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 ة فـــيالـسـلـسـلـة الـمـحـمـوديـّ 

 ـةاللـغــة الـعــربــيـّ 

 رـشـي عـانـثـف الـصـال
 يــرع األدبـفـال

 الـفــصــل الـدراســي األول 
 

 

 يا مه َتَقْيِت ترغِم تعاُقِة الُحَقِة

 مجًدا تعالى على األلقاب والرَُّتِة 

 وكىِت في كلِّ عصٍر آيٌح َوَطقت  

 تالُحسِه تالّسحِر تاإلمتاِع والطَّرِب 

 فاهلل قد أوزل القرآن تثصرًج  

 للمثصريه تلفٍظ تيٍِّه عرتي   

 
 1258855870   ثــائــــر محمود دردس

 1255858558  محمد محمود أبو صـعـيـلـيك

 

 
https://web.facebook.com/thaer.dardas 

https://www.facebook.com/T.Mohammed.Abu.suileek     
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 ى ـــــة األولـلـسـلـسـال

 الـــــنـــــحـــــو والـــــصّـــــرف
 

 الوحدة األوىل : كسر هنزة إّن .

الوحدة الثانية : أحوال الفاعل 

 به تقدمًيا وتأخرًيا .واملفعول 

 الوحدة الثالثة : اإلبـــــــدال .

 الوحدة الرابعة : الّتـــصغري .

 الوحدة اخلامسة : اإلضافة .
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؛ كاالختالؼ بيشيسا كدخ اليسدة كفتحيا ، كيجخالف عمى الجسمة االسسية ، ( حخفاف ناسخاف يفيجاف التػكيج  أفّ  ( ك ) إفّ  )   
 كليسدتيا ثالث حاالت : كجػب الكدخ ، ككجػب الفتح ، كجػاز الكدخ كالفتح .     

 
 

 

 
 

 ( وجىتا  
َّ
 األيــــثــــــــهح   حاالخ كسس هًصج ) إٌ

 ...كاءكالجّ  الكالـَ إّن  إذا طاءخ فٍ ةداًح اًولاَ .  (1
 كل جسمة ُيبتجأ بيا الكالـ كتؤدي معًشى مدتقالا تدّسى جسمة ابتجائية .                                                

 إذا طاءخ ةعد حسف اطذفذاح ، (2

ا   َُ  ُشٍ : ألا ، أ

 ...ذلباً  ال تسصخُ  الدساءَ  أال إنّ 
 . الربخ ُع االندافَ ُيعمّ  الرػـَ  أما إن  

 ُتدسى الجسمة التي تمي حخؼ االستفتاح بجسمة استفتاحية .                                                 
 ت أّني مخيٌس .عّخفأال  أكؿ الجسمة االستفتاحية ، مثل :في  إذا لع تكغ  ة إفّ فتح ىسد تُ :  يهحىظح

ٌِح إذا طاءخ فٍ أوي طٌِح  (3 ُحو

 ةاًلىي .

 قاؿ الذافعي :
 الجػاَب لباِب الّذخِّ مفتاحُ  إن   قمُت ليػ  ػصْسَت قالػا َسَكتَّ كقْج خُ  

إذا طاءخ فٍ أوي طٌِح طىاب  (4

 . اًلظّ

 

 تدّبُب السخّجراُت مذكالٍت جدجّيًة كنفدّيًة كاجتساعّيًة كاقترادّيًة، 
 آفٌة  خصيخٌة. هللا، إّنيا فؽ

 .جسمة جػاب القدع ُتدسى الجسمة التي تأتي بعج القدع                                                  
إذا طاءخ ةعد ةعض اًؽسوف ،  (5

 ُشٍ :

 حٌُص ، إذّ .      

 ، مغ األفزل عجـ االستعجاؿ في نقل األخبار  ( أ
  . يكذفاف لظ حكيقة األمػر لَ كالتأم   ثَ التخيّ  إن   حيثُ    
 كججتو سياًل. إذ إّنشيعمع الشحػ ،  أحببتُ   ( ب
 مػقع الجسمة التي تمي ىحيغ الطخفيغ في محل جخ مزاؼ إليوحيث ، أذ : ضخفاف يالزماف اإلضافة إلى جسمة ، ك 

 قول تعوىل :   إذا اكذسْ دتسها ةاًلِاَ اًِصحٌلح . (6

  َك َلَرُسوُلُه َك َلَرُسوُل اَّللَِّ َواَّللَُّ َيْعَؾُم إِكَّ إَِذا َجوَءَك ادُْـَوفُِؼوَن َقوُلوا َكْشَفُد إِكَّ

  إِنَّ ادُْـَافِِؼنَي َلَؽاذُِبونَ َواَّللَُّ َيْشَفُد 
 السدحمقة : كىي باألصل الـ االبتجاء ، الاّلـ  

 .جيغ مغ صجر الجسمة إلى خبخىا ؛ كخاليَة ابتجاء الكالـ بسؤكّ  قت "نقمت"حمِ ت مدحمقة ؛ ألنيا زُ سيّ سُ ك    

 الوحدة األوىل : كسر هنزة إّن
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 ( الىحدج األوىل تدريــــثاخ الكــتاب )
  11/ ص 1تدرية    

 . اذكخ سبب كدخ ىسدة إّف فيسا يأتي    
 قاؿ تعالى في كصِف السشافقيغ:  (ٔ
                   ُُتْػِسُدوا ِِف اْْلَْرِض َقول َٓ ََم َكْحُن ُمْصؾُِحونَ َوإَِذا ِققَل ََلُْم  َٓ َيْشُعُرونَ  *وا إِكَّ ُْم ُهُم ادُْْػِسُدوَن َوَلؽِْن  َٓ إَِّنَّ  . َأ

 قيسَة ما نسمظ.في إدراؾ إّف الّدعادَة ليدْت في الحرػِؿ عمى ما ال نسمظ،  بل  (ٕ
 ي كإْف ُكشُت اأَلخيَخ زماُنُو        آلٍت ِبسا لْع َتْدَتِصْعُو األكائلُ قاؿ أبػ العالء السعخّي : كإنِّ  (ٖ
 وهللِا، إّني سأبحُؿ قرارى جيجي حتى أحقَِّق شسػحاتي. (ٗ

  11/ ص 1تدرية    
 اضبط ىسدة )إّف( حيثسا كردت في ما يأتي:    
ُج الّشداء. فسغ رغب كأفصخ، كأصّمي كأرقُج، كأتدكّ أما وهللا اّني ألخذاكع هلل ، كأتقاكع لو لكّشي أصػـُ  ":  قاؿ رسػؿ   (ٔ

 عغ سّشتي فميذ مّشي". 
 

القجرَة عمى اإلنراِت تجمُب لظ األصجقاَء، فالسرغي الجّيُج  شتُج عغ سػِء اإلصغاِء، حيث افّ اّف كثيًخا مغ سػِء الفيع ي  (ٕ
ِث أكثخ مشيا عمى االنتباه، كالّشفُذ تسيُل إلى الّتحجّ ُب مقاكمَة الّشفِذ كالقجرَة ّف اإلصغاَء يتصمّ ا إذيكػُف صجيًقا لمجسيع؛ 

                                                             إلى اإلصغاِء، كتكاُد تسّمو كّمسا شاؿ.  فوهللا، اّف االستساَع ميارٌة مغ الّزخكرة إتقانيا.
 )ميارات الّتػاصل، د. فػزي عيدى، بترخؼ(.                                                                 

 أحب  أْف أجمَذ عمى شاشِئ البحِخ حيُث اّف اليػاَء عميٌل.   (ٖ
 يعجبشي الفتى الّرادُؽ الّدسػُح، إذ اّنو ذك ُخُمق َحدٍغ.  (ٗ

 
  11/ ص 3تدرية 

ـِ )إّف( الس  مصمػٌب:ما ىػ  حدبِ بكدػرة ىسدتيا عّبخ عغ السعاني اآلتيِة باستخجا
 أىسّيُة العمِع في َحياتشا.               )اقتخاف الخبخ بالالـ السدحمقِة(       (ٔ
 حب  الػشِغ.                         )أكؿ جسمة جػاب القدع(  (ٕ
 الّربُخ كالفخُج.                      )بجايُة الكالـ(     (ٖ
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  11/ ص 4تدرية 
 اقخأ الشز اآلتي ، ثع أجب عغ األسئمة التي تميو :  

ـِ أّنو مخيٌس كأنفح ثقاَتو كأمشاَءه أف يصػفػا أقصاَر بالِده، كأكشاَؼ كاليِتو شالبيغ لو َلِبَشًة  أضيَخ السمُظ أنػ شخكاف يػًما مغ األيا
كعادكا إليِو فقالػا لُو: ما كججنا مكاًنا  كّميا اليتوعتيقًة في  قخيٍة خخبٍة ليتجاكى بيا؛ إذ إّف األشباء كصفػا لو ذلظ، فصافػا ك 

تجخيَب كاليتي، كاختباَر مسمكتي؛ ألعمَع ىل بقَي في إال ما أردُت شخكاف كشكَخ هللَا  كقاؿ:  أنػ خخاًبا كال لبشًة عتيقًة. ففخح
َخه،  كحيث إّنو لع يبق  فييا مكاٌف إال ىػ عامخ  األحػاُؿ،  أمػُر السسمكِة، كانتطسِت  فقج تستالػاليِة مػضُع خخاٍب ألعسِّ

 العسارُة إلى درجِة الكساؿ.  ككصمتِ 
 )مغ حكايات ألف ليمة كليمة، بترخؼ(

 ة كدخىا.الّشِز جسمتيغ ُكدخْت ىسدة )إّف( فييسا كجػبا، ما عمّ  في كردت 
 

 اإلجاتح النوىذجيح )الىحدج األوىل(

 11/ ص  1إجاتح تدرية  11/ ص  1إجاتح تدرية 
 خبءد فٟ أٚي خٍّخ ِذى١خ ثبٌمٛي  -أ (ٔ

 خبءد ثؼض دغف االؿزفزبح )أال(. -ة

 خبءد فٟ ثضا٠خ اٌىالَ . (ٕ

 الزغْ سجغ٘ب ثبٌالَ اٌّؼدٍمخ . (ٖ

 خبءد فٟ أٚي خٍّخ خٛاة اٌمـُ. (ٗ

ٔ  ) ّٟٔ  ئ

ّْ وث١غًا(  ٕ ّْ  ، ئ ّْ .  ، ئْ، ئط   د١ث ئ  فٛ اهلل ئ

ٖ )  ،  ْْ ّْ .أدتُّ أ  د١ث ئ

ٗ   ). ّٗٔ  ئط ئ

 13/ ص  4إجاتح تدرية  13/ ص  3إجاتح تدرية 
ٌُ فٟ د١برٕب . (ٔ ّْ اٌؼٍُ ٌّٙ  ػٍّذ ئ

ّْ دّت اٌٛؼٓ ٚاإلسالص ٌٗ ٚاخت ػ١ٍٕب. (ٕ  ٚاهلل ئ

َّ اٌصجغ ِفزبح اٌفغج . (ٖ  ئ

 

ّْ األؼجبَء ٚصفٛا ٌٗ طٌه ٕ  (  ئط ئ

 ) خبءد ثؼض اٌظغف ئط ( .                   

ٌْ ئال ٘ٛ ػبِغ .             ّٔٗ ٌُ ٠جَك  ف١ٙب ِىب  ٚد١ث ئ

 ) خبءد ثؼض اٌظغف د١ث ( .   
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 .ي مع فاعمو كالسفعػؿ بو ـز مع فاعمو ، أك الفعل الستعجّ : الفعل الاّل أركان الجسمة الفعمية  
 صؽر الجسمة الفعمية :  

 .( ، كىحا ىػ األصل في تختيب الجسمة الفعمية  السفعػؿ بو )     ( +  الفاعل ( + ) الفعل ) (1
 الداميَة لمػششية. السعاني        األردف  شيجاءُ       خ  سطّ      

 
 جػاًزا .  تقجـ السفعػؿ بو عمى الفاعل ( ، الفاعل ( + ) السفعػؿ بو ( + ) الفعل ) (2
 .الػشغ  حب          قمؽب يػ             سكؼ    
 .  تقجـ السفعػؿ بو عمى الفعل كالفاعل الفاعل( ، الفعل( + ) ( + ) السفعػؿ بو ) (3

 األبصاُؿ. ىؤالء       صشع            السجج         
 15/ ص 1تدرية 

د عشاصخ  الجسمةِّ الفعمّيةِّ الؽاردةِّ في األمثمةِّ اآلتية:     حجِّ
 السفعؽل بــو الفاعـل الفــعل الجسػػػػػػمة

 إٌجبح   اٌؽبٌُت   ٠ضعن  يجرُؾ الّصالب الّشجاح بالسثابخة.   (ٔ

 غظاء٘ب   ثؼط    رصٕغ    ترشُع بعُس الكائشاِت الحّية غحاَءىا بشفديا.   (ٕ

 أسبٖ   االٔـبْ    ٠ٍمٝ   جسيٌل أْف يمقى اإلنداُف أخاه بابتدامة.    (ٖ

 أؿأُي   كالعسمّية. عمسّيةهللَا أسأُؿ أْف يػفقِّشا في مديختشا ال    (ٗ

 ٠ٛفك  

 ظ١ّغ ِـززغ رمض٠غٖ أٔب

 ظ١ّغ ِـززغ رمض٠غٖ ٘ٛ

 اهلل  

 ٔب/ ِّزصٍخ 

 اٌّبي   ػف١ف    ٠غخغ    ال ُيخِجع الساَؿ السفقػَد إال عفيُف الّشفذ.    (٘

ـِ كخاَشَبت ...   (ٙ  َكَتَعصََّمت ُلَغُة الكال
 عيشيَّ في ُلَغِة اليػى عيشاؾِ                     

 

 رؼؽٍذ

 سبؼجذ

 

 

  

 سبؼجذ

 ٌغخ 

 ػ١ٕبن 

 فؼً الػَ . 

 ػ١ٕٟ

 ثّؿة حآت جيب فقفا :

 تؼديم الػاظل ظذ ادػعول به . (1

 تؼديم ادػعول به ظذ الػاظل . (2

 ػعول به ظذ الػعل و الػاظل عًعا .تؼديم اد (3

 اوتأخيًر تقديًماالوحدة الثانية : أحوال الفاعل والمفعول به 
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 11/ ص  11  تدرية
 أعخب ما تحتو خط إعخاًبا تاًما . 

إِْذ قوَل لَِبـِقِه مو َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي قوُلوا َكْعُبُد إَِلََك َوإِلَه آبوِئَك إِْبراِهقَم َوإِْسَمِعقَل  َيْعُؼوَب ادَْْوُت َأْم ُكـُْتْم ُشَفداَء إِْذ َحََضَ  قول تعوىل : 

 . َوإِْسحوَق إَِلًو واِحدًا َوَكْحُن َلُه ُمْسؾُِؿونَ 

 ٠ؼمَٛة : ِفؼٌٛي ثٗ ِمضَ ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزذخ اٌظب٘غح ػٍٝ آسغٖ.

 ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌعّخ اٌظب٘غح ػٍٝ آسغٖ .اٌُّٛد : فبػً ِإسغ 

 
 
 

ا
 
و انفاعم عهى املفعىل ته وجىت

ُّ
 األيـــثـــهــــح    حاالخ تقد

ٌُِص أحدهِا  (1 ٌِتع ًعدَ وطىد كسًٔح دِ دشٌح اً

 ُٕ الآدس.

 بسشاسبة عػدتيا مغ الدفخ . سمسى ُنيى ىشأت

؛ لحا يتقّجـ  الفاعُل مغ السفعػؿ بو إال بالتختيب عّخؼال ي( ف ُنيى عالمات اإلعخاب غيخ ضاىخة عمى كمستي ) سمسى 
 .  اآلخخ مغ أحجىسا تسّيدُ  قخيشة كجػد لعجـ الّمبذ الفاعل كجػًبا خذية

هىْ اًفاعٍ ضٌِساً ُذصلاً طىاء أهاْ  (2

 اًِفعىي ةه

 اطِاً ؼاهساً   - أ

 

 ضٌِساً ُذصلاً .  - ب

 قاؿ حافع إبخاليع : 
 أنا البحُخ في أحذاِئِو الجر  كامٌغ         

 عغ َصجفاتي سألؽا الغّؽاص  فيل               
 قابمُتوُ 

 الفاعل ىػ الزسيخ ) كاك الجساعة ( الحي اّترل بالفعل ) سأؿ ( كأف السفعػؿ بو اسع ضاىخ ىػ ) الغّػاص (  - أ
 كال يجػز فرل الزسيخ السّترل عّسا اّترل بو . 

 جاء الفاعل كالسفعػؿ بو ضسيخيغ مّترميغ .   - ب

 . الغموَض يف متييز الػاعِل من املػعوِل به ُتزيل قرينُةإذا ُوجدت   ائًزايكون الرتتيب ج

  

 اًلسًٔح اًٌفؽٌِح  -1

 

 داء اًذأٌٓص اًظاهٔح  - أ

 / أًعر اًصفح - ب

 . أكخمت  يحيى لبشى  ( أ
 ."( لبشى ا يعشي أف الفاعل مؤنث "سالتراؿ الفعل بتاء التأنيث م) 

 . استقبل صجيقي العديُد عّسي  ( ب
( ، صجيقي( التي ىي صفة )العديدضيػر عالمة الّخفع الزسة عمى آخخ كمسة ) )

 (.( ىػ الفاعل صجيقيدليل عمى أف )
 

 اًلسًٔح اًِعٔىًح   -2

 .قخأ أخي روايتي 
 .كىي استصاعة قياـ أحج االسسيغ بالفعل كعجـ استصاعة الثاني 

 ام الفاعل عمى السفعؽل بو وجؽبً تقجّ أواًل : 
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  17+ ص16/ ص  1تدرية 

م  الفاعلِّ عمى السفعؽلِّ بو وجؽًبا في ما تحتو خطٌّ في كلٍّّ مّسا يأتي:  عّمل  تقج 
 .الّتصػعية األعساؿ في لسذاركتو عيدى مػسى كّخـ (ٔ

ـٍ.سياسيّ في أمػر  ناقر ىحا ذاؾ (ٕ  ٍة كثيخٍة بمباقٍة كاحتخا

 ، كَمغ أساء تخكُتُو. شكخُتوُ  مغ أحدَغ لي (ٖ

ْقِل إِنَّ اْْلََسـَوِت   قول تعوىل : (ٗ َن الؾَّ َـَّفوِر َوُزَلًػو مِّ ََلَة َصَرَِفِ ال قَِّئوِت َوَأِقِم الصَّ اكِِريَن   ُيْذِهْبَن السَّ لَِك ِذْكَرىَٰ لِؾذَّ  . َذَٰ

 فإّف الّطمع ضمسات يػـ الكيامة ".  قػا الّطمعتّ ا : " قاؿ رسػُؿ هللا  (٘

 أكثْخ  يعذقػف األرضلكْغ..  يعذقػف الػرد حيجُر محسػد  مادًحا أىَل األردّف:  الّذاعخقاؿ  (ٙ

 عْغ ديشي كعْغ ُخُمقي كسائمي القػـعغ مالي ككثخِتو       الّشاستدألي : ال الّذاعخقاؿ  (ٚ

 محبػبتو الّخاحمة.  يتحكخا معو كدادَ في العرخ الجاىمّي الػقػُؼ عمى اإلشالؿ كالّصمب مغ خميميو أف الّذاعخ ِمغ عادة  (ٛ

  17+ ص16/ ص  1تدرية إجاتح 
سش١خ اٌٍجؾ ٌؼضَ ٚخٛص لغ٠ٕخ ٌفظ١خ أٚ ِؼ٠ٕٛخ ر١ّؼ أدضّ٘ب ِٓ ا٢سغ ، ألْ اٌذغوخ ِمضعح ػٍٝ آسغّ٘ب  (ٔ 1+2

 ٠ّٚىٓ أْ ٠ىْٛ ِفؼٛاًل ثٗ فٟ اٌّؼٕٝ. ، ٚألْ وال ِّٕٙب ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ فبػاًل

ّْ اٌفبػً ٚاٌّفؼٛي ثٗ ظ١ّغ٠ٓ ِزص١ٍٓ . (ٕ  -3  أل

 السفعؽل بو مؽقع تعميل  الفاعل مؽقع تعميل  (3  

 اٌّفؼٛي ثٗ ِٕصٛة ثبٌىـغح ٕ٘ب ألٔٗ خّغ ِإٔث ؿبٌُ  اؿُ ظب٘غ ) اٌـ١ئبِد ( (٘ ظ١ّغ ِزصً ) ْٔٛ إٌـٛح ( (ٗ -4

 .  اؿُ ظب٘غ ) اٌظٍُ ( (ٚ ظ١ّغ ِزصً) ٚاٚ اٌجّبػخ ( (ٙ  -5

 اؿُ ظب٘غ) اٌٛعص ، األعض (. (ٜ ظ١ّغ ِزصً) ٚاٚ اٌجّبػخ ( (ٛ -6

ّٕبؽاؿُ ظب٘غ )  (ٔٔ ظ١ّغ ِزصً) ٠بء اٌّشبؼجخ ( (ٓٔ -7  .، اٌمَٛ (  اٌ

ٔ ظ١ّغ ِزصً ) أٌف االث١ٕٓ( (ٕٔ -8  .  اؿُ ظب٘غ ) ٚصاص ( (ٖ

  ًانضًائس املتصهح نهسفع ه :  
خب  ) ُت (  ،  الستكمػتاء   ب ا ) ا ( ،  ألف االثشيؼ: ض  خ  خِّبِّي )ي (  ،  ياء السخاطبة: ض   : اض 

ُبؽا ) وا ( ،  واو الجساعة خ  ش ا ) ن ا ( ضسيخ الستكمسيؼنا : ض  ب  خ  ب ؼ  ) ن  (نؽن الشدؽة ،   : ض  خ   :  ض 
  (أ 
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 + إجاتح  17/ ص  3  تدرية

 
 تسييد الفاعلِّ مؼ السفعؽلِّ بو في ما يأتي:ما القخيشُة الّتي أزالتِّ الغسؽض  في 

 . لغ٠ٕخ ِؼ٠ٕٛخ     اٌّضعؽ ٠مزعٟ أْ ٠صمً ال اٌؼىؾ    صقَل ميارتي في الخّط ُمجرِّسي مح كشت صغيًخا .   (ٔ
 لغ٠ٕخ ِؼ٠ٕٛخ        فبٌىزبة ال ٠ـزؼ١غ .   قالت السجيخة : استعارْت صجيقتي كتابي  لحاَجِتيا لو. (ٕ
 عمى زيارة السخضى. حّث كالجي الفاضُل أخي (ٖ

 لغ٠ٕخ ٌفظ١خ         اٌذغوخ اإلػغاث١خ ػٍٝ وٍّخ اٌفبظً ، فٟٙ صفخ ٚاٌصفخ رزجغ ِٛصٛفٙب .

