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ِإْذ قَاَلِت ( 34( ُذرِّيًَّة بَ ْعُضَها ِمْن بَ ْعٍض َواللَُّو َسِميٌع َعِليٌم )33) َعَلى اْلَعاَلِمينَ  ِعْمَرانَ ِإنَّ اللََّو اْصَطَفى آَدَم َونُوًحا َوآَل ِإبْ َراِىيَم َوآَل }    
ِميُع اْلَعِليُم ) اْمَرأَُة ِعْمَراَن َربِّ ِإنِّي نََذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني َها قَاَلْت َربِّ ِإنِّي َوَضْعتُ َها  (35ُمَحرَّراً فَ تَ َقبَّْل ِمنِّي ِإنََّك أَنَت السَّ ا َوَضَعت ْ فَ َلمَّ

ْيتُ َها َمْريََم ِوِإنِّي ُأِعيُذَىا ِبكَ  َلَها رَب َُّها 36رِّي َّتَ َها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم )َوذُ  أُنَثى َوالّلُو َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َولَْيَس الذََّكُر َكاألُنَثى َوِإنِّي َسمَّ ( فَ تَ َقب َّ
َها زََكرِيَّا اْلِمْحَراَب َوجَ  َلَها زََكرِيَّا ُكلََّما َدَخَل َعَلي ْ َلْت ُىَو ِمْن َد ِعنَدَىا رِْزقاً قَاَل يَا َمْريَُم أَنَّى َلِك َى َذا قَاِبَقُبوٍل َحَسٍن َوأَنَبتَ َها نَ َباتاً َحَسناً وََكفَّ

 {( 37ِعنِد الّلِو إنَّ الّلَو يَ ْرُزُق َمن َيَشاُء بَِغْيِر ِحَساٍب )

 ٣ًٍّش ) ًٍٍ( : حُٔالُش حُٔٔظيس .              -البشر حُؼخ٤ُٖٔ:)ػِْ(:  –حٛطل٠ ) ٛلٞ ( : حهظخٍ ٝحٗظو٠      -

.                       ٌٍٗص ) ٌٍٗ ( : -هخُض ) هٍٞ ( .     -

ِِْؼزَخَىِس  ._ ٤ٔٓغ : ٓٔغ : ٖٓ أٓٔخء هللا حُل٠٘ٔ ، ٓؼ٘خٙ ٤ٔٓغ ألهٞحٍ حُؼزخى .  - ًؿخ ُِ ََّ لَ ُٓ خ  ًٜ  ٓلٍَح : كٍَ :   َهخُِ

 _ ػ٤ِْ : ػِْ : حْٓ ٖٓ أٓٔخء هللا حُل٠٘ٔ ٝٓؼ٘خٙ ٓطِغ ػ٠ِ ٟٔخثَْٛ ٝهزخ٣خْٛ .

 أػ٤ٌٛخ : ػًٞ : أُـؤ ا٤ُي ُظللظٜخ .   -   : ُٝيطٜخ .  ٟٝؼض : ٟٝغ

 ًلِٜخ : ًلَ: ػٜيٛخ رخَُػخ٣ش .  -  ٗ٘ؤس ٤١زش  أٗزظٜخ : ٗزض : أٗ٘ؤٛخ -

 أ٠ّٗ : ٖٓ أ٣ٖ ُي ٌٛح ؟ -  حُٔلَحد : كَد : ٌٓخٕ حُؼزخىس  -

 

ٍَ اِ  1** ّ آ َٝ ًُٗٞكخ  َٝ  َّ طَل٠َ آَى ْٛ َ ح َّٕ هللاَّ َٕ " ؟: ػَِ :  هُٞٚ طؼخ٠ُ : "اِ ح ََ ْٔ ٍَ ِػ آ َٝ  َْ ٤ِٛ ح ََ  ْر

لقد ذكر السٌاق آدم ونوحا فردٌن ; وذكر آل إبراهٌم وآل عمران أسرتٌن . إشارة إلى أن آدم بشخصه ونوحا    
 .  بشخصه هما اللذان وقع علٌهما االصطفاء . فأما إبراهٌم وعمران فقد كان االصطفاء لهما ولذرٌتهما كذلك
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َْ ؿ٣ًَخ ػ٠ِ ػخىس أِٛ  :2_ ّ ٜخ ٌٍٗص حَٓأس ػَٔحٕ ٓخ ك٢ رطٜ٘خ ُويٓش ر٤ض حُٔويّ ٍحؿ٤ش حُوزٍٞ ٖٓ هللا، ر

 حٓظؼخٗض ػ٠ِ طلو٤ن ًُي؟   رخُيػخء ا٠ُ ح٤ُٔٔغ حُؼ٤ِْ إٔ ٣وزَ ٌٍٗٛخ .

 لخثيس ٖٓ حُـَٔ حُٔؼظَٟش حُٞحٍىس ك٢ ح٣٥خص ح٣ٌَُٔش ؟ :  ٓخ ح3ُ**ٓئحٍ 

َٛخ ِٝا٢ِِّٗ}ّ حُلؼَ ح٠ُٔخٍع ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ : ػَِ حٓظويح4* ٓئحٍ  ٌُ  ػ٠ِ ُِيالُش ح٠ُٔخٍع ٤ٛـش ؟  {أُِػ٤

 .ٝحُظـيى حالٓظَٔحٍ

ٌّأ هللا تعالى مرٌم : 5ّ ٌّن كٌف ه للقٌام بأمر عظٌم ،    -علٌها الّسالم  -فً ضوء فهمك اآلٌات الكرٌمة ، ب

  وهو أن تلد عٌسى علٌه الّسالم .

ى وذرٌتها من شر الشٌطان الرجٌم ، وقبلها قبوال حسنا ، ورّباها تربٌة طٌبة وأنشأها حفظها هللا تعال#       

 نشأة صالحة ، وجعل زكرٌا كافال لها .

ٍ ح٤ُٔيس ٣َْٓ ٗزخطخ كٔ٘خ ٤١زخ // أٝ ٍٛٞ حُظ٘٘جش حُلٔ٘ش  * حٍُٜٞس حُل٤٘ش : "  ّٞ ٛ  . "

 ر٘زخص ٣٘ٔٞ ٣ٝؼَٔ . 

       ١زخهخ :  -وَؽ ٖٓ ح٣٥خص حُٔخروش : حٓظ 6ّ-

 ) حُلظلش ( **  حٟز٢ كَف حُوخف ك٢ ًِٔش " هزٍٞ " حُٞحٍىس ك٢ ح٣٥خص ح٣ٌَُٔش . 7ّ -

 حُظؼـذ ٝحالٓظزؼخى ٓخ حُٔؼ٠٘ ح١ٌُ أكخىٙ حالٓظلٜخّ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ " أ٠ّٗ ُي ... " ؟   8ّ-

********************************************************************* 

َعاء ) } ائٌِم ُيَصلِّي ِفي ( فَ َناَدْتُو اْلَمآلِئَكُة َوُىَو قَ 38ُىَناِلَك َدَعا زََكرِيَّا رَبَُّو قَاَل َربِّ َىْب ِلي ِمن لَُّدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع الدُّ
قاً ِبَكِلَمٍة مَِّن الّلِو َوَسيِّداً َوَحُصوراً َونَِبّياً مَِّن ال ُرَك بَِيْحيَ ى ُمَصدِّ ( قَاَل َربِّ أَنََّى َيُكوُن ِلي ُغاَلٌم َوَقْد 39صَّاِلِحيَن )اْلِمْحَراِب َأنَّ الّلَو يُ َبشِّ

قَاَل َربِّ اْجَعل لَِّي آيًَة قَاَل آيَ ُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثالَثََة أَيَّاٍم ِإالَّ رَْمزاً  (44َكَذِلَك الّلُو يَ ْفَعُل َما َيَشاُء )  بَ َلَغِنَي اْلِكبَ ُر َواْمَرأَِتي َعاِقٌر قَالَ 
َرِك َواْصطََفاِك َعَلى ِنَساء اْلَعاَلِميَن ( َوِإْذ قَاَلِت اْلَمالَِئَكُة يَا َمْريَ 41َواذُْكر رَّبََّك َكِثيراً َوَسبِّْح بِاْلَعِشيِّ َواإِلْبَكاِر ) ُم ِإنَّ الّلَو اْصَطَفاِك َوطَهَّ

ُهْم َذِلَك ِمْن أَنَباء اْلَغْيِب نُوِحيِو ِإلَيَك َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ يُ ْلُقون َأْقاَلمَ   (43َمْريَُم اقْ ُنِتي ِلَربِِّك َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعيَن ) (يَا42)
 {(44أَي ُُّهْم َيْكُفُل َمْريََم َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َيْخَتِصُموَن )

 : ما معنى المفردات اآلتية :  1س

 ٣زَ٘ى : رَ٘ : ٣ٔٞم ُي هزَح ٓخٍح .   -  ٤١زش : ٤١ذ : ٛخُلش  -َْٛذ : ٝٛذ :  أػط٢٘ ، حٍُه٢٘          -

حٌُزَ : ًزَ : أىًٍٚ  - ٖٓ ٣ؼْٜ ٗلٔٚ ػٖ حُ٘ٔخء ػلش .: كٍٜٞح  -  ٤ٓيح : ٤ٓي : ٣ٔٞى هٞٓٚ ٣ٝلٞهْٜ  -

 ٓزّق : ٓزق : هخٍ ٓزلخٕ هللا ٝرلٔيٙ  -ٍِٓح : ٍِٓ : اٗخٍس       - ػخهَ : ػوَ : ػو٤ْ ال طِي . - ح٤ُ٘ٔذ . 

 حُِؼ٢٘ : ػ٘ٞ : حُٞهض ٖٓ ؿَٝد حُْ٘ٔ ا٠ُ ٓخ رؼي حُؼ٘خء  -

 حٛطلخى ) ٛلٞ ( : حهظخٍى ٝؿؼِي أك٠َ ٗٔخء حُؼخ٤ُٖٔ.  -   ْٔ .حإلرٌخٍ : رٌَ : ٖٓ أٍٝ حُٜ٘خٍ ا٠ُ ١ِٞع حُ٘ -

َّٜى : ١َٜ :  ٓ٘وّخس  ٖٓ حُيْٗ ٝحألهٌحٍ ٝٓٔخ حطِٜٔي رٚ ح٤ُٜٞى ٖٓ حُلخك٘ش .  - ١ 

 أٗزخء : ٗزؤ : أهزخٍ حألهٞحّ حُٔخروش        - حه٘ظ٢ : ه٘ض : ح٢ُِٓ ػزخىطي . -

ِٚ / حُٞك٢: اُِوخء حُٔؼ٠٘ ك٢ حُ٘ل - ْْ : هِْ : هي ٣طِن ػ٠ِ حُْٜٔ ح١ٌُ ٣وظَع رٚ ٝٛٞ حَُٔحى     -  ُِْٗٞك٤ ُٜ َٓ  أَْهالَ

 ٣وظٜٕٔٞ : هْٜ : ٣ظ٘خكٕٔٞ -

ّٔالّ ؟1ّ  : ٤ًق حٓظوزَ ٣ًَُخ حُزَٟ٘ ر٤ل٠٤ ػ٤ِٜٔخ حُ

سبحان هللا وبحمده ... 

 سبحان هللا العظٌم ...
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 ؟ : أٗخٍص ح٣٥ش ح٣ٌَُٔش ألَٓ هخٍم ُِؼخىس ر٤ّ٘ٚ  2ّ

 زَّ ػ٘ٚ رخْٓ حُـٔخػش طؼظ٤ٔخً ُٚ ألٗٚ ٍث٤ْٜٔ.# ِٓلٞظش : }كََ٘خَىْطُٚ حُٔالثٌش{ حُٔ٘خى١ ؿز٣ََ ٝػ

 

َّٔ هُٞٚ طؼخ٠ُ : 3ّ َٖ هللا{ أ١ ٜٓيهخً رؼ٠ٔ٤ ٓئٓ٘خً : ك ِّٓ ٍش  َٔ ِِ ٌَ هخً رِ يِّ َٜ ُٓ َ ٣زَ٘ى رـالّ حٓٔٚ ٣ل٠٤ } َّٕ هللاَّ }أَ

٤ِّيحً{ أ١ ٣ٔٞى هٞٓٚ ٣ٝلٞهْٜ « ًٖ»رَٓخُظٚ، ٢ٔٓٝ ػ٠ٔ٤ ًِٔش هللا ألٗٚ هِن رٌِٔش  َٓ َٝ ٖٓ ؿ٤َ أد }

 َٖ ِّٓ َٗز٤ِّخً  َٝ ٍٞحً{ أ١ ٣لزْ ٗلٔٚ ػٖ حُٜ٘ٞحص ػلشَ ُٝٛيحً ٝال ٣وَد حُ٘ٔخء ٓغ هيٍطٚ ػ٠ِ ًُي } ُٜ َك َٝ {

ٌٝٛٙ ر٘خٍس ػخ٤ٗش ر٘زٞطٚ رؼي حُز٘خٍس رٞالىطٚ حُٜخُل٤ٖ{ أ١ ٣ٌٕٝٞ ٗز٤خً ٖٓ حألٗز٤خء حُٜخُل٤ٖ هخٍ حرٖ ًؼ٤َ: 

 ٢ٛٝ أػ٠ِ ٖٓ حأل٠ُٝ . 

ُٕ ٢ُِ ؿُ  ٌُٞ دِّ أ٠ٗ ٣َ ٍَ  ٍَ ـ٢َِ٘ حٌُزَ{ أ١ أىًٍظ٢٘ ح٤ُ٘وٞهش ًٝخٕ ػَٔٙ ك٤ٌ٘حى }هَخ هَْي رََِ َٝ { أ١ ٤ًق ٣ؤط٤٘خ حُُٞي } ٌّ الَ

{ أ١ ػو٤ْ ال طِي . ٌَ  ٓجش ٝػ٣َٖ٘ ٓ٘ش }ٝحَٓأط٢ َػخهِ

َ٘آُء{ أ١ ال ٣ؼـِٙ ٢ٗء ٝال ٣ظؼخظٔٚ أَٓ . - خ ٣َ َٓ  َُ َُِي هللا ٣َْلَؼ ٌَ ًَ  ٍَ  }هَخ

 أٗٚ ٝحُـَٝ ٛل٤ق ١ٞٓ   أٗٚ ٓغ ر٤ِخ٤ُٜخ أ٣خّ ػالػش رخإِلٗخٍس ااِل حُ٘خّ ًالّ ػ٠ِ وي٣ٍ ال إٔ ًخٗض ػالٓظٚ      

رَّيَ  ٝحًًَ} هللا ًًَ رـ٤َ حٌُالّ ٖٓ ٣ٔ٘ؼٚ ٓٔخ١ٝ ٓخٗغ ٣ؤط٤ٚ ؼ٤َِحً  ٍَّ  ػ٠ِ ٌَٗحً  رِٔخٗي ًؼ٤َحً  ًًَحً  هللا حًًَ أ١{ ًَ

زِّقْ } ُٚ ٝحُظٔز٤ق هلل حًٌَُ ػٖ ٣ُٔ٘غ ُْٝ حٌُالّ ػٖ ٓ٘غ كوي حُ٘ؼٔش، َٓ  ك٢ هللا ٓزلخٕ روُٞي أ١{ ٝحإلرٌخٍ رخُؼ٢٘ َٝ

.ٝرخُؼزخىس  ٝأُٝٚ حُٜ٘خٍ آهَ

ّٔالّ ػ٤ِٜخ ٣َْٓ ػ٠ِ طؼخ٠ُ هللا ك٠َ ٓخ: أ. 5ّ ٜخ حُ٘ٔخء ٓخثَ ر٤ٖ ٛخحهظخٍ ؟ حُ َّٜ ََ  رخٌَُحٓخص كو ََّٜ١  ٖٓ ٛخَٝ

 هللا هيٍس ٓظَٜ ُظٌٕٞ حُؼخ٤ُٖٔ ٗٔخء ٓخثَ ػ٠ِٛخ حهظخٍٝ حُلخك٘ش ٖٓ ح٤ُٜٞى رٚ حطٜٜٔخ ٔخٝٓ ٝحألهٌحٍ حألىٗخّ

 .  أد ىٕٝ ُٝي اِٗـخد ك٢

ُِّٝ ػزخىس هللا ربهالٙ ١ٍٝٞ حًَُٞع ٝحُٔـٞى ك٢ حُٜالس .         ؟ حُل٠َ ٌٛح ٣ٔظٞؿزٚ ٓخ حًًَ -د

ُِيَ : ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ 
ًََٰ  ْٖ ـ٤َْذِ  أَٗزَخءِ  ِٓ ُْ ِٚ  ح  ( : ا٤َُِْيَ  ُِٗٞك٤

ُِيَ ) ك٢ ا٤ُٚ حُٔ٘خٍ ٓخ -أ
 ٣ًَُخ هٜش ٖٝٓ ٣َْٓ ٝحر٘ظٜخ ػَٔحٕ حَٓأس هٜش ٖٓ ػ٤ِي هٜٜ٘خٙ ح١ٌُ ٌٛح أ١ ؟(  ًََٰ

 ػ٤ِٜٔخ حُٔالّ  ٣ل٠٤ٝ 

 ٓلٔي ػ٤ِٚ حُٜالس ٝحُٔالّ .  ؟(  ا٤َُِْيَ )  ك٢ حُٔوخ١ذ ٖٓ -د

َْ  -ؽ ًٌَُٝ ٓؼـِحطٚ .ى٤ُال ػ٠ِ ٛيهٚ ٝٛيم ٗزٞطٚ  ؟ ح٣٥ش هخ١زظٚ ُ

ُرِك ِبَكِلَمٍة مِّْنُو اسْ قال تعالى : }               نْ َيا إْذ قَاَلِت اْلَمآلِئَكُة يَا َمْريَُم ِإنَّ الّلَو يُ َبشِّ ُمُو اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْريََم َوِجيًها ِفي الدُّ
قَاَلْت َربِّ أَنَّى َيُكوُن ِلي َوَلٌد َوَلْم يَْمَسْسِني َبَشٌر قَاَل   (46( َويَُكلُِّم النَّاَس ِفي اْلَمْهِد وََكْهالً َوِمَن الصَّاِلِحيَن )45َواآلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَّبِيَن )

ْورَاَة َواإِلنِجيَل )  (47لّلُو َيْخُلُق َما َيَشاُء ِإَذا َقَضى َأْمراً فَِإنََّما يَ ُقوُل َلُو ُكن فَ َيُكوُن )َكَذِلِك ا َوَرُسوالً  (48َويُ َعلُِّمُو اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالت َّ
ُلُق َلُكم مَِّن الطِّيِن َكَهْيَئِة الطَّْيِر فَأَنُفُخ ِفيِو فَ َيُكوُن طَْيراً بِِإْذِن الّلِو َوأُْبِرُئ األْكَمَو ِإَلى بَِني ِإْسَرائِيَل أَنِّي َقْد ِجْئُتُكم بِآيٍَة مِّن رَّبُِّكْم أَنِّي َأخْ 

ِخُروَن ِفي بُ ُيوِتُكْم ِإنَّ فِ  قاً  (49ًة لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن )ي َذِلَك آليَ واألَبْ َرَص َوُأْحيِ ي اْلَمْوَتى بِِإْذِن الّلِو َوأُنَ بُِّئُكم ِبَما تَْأُكُلوَن َوَما َتدَّ َوُمَصدِّ

 ال إله إال هللا .. 
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ْورَاِة َوأِلُِحلَّ َلُكم بَ ْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعَلْيُكْم َوِجْئُتُكم بِآيٍَة مِّن رَّبِّكُ  ( ِإنَّ الّلَو رَبِّي َورَبُُّكْم 54ْم فَات َُّقوْا الّلَو َوَأِطيُعوِن )لَِّما بَ ْيَن َيَديَّ ِمَن الت َّ
 { .  (51ُبُدوُه َى َذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيٌم )فَاعْ 

 : ٓخ ٓؼخ٢ٗ حُٔلَىحص ح٥ط٤ش :1ّ

 ًِٔش :ًِْ : حُٔوٜٞى رُٔٞٞى ٣لَٜ رٌِٔش ٖٓ هللا ) ٤ٓيٗخ ػ٠ٔ٤ ػ٤ِٚ حُٔالّ ( . - 

ٍٙ ٝهيٍ -  ح٤ُٔٔق ػ٠ٔ٤ حرٖ ٣َْٓ : ٝح٤ُٔٔق طؼ٢٘ حُٔزخٍى .   - ًٜخ : ٝؿٚ:  ٣َٗلخً ًح ؿخ ِؿ٤ َٝ 

ْٜالً : ًَٜ: ٓخ ر٤ٖ حُ٘خد ٝح٤ُ٘ن . -   ٜي : كَحٕ حُطلَ حُٜٔي : ٓ - ًَ 

 ٌمسسنً : مسس : ٌقترب باللمس والمقصود لم تتزوج ولم ترتكب فاحشة  -
 الكتاب : كتب : الكتابة   -قضى : قضً : حكم أو شاء بأمر                                        -

 :  ح١ٌُ ٣ُٞي أػ٠ٔ           حألًٔٚ : ًٔٚ  -         آٌة : معجزة  -

 أنبئكم : نبأ : أخبركم  –      حألرَٙ: حُٜٔخد رخُزَٙ ٝٛٞ ر٤خٝ ٣ؼظ١َ حُـِي ٝىحٌء ُػ٠خٍ. -

 حطّوٞح هللا : طو٢ : هخكٞح هللا .   -    تّدخرون : ذخر : تخفون / تخبئون .

