التازخيٕ 
  .ٞعطف املٓٗر ايتاضخي 

ينتمي ؤليه إألديب،  هو منهج نقدي يقوم عىل درإسة إلظروف: إلسيإسية وإإلجتمإعية وإلثقإفية، للعّص إلذي
 
ً
خذ

ّ
، وتفسير خصإئصه، وكشف مضإمينه ودإلإلته. مت ي  إ منهإ وسيلة لفهم إلنص إألدب 

 ؟ميتاظ أتباع ٖصا املٓٗر شامبا  

 يؤمن أتبإع هذإ إلمنهج مأن إألديب إبن بيئته وزمإنه.  (1
 إألدب نتإج ظروف: سيإسية، وإجتمإعية، وثقإفية، يتأثر بهإ ويؤثر فيهإ.  (2

ّ
 ويؤمنون أن

ي ضوء إلمؤثرإت إلثالث: إلِعرق وإلزمإن  (3
 
درس إلنقإد إلذين إتبعوإ هذإ إلمنهج إلنصو  إألدبية ػ

 وإلمكإن. 

 ٓٗر ايتاضخيٞ عٓس زضاغ١ ايٓكٛم ٚٓنح امل٪ثطات اييت ٜٗتِ بٗا أتباع امل.  
كة بير  أفرإد إألمة إلوإحدة إلمنحدرة من جن الِعْسم: -1

ك ممعن  إلخصإئص إلفطرية إلورإثية إلمشير ي تير
س معير  إلنر

ي إلنص
 
 . أثرهإ ػ

.  البٔٝ٘ أّ املهاٌ أّ الْضط: -2 ي ي إلنص إألدب 
 
ي وإنعكإسإته إإلجتمإعية ػ

 
  ممعن  إلفضإء إلجغرإػ

ك  الصماٌ أّ العيصس: -3 ي من شأنهإ أن تير
ي مجموعة إلظروف: إلسيإسية وإلثقإفية، وإلدينية، وإإلجتمإعية، إلنر

ويعن 

 . ي ي إلنص إألدب 
 
 آثإرهإ ػ

 ن املنهج التارخيي مناذج م

 . (جتدٜد ذنس٣ أبٞ ايعال٤)  :نتاب٘ ، َٚٔ ذيوط٘ سطني أ٫ٚ:
  ؟ (ػسٜس شنط٣ أبٞ ايع٤٬)  :ا زقٝكا يف نتاب٘املٓٗر ايتاضخيٞ تٛبٟٝك (ط٘ سػني)نٝـ طٓبل 

ي إلعالء، وإلمكإن إلذي عإش فيه، وإلحيإة: إلسيإسية، وإإلجتمإعية، ص مإمً خّص  وإإلقتصإدية، إ منه درس فيه زمإن أب 
ي شعره وأدمه، وفيه يقول: 

 
ى أثر ذلك كله ػ َ

ي عّصه، وقبيلته وأشته ؛ ِلير
 
وأبو إلعالء ثمرة من ثمرإت عّصه، )وإلدينية، ػ

ي ؤنضإجهإ إلزمإن، وإلمكإن، وإلحإل إلسيإسية وإإلجتمإعية وإإلقتصإدية . 
 
 قد عمل ػ

  يج٬ث١ يف ا٭زب ؟ ٚنح شيو.  يف ن٤ٛ تأثري امل٪ثطات ا (أبا ايع٤٬) ٌٖ زضؽ ط٘ سػني 

لهإ من: إلزمإن، وإلمكإن، وإلِعرق، ومإ يحيط بهإ من نعم، يمثل أبو إلعالء إلمعرّ 
 
ي أدمه صورة وإقعه، شك

 
ي ػ

 
ّ
ي أنه خليط من ذلك إلتكوين إلمتمإسك كل

إت: سيإسية، وإجتمإعية، وثقإفية، وهذإ يعن  ي متغير
ه، وهي إلنظرة إلنر

دهإ إلمنهج إلتإر 
ُ
ش
ْ
. َين ي

 يىح 
 

ي كتإمه (طه حسير  )ويقول 
 
ي إألدب إلجإهىلي ) :ػ

 
 أثر  من آثإر إلجنس وإلبيئة ):  (ػ

ً
وإلكإتُب أو إلشإعر ؤذإ

ي أن يكون إلغرض إلصحيح من درس إألدب وإلبحث عن تإريخه 
ي أن يلتمس من هذه إلمؤثرإت، وينبغ 

وإلزمإن، فينبغ 
ي أحدثت إلكإتب أو إل

 . (شإعر، وأرغمته عىل أن يتصدر مإ كتب أو نظم من إآلثإرؤنمإ هو تحقيق هذه إلمؤثرإت إلنر
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   (.خًٌٝ َبِٝدع زا٥د ايكؿ١ ايعسب١ٝ احلدٜج١ يف فًططني)  :ْاؾس ايدٜٔ األضد يف نتاب٘ ثاْٝا:
   ٜكٍٛ ؾٝ٘:

ّ
ي معض جوإنبه ظإهرة إجتمإعية، وإل يصح إلفهم أن تولد إلظإهرة إإلجتمإعية فجأة كلُّ فن ؤن

 
مإ هو ػ

ي 
 
ز ػ  من أن تكون نتيجة لعوإمل متعددة إستوفت تفإعلهإ وتي 

ّ
ي ظإهرهإ كذلك، مل إل مد

 
إلفرإغ مهمإ تكن ػ

 ثمإُرهإ . 
ْ
 وإستكملت أسبإبهإ حنر أتت

 
ّ
ّم، يكون إلنص هنإ وثيقة تعي ِّ عن ذلك  ؤن

َ
إ بير  إلنص ومحيطه، ومن ث ي إلنقد يربط ربطإ مبإشر

 
ي ػ

إلمنهج إلتإريىح 
هذإ إلمنهج يمكن أن يستحيل وثيقة ُيستعإن بهإ عند إلحإجة ؤف تأكيد معض إألفكإر إلمحيط، مل ؤن إلنص َوفق 

ي ظلهإ إألديب. 
 
ي عإش ػ

 وإلحقإئق إلتإريخية إلنر

 
 : ا٭غ١ً٦

1- .ٓٞ ٟٓ, ٚاملٓٗر ايتاضخي ٖٓكس ّٓ َٔ: املٓٗر اي  ٚٚنح املككٛز به

 
ّٓ َٔ: ا٭زٜب, ٚا٭زب؟ -2 ٞٓ يف َا ٜتعًل به ٓٗكاز ايصٜٔ اٖتبعٛا املٓٗر ايتاضخي ُٔ ب٘ اي َ٪ُِٜ  َا ايصٟ 

 إألديب إبُن بيئته وزمإنه، وإألدب نتإج ظروٍف: سيإسّية، وإجت
ّ
بإع هذإ إلمنهج مأن

ْ
ت
 
ر فيهإ. يؤِمن أ

َّ
ر بهإ ويؤث

َّ
 مإعّية، يتأث

 
ٞٓ يف زضاغ١ ايٓكٛم ا٭زب١ٝ ٚؼًًٝٗا. ٜته٧ٚٚنح امل٪ٚثطات ايج٬ث١ اييت  -3 ُْك١از املٓٗر ايتاضخي  عًٝٗا 

:ائعِطم -

ََٛغط - : ايب١٦ٝ أٚ املهإ أٚ اي

ايٓعَإ أٚ ايعكط, فُٛع١ ايعطٚف: -

 
١ٓٝ اؿسٜج١ يف ؾًػٛني)غس يف نتاب٘ ِس إىل قٍٛ ْاقط ايٓسٜٔ ا٭ُع -4 َِٝسؽ ضا٥س ايكك١ ايعطب ٞٓ ؾٝ٘. (خًٌٝ َب َٔح املٓٗر ايتاضخي ٬ََ  ٖٔٝ  ايٛاضز يف ايٓسضؽ, ٚب

 
 
 

١ٓٝ اييت عاَف ؾٝٗا اٜ٭زُٜب, ََع إُٖاٍ ايٖتؿاٚت اإل -5 ٓٓٓل يًُطس١ً ايتاضخي ُٜع٢ٓ مبس٣ متجٌٝ اي  ٓٞ ٕٓ املٓٗر ايتاضخي ٞٓ بني ٜط٣ اي١سضاغٕٛ أ بساع
ٞٓ.ا٭زبا٤ ايصٜٔ ٜٖتٔشسٕٚ يف ايٓعَإ ٚاملهإ, ٚ  ٚنح ٖصا ايكٍٛ يف ن٤ٛ َا زضَغت عٔ املٓٗر ايتاضخي
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 ثاىٔا: امليَر االدتناعٕ 
  .ٞعٓطف املٓٗر ا٫دتُاع 

ي وإلمبدع نفسه مإلم هو منهج نقدي يربط            جتمع مطبقإته إلمختلفة. إؤلمدإع إألدب 

  .ٞٚٓنح ايتؿاب٘ بني املٓٗر ايتاضخيٞ ٚاملٓٗر ا٫دتُاع 

ي معض جوإنبه      
 
ي ػ ي إؤلمدإع إألدب 

، فقد ربط أصحإب إلمنهج إلتإريىح  مإلمجتمع مصورة مإ،  -مثلمإ رأيت -إلتشإمه كبير
ي حير  