  نافَدْت عيدى ىجى في مدابقِة أكائِل السصالعيَغ. (ٗ

ّْ اٌفبػً ِإٔث "٘ضٜ" .   لغ٠ٕخ ٌفظ١خ         الرصبي اٌفؼً ثزبء اٌزأ١ٔث اٌـبوٕخ ، ِب ٠ؼٕٟ أ

 إلى ترسيع خصة السذخكع ؟ لقج أرشجْت ُعال مرصفى إليو.مغ أرشج مرصفى  (٘
ّْ اٌفبػً ِإٔث "ػال"     .  لغ٠ٕخ ٌفظ١خ         الرصبي اٌفؼً ثزبء اٌزأ١ٔث اٌـبوٕخ ، ِب ٠ؼٕٟ أ

 11/ ص  11  تدرية
 أعخب ما تحتو خط إعخاًبا تاًما . 

حجُتياقاؿ أحسج شػقي :  (1  ِة عشجي غيُخ ذي ألعكَكتسُت الديَع في كبجي          جخُح األحبّ  ج 
 خذْض : فؼً ِبٍض ِجٕٟ ػٍٝ اٌـىْٛ .

 اٌزبء : ظ١ّغ ِزصً ِجٕٟ ػٍٝ اٌعُ فٟ ِذً عفغ فبػً.

 اٌٙبء : ظ١ّغ ِزصً ِجٕٟ ػٍٝ اٌـىْٛ فٟ ِذً ٔصت ِفؼٛي ثٗ.

 
 أف يدكره في أقخب كقٍت.ر في صباح أحج األياـ السذخقة ، فقخّ  مرطفى مؽسىتحّكخ  (2

 ِصؽفٝ : فبػً ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌعّخ اٌّمضعح ػٍٝ األٌف ، ِٕغ ِٓ ظٙٛع٘ب اٌزؼظع.

 ِٛؿٝ : ِفؼٛي ثٗ ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزذخ اٌّمضعح ػٍٝ األٌف ، ِٕغ ِٓ ظٙٛع٘ب اٌزؼظع.
 

 
 يتقّجم السفعؽل بو عمى الفاعل وجؽًبا في حاالتٍّ مشيا : 

ت حِّ  استمعَ     ٍ ضٌٌِس ًعىُد عٌى اًِفعىي ةه .إذا اِدصٍ ةاًفاع  (1  كاالبتدامة تعمػ محياه. ياق  الجائدة  ُمد 
 الفاعل : اّترل بو ضسيخ )ىا( يعػد عمى السفعػؿ بو )الجائدة( .  
ًِ  اُذصلً  اإذا هاْ اًِفعىي ةه ضًٌِس  (2  . ا ؼاهًس  ا، واًفاعٍ اط
ىع         ي قؽميــــــقاؿ أبػ فخاس الحسجاني : سيحكُخف    . كفي الميمة الطمساء يفتقُج البجرُ  إذا ججَّ جج 

 الفاعل اسع ضاىخ )قػمي( كالسفعػؿ بو ىػ الزسيخ )الياء( السّترل بالفعل )يحكخ( . 
 

 وجؽباً  الفاعل عمى بو السفعؽل تقجم:  ثانًيا
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 :ضًائس انُصة املتصهح 

ب ت  :      نا الستكمسيؼ او السفعؽليؼ  (أ  خ  ب  ) نا ( ) نا ( ض  خ   ، ض 
ُت :                          الياء  (ب  ب  خ   ) ه (ض 

ب ت  :                    ياء الستكمػ  (ج  خ   ) ني (ض 

ُت  :                         الكاف  (د  ب  خ   ) ك (ض 

 18/  ص 4  تدرية
 مّسا يأتي: عمى الفاعلِّ في كلٍّّ  بيِّؼ  سبب  تقّجمِّ السفعؽلِّ بو

َٓ    قول تعوىل : (ٔ ودنَِِي َمْعِذَرُُتُمْ َيْوَم  ارِ  َيـَػُع الظَّ  . َوََلُُم الؾَّْعـَُي َوََلُْم ُسوُء الدَّ

 .كيعذق األرَض أصحاُبيا،  يحسي الػشَغ أىُمو (ٕ
ـِ تعّيجىا كالحفاِظ عمييا. حخَث األرَض مالُكيا (ٖ  عاقًجا الّشّيَة عمى دكا
 الشافع. كعمسوالرالح  كُخمُقو الحدُغ  يشفع اإلنداَف عسمو (ٗ
ِذينَ قول تعوىل : (٘ َو الَّ   َكوِدِمنيَ  َفَعْؾُتمْ  َموَعَذَٰ  َفُتْصبُِحوا بَِجَفوَليٍ  َقْوًمو ُتِصقُبوا َأنْ  َفَتَبقَّـُوا بِـََبنٍ  َفوِسٌق  َجوَءُكمْ  إِنْ  آَمـُوا َيو َأُّيه

 شاؾِ فْ جَ في الفجِخ  يخّتُموكما            أكحْتُو عيشاؾِ قاؿ سعيج يعقػب: أحمى القرائِج ما  (ٙ
  َتِدْيُشيا األقسػػارقاَؿ الخميفُة السدتشجُج: إف تكْغ شابْت الّحكائب مّشي          فالميػػػالي  (ٚ
 ة عمى السرمحة الخاصة. الّحيَغ يقّجمػف السرمحة العامَّ  يعجبشي السػاششػف  (ٛ
 فاحتخميع أنت أكاًل. اآلخخكف يحتخمظ إْف أردت أْف  (ٜ
 

 18/ ص  4تدرية إجاتح 
  سبب  تقّجمِّ السفعؽلِّ بو عمى الفاعلِّ  سبب  تقّجمِّ السفعؽلِّ بو عمى الفاعلِّ 

  والفاعل  ضسيخ السفعؽل بو جاء   يعؽد عمى السفعؽل بو  ضسيخ اترل بالفاعل 
 فبؿك ( اؿُ ظب٘غ ) وُ   -٘ اٌظب١ٌّٓ ُ٘ ِؼظعح -ٔ

 اٌٙبء  -ٙ اٌٛؼٓ ، األعض اٌٙبء أً٘ ، أصذبة -ٕ

 اٌٙبء

 اؿُ ظب٘غ ) ػ١ٕبن (

 اؿُ ظب٘غ ) خفٕبن (

 اؿُ ظب٘غ ) األلّبع ( اٌٙبء  -ٚ األعض اٌٙبء ِبٌه -ٖ

اؿُ  ا١ٌبء  -ٛ االٔـبْ اٌٙبء ػًّ -ٗ

 ظب٘غ)اٌّٛاؼْٕٛ(

 اؿُ ظب٘غ )ا٢سغْٚ ( اٌىبف -ٜ    
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 + إجاتح  12/ ص 6تدرية 
 اضبط ما تحتو خط في الشز اآلتي : 

ـِ تيجُميا  قرؽر ىػأّف الّحيَغ يبشػَف  الحياةُ عّمستشي      في مياب الّخيح  حيات يػ،  كالّحيغ يشربػَف الحقائقُ باألكىا

ىػ، كالّحيغ يخسػف العؽاصفُ  تبعثخىا   ، كال ثباَت إال لسا لو أصٌل الّخمالُ عمى الّخماؿ تسيج بيع يػـ تتحخُؾ  قؽاعج 

 كيرخكَف عمى تحقيِق شسػحاِتيع.   اليأس  ػَف عّخفاليسع العالية الّحيغ ال ي أصحاب    الحياةُ ثابٌت ، فتكاِفُئ 
 

 11/ ص  11  تدرية
 أعخب ما تحتو خط في ما يأتي :

هُ َوإِِذ  قول تعوىل :  َُّفنَّ  اْبَتَذٰ إِْبَراِهقَم َربُّ  . بَِؽؾََِمٍت َفَلََت

ًٌ ِبٍض ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزذخ اٌّمضعح ػٍٝ األٌف ، ِٕغ ِٓ ظٙٛع٘ب اٌزؼظع.  اثزٍٝ : فؼ

 ئثغا١ُ٘ : ِفؼٌٛي ثٗ ِمضَ ٚخٛثًب ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزذخ اٌظب٘غح ػٍٝ آسغٖ.

 بف ،عّثٗ : فبػً ِإسغ ٚخٛثًب ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌعّخ اٌظب٘غح ػٍٝ آسغٖ ، ٚ٘ٛ ِع

 ٚاٌٙبء ظ١ّغ ِزصً ِجٕٟ ػٍٝ اٌعُ فٟ ِذً خغ ِعبف ئ١ٌٗ .      
 

 
 

و املفعىل ته 
ُّ
 األيـــثـــهــــح    وجىتا   وانفاعم انفعم عهى حاالخ تقد

 إذا هاْ اًِفعىي ةه ضٌِس ٓصث ُٔفصٍ ًدي عٌى (1

 الادذصاص .

اَك َكْسَتِعنيُ  قول تعوىل :  اَك َكْعُبُد وإِيَّ  . إِيَّ

 ضسائخ الشرب السشفرمة ىي: 
 ، إّياىع ، إّياىغ ، إّياي ، إّيانا(. إّياىسا ، إّياه ، إّياىا ، ، إّياكسا ، إّياكع ، إّياكغإّياَؾ ، إّياؾِ    
إذا هاْ اًِفعىي ةه ُٕ الأًفاػ اًذٍ ًها حم  (2

، هأطِاء الاطذفهاَ ، وهّ اًذتسًح ،  اًصدازج

 وأطِاء اًشرط.

   في العصمة الريفية؟ قخأت  كتابًا  كػ
لّ  مذكمةٍ كػ   . التصػر التكشػلػجي ح 

 .                فابتدع في كجيومؼ  تقابل  
  : (  لع يدتػِؼ مفعػلو إذا جاء بعجىا فعل متعجٍ  )   ، ما   غْ مَ  ، ماذا، أيّ ، االستفيامّية  كعأسساء االستفياـ ىي 
 اسػ استفيام مبشي عمى الدكؽن في محل نرب مفعؽل بو . عخب تُ     
  : ( لع يدتػِؼ مفعػلو إذا جاء بعجىا فعل متعجٍ  )              ، ميسا ، أيما ،  مغأسساء الذخط ىي 

 اسػ شخط مبشي عمى الدكؽن في محل نرب مفعؽل بو . عخب تُ     
  مبشي عمى الدكؽن في محل نرب مفعؽل بو حخف  عخب تُ   الخبخية كع  . 

 وجؽباً  والفاعل الفعل عمى بو السفعؽل تقجمثالًثا  : 
 وجؽباً والفاعل وجؽبًا 
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 + إجاتح12 ص + 19ص /5  تدرية
 مّسا يأتي: سبب  تقّجمِّ السفعؽلِّ بو عمى الفعل والفاعلِّ وجؽبًا في كلٍّّ  حّجد

ِٓ األٌفبِؾ اٌّزٟ ٌٙب دّك اٌّصضاعِح ألْ اٌّفؼٛي ثٗ  (ٔ  . َوَمو ُتـِػُؼوا ِمْن َخْرٍ َفِِلَكُػِسُؽْم   قول تعوىل :   (1

َِب ( . اؿُ    شغغ ) 

 قاؿ أبػ عسخ العخجّي:   (ٕ
 أضاُعػني كأيَّ َفًتى أضاعػا        ليػـِ كخييٍة كسجاِد َثغػػخِ 

ألْ اٌّفؼٛي ثٗ ِٓ األٌفبِؾ اٌّزٟ ٌٙب دّك اٌّصضاعِح 

.) َّ  اؿُ اؿزفٙبَ ) أ

 قاؿ الستشبي في كافػر:   (ٖ
 أني بَسا أَف شاٍؾ ِمْشُو َمْحُدػدُ   ماذا َلقيُت مَغ الّجْنَيا َكأْعَجُبُو  

ألْ اٌّفؼٛي ثٗ ِٓ األٌفبِؾ اٌّزٟ ٌٙب دّك اٌّصضاعِح  (ٔ

 اؿُ اؿزفٙبَ ) ِبطا (.

ألْ اٌّفؼٛي ثٗ ِٓ األٌفبِؾ اٌّزٟ ٌٙب دّك اٌّصضاعِح  في ىحا السداء؟ زرَت  غْ مَ   (ٗ

َِ  (. ْٓاؿُ اؿزفٙبَ ) 

ألْ اٌّفؼٛي ثٗ ظ١َّغ ٔصٍت ِٕفصً ) ئ٠ّب٘ب ( ٠ضيُّ  (ٕ الكمسُة الّصيبُة صجقٌة، كإّياىا يختجي الَخْمُق.   (٘

 . ػٍٝ  االسزصبص

ألْ اٌّفؼٛي ثٗ ظ١َّغ ٔصٍت ِٕفصال ) ئ٠ّبِن ( ٠ضيُّ  (ٖ ."  "  إّياِؾ أعشي كاسسعي يا جارة   مغ أمثاِؿ العخب:  (ٙ

 . ػٍٝ  االسزصبص
  
 أعج صياغة الجسل اآلتية ، بحدب ما ىؽ مطمؽب بيؼ قؽسيؼ :     + إجاتح  12ص /7 عام تدرية  

َُ ؼالثٗ.       يحب  شالب العمِع العمَع.     )السفعػؿ بو مقّجـٌ كجػًبا عمى الفاعل(. (ٔ  ٠ذُت اٌؼٍ
 دّفؼ ِؼٍّٟ أسٟ.       حّفد معمسي العديُد أخي.   )الفاعل مقّجـٌ كجػًبا  عمى السفعػؿ بو(. (ٕ
 ئ٠بن ٠مصض اٌع١ُف. )السفعػؿ بو مقّجـٌ كجػًبا عمى الفعل كالفاعل(.يقرجؾ الزيُف.           (ٖ

 
 اقخأ األبياتِّ اآلتية لمذاعخ أبي تسام، ثّػ أجب  عؼ األسئمةِّ الّتي تمييا:       + إجاتح11ص  / 11عام  تدرية 

 إذا َجاَرْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُخُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍق َدِنيًئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 فأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ تجاِريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ  
 رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخَّ يجتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُب السخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازي  

 
 كَيْحِسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِغ الَغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْجِر الَػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ  

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّجٍة إاّل َسيْأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

تيا َرخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ    َليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِج ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجَّ
ْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّجىخ حتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج َجخَّ

 
 أَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَدْتشي الّتَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِرب كالَعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ  

 خغثُذ ٘ظا اٌضَ٘غ    ،     عأ٠ُذ اٌذغَّ.     جسمتيغ تقّجـ فييسا الفاعُل عمى السفعػِؿ بو كجػًبا.  استخخج (ٔ 
َٛفبُء    ،     أَفبَصْرٕٟ اٌّزَجبِعُة      جسمتيغ تقّجـ فييسا السفعػُؿ بو عمى الفاعِل كجػًبا. استخخج (ٕ ِٓ اٌَغْضِع اٌ ِٗ ػ ١ِّ  ٠َْذ

 أعخب : ضاف  وسادُه ىس ان                + إجاتح48/ ص  11 تدرية 
ًٌ ِبٍض ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ اٌظب٘غ ػٍٝ آسغٖ .:  ضاؼَ   فؼ

 ِفؼٌٛي ثٗ ِمضَ ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزذخ اٌظب٘غح ػٍٝ آسغٖ ، ٚ٘ٛ ِعبف ،:  كساده

 ٚاٌٙبء ظ١ّغ ِزصً ِجٕٟ ػٍٝ اٌعُ فٟ ِذً خغ ِعبف ئ١ٌٗ .     

  ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ األٌف ؛ ألٔٗ ِثٕٝ .فبػً ِإسغ ٚخٛثًب :  ىسَّاف
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 كفي السعتمة في صيغة محجدة ىي  آخخ ، كيكػف في الحخكؼ الرحيحة ،: جعل حخؼ مكاف حخؼ  اإلبجال 
 .( ...يفتعُل ، مفتعْل ، ُمفتِعل ، ُمفتَعل ، افتعاؿ كمزارعيا كأمخىا ، مثل : )افتعل( كمرجرىا كمذتقاتيا  )

 ضاد( ، كاك ، زاي ، داؿ ، ذاؿ ، شاء ، صاد أحج الحخكؼ اآلتية: )ء الريغ الدابقة إذا كانت فا:  يكؽن اإلبجال . 
  : تحقيق االندجاـ كالتجانذ الرػتي بيغ الحخكؼ ، كتدييل الشصق بيا ، كاجتشاب الثقل الرػتي الغاية مؼ اإلبجال

 في مخخجيا . ةالشاجع عغ تجاكز أصػات متقاربة أك متباعج
 
 

 
 أوال  : 

 ، ثػ تجغػ في تاء االفتعال . ُتبجُل الؽاو تاء،  واًوا إذا كانت فاء )افتعل( 
 السجخد الكمسة

 الثالثي
 جاءت فاء ) افتعل ( واو  عمى كزف  أصميا 

 فأبجلت فاء االفتعال تاء ثػ 
 ُأدغست مع التاء األخخى . 

مؼ الفعل السجّخد صغ 
فعًًل ماضًيا عمى وزن 

 افتعل  
 ٍاِدو اِدواي اتتهال افتعاؿ اودواي ونل اّتكاؿ

 ماِدف اِدفاق اتتفام افتعاؿ اودفاق وفل اّتفاؽ

 ماِدف ًِذفم يتتفل يفتعل ًىدفم وفل يّتفق

 اِدصْ اِدصْ اتتضٌ افتعاؿ اودصْ وصٌ اّتدف 

 اِدصْ ُِذصْ ُمتتضٌ مفتعل ُىدصْ وصٌ مّتدف 

 اِدلى اِدلى اتتكى افتعل اودلى وقى َكاتََّقى

 اِدهّ اِدهِر اتتَنت افتعمت اودهِر وٍه فاّتيستُ 

 ٍاِدص اِدصالاخ اتتصاالت افتعاالت اودصالاخ وصل االّتراالت

 ِدظعا ًِذظع يتتظع يفتعل ًىدظع وطع يّتدع

ىدظع وطع ُمّتدعٌ  ِذظع ُمتتظع مفتعل ُُ  ِدظعا ُُ

ِذِصًفا متتصًفا مفتعل ُىدصًفا وصف ُمّتِرًفا  فِدصا ُُ

 
 
 
 

 حـــــــــــــــــــــاالت اإلبـــــــــــــــــــــجال
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ا
 
 :  ثاٍَ

، ثػ تجغػ الجال في الجال ، والحال في  ُتبجل تاء االفتعال داالً إذا كانت فاء )افتعل( زايًا أو دااًل أو ذااًل  
 الجال.
 السجخد الكمسة

 الثالثي
أصميا عمى كزف 
 افتعل كمذتقاتيا 

 جاءت فاء ) افتعل ( زاًيا 
 دااًل .فأبجلت تاء االفتعاؿ 

صغ مؼ الفعل السجّخد 
فعًًل ماضًيا عمى وزن 

 افتعل  
 اشدحّ اشدحّ افتعل اشدحّ صحه عازدح

 اشداد اشداد افتعل اشداد صاد ازداد

 اشدهى ُصدهٍ مفتعل ُصدهى صٍا مددىي

 اشدهس اشدهسخ افتعمت اشدهسخ صٍش ازدىخت

 اشداْ اشدآر افتعمت اشدآر صاٌ ازدانت

  
 السجخد الكمسة

 الثالثي
أصميا عمى كزف 
 افتعل كمذتقاتيا 

  دااًل (  افتعل)  فاء جاءت
 دااًل  االفتعاؿ تاء فأبجلت

 ثع ُأدغست مع الجاؿ األخخى .

صغ مؼ الفعل السجّخد 
فعًًل ماضًيا عمى وزن 

 افتعل  
 ادِعى ادِعى اددعى افتعل اددعى دعا اّدعى

 ادِهٕ ادِهٔىا اددهٔىا افتعمػا اددهٔىا دًٍ اّدىشػا

 ادِعى ًِدعٍ ًددعٍ يفتعل ًددعٍ دعا يّجعي

 
 السجخد الكمسة

 الثالثي
أصميا عمى كزف 
 افتعل كمذتقاتيا 

  فأبجلت ذااًل (  افتعل)  فاء جاءت
 دااًل ثع ُأدغست الحاؿ  االفتعاؿ تاء

 الداكشة في الجاؿ الستحخكة فأصبحتا
 دااًل مذجدة .  

صغ مؼ الفعل السجّخد 
فعًًل ماضًيا عمى وزن 

 افتعل  

 ادِدس ادِدس ادددس اذددس افتعل اذدذس رخش اّدخخ

ِكخٍ  جَّ ردوس رنش م  ردهس مفتعل  ُُ  ادِهس  ُِدهس ُددهس ُُ
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ا
 
 بالطاء.، ثػ تجغػ الطاء تبجل تاء االفتعال طاءً إذا كانت فاء)افتعل( طاًء، أو صادًا، أو ضادًا، :  ثانث

 السجخد الكمسة
 الثالثي

أصميا عمى كزف افتعل 
 كمذتقاتيا 

 شاًء  جاءت فاء ) افتعل (
 فأبجلت تاء االفتعاؿ شاًء ثع
 أدغست مع الصاء األخخى .