 َٛح١ٌ ٓٔظو٤ْ : حُط٣َن حُٔٔظو٤ْ ال حػٞؿخؽ ك٤ٚ . –

 

 ٚ طؼخ٠ُ " رٌِٔش ٓ٘ٚ " ؟ ٓخ ىالُش هُٞ: 1ّ

{ أ١ حٓٔٚ ػ٠ٔ٤ ُٝوزٚ    َْ َ٣ َْ َٓ ٠َٔ حرٖ  طزَ٘ٛخ حُٔالثٌش رُٔٞٞى ٣لَٜ رٌِٔش ٖٓ هللا رال ٝحٓطش أد }حٓٔٚ ح٤ُٔٔق ِػ٤

 ح٤ُٔٔق، ٝٗٔزَٚ ا٠ُِ أٓٚ ط٘ز٤ٜخً ػ٠ِ أٜٗخ طِيٙ رال أد  ٝٛٞ ٤ٓي  ٝٓؼظْ 
   

 األلوهٌة لتوهم دفعا   «هللا ذنبإِ » لفظ : ما داللة تكرار " بإذن هللا " ؟ وكرر2س
 

ٌّد هللا بها عٌسى علٌه السالم ؟3س  : ما المعجزات التً أ
 

ًّ ، فما فائدة هذا األسلوب ؟: أ4س ألنه أقرب الوسائل تأثٌرا فً    كثر القرآن الكرٌم من استخدام األسلوب القصص

تثبٌت لقلب رسول هللا وإقامة الحجة على أهل اإلنسان وفٌه إثارة وتشوٌق و ٌسمح بأخذ العبر وتعلم الدروس . وفٌه 

 الكتاب .

اَس :  1أسئلة إضافٌة :  س ٌَُكلُِّم النَّ الِِحٌَن (َوكَ  ِفً اْلَمْهدِ وّضح الكناٌة فً ما تحته خّط فً قوله تعالى: )َو                                    .ْهال  َوِمَن الصَّ

 /ولٌدا#والمقصود هنا : رضٌعا 

 ح داَللة ) الَخلق ( فً اآلٌتٌن الكرٌمتٌن اآلتٌتٌن :وضّ : 2س 

َشاُء ( .              # ٌبدع وٌصنع من العدم .  ٌَ ْخلُُق َما  ٌَ  أ .  قال تعالى :)  َقالَ َكَذلِِك هللاَّ 

ِر (      # ٌصّور أو ٌشّكل . ٌْ َئِة الطَّ ٌْ ٌِن َكَه َن الطِّ  ب قال تعالى : ) أَنًِّ أَْخلُُق لَُكم مِّ

 ًٍِ ػ٠ِ حُٔؼخ٢ٗ ح٥ط٤ش : 

ٌّة -1 ٌّة إلى معاٍن أخرى بالغ ٌّة عن معانٌها الحقٌق ٌّة فً العرب  ، مثل : تخرج األسالٌب اإلنشائ

ة َوُمَجانُِبهْ :؛ نحو : قول بّشار بن ُبرد األمر  - أ  فعش واحدا أو صل أخاك فإنه                مقارف َذْنٍب َمرَّ

َنا آتَِنا ِمن ##                    () التخٌٌر# فٌفٌد األمر هنا  ُة إِلَى اْلَكْهِف َفَقالُوا َربَّ ٌَ وفً قوله تعالى : ) إِْذ أََوى اْلفِْت

ا(  سورة الكهف                   #  ْئ َلَنا ِمْن أَْمِرَنا َرَشد  ٌِّ  (  ٌفٌد األمر ) الّدعاءلَُّدنَك َرْحَمة  َوَه

رَّ عنًِّ ٌوم نائبٍة                       # ؛ نحو : قول المعرّي مخاطب ا ص الّنهً  - ب دٌقٌه :   اَل َتْطوٌا السِّ

 فٌفٌد النهً هنا ) ااَللتماس( ؛ ألّنه صدر من الّشاعر إلى من هما فً منزلته .

 وفً قول القائل : اَل َتغُربً أٌتها الّشمس ، ٌفٌد ) التمّنً ( ألن الشمس غٌر عاقل ، فٌستحٌل إجابة طلبه 
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ًّ فً وصف الحّمى :  ستفهامااَل   ج.  -؛ نحو قول المتنب

بنت الدهر عندي كل بنٍت          فكٌف وصلت أنت من الزحامِ أ    -   

ُكوُن لَُه َولٌَد َولَْم َتُكن لَُّه َصاِحَبٌة ( # ٌفٌد ااَلستفهام  االَس   -   ٌَ َىَٰ   تبعاد وفً قوله تعالى : ) أَنَّ

 ؛ نحو : ٌا أهل الخٌر لمساعدة المحتاج .   #  وٌفٌد الّنداء هنا  االَستغاثة  بأهل الخٌر . الّنداء د.

 وفً قول أحدهم : واُحرَقة قلبً ، أو : واكبدي ، # ٌفٌد الّنداء ) الّندبة ( .

د أن تنادٌه ، وإنما ترٌد التعّجب وفً قولك لشخص : ٌا لك من رجل كرٌم ، ٌفٌد الّنداء ) التعّجب ( ؛ ألنك اَل تقص

 من حاله ومن كرمه .

ًّ الذي خرج إلٌه :       ^ حــــفـــظ ^  بناء على ما تقّدم ، ما المعنى البالغ

لْ ِمنًِّ (                      # الدعاء   أ . األمر فً قوله تعالى : ) َفَتَقبَّ

كُ  ٌَ َىَٰ   وُن لًِ ُغاَلٌم (      # التعجب واالستبعادب . االَستفهام فً قوله تعالى : ) أَنَّ

 كٖ حٍَُٔٝ ##### ^_____^  ### 

ٌَّ أى٣ذ أ٤ٖٓ أكٔي     "  اهَحؽ ك٢ ٝٗخٍى ،"  حُؼوخهش"  ٓـِش أٗ٘ؤ ٝ ، حُوخَٛس ؿخٓؼش ك٢ ػَٔ ، ١َّٜٓ  ٝٓل

ٓخُش ٓـِش َّ  ٓ٘ٚ أُهٌ ح١ٌُ"  حُوخ١َ ك٤ٞ"  ٝ"  حإلٓالّ ٟل٠"  ٝ"  حإلٓالّ كـَ"  ٓئُّلخطٚ أْٛ ٖٓ ،"  حُ

 ّٚ    . حُ٘

            

 

 

 

 

 

 

 

: 1س
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م الحياة فّن ، والّسرور كسائر شؤون الحياة فّن ؛ فمن َعرف كيف ينتفُع بهذا الفّن، استثمره واستفاد منو وَحِظي بو ، وَمن لم يعرفو ل  
 يعرف أن يستثمره . 

الّصدر ، كاسف الوجو ،  َحِرجَ أّول درس يجب أن يُ َتعلَّم في فّن الّسرور قّوة االحتمال ؛ فما إن يصاب المرء بالّتافو من األمر حتى تراه         
 ، ولم ، وىي إذا حدثت لمن ىو أقوى احتمااًل ، لم يُ ْلِق لها بااًل  َجفنوناكس البصر ، تتناجى الهموم في صدره ، وتقّض مضجعو ، وتؤّرق 

بدليل أنّا نرى ِتَحرِّك منو نَ َفًسا ، ونام ملء جفونو رِضيَّ البال فارغ الّصدر ... وجزء كبير من اإلخفاق في خلق الّسرور يرجع إلى الفرد نفسو ، 
ذي يخلق من كّل شيء في الّظروف الواحدة واألسرة الواحدة و األّمة الواحدة من يستطيع أن يخلق من كّل شيء سرورًا ، وإلى جانبو أخوه ال

لو عالقة كبيرة في إيجاد الجّو الذي يتنّفس منو ؛ ففي الّدنيا عامالن اثنان : عامل خارجّي وىو كّل  –ال شّك  –حزنًا ؛ فالعامل الشخصّي 
ريب االحتمال ، العالم ، وعامل داخلّي وىو نفسك ؛ فنفسك نصف العوامل ، فاجتهد أن تكسب النصف على األقّل ؛ وإًذا فرجحان كفتها ق

لو أو تقّبحو ، فإذا جلوت  نو ، وتجمِّ عينيك ، بل إّن النصف اآلخر وىو العالم ال قيمة لو بالنسبة إليك إال بمروره بمشاعرك ؛ فهي التي تلوِّ
وأرىفت سمعك ، وأعددت مشاعرك للّسرور ، فالعالم الخارجّي يتفاعل مع نفسك فيكون سرورًا .
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 ك٢ طل٤ٌَٙ لٍٞٓ ٝؿؼِٜخ رٌحطٚ ؟  # حٛظٔخٓٚ .حُؼخُْ ًَِٓ ًؤّٜٗخ كظ٠ّ ٗلٔٚ ك٢ حإلٗٔخٕ طل٤ٌَ ًؼَس

 .ح٥ه٣َٖ ٓغ ػالهظٚ

 : ٍٝى ك٢ حُ٘ٚ ١زخهخ ر٤٘ٚ ؟ أٝ ٓخ حُلٖ حُزالؿ٢ ر٤ٖ ٓظِْ ٢٠ٓٝء ؟  6ّ

 ٓيٟ أ١ ا٠ُ - د.. حُ٘ـّٞ ، حُؤَ ، حُْ٘ٔ  .ٜٓ٘خ حػ٤ٖ٘ حًًَ -أ :حُطز٤ؼش ػ٘خَٛ رؼٞ حُّ٘ٚ ك٢ حٌُخطذ ظق ٝ: 7ّ

ٍَّٔٝح) ٟٓٞٞع ٓغ ٓ٘ٔـٔش ؿخءص     ٣ي؟أٍ ك٢ طٞظ٤لٜخ ك٢ ٗـق  ُِلٌَس هيٓش ٝظّلٜخٝ حٌُخطذ، ػخُـٚ ح١ٌُ (ُ

ّٕ  كظ٠ ر٘لٔٚ حإلٗٔخٕ طل٤ٌَ ًؼَس ك٢ ىٛخحٍأ حُظ٢ .كو٢ ُٚ ُهِِوض حُؼ٘خَٛ ٌٛٙ ًؤ
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...............................................................................................................................................................................  

 

 

ف رخُ٘خػَ ؟          1ّ    َّ ٌِ٘ي١ّ أرٞ حُط٤ّذ حُٔظ٘ز٢ّ  : ػ خػَ حُل٤ٌْ ، ٝأكي  ٛٞ أكٔي رٖ ك٤ٖٔ حُـؼل٢ّ حٌُٞك٢ّ حُ ّ٘ ، حُ

ًِ٘يس ( ٝا٤ُٜخ ٗٔزظٚ َر٢ّ ، ٓلخهَ حألىد حُؼ . ػخٕ أك٠َ أ٣خّ ك٤خطٚ ٝأًؼَٛخ ػطخء ك٢ ُٝي ك٢ حٌُٞكش ك٢ ٓلِش ط٠ٔٔ ) 

ً٘خ ٖٓ حُِِـش حُؼَر٤ّش ٝأػِْٜٔ  ٌّ رال١ ٤ٓق حُّيُٝش  حَُلٔيح٢ّٗ ك٢ كِذ ، ًٝخٕ ٖٓ أػظْ ٗؼَحء حُؼَد ، ٝأًؼَْٛ طٔ

َٙ ٖٓ ٗؼَحء حُؼَر٤ّش .روٞحػيٛخ ٝٓلَىحطٜخ ، ُٝٚ ٌٓخٗش ٓخ٤ٓش ُْ طظق ٓؼِٜخ ُـ٤

 ٗٞع حألِٓٞد : ٗيحء حُ٘يرش .   ٝحكَ : ٝح: كَف ٗيحء ٣ل٤ي حُُّ٘يرش، ٝحُـَٝ ٓ٘ٚ اظٜخٍ حُلِٕ -

حٙ: كٍَ:  حُلَحٍس                      - َّ ُْ :ٗزْ : رخٍ ى           ٓوْ: ٓوْ: ؿٔؼٜخ أٓوخّ، ٝٛٞ حَُٔ -ك ٝٗزِ

َّ هِزخٙ   ٝحك
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َّ حُـْٔ ُزَٝى طؼخِٓٚ .  ٣ٌ٘ٞ حُ٘خػَ ٖٓ رَٝى ٤ٓق حُيُٝش ٝهِش حٛظٔخٓٚ ٝؿلخثٚ كؤٛزق ٗزّٚ حٍُٜٞس : ٓؼظ

 .  حُلِٕ ك٢ هِزٚ رخُ٘خٍ حُظ٢ طلظَم

ّْ ٣ٌ٘ٞ حُ٘خػَ ك٢ حُز٤ض حألٍٝ ؟ : 1ّ َّ هِزٚ ٓ ّْ رٚ ٝأَك وَْ أُ َٓ ٖٓ ؿلخء ٤ٓق حُّيُٝش ٝرَٝى هِزٚ، ٖٝٓ 

ٝحُلِٕ حأْلُْ ػخ١لش -

 طِػْ  رٔؼ٠٘ ىػٞ: ٢ٛٝ: طّيػ٢ -ؿ٢ٔٔ      ٟؼق ر١َ: :رَٟ -ُكز٢       اهلخء ك٢ أرخُؾ ًظْ :  :أًظْ -

**    حُٜخىم ُٚ أٟؼق ؿٔي١ ٝٓزذ ٢ُ حَُٔٝ ٝأٗخ أهل٤ٚ ػ٘ٚ ٝؿ٤َ ٣ظَٜٕٝ كزْٜ ٗلخهخ ًٌٝرخ كز٢ّ :٣وٍَٞٗف √ 

 كؤٟؼلٚ .  أٛخد ؿٔيٙ  رَٔٝ حُُلذُّ  ٗزٚ حٍُٜٞس حُل٤٘ش :

ذ. ٛٞ حُز٤ض ك٢ حالٓظلٜخّ ؿَٝ - ـُ  .ٌٛح ر٤ّٖ ُٚ، ح٥ه٣َٖ ٝكذّ  حُيُٝش ٤ُٔق كزّٚ ر٤ٖ حُ٘خػَ ّ*: ٝحُٕ /حُظؼ

ِٚ  -حُٔلَىحص :    هيٍ : حُٔويحٍ: رويٍ -حُظ٢٘ٔ          طل٤ي: ٤ُض -ٝؿٜٚ ) ٓويٓش ًَ ٢ٗء(        ؿٍَ:  : ؿَطِ

  حُٜخىهش، ٖٓ ٓلزظ٘خ ػ٤ِٚ ٗلٖ ٓخ رويٍ ػ٘يٙ حُٔ٘خٍُ ٗوظْٔ أّٗخ ك٤ِض ّٝٓٞىطٚ، كزّٚ ٣ـٔؼ٘خ ًخٕ : إ َٗف حُز٤ض√ 

ٍِ  ٝػ٠ِ َّٔ.٣ـٔغ .  ر٢٘ء حُُلذُّ  ٗزٚ * حٍُٜٞس حُل٤٘ش :  .ػطخ٣خٙ طٌٕٞ ُٚ كزّ٘خ هْي   ٣ٝل٤ي حُظ٢ّ٘ٔ ٛ٘خ حُظّل

 حُٔظ٘خُػ٤ٖ ر٤ٖ ٣لٌْ حُوخ٢ٟ ح١ٌُ كٌْ :  :حُلٌْ -ٝحُِ٘حع        حٍحُـي هْٜ :  :حُوٜخّ -حُٔلَىحص:      

 ِٓي ألٗي  ٝك٤ي هٜخ٢ٓ ٢ِ٘ٔ٘٣؛ ال ػيُي كبٕ ػخِٓظ٢٘ اًح ااّل  حُ٘خّ أػيٍ أٗض: حُيُٝش ٤ُٔق ٣وٍٞ:  َٗف حُز٤ض√         

٣ٝل٤ي .  القاضًو بالخصم الدولة سٌف شاعرلا: صور  ** حٍُٜٞس حُل٤٘ش  .ٗلٔي ا٠ُ أهخٛٔي كؤٗخ ؿ٤َى، ا٠ُ أكخًٔي ال

 ********  ْٜٓ. ُّٞ ٝحُؼظخد حُ٘يحء ٛ٘خ ح

ُّٖ        :  طلُٔذ: كٔذ -أكلظٜخ      ػًٞ:: أػ٤ٌٛخ ّ٘لْ -طظ  حُـْٔ حٗظلخم: ٍّٝ -       حُـْٔ ك٢ حُيٖٛ: حُ