 
   ػ

ً
 أن أصحإب إلمنهج إإلجتمإعي سإروإ شوط

ً
ي ربإ معيد

 
 .ط إؤلمدإع وإلمبدع نفسه مإلمجتمع وإلحيإةإ وتعّمقوإ ػ

 نٝـ ٜط٣ أتباع املٓٗر ا٫دتُاعٞ ايٓل ا٭زبٞ, ٚاجملتُع ؟ 
 كأنه إلُمنتج إلفعىلي للنص        

ُّ
ي وجهة نظر جمإعية، وإلمجتمع ُيعد  .يمثل إلنص إألدب 

 ملاشا ٜهٕٛ ايكاض٨ سانْط يف شٖٔ ا٭زٜب عٓس أتبع ٖصا املٓٗر ؟ 
ي آٍن معإ، أي  ألنه           

 
 أوسيلته وغإيته ػ

َّ
ي إلنص عن رؤى مجتمعه ن

 
ر ػ

ُ
 .إألديب َيْصد

 ا٭زب املًتعّ .ٚ ,ملاشا أْهر املٓٗر ا٫دتُاعٞ يف ايٓكس فُٛع١ َٔ املؿاِٖٝ ٚاملكًٛشات ايٓكس١ٜ امل١ُٗ, َجٌ:  ايؿٔ يًُذتُع 
ي إلنص عن رؤى مجتمعه          

 
ر ػ

ُ
 ألن إألديب َيْصد

   ا٭غاغ١ٝ اييت  حيطم ايٓكاز يف املٓٗر ا٫دتُاعٞ عًٝٗا يف قاٚي١ إبطاظ ايع٬ق١ بني ا٭زٜب ٚاجملتُع ؟َا ايعٓاقط 
 وَ  -1

ْ
ه فيه.  عُ ض ي مجتمعه، ومكإنته فيه، ومدى تأثره ممجتمعه وتأثير

 
 إألديب ػ

2-  : ي مهمتهم إلنقدية، هي
 
كير  عىل ثالث قضإيإ أسإسية ػ

 إلير
ي تهدف إألعمإل إألدبية ؤف تحقيقهإ. إلمحتوى إإلجتمإعي وإلمضإمير  وإلغ (أ 

 إيإت إإلجتمإعية إلنر
ي هذإ إلجمهور.  (ب 

 
 إلجمهور إلذي يتلؼر إلنص، ومدى إلتأثير إإلجتمإعي لألدب ػ

ي إألدب: أشكإله، وأنوإعه، ومضإمينه.  (ج 
 
إت وإلتطورإت إإلجتمإعية ػ  درإسة آثإر إلتغير

، وهذ -3 ي
ي إؤلمدإع إلفن 

 
ه إلرعإية قد تكون من إلدولة أو من إلجمهور عن طريق مالحظة أثر إلرعإية إلمجتمعية ػ

هإ.   إلمنتديإت، وإلمجالت، وإلجإمعإت، ودور إلنشر وغير
ي ظل إلدولة إلديمقرإطية، أو ترإجعه وإنحدإر  -4

 
 حرية إألدب وإزدهإره ػ

ُ
منإقشة طبيعة إلدولة ونظإمهإ، من حيث

ي ظل إلدولة إلديكتإتورية. 
 
 مستوإه ػ

 
 الجتماعي: ذج من املنهج اومن

 ٜكٍٛ يف َعط٢ض ْكسٙ:   (،ُشقام املدٓم)يسٚا١ٜ دمٝب حمفٛظ   (عبد اهطٔ ط٘ بدز)دزاض١          
ي روإية )  

 
 )ولعل أول مظهر لعمق رؤية إلكإتب ووضوحهإ ػ

ّ
قإق إلمدق

ُ
 إلمؤلف تنإزل نسبيً  (ز

ّ
إ عن تثبيت إلطبقة أن

 . ي
 بشكل نهإب 

ي هندسة بنإئه،  ومع أن إلمؤلف كإن حريصإ عىل ُعزلة 
 
ي مدخل روإيته وبدإية حركتهإ حنر ػ

 
ي ػ قإق عن إلعإلم إلخإرح  إلزُّ

 وأهله
ّ
قإق إلمدق

ُ
  . (فقد َحَر  أيضإ عىل تأكيد إقتحإم معض مظإهر من حيإة إلقإهرة إلجديدة لعإلم ز

  َا ايصٟ تٓاٚي٘ ايٓكس ؾُٝا غبل ؟ 

قإق 
ُ
ي حي ز

 
ي أصإمت إلمجتمع إلمّصي ػ

 حركة إلتغيير إلنر
ّ
  .إلمدق

 

 ٜط٣ يف عباضت٘ ا٭ٚىل اغتشاي١ تجبٝت ايٛبك١ ا٫دتُاع١ٝ ؟  ملاشا 
 
ّ
. ألن  من أن تتفإعل مع إلتغيير إإلجتمإعي

ّ
 هإ إل مد

  َاشا ٜط٣ ايٓاقس يف عباضت٘ ايجا١ْٝ ؟ 
 )يرى أن ربط 

ّ
قإق إلمدق

ُ
ي  (ز

 
ي تسإعد عىل تطور إلحيإة إإلجتمإعية ػ

ي مؤشر ؤف إلحركة إلنر  مختلف مإلعإلم إلخإرح 
 صورهإ. 
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ٞٓ يف زضاغ١ ا٭زب َْٚٞكسٙ. (1  ٖٚنح املككٛز باملٓٗر ا٫دتُاع
بُطّالإبداعّالأدبيّّوالمُبدِعّنفسَهّبالمجتمعّبطبقاتهّالمختلفة.  هوّمنهجّنقدّيّيَر

ٞٓ؟ (2 ٖٓكس ا٫دتُاع ُٖتِٗ يف اي َُٗ ٓٗكاز يف  َٜتٓاٚٝيٗا اي ١ٓٝ ايٓج٬خ اييت   َا ايكهاٜا ا٭غاغ
ّ.ّالمحتوىّالاجتماعيّّوالمضامينُّوالغاياتّالاجتماعيّةّالتيّتهدِفّالأعمالّالأدبيّةّإلىّتحقيقها.أ
ّومدىّالتأثيرّالاجتماعيّّللأدبّفيّهذاّالجمهور.ّّّّّّّّّ ّب.ّالجمهورّالذيّيتلّقىّالنّص 
راتّالاجتماعيّةّفيّالأدب:ّأشكالِه،ّوأنواعِّّّّّّّّّ ُّّ راتّوالتطو ُّّ ّه،ّومضامينِه.ج .ّآثارّالتغي

ٞٓ؟ ٚٚنِح إ٢دابتٜو. (3 ٞٓ ٚاملٓٗر ا٫دتُاع َُُح ٚدٟٗا يًٖتؿاُب٘ بني املٓٗر ايتاضخي  ٌٖ َتًٜ
ّربطّ ّبالمجتمعّبصورةّما،ّوكذلكّالمنهجّالاجتماعيّ نعم،ّيوجدّوجهّللتشابه،ّفقدّربَطّأصحابّالمنهجّالتاريخّيّالإبداعّالأدبيّ

 صحابّالمنهجّالاجتماعيّّسارواّشوًطاّبعيدًاّفيّربِطّالإبداعّوالمُبدِعّنفِسهّبالمجتمعّوالحياة.الإبداعّالأدبيّّبالمجتمع،ّوإْنّكانّأ
ٞٓ يٮزٜب, ٚٚنح ٖصا اؾاْب. (4 ُّ باؾاْب ا٫دتُاع ٞٓ ا٫ٖتُا ٓٗكاز يف املٓٗر ا٫دتُاع َٜشط٢م عًٝٗا اي ١ٓٝ اييت   َٔ ايعٓاقط ا٭غاغ

رهّيحرصّالنقادّفيّالمنهجّالاجتماعيّّعلىّال ك ُّّ شفّعنّوَْضعّالأديبّفيّمجتمعه،ّوالمكانةّالتيّيحتلهاّالأديبّفيه،ّومدىّتأث
ّبمجتمعهّوتأثيرهّفيه،ّوأثرّذلكّكلّهّفيّالنّصّالأدبيّ.