صغ مؼ الفعل السجّخد 
فعًًل ماضًيا عمى وزن 

 افتعل  
 اِظٌع ًِعٌع ًععٌع يفتعل ًعذٌع طلع يّصمع

 اِظسح اِظسح اظعسح افتعل اظذسح طشح اّشخح

ِعسدج ُععسدج مفتعمة ُعذسدج طشد مّصخدة   اِظسد ُُ
 السجخد الكمسة

 الثالثي
 صاًدا   جاءت فاء ) افتعل ( أصميا عمى كزف افتعل كمذتقاتيا 

 فأبجلت تاء االفتعاؿ شاًء. 
صغ مؼ الفعل السجّخد فعًًل 

 ماضًيا عمى وزن افتعل  

 عٌحاص اصعلاح افتعاؿ اصذلاح صلح اصصالح

 عٌىاص اصعٌى افتعل اصذٌى صلى اصصمى

 عحثاص اصعحث افتعل اصذحث صحب اصصحب

 عاداص اصعاد افتعل اصذاد صاد اصصاد

 عاداص دصعاد تفتعل دصذاد صاد ترصاد

 اصعسخ ًصعسدىْ يفتعمػف  ًصذسدىْ صشخ َيْرَصِخُخػفَ 

 اصعفى اصعفان افتعمظ اصذفان صفا اْصَصَفاؾِ 

 اصعتس اصعتس افتعل اصذتس صرب اصصبخ

  اصعتس اصعتاز افتعاؿ اصذتاز صرب اصصبارٌ 
 السجخد الكمسة

 الثالثي
 ضاًدا   جاءت فاء ) افتعل ( أصميا عمى كزف افتعل كمذتقاتيا 

 فأبجلت تاء االفتعاؿ شاًء . 
صغ مؼ الفعل السجّخد فعًًل 

 ماضًيا عمى وزن افتعل  

 اضعس اضعساَ افتعاؿ اضذساَ ضشو اضصخاـ

 اضعسِ  اضعسِ  افتعلّ  اضذسِ  ضشس اضصخّ 

 ضعسبا ًضعسب يفتعل ًضذسب ضشب يزصخب

 داضعه اضعهاد افتعاؿ اضذهاد ضَذ اضصياد

 ضعظعا ُُضعظع مفتعل ُُضذظع ضجع ُمزصجع

 ضعظعا ًضعظع يفتعل ًضذظع ضجع يزصجع

 اضعسب اضعسب افتعل اضذسب ضشب اضصخب
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 صيغٌة مخرػصٌة تصخُأ عمى بشية األسساء الُسعخبة ؛ لمجاللة عمى معاٍف ُتفيع مغ الدياؽ، ىي : : الترغيخ

 أوال  : 
 دالالخ انتصغري

 

 اًذحلٌس  .1

 ودلٌٌٍ اًشأْ

 
ي عخُ : تعّمع يا  الّذاعخقاؿ   كيف تيجػ          كدعظ مغ الخشا فالّخأُس شابا ُشؽ 

مػُ مغ سسات العالع أّنو متػاضٌع ، أما  ي   . فتصغى عميو سسُة استكباِر الجاىلِ  الُعؽ 
 

 دلٌٌٍ اًحظّ .2
 

 السخفق مع الغدالة قبل تخكيبيا أك صيانتيا.  الُكتيِّب  أقخُأ  (أ 
 الجـ البيزاء كالحسخاء. ّياتُكخ  يتألف جياز السشاعة مغ   (ب 

 
 دلٌٌٍ اًعدد .3

 
ي يساتالرجقٌة نفُعيا عطيٌع ، كلػ  ( أ  . بُجر 

ي سات، حدبظ يا ابغ آدـ  كعاء شخًا مغ بصغٍ  " ما مأل آدمي   : قاؿ رسػؿ هللا  ( ب  ُلق 
 ، كثمٌث نفٌذ". ، كثمٌث شخابٌ  ، فإف كاف ال ُبّج ، فثمٌث شعاـٌ  ظُيقسَغ ُصمب

 
 دلسًث اًِواْ  .4

 
ي ؼ  قاؿ الحكع بغ أبي الّرمت : عصفت حشاياه   كالحػاجب كالِقِديّ عصف األىّمة   سسائو  ُدو 

 
اْ .5  دلسًث اًُص

 
ج  غادر الستفخجػف  (أ   السباراة بانتطاـ.  ُبع ي 
 انتذارِه في الغابة. ُقب ي لتسكغ رجاُؿ الّجفاع السجني مغ إشفاء الحخيق   (ب 

 
 اًِذحتُّث .6

 
 عصػفًا بالرغار ، فعغ أنذ بغ مالظ رضي هللا عشو قاؿ :   كاف الخسػُؿ  (أ 

ي خٍّ يأتيشا فيقػُؿ ألٍخ لي ، ككاف صغيخًا :" يا أبا    كاف الشبي        ".  ُعس 
ْبـِِه َوُهَو َيِعُظُه َيو   :  قاؿ تعالى  (ب ِٓ َك     ُبـَيَّ َوإِْذ َقوَل ُلْؼََمُن  ْ ْك بِوَّللَِّ  إِنَّ الْشِّ  َٓ ُتْْشِ

 . َلُظْؾٌم َعظِقٌم                       

 
 
 

 

 الوحدة الرابعة : التّصغير
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ا
 
 : تصغري االسى انثالثً ثاٍَ

 .)) لــي  ــع  ــفُ ))  عمى وزن  كؽن ي االسػ الثًلثي   (1

االسػ 
 السكّبخ

االسػ  ترغيخه
 السكّبخ

االسػ  ترغيخه
 السكّبخ

االسػ  ترغيخه
 السكّبخ

االسػ  ترغيخه
 السكّبخ

 ترغيخه

 ْيقُفػَ  فىق ُثَػْيب سىب ُسَيْيل َطهٍ ُجَبْيل َطتٍَ ُسَعْيج طعد
 ُذَؤْيب ذئث ُنَسْيخ ِٓس ُقَحْيف كحف ُخَمْيج ٌددَ  ُجَبْيخ طتس
 ُقَبْيل كتٍ ُقَذْيخ كشر ُجَدْيء طصء ْيطػقػُػصَ  كغ ِ  ْيبػُدبَ  دبِ 
   خ ُبَجيْ  ةدز  ُسَيْيف طٌف  ُخَبْيب دثِ  ُىَحْيل هري

 االسػ الثًلثي السؤنث غيخ السختؽم بتاء التأنيث تمحقو الّتاء عشج الترغيخ .   (2
االسػ 
 السكّبخ

االسػ  ترغيخه
 السكّبخ

االسػ  ترغيخه
 السكّبخ

االسػ  ترغيخه
 السكّبخ

االسػ  ترغيخه
 السكّبخ

 ترغيخه

 ُرَغْيجة زغد دةيْ ؤَ كُ  هأض ُعَيْيشة عٌٕ ُشَسْيدة شِع ْيجةػُىػشَ  هٔد
جة ُبػَميْ  ةٌد  ُأَذْيشة ُأذْ        

 ويجغسان مع ياء الترغيخ ،إذا انتيى االسػ الّثًلثي بحخف )األلف أو الؽاو( فإنيسا ُيقمبان ياًء  (3
 وإذا انتيى بحخف الياء فإنو يجغػ مع ياء الترغيخ . 

االسػ 
 السكّبخ

االسػ  ترغيخه
 السكّبخ

االسػ  ترغيخه
 السكّبخ

االسػ  ترغيخه
 السكّبخ

االسػ  ترغيخه
 السكّبخ

 ترغيخه

 ُىَجيّ  َهدي ُحَميّ  حٌى ُضَبيّ  ؼتٍ ُدَليّ  دًى ُعَرّية عصا
         ُفَتيّ  فذى

مخبؽطة ، أو  ألف مسجودة ، أو ألف مقرؽرة ، أو تاء  يرغخ ترغيخ االسػ الثًلثي كل اسػ مختؽم بـ ) (4
ل ألف ونؽن( إذ ُترغخ الحخوف الثًلثُة مشو عمى )  ( ، ثػ ُتخّد إليو الدوائج. ُفع ي 

االسػ 
 السكّبخ

االسػ  ترغيخه
 السكّبخ

االسػ  ترغيخه
 السكّبخ

االسػ  ترغيخه
 السكّبخ

االسػ  ترغيخه
 السكّبخ

 ترغيخه

 ُنَعْيساف ٓعِاْ ُرَكْيحة زاحح ُنَجّيا ٓظىي ْيخةػُزىَ  شهسج ُسَػْيجاء طىداء
ح ُبَخْيخة ةسِج ُىَخْيخة هسِج ُفَجّيا فدوي ُخَمْيجة َدٌدج  ُخَدْيسة دُص
 ُعَسْيخاف عِساْ ُنَجْيالء ٓظلاء ُسَمْيساف طٌِاْ ُسَمْيسى طٌِى ُنَجْيجة ٓظدج
 ُبَمْيجة ةٌدج ُجَشْيبة طٔتح ُعَبْيجة عتدج ُجَبْيية طتهح ُكَرْيجة وزدج
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، مؼ خًلل ( إلى أصمو عشج الترغيخ أي الحخف األلف االسػ الثًلثي الحي ثانيو حخف األلف فإنو ُيخد ) (5
  السرجر أو الجسع .

االسػ 
 السكّبخ

 ترغيخه مًلحعات

 ُتَػْيج داض
 ُنَيْيب ٓاب
 ُنَػْيخة ٓاز
 َػْيخغُ  غاز
 ُبَػْيب ةاب
 ُمَػْيل ُاي
 ْيخةُدكَ  داز
 ُرَكْيحة  زاحح

 
 إذا كانت  الياء( خد إليو ثالثو السححوف )الؽاو أوإذا كان االسػ ثشائيًّا )أي مؼ حخفيؼ( فإنشا عشج الترغيخ ن   (6

 . فإن الياءيؼ تجغسان معاً ، وإذا كانت ) ياء (   تقمب الؽاو ياء ثػ تجغػ) واو ( 
االسػ 
 السكّبخ

 ترغيخه مًلحعات

 ُأَخيّ  أخ
 ُيَجّية يج
 ُدَميّ  دم
 يّ ُبشَ  ابؼ
 ُكَخّية كخة
 َشْيةبُ  ابشة
 ُأَبيّ  أب
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ا
 
 انستاعً: تصغري االسى  ثانث

ـــل (( .)) االسػ الخباعي يرغخ عمى صيغة   (1 ــــعِّ  ُفـــع ــــي 

 ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ 
 ُأَخْيِصل أدعٍ ُخَشْيِجؽ دٔدق ُزَخْيِخؼ ُشدسف ُأَحْيسق أحِم

 
 . واًوافإنو يقمب  ألًفاإذا كان الحخف الثاني مؼ االسػ الخباعي   (2

 ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ 
 ُصَػْيِشع صآع ُكَػْيِتب هادث ُصَػْيِحب صاحث ُخَػْيِمج داًد
       ُعَػْيِسخ عاُس

 
 وأّما ، الترغيخ ياء مع ويجغسان ، ياءً  ُيقمبان فإنيسا واًوا أو ألًفا الخباعي االسػ مؼ الثالث الحخفُ  كان إذا  (3

 .الترغيخ ياء مع فُيجغػ ياءً  الثالث الحخف كان إذا
 ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ 

 لُأَسيِّ  أطٌٍ خُغَجيِّ  غدًس دُعَجيِّ  عظىش يِّخُكثَ  هشٌس
 لُكَحيِّ  هحٌٍ بُكَتيِّ  هذاب لُعَجيِّ  عظىي يِّلُغدَ  غصاي

 
ألف مسجودة ، أو تاء مخبؽطة ، أو ألف ونؽن( إذ ُترغخ  ُيرغخ ترغيخ االسػ الخباعي كل اسػ مختؽم بـ ) (4

 الحخوف األربعة األولى مشو ، ثػ ُتخّد إليو الدوائج.
 ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ 

 ُمَحْيبخة ُحتسج ُخَشْيِفداء دٔفظاء ُصَػْيِمجاف صىًظاْ ُقَشْيصخة كٔعسج
   ُعَقْيخباء علسةاء ُقَبّيمة كتٌٌح ُزَعْيفخاف شعفساْ
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ا :  ز
 
 اخلًاسً تصغري االسى  اتع

ـــــيل (( .ترغيخ االسػ الخساسي الحي رابعو حخف عمة ، ُيرغخ عمى صيغة   (1 ـــعِّ  )) ُفــع ــــي 

 ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ 
ُِاْ  ُمَشْيِذيخ ُٔشاز ُمَفْيِتيح ُفذاح ُعَفْيِخيت عفسًر ُرَمْيِسيغ ز
 ُمَشْيِجيل ُٔدًٍ ُعَرْيِفيخ عصفىز ُبَذْيِكيخ ةشوٌس ُمَخْيِخيط ُذسوط
     ُمَدْيِخيب ُصزاب ُأَبْيخيق إةسًم

 
 ويرغخ حدب القاعجة الدابقة. فإنو يقمب إلى واو ألًفاالحخف الثاني مؼ االسػ الخساسي  كانإذا   (2

 ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ 
   ُنَػْيِكيذ ٓاكىض ُنَػْيِصيخ ٓاظىز ُحَػْيِديب حاطىب

 
 . الترغيخ عشج واًوا ُتخد واو، عؼ مشقمبة ياءً  الخساسي االسػ مؼ الثاني الحخف كان إذا (3
 ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ 

 ُمَػْيخيث )أصميا : كرث(  ٌُساز ( أصميا : كقت )  ُمَػْيِقيت ٌُلاخ
   ُمَػْيِديغ ) أصميا : كزف ( ٌُصاْ

 

ا  : 
 
 املسكة تسكٍة إضايف تصغري االسى  خايس

 . الترغيخ وُتطّبق عميو أحكام فقط  صجر االسػاالسػ السخكب ُيرّغخ  

 ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ 
 ُجَسّيل الجيغ طِاي اًدًٕ ُعَسيِّج الجيغ عِاد اًدًٕ ُعَبْيج هللا عتد هللا

 ُبَجْيخ الجيغ ةدز اًدًٕ ُتَػْيج الجيغ داض اًدًٕ ُسَيْيف الجكلة طٌف اًدوًح
     ُدَكْيَخة األرقع داز الأزكّ
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ا  : 
 
 اجلًىع تصغري  سادس

ح  ( أ
ّ
 مجع انقه

 (. ُيرغخ عمى لفعو، أي ال يشعخ إلى مفخدة . وأوزان جسع القمة ىي : )أفعال ، أفُعل ، أفعمة ، فِّعمة
 ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخاالسػ  ترغيخه السكّبخ االسػ ترغيخه السكّبخاالسػ 

 ُأَشْيِعسة أظعِح أَُغْيراف أغصاْ ُأَنْيِيار أٓهاز ُأَصْيحاب أصحاب
 ُغَمْيسة ِغٌِح  ُصَبّية ِصتٌح ُأَسْيصخ أطعس ُأَرْيِغفة أزغفح

  ُأَرْيجل     أّزُطٍ     
 مجع انكثسج  ( ب

أو محكخًا غيخ عاقل ُجسع جسع  مؤنثٍّ  يرغخ مفخده ، فإن كان محكخًا عاقًًل ُجسع جسع  محكخ سالسًا، وإن كان مؤنثاً 
 .سالساً 

 مًلحعات ترغيخ الجسع ترغيخ السفخد السكّبخاالسػ 
ميؼ : ُرَجْيل  لٌ جُ رَ  زطاي ي  مؽن / ُرج  ي   هفشده هزكش عاقل " َسُجل "، ُجوع َجوع هزكش صالن   ُرج 

ي عخيؼ شاعخ : شػيعخ  شعساء ي عخون/ ُشؽ   هفشده هزكش عاقل " شاعش"، ُجوع َجوع هزكش صالن   ُشؽ 

ي كبؽن / راكب : ُرَكْيكب زهتاْ ي   ُرو   هفشده هزكش عاقل " ساكب " ، ُجوع َجوع هزكش صالن كبيؼُرو 

 هفشده هزكش عاقل " خبٍش " ، ُجوع َجوع هزكش صالن خيؼُخب ّيخون / ُخب يّ  خبيخ : ُخَبّيخ دتساء

ي قجون / ناقج : ُنَػْيقج ٓلاد قج ُنؽ  ي   هفشده هزكش عاقل " ناقذ " ، ُجوع َجوع هزكش صالن يؼُنؽ 

ئميؼ   سائل : ُسَػْيئل َطُؤوي ي  ئمؽن / ُسؽ  ي   هفشده هزكش عاقل " صائل " ، ُجوع َجوع هزكش صالن ُسؽ 

ي قات كرقة : ُكَرْيقة وزق  هفشده هؤنث "وسقت" ، غٍش عاقل ُجوع َجوع هؤنث صالن ُور 

ي ًلت نخمة : ُنَخْيمة  ٓذٍ  هفشده هؤنث "نخلت" ، غٍش عاقل ُجوع َجوع هؤنث صالن ُنخ 

 هفشده هؤنث "كأس" ، غٍش عاقل ُجوع َجوع هؤنث صالن ي داتُكؤ   كأس : ُكَؤْيدة هؤوض

 هفشده هزكش غٍش عاقل "جبل" ، ُجوع جوَع هؤنث صالن ُجب ي ًلت جبل : ُجَبْيل طتاي

شاتُشؤ   شأف : ُشَؤْيغ شؤوْ  هفشده هزكش غٍش عاقل "شأى" ، ُجوع جوَع هؤنث صالن ي 

 
عا املركس واملؤَث انساملاٌ ( خ

ْ
ً
َ
 ُيرغخ مفخدىسا ، ثػ تخد إلييسا عًلمة الجسع.   ج

 ترغيخ الجسع ترغيخ السفخد السكّبخاالسػ  ترغيخ الجسع ترغيخ السفخد السكّبخاالسػ 
تِّبيؼ كاتب : ُكَػْيتب هادتٌٕ ي  ي عات ساعة : ُسَػْيعة طاعاخ ُكؽ   ُسؽ 
ي شات جفشة : ُجَفْيشة طفٔاخ ّيفؽن/ ضخيف : ُضَخّيف ؼسًفىْ ُجف  يّ  ُظخ   فيؼُظخ 
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 الإضــافــــح :
  

 ، كيدسى الثاني مزاؼ إليو . مزاًفاىي ندبٌة بيغ اسسيغ ، ُيدسى األكؿ 
 

دذوىْ الإضافح 

 ُٕ زهٌٕٔ :

  - أ
 ، كُيعخب بحدب مػقعو مغ الجسمة . لسزاؼأ( ا - ب
 مزاؼ إليو مجخكر بػ.... ، أك في محل جخ باإلضافة. عّخؼالسزاؼ إليو : كيب(  - ت
  - ث

 أُىز ددًٔا 

 عٌى الإضافح :

 
 إليو . مزاًفاة غيخ مشػف بعج اسع نكخة غيخ مشػف يعخب عّخفاالسع الس  -ٔ

 كبيخةٌ  السجرسةِّ مثل : شجخُة         
 إليو .  مزاًفااالسع الشكخة السشػف بعج اسع نكخة غيخ مشػف يعخب   -ٕ

 . عاقلٍّ مثل : ذىُغ          
 إليو .  مزاًفاأي ضسيخ يترل باسع أك ضخؼ يعخب   -ٖ

 جسيمٌة . كمثل : مجرستُ          
 األسساء بعج الطخكؼ تعخب مزاؼ إليو .   -ٗ

 . الغرؼِّ مثل : العرفػر فػؽ           
 

 ٌُحىؼاخ 
 

 ُتححف مؼ السزاف : أل التعخيف ، التشؽيؼ ، ونؽن التثشية أو الجسع. -1
 اؤتى باسػ بعجه إلكدابو تعخيفً عشجما يكؽن االسػ األول نكخة دال عمى عسؽم يُ  -2

 .عشج الدامع  اوتحجيجًا وبالتالي تؽضيحً 
 

 الأُــــــشــــــــــٌـــــــح
 

 1ُشاي / 
 

 فمْع        ُأذنْب كإْف كثخت في األقاكيُل  الؽشاة بأقؽالِّ قاؿ كعب بغ زىيخ : ال تأخحني 
 : اسع مجخكر كعالمة جخه الكدخة ، كىػ مزاؼ.  أقؽال

 : مزاؼ إليو مجخكر كعالمة جخه الكدخة . الؽشاةِّ 
 " الؽشاة "، وححف التشؽيؼ بدبب اإلضافة، وبإضافة " أقؽالٍّ  أصل الكمسة نكخة مشؽنة 

 . توّضحو  جدت الكمسة"ح  
 

 2/ ُشاي 
 

 بإخالٍص. بؽاجباتومسا تعشيِو السػاششُة الحّقة أف يقػـ السػاشغ 
 اسع مجخكر كعالمة جخه الكدخة الطاىخة عمى آخخه ، كىػ مزاؼ. واجبات :

 ضسيخ مترل مبشي عمى الكدخ في محل جخ مزاؼ إليو.   الياء :
 مزاف إليو ذا اترل الزسيخ باالسػ اترااًل مباشخًا فإنو يكؽن مبشيًا في محل جخإ . 
 

 : اإلضافة الخامسةالوحدة 
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 4ُشاي / 
 

ًْ  قول تعوىل :   . (2( َمو َأْغـَىَٰ َعـُْه َموُلُه َوَمو َكَسَى )1ََلٍَى َوَتىَّ ) َيَدا َأِب َتبَّ
 فاعل مخفػع كعالمة رفعو األلف ألنو مثشى ، كىػ مزاؼ . يجا :

 مزاؼ إليو مجخكر كعالمة جخه الكدخة الطاىخة عمى آخخه. أبي :
 أصل الكمسة ىؽ "يجان" ، وححفت الشؽن بدبب اإلضافة ألنو مثشى . 

 
 

  : 52ص ( 1 ) تدرية
 :يأتي ما في إليو والسزاف   السزاف   عيِّؼ
ْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِؼَقوَمِي َفَؿن ُزْحِزَح َعِن الـَّوِر َوُأْدِخَل اْلَ ُكله  :  قول تعوىل -ٔ ََم ُتَوفَّ ـََّي َفَؼْد َفوَز َوَمو اْْلََقوُة َكْػٍس َذائَِؼُي ادَْْوِت َوإِكَّ

كْ  َّٓ َمَتوُع اْلُغُرورِ الده  .  َقو إِ

 السخُء بأصغخيو : قمبو كلدانو  -ٕ
 السكارـُ  الكخاـِ  قجرِ  عمى كتأتي      العدائعُ  تأتي العدـِ  أىلِ  قجرِ  عمى: الستشبي قاؿ -ٖ
 .ىجفظ نحػَ  كامسِ  بحاسجيظ تباؿِ  ال   -ٗ
 الّدمافِ  نائبةُ  نابتظَ  إذا      ذخخٍ  أجلّ  فْيػ أخاؾَ  أخاؾَ : الّصغخائي الّجيغ مؤيج قاؿ   -٘
 . الَػَشلِ  عغ ُيغشي ما البحخِ  ُلّجةِ  في: الباركدي قاؿ   -ٙ

 52 / ص 1إجاتح تدرية 
 

السزاؼ  السزاؼ  
 إليو

السزاؼ  السزاؼ 
 إليو

السزاؼ  السزاؼ 
 إليو

السزاؼ  السزاؼ 
 إليو

السزاؼ  السزاؼ 
 إليو

 اٌغغٚع ِزبع اٌم١بِخ ٠َٛ وُ أخٛع اٌّٛد طائمخ ٔفؾ وً 1

  اٌٙبء ٌـبْ اٌٙبء لٍت اٌٙبء أصغغٞ 2
 اٌىغاَ لضع اٌؼؼَ أً٘ أً٘ لضع 3

 اٌىبف ٘ضف ٘ضف ٔذٛ اٌىبف دبؿضٞ 4

 اٌؼِبْ ٔبئجخ طسغ أخً اٌىبف أسب 5

     اٌجذغ ٌجخ 6
  
  

 3ُشاي / 
 

و  قول تعوىل :    . فِْتـًَي ََلُْم َفوْرَتِؼْبُفْم َواْصَطِزْ  ُعْرِشُؾوا الـَّاَقةِ إِكَّ
 خبخ إف مخفػع كعالمة رفعو الػاك ألنو جسع محكخ سالع ، كىػ مزاؼ. : مخسمؽ

 مزاؼ إليو مجخكر كعالمة جخه الكدخة الطاىخة عمى آخخه. الشاقة :
 أصل الكمسة ىؽ "مخسمؽن" وححفت الشؽن بدبب اإلضافة ألنو جسع محكخ سالػ . 
 