ٝحُ٘لْ ٣ٝوٜي ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ  ٤ٔ٣ِٝ ر٤ٖ حٍُّٞ ) ٣يػٞ ُٚ إٔ ٣َٟ حُلن رؼ٤ٖ ٛخثزش ٤ٔ٣ِٝٙ ػٖ حُزخ١َ : َٗف حُز٤ض√ 

    ٗلْ / ٍّٝ :  ١زخهخ - حٓظوَؽ ٖٓ حُز٤ض :   ( . حُٞح٤ٖٗ 

 ٗخظَٙ : ٗظَ : رَٜٙ  -    أه٢ حُي٤ٗخ : حإلٗٔخٕ حُل٢ّ  -:حُٔلَىحص  

   ؿ١َ٤ ٝر٤ٖ ر٢٘٤ إٔ ط٤ِٔ ٣ـذ أ١ رَٜٙ، ك٢ ُٚ ٗلغ كؤ١ُّ  ٝحُظُِّٔش، حٍُ٘ٞ ر٤ٖ حُز٤َٜ حإلٗٔخٕ ٤ٔ٣ِ ُْ اًح َٗف حُز٤ض :√ 

 # ً٘خ٣ش ػٖ ط٤ِّٔٙ ػٖ ح٥ه٣َٖ .

( ٣ظَٜ حػظيحى حُ٘خػَ 8-7-6-5ك٢ حألر٤خص ) ُز٤ض ٣ل٤ي حُ٘ل٢ . # حالٓظلٜخّ ك٢ ح     ٍٛٞ ٗلٔٚ ٍٗٞح ٝؿ٤َٙ رخُظِٔخص .  -

 ر٘لٔٚ ٝحُظلخهَ رٜخ .  
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ُْؼ٠ٔ -  ٔٔغ .حُ كخٓش كويحٕ: ْٛٔ - هٜخثي١ ًِْ ::ًِٔخط٢ -حُ٘ؼَ     ٖٓ حُـ٤َٔ: أىر٢ -حُزَٜ      كخهي ٝٛٞ: ح

ّٕ  َٗف حُز٤ض :√  ّٕ : ٣ؼ٢٘ ٗؼ١َ، ٓٔغ حألّْٛ  ًٌُٝي أىر٢، أرَٜ حألػ٠ٔ ا  إٔ ٣َي٣ ٝحٗظَٜ آكخم حُزالى ك٢ ٓخٍ ٗؼَٙ أ

 ٗخكٌ ه١ٞ رٜٞص ٗؼَٙ ٗزٚ -:  ** حٍُٜٞس حُل٤٘ش)٣وٜي حُلوَ رٌٔخٗظٚ حُؼخ٤ُش (    ٌٓخٗظ٢ ٓؼَٝكش : حُّيُٝش ٤ُٔق ٣وٍٞ

ِّْ .  آًحٕ ا٠ُ ُّٜ  حُ

  ٛخحّ   .ش هٍٞ حُ٘خػَ " أٗخ ح١ٌُ ٗظَ حألػ٠ٔ .. " ؟    حٗظ٘خٍ ٗؼَٙ ك٢ حُزالى ُٝحػظيحىٙ ر٘لّٔٚ*: ٓخ ىالُ

ٍِ  -  ٝحُوٞف . حُْٜ ٖٓ ٓأل / ؿلٖ :  َٓطخف حُزخٍ / هخ٤ُخ: ؿل٢ٗٞ َٓء -حُٔلَىحص:   ٗخٍىس، ؿٔغ َٗى :  :ِىٛخٗٞح

 ٖٓ أؿِٜخ / رٔززٜخ  :ؿَحٛخ -  حُ٘خّ : ٝحُٔوٜٞى ٓوِٞم ٓلَىٛخ: حُوِن -حُوٜخثي .      ٖٓ ٓـٔٞػش

 اطؼخد ؿ٤َ ٖٓ ٗجض رُٜٔٞش ٓظ٠ أىًٍٜخ أل٢ٗ حُ٘ؼَ هٜخثي ػٖ حُلٌَ َٓطخف ٓطٔجً٘خ أ١ ؿل٢ٗٞ؛ َٓء أٗخّ َٗف حُز٤ض :√ 

 ك٤ٜخ . ٣ٝظ٘خُػٕٞ ٣ظؼزٕٞ ْٜٗ كب حُ٘ؼَحء ٖٓ ؿ١َ٤ أٓخ كٌَ،

= ١زخم ٌسهر / أنام حُـلٕٞ .                   # ر٤ٖ رٚ طٔظِت ر٢٘ء حُّ٘ٞ : ٗزٚ ** حٍُٜٞس حُل٤٘ش#

-  ُِّ  ُٚ ه٤ٔش ال: ػيّ -ٝحالٗظ٤خم ٝٓخ ٣يًٍٚ حُوِذ      حُلذُّ  ٛٞٝ: ٝؿيحُٗ٘خ -٣ٝ٘نُّ             ٣ٜؼذُ  ػُِ:  : ٣ؼ

َّ  كَحهْٜ، ػ٤ِ٘خ ٣ٜؼذ ٖٓ ٣خ َٗف حُز٤ض :√    حُؼخ١لش ٛ٘خ حُلذ ٝحألُْ##   ك٤ِْ ٌُْ ري٣َ اله٤ٔش ُٚ رؼيًْ َٝؿْيٗخٙ ٢ٗء ً

   ٣ٝل٤ي حُ٘يحء ٛ٘خ حالٓظؼطخف.ٝحُلِٕ .  حألُْ ػخ١لش -#حُؼخ١لش: 

ُْ  -حُـِّٞ             ٟٓٞغ: رظٌَٓش -ًلخءس          ٝأًؼَٗخ أؿيٍٗخ هِن: أ١: أهِو٘خ -  حُو٣َذ:  أٓ

 طٌَٓٞٗ٘خ روَرٌْ ألٗ٘خ ٗٔظلن ًحى .  ٌُ٘ظْ ٗلزٌْ، ًٔخ طلزٞٗ٘خ، ً٘ظْ ُٞ      َٗف حُز٤ض :√ 

ًْ : ٍَٓ: أٓؼيًْ / أٝ هزِظْ رٚ                     - َّ  رٚ  هزِظْ أ١ ٍٟٞ: : أٍٟخًْ  -ٓ

ْٕ           َٗف حُز٤ض :√  ّٕ حُـَف ٤ٍٟ٘خ كوي ك٤٘خ ١ٝؼ٘ٚ كخٓيٗخ روٍٞ ٍَٓطْ ا خ ك٤ٚ ٗـي ال ٤َٟ٣ٌْ ح١ٌُ رٌُي، كب ًٔ .   أُ

 : ٓخ حألِٓٞد حُِـ١ٞ ح١ٌُ حٓظويٓٚ حُ٘خػَ ٛ٘خ  ؟ ١َٗ 1#حٍُٜٞس حُل٤٘ش : ٍٛٞ ًالّ حُلٔخى ػ٘ٚ رخُـَٝف .     ##ّ

فٍ  كَٔخ: ٓخ ىالُش هٍٞ حُ٘خػَ: "2ّ َْ ـُ ُْ  اًح ُ ًُ ٟخ ٍْ ُْ" أ طٔؼيٙ  ؟ ٗيس كزٚ ٤ُٔق حُيُٝش كٜٞ ٠َٟ٣ رخالطٜخٓخص اًح ًخٗض أَُ

. 

 حُؼٜي ًْٓ::ًْٓ -حُؼوَ                 ٝٛٞ: ح٠ُُّٜ٘: ٢ٜٗ  -ٝكلظظْ              ٍػ٢: حػظ٤٘ظُْ: ٍػ٤ظُْ 
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ْٕ  ٓؼَكش، ٝٛخثَ ر٤٘٘خ    َٗف حُز٤ض :√               كٌْ حُٔظ٘ز٢ . #ٌٝٛح حُز٤ض ٣ٔؼَّ كٌٔش ٖٓ     .كِٖ ط٤٠غ َٓحػخطٜخ أكٔ٘ظْ ا

 : ٍٛٞ حُٔؼَكش رخُؼٜي ح١ٌُ ٣وطغ .  #حٍُٜٞس حُل٤٘ش

 : ٓخ ىالُش ػزخٍس " أَٛ ح٠ُّٜ٘ " ؟ ً٘خ٣ش ًًخء ٤ٓق حُيُٝش ٝػوِٚ ح٣َُُٖ . 1ّ

 : ػَِ حٓظويحّ ٤َٟٔ حُـٔغ ػ٘ي اٗخٍطٚ ُ٘لٔٚ أٝ ٤ُٔق حُيُٝش ؟ طؼظ٤ٔخ ٌُٔخٗظٚ ٌٝٓخٗش ٤ٓق حُيُٝش .  2ّ

 ػ٤ِٚ  طويٍٕٝ ال ػـِ : أ١: ك٤ؼـًِْ  -ططِزٕٞ : ١ِذ : طزلؼٕٞ                              -

#حٍُٜٞس َحّ ( ) ٝٛ٘خ هٜي : طزلؼٕٞ ػٖ ػ٤ذ ك٤٘خ كال طـيٝٗٚ ٌٝٛح حألَٓ ٌَٓٝٙ ػ٘ي هللا ٝػ٘ي حٌُ  َٗف حُز٤ض :√ 

 هز٣َشك٢ حُز٤ض حُٔخرن ؟ ٣ٌَٙ .   ّ: ٓخ ٗٞع "ًْ":   : ٍٛٞ حٌَُّ اٗٔخٗخ حُل٤٘ش

ـَٔخّ - ـَٔخٓش، ٓلَىٛخ ؿْٔ :  :حُ ّٔلخرش ٢ٛٝ حُ  .ٗي٣ي ٍػي ٛخػوش، ؿٔغ ٛؼن: :حُٜٞحػن - .حُ

 .ٍػي أٝ رَم ؿ٤َ ٖٓ ٌٕٓٞ ك٢ ٣يّٝ حُٔطَ ٢ٛٝ ى٣ٔش، ٓلَىٛخ: حُي٣َْ -

ـَٔخّٓخ ىالُش #   ػطخء)ٝحُّي٣ْ : ( ُِ٘خػَ حُيُٝش ٤ٓق ا٣ٌحء) ٓ٘ٚ  حأل٣ًش ٖٓ ٣ِلوٚ ٓخ: ٝرخُٜٞحػن حُيُٝش، ٤ٓق: رخُ

َّٔ. .ؿ٤َٙ( ػ٘ي حُيُٝش ٤ٓق   ٣ٝل٤ي حُظ٢ّ٘ٔ ٛ٘خ حُظّل

ح٣ٌُٖ  ا٠ُ حألًٟ ًُي ٣ِ٣َ ، ٝٓوطٚ أًحٙ ٤ٜ٣ز٢٘ ٝح١ٌُ -حُـٔخّ ٣٘زٚ ح١ٌُ حُٔٔيٝف ٤ُض: ٣وٍٞ  َٗف حُز٤ض :√     

 .٣لٖٔ ا٤ُْٜ ٖٓ حُٞح٤ٖٗ 

َّ  #حٍُٜٞ ـَٔـخ ٞحِػوُـُٚ   ِػ٘ـِي١ حُـ١ٌ  حُل٤ّ٘ش :حُ َٛ :ٍ ّٞ ٍ ٓلخرًخ، حُيُٝش ٤ٓق حُ٘خػَ ٛ ّٞ  ٛٞحػن حُيُٝش ٤ٓق ا٣ٌحء ٝٛ

ّٔلخد ٌٛح ػٖ ط٘ظؾ ُْ  ِػ٘ـَيٙ. حُ ٍ :حُـِي٣َ ّٞ خ ؿ٤َٙ ا٠ُ حُيُٝش ٤ٓق ػطخ٣خ ٛ ًٓ ّٖ ) ك٢ ح٤ٔ٠َُ- #.   ٓخ١َس ؿ٤ٞ  ٣ؼٞى(: ٣ِ٣ِٜ

 .حُٜٞحػن ػ٠ِ

َّ طٔظ  -.           ٣ٌِّٝل٢٘ ٣طخُز٢٘(: ه٢٠) ٣وظ٢٘٤٠  -.         حُزؼي(: ١ٞٗ) حُّٟ٘ٞ -  -.                      طَكَ(: هَِ)  و

ح طوطٞ حُظ٢ حإلرَِ(: ٝهي) حُّٞهخىس ًٞ ُْ  -     .٣ًَٓؼخ ٝحًٓؼخ هط ُٓ َُّ  ٣َٓغ حإلرَِ ٤َٓ ٖٓ َٟد(:  ٍْٓ) حُ

َّ  )ٓٔخكش ًز٤َس ك٤ٜخ أٛٞحٍ ػظ٤ٔش( هطغ ػٌْ٘ حُزؼي ٣ٌِل٢٘ -: َٗف حُز٤ض√     حَُٔٔػش حإلرَِ روطؼٜخ طوّٞ ال َٓكِش ً

 .أٛٞحُٜخ ُّ٘يس ٣يس؛حُ٘ي

َ٤ َٔ ُٟ َٖ    َُجِــٖ  -    ا٠ُ َٜٓ حُ٘خّ ٣ٖٝؼ٢٘ أٗٚ ٤ٌٓٛذ ٓ  ؿزَ: * حُٔلَىحص :  ًْ ََ ـ٤َحً    طَـ َٔ ِ٘٘ـخ  ػـٖ  ُٟ ِٓ ٤خ  ػ٠ِ ىالُش: َٓ

ّ٘خّ ػٖ ٍك٤ِٚ ْٖ  -    .َٜٓ ا٠ُ ٝطٞؿٜٚ حُ ــ َٔ ُِ   ْْ ُٜــ ْػظُ  .حُيُٝش ٤ٓق ٣وٜي: ٝىَّ

َٗف حُز٤ض√   
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 # حُٔلَىحص : طَكِّض : ٍكَ : ٓخكَص  

ٚ ال كظ٠ّ حُّيُٝش، ٤ٓق ا٠ُ ٤٘٣َٝ. ا٤ُٚ ػ٘يٓخ طيكؼ٢ٗٞ حُلَحم طوظخٍٕٝ أٗظْ رٌٜح ٣َ٣ٝي : َٗف حُز٤ض√    ّٓ  ٍك٤ِٚ، ك٢ ٣ٌ

 كٜٞ ىكؼٚ ٌُُي . 

         -   ُْ ِٜ ذ  -                               . ٣ؼ٤ذ(: ْٝٛ) ٣َ ِٔ  .٣٘خٍ(: ًٔذ) ٣ٌ

ّٕ  َٗف حُز٤ض√    َّ  : ا َّ  ٛي٣ن، ك٤ٚ ٣ٞؿي ال ٌٓخٕ حُزالى ٗ ش ُٜخكزٚ حُؼ٤ذ ٣ـِذ ٓخ حألػٔخٍ ٝٗ ّٓ   .ٝحٌُٔ

َُّ ٓـخ- ـ َٗ ـذُ   ٝ ِٔ ٌْ َ٣   ُٕ ُْ  ٓـخ  حإِلٗٔـخ ِٜ ّٕ  ٣َ٣ي: ٣َ  .ُلٔخىٙ ٝا٣ؼخٍٙ كوّٚ، ك٢ طو٤َٜٙ طُؼخىٍ ال ًؼَص إٝ حُّيُٝش ٤ٓق ٛزخص أ

  ّٛخححح     . ٕحٌُٔخٕ ح١ٌُ ال ٛي٣ن ك٤ٚ رَ٘ ٣ِلن رخإلٗٔخ ٍٞٛ # 

وَشٌ  -ٓلَىحص :  ٖ -        . حُٔلزّش(: ٝٓن) ِٓ ّٔ  .  حٗظَٔ ك٤ٚ، ُؿِؼَ(: ٟٖٔ) ُٟ

-  ٍّ س ؿٔغ(: ىٍٍ)  حُي ٍّ ُْ   -.    حٌُز٤َس حُؼظ٤ٔش حُِئُئس ٢ٛٝ ى ِِ  .حٌُالّ ٝٛٞ ًِٔش ؿٔغ(: ًِْ) ًَ

 ٝإ ًِٔخص، أّٗٚ اال ٝٗظٔٚ ُلظٚ رلٖٔ ًخُِئُئ  ٝٛٞ ّٝٝى، ٓلزّش أّٗٚ اال ا٤ُي، ٢ّ٘ٓ ػظخد حُ٘ؼَ : ٌٛح َٗف حُز٤ض√   

   .    ٛخىهش ّٝٓٞىس هخُٜش ٓلزّش ك٢ٜ أُػـظي

َ – أ  ":حألكزخد ٛي٣ّش حُؼظخد: "٣ُوخٍ: ّ ِٗ ٖ ح١ٌُ حُز٤ض ا٠ُ أ ّٔ  .ػَ٘ حُظخٓغ حُز٤ض     .حُٔؼ٠٘ ٌٛح ٣ظ٠

ق: ّ ّٟ ٍ :حُز٤ض حُٔخرن ك٢ حُل٤ّ٘ش حٍُٜٞس ٝ ّٞ ٍّ  ه٤ٜيطٚ ك٢ ًالٍّ  ٖٓ ٗظٔٚ ٓخ حُ٘خػَ ٛ  .ٝٗظٔٚ ُلظٚ ُلٖٔ رخُي

ْ: هّٜٞ.            -وَْ: أٓوخّ.    َٓ  -   ٓخ ؿُٔغ ًَ ٖٓ: ٛخححححححححّ  - ْٜ ٍ. -َه ََ س: ُؿ َّ  ُؿ

ْم ك٢ حُٔؼ٠٘ ر٤ٖ ًَ ًِٔظ٤ٖ طلظٜٔخ ه٢ ك٢ حُٔـٔٞػظ٤ٖ ح٥ط٤ظ٤ٖ:  -2- َّ  ك

َٕ  -أ خ ًخ ٍش       أهَِوََ٘خَٓ َٓ َِ ْْ رظٌَ ٌُ ٘ ْٖ  -///     أؿَيٍَٗخ  #ِٓ ١َِ َُجِ ْٔ ٍِ        # أر٤ِْضُ  أَهَِْوضُ ََُؼ ُِّ َد حُظَـّ ْٞ  ػَ

ٟ  -د ٍَ ٟأ َٞ ُْ                        # حُزؼي حُّ٘ ُٓ َُّ ّهخَىسُ حُ َٞ َُّ رٜخ حُ ظَوِ ْٔ َكٍَِش            ال طَ َْ َٓ  ََّ  ٣َوظ٢٘٤٠َ ً

 ٌٍ َْ ُٚ ٓخ ٤ُٝ ِّ ح ّٞ َٖ حُؼ ََ ر ر٤ ِّ ؿض أٓٔخُء رُ٘ض أر٢ رٌَ حُ ّٝ َُٓٚ، ٝطُيمُّ ، طِ ٟكٌخٗض طؼُِق  كَ  ُيحرظِٚ. حَُّ٘ٞ

 حُظَٔ، أ١: رٌٍطٜخ. # ؿٔغ ٗٞحس، ٢ٛٝ ٗٞحس

خػَ ا٠ُ أٓخ٤ُذ ٗظ٠ّ ك٢ ػظخرٚ، ٜٓ٘خ:  -3 ّ٘ ك٤َ، ٝحُظ٤ًٌَّ رخُٞحؿذُـؤ حُ َّ ق ًُي.حُظّؼ٣َٞ رخُ ّٟ ٝ ، 