ِٓ أدب عٔ  ا٭غ١ً٦ اييت تًٞ:  (5 ٞٓ, ث ٝٓات ٖٓاب ايب  اقطأ َا ٜأتٞ َٔ قكٝس٠  ُغٛم ايٜكِط١ٜ  يًؿاعط عبس ايٛ
ي ُمُرُّالهَز ْمُس،ّوالح بابّْالّش  ّلةُ،ّوالذُّّ
ّقَدْيمّ ّوِحذاءُُّجندّيٌّ

يَتَداوَُلّالَأيْدي،ّوفَلاٌّحُّيحّدُِقّفيّ
ّالفَراْغ:ّ

ّفيّمَطلَِعّالعاِمّالجديدّْ

قودّْ ُّّ ّيَدايّتمتَلِئانَّّحتْماًّبالن
ّوَسأْشتَريّهذاّالحِذاءّْ
ّوالحاِصدونَّالمُتْعَبوْن:ّ

ّزَرَعــوا،ّولَْمّنَْأكلّْ
ّكُلوْنّونَزرَعُ،ّصاغِريَن،ّفَيَأ

****ّ
ّوبائِعاُتّال كَرِْمّيَجْمعَْنّالّسِلاْل:

ّعَينْاَّحبيبيََّكوكَبانِّ
بيْعّ  ّ ّوَصْدرُهُّوَْردُّالر

ٞٓ ايصٟ ُتُٚجًٝ٘ ايككٝس٠؟ (أ َٗط ا٫دتُاع  َا امٜلع
َٜػٛز يف ايككٝس٠. (ب ّٓ ايصٟ  ٛٓ ايعا  ٚٚنح اؾ
 ٌٖ َتط٣ َٔ َع٬ق١ بني ايٗػٛم ٚاجملتُع؟ ٚٚنح إدابتٜو. (ز

 
يةّوماّيدورّفيهّمنّأنشطةّوأحداث.أ.ّت اّهوّسوقّالقر ًّّ ّمثلّالقصيدةّمظهرًاّاجتماعي

ب.ّيسودّفيّالقصيدةّجوّمنّالفقرّوالشعورّبالسخطّوالظلمّوالاستغلال.ّأماّالفقرّفيظهرّمنّخلالّالحذاءّالقديمّالذيّينتقلّمنّيدّ
يهّفيّالعامّالقادمّحينّيحصلّعلىّالنقود.ّأماّّإلىّيدّفيّالسوقّمنّغيرّأنّيستطيعّأحدّشراءه،ّوحديثّالفلاحّلنفسه بأنّهّسيشتر

يةّللفلاحينّالفقراءّوظلمهمّواغتصابّزرعهمّوجهدهم،ّ السخطّوالظلمّوالاستغلالّفتظهرّمنّخلالّاستغلالّالطبقةّالبرجواز
ّفأكلنا،ّونزرعّفيأكلونّفأصبحّزَّ ّزرعوا ّالواقع،ّفقلبّالشاعرّالقولّالمعروف: ّنأكْل،ّونَزرَعُ،ّوسخطّالفلاحّعلىّهذا رَعوا،ّولَْم

صاغِريَن،ّفَيَأكُلوْن،ّوتظهرّأيضاّمنّخلالّوصفّبائعاتّال كَرمّاللواتيّيغنّين،ّوغنائهنّيدلّعلىّالفرحّوالسرور،ّوهيّإشارةّإلىّ
يّةّالّتيّتعيشّحياةّهانئةّرغيدةّعلىّحسابّالطبقةّالكادحة. ّالطبقةّالبرجواز

ّ.،ّففيّالسوقّتظهرّطبقاتّالمجتمعّبوضوحّويمثلها:ّالغنيّوالفقير،ّالظالمّوالمظلوم،ّوالمستغِّلّوالمستغَلّّج.ّتوجدّعلاقةّبينّالسوقّوالمجتمع
ّ

ٞٓ, ٚٚنح املككٛز مبؿّٗٛ ا٭َزب امٝلًتع٢ّ. (6 ٌٚ زضاغتٜو املَٓٗر ا٫دتُاع  يف ظ
هّوتطلعاتهمّويشاركهمّتلكّالهمومّوالتطلعات،ّهوّالأدبّالّذيّيَْصدُرّفيهّالأديبّعنّرؤىّمجتمعه؛ّفيعبِّرّعنّهمومّأفرادّمجتمع

ًّ ّاّبالمسؤوليّةّتجاهّذلك.ويسعىّبجِدّإلىّتغييرّواقعهمّلماّهوّأفضل،ّمستشعر
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 121أكو ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح         اىىفعح اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ث/   امبالغة واميلد /ٔؿثٖ دؼىه

 ثالجا: امليَر البئْٖ 
  .ٟٓ  عطف املٓٗر ائبٓٝٛ

ية متكإملة ذإت عالقإت بير  مفردإته، معيدإ ع
ْ
ي بوصفه ِبن ة ن أيّ إلمنهج إلبنيوي منهج نقدي يدرس إلعمل إألدب 

 عوإمل أخرى خإرجية، مثل إلعوإمل: إلتإريخية، وإإلجتمإعية، وإلثقإفية. 

  إىل ايٓل ؟ ٟٓ ِٛٝٓ  نٝـ ٜٓعط أتباع املٓٗر ائب

 ، ّ ي
عىل أنه عإلم مستقل قإئم مذإته، ويستبعد كّل مإ هو خإرجه، وإلسلطة عنده للنص، فهو مإلنسبة ؤليه مغلق ونهإب 

ه. وُيحإل تفسير إلنص ؤف إلنص نفس  ه إل ؤف غير
إته، وله أيضإ تنإسق وإنسجإم، وهو خإضع لنظإم  يوّي مركزّية ثإبتة وحولهإ تدور تفسير

ْ
ي إلمنهج إلِبن

 
وللنص ػ

درك أمعإده
ُ
 .يضبطه، وعىل إلنإقد إلِبنيوّي إلبحث عن ّش إلنص ل

 

  ي إلكشف عن أبنية إلنص وعالقإته إلدإخلية َا ٖٞ ٚظٝؿ١ ايٓكس ائبٟٓٝٛ ؟
 
  .تنحّص ػ

 

 .ٞٚٓنح َػتٜٛات ايٓكس ايبٟٓٝٛ يف ؼًٌٝ ايعٌُ ا٭زب 
ي إلبنية إلدإللية للنص. املػت٣ٛ ايكٛتٞ:  -1

 
، وتنغيم، وإيقإع، وأثر ذلك ػ ي ْ

َ
دَرس فيه دإلإلت إلحروف وموسيقإهإ من: ن

ُ
 ت

ّ املػت٣ٛ ايكطيف:  -2 ي ي إلتكوين إللغوي وإألدب 
 
يغ إلّصفية ووظيفتهإ ػ درس فيه دإلإلت إلصِّ

ُ
  خإصة.  ت

درس فيه إلكلمإت لمعرفة دإلإلتهإ إللغوية وعالقتهإ ممضمون إلنص. املػت٣ٛ املعذُٞ:  -3
ُ
  ت

  ُيدرس فيه تأليف إلُجمل وتركيبهإ وطرإئق تكوينهإ وخصإئصهإ إلدإللية وإلجمإلية. املػت٣ٛ ايٓشٟٛ: -4
ي املػت٣ٛ ايس٫يٞ: -5

 
إكيب وتآزرهإ ػ ي إلُجمل وإلير

  تشكيل إلِبنية إلدإللية إلعإمة للنص.  يجري فيه تحليل معإب 
 

 .ٟٛٝٓٚٓنح ًَٓٛكات املٓٗر ائب 
إضإت ُمسبقة، ؤذ يُ  ورة إلتعإمل معه من غير أّي إفير ، وض  ي  عىل إلجوهر إلدإخىلي للعمل إألدب 

كير 
ورة إلير م هإِج ض 

همونه
ّ
عن  مدرإسة ؤطإر إألدب ومحيطه وأسبإمه إلخإرجية، ويت

ُ
ي ت
ح إلِبنيويون إلمنإهج إلنر ك إلشر ي شر

 
إ مأنهإ تقع ػ

ي )لمإذإ..؟( ألنهإ إل تصف إألثر 
ي ضوء سيإقهإ إإلجتمإعي وإلتإريىح 

 
ي سعيهإ ؤف تفسير إلنصو  إألدبية ػ

 
إلتعليىلي ػ

ي مإلذإت حير  تصف إلعوإمل إلخإرجية.   إألدب 

 :ي  ؾا٥س٠ ي إلعمل إألدب 
 
ي إلتحليل إلِبنيوي عىل حدود إكتشإف إلِبنية إلدإخلية ػ

 
  فهو جوهرهإ. إلوقوف ػ

  

  .أثط ٖصا املٓٗر َِ  ؾٝ

ي معض إإلتجإهإت إلنقدية إلحديثة كإألسلوبية إلِبنيوية،        
 
 ػ

 

 ذج من املنهج الِبنيوّي: ومن
نقل)للشإعر  (زهور)لقصيدة  (موش ربإمعة)تحليل إلنإقد 

ُ
 .(أمل د

 ٚمما دا٤ يف ايككٝس٠: 
ٍْ َٔ ايٛزد   ٚٔضال

 أهٗا بني إغفا٠ٕ٤ ٚإفاق١ 
 ٚع٢ً نٌ باق١ 

*** 
 تتشدخ يٞ ايصٖسات اجل١ًُٝ 

ٕٖ أعَُٝٓٗا آتطعِت  ِٖػ١ –أ   –د
 حلع١ ايكطف، 

 حلع١ ايكؿف،
 حلع١ إعداَٗا يف اخل١ًُٝ ! 