 

   24 
 

 :  ويا ٌالشيها يٍ األمساء صىز املضاف إنٍه 
 ُفسدًا  أولاً :

ًِا ؼاهساً .   ( أ  اط

 سيؤكُب يػمًا         إذا ُرزَؽ الدالمَة كاإليابا وكل مدافخٍّ :  الّذاعخقاؿ  -ٔ
        مدافخٍّ  اسػ مفخد ظاىخ  :  السزاف إليو    السزاف : كل -ٕ

 

 ضٌِساً   ( ب

 

 

 

 

 

 هلا ، هٌذا       

 . إعخاب االسع السقرػرعخباف تُ اسع ضاىخ  لػ ) كال ، كمتا ( إذا أضيف - أ
ـََّتنْيِ   قول تعوىل : مثاؿ :    ًْ ُأُكَؾَفو  كِْؾَتا اْْلَ  . آَت
مشع مؼ ظيؽرىا التعحر كمتا : مبتجأ مخفؽع وعًلمة رفعو الزسة السقجرة عمى األلف  

 الجشتيؼ : )مزاف إليو( مجخور وعًلمة جخه الياء ألنو مثشى .  . وىؽ )مزاف(
 
     ممحًقا بالسثشى   ضسيخ السثشى ) ىسا ( تعخباف  لػ ) كال ، كمتا ( إذا أضيف - ب

 . بالياء  جخ ويُ  بشرباأللف ويُ  خفعبالسثشى يُ  السمحق
 مثاؿ : 

 مغ أدباء األردف السبجعيغ. كًلىسااألديباف مؤنذ الّخزاز كىاشع الغخايبة 
 .كًلىسا : تؽكيج معشؽي مخفؽع وعًلمة رفعو األلف ألنو ممحق بالسثشى وىؽ مزاف 

 ىسا : ضسيخ مترل مبشي عمى الدكؽن في محل جخ )مزاف إليو( .
ا يا تالشو اإلضافح إىل املفسد : 

 
 أمساء غانث

 

 كتٍ ، ةعد -1

  
 السغيب . قبل  كصمتظ  ( أ

ِذِه اَّللَُّ  قول تعوىل :  (ب قِي َهَٰ َأْو َكولَِّذي َمرَّ َعَذَٰ َقْرَيٍي َوِهَي َخوِوَيٌي َعَذَٰ ُعُروِشَفو َقوَل َأكَّىَٰ ُُيْ

و َفَلَموَتُه اَّللَُّ ِموَئَي َعوٍم  َبْعَد   . َمْوُِتَ

*************************************************** 
 .قج يشقطعان عؼ اإلضافة وبيشيان عمى الزػ  ( قبل كبعج  )     فائجة:

 قول تعوىل :  مثاؿ : 

        َوَيْوَمئٍِذ َيْػَرُح ادُْْمِمـُوَن  َبْعُد َوِمن  َقْبُل ِف بِْضِع ِسـنَِي َّللَِِّ اْْلَْمُر ِمن . 
  

 

 أيِ  -2

  
 تكخـْ يكخْمظ. أّي إندان   : الذخشية   ( أ

 االستفيامّية :  ( ب
 السيحب أّي الخجالِّ قاؿ الشابغة : كلدت بسدتبٍق أخًا ال تمّسو       عمى شعث 

   )) إنداف ، الخجاؿ : اسساف ضاىخاف ( 
 

 َُعَ  -3

  
ضخؼ ، يالـز اإلضافة إلى السفخد ، كال يزاؼ إلى جسمة ، كتتحجد داللتو عمى ىػ 

 . الدماف أك السكاف مغ السزاؼ إليو
ا  َعَع اْلُعْسِ إِنَّ  قول تعوىل :    .ُيْْسً
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 :  53ص(  3 ) تدرية 
 :يأتي مّسا كلٍّّ  في إليو السزافِّ  نؽع   بيِّؼ   ثػ   إليو، والسزاف   السزاف   عيِّؼِّ  
 

وُب  قول تعوىل :   -1 ًَ اْلَوهَّ ًي إِكََّك َأك ُدكَك َرْْحَ َٓ ُتِزْغ ُقُؾوَبـَو َبْعَد إِْذ َهَدْيَتـَو َوَهْى َلـَو ِمن لَّ ـَو   . َربَّ

 .الخالّجة السعخكةِ  رياحُ  تيب   حيثُ  اليخمػؾ نيخِ  عمى لمجمػسِ  نفدي تذتاؽُ   -ٕ
 يدكؿُ  فيلْ : الّذاعخ قاؿ سافخُت، كَيْرحُبشي حيُث استقمَِّت الّشُجبُ يدافُخ عمسي حيُث   : األنجلديّ قاؿ ابغ حـد   -ٖ
 فخقجْ  أنتَ  كال فحسةٌ  أنا ما        عّشي بػجيظَ  ُتِسل ال أخي يا:  ماضي أبػ إيمّيا قاؿ  -ٗ
 .الّشيخ ضّفتي عمى يانعةٌ  األشجارُ   -٘
 يبتدعُ  الّميثَ  أفَّ  تطشَّغَّ  فال           بارزةً  الميِث  نيػبَ  رأيتَ  إذا:  الّذاعخ قاؿ   -ٙ
 أُفقُ  بعَجه لُربحٍ  يكػفُ  كىلْ       ُأُفقٍ  عغ الميلِ  حجادُ  -ٚ
 فاشسة كأمل كمتاىسا استحقتا جائدة الّتفػؽ.  -ٛ
 .حّمػا حيثُ  كالكخامةُ  العّدةُ  معيع تديخُ  الياشسيػف   -ٜ
 

  
  
  

  
 

 سآًٌا ، طـــِـــٌــح 

 

 حٌصُ  (1

 
 . الجسلضخؼ مكاف مبشي عمى الزع في محل نرب، كيختز باإلضافة إلى 

 قول تعوىل : 

  ْمِمَن َحتَّىَٰ ُكْمَتىَٰ ِمْثَل َمو ُأوِِتَ ُرُسُل اَّللَِّ  اَّللَُّ َأْعَؾُم ْم آَيٌي َقوُلوا َلن كه َعُل  َحْقُث َوإَِذا َجوَءُْتُ  .  ِرَسوَلَتُه  جَيْ

 
 

 إذا (2

 
ضخؼ مبشي عمى الدكػف لمجاللة عمى السدتقبل في محل نرب عمى الطخفية . كيختز باإلضافة 

 إلى الجسل .
ْقِل  قول تعوىل :   َحى  َوالؾَّ  .  إَِذا َشَجىَوالضه

 
 

 إذّ  (3

 
 . ضخؼ زماف مبشي عمى الدكػف يجؿ عمى الدمغ الساضي في محل نرب

 السصُخ. إذ  ىطلجئت مثاؿ : 
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 53 / ص 3إجاتح تدرية 

 السزاف إليو السزاف  السزاف إليو السزاف  السزاف إليو السزاف  
 ن     ٌضْ ٘ض٠زٕب ئط ٔب لٍٛة  -1

 ِفغص ) ظ١ّغ ( خٍّخ ِفغص ) ظ١ّغ ( صؽر السزاف إليو 

  
 السزاف إليو السزاف  السزاف إليو السزاف  السزاف إليو السزاف  

 رٙت    د١ث   ا١ٌغِٛن ٔٙغ ا١ٌبء ٔفؾ  -2

 خٍّخ ِفغص ) اؿُ ظب٘غ ( ِفغص ) ظ١ّغ ( صؽر السزاف إليو 

 
 السزاف إليو السزاف  السزاف إليو السزاف  السزاف إليو السزاف   -3

 اؿزمٍذ   د١ث ؿبفغد د١ث ا١ٌبء ػٍُ 

 خٍّخ خٍّخ ِفغص ) ظ١ّغ ( صؽر السزاف إليو 

 
 4-  5-  6-  
 السزاف إليو السزاف  السزاف إليو السزاف  السزاف إليو السزاف  
 ا١ٌٍث   ١ٔٛة    إٌٙغ     ظفزٟ    اٌىبف      ٚخٗ    

 ِفغص ) اؿُ ظب٘غ ( ِفغص ) اؿُ ظب٘غ ( ِفغص ) ظ١ّغ ( صؽر السزاف إليو 

 
   السزاف إليو السزاف  السزاف إليو السزاف   -7

   اٌٙبء    ثؼض   ا١ًٌٍ دضاص 
  ِفغص ) ظ١ّغ ( ِفغص ) اؿُ ظب٘غ ( صؽر السزاف إليو 

 
   السزاف إليو السزاف  السزاف إليو السزاف  

ّٛق   خبئؼح    ّ٘ب وٍزب  -8    اٌزف
  ِفغص ) اؿُ ظب٘غ ( ِفغص ) ظ١ّغ ( صؽر السزاف إليو 

 
   السزاف إليو السزاف  السزاف إليو السزاف  

   دٍٛا       د١ث    ُ٘ ِغ  -9
  خٍّخ ِفغص ) ظ١ّغ ( 
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 أحــــوـاَ اًِـــضـاف إًى ًـــاء اًِـــذــوــٌـّ
 

 !صجيقِّــيقاؿ محسػد دركير : يا مثاؿ : 
 أرُضشا ليدت بعاقخ                              

 .كل أرٍض كليا ميالدىا                             
 إلى ياء الستكمػ . مزاًفا:  اسػ مفخد صحيح اآلخخ ،  صجيق 

ي  صجيقِــّالفتح .   وجاز في الياء التدكيؼ أو،  لسشاسبة الياء الستكمػآخخ السزاف تججه مكدؽًرا     ي  أو صجيقِــّ
 

خ آخخه ياء الستكمع أضيف االسع إلىإذا  (1  الفتح . وجاز في الياء التدكيؼ أو،  لسشاسبة الياء ؛ ُكدِّ
 

و َعَذَٰ َغـَِؿى َوىِلَ فِقَفو َمـ َوِرُب ُأْخَرىَٰ  َظَصايَ َقوَل ِهَى  قول تعوىل  :  -ٔ ُمْا َعَؾْقَفو َوَأُهشه ِِبَ  .  َأَتَوكَّ

 . = عراَي  الستكمع السفتػحة  ي إضافتو لػ + راْ اسع مقرػر آخخه ساكغ : ع          
 

 في الغخبة شػيمة. لياليّ ال شيء يعجُؿ الػشَغ ، فقج كانت  -ٕ
 (( . ليالي + ي = لياليّ اسع مشقػص ) ليالي ( أضيفت إلى ياء الستكّمع ، فأدغست ياؤه في ياء السزاؼ إليو . ))  
 

 ) السثشى ُيفتح ما قبل الياء (   السخاصسيغ. صجيقي  في تقخيب كجيات الشطخ بيغ  أفمح مدعايَ    -ٖ
  .  صجيقيغ + ي = صجيَقيّ السثشى 

 
ي  ؛ فيع  ُمعمسِّي  أحتـخ  -ٗ ي  إلى شخيق العمع ، فتحّية تقجيٍخ إلى  ُمخشجِّ  ) الجسع ُيكدخ ما قبل الياء (األكفياِء. ُمعمسِّ

  .   معمسيغ + ي = معمِسّي  
 مخشِجيَّ   ← )قمبت الػاك ياًء ثع تجغع(  ←ي= مخشجكي  مخشجكف +

 معمسيغ + ي = معمِسّي   
 

تدكيؼ  وجب،  جسع محكخ سالػ، أك  مثشى، أك  اسػ مشقؽص، أك  اسػ مقرؽرإذا اترمت ياء الستكمع مع  (2
 . آخخه وفتح الياء

 . االسع الحي يشتيي بألف :االسػ السقرؽر  
 بياء .االسع الحي يشتيي  :السشقؽص االسػ 
 عشج اإلضافة  . تححؼ الشػف :    السثشى

 عشج اإلضافة  . تححؼ الشػف : جسع السحكخ الدالػ 
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 : 55+ ص54ص(  4 ) تدرية
 :آخخِّه حالة   مبّيًشا يأتي مّسا كلّ  في الستكّمػ ياء إلى السزاف استخخج

ُه  قول تعوىل:  -1 ودُِونَ َقوَل َمَعوَذ اَّللَِّ  إِكَّ َٓ ُيْػِؾُح الظَّ ُه   .   َربِّ َأْحَسَن َمْثَواَي إِكَّ

ْكتُ   : قول تعوىل -2 ِخيَّ إِِنِّ َكَػْرُت بََِم َأْْشَ ِخُؽْم َوَمو َأكُتم بُِؿْْصِ و َأَكو بُِؿْْصِ ودنَِِي َفََل َتُؾوُموِِن َوُلوُموا َأكُػَسُؽم  مَّ ُؿوِن ِمن َقْبُل إِنَّ الظَّ

 .   َألِقمٌ  ََلُْم َعَذاٌب 

 . جسيعيع كناصِحيَّ  كالّجيَّ  أحتـخ -ٖ
 . الّذخكة تخّز  الّتي القانػنّية الّذؤكف  في كمَّيع محاميّ  أستذيخُ : الّذخكة مجيخ قاؿ -ٗ
 .سيدكؿ الفجخ بشػر الميلِ  فطالـ تحدف؛ ال فتاي يا -٘
 ِكخاـُ  َعَميَّ  ضّشػا كإفْ  كأىمي          عديدةٌ  عميّ  جارْت  كإفْ  بالدي: الّذاعخ قاؿ -ٙ
 .العالية اليسعِ  ذكي  مغ رفاقي تخّيختُ  -ٚ
 : رؤيا قريجتو في الّربػر عبج صالح قاؿ -ٛ

 كجػاب قخارٍ  مثلٍ  كبكائي ضحكي يتآلف
 .كضياعي زىػي  مغ حبال أجّجؿ
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 زةٍ  -1

 ُشىاي

 ٠ىـغ آسغٖ ، ٠ٚجٛػ فٟ ا١ٌبء اٌفزخ أٚ اٌزـى١ٓ.

 فزخ ا١ٌبء .٠جت رـى١ٓ آسغ اٌّعبف ٠ٚجت 

2-   ٍ  ٠جت رـى١ٓ آسغ اٌّعبف ٠ٚجت فزخ ا١ٌبء . ةِصرد

3-  ٍِ  ٠جت رـى١ٓ آسغ اٌّعبف ٠ٚجت فزخ ا١ٌبء . واًدي  + ٓاصِح

 ٠جت رـى١ٓ آسغ اٌّعبف ٠ٚجت فزخ ا١ٌبء . ُحاٍُ -4

 ٠جت رـى١ٓ آسغ اٌّعبف ٠ٚجت فزخ ا١ٌبء . فذاي -5

 ٚخٛاػ رـى١ٓ أٚ فزخ ا١ٌبء .٠جت وـغ آسغ االؿُ  ةلادي + أهٌٍ -4

 ٠جت وـغ آسغ االؿُ ٚخٛاػ رـى١ٓ أٚ فزخ ا١ٌبء . زفاكٍ  -5

ضحوٍ ، ةوائٍ ، شهىي،  -8

 ضٌاعٍ

 ٠جت وـغ آسغ االؿُ ٚخٛاػ رـى١ٓ أٚ فزخ ا١ٌبء  .



 

   29 
 

  
 : 56+ص55ص(  5 ) تدرية

 :يأتي مسا كل في إليو والسزاف السزاف عّيؼ
ْح   قول تعوىل: -ٔ َسوِِن * َيْػَؼُفوا َقْوِِل  َربِّ اْْشَ ن لِّ ْ ِِل َأْمِري* َواْحُؾْل ُعْؼَدًة مِّ  .  ِِل َصْدِري* َوَيْسِّ

 قاؿ بجر شاكخ الّدياب:  -ٕ
 عيشاِؾ غابتا نخيٍل ساعَة الّدحْخ  
 أك شخفتاِف راح يشأى عشيسا القسْخ  

 ما أجسَل مشطَخ الّثمػِج فػَؽ قسع الجباؿ العالية! -ٖ
  أْف يكػف مجتسعو متقّجًما.كل  إنداٍف يػّد  -ٗ
  كال يميُغ إذا ما قّػَمْتو الُخُذْب  اعتجلْت           قّػمتيا : إفَّ الغرػَف إذاالّذاعخقاؿ  -٘
 نذخْت ُلَجْيُغ عمى صفحتيا اإللكتخكنّية مقالًة عغ أىسية الغحاء الستػازف. -ٙ
 الخمِج نفديقاؿ أحسج شػقي:  كششي لػ شغمُت بالخمِج عْشو       نازعتشي إليو في  -ٚ
ٛ- .  تجريُب الّصفِل عمى عبػِر الّذارِع كاجٌب مجتسعي 
 قاؿ الحدغ البرخّي: "رأُس السجمذ حيُث أجمُذ". -ٜ

 56+ص55ص /  5إجاتح تدرية 

 السزاف  السزاف  
 إليو

 السزاف السزاف 
 إليو 

 السزاف  السزاف 
 إليو

السزاف  السزاف 
 إليو

 ا١ٌبء لٛي    ا١ٌبء ٌـبْ ا١ٌبء أِغ ا١ٌبء صضع -1
  

  اٌـذغ ؿبػخ     ٔش١ً غبثزب اٌىبف ػ١ٕب -2
  

  اٌججبي لُّ       لُّ فٛق اٌثٍٛج ِٕظغ -3
  

4-   ُّ ٍْ و   اٌٙبء ِجزّغ       ئٔـب
  

ِّٛزٙب ئطا     -5 َِْزٗ اٌُشُشْت ئطا     ل ّٛ   ِب ل
  

  اٌغظاء أ١ّ٘خ        اٌٙبء صفذخ -6
  

  ا١ٌبء ٔفؾ       ا١ٌبء ٚؼٓ -7
  

  اٌشبعع ػجٛع اٌؽفً رضع٠ت -8
  

  أخٍؾ د١ُث    اٌّجٍؾ عأؽ -9
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 .  هع اإلجاتح 56ص ( 6 ) تدرية

 أعخب ما تحتو خط إعخاًبا تاًما .
 

 إّف تعميع الفتيات مغ دالئِل ُرقّي األّمة. ( ب .كنعذقو يعذقشا كشغٍ  في األىلُ  أقاـ حيث أَقْسشا ( أ

ُْ ـّىْٛ الرصبٌٗ ثّع١ّغ  أل ّٟ ػٍٝ اٌ : فؼً ِبٍض ِجٕ

 عفغ ِزذغن.

ّْ  : دغف رٛو١ض ٚٔصت .ئ

 

: ظ١ّغ ِزصً ِجٕٟ فٟ ِذً عفغ فبػً ِمّضَ ٔب 

 ٚخًٛثب.

ّْ ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزذخ اٌظب٘غح رؼ١ٍُ : اؿُ ئ

 ٚ٘ٛ ِعبف .

ًّ ٔصت، د١ُث ُّ فٟ ِذ ٌّ ػٍٝ اٌّع : ظغف ِىبْ ِجٕ

 ٚ٘ٛ ِعبف.

 ِعبف ئ١ٌٗ ِجغٚع ٚػالِخ خّغٖ اٌىـغح اٌظب٘غح .: اٌفز١بد

: دغف خغ .   صالئً: اؿُ ِجغٚع ٚػالِخ خغٖ اٌىـغح ِٓ : فؼً ِبٍض ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ اٌظب٘غ ػٍٝ آسغٖ.ألبَ

 اٌظب٘غح ػٍٝ آسغٖ ٚ٘ٛ ِعبف .

ّّخ، ٚ٘ٛ األً٘ : فبػً ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌّع

 ِعبف.

ّٟ اٌىـغح اٌظب٘غح ٚ٘ٛ : ِعبف ئ١ٌٗ ِجغٚع ٚػالِخ خغٖ ُعل

 ِعبف .

ٚاٌجٍّخ اٌفؼ١ٍّخ )ألبَ األً٘( فٟ ِذً خغ ِعبف  

 ئ١ٌٗ .

: ِعبف ئ١ٌٗ ِجغٚع ٚػالِخ خغٖ اٌىـغح اٌظب٘غح األِخ

 ػٍٝ آسغٖ .

 
 جمْبَغ اليػى مغ حيُث أدري كال أدري        عيػُف السيا بيغ الّخصافِة كالجدخِ  ( ت
 

 اٌظب٘غح ػٍٝ آسغٖ ٚ٘ٛ ِعبف .: ِجزضأ ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌعّخ عيػف 

 : ِعبف ئ١ٌٗ ِجغٚع ٚػالِخ خغٖ اٌىـغح اٌّمضعح ػٍٝ آسغٖ ِٕغ ِٓ ظٙٛع٘ب اٌزؼظع .السيا

 : ظغف ِىبْ ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزذخ اٌظب٘غح ٚ٘ٛ ِعبف .بيغَ 

 : ِعبف ئ١ٌٗ ِجغٚع ٚػالِخ خغٖ اٌىـغح اٌظب٘غح ػٍٝ آسغٖ .الخصافة

 : دغف ػؽف .      ك

 : اؿُ ِؼؽٛف ِجغٚع .جدخال

 : فؼً ِبض ِجٕٟ ػٍٝ اٌـىْٛ الرصبٌٗ ثْٕٛ إٌـٛح .جمْبغَ 

 : ظ١ّغ ِزصً فٟ ِذً عفغ فبػً ِمضَ ٚخٛثب  . الشدػة نػف 

 : ِفؼٛي ثٗ ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزذخ اٌّمضعح ِٕغ ِٓ ظٙٛع٘ب اٌزؼظع.اليػى 

 : دغف خغ .مغ

 خغ ثذغف اٌجغ .: ظغف ِىبْ ِجٕٟ ػٍٝ اٌعُ  فٟ ِذً حيثُ 

 : فؼً ِعبعع ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌعّخ اٌّمضعح ِٕغ ِٓ ظٙٛع٘ب اٌثمً ، ٚاٌفبػً ظ١ّغ ِـززغ رمض٠غٖ أٔب.أدري 

 دغف ػؽف . ك:

 ، ٚاٌفبػً ظ١ّغ ِـززغ رمض٠غٖ أٔب.: فؼً ِعبعع ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌعّخ اٌّمضعح ِٕغ ِٓ ظٙٛع٘ب اٌثمًأدري 
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 اإلجاتح .هع  57ص(  7 ) تدرية

 :يميو عّسا أجب ثػّ  الّذتاء، فرل عؼ يتحجث الّحي اآلتي الّشّز  اقخأ
 
 أنَت فرُل الحياِة لػالَؾ غرُت       أغشيات الّدّراِع إذ ما تديُل  

، مياّب الّخياح تشفخ البذائخ قبل كصػلظ، كتفتح شػفاُف الخيخأنت  ، جعمت الّخيَف أحمى مغ الحػاشي في ديػاٍف أنجلديٍّ
 فيػ أشخب مغ مدمار.    ، الػرؽ  األرض قمَبيا حيث يتياكى سقػشظ، أصبح الغرغ خفيًفا، المًعا، راقز

                                                                                                                                                              
 :  استخخج -ٔ

 لجً:           اسًسا يالـز اإلضافة إلى مفخد (أ 
 د١ُث ، ئط :    اسسيغ يالزماف اإلضافة إلى جسمة (ب 
 ؿمٛؼه ، ٚصٌٛه :                   مزاًفا إلى ضسيخ (ج 

 
 أعخب ما تحتو خط.  -ٕ

 : سجغ ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌعّخ ٚ٘ٛ ِعبف .شػفافُ 

 اٌظب٘غح . : ِعبف ئ١ٌٗ ِجغٚع ٚػالِخ خغٖ اٌىـغحالخيخ

 : ِعبف ئ١ٌٗ ِجغٚع ٚػالِخ خغٖ اٌىـغح اٌظب٘غح . لػرؽ ا
 

 ألْ ِب لجٍٙب ِْٕٛ .     ؟ لساذا ال يجػز أف تعخب كمسة )أنجلدّي( مزاًفا إليو مع أّنيا مجخكرة -ٖ
  ************************************************************************** 

  هع اإلجاتح . (  59+ ص 58 ص () 12 تدرية )
ص اآلتي ، ثن أجة عوا يليه: 

ّ
 اقرأ الن

  يا ُصَػيحبي، إّف معالجَة السذكالِت ال يحتاج مشظ إلى اصِصخاٍخ، بل أف تكػف أسباَبيا بعج تحجيِجىا، كَكْضِعظ العالَج  
 . السالِئَع ليا، فحيشئح ما أركع تجاكزىا كقج شبت نفدا!  
 