َكٍَِش  .  أ1 ك٢ هُٞٚ: حُظؼ٣َٞ رخَُك٤َ: َْ َٓ  ََّ ِ٘٘خ                      . 2  ......ٍٟ حُّٟ٘ٞ ٣َوظ٢٘٤٠َ ً ِٓ ٤خ َٓ  ْٖ ٤َْح َػ َٔ ُٟ  َٖ ًْ ََ ْٖ طَ     َُجِ

هَي هََيٍٝح   . 3              َٝ  ٍّ ْٞ ْٖ هَ َِْض ػ ّك ََ  اًح طَ

ُْ   ك٢ هُٞٚ: حُظ٤ًٌَ رخُٞحؿذ: َٓ ًِ َِ ح٠ُُّٜ٘  ْٛ ٍَِف ك٢ أ ّٕ حُٔؼخ َِكَشٌ                     ا ؼ َٓ ْْ ًحَى  َػ٤ْظُ ٍَ  ْٞ ر٤ََْ٘٘خ َُ َٝ

َؼْض ؟             #ُز٤خٕ حألػ٠ٔ ٗظَ ١ٌُح أٗخ :هُٞٚ ك٢ أٓٔؼض(  ) ٗظَ، حُٔخ٢ٟ رخُلؼَ حُ٘خػَ ػزَّ ُٔخًح - 5- َٔ  ...ٝأٓ

.ٝػزٞطٚ ٓؼ٘خٛٔخ طلوّن

****************************************************************************************** 
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 ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها : ة الحساسٌة اقرأ النص اآلتً من وحد :

 

 

 

 

 

ٌّن معانً المفردات اآلتٌة / ما الجذر اللغوي لكل من : 1س  –.           المنتشرة أو المعروفة:  شٌع:  الشائعة -  : ب

  ارةالّسٌ فً الوقود احتراق عن ٌنتج ما وهو ، عادم ، مفردها:  الّسٌارات عوادم -      .  الكثٌرة:  شتٌت جمع:  شّتى
ٌّج -.         المزدحمة:  كظظ:  المكتّظة - .      ُتثٌر:   هٌج: فته

 خالٌا من متكاملة مجموعة: الجسم أنسجة  -  البكتٌرٌا على تقضً التً الحٌوٌة المضادات من مجموعة: البنسلٌن-
ٌّة الّشعٌرات - المنشأ نفس من مماثلة ا دقٌقة قنوات: الّدمو  الشعر تشبه جد 

ا الّناس رأكث من: 1س ٌّة؟ لمرض تعرض   األطفال#            الحساس

ٌّة؟ فٌها تنتشر التً المواسم هً ما: 2س ة ٌسبب الّذي ما: 3س         الحساس ٌّ  الّربٌع؟ موسم فً الحساس

 الّنص؟ فً ورد كما االنسان، جسم الى البكتٌرٌا وصول طرق هً ما: 4س

 فً النص ؟ نقطتان رأسٌتان ):(ما عالمة الترقٌم المناسبة مكان النجمة : 5س

 السؤال الثانً : اقرأ النص اآلتً ............ :

 

 

 

 

 

 حُلٔخ٤ٓش

 

الحساسّية مرض من أمراض العصر الّشائعة وال سّيما لدى األطفال ، لها أسباب شّتى ، وتنشط في مواسم معينة ، وخاصة في      
 البرد ، وفي موسم الّربيع الذي يكثر فيو غبار الطّلع . نهاية موسم 

غبار الطّلع ،  أو مواد الّتجميل ، أو  *والحساسّية تفاعل غير طبيعّي يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة ماّدة غريبة ، مثل    
خان الناتج عن عوادم الّسيارات ، َشعر الحيوانات ، أو المواد الّسامة ، أو بعض األدوية مثل المضاّد الحيوّي الِبنسل ين ، فضاًل عن الدُّ

ودخان الّسجائر ، وعن كائنات صغيرة تعيش في الفراش داخل الغرف المكتظّة بالكتب والّستائر والّسجاد والمالبس ، وىي تصل إلى 
يؤّدي ذلك إلى تولُّد أجسام مضاّدة داخل الجسم عن طريق الفم أو األنف أو اللمس أو الحقن ، فتهّيج األماكن التي وصلت إليها ، ف

   دفاعّية تؤثر في الّنسيج المصاب والّشعيرات الّدمويّة المحيطة المسّببة ألعراض الحساسّية .
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 :

 : ما ضبط حرف الراء و الباء فً كلمة الّربوٌة ؟ فتحة / سكون على الترتٌب4س    

 

 

 

 



 

لٌس هناك ما ٌرٌح القلب مثل 

السجود للخالق .. فال تحرم 

نفسك الراحة ...                    

 منى الدباغ

 ٛخحححححٓش ؿيحٓؤًظذ ػ٘ي ٣خ ٢٘١ٝ
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(1) 

 .ٓؤًظُذ ػَ٘ي ٣خ 1٢٘١ٝ

2 ِٖ ٓ ِّ ُٖ ٍكِشَ حُ ِم طٌٔ ْٞ ّ٘ ُْ ُٞكشً ُِ  .ٝأٍٓ

 .ٝأٍكُغ ٍح٣شً ُُِلذِّ أكُِٜٔخ ٝطل3٢ًُِ٘ٔ

ََّ ٓخ أ4ٟٞٛ  .ٓؤًظُذ ً

5 ِٖ َ١ َٞ  .ٝٓخ ٣َْلِٞ ا٠ُ حُ

6َٟ ْ٘ َُ أَّٗي حُزُ  .ٓؤًً

7 َِ َ٘ َِ ُِزَ َُّ حُو٤ ًٝ. 

خ ٛظلَضْ 8  .كآط٢ ًَِّٔ

م ططِز9٢ُ٘ ْٞ َّ٘ ٍُ حُ  .ِظال

٢ًَ طؼخٗو10٢َ٘  .ٝآط٢ ًِّٔخ حٓظّيْص ًٍحُػَي 

ّْ طل11٢َ٘٘٠ُ  .رٍ٘ٞم ػ

خ ٠َٜٗضْ 12  .ٓآط٢ ًَِّٔ

َُ طٔؤ13٢ُُ٘ ْٜ رخَى حُطُّ ٍُ . 

14 َِ ِْٔخء ٝحُؤ ِْ ٝحُظَّ ٔ ّ٘  . ٓآط٢ ك٢ ٗؼخِع حُ

ًػخ15 ْٞ ر٠ ١َ َُّ  . ٓؤٍِؿُغ ُِ

َُ ُؿَرظ٢ ٗٞهًخ16  . ٝأكٔ

17 ِٖ َل ِٔ ِّ ٝحألٝؿخِع ٝحُ  .ٝأ١ٞ١ ٍكِشَ حأل ٣ّخ

 .ٓآط٢ كخَُٔخ طيػ18ٞ

19 ٍَ  .رال ه٤

20 ٍَ  .ٝال ٤١

21 ِٖ ُٓل  .ٝال 

ح ًَ٘ض ُٝظْزنَ 22 ًِ  . ػ٣ِ

ِّ ٣خ 23٢ً٘١ٝ  . ٓيٟ حأل٣خ

حُزَٟ٘ : رَ٘ :  -أٟٛٞ : أكّذ ر٘يس   -# ٓؼخ٢ٗ حُٔلَىحص : 

ٍّ حُوزَ حُٔلَف أٝ حُ ٍرخى : ٍرٞ :  -ٛظق : ٛظق : ػال ٛٞطٚ  -  ٔخ

١ٞػخ : ١ٞع : ٍؿزش /  -ٓخ حٍطلغ ٖٓ حألٍٝ ، ٓلَىٛخ ٍرٞس . 

 ربٍحىط٢ . 

 # َٗف حُٔوطغ حألٍٝ : 

ّ٘خػَ ػٖ ٗٞهٚ ا٠ُ ١ٝ٘ٚ (1-2)            ٝٗيس كزّٚ ُٚ  ٣ؼزَّ حُ

ّٕ  (7-6-5-4-3)ػ٠ِ ٓيٟ حأل٣خّ  طؼز٤َح ػٖ  ٣َٝكغ ٍح٣ش كزّٚ ُألٍى

ّٕ رِي حُو٤َ ٝحُؼطخء  ٤٘٘ٚ ٝحٗظٔخثٚ ا٤ُٚ،ك ّٕ حألٍى ّ٘خػَ أ ٣ًٌَٝ حُ

َّ ٖٓ ٣لظخؿٚ، كٜٞ حُزَُٟ٘ ٝحألَٓ، ٌُ 

٣ِٝز٢ّ حُ٘خػَ ىػٞس ١ٝ٘ٚ ػ٘يٓخ ٣٘خى٣ٚ، ك٢ ًَ   (8-9-10-11) 

خ أٝ ظِٔش، ٢َٜ٘٤ُ أٝؿخ ًٔ ح ، ٗٔ ًٍ ع ؿَرظٚ،  حألٝهخص ٤ُال أٝ ٜٗخ

 ٤ٚ، اُ خا٠ُ ١ٝ٘ٚ حُـخ٢ُ ٗٞه ك٤ؤط٢ ٓيكًٞػخ

ح  (12-13-14-15-16-17-18) ًُ ٝٓآط٢ ا٠ُ ٍرخى ٓ٘ظخهخ ٝٓـظخ

ح ٝٓظـخُٝح آالّ حُـَرش ،  ًٞ ح ٝؿ َّ          ًَ حُؼٞحثن حُٔخى٣ّش رلَح ٝر

٣ٝوٍٞ ٓؤُز٢ حُ٘يحء ًِٔخ ىػٞط٢٘ رال ه٤َ ٝال ٤١َ  (19-20-21) 

س.22-23) ِّ ّ٘خػَ ١ُٞ٘ٚ رخُزوخء ٝحُؼ  (   ٝك٢ ٜٗخ٣ش حُٔوطغ ٣يػٞ حُ

ّ٘ٞم طٌٖٔ ٍكِش حُِٖٓ":    -ٍ حُل٤٘ش : # حُٜٞ "ٝأٍْٓ ُٞكش ُِ

ٍ ًالٓٚ ك٢ ١ٝ٘ٚ )حُو٤ٜيس حُظ٢ ًظزٜخ( ُٞكش ؿ٤ِٔش، ىكؼٚ  ّٞ ٛ

  ٛخححححححّ ٗٞهٚ ا٠ُ ًظخرظٜخ  .  

-  ٍ ٌٞ ٌ٘خػَ ٗٞهٚ ١ُٞ٘ٚ ظالال , ٝٛ ٍ حُ ّٞ ًِٔخ ٛظلض ظالٍ ... : ٛ

 حُظالٍ أٗوخٛخ ط٘خى٣ٚ

ٌ٘خػَ ح١ُٖٞ اٗٔخٗخ ٣ّٔي  ًِٔخ حٓظيص ًٍحػي ٢ً طؼخٗو٢ِ٘ - ٍ حُ ّٞ ٛ .

 ًٍحػٚ ٤ُؼخٗوٚ .

ٍٛخ  - ّٞ  أٗوخٛخ طٜ٘ٞ ٝطٔؤُٚ حُؼٞىس ًِٔخ ٠ٜٗض ٍرخى حُطَٜ  ٛ

ٝأكَٔ ؿَرظ٢ِ  ٍٛٞ حُـَرش ر٢٘ء ٣لَٔ..ٝأ١ٞ١ ٍكِش حأل٣خّ :  -

 ٍٛٞ ٍكِش حأل٣خّ ر٢٘ء ٣طٟٞ.
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 ٓؤرو٠ ك٤ي ال أٟٛٞ ٓٞحى ًٓيٟ

2 ٍِ  . ٝأك٤خ ك٤َي كظ٠ّ ُْلظِش حُوََي

3 ٍِ ْي َّٜ ًْ طٔخ٠ٓ َهْلوشَ حُ ْٖ طَحرِي ا ِٓ  َُ  . ٓؤؿؼ

َُ ك٢ 4ٓ َِ . ٝأؿٔ ْٛ ٞسَ حُيَّ ْٔ ُى ه ِٛي ٓخ ٣زٌيِّ  ٤خ

5 َِ ْٔ شَ حُُؼ ـَ ْٜ ْٖ ٍر٤ِؼَي ٓخ ٣وُِِّي ر ِٓ ُؾ  ِٔ  . ٝأٗ

َِرًخ6 ظَ ـْ ُٓ  ُٕ ُض أًٞ ْٔ ُٝ . 

كُض ك٢ حُّي٤ٗخٌ 7 ّٞ  . اًح ١

 . ٝػْيُص ا٤َُي ك٢ ٗٞمٍ 8

 . ٝكذٍّ ال كيَٝى ُُٚ 9

ح 10 ًٍ َِ اػٜخ  ٓآط٢ ك٢ ٣ٍخِف ح٤ُِّ

خ11 ًٓ َِ أكال ِْ حُلـ  . ٝآط٢ ك٢ ٤ٔٗ

ُْ حٍُُِٔٝع ك٢ ًحط٢ .12  كؤَٗض حُؼخُ

 . ٝأَٗض أٗخ13

14 َِ  . ٝأَٗض رِ٘خٍسُ حُوز

15 ُّٕ  . ٝأَٗض حُلذُّ ٣خ أٍى

16 ٍِ ٞ ُّٜ ٍِ ٝحُ ُٕ ك٢ حألكٌخ ِٞؿيح . أَٗض حُط٤ُّق ٝحُ

 

 : حُٔلَىحص ٓؼخ٢ٗ# 

 ػال:  ٓٔٞ:  طٔخ٠ٓ  -    حُٔٞص:  هيٍ/  ُلع:  حُويٍ ُلظش -

 حُلًَش:  هلن: حَُولوش -         ٣ُزؼي:  ريى:  ٣زّيى-   ٝحٍطلغ

 -  .  حُ٘ؼٍٞ ٓ٘زغ:  ٝؿي:  حُٞؿيحٕ -ٝحالٟطَحد   

 .  ٣زو٢:  هِي:  ٣وِِّيُ 

 

 :  حُؼخ٢ٗ حُٔوطغ َٗف# 

ّ٘خػَ ٣ؼزَّ( 1-2)         كٌحص ٝح١ُٖٞ، ًحطٚ ر٤ٖ حُظّٞكي ػٖ حُ

ّ٘خػَ  ًخٕ ٝإ ،(ٓٞطِٚ) هََيٍٙ ُلظش كظ٠ ١ٝ٘ٚ ك٢ طل٤خ حُ

 ٍٛٞح ٍٝر٤ؼٚ ٤ٓٝٚخٛ ١ٝ٘ٚ طَحد ٝؿؼَ( 5-4-3) ػ٘ٚ رؼ٤ًيح

  ١ُِٖٞ حٗظٔخثٚ ػٖ رٜخ ٣ؼزَّ

 ػٖ حُ٘ل٢ٔ حؿظَحرٚ كٌَس حُ٘خػَ ٣َٝكٞ( 6-7-8-9)

ألٗٚ ٣ؼ٤ٖ ك٢  ٢٘١ٝ ػٖ ٓـظَرخ إًٔٞ ال: ٣ٝوٍٞ ١ٝ٘ٚ،

 ٍٝك٢.

ا٠ُ ١ٝ٘ٚ ٜٓٔخ  ُِؼٞىس ٓظِٜلًخ حُ٘خػَ ٣ٝزيٝ(  16 ا٠ُ 10) 

ّٕ  ،ًخٗض حُظَٝف ّ٘خػَ، ًحص ك٢ ٍِٓٝع كخألٍى  ٝٛٞ حُ

ّٔخٍسح حُز٘خٍس  ػٔن ٓيٟ ػٖ ٣ٝؼزَّ. ٗلٔٚ ك٢ ٝحُو٤َ ُ

 ٛٞ ٝح١ُٖٞ ،"أٗخ أٗض" ر٤ٜ٘ٔخ حُظّٞكي ٝػٖ ر١ٞ٘ٚ حٍطزخ١ٚ

 ٌٞٛح ى٤َُ ػ٠ِ ػٔن حٍطزخ١ٚ ر١ٞ٘ٚ.ٝحُِٜٔٔ حُ٘ؼٍٞ ٓ٘زغ
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ُّٕ ٣خ ١ًٝ٘خ  كٔخَى هللا ٣خ أٍى

 . ط٘خ٠ٓ ك٢ ٓلزّظِ٘خ2

3 ِّٔ ِٕ ٝحُ َغ حُظّخ٣ٍِن ٝحُز٤ُ٘خ َٓ  . َِ ٤ 

ح٣خُص ُْٗؼ٤ِٜخ4 َّ  . َُي حُ

ِٜٔشً 5 ِْ ُٓ ٍِ حُٔـِي   . ُظَْولَِن ف ى٣خ

 . رَإ٣خ أَٗض طلُِٜٔخ6

 . ٝٓـٍي أَٗض ٛخِٗؼُُٚ 7

 . ٍٝحكُغ ٍح٣ِش حُؼَدِ 8

ِْ٘خ َُي حألٓٔخَء ال طُل٠ٜ رال ػيىِ 9 ـّ  . كٔ

ََ ُٜخ10 ٍَ ال ٗظ٤  . رلو

َِرًخ؟11 ظَ ـْ ُٓ  ُٕ  . ك٤ٌَق أًٞ

َِّ ٓؼخ12 ِْ حُّي٤ٗخ ٝطل٠ُُ٘٘خ. ٝأَٗض ُ٘خ رٌ ُ 

13٢ُ٘٘ ٌُ  . ٝأَّٗي ك٢ ك٘خ٣خ حُوِذ طٔ

ٗخ ٜٓاًل ٝٛلَحءَ 14  . أُكزَُّي ك٢ حُيُّ

. ٝهْلوَشَ ٝحى15١

 

 # َٗف حُٔوطغ حُؼخُغ :

، ٌٛح 1-2)         ّٕ ّ٘خػَ هللا طؼخ٠ُ إٔ ٣ل٢ٔ حألٍى (  ٣يػٞ حُ

 ح١ُٖٞ ح١ٌُ ًزَ رلّذ أر٘خثٚ، كؤكزّْٜ ٝأكزٞٙ،

(  ٝٛٞ ٓزؼغ ُِلوَ ٝحالػظِحُ ك٢ ٓخ٤ٟٚ ٝكخَٟٙ، 3) 

كش رٔٞحهلٚ ٝرطٞالص أر٘خثٚ، ٤َٓٝ  َّ ّٕ ٤َٓس طخ٣ٍو٤ّش ٓ٘ كِألٍى

ّٕ  10ا٠ُ  4ٚ حُؼظٔخء. )أرطخُ خػَ رَح٣ش حألٍى ّ٘ (  ٣ٝلوَ حُ

ٝٓـيٙ ٍٝكؼظٚ، ٌٝٓخٗظٚ ك٢ حُظخ٣ٍن، ٝأٓٔخثٚ حُظ٢ حٍطزطض 

ّٕ حُؼِس. ّٕ حٌَُحٓش، ٝأٍى  رزطٞالطٚ، ًؤٍى

خػَ ٤ًق ٣ٌٕٞ ٓـظَرًخ ٝح١ُٖٞ 15ا٠ُ  11)  ّ٘ ( ٣ٝظٔخءٍ حُ

٣ٌٖٔ ك٢ ىحهِٚ رٜلَحثٚ ُٜٝٓٞٚ، رزيٝٙ ٝك٠َٙ، ٝرٞحى١ 

  حُؼَد .