 تتشدخ يٞ..
 أْٓٗا ضكطت َٔ ع٢ً عسغٗا يف ايبطاتني 

ِٓ أفاقت ع٢ً عسٔقٗا يف شداز ايٓدنانني، أٚ بني أٜدٟ   ث
 امُلٓادٜٔ، 

 ُٝد امُلتفك١ًِّ ايعابس٠ ست٢ اغرتتٗا اي
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 ٚمما دا٤ يف َعط٢ض ؼًٌٝ ايككٝس٠ ْٚكسٖا: 
سم مإلوضوح، لكنه   

َّ
تتشكل رؤية هذإ إلنص ومعإلجته من خالل دهشة إللغة إلمتمثلة ببسإطتهإ، فىهي لغة تت

ي بريقه إلشعرّي   
 إلوضوح إلذي إل ُيطيح مإلنص أو ُيلغ 

ل هذإ إل    ُيحمِّ
ْ
ي وقد إستطإع إلشإعر أن

ي إلقإفية إلنر
 
مقطع من إلنص )أي إلمقطع إألول( ُمْعدإ موسيقّيإ، يتمثل ػ

ل مإلكلمإت )ؤفإقة، مإقة، مطإقة ( . 
ّ
ة موسيقية متجإورة تتمث

ّ
عإ بشكل تحدث فيه رن

َّ
 جعل ِبنإءهإ ُموق

جّسد رؤيته، فقد قإل إلشإعر: ألمح  
ُ
 أن ت

ْ
هإ مدإل من أنظر لقد إختإر إلشإعر مفردإته وترإكيبه مطريقة إستطإعت

 ؤليهإ، فنظرته كإنت نظرة معيدة عن إلتأمل شيعة إل يكإد يتمتع فيهإ ممنظر إلورد ؛ ألنه يعيش حإلة صعبة . 
 من خالل إلتشكيل   

 
وإذإ كإنت إللغة هنإ تخرج من دإئرة إلعقالنية ؤف دإئرة إلعإطفة إلمشحونة، فؤن ذلك نإتج

ي إلذي عي ّ فيه إلشإعر عن ر  ي لحظإت إألسلوب 
 
ؤيته، فإلزهرإت تتحدث وتتسع عيونهإ، ويجعلهإ سإردة لمشإعرهإ، ػ

 إلقطف وإلعصف، مع مإ تحمله هذه إللحظإت من ؤحسإس مإلنهإية . 
 

  ٬ُٜسغ ع٢ً ايٓاقس َٔ خ٬ٍ ايٓكس ايػابل يًككٝس٠ ؟  َاشا 

، ؤن ي ومحيطه إإلجتمإعي
 .مإ إعتمد عىل لغة إلنصُيلحظ هنإ أن إلنإقد درس إلنص ممعزل عن سيإقه إلتإريىح 

  

   .ٙٚنح املػتٜٛات اييت تٓاٚهلا ايٓاقس يف ْكس 

ي معهإ. 
ي موسيقإ إلنص وتفإُعل إلمتلؼر

 
ي إلقإفية وأثرهإ ػ

ي إلمستوى إلصوبر
 
ي إلمستوى إلمعجمي  تنإول ػ

 
وتنإول ػ

ي إلمستو 
 
ي إلقصيدة، وتنإول ػ

 
ي تسيطر عىل إلشإعر ػ

ى إلدإلفي إلصورة إلشعرية، دإللة إلفعل ألمح وعالقتهإ مإلحإلة إلنر
ي يعيشهإ لحظة إؤلحسإس مإلنهإية وإلموت. 

عي ِّ عن مشإعره ومعإنإته إلنر
ُ
َسَن إلشإعر إلزهرإت، وجعلهإ تتحدث وت

ْ
 أن

 
 ا٭غ١ً٦:

ٟٓ يف زضاغ١ ا٭زب. (1  ٖٚنح املككٛز باملٓٗر ائبٓٝٛ

 
ٟٓ إىل ايٓٓل؟ (2  نٝـ ٜٓعط املٓٗر ائبٓٝٛ

 
3) ٟٓ ٖٓكس ائبٓٝٛ ٞٓ يف اي ٝٚٔ َػتٜٛات ؼًٌٝ ايعٌُ ا٭زب  . ب
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ٖٝط ؼٖسَخ ايؿاعط إبطاِٖٝ ْأدٞ يف قكٝست٘  (4 ٓٓ٘ ؾٛد٧ بايساض قس َخًِٜت َٔ ٜأًٖٔٗا ٚتػ ايعٛز٠ عٔ عٛزت٘ إىل زاض قبٛبت٘ َؿتاقٟا , يه
َٕ ٚتأي١ِ, ٜكٍٛ:   ساٝيٗا ؾَشع٢

ـْؽْ  ْسيٍَــة َدْيـلـٕ اىَضؽٗ ٌِ  داُر أْظـــالٌٖ وُظــّجــٖ ىَـِلْ٘ذـــِــة                  فٖ ُصٍٍٔد 
َٖ نــةُــخ ِاْن رَ  ْْ هَـَؿْدِة و ُْ َْ َثٕ٘ؽْ َا ـ ٌِ ـِة  ْ٘ ُٔر إى ِِّ َعــُم اى ٌْ َٗ  َاْدِــــة                  

ـِؽْ  بــ ِذُف# ٗـة َكْيـُت، ادُّ ْْ جٖ نةىَؾثــ٘ـــْط                 وأُـة َا ِْ ـَْيُت ِثَض  َرْفــَؿَف اىـل
ـة  ُّ ـَخ أ ْ٘ ْؽُــة؟ ىَ ُٔ  ًَ ُٓ واىٍةًٖ اىَضؿٗـْط                  ِى ٌـــ ضُ٘ت اىؽُّ ُ٘ ــْؽ!ف ُٕ ـ َُ  ًْ  ىَ

 ًْ َْ َظـٍَِ٘ وَاىـــ ــ ٌِ ِٔ اىغــؿاْم                  وَفــَؿْغــِة  ـــ ُْ ــ َُ  ًْ ــْؽُة؟ َاَوىَـــ ُٔ  ًَ  ِى
ــؽْم؟ َٕ ــِة ِىـــَفؿاغٍ نةىــ ْ٘ َٓ ـــِ٘ة ثــــُكـــهٔنٍ وَقــــــالْم                 واَُذـــ ًِ  وَر

 ٚٝ ٟٓ , ب ّٓ: بعس زضاغتٜو يًُٓٗر ائبٓٝٛ ٖٖٛا ايعا ٟٓ َٚد َٔٗا اي١ًػٛ ٌٙ ممٜٓا ٜأتٞ ََع ب١ٝٓ ايككٝس٠  ْٚعا ََٜتٛاؾُل ن  ٔ نٝـ 
ٝٓـ١ )َضٞؾَطَف ز.       َعاْٞ ايهًُات ٚ ز٫٫تٗا. -ب    . ايكاؾ١ٝ ايٓػان١ٓ -أ         ٌَ( –ائب١ٝٓ ايكطؾ  ايٓكٛض٠ ايٚؿعط١ٜ.ز.  ٜؾِعًٜ
 

 

 
ٞٓ, ٚا. 5 ١ٜٓ: ايتاضخي ٟٓ, يف ن٤ٛ زضاغتٜو يًُٓاٖر ايٓكس ٞٓ, ٚائبٓٝٛ ٌٙ َٓٗا:٫دتُاع ُُٜٚجً٘ ن ٓٚؿٗا إىل املٓٗر ايٓكٓسٟ اي١صٟ    اقطأ ايٖتش٬ًٝٔت اآلت١ٜٝ, ثِ ق

ٓٓات:  -أ ٝٓات ٚايٓػبعٝ ١ٓٝ يف َطس١ً ايٓػتٝٓ ١ٓٝ ا٭ضزْ  تكٍٛ ٜأ١َٓٝ ايعسٚإ عٔ املػطس

ٞٓ:  -ب ٜٓات عٔ ايٚؿعط ا٭ْسيػ  ٜكٍٛ أمحس سػٔ ايٓع

 
ٓٓاؽ٢ )  قكٝس٠دا٤ يف -دـ   حملُٛز زضٜٚـ: (ُْػاؾُط ناي

 

 
 

١ٟٓٝ يف زضاغ١ ايٓٓل ا٭زٓبٞ؟ ٚٚنح إدابتٜو.. 6 ٟٓ, أنجُط ؾاعً ٞٓ, ٚائبٓٝٛ ٞٓ, ٚا٫دتُاع ١ٜٓ: ايتاضخي ٟ٘ املٓاٖر ايٓكس َٜٜو, أ  يف ضأ
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 والوح احلسكٛ الٍكدٖٛ يف األزدُ
 ي إألردن متوإضعة.   نٝـ بسأت اؿطن١ ايٓكس١ٜ يف ا٭ضزٕ ؟

 
 مدأت إلحركة إلنقدية ػ

 َا ايصٟ دعٌ اؿطن١ ايٓكس١ٜ تتٛٛض ؾ٦ٝا ؾؿ٦ٝا ؟ 

ي إستمدت أفكإرهإ من إلنظريإت وإلمنإه
ي إألقطإر إلعربية إلنر

 
 ج إلنقدية إلعإلمية. متأثرة مإلحركة إلنقدية ػ

 

 أّال: مسسل٘ اليػأٗ ّالتشلٔل 
  شيو ايٛقت ؟ يف بسا١ٜ ظٗٛض اؿطن١ ايٓكس١ٜ يف أغاغٟٝا عا٬َٟ (ا٭ٍٚ ابٔ اؿػني اي١ً٘عبس )نٝـ ؾهٌَّ قسّٚ ا٭َري امل٪غؼ 

ّ إألردن عىل رعإية إألدمإء إلمحليير  وإألدمإء إلوإفدين من إألقط -1 ي
ر
ػ  إر إلعربية. عمل منذ توليه ؤمإرة شر

 عمل إألمير إلمؤسس أيضإ عىل تشجيع إلصحإفة وإلكتإمة إلنقدية.  -2

  .اشنط أِٖ املعاٖط اييت ػ٢ً ؾٝٗا ضعا١ٜ ا٭َري يٮزبا٤ 
ي إلشونة.             