 عمى كل مسا يأتي:استخخج مؼ الشز مثااًل  -1
٠َٛذجٟ ٚصالٌزٗ اٌزذجت.    اسع مرغخ، كاذكخ داللتو - أ  . ُص

٠َٛذجٟ    .  مزاؼ إلى ياء الستكمع  - ب  . ُص
 
 . اٌىالَ اثزضاء فٟ ٚلؼذ ألٔٙب . عمل كجػب كدخ ىسدة )إف( في الشز -ٕ
 

 . ( اصصخاخ اإلبجاؿ في كمسة ) كّضح -ٖ
 افزؼً صبًصا فأثضٌذ ربء االفزؼبي ؼبء .أصٍٙب ) اصزغار ( ثض١ًٌ اٌّجغص ) صغر ( خبءد فبء 

 
١ٍَِّح ..    ( بعج، عالج صغَّخ االسسيغ ) -ٗ  ُثَؼ١ْض، ُػ
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 هع اإلجاتح .  (  58+  ص  57ص ) ( 9 )  تدرية 
ص اآلتي ، ثن أجة عوا يليه: 

ّ
 اقرأ الن

     قػلو: ال تكدخ أبجًا كل الجدػر مع مغ تحب، فخبسا  دبّية( مغ أجسل ما جاء في أعساؿ شكدبيخ األ انّ  " أي ُبَشّي، ) 
شاءت األقجار لكسا يػمًا لقاًء آخخ يعيج ما مزى كيػصل ما انقصع فإذا كاف العسخ الجسيل قج رحل، فسغ يجري فخبسا 

 أجسل.  يشتعخك ُعسخ

ق مشا أف نغخس فيو سيسًا أك نتخؾ لو كإذا قخرت أف تتخؾ حبيًبا أك صجيًقا فال تتخؾ لو جخًحا، فسغ أعصانا قمًبا ال يدتح
قت بيشكسا األياـ فال تتحكخ لسغ تحب  لحطة تذكيو ما أجسل أف يدتقخَّ في ركحيكسا دائسًا لحطات الّدمغ الجسيّل! فإف فخَّ

صت الحمػة ليحا اإلنداِف الّحي ارتب الّرؽرةغيخ كل إحداس صادؽ. كإذا سألػؾ يػًما عغ إنداٍف أحببتو فال تحاكؿ تذػيو 
بو فاجعْل مغ قمبظ مخبأ حيُث األسخاُر كالحكايا؛ فالحب  الّرادؽ ليذ مذاعخ كأحاسيذ فقط بل حب  ُمدداٌف بأخالؽ نبيمة 

 كقيع عطيسة."

 استخخج مؼ الّشّزِّ الّدابق ما يأتي: -1
 

ـ أحجىسا عمى اآلخخ. ( أ  جسمة جاء فييا الفاعل كالسفعػؿ بو ضسيخيغ مترميغ، ثّع بيِّغ حكع تقج 
 )أدججزٗ( رمضَ اٌفبػً ػٍٝ اٌّفؼٛي ثٗ ٚخٛثب .

 
 ( ئطا لغعد ( ) ئطا )               يالـز اإلضافة إلى جسمة. ااسس  ( ب

 
 جاء عمى بشية الّترغيخ، ثع بّيغ ُمكبَّخه، كما شخأ عميو مغ تغييخ عشج ترغيخه. ااسس ( ت

   ّٟ َٕ  : اثِٓىجغٖاالؿُ اٌّصغغ: ُث

 ) ألٔٗ اؿُ ثالثٟ أصٍٗ "ثٕٛ" ف١غص ٌٗ اٌذغف اٌّذظٚف ، ثُ رمٍت اٌٛاٚ ٠بء ثُ رضغُ( .  

 
  ضع اليسدة في مكانيا السشاسب لسا بيغ قػسيغ )اف(، ُمَعمِّاًل إجابَتظ. ( ث

ّْ ٚاٌـجت ألٔٙب خبءد فٟ اثزضاء اٌىالَ .     ئ

 
 بيِّغ اإلبجاؿ الّحي حرل عمى الكمسة )ُمدداف(.  ( ج

 )ِؼربْ( فأثضٌذ ربء افزؼً اٌؼائضح صاي ألْ فبء اٌىٍّخ ػاٞ ثض١ًٌ اٌثالثٟ ػاْ .ِؼصاْ أصٍٙب 

 
ْٕزظُغَن ػٌّغ       اٌصٛعِح                       . اضبط ما تحتو خط   ( ح ٠َ 
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 هع اإلجاتح . (  59ص ( ) 11 تدرية )
 اهأل الفراغ مبا يناسثه:

 . َجَعْمَشا َما َعَمى اأْلَْرِض ِزيَشًة لََّيا ِلَشْبُمَػُىْع َأي ُيْع َأْحَدُغ َعَساًل ِإنَّا  سبب كدخة ىسدة )إّف( في اآلية   -ٔ

 ألٔٙب ٚلؼذ فٟ ثضا٠خ اٌىالَ.     

 سبب تقجـ السفعػؿ بو كجػبًا عمى الفاعل في بيت أبي نػاس:  -ٕ

 كلكغ يديُخ الجػُد حيُث يديخُ   فسا جازه جػٌد كال حّل دكنو       

 ألْ اٌّفؼٛي ثٗ ظ١ّغ)ٖ( ٚ اٌفبػً اؿُ ظب٘غ ) خٌٛص (.خبػٖ خٛص : 

 َُ٘ع١ْجبدعشج ترغيخ )ىزاب( نقػؿ :  -3
 

 هع اإلجاتح . ( 59( )ص11تدرية )

 اضثط آخر ها حتته خط يف ها يأتي: 

 السؤمشيَغ،  أ١َِغيا   األصِة"ُحكي أّف رجاًل تكّمع بيغ يجي السأمػف، فأحدَغ، فقاؿ: ابُغ َمغ أنت؟ قاؿ: ابغ   -1

 قاؿ: ِنعَع الشَّدُب انتدبَت إليو".       

ُُحيُث  -2 ، يبجأ الشيػض بالػشغ.  اٌِؼٍ  الشافُع كالعسُل الجاد 
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  الثانيةالسلسلة 
 قـضـايـا أدبـّيــة

 :املادة املطلوبة للحفظ يف ٍزا الهتاب على اليحو اآلتي    أوًلا : 

 :نل مً حظب قشاس الوصاسة  الطلبة مخظة أبيات ػعشية / ال حيفظ  حيفظ   

 ػعش وصف الطبيعة -

 سثاء املذٌ واملنالو -

 ػعش املشأة يف األىذلع -

 الؼعش االجتناعي               -

 صذى الغضو الصلييب يف الؼعش -

 صذى الغضو املغولي يف الؼعش -

 املذائح اليبوية -

 

 ( ٍي مً أطئلة الهتاب املكشس .  ثاىًيا : األطئلة اليت أمامَا عالمة ) 

 

أو نلنة واحذة  احلشف األخري مع ضبط حشنتُ يف ىَاية األبيات  ثالًجا :  حفظ 

 44+44صاملطنوٌ  أولتحذيذ املظَش أو الغشض الؼعشّي   يف ىَاية األبيات

 

أو الهلنة اليت ييتَي  ىَاية البيتاحلشف األخري مع حشنتُ يف حفظ فكط  سابًعا : 

  مً دسوغ الؼعش يف اخلصائص الفيّية لهل  بَا البيت الؼعشي مً دوٌ حفظ البيت 

 لزلو الذسغ الؼعشّي .  ومت وضع لو إػاسة عيذ طؤال اخلصائص الفيّية 

 
 



 

   35 
 

 

 
 ؟األنجلديّ كأساليبو في العرخ  الّذعخ: ما األسباب التي أدت إلى تصّػر مزاميغ  ٔالدؤاؿ 

ةبْيل وجهوًة وي اليواول               ٍّ ةو السٍاس ٍّ  والبٍئٍة.  االجتهاً
 

 العرخ األنجلديّ مزاميغ الّذعخ كأساليبو في  تصّػركالبيئية التي أدت إلى  االجتساعّيةك  الدياسّيةالعػامل ما : ٕالدؤاؿ
ةنحرة األحساث  (أ  ٍّ  (ٕٕٓٓكزارة)                                                              وتًّوًها . السٍاس

ةجهال البٍئة  (ب  ٍّ  . اوتًوو تؾارَسه األٌسلس

ًّاسًاش  (ج   حٍاة حرَة واٌْتاح واٌسواج بالحقآات والضيوب األررى  . ال
 

 ا ؟كتشػع تزاريدي األنجلدّيةجساؿ البيئة ك  كتشّػعيا الدياسّية األحجاث مغ كثخة الّشتيجة: ما  ٖالدؤاؿ 
ًّاسًاش  (أ    .حٍاة حرَة واٌْتاح واٌسواج بالحقآات والضيوب األررى  ال

ًّ  الّضير تأّخر (ب   . بصلل طمًلا ووؾهوٌاا األٌسلس

  
 
  

  
 (ٕٛٔٓ)كزارة يغ. عمل ذلظ ؟  األنجلديّ  الّذعخاءت الصبيعة باىتساـ تأّثخ : اس ٔالدؤاؿ   

  سؤاؿ مغ الكتاب صأك بّيغ أسباب ازدىار شعخ كصف الصبيعة في األنجلذ (ٖٔ  ) 
1- ٌٔ  تًوو التؾارَس . جهالها الهتهحل 

 اًتسال الهًاخ .  -2

 ُسارة الهٍاه .  -3

 رغوبة األرؼ، ورؾرتها السائهة . -4
 
 (ٕٕٔٓ)كزارة ؟ األنجلدّيةالصبيعة  أك ماذا صقل / زّيغ جساؿ ؟  األنجلدّيةجساؿ الصبيعة كراء  مغ  الّشتيجة ما:  ٕالدؤاؿ  
ٍّ ػقل جهال القبٍية شوق   ا، ٓماى اإلٌتاج األٌسلس ا سلسا ا.الّضيرٍي وجيله رقٍقا ٌٔ هصا السٍاق ُشَراا رقٍقا  ي 

 

 (ٜٕٔٓ)كزارة .  : اذكخ أبخز مطاىخ شعخ كصف الصبيعة في األنجلذ ٖالدؤاؿ 
ةوْػّ البٍئة    -1 ٍّ  ًلى ٌحو ًام، وبٍاى وحاسًها والتًًَ بجهالها . األٌسلس

 وػّ الحسائق والرَاؼ والسهور نالًرجس واألقحواى والّسوسي والبهار والٍاسهٍي .   -2

ٍّاتوػّ    -3  ناألٌهار والبحار والسواٌق والبرك . الهائ

ًّاسوًاجاة القبٍية وبّج الههوم والهضاًر إلٍها وجْيلها تضارك    -4  أٓراحهن وأتراحهن . ال
 
  

 قضايا من الشعر في العصر األندلسي

 

 أوًلا: شعز وصف الطبيعة

 (ٕٕٔٓ)كزارة والضياصّي. واالجتناعّي الواقع البيئّياجلواىب األدبّية اليت تتصل بالّشعز األىدلضّي وكاٌ هلا دور يف بزوس 
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 مقصع مغ مطاىخ شعخ كصف الصبيعة.: اذكخ السطيخ الحي يسثمو كل  ٗالدؤاؿ    

 
 

 (ٜٕٔٓ+ٕٛٔٓكزارة )  خَّاءُ ػػػػػػالَقْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَب سَ َكال ُيفاِرُؽ فييا  فػػػػػػػػػػػػػػي َأْرِض َأْنَجُلٍذ َتْمتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح  َنْعساءُ   
 ْشعاءُ ػػػػػػػِي َص ػػػَكُكل  َرْكٍض ِبيا في الَػشْ  َكَكْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَف ال ُيْبِيُج األَْبراَر ُرْؤَيُتيا  
ٌة    ر  َحْربػػػػػػػػػػػػػ َكالِسْدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُظ ُتْخَبُتياَأْنياُرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِفزَّ  ػػاءُ ػػػػػػػػػػػَكالَخد  َرْكَضُتيا َكالج 
 َفِخيػػػػػػػػػػػػػػجًة كَتَػلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى َمْيَدىا السػػػػػػػػػػاءُ  َقْج ُميدْت مغ ِجياِت األْرِض ِحيَغ َبَجْت    
  ُجك كِلألْغراِف إْصػػػػػػػػغاءُ ػػػػػػكالصَّْيُخ َيذْ  ييا الدَّْىػػػػػػػُخ ِمػػػػػْغ َشػػػػػػػػػػَخبٍ ِلحاَؾ َيْبُدُع ف   

   ماٌء ك ضل  ك أشجاٌر ك أنيارُ            يا أىػػل أنجلذ   هلل دركعُ       
         

 (ٜٕٔٓكزارة ) َبَجْت ِلْمَبياِر َأْلػَيٌة          َتْعَبُق ِمْدكًا ُشمػُعيا َعَجػػػػػػػػبُ َكَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْج     
 ُرُؤكُسيا ِفّزة ُمػِرَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة          ُتْذِخُؽ نػًرا ُعيػُنيا َذَىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُ     
ياِض َحفَّ ِبِو          ِمغْ         سائِخ الشَّػِر َعْدَكٌخ َلِجبُ  َفُيػ أميُخ الخِّ

   (ٜٕٔٓ)كزارةا َليا َغيُخ َشْعِع الِسْدِظ مغ ريِق ػػػػػػػػػػػػػػػػػكم  ػػػػػػػػػج بّت أْلُثُسيا       يا ُرّب َسْػسَشٍة قػػػػػػ   
   ػي ِحْجػػػػػػػػػػػػػِخ َمْعذػؽِ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُمْرَفّخُة الػْسػػػػػػػػػػػػػػِط ُمْبيس  َجػانُبيا        َكَأّنيا عاِشٌق      

دْت  الجنانيخِ  مثل نخجذٍ  عمى            دراىعُ  الَبيارُ  ك خدٍّ  ُبُدط عمى    ُبجِّ
    

 َزئيػػػػػػػػخاتَخَكْت َخخيػػػػػػػػػَخ الساِء فيو  كَضخاغٍع َسَكشػػػػػػػػػػػْت َعخيَغ رئاَسٍة            
يا الَبّمػراػػػػػَفَكأنَّسا غّذى الّشزاُر ُجدػَميا        كأذاَب فػػػػػػػػػػػػػػػػي أفػػػػػػػػػاىِ       
في الّشْفِذ لػ كججْت ىشاؾ ُمثيخا    ُأُسػػػػػػػػػػػػػٌج كأّف ُسكػَنيا ُمَتحػػػػػػػػػّخٌؾ          

سُذ َتْجمػػػػػػػػػػػػ لػَنيا                َذ ُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراػػػػػػػػػػػػناًرا كأْلُدَشيا الّمػاح  كَتخاُليا كالذَّ
 عِ ػػَكَنْيٍخ كسػػػػػػػػػػػا ذابْت َسبائُظ ِفّزٍة        َحكػػػػػػػػػى ِبَسحانيِو انِعصاَؼ األراقِ       

ػاِرـِ        َفُق اْستػلى َعميِو اْحِسخاُره        َتَبّجى َخزيًبا ِمْثَل دامي الرَّ        إذا الذَّ
                  عِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػِو َنػاعِ ػػػػػػػػَميػػػػػالٌؿ أَلْدكاٍح عَ ػػػُعو في ُدْكَشٍة َبْعَج ُزْرَقٍة           ضِ ػػػػػػػػػػػػػكُتْصمِ         

 الَبْحُخ َأْعَطُع ِمّسا َأْنَت َتْحَدُبُو       َمْغ لْع َيَخ الَبْحَخ يػًما ما َرأى َعَجبا         
 
 
     

 ًلى ٌحو ًام، وبٍاى وحاسًها والتًًَ بجهالها . ة وْػّ البٍئة األٌسلسٍ  

 

 .هور وػّ الحسائق والرَاؼ والس

 ٍّ  ات والبرك .وػّ الهائ
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 (ٜٕٔٓكزارة ) كأرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَغ شّساِح الُحؤابِة َباذٍخ          ُيصاكُؿ أعشاَف الدساِء بغػػػاربِ     
 َيدػج  ميبَّ الخيِح مػػػػػػغ كّل كجيٍة         كيدحػػػػػػُع لياًل ُشيبُو بالسشاكػػػػػػػبِ     
 كقػٍر عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى َضيِخ الفالِة كأنُو        شػاَؿ الميالي ُمفِكٌخ بالعػاِقػػػبِ     
َثشي ليلُ        (ٜٕٔٓكزارة ) الُدَخى بالَعجائبِ  أَصْخُت إليِو كىػػػػػَػ أخخُس َصامٌت        فحجَّ

 في كصفيا كترػيخىا ؟  كاإلبجاعفي األنجلذ  الّذعخاءخػاشخ  بّيغ الدبب في إثارة:  ٘الدؤاؿ 
  ألى األٌسلس طبه جشَرة تحٍف بها الهٍاه وي خًلث جهات، وتمحر ٍٓها األٌهار.

  (ٕٕٓٓ+ٜٕٔٓ+  ٕٛٔٓكزارة ) عمى ذلظ .، كذكخ أمثمة لذعخ كصف الصبيعة  الفشّية: اذكخ الخرائز  ٙالدؤاؿ 
ٌٔ ػور طذوظ حٍة وبج الحٍاة ٍٓهاَستذسم التضذٍع،  -1 .وشلل بإبراز القبٍية   

 

ة التغوَر وجهاله.بسقّ  َّتغّ -2  
 

ٌٍ السهلة الواؿحة الهستهسة وي البٍئة َبتيس ًي األلْال الَرَبة، وًَحو إلى ا – 3 ةلهيا ٍّ التً  األٌسلس

 تمحر ٍٓها وناهر القبٍية الذًّلبة .

ح
ّ
 األتياخ التي تنتهي تـ :  اخلصيصح الفني

 إراقِمِ ،  إْصغاءُ ، ِب   (ٕٕٕٓ+ٕٕٔٓكزارة )     يستخدم التشخقص
واِرمِ ،  إراقِمِ ،  را،  ُب    ة التصوير ومجالهيّتصف بدقّ    َكواِظمِ ،  الصَّ

 

       ( مً دوٌ حفظ البيت ملعزفة اخلاصية أو الللنة اليت ييتَي بَا البيت الشعزي  احلزفحفظ فكط.) ؛ لتضَيل عليم 
 
 
  

 ؟  األنجلديّ : ما سبب اشتيار شعخ رثاء السجف كالسسالظ كتػسعو في العرخ  ٔالدؤاؿ  
        عمل ذلظ ؟  ا شعخيا قائًسا بحاتو.تػّسع شعخاء األنجلذ في رثاء السجف كالسسالظ حتى أصبح عشجىع غخًض 

      (ٕٛٔٓ)كزارة  غخًضا شعخياا قائًسا بحاتو . عمل ذلظ ؟ رثاء السجف كالسسالظأك غجا شعخ  ( ٚٔص) سؤاؿ مغ الكتاب       
ًّ وانب هصه ألى            األحوالالّضير األٌسلس

 حالة الؾيّ واالٌقسام والتْمل التً طهسها الحمن اإلسًلوً إباى ًغر ولوك القوائّ . -1

ةالتقلبات   -2 ٍّ  التً سازت شلل اليغر. السٍاس

 ًَة تلو األررى، خن اطتساز الهواجهة بٍي الهسلهٍي وأًسائهن وسقوـ الحواؿر اإلسًلوٍة وس -3

ةواإلوارات  سقوـ الههالل      ٍّ   واٌتهاءا بسقوـ األٌسلس ناولة.، األٌسلس

 ًلى وسى شاهبة، ووهالل زائلة . س كوال تًبئ ًي حسرة وألن طسَسَيبقغائ الّضيراءجازت قرائح  -4

 بها تًبئ ًي حسرة وألن طسَسَي  الّضيراءقغائس كوال جازت قرائح تعخيف شعخ رثاء السجف كالسسالظ :  *

 ٕ ًلى وسى شاهبة، ووهالل زائلة .                                                

 واملنالم املدٌ رثاء: ثاىًيا

 وًاجاة القبٍية
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  (  ٙٗص الكتاب مغ سؤاؿ+  ٚٔصسؤاؿ مغ الكتاب )أبخز مطاىخ شعخ رثاء السجف كالسسالظ  كّضح:  ٖالدؤاؿ. 