 # حٍُٜٞ حُل٤٘ش : 

ك٢ ك٘خ٣خ حُوِذ ط٢ٌ٘٘ٔ . ٗزٚ حُوِذ رخٌُٖٔٔ ٝحألٍىٕ  -

 رخُ٘وٚ ح١ٌُ ٣ٌٖٔ .

  

 *  حهَأ حُٔوطغ حُ٘ؼ١َ حُؼخُغ، ػْ أؿذ ػٖ حألٓجِش ح٥ط٤ش: 

خػَ حألٍىٕ رؤّٗٚ ٓزؼغ ُِلوَ ٝحالػظِحُ ك٢ ٓخ٤ٟٚ  -أ ّ٘ ٝٛق حُ

 ٝكخَٟٙ، ر٤ّٖ ًُي.

ّٕ ٤َٓس ط ّٕ ُألٍى كش رٔٞحهلٚ ٝرطٞالص ر٤ّٖ حُ٘خػَ أ َّ خ٣ٍو٤ّش ٓ٘

 ّ٘ ّٕ ٝٓـيٙ ٍٝكؼظٚأر٘خثٚ، ٣ٝلوَ حُ  .خػَ رَح٣ش حألٍى

ِ٘خ َُي حألٓٔخَء ال طُل٠ٜ" ا٠ُ  -د ـّ خػَ روُٞٚ: " كٔ ّ٘ أٗخٍ حُ

٢ّٔ رٜخ،  ػيى ٖٓ حُٜلخص ٝحُل٠خثَ حُظ٢ ٣ٔظخُ رٜخ حألٍىٕ، ٝٓ

ُّٕ حٌَُحٓش، حًًَ ٛلخص أهَٟ طؼَكٜخ حٍطزطض  ٓؼَ هُٞ٘خ: أٍى

ّٕ ٓز٤ّ٘خ ىالُظٜخ.رخ  ألٍى

س ٝحُ٘وٞس، ىالُش ػ٠ِ ٜٗخٓش ٍؿخُٜخ             ِّ ّٕ حُؼ أٍى

ّٕ أٍٝ حُؼِّ: ىالُش ػ٠ِ اٍحٍىس أِٛٚ حُو٣ّٞش. ْٛ.// أٍى ِّ  ٝػ

 

 # ٓخ ىالُش هٍٞ حُ٘خػَ " أَّٗي ك٢ ك٘خ٣خ حُوِذ ط٢ٌ٘٘ٔ." ؟

خػَ ر١ٞ٘ٚ  ّ٘  ٛخحححححححححّ ^__^ ٓيٟ طؼِّن حُ
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 ِٚ  طَحرَُي هْي ٍُْػَض ر

ٍَ حُُلذِّ هخُيسً ا٠ُ حألريِ 2  . رٌٝ

ح٣خصِ 3 َّ َُ حُ َٞ ك٢ ٓٔخثَِي أؿٔ  . ُظؼِ

4 َِ ِٕ ٝحُظَّلَ َِ ٝحإل٣ٔخ ُِ حُلو ٍٓ . 

ُض ك٢ ٣ٍّٞ 5 ْٔ  . كٔخ أكٔ

َِرًـخ . رؤ6٢ّٗ ظَ ـْ ُٓ ُْ٘ض  ً 

ْْ طلخٍْه7٢٘  . ألَّٗي ُ

8٢ُ٘ٓ  . ًٔخ ٍٝك٢ ط٘خى

َُ ٓؼ9٢  . ًٔخ ظ٢ِّ ط٤ٔ

10٢ٌُ٘٘ ُّٕ أٌُٜٓ٘خ ٝطٔ ٍُ ٣خ أٍى  . كؤَٗض حُّيح

ً٘خ11 ٌَ َٓ  . كَٝك٢ ٓخ ٍأْص 

ٞحَى ٣خ 12٢٘١ٝ ِٓ ٞحَى ...  ِٓ  . 

 

ٍَ حُُلذِّ  ِٚ رٌٝ طَحرَُي هْي ٍُْػَض ر

َُ ٓؼ٢ : ٍٛٞ حألٍىٕ اٗٔخٗخ ٣الُٓٚ ٝال  ًٔخ ظ٢ِّ ط٤ٔ

٣لخٍهٚ . 
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 الّشاعر عودة بمعنى النفً، تأكٌد".       # سفن وال طٌر، وال خٌل، بال" قوله فً النافٌة ال تكرار -أ:  من لغرضا ما 6-

 .تقلّه وسٌلة وجود نفً مع متحققة وطنه إلى

 هذه إنجاز تحقق بمعنى القرٌب، المستقبل على تُدل   السٌن. سأبقى سأجعل، سنتً، سأذكر،: قوله فً السٌن استخدام - ب
 .القرٌب فً األفعال

 ؟"تنامى تعلو، تسامى،: " مثل من أفعاال   الشاعر توظٌف قٌمة ما -7

 .األردنّ  الحبٌب وطنه الّشاعر؛ إلٌه اشتاق الذي الوطن صفات وهً ، والنموّ  والرفعة السموّ  معنى فٌها األفعال هذه كلّ  

 

 اااااااام جدا ^__^هاااااااااااااااا                     

 

ّٞ ٌُظخرش ٌٛح 2ّ   : ٓظ٠ ًظذ ٌٛح حُٔوخٍ ًٔخ ٍٝى ك٢ حٌُظخد حُٔوٍَ ؟ 1ّ : ٓخ حُٔ٘خٓزش حُظ٢ ىكؼض ٛخكذ حُٔٔ

 حُٔوخٍ ًٔخ ٍٝى ك٢ حٌُظخد حُٔوٍَ ؟ 

 الفكر العربً المتجدد
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خ ٤ِ٣ٚ ٖٓ أٓجِش : ّٔ  ٛخحححححححححححححححححححححححححححّ ^_______^    حُٔئحٍ حألٍٝ : حهَأ حُّ٘ٚ ح٥ط٢ ػْ أؿذ ػ

ٓلخُٝش حٓظ٤ؼخد ٍٝف حُؼَٜ ٝطلّي٣خطٚ ، ٗيٍى ٓخ ُي٣٘خ ٖٓ ٤َٓحع ك٠خ١ٍّ ٝطَحع ٤ٓخ٢ّٓ ٠ٜٗٝش ػَر٤ّش ك٢    

ّٓٔض ك٢ حُوَٕ حُٔخ٢ٟ ػ٠ِ ٓزخىة حُو٤ّٓٞش ٝحُل٣َّش ٝحُٞكيس ٝحالٓظوالٍ ٝحُٔٔخٝحس ٝحُظوّيّ . ًٔخ طـِّض حُ٘ظَس حُزؼ٤يس  طؤ

٣ُّٜٞش٣ن حُؼَٔ ٖٓ أؿَ حُل٣َّش ٝٗلٞ حُٔٔظوزَ ك٢ ٌٛٙ ح٠ُٜ٘ش حُٔزخًٍش ٢ٛٝ طّ٘ن ١َ ش  حُ ّٓ حُو٤ّٓٞش . كٌخٗض ٌٛٙ ٓطخُذ أ

٣َّ٘ق حُل٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ  ٝٛٞ ٣َٗٞ ٓغ أر٘خثٜخ ا٠ُ ٓٔظوزَ َٓ٘م ألٓظ٘خ حُؼَر٤ّش هخثال : "  –٤١ّذ هللا ػَحٙ  –كِٜٔخ ؿّي١ حُ

ّٕ ٠ٜٗظ٘خ اّٗٔخ هخٓض ُظؤ٤٣ي حُلّن َٜٝٗس حُؼيٍ ، ٝاػِحُ ًظخد هللا ٝاك٤خء ّٓ٘   ش ٍُٓٞٚ " .ا

٘طِو٤ْٖ حألٓخ٤ْ٤ٖٓ ُِؼٍّٞس             ُٔ َّ حػظِحُ حُ ٝرؼي ٍَٓٝ ٓخ ٣وخٍد حُٔجش ػخّ ػ٠ِ ٌٛٙ حُّيػٞس ، ٓخ ُُ٘خ ٗٔظًٌَ رٌ

خ٤ٓش . ُوي طّٜيص ٌٛٙ حُؼٍٞس ُٔظخَٛ حٓظـالٍ حُّي٣ٖ  ّٔ ّٔي رو٤ْ حإلٓالّ حُّ٘ز٤ِش حُ حُؼَر٤ّش حٌُزَٟ : كلع ًَحٓش حُؼَٝرش ٝحُظٔ

ٍُّٟ٘ٞ ٤ًِٓٞش حُل٤٘ق  ْ٘ٞحٕ ال ٣لظَهخٕ ، ًٔخ ١خُزض رظطز٤ن ٗظخّ حُ ِٛ ّٕ حإلٓالّ ٝحُظوّيّ  ًِّيس ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ، أ ًخكش؛ ٓئ

ّٔي  ٤خ٢ّٓ ، ٝأُٝض حُزؼي حُل٠خ١ٍّ حإلٗٔخ٢ّٗ ُِٔ٘طوش حُؼَر٤ش رؤًِٜٔخ ٝحُظّٔ ّٔ ّْ ٝٓخثَ حإلٛالف حالؿظٔخػ٢ّ ٝحُ ٖٓ أٛ

َّ حٛظٔخٜٓخ ٝػ٘خ٣ظٜخ رخُظَّحع ٝحألٛخُش حُل٠خ٣ٍّش ك٢ ٓٞحؿ ل٤وش رخألٓش ُؿ ُٔ  ٜش حألهطخٍ حُ

 

  : # هي ٣َى ٓئحال ػٖ ٓؼ٠٘ اكيٟ ٌٛٙ حٌُِٔخص أٝ ؿٌٍٛخ :1ّ

 ٤َٓحع : ٍٝع : ٓؼظويحص ٝاٗـخُحص  - حٓظ٤ؼخد : ٝػذ : كْٜ ٝحكظٞحء .  -

 ٣َٗٞ : ٍٗٞ : ٣ي٣ْ حُ٘ظَ ا٠ُ، ٣ظطِّغ ا٠ُ. -   طـِّض : ؿِٞ : ٟٝلض  -

 حُوَٕ : ٓجش ػخّ  -   : طؤٓٔض ُـ  هخٓض : هّٞ  -

ّ1 . ّٚ  : حًًَ ػالػش ٓزخىة هخٓض ػ٤ِٜخ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش.ًٔخ ٍٝىص ك٢ حُ٘

 حُو٤ّٓٞش ٝحُل٣َّش ٝحُٞكيس ٝحالٓظوالٍ ٝحُٔٔخٝحس ٝحُظويّ.                                     

 .: كيى أٛيحف ح٠ُٜ٘ش ٝكن ٍإ٣ش حُٔـلٍٞ ُٚ ح٣َُ٘ق حُل٤ٖٔ رٖ ػ2٢ِّ

 طؤ٤٣ي حُلّن َٜٝٗس حُؼيٍ، ٝاػِحُ ًظخد هللا ٝاك٤خء ّٓ٘ش ٍُٓٞٚ.                                    

 : ٓخ حُٔ٘طِوخٕ حٌُِحٕ حٗزؼوض ٜٓ٘ٔخ حُؼٍٞس حُؼَر٤ش حٌُزَٟ؟ كلع ^_^3ّ

ّٔي                                                                ّٔخ٤ٓش  كلع ًَحٓش حُؼَٝرش ٝحُظٔ  رو٤َْ حإلٓالّ حُ٘ز٤ِش حُ

 : حُلوَ رخُؼٍٞس حُؼَر٤ّش ٝٓ٘طِوخطٜخ .    -: ٓخ ىالُش ًَ ٖٓ :  4ّ

- 

  

ٝطلّي٣خطٚ، ٗيٍى ٓخ ُي٣٘خ ٖٓ ٤َٓحع ك٠خ١ٍّ ٝطَحع ٤ٓخ٢ّٓ ٠ٜٗٝش ػَر٤ّش.                                          ٍٝف حُؼَٜٓلخُٝش حٓظ٤ؼخد  ك٢ -أ -

 ## أ١ ٓخ ٤ٔ٣ِّ ػَٜٗخ حُلخ٢ُ ػٖ ؿ٤َٙ.  ^_^ كلع / ْٜٓ 

 : ## ؿِٔش طل٤ي حُيػخء . ٤١ّذ هللا ػَحٙ  -د-

 : ٓٔظوزَ أك٠َ ٣وّٞ ػ٠ِ حُؼيحُش ٝحُٔٔخٝحس ٝاػِحُ ًظخد هللا ٝٓ٘ش ٗز٤ٚ ُؼَر٤ّشألٓظ٘خ ح ٓٔظوزَ َٓ٘م -ؽ -
 

: ٓخ حٍُٜٞس حُل٤٘ش ك٢ : 5ّ

 

ٗزٚ ح٠ُٜ٘ش ربٗٔخٕ ٣٘ن ٣َ١وٚ ٗلٞ حُؼَٔ . // ## ك٢ ٌٛٙ ح٠ُٜ٘ش حُٔزخًٍش ٢ٛٝ طّ٘ن ٣َ١ن حُؼَٔ  -#حٍُٜٞ حُل٤٘ش : 

 ٗزٚ حُؼَٔ رط٣َن ٣وطغ .

 : ٗزٚ حُٔٔظوزَ رخُْ٘ٔ حَُٔ٘هش .  ا٠ُ ٓٔظوزَ َٓ٘م ألٓظ٘خ  -

 : ػَِ ٝٛلض ٌٛٙ ح٠ُٜ٘ش رؤّٜٗخ ٓزخًٍش :  ^_^ كلع / ْٜٓ 6ّ
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َّ ػَر٢ّ ٛخىم ك٢ حٗظٔخثٚ ١ُٞ٘ٚ، ٣ٔؼ٠ ا٠ُ حالٓظوالٍ، ٝكووض حٗظٜخٍحص ًز٤َس          ألٜٗخ ٍُػض رٌٍٝ حُو٤َ ك٢ ٗلْ ً

  ك٢ ٓز٤ِٚ.

حٕ ال ٣لظَهخٕ.7ّ ْٞ ٘ ِٛ ّٕ حإلٓالّ ٣يػٞ ا٠ُ حُظوّيّ ك٢ ط٣َٞ٘ حألًٛخٕ حُز٣َ٘ش       ### ؽ:   : ػَِ : حإلٓالّ ٝحُظوّيّ  أل

ُٔل٤وش.رَٓخُش حإلٓالّ حُ لش حُظ٢ طيػٞ ا٠ُ ح٠ُٜ٘ش ٝحَُه٢ّ حإلٗٔخ٢ّٗ ٝٓٞحؿٜش حألهطخٍ حُ ْٔ ّٔ 

****************************************** 

خ ٤ِ٣ٚ ٖٓ أٓجِش :: 2ٗٚ ّٔ  ٛخحححححححححححححّ ^_^   حُٔئحٍ حُؼخ٢ٗ : حهَأ حُّ٘ٚ ح٥ط٢ ػْ أؿذ ػ
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م  - َّ خكَ : ٓلَ: حٌُٔ٘ٞف حُٞحٟق .  -  حالٗظٜخى : ٜٗي : حالػظيحء ٝحإلٓخءس - . حُظًَّ٘ :  ؿٌٍٛخ ًَّٗ : حُظّل ّٔ         حُ

      حُلـٞس : حُٔظّٔغ ر٤ٖ ٤ٗج٤ٖ .  -               –حُٔلخٍهخص : كَم : حُظّ٘خه٠ّخص ٓلَىٛخ : ٓلخٍهش  -

: ٓخ حُٔوٜٞى رخُؼزخٍس ح٥ط٤ش: "ٖٓ حُٔلخٍهخص حُظ٢ ٣ؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ ٝحهؼ٘خ حُؼَر٢ّ ٝحإلٓال٢ّٓ حُلـٞس ر٤ٖ ٓخ ٣٘زـ٢ إٔ 1ّ

٣ٌٕٞ ٝٓخ ٛٞ ًخثٖ"؟                 # ٣٘زـ٢ إٔ ٗظلخٍٝ ٝٗظوخ١ذ ال إٔ ٗظلخٍد، كخهلل طؼخ٠ُ حٓظوِق حإلٗٔخٕ ك٢ حألٍٝ 

ٓٚ ٝىػخٙ ا٠ُ حإلػٔخٍ ٝحُو٤َ  َّ ًٝ........................ 

خرن ؟2ّ ّٔ خكَ ُلوٞم حإلٗٔخٕ ًٔخ ٍٝى ك٢ حُّ٘ٚ حُ ّٔ ٌَّ حُٔؼخٗخس حإلٗٔخ٤ّٗش ٝحالٗظٜخى حُ : ٓخ أْٛ حألٓزخد حُظ٢ ط٘

ّ3. ٍٕ ق ٓخ طلِٔٚ ٖٓ ٓؼخ ّٟ  : حُؼزخٍس ح٥ط٤ش: " حُظّٔخٓق ُِـ٤ٔغ"، ٓٞؿِس ك٢ ًِٔخطٜخ ػ٤ٔوش ك٢ ىالُظٜخ، ٝ

 ُظؼخَٓ ٓغ ح٥ه٣َٖ، ٝطوزِّْٜ، ػ٠ِ حهظالف أى٣خْٜٗ أٝ أؿ٘خْٜٓ أٝ أُْٜٛٞ. ) ْٜٓ /كلع(#حُظٔخَٛ ٝحُظ٤ٔ٤َ ك٢ ح

ّٞ حأل٤َٓ حُلٖٔ حُل٠خٍس حإلٓال٤ّٓش ًًٗٔٞؿخ ُِل٠خٍحص حُؼظ٤ٔش، ر٤ّٖ ًُي. :4ّ ألٜٗخ                                     ؿؼَ ٓٔ

ٌّ ٖٓ "حُظٔخٓق ُِـ٤ٔغ" ٗؼخٍح، ًٝخٗض حُل٠خٍس حإلٓال  ٤ٓش ك٢ ....................طظو
 

ق ًُي.5ّ ّٟ ع حُؼّوخك٢ ٖٓ أْٛ ٜٓخىٍ هٞس حُ٘ؼٞد، ٝ ّٞ  : حُظ٘

س، ألّٗٚ ٣وٞى ا٠ُ حُؼ٤ٖ حُٔ٘ظَى حٗطالهخ ٖٓ حُو٤ٜٛٞش ٝحالٓظوالٍ حُؼوخك٢ حُظ٢ طلظَّ         ّٞ ع ٖٓ ٌٓخٖٓ حُو ّٞ حُظ٘

ع رؤٌٗخُٚ ٝحُظؼيى٣ش حُؼوخك٤ش، كظوٞى ا٠ُ حُؼوَ حُٔ٘لظق ّٞ  ػ٠ِ ح٥هَ روزَحطٚ حُٔوظِلش. حُظ٘
 

سبحان هللا وبحمده ... 