 
ي عمإن، وقّص إلَمشنرَّ ػ

 
ي قّصي: رغدإن، وبسمإن، ػ

 
ي كإن يرعإهإ ػ

 أهمهإ إلمجإلس إألدبية إلنر

 ٙاجملايؼ ا٭زب١ٝ ؟  نٝـ ناْت طبٝع١ ٖص 

 ذكره من أقوإل أدبية وكتإمإت وأشعإر.            
ُ
  تجري فيهإ إلمطإرحإت وإلمحإورإت وإلمنإقشإت إلنقدية لكل مإ يِرد

 ي طليعتهم، و عمر أبو ريشة، ؟      اشنط بعض ايؿعطا٤ ٚا٭زبا٤ ايصٜٔ ايصٜٔ ؾاضنٛا يف فايؼ ا٭َري
 
ي إلتل( ػ  وهن 

عرإر )مصطؼ 

. ووديع إ ، ونديم إلمالح، وفؤإد إلخطيب، وعبد إلمنعم إلرفإعي ي
  لبستإب 

  ؟(ا٭ٍٚ ابٔ اؿػني  اي١ً٘عبس )ٚا٭َري (عطاض)َاشا نإ َٛقـ ايكٓطا٤ ٚايهٓتاب َٔ املػاد٬ت ايؿعط١ٜ اييت ناْت ػطٟ بني 

ي 
فونهإ ويحتفون بهإ، ويعلقون عليهإ ملحوظإتهم إلنقدية إلنر

ّ
إب يتلق

ّ
ي تحديد   كإن إلقّرإء وإلكت

 
كإن لهإ صدإهإ ػ

ي مرحلة إلنشأة. 
 
 معإلم إلحركة إلنقدية ػ

  أ١ُٖٝ ٔٓٝ  يف اؿطن١ ايٓكس١ٜ يف ا٭ضزٕ.  (عطاض)ب

ة  عت أورإق ومذكرإت وروإيإت حول قصإئده فيهإ ملحوظإت نقدية مبعي  ة، وتجمَّ نشأ حوله درإسإت كثير
 تظل ذإت قيمة نقدية لدى إلدإرسير  من زمن إلشإعر. 

 ايكشاؾ١ ٚايهتاب١ ايٓكس١ٜ ؟ ع٢ً  تؿذٝع ا٭َري امل٪غؼ نٝـ ظٗط 

ي إفتتإحيإت إلصحف وإلمجالت.    
 
ي ؤسهإمه معدد من إلتعليقإت إلنقدية ػ

 
 ظهر ذلك ػ

 
ً
ي إلشعر قإئل

 
ي مجلة  إلحكمة  ُمْبديإ رأيه إلنقدي ػ

 
):  وممإ ورد له ػ

 .(؟
 ُٓت ايكشـ ٚاجمل٬ت ا٭ضز١ْٝ بٗصا اجملاٍ يف ايج٬ثٝٓٝات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ؟  نٝـ اٖت

ي إلصحف إألردنية وإلمجالت ذإت حضور دإئم. 
 
 كإنت إلمقإلة إلنقدية ػ

 ٛض ايسا٥ِ يًُكاي١ ايٓكس١ٜ يف ايكشـ ٚاجمل٬ت, َع شنط بعهٗا. اشنط مناشز َٔ اؿه 

ع إلشيخ (: إلحكمة ةمجل) -1       ح)تتبَّ
ّ
ي كتإمه  (طه حسير  )آرإء  (نديم إلمّل

 
ي إلشعر إلجإهىلي )ػ

 
  (ػ

ً
دحض مإ جإء  محإوال

 .  من آرإء حول إنتحإل إلشعر إلجإهىلي
ي أصدرهإ أمير  أبو إلشعر (مجلة إلرإئد) -2      

  إلنر
ي فريز أربــع مقإإلت نقدية معنوإن إألدب  (صحيفة إلجزيرة) -3

ي أصدرهإ تيسير ضبيإن، وفيهإ كتب حسن 
إلنر

 معض إلنإس يميل ؤف 
ّ
، وبيرّ  أن ي ي إلعمل إألدب 

 
ي مقإلته إلثإلثة قضية إلشكل وإلمضمون ػ

 
إلصحيح، حيث نإقش ػ

ل
ّ
ل إألسلوب إلسهل، أمإ هو فيفض

ّ
 إلقطعة  إألسلوب إلمنّمق، وبعضهم يفض

ّ
َص ؤف إلقول: ؤن

 
إألسلوب إلسلس، وخل

ة إلفكرة إلعإلمية فىهي أدب عإٍل ينقصه أحد  إلفنية ؤذإ كإنت رفيعة إألسلوب فىهي من طرإز ممتإز، وإذإ لم تكن لهإ ؤإل مير 
ي إلجمإل . 

 شؼرّ
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  شرِ عىل صفحإتهإ من درإسإت تإريخية ومقإإلت      مَب أغِٓت ٖصٙ ايكشـ ٚاجمل٬ت ؟
ُ
نقدية وترجمإت وِسيرَ حركة إلنقد  ممإ ن

ي لم يكن هدفهإ إألول.  ي إألردن، مع أن إلنقد إألدب 
 
ي ػ  إألدب 

 .ٚٓنح, تطٓززِت يف بعض َكا٫ت ايكشـ ٚاجمل٬ت أقسا٤ ايٓعطٜات ايٓكس١ٜ ايعاملٞ اؿسٜج١ 

ي مجلة إلحكمة عن إألديب إلفرنسي برونتيير وعلم إلنقد، وعن
 
ي  من ذلك مإ كتبه يعقوب هإشم ػ مفهوم إلنقد إألدب 

ي إلنقد. 
 
 لدى جول ليميير صإحب إإلنطبإعية ػ

 

ُِٚض ا٭َري امل٪ٚغؼ عبس (1 ٕٓ؟ اي١ً٘نٝـ َتذ٢١ً َز ١ٜٓ يف ا٭ضز ٍٚٓ ابٔ اؿػني يف تؿذٝع اؿطن١ ايٓكس  ا٭

 
ٖٓكس, َع ايٓتُجٌٝ (2 ١ٓٝ يف َطس١ً ايٓتأغٝؼ يف ْؿ٤ٛ سطن١ اي ِٚض ايٗكشـ ٚامٜلذ١٬ت ا٭ضزْ  . ٚٚنح َز

 
ٞٓ عبس اؿًِٝ عٓباؽ يف ف١١ً ايٓطا٥س عاّ  (3 ٓٓاقس ا٭ضزْ ١ٜٓ ي٘ سٍٛ نتاب ٔشٞنَطٜات يُؿهطٟ َؾِعؿاع١: ّ يف َكاي1945١ٕٜنَتب اي  ْكس

 أن ُيع)
َ
ِر وصإِحِبه، وهل إستطإع

َ
 له؛ ِلُيقإِيَس مإ َوِسَعه إلقيإُس بير َ إألث

َ
تيح

ُ
 إلكإتَب مإ أ

ُ
إقد

ّ
 إلن

َ
ِ أن َيعِرف َ ِمَن إلخير ي ِّ

ء   ي
ِسِه وشر

ْ
ف
َ
 من ن

 
 هل قطعة

ً
إ ُر عن آرإِئه وَمطإِرِح أفكإِره...وأخير

َ
ث
َ
 (من ذإِته؟ هذإ إأل

 
ِّّد من وِّجهة نظر عبد الحليم عبّاس .  ح مفهومَ الأدب الجي  وّضِّ

ي نفسه، ويعي  عن شخصّيته  : األدب اجليد
 
ن من إلتعبير عن آرإء إألديب وأفكإره كمإ هي ػ

ّ
هو إألدب إلذي يتمك

 كمإ هي فعال. 
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 التذدٓد  ٘ثاىٔا: مسسل
 ٚأٚا٥ٌ ايػتٝٓٝات ؟ ؿطن١ ا٭زب١ٝ ٚايٓكس١ٜ يف ا٭ضزٕ يف أٚا٥ٌ اـُػٝٓٝاتمَب متٓجٌ ايتشٍٛ اؾصضٟ ايصٟ ططأ ع٢ً ٚاقع ا 