 (ٜٕٔٓ)كزارة                 تغوَر وا حلَّ بالهسى وي رراب وزوار، ووا ٌسل بأهلها وي نرب وؿٍق . (1

 الهوازٌة بٍي واؿً الهسى وحاؿرها . (2

 شْنر أسباب الهشَهة وي ؿيّ الهسلهٍي واٌقساوهن، وابتيازهن ًي تيالٍن السَي الحًٍّ . (3

 االستًجاز بالهسلهٍي واستًهاؼ ههههن وزًوتهن إلى ٌغرة إرواٌهن .  (4
 

 : اذكخ السطيخ الحي يسثمو كل مقصع مغ مطاىخ شعخ رثاء السجف كالسسالظ. ٗالدؤاؿ  
 
  
 ( ٕٕٓٓ+ٕٛٔٓ)كزارة عاَثْت ِبداَحِتِظ الِعجا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا داُر        َكَمحا َمحاِسَشظ الِبمػػػػػػػى َكالشَّػارُ     

َد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َجشاِبَظ ناِضػٌخ        َشاَؿ اْعِتػبػػػػػػػػاٌر فيَظ كاْسِتػْعباُر        َكإذا َتَخدَّ
َزػْت بَخَخابيا اأَلْقػالُخُصػػػػػُب بَأْىِميا        َأْرٌض َتَقاَذَفْت        (ٜٕٔٓ)كزارة   جارُ ػػػػػػػػػػَكَتَسخَّ
ياُر ِدياُر" اِف في َعَخصاِتيا      الَحَجثَكَتَبْت َيُج            "ال َأْنػػػِت َأْنػػػِت َكال الجِّ

      
ساُء بُسْدٍف رِائػػػػػػػػػٍح غػاِد            (ٕٕٓٓ)كزارةادِ ػػػػػػػػػػػَعمػػػى الَبياِليػِل ِمػػػػػْغ َأْبشػاِء َعبَّػ  َتْبكػػػػػػػػػي الدَّ
ْت َقػاِعُجىا   ػػػْع ذاَت َأْكتادِ ػػػَككاَنػػػػِت اأْلَْرُض ِمْشيُ          َعمػػػػػػػػػػػػػػى اْلِجباِؿ الَّتػػػػي ُىجَّ
 (ٜٕٔٓ+ٕٛٔٓ)كزارة ا كال بادِ ػػػػَفالَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـَ ال عاِكٌف فيي َكَكْعَبػػػػػػػػٌة كاَنػػػػػػػػػػِت اآلماُؿ تْعُسُخىػػػػػػػػػػػػا         
  ي َضػّع َرْحِمَظ َكاجَسْع ُفْزَمَة الدَّادِ ػػػػػف         ْح ػػػيا ضيُف َأْقَفخ َبيُت الَسْكُخماِت َفخُ  
ْىُخ َيْفَجُع َبْعَج العيِغ ِباألََثػِخ            فَ         سا الُبكاُء َعمى اأَلْشباِح َكالُرػرِ ػػػػػػػػػالجَّ
ُسخِ        ػُد َكالِبيُس ِمْثُل البيِس َكالد  ْىُخ َحْخٌب َكِإْف َأْبجى ُمدالسًة          َكالد   فالجَّ
ػِخ َكاألَّيػاـ ما َبِخَحْت           َمخاحٌل َكالَػرى ِمْشػػػػػػيا َعمػػػػػى َسَفػػػػػػػػخِ         َبشي السْطفَّ

 خِ ػػػػػػَ فػغ ضَ ػػّد كمػػع مغ عػػػػػَ ى َدعائػػعم          أيغ اإلباُء الحي أرَسْػا قػاِعَجه        
 َجرػػػػَ ى كػا عمػػػيػػػػػشػػٌج مػػػػػػِخد أحػػػػػَ ع يػػػمػػأيغ الػفاُء الحي أْصَفػا شخائعو          ف       
  ع َتقخِ ػػػَكلَ َسْغ فييا ػػصاَرْت بِ ػػػَعشيا استَ  كانػا َركاِسَي َأرِض َللَاِ ُمح َنَأكا               

 
     
     

         
ػِء اَل ُتْبقِ        ْتػُيْع ِبَأْنَجُلػٍذ ػَؾ َأَصابَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأَرى السُمػُ       ي َكاَل تَػَحرُ ػػػػػػػػػَدَكاِئُخ الد 

َجى َقَجٌر       َىَػى ِبَأنُجِسِيْع َخْدفًا َفَسا َشَعُخكا      َناُمػا َكَأْسَخى َلُيْعَ تْحَت الج 
 
 

 ووا ٌسل بأهلها وي نرب وؿٍق تغوَر وا حلَّ بالهسى وي رراب وزوار،

 * رخاء وسًَة بلًسٍة .

 

 الهوازٌة بٍي واؿً الهسى وحاؿرها

 

 ًي تيالٍنالهسلهٍي واٌقساوهن، وابتيازهن  شْنر أسباب الهشَهة وي ؿيّ

 السَي الحًٍّ
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بػيػػػػػلَ  إفَّ      أنػْػَجُلػػدػػػػػػػػػػػػػػػػا       هللا َخػػػْيػػػل بِػخػيػػِمػػظَ  َأْدِرؾْ       (ٜٕٔٓكزارة ) َدَرسػػػػػػػػا َمْشػجػاتػِيػا إلػػػػػػػػػى الدَّ
   ْمتَسػدػامُ  الشَّػرػخِ  ِعػػد   مػْشػظَ  َيػػَدؿْ  الَتَسَدْت       فمػعْ  ما الشَّرخِ  عديدِ  ِمغْ  ليا كَىْب      
ٍّ  : اذكخ أشيخ ما قيل في رثاء السجف كالسسالظ في األنجلذ.   ٘الدؤاؿ      ُف (ا) تشتيي بػػ / أٌب الَبقاء الرٌَِّْسية ٌوٌ
  اشتيخت قريجة أبي الَبقاء الخَّْنجي في رثاء السجف كالسسالظ أكثخ مغ غيخىا، بيغ سبب ذلظ. ٙالدؤاؿ :  

 (ٕٕٓٓ+  ٜٕٔٓ+ كزارة  ٚٔ) سؤاؿ مغ الكتاب ص                                                             
ٌٔ وجهوًها وسٌاا ووهالل .هً ال  (1  ترٌد وسًَة بيًٍها نالًهاشج السابقة بل ترٌد األٌسلس 

 . الّضاًرتيبر ًي تجربة حقٍقٍة ًاطها  (2

ًَ زوٌها  (3  (ٕٕٔٓكزارة ).بسأها بحمهة ًاوة، خن ػور وا حّل باألٌسلس وي رقوب جلٍلة ال ًساء ٍٓها وال تأّس
                                                                                                                                                       

ْنِجي . الفشّية: اذكخ الّدسة ٚالدؤاؿ    (ٕٕٕٓ)كزارة(فُ ا/ )تشتيي بػػالتي يسكغ استخالصيا في شعخ الخثاء كالسجف في نػنية الخَّ
           ٍّ    ة والحمهة الًابية وي التجارب الهرَرة.تَلب ًلٍه الًسًة السًَ

 ( ٕٛٔٓ)كزارة ؟  ، كذكخ أمثمة عمى ذلظ لذعخ رثاء السجف كالسسالظ  الفشّية: ما الخرائز  ٛالدؤاؿ 
 ًًس الحسَج ًّها حّل بالهسى والهوازٌة  بحرارة الياكْة وًهق الضيور باألسى والحسى َّتغّ - 1

ْىُخ َيْفَجُع َبعْ   (ٕٕٕٓ)كزارة  بٍي واؿٍها وحاؿرها .         َكالُرػرِ سا الُبكاُء َعمى اأَلْشباِح ػػػػػػػػػفَ     َج العيِغ ِباألَثَػِخ الجَّ
 

 تَلب ًلٍه الًسًة السًٍَة والحمهة الًابية وي التجارب الهرَرة. – 2

ػُد َكالِبيُس ِمْثُل البيِس      ْىُخ َحْخٌب َكِإْف َأْبجى ُمدالسًة          َكالد  ُسخِ فالجَّ        )    ٕٕٔٓكزارة        +   (َكالد 
 

 (ٕٕٔٓ)كزارة ساء، واالستْهام للتحسر والتْجى.َمحر وي استذسام أسالٍب اإلٌضاء القلبً، وحل: الً -3
 

 ملعزفة اخلاصية مً دوٌ حفظ البيت الشعزي ؛ لتضَيل عليم . فكط الللنة املخطوط حتتَا مً املجال حفظ   
  الدؤاؿ مغ الكتاب صشعخ رثاء السجف كالسسالظ بحخارة العاشفة. عمل ذلظ ؟  يّترف:  ٜالدؤاؿ (ٔٚ ) 

 ؛الّضاًرألى 

 ب . ى وال َتمّس ػازق ٍٓها َقول ، ٓهو ال َتغًّ  (أ 

ا   (ب  ـا وؤلها  ال وماى للتمّلّ ٍٓه  .َغّور واقيا

 َيّبر ًي وضاًره تجاه وا حّل بالهسى وأهلها . ٓجاءت وينن القغائس حشًَة بانٍة طجٍة .   (ج 
 

      
 (  ٕٔ) الدؤاؿ مغ الكتاب ص مكانة السخأة في األنجلذ. كّضح:   ٔالدؤاؿ 

ٌٔ الهجتهى  -أ  ًّ حنٍت الهرأة بهماٌة نبٍرة   . األٌسلس

ٌٔ الحٍاة الياوة، وتولت وًاػب وذتلْة، ٓماٌت ناتبة، وًالهة، وطاًرة .  -ب   طارنت 

ةٌالت الهرأة   -ج  ٍّ ا نبٍراا وي الحرَة . األٌسلس  قسقا

ًّ وناى لمحٍر وي الًساء ٌْوش   -ز   . سٍاس
 

 ثالًجا: شعز املزأة 

 

 االستًجاز بالهسلهٍي واستًهاؼ ههههن وزًوتهن إلى ٌغرة إرواٌهن
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 . سياسيّ : اذكخ أشيخ الشداء مغ األنجلذ ذاع صيتيغ كشاركغ في الحياة العامة كتػليغ مشرب أدبي أك  ٕالدؤاؿ  
ْرٌاِكً :  ٌُؾار بًت أٌب حَ  ( أ َِ ٌٔ اللَة والًحو والتْسٍر ولها وجلس ًلن .ٍاى ال  (ٕٕٓٓ+ٜٕٔٓ)كزارةًالهةا 

ٌٔ وجلسها لسراسة لهستمًْ :           واّلزة بًت ا  ( ب  (ٕٕٓٓ)كزارة        وٌقسه . الّضيرتجهى األزباء 
ًّ َوْرََن أم إِْسهاًٍل، وأَْسهاء بًت ُالِب :       ٌْوش   ( ت  . سٍاس

 
 (ٜٕٔٓ)كزارة  .ات الُسجيجات األنجلديّ ات الّذاعخ  :  اذكخ اشيخ ٖالدؤاؿ   

 .  وحْغة الّرنوٌٍة ، وتهٍهة بًت َوسّ ، وأم الَهًاء بًت القاؿً ،  وُحّساٌَة التَّهٍهٍة،  َحْهَسة بًت صَاز الُهَؤزِّب    

 
 

   . الرخاء ٌٔ  َحْهَسة بًت صَاز الُهَؤزِّب : ُلّقبت بذًساء الهَرب ألٌها قالت طيراا 

 ًْاطتهرت بالْغاحة والضير .  واّلزة بًت الهستم : 

 أقسم طاًرات األٌسلس .  ُحّساٌَة التَّهٍهٍة :   
  . الهسح ، الوػّ ، الْذرالتي نطست فييا السخأة ؟   الّذعخّية:  ما األغخاض  ٗالدؤاؿ  
 (ٕٕٔٓ+ٜٕٔٓ) كزارة التي نطست فييا السخأة السجح . عمل ذلظ ؟  الّذعخّية:  مغ األغخاض  ٘الدؤاؿ  

 للتيبٍر ًي وضاًر الوّز واإلرًلظ . - أ

  وي أجل تحقٍق رُبة شاتٍة وحل رٓى هًلوة أو كلب ٌجسة .  - ب
  (ٕٕٔٓ)كزارة  . وػّ حهسة بًت صَاز الهؤزب وازي آش السخأة . ىات مثااًل عمى " الػصف " في شعخ : ٙالدؤاؿ  
  .   حسبها وٌسبها وجهالها وًْتها ووهاراتها؟   األنجلدّيةبساذا كانت تفتخخ السخأة  :   ٚالدؤاؿ  
 ؟حدبيا كندبيا كجساليا كعفتيا كمياراتيا  ب األنجلدّيةما سبب افتخار السخأة  :  ٛالدؤاؿ  

  نوٌها تموى ًلى وقربة وي الهلوك واألوراء والوزراء .      
  لتيبر ًي نبرَائها والهباهاة بًْسها .. عمل ذلظ ؟   األنجلدّيةالفخخ كاف متشفذ لمسخأة :  ٜالدؤاؿ  
 
  (ٜٕٔٓ) كزارة .  ، كذكخ أمثمة عمى ذلظ األنجلديّ خرائز شعخ السخأة في العرخ  كّضح:  ٓٔالدؤاؿ  

ٌٔ وينهه قغائس قغٍرة ووققوًات تتغّ بوحسة الهوؿوو . -1  (ٕٕٕٓ+ٕٕٓٓ) كزارة  جاءت 

  التغوَر ببساكته وجهاله، ورلوه وي التملّ، ٓغوره تذؾى لياكْة الهرأة الهتسٓقة. َّتغّ  -2

 (ٕٕٕٓ+ٕٕٔٓ)كزارة                                                                                                      
 

حاخلصيصح 
ّ
 األتياخ التي تنتهي تـ :  الفني

 ـِ  ، ال   وخؾوه عن الّتؽّؾف  يّتصف التصوير ببساضته ومجاله
 ، السذتخي  لػع يثسػخِ  يّتصف بجامل التصوير 

 
        مً دوٌ حفظ البيت ؛ لتضَيل عليم (.ملعزفة اخلاصية حفظ فكط ) األحزف أو الللنة اليت ييتَي بَا البيت الشعزي 
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 ي في كل مغ السقاشع اآلتية . الّذعخ : استشتج الغخض  ٔٔالدؤاؿ  
 ( ٕٛٔٓ)كزارة    مأثخًة           كخػيػخ مػػُشػػتػػَػَجػػػٍع يػػمػػػػػػػػػًا لػػػػػػػخكادِ  الّشاسابغ اليذاَميغ خيَخ 

 إف ىدَّ يػـ الػغى أثشاء صّعجتِو          ركى أنابيَبيا مغ صْخؼ فخصادِ 
 قل لإلماـ أيا خيخ الػرى ندبًا            مػػػقاباًل بػػػػػيػػػػػغ آػبػػػػػاء ك أجػػػػػػػػجاد
 جّػدت شبعي كلع تخض الطالمة لي     فػيػاؾ فػزػل ثػشػاء رائػٍح غػػػػادي
  فإف أقست ففي نعساؾ عاشفة            كإف رحػمػت فػقػػػػج زكدتػػشي زادي

ػَعة                 َسػَقػتو الػاكَف الّجَيػع أبا الحديغ      إنػي إليظ أبػي العػػاصي ُمػَػجِّ
       كممَّػػكتػو مقاليػػػػج الشيػى األمػػػػػعُ      أنػت اإلمػاـ الحي انقاد األنػػػػاـ لػػو               

 
ْمػَزػػػػػػػػاِء كاٍد             سقاُه ُمَزاَعُف اْلَغْيِث العِسيع              (ٕٛٔٓ)كزارة   كقانا لفػحػػػػػَة الخَّ

 عِ ػػحممشا دْكَحػػػػػػػػػػُو َفحػشا عَمػْيشػػػػػػػػػػػا           ُحُشػَّ الُسْخِضعاِت عمى اْلَفِصي     
كح ِلْمَقْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب الدِكيعِ        كأْرَشفػَشػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى ضسأ ُزالاًل            َيػػػػػُخد  الخ 
 ػػػػػػعِ ػػػػػػى كاجيػْتَشا           َفَيْحُجُبػيا كيأَذُف لمشديػػػػػػػػػػػػػػيُرػػػػػػػػػػج  الذسذ أن     
 ػػػػػػػػب اْلِعْقِج الشَِّطيعِ َيخكُع حرػاُه حاِليَة اْلعػػػػػػحارى           َفَتْمسذ جانِ      

 
 جسيال ىي الذسُذ مدكشيا في الدساء       فعػػدِّ الفؤاَد عػػػداءً             
 كلْغ تدتصيَع إليظ الشدكال  و الرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد    ػػػػػػػػػػكلغ تدتصيَع إلي            

  
 يا رّبة الحدِغ بل يا رّبة الكـخ       ُغػّزي جفػنظ عّسا خّصو َقمسي

عِ ػػػػػػترّفحيِو بمحِع الػّد ُمشعسًة          ال تحػُفػمي بخديء الخّط كالكم  
 

 ي كلػػػػػػػػػػػع تتخيػخِ ػػػػػػػػَلػ كشت تشرُف في اليػى ما بيششا     لع تيػَػ جاريتػ    
   َكتخكػػػػػػػػػػػػػػػػَت غرشًا مثسػًخا بجسالػو        كجشحَت لمغرِغ الحي لػع يثسػخِ     
   كلقػػػػػػػػػػػػػػػػج عمست بأّنشػي بػجر الدسػا        َلكغ دىيت لذقػتػي بالسذتػخي     

   (ٕٕٕٓ)كزارة  تييا تيوُ أمذي مذيتي ك أك           لمسعالي صمحُ أنا وهللا أ             
 
  
 ؟   العخبيّ إباف الحكع  األنجلديّ السجتسع  بساذا امتاز:  ٔالدؤاؿ  

ٌٔ التًوو  -1       . االجتهاًً والتْاًل الحقا

  . واألزَاى األًراق وذتلْة ًًاػر وي تألّ  -2
 ؟ األنجلديّ  السجتسع كاألدياف كاألعخاؽ االجتساعي كالتفاعل الثقافي التشػع جعل ماذا : ٕ الدؤاؿ 

ًّ  الهجتهى وي جيل  والْمري. الحؾاري بًائه ٌٔ وتهٍسا وجتهيا األٌسلس
 

  ؟ األنجلديّ  السجتسع في كاألدياف كاألعخاؽ االجتساعي كالتفاعل الثقافي التشػع جعل كراء مغ الدبب مغ : ٖ الدؤاؿ 
ًّ  الهجتهى وموٌات واحترام والتساوح، التياَص ًلى القائهة األٌسلس حمام سٍاسة  . األٌسلس

 

 الشعز االجتناعي : رابًعا 
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 في األنجلذ ؟  االجتساعّيةفي الحياة  الّذعخما ىػ دكر  : ٗالدؤاؿ   
ةالحٍاة  الّضيروانب  (1 ٍّ ةػّور نحٍراا وي وناهر الحٍاة (2ٌٔ األٌسلس .  االجتهاً ٍّ  ٌٔ األٌسلس .  االجتهاً

 

 في األنجلذ ؟  االجتساعّيةالحياة شعخ  بّيغ مطاىخ :  ٘الدؤاؿ   
ٍّ تغوَر ًازات   -1 ٌٔ األٓراح واألتراح . األٌسلس  ٍي وتقالٍسهن 

ٌٔ األٌسلس وًاسباتهن ، ووًحهن حرَة اليبازة وإقاوة المًائس .  -2  وضارنة الهسٍحٍٍي 

ًّاسوػّ الههي التً َيهل بها  -3  ، وتغوَر وياٌاتهن . ال

ٌّ وػّ وناهر التقور   -4  (ٕٕٕٓ)كزارة  ) القغور ، الهساجس ، المًائس ( . اليهراٍ
 

  الدؤاؿ مغ الكتاب صفي األنجلذ .  االجتساعّية: اذكخ بعس العادات  ٙالدؤاؿ (ٖٔ )  
ًّاسرروج  -1 ٌٍ بهصه الهًاسبة السيٍسة . ال  لهراقبة هًلل اليٍس وٓرحتهن الَاورة بصلل وتبازل التها

ٌٔ األتراح واألحساى .لبس الحٍا -2  ب البٍؾاء 
 

 ( ٕٕٓٓ+ٜٕٔٓ) كزارة   ؟ االجتساعي لمذعخ الفشّية الخرائز ما:  ٚ الدؤاؿ  
ٌٔ وينهه وققوًات طيرَة قغٍرة . .1 ٌٍ .  جاء   (ٕٕٓٓ)كزارة  وحال : وػّ الههي ، تبازل الّتها

ةاللَة السهلة واأللْال  َوّهّ .2 ٍّ ٌٔ الهجتهى  االجتهاً ًّ السائسة   والوراقة . وحال : لٍلة اليٍس ،   . األٌسلس

ٌٍ البسٍقة و  .3     : وحال  السهلة . الّضيرَّةالغور  َوّهَّهٍل إلى الهيا
                    

    َأْصَفخْ ِإْذ َأْقَبَل الّشاس َيْشُطُخكَف ِإَلى           ِىاَلِلِظ الشِّْزِػ َناِحاًل 
ْػـُ ِفي ِىاَلِلُكُع            َىَحا الَِّحي اَل َيَكاُد َأْف    ( ٕٕٔٓارة كز )         َيْطَيخْ َبْل َأثََّخ الرَّ

      ُعخيافُ تكدػ العخاَة كجدسيا         صاحَبيا براحب إبخةٍ شبيُت   
 ملعزفة اخلاصية مً دوٌ حفظ البيت الشعزي ؛ لتضَيل عليم . حفظ مً املجال فكط الللنة املخطوط حتتَا  

 
 االجتساعي .  الّذعخ: استشتج السطيخ الحي يسثمو كل مقصع مغ مطاىخ  ٛالدؤاؿ 

 
    

 ( ٜٕٔٓ+ٕٛٔٓكزارة ( اَد ِإْحَداُنِظ الَِّحي َأْذُكخػػػػػػػػػَكعَ               َيا َلْيَمَة اْلِعيِج ُعْجِت َثاِنَية
 َيْشُطُخكَف ِإَلى           ِىاَلِلِظ الشِّْزِػ َناِحاًل َأْصَفْخ  الّشاسِإْذ َأْقَبَل 

ـِ اَل َأْكَثْخ ػػػا ِلمْ ػػػػػػػػػػػػػَفُقْمُت اَل ُمْؤِمًشا ِبَقْػِلَي َبْل              ُمَعخًِّض   َكاَل
ْػـُ ِفي ِىاَلِلُكُع            َىَحا الَِّحي اَل َيَكاُد َأْف َيطْ     َيْخ َبْل َأثََّخ الرَّ

 
َحى ِمْشُو َكَتْشَجى اأَلَصاِيلُ      َىِشيئًا َلَظ اْلِعيُج الَِّحي ِبَظ َأْصَبَحْت   َتُخكُؽ الز 

 َظ َقاِبلُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَفُبْذَخاَؾ َأْلٌف َبْعَج َعامِ          َتَمقَّاَؾ ِباْلُبْذَخى َكَحيَّاَؾ ِباْلُسَشى
 

 َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخؽ  ُسخكرٍ  َكَفرلُ  َفَدّخى  َسخى             ُأنذٍ  كاِفجُ  َلَييَشظَ 
 َأَرؽ  ُحدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغٍ  َثػبِ  َكِمغ َأراؽَ   ِبِو         ِكردٍ  ماءِ  ِمغ ِشئَت  َفسا

 الَذَفق َتحتَ  الَميلُ  ِاعَتَخَض  َكسا            َمشَحخاً  ِبوِ  َتجمى َكَسػداءَ 
  الَفػػػػػَمق َبياضِ  َعغ الُججى َسػادَ           َضحَػةً  َفخِكىا ِمغ َسَتخَمعُ 

ٌٔ األٓراح ) التهًئة باليٍس (تغوَر ًازات   األٌسلسٍٍي وتقالٍسهن 
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       إذا كاف البياُض لباَس ُحدٍف          بأنجلٍذ كذاؾ مغ الرػابِ 

 شيِبي        ألني قج حِدنُت عمى شبابيفيا أنا قج لِبدُت بياض 
    
  
     

 َغجاَة بكى السدف كاستْعبخا           رى السيخجاف قج اسَتبَذخاأ
 كسْخبمت األرض أفػاىيا             كُجّممْت الدشجس األخزخا

 فزّػعت السدَظ كالعْشَبخا           اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالخياح صشابيخىكىّد 
 اـ السقل بو السْكِثخاػػػػػػػػكس             ألصافيع الّشاستيادي بو 

 
     قُ ػػػػػػيػـٌ عميو مغ احتفائظ ركنَ     ُبذخى بيػـ السيخجاف فإنو   

 
 

  
 ( ٜٕٔٓ) كزارة  افُ ػػػػػػػػػػػػػػػػأكراُقيا كِثسارىا الحخم           أمَّا الػراقة فْيَي أنكج حخفةٍ  

   تكدػ العخاَة كجدسيا ُعخيافُ         شبيُت صاحَبيا براحب إبخةٍ 
  قمت الحجامُة أعمى عشج أقػاـ    قالػا الكتابة أعمى ُخّصة ُرفعت  

 
 
 
 

 َكَسا َكِسَع الَجالَلَة كالَكَساال           َكلمدَّاِىي الَكَساُؿ َسًشا َكُحْدًشا
 َسااَل ػػػػَكَلِكْغ ال ُيَحػاُط ِبِو جَ            ُيَحاُط ِبَذْكِمِو َعْخًضا َكُشػاًل 

 ِمػَغ الُحْدِغ اْخِتَيػاالكمْخَتاٌؿ          َكُقػٌر ِمْثَل ُرْكِغ الص ػِد َثْبتإل 
ْب   َكاَل َشْسًدا ُتِشيُخال َكال ِىػالال         َفَسا َأْبَقى ِشَياًبا لْع ُيَرػػَّ

ـُ             فيو شاب الجشى ، كفاح الِسَذع   كل قرخٍ  بعج الّجمذق يح
            

  ٌٔ لبس و االتراحتغوَر ًازات األٌسلسٍٍي وتقالٍسهن 

ٌٔ األتراح واألحساى  الحٍاب البٍؾاء 

 

ٌٔ األٌسلس و ًاسباتهن ، ووًحهن وضارنة الهسٍحٍٍي 

 وإقاوة المًائس حرَة اليبازة 

 

 وياٌاتهنوػّ الههي التً َيهل بها الًاس ، وتغوَر   

 

ٌٍوػّ     وناهر التقور اليهرا
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 (  لتحديد اجلانب الشعري   األندلسييف العصر معرفة احلرف األخري يف هناية األبيات ) قضااي من الشعر  

 مالحظات الشعري  الغرض)احملور/ املضمون(  احلرف الذي ينتهي به البيت

ح 
ع
عتٌ

ف اً
ص
و
ولًا : 

أ
  وصف البقئة إكدلسقة ظذ كحو ظام، وبقان حماشـفا والتغـي بجامهلا + رُ  اءُ  

آخخ كمسة تشيي بثًلثة  وصف احلدائق والرياض والزهور بُ 
 حخوف)عجب، ذىب، لجب(

 ِؽ + ـُ 
 

  وصف احلدائق والرياض والزهور

  وصف ادائقات والزك را + با + ـِ 

أخخ كمسة تشتيي بأكثخ مؼ  عـاجاة الطبقعة وبث اهلؿوم وادشاظر ، خماضبة اْلبل ِب 
 ثًلثة حخوف

 ْ
د
ِ
عس زساء اً

ش
ًا :  سآٌ

ى
ِاً
ِ
واً

 

 ودعار، وعا كزل بلهؾفا عن كرب وضققتصوير عا حلَّ باددن عن خراب  رُ 

 ادوازكة بني عايض اددن وحارضها + رِ  دِ 

 مهؿفم ودظوهتم إىل كرصة إخواهنم آشتـجاد بادسؾؿني واشتـفاض  ا

 ) كوكقة أبو البؼاء الركدي(                         فُ ا

 َكاَل تَػَحرُ ..... 
 َشَعُخكا..... 