 م ...سبحان هللا العظٌ
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َّ حُظّٞحُٗخص حُطّز٤ؼ٤ّش ُؼالهش حإلٗٔخٕ رؤه٤ٚ 6ّ : ػَِ : ط٘٘ؤ حُلٞحؿِ ٣ِٝىحى حُظّزخػي ر٤ٖ َٗحثق حُٔـظٔغ حُٞحكي ، ٝطوظ

 حإلٗٔخٕ .  

ق حٍُٜٞ حُل٤٘ش ك٢ :     7ّ ّٟ  : ٗزّٚ حُوِٞد رؤٗوخٙ ٣َك٠ٕٞ حُظوزَّ .   -: ٝ

ذ رَٔٝ ٣٘ظَ٘ .  - ّٜ ذ .... : ٗزٚ حُظؼ ّٜ ٠ّ٘ حُظؼ  ٣ظل

: حُزؼي ػٖ   : ٓخ ىالُش هٍٞ حٌُخطذ : 8ّ

ذ ، ٝطوزَّ ح٥هَ ٝحالٗلظخف ػ٠ِ حُؼوخكخص حُٔظؼيىس . ّٜ  حُظؼ

********************************************************************* 

خ ٤ِ٣ٚ ٖٓ أٓجِش : ّٔ  حُٔئحٍ حُؼخُغ: حهَأ حُّ٘ٚ ح٥ط٢ ػْ أؿذ ػ

. 

 ػٖ ٓؼ٠٘ اكيٟ ٌٛٙ حٌُِٔخص أٝ ؿٌٍٛخ :: # هي ٣َى ٓئحال 1ّ

                         ٠ُّؼق حُٖٞٛ : ٖٝٛ : ح -       ال ٣ٍذ : ال ّٗي  -  حإلٍحىس : ٍٝى : ط٤ْٜٔ حإلٗٔخٕ ػ٠ِ أىحء كؼَ ٓخ .  -

 طـ٤ِذ : ؿِذ : طوي٣ْ ح٢ُ٘ء .   -

ّٔي رخُو٤ْ حإلٗٔخ٤ٗش حُٔ٘ظًَش2ّ ُِزَ٘ ػ٠ِ حهظالف  أؿ٘خْٜٓ ١ٝٞحثلْٜ ٝأُْٜٛٞ،  : أٗخٍ ٓٔٞ حأل٤َٓ حُلٖٔ ا٠ُ حُظٔ

ّٕ حُظٔٔي رخُو٤َْ حإلٗٔخ٤ّٗش حُٔ٘ظًَش ................. رٍٜٞس ٓٔظوِش.## ؽ:          ر٤ّٖ أ٤ّٔٛش ًُي.  ا

لٜخ.3ّ ّٟ ٙ ٗظَس ٓٔظوز٤ِّش ك٢ طل٤ٖٔ ٝحهغ حُؼخُْ حُؼَر٢، ٝ ّٞ  حُظـّيى ك٢ ٓوظِق ح٤ُٔخى٣ٖ،..... ٝٗؼٞرٚ.  :  ُٔٔ

س حُٔٔئُٝش ال ط٘لَٜ ػٖ طـ٤ِذ حُؼوَ ٝحُلٌٔش.: 4ّ َّ  ػَِ : إ حإلٍحىس حُؼَر٤ّش حُل

ّٔي             ## ألٜٗخ طًَٖ ا٠ُ حُؼوَ ٝطؼظٔي ػ٤ِٚ، ٝط٘ٔـْ ٓغ حُو٤ْ حإلٗٔخ٤ٗش حُٔ٘ظًَش حُظ٢ ٣ئّى١ حُظٔ

ف. َّ  رٜخ ا٠ُ طلو٤ن حألٖٓ ٝحالٓظوَحٍ ٝطوزَّ ح٥هَ ٝٗزٌ حُظط

ق حٍُٜٞس حُل5٤ّ٘ ّٟ ًّي حُلخؿش ا٠ُ  -ش ك٢ :  : ٝ ؼ٤ي حُل٠خ١ٍ ٣ئ ّٜ كٔخ ٗؼخ٤ٗٚ ح٤ُّٞ ٖٓ أػَحٝ حُٖٞٛ ػ٠ِ حُ

خ ُٚ أػَحٝ طظَٜ ػ٠ِ ٛخكزٚ. ًٟ ٍ ح٠ُؼق ح١ٌُ ٤ٜ٣ذ أر٘خء حألٓش ح٤ُّٞ َٓ ّٞ  حُظـّيى.                  ## ٛ

 ً٘ق حُٞؿٚ حُلو٤و٢ ُِظطَف : ٍٛٞ حُظطَف اٗٔخٗخ ٓوخىػخ ٣ٌٝ٘٘ق ػ٠ِ كو٤وظٚ -

 هااااااااااااااااااااااام  

........................................ 

 

 هاااامة جدا ^_^

 حُؼَر٤ّش ك٢ ٓخ٤ٟٜخ ٝكخَٟٛخ 
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 اصنع نجاحا .. ٌلٌق بك 
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 ةالعربٌّ 

 ألهلها  كنزٌ  
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 أسئلة هااااااااااااااااااااااااااااامة ^____________________^

 سبحان هللا وبحمده .. سبحان هللا العظٌم 
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: 2س

 

...............................................................................................................................................................................  

 

 ّ 1942 ػخّ َك٤ْلخ ك٢ ُٝي, ٓؼخَٛ أٍى٢ّٗ  ٗخػَ ٓلٔٞى ك٤يٍ: ٖٓ ًخطذ ه٤ٜيس ٍٓخُش ٖٓ رخد حُؼخٓٞى ؟  1ّ  

ّْ , حإلػالّ ك٢ : ٓخ حُٞظخثق أٝ حألػٔخٍ حُظ٢ طوِّيٛخ أٝ ػَٔ رٜخ ؟         ػ2َّٔ  ػْ, ٝحُلٕ٘ٞ حُؼوخكش ُيحثَس ٓي٣َحً  ػَٔ ػ

  ُِؼوخكش ٣َُٝحً  ػْ, طْٞٗ ٢ك ٌُِِٔش ٓل٤َحً  ُػ٤ّٖ

َِ ٗؼَٙ ؟ ُػَف3ّ َْ ط٤ّٔ َِف ك٤يٍ ٓلٔٞى ؟ أٝ ر َْ ُػ ّٔٚ,  ح٤٘١ُٞش روٜخثيٙ  : ر ٤ٗن ٝأِٓٞرٚ حُؼٌد ٝرل َّ  .حُ

 : حًًَ ػالػش أػٔخٍ ُل٤يٍ ٓلٔٞى . أٝ ٓئُلخص .4ّ

خٛي أهٞحٍ ٖٓ] ٝ[  ٣ـ٢٘ حَُّٜ٘ ػ٠ِ حُّيك٠ِ ٗـَ:  ] ىٝح٣ٝ٘ٚ ٖٝٓ        ّ٘  ٝٓ٘ٚ[   حأله٠َ حُلَف ػزخءحص]  ٝ [حأله٤َ حُ

 [ حأله٠َ حُلَف ػزخءحص] : ٖٓ أ١ ى٣ٞحٕ أُِهٌص ه٤ٜيس ٣ٍخُش ٖٓ رخد حُؼخٓٞى ؟     5ّ        . حُو٤ٜيس ٌٛٙ أهٌص

 

خػَ أُو٠  : ٓخ ٓ٘خٓزش ٌٛٙ حُو٤ٜيس ؟1ّ ّ٘  ك٢ – ػَحٙ هللا ٤١ذ – ١الٍ رٖ حُل٤ٖٔ حُِٔي ؿالُش ٣ي١ ر٤ٖ حُو٤ٜيس ٌٛٙ حُ

 حُٔؼَحؽ.  ٝ حإلَٓحء ًًَٟ رٔ٘خٓزش حُؼَر٢ّ  حُـ٤ٖ – حألٍى٤ّٗش حُِٔٔلش ُِوٞحص ٍحكظلخ

 رٜخ ٝحٛظٔخْٜٓ ٝػ٘خ٣ظْٜ حُٜخ٤٤ٖٔٗ ٝؿيحٕ ك٢ حُويّ ٌٓخٗش ك٤ٜخ ٝػَٝ : ٓخًح ػَٝ ك٢ ه٤ٜيطٚ ؟2ّ

ًٓ  ٝ ػ٘خ٣ش حُّي٤٘٣ّش حُٔويٓخص ٝ حُويّ ػ٘يٓخ أُٝٞ  : ٤ًق ظَٜص ٌٓخٗش حُويّ ك٢ ٝؿيحٕ حُٜخ٤٤ٖٔٗ ؟3ّ  ًز٣َ٤ٖ خحٛظٔخ

 رخُؼالهش حالػظِحُ ٝ حُلوَ ٓ٘خػَ حُو٤ٜيس ٌٛٙ ك٢ ظَٜص ٝهي  : ٓخ حُٔ٘خػَ ) حُؼٞح١ق(  حُظ٢ ظَٜص ك٢ حُو٤ٜيس ؟4ّ 

 رخُويّ حُٜخ٤٤ٖٔٗ طَر٢ حُظ٢

  : ػَِ طٔؼَّ حُويّ ٍِٓح ى٤٘٣ّخ ػ٤ٔوخ . /// ُْ حكظل٠ حُ٘خػَ رظ٣َٜٞٛخ ؟5ّ

خػَ كخكظل٠   ّ٘ ّٔالّ حُٔلزّش رٞحرش ك٢ٜ, ػ٤ٔن ى٢٘٣ّ  ٍِٓ ٖٓ ٔؼِّٚط رٔخ رظ٣َٜٞٛخ حُ ّٜ٘يحء ّٟل٠,  ٝحُ     أؿِٜخ ٖٓ حُ

 ٍٓخُش ٖٓ رخد حُؼخٓٞى 

 

 جّو النّص  
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 للهم حّرر المسجد األقصى من بنً صهٌونا
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 : **************** أٓجِش ٛخٓش

َّ  ٓلَى ٓخ 3-  ُْٜيد: حألٛيحد -     .حُوُزّش: حُوِّزخد :ٖٓ ً ٝحر٢ -         .حُـزٜش: حُـزخٙ -        .حُ َّ  .حَُحر٤ش: حُ

م 4- َّ  :٣ؤط٢ ٓٔخ ٓـٔٞػش ًَ ك٢ ه٢ طلظٚ ٓخ ك٢ حُٔؼ٠٘ ك٢ ك

ُٔيَ  -أ ْٓ ْْ  ػ٠ِ حُـخ٢ُ ٍَ ِّٜ ُٔيَ  ٍح٣شٌ         أٛيحرِّ ْٓ  ًٝظخُد               ) ٍٛٞطي(  ٤ْٓقٌ  ٝح

ٍَ  ُوي - ِّْ  ك٢ ١خ ْٓ ٍَ  ٍِّ ٍَ  ٝهي     رٌخث٢ حُّي٣خ ىحى١ ١خ َْ  حُّي٣خٍ( ٖٓ حُزخه٢ حألػَ ٝػ٘خث٢   )  رٜخ ط

ْٗيِّىَ           ٝك٢ ػ٤َْ٘٤يَ  هَُٔسُ  اّٜٗخ -د ُِّ  ُْ ْٗ َٞ ٌَّق ٝ حُ ٠خُد        )حَُحكشُِ  حألٛخرغ( ٓغ حُوِّ

ٍٓٞ ر٤ّٜ٘خ ًٔخ حُط٣َن كوٞم ٖٓ - َّ ّٞ : "ِّْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِّٛ حُ َ، َؿ َٜ ُْز ًَٟ، ًَقّ ٝ ح ىّ  حأْلَ ٍَ َ حُٔاَلّ، َٝ ْٓ حأْلَ َٝ ، ٝفِّ َُ ْؼ َٔ ُْ  رِّخ

٢ْٜ حُ٘ َٝ  ْٖ ٌََ َػ ْ٘ ُٔ ُْ ْ٘غ، )              ".ح ف ٓ َْ ٛ ) 

يِّ  ػ٠ِ ٝحألكزّخءُ " -ؽ ْٜ  )حُٞػي(                ".هطؼُٞٙ  ح١ٌُ حُؼ

وَس هزّشُ  ٤ُِّٗيصْ  - ّٜ   )ُٖٓ(          .حأل٣ّٞٓش حُّيُٝش ػٜي ك٢ حُ

 #حُويّ_ػخٛٔش_كِٔط٤ٖ_حألري٣ش       *********************************

 
 





ْ حُوِذ ْٓ ٍَ 

 

 جّو النّص  
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 السؤال األول : اقرأ النص اآلتً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه :

: # هي ٣َى ٓئحال ػٖ ٓؼ٠٘ اكيٟ ٌٛٙ حٌُِٔخص أٝ ؿٌٍٛخ :1ّ

 

 سبحان هللا وبحمده .. سبحان هللا العظٌم 
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 . 

   *********************************************************************

 ^_________^  حٌُِٔش حُلِٞس ^_____^  

 

 

خ ٤ِ٣ٚ ٖٓ أٓجِش : ّٔ  حُٔئحٍ حألٍٝ : حهَأ حُّ٘ٚ ح٥ط٢ ػْ أؿذ ػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 
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: # هي ٣َى ٓئحال ػٖ ٓؼ٠٘ اكيٟ ٌٛٙ حٌُِٔخص أٝ ؿٌٍٛخ :1ّ

 

 

تذّكر ٌوما 

ستقف فٌه 

ورا بإنجازك فخ

.. 
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خ ٤ِ٣ٚ ٖٓ أٓجِش :  ّٔ  حهَأ حُّ٘ٚ ح٥ط٢ ػْ أؿذ ػ

 

أٝ ؿٌٍٛخ :: # هي ٣َى ٓئحال ػٖ ٓؼ٠٘ اكيٟ ٌٛٙ حٌُِٔخص 1ّ

 البحر المتقارب 

   *****  هااااامة جداااااا  ***** أمثلة الكتاب       

  - -/ ب  - -/ ب  - -/ ب  - -//  ب  - -/ ب  - -/ ب  - -/ ب  - -ب الحل :   .1

 )المتقارب التام(

 المتقارب (مجزوء )   -/ ب  - -/ ب  ب -ب   //   -/ ب  - -/ ب  - -ب الحل :      .2
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 الوافر  البحر 

 مفتاح البحر الوافر  :

 حفظ اعلَتن فعولن   ُمَفاعلَتن ُمفَ  بحور الّشعر وافرها جمٌلُ 

 :) الوزن التام للبحر الوافر(

        

 ** له تفعٌلتان ، هما :

ُمَفاَْعلَُتْن  ب _ ب ب _ ( وصورتها الفرعٌة )  ُمَفاَْعلُتْن ب _ _ _ ( •) 

. 

 َفُعْولُن ب _ _ (  ... تقع عروضا وضربا•) 

ا .ٌتكون من ست تفعٌالت ، ثالثة فً  ا ومجزوء  **  بحر الوافر ٌأتً تاّم 

 كل شطر . وهو بحر مختلط .

 

ا (:** أمثلة الكتاب ) مهمّ   ة جد 

 َسلُوا  قلبً  َغداَة َسال  وتابا        لعلَّ  على  الَجماِل  لَُه ِعتابا(١

/ ب _ ب ب _/ ب _ _// ب _ ب ب _/ ب _ ب ب ب _ _ _الحل : )

 (  الوافر التام_/ ب _ _

 

 ب _ ب ب _ /ب _ ب ب _ ب _ ب ب _ /ب _ ب ب _ الحل :)

 بحر الرجز 

 

    - - -/ -ب - -/  -ب - -//    - - -/    -ب -ب / -ب ب  -الحل : 

 الرجز التام

2 . 

..............................................................................

.

 مجزوء الرجز  -ب ب  -/ -ب ب  -//  -ب - -/ -ب ب  -
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 البحر الخفٌف  

   حفظ ٌا خفبف ا خّفْت به الحركاُت               فاِعالُتْن ُمْسَتْفِعلُْن فاِعالُتن     :مفتاح البحر الخفٌف 

 وزن الخفبف الّتام ,هو :  فاِعالُتْن ُمْسَتْفِعلُْن فاِعالُتْن       فاِعالُتْن ُمْسَتْفِعلُْن فاِعالُتْن. •

 فاِعالُتْن ُمْسَتْفِعلُنْ               وزن مجزوء الخفٌف , هو : فاِعالُتْن ُمْسَتْفِعلُْن       •

-2( .   - - -( و )فاالُتْن  - -( وصورتاها الفرعٌتان )َفِعالُتْن ب ب  - -ب -) فاِعالُتْن  -1 بحر الخفٌف له تفعٌلتان رئٌستان , هما: •

 ( -ب –( و  صورتها الفرعٌة ) ُمَتْفِعلُْن ب  -ب  - -) ُمْسَتْفِعلُْن  

١)   

 مْن َع نائً   /أَْع ِظْم ب هً /ال أُ َسْم مً        فً َع نا ئنْ  /ُي ِحْب ُب َمنْ  /إْن َن قْل بًحُلَ :          

 الخفٌف التام      - -ب - / -ب - -  /  - -ب  -                                    - -ب -/ -ب –ب /  - -ب -

 
 البحر البسٌط 

مفتاحه: 

1 . 

ًْ ُت هاحُلَ :  ًْ \وانً َوأَْه \َوْه َي َتْه  \ال َق  ال ها \لى َت ال قً نا َو أَْح  \وا ها                       َف ما أَُح

  - - \ -ب - - \ -ب  - \  -ب  -ب                                         - - \ -ب - - \ -ب  - \-ب  - -

  

 

 َماذا و قُوفً َعلى َرْبٍع َعفا           ُمْخلْولٍِق داِرٍس َمْسَتعِجمِ  . 3

 

 طوٌلالبحر ال

 ) ٌكون تاما فقط(    

 

  

 ِك َر ا  ِمْل  َم كـــا ِر مو  \َع لَــى َقْد ِرل \َو تأْ تِــً        َع َزاِئ مو\ِم َتأْ تِــْل \ِر أَْهـ لِْل َعْز \َع لَى َقْد حُلَ : 

 -ب–ب  \ - -ب \ - - -ب  \ - -ب                   -ب –ب  \ - -ب \ - - - ب \- -ب                             
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 : ُٝٚ ػالػش أٗٞحع :  حُٔ٘خىٟ حُٜٔ٘ٞد. 1 

َْ . -ح٠ُٔخف:ٓؼَ:  أ.  َِ ، أهزِــ ََ حُو٤ ََ : ٓ٘خىٟ ٜٓ٘ٞد ٝػالٓش ٜٗزٚ حُلظلش ، ٝٛٞ ٠ٓخف .   ٣خ كخػ  كخػ

ح  ، أهزَ .  -حُ٘ز٤ٚ رخ٠ُٔخف : ٝٛٞ حُٔ٘خىٟ ح١ٌُ طزؼٚ ًالّ ٣ظْٔ ٓؼ٘خٙ ، ٓؼَ :       د.  ًَ  ٣خ ٝحٛزًخ ه٤

 َس ؿ٤َ حُٔوٜٞىس : ٢ٛٝ إٔ ط٘خى١ ٌَٗس ػخٓش ، ٓؼَ : ؽ. حٌُ٘

 ٣خ ٓخثوـخ ، حٗظزٚ ػ٘يٓخ طٌؼَ كٞحىع ح٤َُٔ ك٤ظْ ط٘ز٤ٚ حُٔخثو٤ٖ ا٠ُ ٍَٟٝس حالٗظزخٙ ىٕٝ طلي٣ي أكيْٛ رـ:  -      

  -:     حَُؼــَِْ : ٓٞحء أًخٕ ٓلَىح أّ ٓؼ٠٘ أّ ؿٔؼخ أ.   ٝٛٞ ٗٞػخٕ :  حُٔ٘خىٟ حُٔز٢٘ ػ٠ِ ٓخ ٣َكغ رٚ :. 2 

ُْ ، حه٘ظ٢ َُري " .         ٣خ ٓلٔيٕٝ ، حؿٔؼٞح حٍُٞم -  ٣خ ٓلٔيحٕ ، حؿَٔؼخ حٍُٞم .  - " ٣خ ٣َٓ

 ٣َْٓ : ٓ٘خىٟ ٓز٢٘ ػ٠ِ ح٠ُْ ك٢ ٓلَ ٜٗذ . 