 م1951تمثل مظهور مجلة إلقلم إلجديد لعيس إلنإعوري عإم 
 

 ا٭ضزٕ ؟ نٝـ أثط ظٗٛض ف١ً ايكًِ اؾسٜس ع٢ً ايتشٍٛ اؾصضٟ ايصٟ ططأ ع٢ً ٚاقع اؿطن١ ا٭زب١ٝ ٚايٓكس١ٜ يف 

ي تكوين  -1
 
 أرضية ُصلبة لتكون ملتؼر إآلرإء إألدبية وإلنقدية. أسهمت هذه إلمجلة ػ

إستطإعت إستقطإب عدد من رموز إألدب وإلفكر دإخل إألردن وخإرجه، من أمثإل: ؤحسإن عبإس، ونإض إلدين  -2
 . ي
 إألسد، وعبد إلوهإب إلبّيإبر

 

 .اشنط بعض ايهتب اييت أغُٗت يف إثطا٤ اؿطن١ ايٓكس١ٜ يف ا٫ضزٕ, ٚٚنح َهُْٛٗا 

ي إألردن وفلسطير  حنر عإم ) :كتإب  صدر  -1
 
لنإض إلدين إألسد، ومن إلقضإيإ إلنقدية  (م1951إلحيإة إلنقدية ػ

فيه َوحدة إلقصيدة، وهي عند إلكإتب إل تُبع من وحدة إلموضوع، مل تُبع من إلجو إلنفسي إلذي تنقله ؤلينإ، ومن حركة 
 وجدإن إلشإعر وتنإمي مشإعره. 

ي إلحديث)قدية لعيس إلنإعوري، منهإ: صدر عدد من إلكتب إلن -2 ي رسول إلشعر إلعرب 
ؤليإس )، و(ؤيليإ أبو مإض 

ي إلمهجر
 
 . (فرحإت شإعر إلعروبة ػ

عرض فيه لحيإة إلشإعر ومضإمير  شعره   (عرإر شإعر إألردن) :أصدر يعقوب إلعودإت )إلبدوي إلملثم( كتإمه -3
ي 
ي ذلك من إلمنهج إلتإريىح 

 
ي درإسة إألدب. ومظإهره إلفنية مستفيدإ ػ

 
  ػ

ي إلشعر منذ أرسطو مرورإ (فن إلشعر)أصدر ؤحسإن عبإس إلعقإد  -4
 
، وتعّرض فيه للنظرية إلنقدية ػ

ي مهمة 
 
تهإ إلمذإهب إألدبية إلمتنوعة ػ

ّ
ي تبن

مإلرومإنسية وإلرمزية وصوإل ؤف إلوإقعية، وعرض أيضإ ألهم إآلرإء إلنقدية إلنر
العه إلدقيق عىل إآلدإب إلغربية. إلشعر، وقد عي ّ هذإ إلكتإب عن 

ّ
ة إلنإقد وإط  خي 

ْمرة لكتإب -5 ، ؤذ تنإول هذإ إلكتإب عالقة علم إلنفس مفن (إلقصة إلسيكولوجية لليون ؤيدل) :ترجمة محمود إلسُّ
 إلقصة. 

  

 ُِط٠ يهتاب  ؟(ايكك١ ايػٝهٛيٛد١ٝ يًٕٝٛ إٜسٍ ) :َاشا ُتُٓجٌ تطام١ قُٛز ايٗػ

ي 
 
ي ػ ر إلنقد إألدب 

ُّ
ي إلعإلم. تأث

 
 إألردن مأهم إإلتجإهإت إألدبية ػ

 

 (؟اٝ٭ؾل اؾسٜس ) :ٚنح زٚض ف١ً 

، وقد نشأ  ي حملت طالئع إلتجديد إلحقيقية، فقد حرصت هذه إلمجلة عىل تخصيص صفحإت للنقد إألدب 
 . ي
ي إألدب إألردب 

 
 عن هذإ توظيف إلمفإهيم إلنقدية إلجديدة ػ

 

 ٚٚاقًٛا َػريتِٗ اإلبساع١ٝ.    (ا٭ؾل اؾسٜس ) : ف١ًاشنط أؾٗط ايٓكاز ايصٜٔ بطظت أمسا٩ِٖ يف 

إر. 
ّ
، وأمير  شن ي

 عبد إلرحمن عمر، وجميل علوش، وخإلد إلسإكت، وأحمد إلعنإب 
 

 ؟   (أؾهاض) :َت٢ قسضت ف١ً 

  (إألفق إلجديد: )مع إنقطإع مجلة
   

 يف خس١َ ايٓكس ؟ (أؾهاض ) :َا زٚض ف١ً 

وإ أعمإلهم خّصصت للنقد مسإحة عريضة فيهإ ح ـي ينشر ر  للنقإد ل
ُ
، ؤف جإنب مإ تتيحه من ف نر وقتنإ إلحإض 

 إلنقدية. 

 



ة/ مدارس تلارب/ مدارس رم/ مدارس سرتمي   مدارس مؤمؤة طارق امثاهًو
 

 126أكو ٌَ اىٕالٌح اىهةٌيح         اىىفعح اىفىو اىؽراقٖ اىسةُٖ               ال ُؿًٕ ث/   امبالغة واميلد /ٔؿثٖ دؼىه

  .اشنط بعها َٔ امل٪غػات اييت مت إْؿا٩ٖا يف ٖصٙ ايؿرت٠ ٚ غاعست ع٢ً تٛٛض ايٓكس ا٭زبٞ يف ا٭ضزٕ, ٚٚٓنح زٚضٖا 

 اؾاَعات أ( 

ي ضوء م أدى ؤف ؤيجإد بيئة ن1962تأسيس إلجإمعة إألردنية عإم  -1
 
ْعن  بتدريس إلممإرسإت إلنقدية ػ

ُ
قدية ت

 إلنظريإت إلنقدية إلحديثة. 
نشئت عإم  -2          

ُ
ي أ
موك إلنر م أدت إلمهمة نفسهإ، وسإعدت هذه إلمؤسسإت إلعلمية عىل ظهور 1976جإمعة إلير

، وظهور إلدر  ي ضمن معإيير إلمنهج إلعلمي  إسإت إلنقدية إلمتخصصة. درإسإت أكإديمية تعمل عىل درإسة إؤلمدإع إألدب 

 ضاب١ٛ ايهٓتاب ا٭ضزْٝني ب( 

نشئت عإم 
ُ
إبهإ، وإقإمة إلندوإت، 1974أ

ّ
ت
ُ
ي تهتم مإألدب ونقده عي  آرإء ك

م وقد سإعدت عىل توسيع إلبيئة إلثقإفية إلنر
ي إلمؤتمرإت إألدبية وإلنقدية. 

 
 وإلمشإركة ػ

 

 ٝٓع ايٓكس ا٭زبٞ يف ٖصٙ املطس١ً ؟  مباشا مت
ي إلنقد، إلذين كإن لهم ؤسهإمإتهم مإلتدريس أو بتأليف إلكتب ظهور  -1

 
عدد من إلجإمعيير  إلمتخصصير  ػ

ي إإلرتقإء ممستوى إلنقد وصبغة مإلصبغة إلعلمية إلمتخصصة وبلورة مفإهيمه وضبطهإ. 
 
 إلنقدية ػ
ي إلقديم -2 ي إلنقد إلعرب 

 
ت هذه إلمرحلة بتأثر إلنقإد ممإ كإنوإ يقرؤون من آرإء ػ ي إلحديث،  تميرّ  ي إلنقد إألوروب 

 
وػ

ي كتإمإتهم وآرإئهم إلنقدية، وقد مدإ هذإ وإضًح 
 
 إ ػ

3- 
ّ
إد ذوي إلشأن، مثل: ؤحسإن عبإس، ونإض إلدين أسد، ومحمود إلّسْمرة، وعبد أبرزت إلمرحلة عددإ من إلنق

ع،  ، ويوسف مكإر، ونّصت عبد إلرحمن، وخليل إلشيخ، وعىل إلشر ي
 

، وهإشم يإع ي
 

إلذين كإنت لهم جهود إلرحمن يإع
عن  بهذإ 

ُ
إث إلنقدي سإعدت عىل ؤيجإد بيئة ِخصبة ؤلنشإء مؤسسإت ت ي إلير

 
جمة وإلتحقيق ػ ي إلتأليف وإلير

 
وإضحة ػ
 إلشأن. 
 