 ضعف ادسؾؿني واكؼساعفم، وابتعادهم ظن تعالقم الدين احلـقف ذْكر أشباب اهلزيؿة عن

ج
ِسأ
عس اً

ش
ساًًشا: 

 اددح + ـُ   دي،   دِ   

 الوصف يعِ 

 ال + ىا
 ِر ، ري 

 الػخر

 َقمسي... 
 كالكمعِ ... 

 الػخر

ٍ
ع
ِا
طذ
عس الا

ش
ًعا: اً

زاة
 وإتراح ) التفـئة بالعقد (تصوير ظادات إكدلسقني وتؼالقدهم دم إفراح  ْر  + ُؿ +ؽْ   

 ِب 
 

تصوير ظادات إكدلسقني وتؼالقدهم دم إفراح وإتراح )لبس الثقاب البقضاء دم إتراح 

 وإحزان(

 عشاركة ادسقحقني دم إكدلس عـاشباهتم ، وعـحفم حرية العبادة وإقاعة الؽـائس  را + َنقُ 

 وصف ادفن التي يعؿل هبا الـاس ، وتصوير ععاكاهتم  ُف + اـِ 

 وصف عظاهر التطور العؿراين ـ  ال + 
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ٌّ ؟  : بسغ تأثخ الشثخ في األنجلذ ٔالدؤاؿ  ٌٔ الهضرق اليرب   .تأّخر بالًحر 
 (ٕٕٕٓ)كزارة  : ماذا تشاكؿ األنجلديػف مغ خالؿ تأثخىع بالشثخ في السذخؽ العخبي ؟  ٕالدؤاؿ 

ة ورقب ووػاَا .     ٍّ ة ورسائل طذغ ٍّ  رسائل زَواٌ
 

 ّٓي القغة الْلسٍْة .( 2   ( الرسائل األزبٍة التألٍٍْة .  1: بساذا أبجع األنجلديػف في الشثخ ؟  ٖالدؤاؿ 
 

     
  ( ٜٕٔٓ+ كزارة  ٕٛٔٓ) كزارة .التأليفية دبّيةاأل الخسائلفغ  عّخؼ:  ٔالدؤاؿ 

 ٕٕٔٓكزارة سٍوى .أبسو ٍٓها األٌسل 

ةرسائل  وجهوًةهً  ٍّ وطرح الحقائق بأسلوب  الترٍٓه ًي الًْس بها تلّص قراءتهتتًوو أهسآها بٍي  أزب

 ٌّ ًّاسوغورة ًواكّ  قغغً رٍال ٌٔوأهواءَ  ال    حٍاتهن الذاػة والياوة. هن 
  الدؤاؿ مغ الكتاب ص اليجؼ مغ الكتابة التأليفية ؟ : بّيغ ٕالدؤاؿ (ٖ٘  ) 

 الترٍٓه ًي الًْس بها تلّص قراءته    ( أ

ٌّ وطرح الحقائق بأسلوب قغغً  ( ب ًّاسرة ًواكّ ، وغوّ  رٍال ٌٔ ال  حٍاتهن الذاػة والياوة. وأهواءهن 

  (ٕٕٕٓ)كزارة                                                                                                                                                   
 .التأليفية  دبّيةمغ كتب في الخسائل األ: اذكخ أشيخ  ٖالدؤاؿ 

ٌٔ األلْة ( أ  (ٕٕٓٓ+ٜٕٔٓ+  ٕٛٔٓ كزارة)  واألالِّ ( . ابي حسم ػاحب ) كوق الحهاوة 
 وابي ُطهٍس ػاحب ) التوابى والسوابى ( .   ( ب
 

 
                                                     

  سؤاؿ مغ الكتاب ص بخسالة شػؽ الحسامة في األلفة كاألاّلؼ البغ حـد . عّخؼ:  ٔالدؤاؿ (ٖ٘ ) 
   ما سبب كتابة رسالة شػؽ الحسامة في األلفة كاألاّلؼ البغ حـد ؟            

ٌٔ ػْة هً رسالة رز بها ابي حسم ًلى سائل بيج إلٍه وي وسًَة ألِهْرََة ، َ         ًّّ له رسالةا   سأله أى َغ

   .ًلى سبٍل الحقٍقةوأسبابه وأُراؿه، ووا َقى وًه  الحب ووياٌٍه           
ٌٔ خًلخٍي باباا .يقع شػؽ الحسامة ؟  : مغ كع باب ٕالدؤاؿ    (ٕٕٔٓكزارة)  َقى كوق الحهاوة 
   يعشي مػضػعيا .  : ماذا تشاكؿ ابغ حـد في رسالتو شػؽ الحسامة ؟  ٖالدؤاؿ 

 ( ٕٕٔٓ+ ٕٛٔٓ+ كزارة  ٖ٘الكتاب ص) سؤاؿ مغ                                                                 
ٌٔ ٌضأته وتقوره وأُراؿه وزرجاته وأٌواًه ووماوي السيازة والتياسة ٍٓه   .تًاول ٍٓها ابي حسم الحب 

                     
 

قضايا من النثر في العصر 
 األندلسي

 

 الزصائل األدبية التأليفيةأواًل : 
 

 البً حشو  طوق احلنامة يف األلفة واألاّلف
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 كذكخ مثاؿ عمى كل خريرة . لخسالة ابغ حـد ؟ الفشّية: ما الخرائز  ٗالدؤاؿ 

 تستذسم ًبارات قغٍرة سلسة قغٍرة بيٍسة ًي التملّ.  -1

 عثال : قول ابن حزم فقام ُيرى عن الـاطر لؾؿحبوب بلكه :

 يؿقل حقث عال ادحبوب كاحلرباء عع الشؿس .  -د   يـزوي باكزواء ادحبوب .  -يـتؼل بتـّؼل ادحبوب .  ج -ٓ يطرف . ب - أ

ٌٍ وستذسوةا التسلسل الهًققً.تيالج ًاكْة  -2  (ٕٕٔٓ)كزارة الحب وي وًنور إٌسا
 .... ادحبة بالوصف دون ادعايـة  -ب   أول ظالعات احلب ظـد ابن حزم إدعان الـظر ، ثم اإلقبال باحلديث .... -أ عثال :            

 

 ٕٕٕٓ+ٕٕٓٓكزارة  تستضهس بالّضير لتوؿٍح الهيًى.    -3

 
    

  (ٕٕٓٓ)كزارة ابي ُطهٍس .: مغ مؤلف رسالة التػابع كالدكابع ؟  ٔالدؤاؿ  
   البغ ُشييج ؟  التػابع كالدكابع: بّيغ سبب تأليف رسالة  ٕالدؤاؿ 

 ( ٕٕٔٓ+ ٕٕٓٓ+ ٜٕٔٓ+ كزارة  ٖ٘) سؤاؿ مغ الكتاب ص                                                 
 ناتبها ابي ُطهٍس لن ًَل وي أزباء ًغره وًلهائه إال الًقس ٓأراز أى َحبت لًنرائه قسرته ًلى المتابة.  
 

 كماذا جخى فييا ؟  التػابع كالدكابعرسالة ييج في : ماذا اختخع ابغ شُ  ٖالدؤاؿ  
 ارترو طٍاكٍي للضيراء الهضهورَي والمُّتاب الًابهٍي . -1

ةجرت بًٍه وبًٍهن وقارحات  -2 ٍّ   .  الًقسَّة، ووًاقضات لَوَة تجّلت ٍٓها آراء ابي ُطهٍس أزب
 كالدكابع البغ ُشييج ؟ التػابع رسالة كالكّتاب بعج كتابة الّذعخاء: ماذا كاف رأي األدباء ك  ٗالدؤاؿ 

 أجازوه، وشلل باًترآهن بتّْوقه وجوزة أزبه.          
  

 ؟ كلساذا ؟ ييج في رسالة التػابع كالدكابع ختخع ابغ شُ ا اماذ:  ٘ؿ الدؤا  
   طٍاكٍي للضيراء الهضهورَي والمُّتاب الًابهٍي.    

ٌٔ زواٌه . لٍسهيهن وي طيره وٌحره وا َحهلهن ًلى االًتراِ ل            ه بالتْوق واليبقرَة 
  

ٍّ  رسالتو ؟   ُشييج: إلى مغ كّجو ابغ  ٙالدؤاؿ    ٍّ إلى طذع نًاه أبا بمر "وهو طذغ    ة".ة رٍال
    اختار ابغ ُشييج لخسالتو اسع " التػابع كالدكابع" . عمل ذلظ  ؟ ٚالدؤاؿ :   

 (  ٜٕٔٓكزارة  + ٖ٘) سؤاؿ مغ الكتاب ص                                              
   وي الضٍاكٍي. –ٌٔ وا ًساه  –وسرحها ًالن الجي، واتذص نل أبقالها  ألٌه جيل 

ًٍّة، وَموٌاى وى اإلٌساى َتبياٌه حٍج شهب.    ٓالتوابى: جهى تابى أو تابية وهو الجًً أو الج

 والسوابى: جهى زوبية: وهو اسن طٍقاى أو رئٍس للجي. 
 
  
  

 التوابع والشوابع 
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  كزارة كالخصباء شيادة بتفػقو في األدب؟ الّذعخاء: كيف انتدع ابغ شييج مغ تػابع  ٛالدؤاؿ(ٕٜٓٔ) 

  ( ٖ٘) سؤاؿ مغ الكتاب صماذا يحكي ابغ شييج في رسالتو ؟ أك ما ىػ مػضػعيا ؟ أك                  
ٌٔ ًالن الجي اتغل وي رًللها بتوابى  -أ   قضهن وٌاقضوه، والمُّتاب، وٌا الّضيراءَحمً رحلة 

 (ٕٛٔٓ)كزارة  وأٌضسهن وأٌضسوه .             

ٌٔ أخًاء شلل بيؽ آرائه  -ب   زآىوٌحره و ٌهاشج طيره، ونحٍراا وي ٌٔ األزب واللَة الًقسَّةًرؼ 

 (ٕٕٕٓ)كزارة ًي ًٓه .            

ٌٔ  الّضيراءاٌتسو وي توابى   -ج   .  واألزب الّضيروالمُّتاب الصَي حاورهن طهازات بتْوقه 
  

 
 
  الدؤاؿ مغ الكتاب ص بّيغ ىجؼ ابغ شفيل مغ تأليف قرة ) حي بغ يقطاف (.  :  ٔالدؤاؿ (ٖٛ  ) 

      ( .ٕٕٔٓ+ٜٕٔٓ+ٕٛٔٓكزارة )   كثخة القرز الفمدفية التأممية ؟  أك عمل ؛       
  القرز الفمدفّية ؟يغ إلى كتابة األنجلديّ ما الحي دفع الكّتاب          أك       

 ن .وآرائه نوٓلسْته نوسٍلة للتيبٍر ًي ٓمره      
 

  (ٕٕٓٓ+ ٕٛٔٓكزارة )) حي بغ يقطاف ( أك ما ىي أحجاث قرتو ؟  بقرة عّخؼ:  ٕالدؤاؿ 
1)   ًّ ٌّ  تلذٍع ٓلسْ  .  جهٍل ألسرار القبٍية والذلٍقة تأول
 
2)  ٔ  ًَ رَِؿت وي رًلل حٍاة كْل َسًى )حً بي َقناى( أُلق  ٌ جشَرة وجهولة وي جسائر الهًس،  ًُ

 (ٕٕٔٓكزارة)االستواء.جًوب رف      
 

ةلحٍاة ووناهرها استقاو هصا القْل بالهًلحنة والتأول التسرَجً لنروِ ا (3 ٍّ  بْقرته  أى َسرك القبٍي

ا .    وتْمٍره      أّى لهصا الموى رالقا
 

 (ٜٕٔٓ)كزارة  . خريرةلقرة ) حي بغ يقطاف ( مع ذكخ الذػاىج عمى كل  الفشّية: اذكخ الخرائز  ٖالدؤاؿ 

  

 ت بهؾاوٍي تأّخر -1

 القرآى المرَن.     

 (ٕٕٕٓ)كزارة قصة شقدكا عوشى ظؾقه السالم ظـد ذكر التابوت والـار التي اشتلكس هبا .  ( أ
قصة الغراب الذي بعثه اهلل لقعؾم ابن آدم كقف يواري شوءة أخقه . والؼصة  دم الؼرآن الؽريم  ( ب

 دم شورة ادائدة  

تيتهس التأول  -2

 ٌٔ والتْمر 

 الذلق والموى.   

 ة عا أصاهبا .عّرفظـد تػؽره وتلعؾه بعد وفاة الظبقة فاهتدى إىل صق صدرها د ( أ

أخذ دم تصػح إصقاء التي دم ظامل الؽون واحلقاة عن احلقواكات ظذ اختالف أكواظفا وعّقزها  ( ب

 عن بعضفا . 

ًًً بسقة  -3

 الوػّ والسرز .

ظـد احلديث ظن تعؾم الطػل عن الظبقة وعا حوله ادفارات واكتشاف إصقاء واظتامده ظذ  ( أ

 كػسه بعد عوت الظبقة .

 الظبقة وحواره عع كػسه حني وصف ضريؼة تعؾؿه دفن جّثة ( ب

ًّ: ثاىًيا  )حي بً يكظاٌ( البً طفيل .قصة )  الفلضفية الكصة ف
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ٍهُ بالّجفنم الشّاصُ والػشنري . غلو ذلم ؟ ُّ والممل ٍِب
ٔ
 خفو الػطران ال

ٌّ لهضرق اليالن اليرٌب .  ًّ والهَول   جراء الَسوَي : الغلٍب
 الّذعخفي  الرميبيّ صجى الغدو   -1
  ٙٗص؟ السسمػكيّ ك  األيػبي/ األدب في تدجيل األحجاث كمػاكبتيا في العرخيغ:  الّذعخ: ما ىػ دكر  ٔالدؤاؿ 

نب  .1           هصه الحروب . الّضيروا

ا. الّضير ػّور .2  أحساخها تغوَراا زقٍقا

 األَوٌبسَي زٌمً، وػًلح السَي ًهاز السَي زٌمً، وابًه ٌور الأوحال: أطاز بْتوحاتها، ووسح أبقالها وقازتها   .3

ٌٔ زَار الهسلهٍي .  .4  رخاء طهسائها وتبٍاى آخارها 

 (ٕٕٔٓ)كزارةػارت هصه الحروب هً الغبَة الياوة لهوؿوًاته .   .5

ٌٔ وقاووة   .6 ٌٔ هصه الْترة وي قغائس ًي البقوالت الرائية  ٍّ ال َماز زَواى طير َذلو   ٍي .الغلٍب

ًًِ بها الهسلهوى، وال سٍها الجرائن الوحضٍة التً اقترٓها  .7 ٍّ وػّ الًمبات التً ُو ٌٔ وى الغلٍب

 الهسى اإلسًلوٍة.  القسس وٍُرها وي

  استًهاؼ ههن الهسلهٍي وحّحهن ًلى الجهاز وتحرَر أراؿً الهسلهٍي .  .8
 (ٕٕٓٓكزارة ) ؟ العخبيّ عمى السذخؽ  الرميبيّ في كقػع الغدك  الّذعخالسزاميغ التي عايذيا ما  : ٕالدؤاؿ  

ٍّ تغوَر سقوـ بٍت الهقسس بأَسي  -أ   ٍي . الغلٍب

 السًوة إلى تحرَر الهسى وال سٍها بٍت الهقسس .  -ب 

  (ٕٕٔٓكزارة )تسجٍل االٌتغارات، والتهًئة بالْتوحات وال سٍها ٓتح بٍت الهقسس .  -ج 
  سؤاؿ مغ الكتاب ص في أشعارىع.  الرميبيّ الحيغ انعكدت أصجاء الغدك  الّذعخاء: اذكخ  ٖالدؤاؿ (ٗٙ ) 

ٌٍ ، ابي الساًاٌت ، الرطٍس الًابلسً ، طهاب السَي الحلبً .   األبــٍـــــَورزي ، ابي الهجاور ، ابي القٍسرا
 

 :   ٗالدؤاؿ 
 (ٕٛٔٓفي قريجتو ؟ )كزارة  ابغ الكيدخانيالحي عارضو  الّذاعخمغ   - أ

ٌٔ تهّ  أٌبًارؼ            ة" . قغٍسته الهضهورة "ٓتح ًهورَّ ام 
 

 :  الّذعخّيةتعخيف السعارضات  - ب
ٌٔ الهوؿوو ، والقآٍة   ٌٔ قغائس ٌسجها قائلوها ًلى ٌهف قغائس سابقة وضهورة ، تضترك ويها 

  وحرنته . والوزى ، وحرِ الرويّ 

 

  

 قضايا من الشعر في العصر األيوبي والمملوكي

 

 اجلَادأوًلا: شعز 
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 : ما السزسػف الحي يسثمو كل مقصع مغ السقاشع اآلتية: ٘الدؤاؿ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػاجعِ َمَدْجشػػػػػػػػػػػػػا  مػِع الدَّ  ِدمػػػػػػػػػػػػػاًء ِبالػػػػػػػػػػػػػج 
 َكَشػػػػػػػػػخ  ِسػػػػػػػػػالِح الَسػػػػػػػػػْخِء َدْمػػػػػػػػػٌع ُيفِيُزػػػػػػػػػوُ 
ـُ الَعػػػػػػػػػْيُغ ِمػػػػػػػػػْلَء ُجفػِنيػػػػػػػػػا  َكَكْيػػػػػػػػػَف َتشػػػػػػػػػا

ـِ ِإفَّ َكراَءُكػػػػػػػػػػػػػػ ْسال  ػػػػػػػػعْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَفِإيًيا َبِشي اإلِْ

 َفَمػػػػػػػػػػػػػػػػْع َيْبػػػػػػػػػػػػػػػػَق ِمشَّػػػػػػػػػػػػػػػػا َعْخَصػػػػػػػػػػػػػػػػٌة ِلْمَسػػػػػػػػػػػػػػػػخاِحعِ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػاِرـِ إَذا   الَحػػػػػػػػػػػػػػػْخُب ُشػػػػػػػػػػػػػػػبَّْت ناُرىػػػػػػػػػػػػػػػا ِبالرَّ

 عمػػػػػػػػػػػػػػػى َىَفػػػػػػػػػػػػػػػػاٍت َأْيَقَطػػػػػػػػػػػػػػػْت ُكػػػػػػػػػػػػػػػلَّ نػػػػػػػػػػػػػػػاِئعِ 
 عِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَكقاِئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَع ُيْمِحْقَغ الح َرى ِباْلَسشاسِ 

 
ِصمي في البكا اآلصاَؿ بالبكخاِت         أعيشي ال تخَقْي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ الَعَبػػػػػػخات   

ػاِت ػػػػػػػػػعمى السدجج األقرى الحي جل قجره       عمى مػشغ اإلخبات كالرم  
 ( ٜٕٔٓ+ٕٛٔٓ) كزارة  داف كالتخحاتػػػػػػكتعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ باألحػػػى القجس البالُد بأسخىا      لَتبِظ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 اتعّخفت إلى ػػػػػػػػػلَتبِظ عمييا مكةٌ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أختيا       كتذكػ الحي الق 
 
 

  
،ػػػػػالسك كذي       ُزُب      ػالقُ  تجعػػي اػػػم ال دائػػػػػػػػػعُ ػػػالع حيػػػى  (ٕٛٔٓ)كزارة صيفي  بُ ػػػػػػػػػػتُ ػػػػػػػػػالكُ  تػػػالػػق اػػػم ال ارـُ

 (ٕٛٔٓ)كزارة صيفي  بػصػػػػػػخػػكال ارػػعػػػاألش ياػػػػفػػمػػخ ختػػثػػػعػػػػػت                   خػػصػبػػت ىػػػػػػػتػػم يػػػالالت سعػػػالػػػػػي كىػػػػػحه
 بػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػت اػػػيػػػػدكن يػػػاعػػػػػسدػػػػلم ةػػػػػػػػػػػػػػػبخاح       ا      ػػػػػيػػػذركت غػػػالجي سادػع بغ يا صػػافػػحت

  (ٜٕٔٓ)كزارة  بُ ػػػػػػمختق فالقجُس  الُسشى، ػػػػػىأقرػػػػػ يػليظ           لجٍب  بحي األقرى السدجج إلى فانيْس 
 كخيػػػػػػخ كنرخٌ  صالحٌ              الرالحِ  الشاصخِ  بالسمظ كلمّشاس                     