 ٓلٔيٕٝ : ٓ٘خىٟ ٓز٢٘ ػ٠ِ حُٞحٝ  ك٢ ٓلَ ٜٗذ .    ٓ٘خىٟ ٓز٢٘ ػ٠ِ حألُق ك٢ ٓلَ ٜٗذ .  ٓلٔيحٕ :   

 -ًوُٞي ُٔخثن ٤ٓخٍس أؿَس طًَزٜخ :  -: ًُٝي رؤٕ ط٘خى١ ٌَٗس ٓوٜٞىس رخُ٘يحء أٓخٓي ، ٓؼَ : د. حٌَُ٘س حُٔوٜٞىس 

 ٣خ ٓخثن ُ ، حٗظزٚ . 

**************************************************************************** 

2 .

 حُوٞحػي حُٔطِٞرش
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 ِٛٔطخ حَُٞٛ ٝحُوطغ -

 : ٢ٛ حُظ٢ طٌظذ رٍٜٞس ) ح ( ٝال ط٘طن ك٢ ىٍؽ حٌُالّ ، ٝٓٞحٟؼٜخ :  ِٛٔس حَُٞٛ - أ

 َإ ، حَٓأس .حألٓٔخء ح٥ط٤ش : حرٖ ٝحر٘ش ، حْٓ ، حػ٘خٕ ٝحػ٘ظخٕ ، حٓ .1

 أَٓ حُلؼَ حُؼالػ٢ ، ٗلٞ : حًظذ .  .2

 ٓخ٢ٟ حُلؼَ حُؤخ٢ٓ ٝأَٓٙ ٜٝٓيٍٙ ، ٗلٞ : حهظَٜي ٝحهظٜي ٝحهظٜخى . .3

َّ ، حٓظويّ ، حٓظويحّ . .4 ّٔيح٢ٓ ٝأَٓٙ ٜٝٓيٍٙ ، ٗلٞ : حٓظوي  ٓخ٢ٟ حُلؼَ حُ

ِٛٔس ) أٍ حُظؼ٣َق ( اًح حطِّٜض رخالْٓ .  .5

 حُِٜٔس حُٔظٞٓطش -

، كظٌظذ ػ٠ِ كَف ٣٘خٓذ حُلًَش حألهٟٞ ش حُِٜٔس ٝكًَش حُلَف ح١ٌُ هزِٜخطؼظٔي ًظخرظٜخ ػ٠ِ كًَ           

ٌّٔٞص حُظ٢ ٤ُٔض رلًَ ش كخُلظلش كخُ ّٔ ًْ رؤٕ حٌَُٔس أهٟٞ حُلًَخص ط٤ِٜخ ح٠ُ ُٓئطش ، ٜٓ٘ٔخ ، ػِ ًِثذ ،  ش ، ٗلٞ : 

 ) ًثذ: ِٛٔس ٓظٞٓطش ٓخً٘ش ٝٓخ هزِٜخ ٌٍٓٔٞ ٝحٌَُٔ أهٟٞ، كٌظزض ػ٠ِ ٗزَس(  .ؤَٕٓٞٓ 

 حُِٜٔس حُٔظطَكش -

ّٔطَ اًح ًخٕ ٓخ هزِٜخ ٓخًً٘خ أٝ كظٌُظذ ػ٠ِ كَف ٣٘خٓذ طِي حُلًَشطؼظٔي ًظخرظٜخ ػ٠ِ كًَش ٓخ هزِٜخ ،  ، ٝػ٠ِ حُ

أ ، ط٤ُّٜئ ، ٗخ١ِت ، َٓء ، ىػخء . ََ  كَف ّٓي ، ٗلٞ : هَ

 ٗخ١ت : ِٛٔس ٓظطَكش ٓخ هزِٜخ ٌٍٓٔٞ كٌظزض ػ٠ِ ٗزَس. 
ٗش رظ٣ٖٞ٘ حُلظق " حُّٜ٘ذ " ٝحُلَف ح١ٌُ هزِٜخ ٖٓ حُلَٝف حُظ٢       ّٞ ٝاًح ًخٗض حُِٜٔس ٓظطَكش ك٢ ًِٔش ٓ٘

خ اًح ًخٕ حُلَف ح١ٌُ هزَ حُِٜٔس ال ّٓ  ٣ٌٖٔ ٣ٌٖٔ ِٜٝٛخ رٔخ رؼيٛخ ، كبّٜٗخ طٌظذ ػ٠ِ ٗزَس ، ٗلٞ : ٤ٗجًخ ، ىكجًخ . أ

ّٔطَ ، ٗلٞ : ًٟٞءح ، ؿًِءح .    ِٝٛٚ رٔخ رؼيٙ رو٤ض حُِٜٔس ًٔخ ٢ٛ ٓلَىس ػ٠ِ حُ

 ٣ظٌٕٞ أِٓٞد ح١َُ٘ ٖٓ ػالػش ػ٘خَٛ أٓخ٤ٓش : 

  

ّْ                          ٖٓٓؼَ :   .   ٣٘ـقْ                           رـّي  ٣يٍ

 *** ٝأىٝحص ح١َُ٘ ك٢ حُؼَر٤ش ط٘ؤْ ا٠ُ ه٤ٖٔٔ : 

 . أىٝحص ح١َُ٘ ؿ٤َ حُـخُٓش 2    أىٝحص ح١َُ٘ حُـخُٓش . .1

 : ٢ٛ هٔٔخٕ    ٝ                                           

ْٕ : ٢ٛٝ كَف ، ٓؼَ :  . أ ًَ   -ا ح طلْٜي ه٤ ًَ ْٕ طٍِْع ه٤  ح. ا

ْٖ ، ٓخ / ٜٓٔخ . د  . ، ، أ٤ً١لٔخ - ، ٓظ٠ ، أ٣ّخٕ ، أ٠ّٗ ، أ٣ٖ ، ك٤ؼٔخ ، ٤ًق َٓ

َِ رٚ "   -  . (123) حُ٘ٔخء ، ح٣٥ش ٓؼَ : " ٖٓ ٣لؼَ ٓٞءح ٣ُـ

: كؼَ ٠ٓخٍع ٓـِّٝ ٝػالٓش ؿِٓٚ حٌُٕٔٞ ٝٛٞ كؼَ ح١َُ٘ ،  - َْ  .كخػِٚ ٓٔظظَ طوي٣َٙ ٣ٞٛلؼ

                                                    

 إلى قسمٌن : وتقسم  

 أسماء : إذا ، كلّما . . 2               حروف وهً : لو ، لوال ، لوما ، أّما .   .1

 (.حْٓ ١َٗ ؿ٤َ ؿخُّ) اًح :   . ٌصعد السلم ٌصل أوالمثل : إذا 

ُّٝ .    ًِّٔخ : - ُؼَق حُؼي َٟ ش  ّٓ ًِّٔخ طؼخَٝٗض حأل

 أىحس ح١َُ٘

 

 فعل الشرط

 

 جواب الشرط

 

 أدوات الشرط الجازمة  

 

 أىٝحص ح١َُ٘  ؿ٤َ حُـخُٓش  
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 ُزيٍ حُٔطخرن. ح9

 ٣ٝٔخ١ٝ حُٔزيٍ ٓ٘ٚ ك٢ حُٔؼ٠٘، ٣ٌٖٝٔ حالٓظـ٘خء ػٖ حُٔزيٍ ٓ٘ٚ ىٕٝ حإلهالٍ رخُٔؼ٠٘. ٖٝٓ أٗٞحػٚ: 

* حالْٓ حُٔؼَف رؼي حْٓ حالٗخٍس ٣ؼيُّ ريال ٓطخروخ.   * ًِٔش )حرٖ ٝر٘ض( اًح ٝهؼض ر٤ٖ ػ٤ِٖٔ ريال ٓطخروخ.  *اًح 

ُي  ٣ّٞيال ٓطخروخ. ٝحُزيٍ حُٔطخرن ػ٠ِ حُظل٤َٜ ٓؼَ : حُيَٛ ٣ٞٓخٕ : ًًَ حُؼِْ رؼي ٝظ٤لش أٝ ٜٓ٘ش أٝ ٤ً٘ش ٣ؼّي ر

 ٣ّٝٞ ػ٤ِي . 

َُ  -1   أٓؼِش ُٖ ػٔ َُ حُٔئ٤ٖ٘ٓ.        ر  ػظزٍش. ر٘ضهَأُص ػٖ ِٛ٘ي  -3      حَُؿَ.هخرُِض ٌٛح  -2حُوطخِد أ٤ٓ

 أٍٝ حُوِلخء حَُحٗي٣ٖ. ػزي هللاأرٞرٌَ  -5      ٓلٔي. ؿخء أهٞى  -4
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حُٔؼظَ ح٥هَ  حُلخُش حإلػَحر٤ش 

 رخألُق 

حُٔؼظَ ح٥هَ 

 خُٞحٝ ر

 حُٔؼظَ ح٥هَ رخ٤ُخء 

 طوّيٍ ح٠ُٔش ُِؼوَ  طوّيٍ ح٠ُٔش ُِؼوَ  طوّيٍ ح٠ُٔش ُِظؼٌٍ  حَُكغ 

 حُلظلش حُظخَٛس  حُلظلش حُظخَٛس  طوّيٍ حُلظلش ُِظؼٌٍ حُٜ٘ذ 

 كــــٌف كـــــَف حُـــؼـــِـــــــــش حُـِّ 

 

 ٠ِ ُٕٝ )  كــَــؼــْــِـَـــش ( :** ٣ٜخؽ ٜٓيٍ حَُٔس ٖٓ حُلؼَ حُؼالػ٢ ػ: ٜٓيٍ حَُٔس  .11

ــش (  َٔ َْ ) ؿـَـِـْـ هــلـَــش  (    ،   ؿـِــ َٝ  َؼــَي ) هــَــؼـْـــَيسهـ     ،     ٝهــَق )  

 .رؼي ٜٓيٍ حَُٔس ٝحكيس( ًح ًخٕ حُٜٔيٍ ح٣َُٜق ُِلؼَ ٓ٘ظ٤ٜخ رظخء َٓر١ٞش؛ كبٗ٘خ ٤٠ٗق ًِٔش )ا:ـِـلـٞظــشٓـ

 حَُٔس ٜٓيٍ حُٜٔيٍ ح٣َُٜق حُلؼَ

 ىػٞس ٝحكيس  ىػٞس  ىػخ 

 ٣ٜٝخؽ ٜٓيٍ حَُٔس ٖٓ كٞم حُؼالػ٢ ػ٠ِ ُٕٝ حُٜٔيٍ ح٣َُٜق، ٣ُٝخىس طخء ك٢ آهَٙ : ** 

 ٜٓيٍ حَُٔس  حُٜٔيٍ ح٣َُٜق حُلؼَ

 حٓظوزخُش  حٓظوزخٍ  حٓظوزَ  

 رؼي ٜٓيٍ حَُٔس. ٝحكيس( )اًح ًخٕ حُٜٔيٍ ح٣َُٜق ُِلؼَ ٓ٘ظ٤ًٜخ رظخء َٓر١ٞش؛ كبٗ٘خ ٤٠ٗق ًِٔش ٓـــِــلــٞظــش :

 ٜٓيٍ حَُٔس  حُٜٔيٍ ح٣َُٜق حُلؼَ

 حٓظوخٓش ٝحكيس  حٓظوخٓش  حٓظوخّ 

   ************** 

 * ٣ٜخؽ ٖٓ حُلؼَ حُؼالػ٢ ػ٠ِ ُٕٝ ) كــِـــؼـْـــِـَـــش ( ::      ٜٓيٍ ح٤ُٜجش . 21      

َْ ) ؿـِــِــٔـَــش (  هـــَق )  ٝه ٓؼَ : ؿـَـِـ َٝ  ــــلــَــــش  ( . ،         

ـــظ_  ٣ـُؼَُف حُٔئّىُد ٖٓ  َٔ ٍُّ ؿـِــِـــ ِٚ  ٝهـــلــَــشٚ أٓخّ ٓؼِٔٚ .             _  طي ِٟ َِ ػ٠ِ َٓ  حُؼخٓ

 ٖٓ ًَ. رؼٞ 2

 ٣ٌٕٝٞ حُزيٍ ؿًِءح كو٤و٤ّخ أٓخ٤َٓخ ٖٓ حُٔزيٍ ٓ٘ٚ.  * ٣ـذ إٔ ٣ظَٜ رخُزيٍ ٤َٟٔ ٣ؼٞى ػ٠ِ حُٔزيٍ ٓ٘ٚ.

َٕ  -2.               َٓحؿُؼٜخأكخىط٢٘ حٌُٔظزش ُ  -1 َٞ  -3.       ٜٗلَٚكلظض حُوَآ َٓٚىحٟٝ حُطز٤ُذ ح٣َُٔ   ٍأ

 . ريٍ حالٗظٔخ3ٍ

 حُزيٍ ٖٓ ٓظؼِوخطٚ.   * ٣ظَٜ رخُزيٍ ٤َٟٔ ٣ؼٞى ػ٠ِ حُٔزيٍ ٓ٘ٚ. حُٔزيٍ ٓ٘ٚ ٣٘ظَٔ ػ٠ِ حُزيٍ ٣ٌٕٝٞ

1-  َِ ٚ.أػـزُض رخَُؿ ِٔ َْ  -3.        رٔخ١ظَٚ ٣لذ أر٢ حُٔخ٢َٟ  -2         ػِ  َٗٝهٜخ.ٗخٛيص حُ٘ٔ

 

 

الفعل المضارع 

 المعتل اآلخر 

الفعل .11

المضارع المعتل 

 اآلخر 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٟخكظٚ ا٠ُ حْٓ آهَ. ١َٖٗٓ ؿ٤َ حُؼالػ٢ ػ٠ِ ُٕٝ حُٜٔيٍ ح٣َُٜق  ٜٓيٍ ح٤ُٜجش٣ٜٝخؽ  **

 يٍ ح٤ُٜجش (. ) ٣ـُٞ إٔ ٤٠ٗق طخًء َٓر١ٞش ك٢ آهَ ٜٓ

 ٜٓيٍ ح٤ُٜجش حُٜٔيٍ ح٣َُٜق حُلؼَ

 حٗطِن حُٔظٔخرن حٗطالم حألٓي.   حٗطِن حُٔظٔخرن حٗطالهش حألٓي. حٗطالم   حٗطِن

# تدرٌبات : 

 

 13يىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. حُؼ   
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 ( ،10-3** ِٓلٞظش : ًِٔش ) ر٠غ ( ٣٘طزن ػ٤ِٜخ ك٢ حُظ٤ًٌَ ٝحُظؤ٤ٗغ ٓخ ٣٘طزن ػ٠ِ حألػيحى ٖٓ )

خ . 99 -11*** حألػيحى )                   ؿخء ر٠ؼش ٍؿخٍ ٍ .  - ًٔ  ( ٤ِ٣ٜخ ط٤٤ِٔ ٜٓ٘ٞد ىحث

14 .

 

ْٕ طٜٞٓٞح... ٓؼَ ) كَف ٜٓي١ٍ + حُلؼَ (ه٤َ ٌُْ أ
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16 .

ُلؼَ , ٣ُٝطِذ رٜخ حُظّؼ٤٤ٖ ؛ أ١ طلظخؽ ا٠ُ ؿٞحد , ٣ٝؤط٢ : طيهَ ػ٠ِ حالْٓ  ٝ ح ًْ حالٓظلٜخ٤ّٓشأ.  

 ط٤٤ِٔٛخ ٓلَىحً ٜٓ٘ٞرخ اًح ًخٕ حٓٔخ , ٗلٞ : ًْ ١خُزًخ ٗـق ك٢ حالٓظلخٕ؟

, ٓٞحء أًخٕ حٓٔخً ٓلًَىح أّ ؿًٔؼخ ,  حًٍ ٤ي حُظٌّؼ٤َ, ٣ٝؤط٢ ط٤٤ِٔٛخ ٓـًَْٝ حُوز٣َّش : طلد.   َّ رخإلٟخكش أٝ رلَف حُـ

٤ّٔخم , ٗلٞ هٍٞ كخكع ٗلٞ : ًْ ػخُْ هيّ  ٍّ ػ٤ِٚ حُ ٍٞ ٗلخُٙ هللا , ٝ ٣ـُٞ كٌكٚ إ ى ح١ُٖٞ , ًْٝ ٖٓ ٣َٓ

 ارَح٤ْٛ ٓظليػخً ػٖ ر٤ظٚ :

ْْ َٓ ر٢ ك٤ٚ ػ٤ٖ ُٔض أًًَٙ           َٝٓ ر٢ ك٤ٚ  ػ٤ٖ ُٔض أٗٔخٙ        (ٝحُظوي٣َ : ًْ َٓس َٓ ر٢ ػ٤ٖ)ًَ
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 ًظخرش حألُق حُٔوٍٜٞس

, ٗلٞ )ٍؿخ( ٝحالْٓ  حُلؼَ حُؼالػ٢ خثٔش رٍٜٞس )ح( اًح ًخٗض ٓ٘وِزش ػٖ ٝحٝ ك٢طٌظذ حألُق حُٔوٍٜٞس ه •

حُؼالػ٢ , ٗلٞ )حُؼٜخ( ٝاًح ٝهؼض ك٢ حالْٓ ٝحُلؼَ حُِحثي ػ٠ِ ػالػش أكَف ٝٓزوض ر٤خء , ٗلٞ )حُٜيح٣خ( , ٝ)٣ل٤خ( 

ٌّ ػٖ ٌٛٙ حُوخػيس حْٓ حُؼِْ )٣ل٠٤ ( ط٤٤ِٔحً ُٚ ٖٓ حُلؼَ )٣ل٤خ( . ٘٣ٝ . 