 

 ا٭غ١ً٦:
ٝٓات. (1 ٕٓ يف َعٞكس اـُػٝٓ ١ٜٓ يف ا٭ضز ٓٓكس ٛٗض اؿطن١ اي ٖٗست يتٛ  ٚٚنح ايعٛاٌَ اييت َ

2) ٓٞ ٓٓكس ايػطب ٓٗكاز ع٢ً اي ١ٜٓ َٓاغب١ اطًََّٜع ؾٝٗا اي ٝٓات يف تٛؾري ب١ٕ٦ٝ ْكس ٝٓات ٚايػبعٝٓ ١ٓٝ يف ايػتٝٓ َُت اؾاَعات ا٭ضزْ َٗ   ٚتأٓثطٚا ب٘.ٜأِغ
ٓٗكاز.أ(                     ٕٓ.ب(                اشنط ث٬ث١ٟ َٔ ٖ٪٤٫ اي ٖٓكس يف ا٭ضز ٝٚٔ زَٚضِٖ يف إثطا٤ سطن١ اي  ب

ٕٓ ٚتٜٛٛطٖا يف عكس ايػتٝ (3 ١ٜٓ يف ا٭ضز ٓٓكس ََذ١١ً أؾهاض يف زعِ اؿطن١ اي ََذ١١ً اٝ٭ٝؾل اؾسٜس ٚ ِٚض ايصٟ قاَت ب٘  ٝٓات.ؼٖسِخ عٔ ايٖس ٓ 
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ثالجا: مسسل٘ الهتاب٘ اليكدٓ٘ يف ضْٛ امليَذٔات احلدٓج٘ 
 ي عقدي: إلثمإنينيإت وإلتسعينيإت.  ؟  املعطيف َت٢ سسخ ا٫ْؿذاض

 
 ػ

  َا أثط ا٫ْؿذاض املعطيف يف ٖصٙ ايؿرت٠ ؟ 

ي إألردن، شأن إلحركة إألدبية عإمة، مع مصإدر معرفية مختلفة، وإل سّيمإ إلمنهجيإت إلنقدية 
 
تفإعلت إلحركة إلنقدية ػ

ي إلعإلم. 
 
 إلحديثة ػ

 ٓاٖر اؿسٜج١ يف ؾرت٠ ايٓل ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ:أِٖ ا٫ػاٖات ايٓكس١ٜ ا٭ضز١ْٝ يف ن٤ٛ امل 
ٟٓ -3 ا٫ػاٙ ا٫دتُاعٞ -4 ا٫ػاٙ ايتاضخيٞ -5  اؾُايٞا٫ػاٙ  -1       املكاضٕ ا٫ػاٙ-2 ا٫ػاٙ ائبٓٝٛ

 

 اجلمالياالجتاه  -1      
 

  .ٞٚنح املككٛز با٫ػاٙ اؾُاي 

ي تعتمد إل
ي إلنفس ؤحسإسإت ُيقصد مه إلممإرسإت إلنقدي إلنر

 
ذوق معيإرإ، فإلنص مجرد مثير جمإفي يبعث ػ

ي من وجهة نظره، أي ؤن  -َوفق هذإ إإلتجإه–جمإلية ممتعة. ومن ثّم، يتنإول إلنإقد  ي إلنص إألدب 
 
مقّومإت إلجمإل ػ

ي ؤف تعدد إلقرإءإت. 
 مبدعإ آخر للنص ؛ ممإ ُيفص 

ّ
ي ُيعد

 إلمتلؼر
 

 ي إلنفس ؤحسإسإت جمإلية ممتعة.  ٓٗر ؟ َاشا ميجٌ ايٓل عٓس أتباع ٖصا امل
 
 مجرد مثير جمإفي يبعث ػ

 
 مناذز وَ ِرا االجتآ: 

 عبس ايكازض ايطٓباعٞ  -1

  .ٙٚنح زٚض عبس ايكازض ايطٓباعٞ يف ٖصٙ ا٫ػا 

ي قرإءته إلنصو  ومفهومه لإلمدإع، ودور إلن
 
م هذإ إلنإقد إلممإرسإت إلمنهجية إلتطبيقية لالتجإه إلجمإفي ػ

ي إلير 
 
إقد ػ

 خإلقإ جديدإ لإلمدإع. 
َ
 ؤتمإم إلعملية إؤلمدإعية، ورؤيته إلنإقد

ي ذلك إلنص إلشعري خإصة، سوإء أكإن هذإ إلنص 
 
يقول: لهذإ أصبح من إلمسلمإت إلقول بتعدد قرإءإت إلنص، ممإ ػ

 قديمإ أم حديثإ  وبنإء عليه ينبثق من إلنص نصو ، ومن إلنصو  نصو  أخرى، وهكذإ . 
 

 ايه٬ّ ايػابل ؟  َاشا ٜعين 
ي فيهإ من   متأثر ؤف حد كبير بشخصية إلنإقد، وإلعوإمل إلمؤثرة فيهإ، ومإ يبعثه إلعمل إألدب 

ّ
ي أن إلنقد إلجمإفي

يعن 
ه من ذكريإت.   مشإعر وعوإطف ومإ يستثير

ي هي إلصورة إلفنية، ي إلنص إألدب 
 
 مإ ُيجّسد جمإلية إلفن ػ

ّ
ي كتإمه يرى أن

 
ي إلنقد إلصورة إ: )كمإ يظهر ػ

 
لفنية ػ

   (.إلشعري
ي أرى 

ي ؤف هذه إلوسيلة إلفنية إلجميلة، إلنر
تن 
ّ
ي تولدت عندي منذ إلتقيت إلصورة ألول مرة شد

يقول:  ؤن إلقنإعة إلنر
 . ّ ي

ي ومحور كل نقإش نؼر
 أنهإ يمكن أن تكون قلب كل عمل فن 

 

 اماٍ َكاب١ً -2

  .ٙٚنح زٚض اماٍ َكاب١ً يف ٖصٙ ا٫ػا 
ي درإسته

 
ي ) :يرى ػ ي إلنقد إألدب 

 
ّ .   (إللحظة إلجمإلية ػ ي

ي إلمرء مقيمة إلعمل إلفن   أن إلنقد هو إؤلحسإس إلذي يعير
، وهي إألصل إلذي تنبثق منه عملية إلتفسير وتعود  ي

كة بير  إألديب وإلمتلؼر
ة مشير يؤكد أن عملة إلنقد إلجمإفي هي خي 

 ؤليه. 
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 املقارن االجتاه-2

 

 ُٜٓع  ف(:)عٓط ا٫ػاٙ املكاضٕ ٢مباشا 

ُيعن  أتبإع هذإ إإلتجإه إلنقدي مدرإسة مظإهر إلتأثر وإلتأثير بير  إلنصو  إألدبية، معتمدين عىل محور 
ي إلمقإم إألول )لمإذإ؟( من أجل إلوقوف عىل سير إآلدإب إلعإلمية وكشف حقإئقهإ إلفنية وإؤلنسإنية. 

 
 إللغة ػ

 
 مناذز وَ ِرا االجتآ: 

ي درإسته قُس ؾاٖني -1
 
   (.ؤليوت وأثره عىل عبد إلصبور وإلسّيإب)  :ػ

  يف ٖصا ا٫ػاٙ نُا ظٗط َٔ زضاغت٘.  (قُس ؾاٖني)ٚنح زٚض 

ي تومإس ؤليوت.   وقف شإهير  عىل مكإمن تأثر كل من: مدر شإكر إلسّيإب، وصالح عبد إلصبور، مإلشإعر إؤلنجلير 
 قصيدة

ّ
ي إلتإ ؤيجإبيً للسّيإب نموذًج   (أنشودة إلمطر) :عد

 
 . (إألرض إليبإبؤليوت : ) أثر مقصيدةإ ػ

ي  
 
غة، فإلموسيقإ ػ

ّ
ده إلموسيقإ إلدإخلية لل

ّ
ي إؤليقإع إلدإخىلي إلذي تول

 
ك أنشودة إلمطر مع إألرض إليبإب ػ يقول:  وتشير

ي تحرر إللغة من قيد إلمضمون إلمألوف . 
 كلتإ إلقصيدتير  هي إلنر

 

 (.كًٛحامٝلجاقؿ١ ٚؼ٫ٛت امل)ظٜاز ايععيب يف نتاب٘   -2

 َاشا تٓاٍٚ ظٜاز ايععيب يف ٖصا ايهتاب ؟ 

 : ي إلقرنير 
 
ي عّص إزدهإرهإ ػ

 
ل معظُمهإ مفعل تأثر إلحضإرة إلعربية ػ

ّ
شك

َ
تنإول فيه مصطلحإت نقدية عربية ت
، مإلحضإرة إليونإنية.   إلثإلث وإلرإبع إلهجريير 

 

  :ٞاشنط ممٝعات ايٓكس يف ٖصٙ املطس١ً ع٢ً ايٓشٛ اآلت 

ي يتنإولهإ إلنقد. سعة إلمجإل وت (1
 نوع إلقضإيإ إلنقدية إلنر

ي هذه إلمرحلة.  (2
 
 إرتفإع مستوى إلذوق إلنقدي لدى إلنقإد ػ

ي إلقرإءة وإلتفسير وإلتحليل.  (3
 
 إعتمإد إألدوإت إلنقدية إلمنهجية ػ

 إلموضوعية، ممعن  أنه صإر ينموإ معيدإ عن إلذإتية وإلِمزإجية.  (4
ي ضوء إلمنهجيإ (5

 
ي ػ  ت إلنقدية إلحديثة.    إلتأثر مإلنقد إألدب 

 
 

 ا٭غ١ً٦:
ٞٓ. -أ    -1 ٖٓكس ا٭زب ٞٓ, ٚا٫ٓتذاٙ امٝلكاضٕ, يف اي ّٓ َٔ: ا٫ٓتذاٙ اٜؾُاي  ٚٚنح املككٛز به
1- :ٓٞ ي إلنفس  ا٫ٓتذاٙ اؾُاي

 
ي تعتمد إلذوق معيإًرإ، فإلنّص مجرد مثير جمإفي يبعث ػ

قدّية إلنر
ّ
إلممإرسإت إلن

ي إلنّص من وجهة نظره، متأثًرإ بشخصيته وإلعوإمل ؤحسإسإت جمإلّية ممتعة، أ
 
إقد يتنإول مقومإت إلجمإل ػ

ّ
 إلن

ّ
ي ؤن

إقد 
ّ
ه من ذكريإت. ومن ثم، يكون إلن ي نفسه من مشإعر وعوإطف ومإ يستثير

 
ّ ػ ي  -إلمؤثرة فيهإ ومإ يبعثه إلعمل إألدب 

ًيإ 
ِّ
إ للنّص.  -بوصفه متلق

ً
مبدًعإ جديد

غة هو إإل  ا٫ٓتذاٙ املكاضٕ: -2
ّ
إ عىل محور إلل

ً
ذي يدرس مظإهر إلتأثر وإلتأثير بير  إلنصو  إألدبّية، معتمد

ّ
جإه إلنقدّي إل

ّ
ت

ي إلمقإم إألّول، من أجل إلوقوف عىل سير إآلدإب إلعإلمّية وكشف حقإئقهإ إلفنّية وإؤلنسإنّية، ومن ثم، يدرس إلنإقد 
 
ػ

إ ؤيإه ملغة إ
ً
ر من نإحية لغته مقإرن

ِّ
، وإلحكم هنإ إلنّص إلمتأث ر مه، لمعرفة مظإهر إلتأثر وإلتأثير بير  إلنّصير 

َّ
لنّص إلمتأث

عليهمإ مإلجودة أو عدمهإ. 
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١ٓٝ. -ب          ١ٕٖٓٝ يف ايَع٬ق١ بني املتًك١ٞ ٚايٓٓل, ٚٚنح ٖصٙ اـكٛق ١ٕٓٝ َع ٝٓع ٝغكٛق ٞٓ ٜتُ  َٜهاز ا٫ٓتذاٙ اٜؾُاي
ّ و  ي ي إلعالقة بير  إلنّص إألدب 

 
ي )إلنإقد( يتنإول تكمن إلخصوصية ػ

ي أن إلمتلؼرّ
 
إ لالتجإه إلجمإفي ػ

ً
ي وفق

إلمتلؼر
ي إلنّص من وجهة نظره بنإء عىل ذوقه إلخإ ، متأثًرإ بشخصيته وإلعوإمل إلمؤثرة فيهإ ومإ يبعثه 

 
مقّومإت إلجمإل ػ

إت إلن ي ؤف تعدد تفسير
ه من ذكريإت، مإ يفص  ي نفسه من مشإعر وعوإطف ومإ يستثير

 
ّ ػ ي ّص وتحليالته إلعمل إألدب 

د إلقرإءإت. 
ُّ
ير  وإختالف تجإربــهم، وهو مإ يسم تعد

ّ
د إلمتلق

ّ
 بتعد

 
ِِ إدابَتٜو بأَج١ًٕ مما زضغَت. -2 ٕٓ؟ زٚع َْٞكٕس سسٜح يف ا٭ضز َٕ, يف ضأٜٜو, إجيٜاز  ٛٓٝ ٓٗك١از ا٭ضزْ  ٌٖ اغتٛاَع اي

ّية إلعلمّية، وإلتخصصّية، وإلضبط، وبلورة إلمنهجــــــ : ون ؤيجإد نقد حديث يتصف مـنعم، إستطإع إلنقإد إألردني
ي ضوء إلمنهجيإت إلحديثة، 

 
: إلتجديد، ومرحلة إلكتإمة إلنقدّية ػ ي إلمرحلتير 

 
إلمفإهيم، وإلموضوعّية، وإل سيمإ ػ

قدّية إلحديثة. 
ّ
ّ إلقديم وإلمنهجيإت إلن ي قد إلعرب 

ّ
ي ذلك مإلن

 
 متأثرين ػ

 َٚٔ أَج١ً شيو:
ي كتإمه فنّ 

 
ي مهمة إلشعر.  عرَض ؤحسإن عبإس ػ

 
تهإ إلمذإهب إألدبّية إلحديثة ػ

ّ
ي تبن

قدّية إلنر
ّ
 إلشعر ألهم إآلرإء إلن

ي درإسته إلشعر 
 
ي ػ

 
ّ لدى هإشم يإع جإه إإلجتمإعي

ّ
، ومن ذلك: إإلت ّ ي

قد إألردب 
ّ
ي إلن

 
إنعكإس إإلتجإهإت إلنقدّية إلحديثة ػ

جإه إلبنيوّي لدى سإمح إل
ّ
ظرية وإلتطبيق، وإإلت

ّ
ي إلحديث، إلحديث بير  إلن ي إلشعر إلعرب 

 
ي كتإمه إلقنإع ػ

 
روإشدة ػ

قد إلشعرّي. 
ّ
ي إلن

 
ي درإسته إلصورة إلفنية ػ

 
ّ لدى عبد إلقإدر إلربإعي ػ جإه إلجمإفي

ّ
 وإإلت

٬َسع١:
 
ٌٚ َطس١ً -3 ١ٜٓ يف ن ٓٓكس ٛٗض اآلضا٤ اي ِٕ بني ٖصٙ املطاسٌ َٔ ْاس١ٝ تٛ ٌَ كتًؿ١ٕ, ٚاظ٢ ٕٓ بج٬ٔخ َطاس ١ٜٓ يف ا٭ضز  . َٓطت اؿطن١ٝ ايٓكس

  اإلداب١:
ي إألرد َطس١ً ايٓؿأ٠ ٚايتأغٝؼ: -1

 
ي إألغلب عبإرة عن ملحوظإت تمثل مدإية إلحركة إلنقدّية ػ

 
قد ػ

ّ
ن، فكإنت طبيعة إلن

قدّية حول فنون إألدب، 
َّ
ة تتضمنهإ إلُمطإرحإت وإلُمحإورإت وإلتعليقإت وإآلرإء وإلُمنإقشإت إلن وآرإء نقدّية مبعي 

قدّية إلعلميّ 
ّ
ي إلصحف وإلمجالت لكنهإ لم ترق ؤف إلمقإلة إلن

 
قدّية ػ

ّ
ي هذه إلمرحلة إلمقإلة إلن

 
ة ذإت إألسس وظهرت ػ

 وإلمعإيير إلحديثة. 

 
ورة  َطس١ً ايتذسٜس: -2

ْ
صة وَبل بغة إلعلمّية إلمتخصِّ ي هذه إلمرحلة عىل نحو وإضح، فإصطبغ مإلصِّ

 
ّ ػ ي قد إألدب 

ّ
تطوَر إلن

قإفية إل
َّ
عت إلبيئة إلث قدّية إلحديثة، وتوسَّ

َّ
ظريإت إلن

َّ
ّ إلقديم وإلن ي قد إلعرب 

ّ
ي إهتمت َمفإهيمه وضْبطهإ مإلتأثر مإلن

نر
قدّية إلعلمّية، وبرز مجموعة من إلنقإد 

ّ
قدّية إلمتخّصصة وإلمقإإلت إلن

ّ
ده، فظهرت إلكتب وإلدرإسإت إلن

ْ
ق
َ
مإألدب ون

ة وإلشأن.   ذوي إلخي 
 ١ يف ن٤ٛ املٓٗذٝات اؿسٜج١: َٜطس١ً ايهتاب١ ايٓكس -3

ي هذه إلمرحلة عىل نحو فإعل مع إلَمنهجّيإت
 
قدّية ػ

ّ
ي إلعإلم وأصبحنإ نرى  تفإعلت إلحركة إلن

 
قدّية إلحديثة ػ

ّ
إلن

ي هذه 
 
ّ ػ ي قد إألدب 

ّ
ي إلن

 
ّسخت إلمنهجّية إلعلمّية ػ ّ عىل نحو وإسع، فير ي

قد إألردب 
ّ
ي إلن

 
قدّية إلحديثة ػ

ّ
إنعكإس إلنظريإت إلن

قد، وإ
َّ
ي يتنإولهإ إلن

قدّية إلنر
ّ
سع مجإله وتنّوعت إلقضإيإ إلن

ّ
وق إلمرحلة، وتضإعف إؤلنتإج إلنقدي، وإت

َّ
رتفع مستوى إلذ

قد مإلموضوعّية، 
ّ
صف إلن

ّ
حليل، وإت

ّ
فسير وإلت

ّ
ي إلقرإءة وإلت

 
قدّية إلمنهجّية ػ

َّ
قإد، وإعتمدت إألدوإت إلن

ُّ
قدي لدى إلن

ّ
إلن

َركو 
َ
ّ بشكٍل وإضح، وت ي قد إلعرب 

ّ
ي إلن

 
إد إألردنيون مذلك ػ

ّ
ق
ّ
إ عن إلذإتّية وإلِمزإجّية؛ فأسهم إلن

ً
ه صإر ينمو معيد

ّ
إ ممعن  أن

 مصمإِتهم فيه. 