 ذ حألُق حُٔوٍٜٞس رٍٜٞس )ٟ( اًح ًخٗض ٓ٘وِزش ػٖ ٣خء ك٢ حُلؼَ حُؼالػ٢ , ٗلٞ )ٓؼ٠( طٌظ •

حثي ػ٠ِ ػالػش أكَف ٝؿ٤َ ٓٔزٞهش ر٤خء ٗلٞ   ِّ ٝ حالْٓ حُؼالػ٢ , ٗلٞ )حُلظ٠( ٝاًح ٝهؼض ك٢ حالْٓ ٝحُلؼَ حُ

 )ٜٓطل٠ , حٓظٔو٠(.

رخَُؿٞع ا٠ُ حُٔؼ٠٘ أٝ رَّى حُـٔغ ا٠ُ  خ٠ً اًح ٣خء أٝ ٝحٝحً أ٣ ك٢ حألٓٔخء٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ؼَف أَٛ حألُق   •

ٞحٕ , َٜ ؿٞع ا٠ُ حُٜٔيٍ ,ٗلٞ : ػٜخ : َػ َّ خ أٝ رخُ ًٔ  ٓلَىٙ أٝ رـٔغ حٌُِٔش ؿٔغ ٓئٗغ ٓخُ

ٞحٕ ( ْٟ َِّ ٞحٕ ) ٖٓ حُ َٟ ٍِ ٣خٕ , ٍٟخ :  ًَ رخ: ٍْرٞس.  كظ٠ : كَظ٤َخٕ , أًٟ : أَ ٍُ ًٍُح:ًٍٝس  ، ٍٗخ:ٍٗٞس ,   هَُٟ :ه٣َش , 

ٞحص .ُٛيٟ: ُٛي٣خص  //  َٜ َٜٞحص ,َػٜخ: َػ َٓ ٜخ :  َٓ ٝحً , ٓؼ٠ : ٓؼ٤خ.//  , ِْ  ؿِح : ؿ

 :ٗٞػخٕ ٝٛٞ,  هزِٚ ٓخ ػٖ حإلرٜخّ ٣ِ٣َ ٜٓ٘ٞد ٌَٗس حْٓ:  حُظ٤٤ِٔ. 19

ًٍ  أٝ حػيىً  طٌٕٞ طٔزوٚ رؼ٤ٜ٘خ ًِٔش أٝ ُلظش ػٖ حُـٔٞٝ ٣ِ٣َ ح١ٌُ ٝٛٞ(: حُٔلَى)  حٌُحص ط٤٤ِٔ -  1      ٖٓ حٓويح

 : ٗلٞ,  ُِظ٤٤ِّٔ كَػخً  أٝ ، ٝٓٔخكش ُٕٝٝ ٤ًَ

َّٕ : "  طؼخ٠ُ هخٍ - أ ح اِ ٌَ غٌ  َُُٚ  أَِه٢ ََٰٛ ْٔ َٕ  طِ ُؼٞ ْٔ طِ شً  َٝ ـَ ٢َُِ  َْٗؼ شٌ  َٝ ـَ حِكَيسٌ  َْٗؼ َٝ  ٍَ َٜخ كَوَخ ٤ِِْ٘ لِ ًْ ٢ِٗ أَ َِّ َػ ُِْوطَخدِ  ك٢ِ َٝ  " ح

ضُ  - ع//   هٔلخً  كل٘شً  ُِؼٜخك٤َ هيٓض - ص//    كي٣يحً  ١ًّ٘خ حٗظ٣َض - د ْٔ  خهطً٘  ه٤ٜٔخً  ُز

 حُٔزظيأ ػالهش ك٢,  حُـِٔش ػ٘خَٛ ر٤ٖ طَر٢ ػالهش ػٖ حُـٔٞٝ ٣ِ٣َ ٓخ ٝٛٞ(: حُ٘ٔزش)  حُـِٔش ط٤٤ِٔ -2    

ٍ رخُظ٤٤ِّٔ ٣ؼَف ٓخ ٝٛٞ,  رٚ رخُٔلؼٍٞ حُلؼَ أٝ رخُلخػَ حُلؼَ أٝ رخُوزَ ّٞ  ؿِٔش ػٖ حإلرٜخّ ٣ِ٣َ أٝ,  رخُٔل

ذ ـّ ّّ  حُٔيف ٝؿِٔظ٢ حُظّؼ ٍ ؿ٤َ ٤ِرخُظ٤ّٔ ٣ؼَف ٓخ ٝٛٞ,  ٝحٌُ ّٞ  : ٗلٞ,  حُٔل

َٕ : } طؼخ٠ُ هخٍ - أ خ ًَ َٝ  َُُٚ  ٌَ َٔ ٍَ  ػَ ِٚ  كَوَخ خِكزِ َٜ ُِ  َٞ ُٛ َٝ  ُٙ ٍُ ِٝ َُ  أََٗخ ٣َُلخ ؼَ ًْ ٘يَ  أَ خاًل  ِٓ َٓ  ُِّ أََػ ح َٝ ًَ  { َٗلَ

ِْ  ػ٠ِ اهزخال حُطِزش حُىحى - د َٜٖ طؼِّ ِٔ خٍ ٝك٤ّضْ  - ص//  .  حُ ّٔ ًٍ  حُُؼ  .حأؿٞ

ُٙ  هللِ  - ع ٍُّ َْ  - ؽ //      ! ٍؿالً  َى يمُ  ِْٗؼ ِّٜ  .خُهُِلً  حُ

 ٝحُٔٔيٝى حُٔوٍٜٞ ٝ حُٔ٘وٞٙ .20

 (  حُيحػ٢,  حُوخ٢ٟ,  حُٜخى١)  ٓؼَ,  هزِٜخ ٓخ ٌٍٓٔٞس, الُٓش ر٤خء ٣٘ظ٢ٜ ٓؼَد حْٓ:  حُٔ٘وٞٙ حالْٓ -1

 ٌَٗس + ) ك٢ كخُش ٍكغ أٝ ؿَ ( = طلٌف ح٤ُخء ٣ٝؼَد رلًَخص ٓويٍس ػ٠ِ ح٤ُخء حُٔلٌٝكش    

 ٍٝ ٍٝ : كخػَ َٓكٞع ٝػالٓش ٍكؼٚ ح٠ُْ حُٔويٍ ػ٠ِ ح٤ُخء حُٔلٌٝكش .  ٓؼَ : َٝٛ هخ َّ ريحٍع  : هخ  ٝهي ٓ

 ٓؼَكش + ) ٝك٢ كخُش ٍكغ أٝ ؿَ ( = طزو٠ ح٤ُخء ٣ٝؼَد رخُلًَخص حُٔويٍس ُِؼوَ 

 ٓؼَ: َٝٛ حُوخ٢ٟ : كخػَ َٓكٞع ٝػالٓش ٍكؼٚ ح٠ُٔش حُٔويٍس ُِؼوَ . 
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الجهود المحلٌة 

والدولٌة فً دعمه أو 

 مواجهته 

آثاره ومخاطره 

أو مظاهره أو 

 أسباب ونتائج 

ة وجوده أو تعرٌفه وأهمٌ

 فً حٌاتنا محاربته

 الموضوع 

ألسرة أو ما دور ا

المدرسة أو وسائل 

 اإلعالم ؟

 أوالشباب

ما األثر االقتصادي أو 

النفسً أو االجتماعً 

 أو التنموّي أو ....؟ 

دور المجتمع والتعاون 

لمحاربة ............ 

 وصناعة النهضة ....

خ**  ّٓ ّٕ  حُٜ٘ذ كخُش ك٢ أ  :  حُٔظ٘ز٢ّ هٍٞ ٓؼَ,  ح٤ُخء ػ٠ِ حُظخَٛس حُلظلش ٜٗزٚ ػالٓش طٌٕٞ ٝ زضطؼ ح٤ُخء كب

ْٕ  ىحءً  ري ًل٠       ذُ        ٗخك٤خ حُٔٞصَ  طَٟ أ ْٔ ْٕ  حَُٔ٘خ٣خ َٝك َّٖ  أ ٌُ   أٓخ٤ٗخ ٣َ

 حُٔويٍس رخُلًَخص ٣ؼَد ٝ( حٌُزَٟ) ،( حُّي٤ٗخ: )  ٓؼَ  ،ٓوٍٜٞس الُٓش رؤُق ٓؼَد حْٓ: حُٔوٍٜٞ حالْٓ -2

ح ٜٗزًخ ٝ ٍكؼخ كخالطٚ ؿ٤ٔغ ك٢ ،ٙآهَ ػ٠ِ ًَ  .ٝؿ

3- 

******************************************************************* 

 ٤٤٤٤٤٤َحُظؼز٤٤٤٤٤٤٤٤   

 ُظلَٜ ػ٠ِ ػالٓش ػخ٤ُش ػ٤ِي إٔ: 

 

 حُزيء رخٌُظخرش :  ٌٛٙ حُو٣َطش طٔخػيى ُظ٘ظ٤ْ أكٌخٍى هزَ
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البّد  أن تتضافر جهودنا ، وتتوحد قلوبنا لنتابع ..................... ) اسم الموضوع ( ، فهذا  :  1 خاتمة

 الوطن ٌنتظر مّنا النهضة واإلنجاز . 

 : 2خاتمة 

إن ما نصنعه الٌوم من أعمال عظٌمة وإنجازات ضخمة ، ما هو إال امتداد لما صنعه أجدادنا أمس ، لذا  

 قوله _ علٌه الصالة والسالم _ : " كنتم خٌر أمة أخرجت للناس " ، ولنسعى لـــ .............. لنقم معا ، متمثلٌن

 :  3خاتمة 

قد نتختلف فً اآلراء وقد تتعدد وجهات النظر ، لكّنا وضعنا أمام أعٌننا هدفا أسمى وغاٌة أكبر أال وهو  

ف ال ٌفسد للود قضٌة .الصالح العام ، لننهض بــ ....................... ، فالخال

4
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 يــــــــــــــطي٣ٍزخص ػ٠ِ حُوٞحػ                  

 1 .: ُٚ٘حٓظوَؽ ٖٓ ح 

 ...............................: ٛلش ٓ٘زٜش -        ...............................:  حْٓ كخػَ ؿ٤َ ػالػ٢ّ   -     

ح ُلؼَ ٍرخػ٢ -      ........................:  ٜٓيٍح ُلؼَ ػالػ٢ّ  - ًٍ  ............................... ٜٓي

  - ...............................: ٜٓيٍح ُلؼَ هٔخ٢ّٓ              : ...............................  حٓٔخ ٓٔيٝىح -

 2 .: َِػ 

ٍٝ " حُٞحٍىس ك٢ حُ٘ٚ ؟  أ. كٌف ح٤ُخء ٖٓ ًِٔش " ٍح

...................................................................................................................... 

 ػَِ ٍْٓ حألُق ػ٠ِ ٌٛٙ حٍُٜٞس ك٢ ًِٔش " ه٠٠ " . د.

...................................................................................................................... 

 3 .ٝ ٍٝىٛخ ك٢ حُ٘ٚ : أػَد حٌُِٔخص ح٥ط٤ش كٔذ 

 ......................................................................................................................:  كزًّخ  -

 ................................................................................................................... حُٜيٟ : -

 # حٟز٢ ًِٔش ) ى٣٘خٍ( كٔذ ٍٝٝىٛخ ك٢ حُّ٘ٚ حُٔخرن .............................................................. 4

 ٖٓ :  ٝحُٜٔيٍ حُٔئٍٝ ٝحْٓ َٓس ٝحْٓ ٤ٛجش ٛؾ حْٓ حُلخػَ ٝحْٓ حُٔلؼٍٞ ٝحُٜٔيٍ ح٣َُٜق :. 5

 . حهظ٠٠ 1

   ٣لٔزخٕ . 2

 حٓظؼٔال. 3 

 د ٓخ طلظٚ ه٢ ك٢ حُؼزخٍحص ح٥ط٤ش : أػَ: . 6
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                                                            ذ :: حهَأ حُ٘ٚ ح٥ط٢ ػْ أؿ2ّ

٣خ ، ٌص حُ٘خّ ٖٓ ٓؼٍٞ حُٜيّ ٝحُظاّلّؼظ٤ٔش ُِؼخ٤ُٖٔ ، أٗوحُ٘ؼٔش ٌٛٙ حُخ٠ُخى ، أٗض ر ٤ٖ٘خ١وحُ" ٣خ أكٜق        

ٍكذ ٛيٍح ، ٝأػٔن أٔظزغ ُٔ٘ظي ألٕ حُ )     ( أٗض ٖٓ َٗؿٞ ٗلخػظٚ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٖٝٓ ٗظزغ ٓ٘ظٚٓلٔي * 

٣ِض ػٖ أٓظي حُو٤َ ، ٝػ٤ِي حُٜالس  ـُ طل٤ٌَح ، ٝأًؼَ طٔخٓلخ ٖٓ ؿ٤َٙ ، ري حُىحىص حألٓش ٌٓخٗش ٝهيٍح ، ك

ّٛخد ٣ًَْ   ٝحُٔالّ ٖٓ ٍد  ا٠ُ ٣ّٞ حُي٣ٖ "  ٝ

        : حٓظوَؽ/١ ٖٓ حُ٘ٚ :1ّ

 حالٓظوَحؽ  حُٔطِٞد  حالٓظوَحؽ  حُٔطِٞد 

  ريال . 3  خ٘خىٟ ٓز٤ّ٘ . 1ٓ

  ٜٓيٍح ُلؼَ هٔخ٢ّٓ . 4  ٛلش ٓ٘زٜش. 2

  . ٜٓيٍح ُلؼَ ػالػ6٢  ٗٔزش . ط5ِ٤٤ٔ

  . ٜٓيٍح ُلؼَ ٍرخػ٢ 8  ٤ٛـش ٓزخُـش . 7

 : ضع عالمة الترقٌم المناسبة مكان النجمة وبٌن القوسٌن 3س       : أعرب ما تحته خط فً الّنص الّسابق :2س

 ................................................................................................................................... : حُ٘خ١و٣ٖ٤خ أكٜق  -

 أػَد حُؼيى ك٢ حُؼزخٍحص ح٥ط٤ش :  أ. : 4س

                    -  " ٍٕ  .(34) يوسف، اآليت " ا٢ٗ أٍٟ ٓزَغ روَحصٍ  ٓٔخ
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25

26

ُْ حٍُُِٔٝع ك٢ ًحط٢                       َِ             أ. كؤَٗض حُؼخُ  د. ٝأَٗض رِ٘خٍسُ حُوز

                      ٍِ ٞ ُّٜ ٍِ ٝحُ ُٕ ك٢ حألكٌخ ِٞؿيح ُّٕ     ى. أَٗض حُط٤ُّق ٝحُ  ؽ. ٝأَٗض حُلذُّ ٣خ أٍى

 حُـٌٍ حُِـ١ٞ ٌُِِٔظ٤ٖ ) -29          

41:

.

.

.

.

ٌّب هللا  –داللة ما بٌن القوسٌن فً جملة " فكانت هذه مطالب أّمة حملها جّدي الشرٌف الحسٌن بن علً -31 ط

 وهو ٌرنو مع أبنائها إلى مستقبل مشرق ألمتنا العربٌة(" هً.) -ثراه

ٌّة بمستقبل زاهر.  أ. وحدة الرؤٌة عند الشرٌف الحسٌن بن علً وأبناء األمة العرب

 ب. إظهار حقٌقة الّتطّرف الذي ٌتستر وراء رداء آخر ال ٌمّثله.

 ج. البعد عن التعّصب، وتقّبل اآلخر، واالنفتاح على الثقافات المتعّددة.

 د. ب + ج

ـــــــــَرِب( كما نفهم من األبٌات السابقة هو. 32  :معنى كلمة )الضَّ

ـــــــــَربِ                        أزهى ِمَن األَمِل الَبّساِم َمْوقُِعهــــا  وَجْرُس ألفاِظهـا أحلى ِمَن الضَّ

 د. الصبر               ج. السكر              ب. العسل             أ. السعادة 
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 ( : ُهُِوًخ حٌٌُدُ  ٓخء)  ؿِٔش ك٢( ُهُِوًخ) ًِٔش طؼَد
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 :رش حُِٜٔس ػ٠ِ ٌٛٙ حٍُٜٞس ك٢ : ػَِ ًظخ2ّ

 حكظـخُ  -                                            َٓحكت       -                                   ىىُٓئْ   -

 )اسم مفعول(   . ما المعنى الصرفي لكلمت " مرجّو " في عبارة : " االستجابت مرجّوة من هللا " ؟ 1

 )َكْسَرة( ....................................... اسم المرة من الفعل " ٌكسر " هو : ...2

 )معرب ألنه مضاف( ................................ ما نوع المنادى فً عبارة " ٌا وطن الحّب واألمجاد .. " ؟.3

 دبة()نداء الن . نوع األسلوب فً قولنا :  " وامعتصماه " هو :.............................................4
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 ***********ٗٔخًؽ حإلؿخرش:************

 ْٜ . طؼِّٔٓؼخىس // آالّ // كوَحء //  –كزّخ  –٣ًَْ // حُٜيٟ  –: ٓظٔخٓق // كوَحء 1ّ :1ًٗٔٞؽ 

 : ػَِ : أ. حْٓ ٓ٘وٞٙ ٌَٝٗس ٝك٢ كخُش ٍكغ .2ّ

 د. كؼَ ػالػ٢ّ حألُق ك٤ٚ ٓ٘وِزش ػٖ ٣خء ري٤َُ ح٠ُٔخٍع ٣و٢٠ .

 ٤ِ ٗٔزش ٜٓ٘ٞد          حُٜيٟ : حْٓ ٓؼطٞف ٓـٍَٝ ٝػالٓش ؿَٙ حٌَُٔس حُٔويٍس ُِظؼٌٍ. : كزّخ : ط3٤ّٔ

ّ4    

 : ٣و٠٘ : كؼَ ٠ٓخٍع َٓكٞع ٝػالٓش ٍكؼٚ ح٠ُٔش حُٔويٍس ُِظؼٌٍ. // حُؼِٔخء كخػَ َٓكٞع 6ّ

  (((2ًٗٔٞٝٝؽ )))

 . حُٜيّ ... 6ش / طل٤ٌَح / ٛيٍح ...   . ٌٓخ5ٗ. طٔخٓلخ  4. حُ٘ؼٔش   3  . ػظ٤ٔش / ٣ًَْ 2    . ٓلٔي  1

ّٛخد  7  . طل٤ٌَح 8. ٝ

  // حُ٘خ١و٤ٖ : ٠ٓخف ا٤ُٚ ٓـٍَٝ ... : أػَد : ٓ٘خىٟ ٜٓ٘ٞد ٝػالٓش ٜٗزٚ حُلظق ٝٛٞ ٠ٓخف 2ّ

 :  * ] ، [         ) ؛ ( 3ّ

 : أ. ٓلؼٍٞ رٚ ٜٓ٘ٞد .... ٝٛٞ ٠ٓخف 4ّ

  // ٓظ٤ٖ  د. أٍرؼخ ٝأٍرؼ٤ٖ ٤ٓيس ً // ػالع َ ػَ٘سَ اٗخٍس

 

 

 

 