 عديُخ     كماذا الفتػح بفتح          الغميل يذفي القجس إلى نيػضاً                       
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 َجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت عدماتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتح الُسبيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 رددت أِخْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَحَة اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالً َغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَجْت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َكْجَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة األيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هلل كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخَّت قمػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً 

 ِجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شبخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة ِإاّل ىَ 
 

 َىػػػػػػػػػػػػػػػػػحا الَّػػػػػػػػػػػػػػػػػحي كاَنػػػػػػػػػػػػػػػػػت اآلمػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تْشَتطػػػػػػػػػػػػػػػػػخ 
 َيػػػػػػػػا بيجػػػػػػػػة اْلُقػػػػػػػػجس َأف أضػػػػػػػػحى ِبػػػػػػػػِو عمػػػػػػػػع الػػػػػػػػػ
 هللا أكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌت تقذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعخ  َلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ 

 ػػػخى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَما اخزخ َىَحا الّصخاز الداحمي  ثػػػػ

     (ٕٛٔٓ)كزارة فقػػػػػػػػج قَّػػػػػػػػخت عيػػػػػػػػػف السؤمشيشػػػػػػػػا 
 (ٕٕٕٓ)كزارةغػػجا َصػػخُؼ القزػػاء بيػػا َضػػِسيشا

 كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِجْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػِج الُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ِعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػًجا ثسيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هلل كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع أبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عيػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفِّ الاّلمديشػػػػػػػػػػػػػػػػػػُع َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ أكُ ػػػتخفّ 
 

 فميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِؼ هلل َأقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ِبَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػحركا
 خػػػػػػػػػػػػِإْسػػػػػػاَلـ مػػػػػػغ بعػػػػػػػج شػػػػػػي َكُىػػػػػػَػ مشتذ

 ُشػػػػػػػػػػػع  الػػػػػػػػػػػح رى كتكػػػػػػػػػػػاد اأَلْرض تشفصػػػػػػػػػػػخ
 ػػػػػػػػػػخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بِو أعالمظ الرفػػػػػػػػػػػػػػِإاّل لتعم

 السًوة إلى تحرَر الهسى وال سٍها بٍت الهقسس

 
 

 تغوَر سقوـ بٍت الهقسس بأَسي الغلٍبٍٍي
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 ُرْؤياُه في الشَّْػـِ اَلْسَتْحَيْت ِمَغ الصََّمبِ                      ىػػػػػػػػػػػػػػػحا الحي كاَنِت اآْلماُؿ َلْػ َشَمَبْت    
ـ  اْلُحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخكِب َفَكْع َقػػػػػػػػػْج َأْنَذَأْت ِفَتًشا     َكَلْع َتُذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِ َشاَب اْلَػِليُج ِبيا َىْػاًل                     ُأ
 ِبِو اْلُفتػُح َكما َقْج ُخطَّ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اْلُكُتبِ                      َيا َيْػـَ َعّكا َلَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْج َأْنَدْيَت َما َسَبَقْت   

 ِببْذِخِه اْلَكْعَبُة اْلَغّخاُء فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اْلُحُجبِ                     ػػحا اْلَفْتِح َكاْبَتَيَجْت   َفَقخَّ َعْيًشا ِلَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ِعْصفاهُ  كاىتدّ  ِمْبَدُسوُ  فاْفَتخَّ           َبيجَتوُ  اإِلسالـِ  عمى َأعادَ  َفْتحٌ                     
 
 

 
   الّذعخفي  السغؽليّ صجى الغدو  -2

 ؟  في الذعخ في العرخيغ : األيػبّي كالسسمػكيّ  السغػليّ الغدك صجى أبخز مزاميغ : ما  ٔالدؤاؿ 
 (ٕٕٔٓكزارة )   تسجٍل االٌتغارات .  ب(     تغوَر سقوـ الهسى .  ( أ

 

 . كما األثخ الحي أحجثو في نفػس السدمسيغ ؟  السغػليّ الغدك : اذكخ أىع السجف التي سقصت بيج  ٕالدؤاؿ   
ٌٔ ٌْوس الهسلهٍي جهٍيهن .ا وسًَة بَساز، ناى لسقوكها حسخا   -1  جلًلا له وقى وؤلن 

 . وسًَة زوضق   -2
 

 الحيغ انعكدت أصجاء الغدك السغػلّي في أشعارىع.  الّذعخاء: اذكخ  ٖالدؤاؿ 
 . طرِ السَي األٌغاريّ ابي أٌب الٍسر ، ًٌل األوتاري ،                   

 

  (ٜٕٔٓكزارة ).  خريرةمع ذكخ مثاؿ عمى كل  الجياد ؟  لذعخ الفشّية الخرائز ما:  ٗ الدؤاؿ
ٍّ ب َّتغّ   -1 ا .ة. وي رًلل وػّ ألحساث الهيارك الواقي ا وباطرا ْا  (ٕٕٔٓ)كزارة وػ

 ععركة ظني جالوت . عثال : وصف ذف الدين إكصاريّ          

 َمحر وي استذسام الًْوى البسَيٍة .      -2

تفقا هلل كم ( ، والطباق )  آثارُ  أثارِ ولؾدعوِع ظذ اْلـاس )       (ٕٕٔٓكزارة )    ظقوكا ( . أبؽتقؾوبًا   ويا هلل كم  رسَّ
 فكط . مً املجال الللنة املخطوط حتتَا حفظ 

 (ٕٕٕٓ+ٕٕٔٓكزارة    (َتهٍس بحرارة الياكْة وتسٓق الهضاًر.  -3

 ر ادآد ، والػرح بآكتصارات .عثال : تصوير شؼوط اددن وتصوي
 

   ذلظمغ الخرائز الفشّية لذعخ الجياد في العرخيغ : األيػبي كالسسمػكي  حخارة العاشفة ، كضح :  ٘الدؤاؿ.                                                                  
 ( ٙٗ) الدؤاؿ مغ الكتاب ص                  الَحَجثاف شػارؽُ  بيغ َحفَّْت   كُحدِشيا البخكجِ  تمظ عمى َلْيفي 

ؿ   كلصفو دمذق كادي عمى ليفي     بالثيػػػػػػػػػػػخافِ  الغػػػػدالف كتبػػج 
 بُجخافِ  ُأْبِجَلْت  السشازؿ نػرَ   رأْت  اػػػػػػػلس فؤاُدىا الحخيقَ  كشكا 
ة ، حٍج نرر   ٍّ ٌٔ األبٍات حرارة الياكْة جل  نلهة ) لهًْ ( . الّضاًرتبسو 

ًُّى ٍٓه  وال  ، وتيبٍرات الضموى الهوازٌة بٍي حال زوضق قبل سقوكها وبيسه ، وهصا وها ال تغ

 إال للجسَّة وبج الضموى والّتّْجى .   وجال ٍٓه
 

 تدجيل االنترارات، والتيشئة بالفتؽحات وال سيسا فتح بيت السقجس 
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 : ما السزسػف الحي يسثمو كل مقصع مغ السقاشع اآلتية: ٙالدؤاؿ 
 لدػػػػػػػػػػػائِل الػػػػػػػػػػػجمِع عػػػػػػػػػػػْغ بغػػػػػػػػػػػجاَد إخبػػػػػػػػػػػارُ 
 يػػػػػػػػػػػا زائػػػػػػػػػػػخيَغ إلػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػّدكراِء ال َتِفػػػػػػػػػػػجكا
 تػػػػػػػػػاُج الخالفػػػػػػػػػِة كالّخْبػػػػػػػػػُع الػػػػػػػػػحي َشػػػػػػػػػُخَفْت 
 أضػػػػػحى ِلَعْرػػػػػِف الِبمػػػػػى فػػػػػي َرْبِعػػػػػِو أثػػػػػخٌ 

 ػى فأْنَت تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشا الذكإليَظ َيا ربَّ 

 َفسػػػػػػا ُكقػُفػػػػػػَظ كاألحبػػػػػػاُب قػػػػػػج سػػػػػػاركا 
 َفسػػػػػػػا ِبػػػػػػػحاَؾ الِحسػػػػػػػػى كالػػػػػػػّجاِر ديػػػػػػػػارُ 
 ِبػػػػػػػػػػػِو الَسعػػػػػػػػػػػاِلُع قػػػػػػػػػػػج عّفػػػػػػػػػػػاُه إقفػػػػػػػػػػػارُ 
 كلمػػػػػػػػػػػػػجمػِع عمػػػػػػػػػػػػػى اآلثػػػػػػػػػػػػػاِر آثػػػػػػػػػػػػػارُ 

يِغ كالباغػَف ُفجَّ ما حػػػػػػػػػلَّ    ارُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالجِّ
************************************************************************* 

 (ٜٕٔٓالػػػػػبػػػػػػػػػػػػالِد)كزارةاد ػػػسػػػا عػػػػانيظ يػػػػغػػػي مػػػف          داؾِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق عػػػػذػػػػا دمػػػػغ هللا يػػػدػػػػأح
 ا ألىل الفدادػً سػشػغػػػا مػػػحػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػأص          اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كنػػػػػػػػػاسيػػػػػػبق أنذػػػػػػػػكب

  ػػػل كنيػػػػػػػػػػػػػػػػب األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كاألكالد            شخقتيع حػػػػػػػػػػػػػػادث الجىػػػػػػػػػػػػػػػخ بالقتػ
 الَحَجثافِ  شػارؽُ  بيغ َحفَّْت   كُحدِشيا البخكجِ  تمظ عمى َلْيفي
ؿ   كلصفو دمذق كادي عمى ليفي  بالثيػػػػػػػػػػػخافِ  الغػػػػدالف كتبػػج 
 بُجخافِ  ُأْبِجَلْت  السشازؿ نػرَ   رأْت  لسا فؤاُدىا الحخيقَ  كشكا

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

  
 
 
 

 
 

 
 

 

 
  

 (ٜٕٔٓ+  ٕٛٔٓ) كزارة  ؟ الشبػيّ السجيح  عّخؼ:  ٔالدؤاؿ 
الضوق لرؤَته وصَارته، ْاته الُذُلقٍة والَذلقٍة وإههار وتيساز ػ ٓي طيري َُيًى بهسح الًبً وحهس  

  وصَارة األواني الهقسسة التً ترتبف بحٍاته، وى شنر ويجساته الهازَة والهيًوَة، واإلطازة بَسواته.
   كزارة ( ٓ٘) سؤاؿ مغ الكتاب صكليذ رثاًء ؟ مجًحا ةالشبػيّ ئح عمل تدسية شعخ السجا:  ٕالدؤاؿ(+ٕٓٔٛ)  

ٌٔ ٌْوس الهسلهٍي برسالته وسًته ووبازئه التً بُيج وي أجلها.  ألى الرسول    حً 
  
   

 َىَمَظ الُكْفُخ في الذآـ جسيًعا
 خ السمِظ األْر ػػػبالسميظ السطفّ 

 دـٍ ػػػػػػػػػػػدـٍ كحػػػػعػػػػا بػػممٌظ جاءن
 أكجَب هللا ُشْكػػػػخ ذاؾ عميشا

 (ٜٕٔٓ)كزارة وْ ػػػػػػػُدحػِض كاسَتججَّ اإلسالـُ بعج  
 كع سيف اإلسالـ عشج ُنيػضوْ 

 ِزوْ ػػػػػػػػيػػبػػِخِه كبػػػػػػسْ ػػػُ دػػػدزنا بػػػتػػفاع
 دائًسا مثػػػػػػػػػػػػػػل كاجباِت فخكِضوْ 

 
 

 لَّ ُعخكشياػػُرعَت العجى َفَزِسْشَت شَ 
 عُ ػػػػػى الحخب الد بػف عمييػػػػػػدارت َرح

 لػػػػغ مرخ فديح مخاحػػػػػػػػػػكشػيت ع
 حتػػػػػػػػػػػػػػى حفطت عمى العباد بالدىا

 (ٜٕٔٓ)كزارة ياػػػػػػػػػػػػػػػػػّل جيػشػػػػػػػػػػػػػػػكلقيتيا فأخحت ف 
 اـ جخيذياػػػػصػػػُع حػػػػػػػػػفغجت رؤكُسيُ 

 غ بخكتيا كبيغ عخيذياػػػػػػػػػػػػػػػيػػػا بػػػػػػم
 مغ ُركميا األقرى إلى ُأحبػشيا

تغوَر سقوـ 

 الهسى

 ٌٔ رخاء وسًَة  

 بَساز
 

   اليبوّيةاملدائح : ثاىًيا 
 

   اليبوّيةاملدائح : ثاىًيا 

 

 

 

 تغوَر  

 سقوـ الهسى

 

ٌٔ سقوـ وسًَة 

 زوضق

 

تدجيل 
االنترارات 

 في 
معخكة عيؼ 

 جالؽت
 

 

َىَمَظ 
الُكْفُخ 

في 
الذآـ 
 جسيًعا

بالسميظ 
خ ػػػالسطفّ 
 السمظِ 
 األرْ 

ممٌظ 

كاسَتججَّ  
اإلسالـُ بعج 

)كزارة وْ ػػػػػػػُدحػِض 
ٕٜٓٔ) 

كع سيف 
اإلسالـ عشج 

 ُنيػضوْ 
دزنا ػػػتػػفاع

ِخِه ػػػػػػسْ ػػػُ دػػػب
 ِزوْ ػػػػػػػػيػػبػػكب
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    ( ٜٕٔٓ+ كزارة  ٓ٘سؤاؿ مغ الكتاب ص) ؟ السسمػكيّ ك  األيػبيفي العرخيغ  ةالشبػيّ : ِلَع ازدىخ شعخ السجائح  ٖالدؤاؿ  
 ٕٕٔٓكزارة(ٕٛٔٓ)كزارة  السسمػكيّ ك  األيػبيفي العرخيغ  تدتخعي االنتباهضاىخة  الشبػيّ أك   يذكل شعخ السجيح 

 وا تياقب ًلى الهسلهٍي وي وًَلت ووغائب وأحساى . (1

ٌٔ تيب وٌمس، راػة بيس الهجهات  (2 القى المحٍروى وي طسة وكأتها القهر واأللن، وجيلتهن َيٍضوى 

ٍّ :  الهتوالٍة  ة الجائرة وي الَرب، والتترَة الَازرة وي الضرق . الغلٍب

 ًلٍهن والؾٍن الصي لحق بهن. والتؾرو إلٍه نً ًَجٍهن وي المرب الصي وقى التوجه إلى هللا  (3

ا لهن ًًس هللا لمً ًَجٍهن وي الًوائب التً نازت تقؾً ًلى  توسلوا إلى رسوله  (4 أى َموى طٍْيا

 وجوزهن. 
 

 ة الجائخة مغ الغخب، كالتتخية الغادرة مغ الذخؽ عمى نفػس السدمسيغ ؟الرميبيّ : ماذا أثخت اليجسات الستػالية:  ٗالدؤاؿ 

 ًلٍهن والؾٍن الصي لحق بهن. والتؾرو إلٍه نً ًَجٍهن وي المرب الصي وقى التوجه إلى هللا   (1

ا لهن ًًس هللا لمً ًَجٍهن وي الًوائب التً نازت تقؾً ًلى  توسلوا إلى رسوله  (2 أى َموى طٍْيا

   وجوزهن. 
 ؟  السسمػكيّ ك  األيػبيفي العرخيغ  الشبػيّ السجيح  عمى الّشاس إقباؿ: كيف كاف  ٘الدؤاؿ  

ٌٔ الهسَح  (1  .  الًبويّ نحر الًنن 

ًّاسأقبل  (2 ٍّ  ال  ة . ًلٍه بضَّ ولهْة، َجسوى ٍٓه ٓرحتهن وسيازتهن وراحتهن الًْس

ٌٔ وجالسهن ووحآلهن وأواني ًبازتهن.  (3  ناٌوا َتسارسوٌه وًَضسوٌه 
 

 : مغ أشيخ مغ يسثل ضاىخة السجيح الشبػّي في العرخيغ األيػبي كالسسمػكّي ؟ كما أشيخ قرائجه ؟ ٙالدؤاؿ 
ٌٔ وسح رٍر البرَة "      وله جهلة قغائس أطهرها " البرزة"   البوػٍري   الهيروٓة باسن "الموانب السرَة 

ا                  ٌٔ وئة واخًٍي وستٍي بٍتا  (ٕٕٓٓ+ٜٕٔٓ)كزارة     . وتقى 
  بجـ مقمةٍ  مغ جخى  دمعاً  مدجتَ              سمعِ  بحي جيخافٍ  تَحك خِ  أِمغْ ومطمعيا :        

  سؤاؿ مغ الكتاب ص.ديػاف مع ذكخ صاحب كل  التي ألفت في السجيح الشبػيّ  الجكاكيغاذكخ :  ٚالدؤاؿ (٘ٓ ) 

ٌٔ سٍرة الًبً الهذتار   ََصي ويارج األٌوار  ْ  (ٜٕٔٓ+ٕٛٔٓ)كزارة    . الرصَّ

 ( 2119) وزارة  القعؿري . الـّاسابن شقد  الحبٍب ىبضرى اللبٍب بصنر   

ٌٔ الهسائح     . ابن كباتة ادرصيّ  ةالًبوَّ وًتذب الهسَة 

ٌٔ وسح الًبً الهذتار    ابن العطار الدكقسي .  ٓرائس األطيار 

 .  ابن ظربشاه الدعشؼيّ  طْاء الملٍن بهسح الًبً المرَن  

 
 (ٜٕٔٓ)كزارة .  نيب بي زهٍرالداعاتي في قريجتو ؟  ابغ الحي عارضو  الّذاعخ: مغ ٛالدؤاؿ 
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 ؟ الشبػيّ  السجيح لذعخ ةالفشيّ  الخرائز ما:  ٜ الدؤاؿ
ًًس الحسَج ًي طهائله وويجساته   تبرز ٍٓه الياكْة وتسٓق الهضاًر تجاه الرسول   -1

 ٕٕٔٓكزارة     وكلب طْاًته .

 ـديُل ريٌح وتعولؾشفادةِ جت        الـذير العدُل صاهُدهُ  البشرهو عثال : 

 (ٕٕٕٓ)كزارة  بوحسة الهوؿوو وكول القغٍسة  .َتهٍس  -2

 

 تأخرت وؾاوًٍه بالقرآى المرَن . -3

 األوـــــــــــــــحـــــــــــــلــــــــــة

 احلديث ظن حادثة اإلرساء وادعراج .  .1

 (ٕٕٓٓ)كزارةَأقىص ادَساِجِد َلقَس بِالَوشـان  بِِه إىِل َأرسى ِعَن الَبقِت احَلرامِ 
 الطر إبابقل .ودم الؽتب الساموية   ذكر الـبي  .2

 ظـد ذكر الُزاق دم حادثة اإلرساء  . الضرَّ. الًبويّ تأخرت بالحسَج  -4

 َضٍى ٍٓها ٓي الهيارؿات . -5

 (ٕٕٔٓ)كزارة

 ايت ظارض فقفا َكْعب بن زهر .  عثال ذلك قصقدة ابن الساظ
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 محسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌج سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُج الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيِغ كالثََّقَمْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ىػػػػػػػػػػػػػَػ الَحبيػػػػػػػػػػػػػُب الػػػػػػػػػػػػػحي ُتْخَجػػػػػػػػػػػػػى َشػػػػػػػػػػػػػفاَعُتوُ 
 َيُجػػػػػػػػػػػػػػػخ  َبْحػػػػػػػػػػػػػػػَخ َخسػػػػػػػػػػػػػػػيٍذ َفػػػػػػػػػػػػػػػػَؽ سػػػػػػػػػػػػػػػاِبَحةٍ 

 وُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ َتُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ بخسػِؿ هللِا ُنرَختُ 

 ػػػػػػػِغ كالفػػػػػػخيقيِغ ِمػػػػػػغ ُعػػػػػػخٍب كِمػػػػػػغ َعَجػػػػػػعِ  
 لُكػػػػػػػػػػلِّ َىػػػػػػػػػػػػْػٍؿ ِمػػػػػػػػػػغ األْىػػػػػػػػػػػػػاِؿ ُمْقػػػػػػػػػػَتَحعِ 
 يخمػػػػػػػػػي بَسػػػػػػػػػػٍج مػػػػػػػػػغ األبصػػػػػػػػػاِؿ ممػػػػػػػػػَتِصعِ 

 عِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف َتْمَقػُو اأُلْسػػػػػػػػػػػػػػػػػُج في آجاِميا َتجِ 

 ما َكاَف يخضى َلظ الخَّحسُغ مشدلةً 
 َفَعدىلي مْغ ذنػبَي ذنٌب كافٌخ 

 َجَعْمُت ُحبَّظ لي ُذْخًخا كمعتسًجا
 ِجَبْت ػػػػالي َفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال حُ ػػػػػػُت آمػػػػػػػيْ ػػػإَلْيَظ َكجّ 

 يػػػػػػػػػػػا َأْشػػػػػػػػػػػَخَؼ الخمػػػػػػػػػػػِق إال أشػػػػػػػػػػػخَؼ الّختػػػػػػػػػػػبِ  
 َشػػػػػػػػػػػػػفاَعٌة ِمْشػػػػػػػػػػػػػَظ تُْشجيشػػػػػػػػػػػػػي ِمػػػػػػػػػػػػػَغ المََّيػػػػػػػػػػػػػبِ 
 فكػػػػػػػػػػاَف لػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػاضًخا ِمػػػػػػػػػػْغ نػػػػػػػػػػاضخ الش ػػػػػػػػػػَػبِ 

 ي الُحُجبِ ػػػػػْػَت فػػػػػػِدَؾ إّف السَ ػػػػػػػجْغ باِب ػػػػػػػعَ 
 

 ُسػػػػػػػػػػػػػبحاَف ذي الَجبػػػػػػػػػػػػػخكِت َكالُبخىػػػػػػػػػػػػػاِف  
ـِ ِبػػػػػػػِو ِإلػػػػػػػى   َأسػػػػػػػخى ِمػػػػػػػَغ الَبيػػػػػػػِت الَحػػػػػػػخا

 فَ ػػػػػػػػػػػػػػػعَ ػػػػال الُبخاَؽ َككػػػػػػػػػػػػاَف َأَشَخؼ َمخكػػٍب 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمصافِ    َكالِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِّ َكالَسمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِت َكالد 

 َأقرػػػػػػػػى الَسدػػػػػػػػاِجِج َلػػػػػػػػيَذ ِبالَػسػػػػػػػػػشافِ 

 يَ ػػػػػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القِ ػػػػػػفػػػػػػػاَر ِبُدخَعِة الَصَيخافِ 

 فّجغوَ بطفاثي وصّادثي ولّادثي للػرب والػجم، وخاجة الواس ٕالَ شفاغجي . غرض البٍضّري مطلبي  بمدح الرصٍل 

 

 

طْاًته  ًًس الحسَج ًي طهائله وويجساته  وكلب  تبرز الياكْة وتسٓق الهضاًر تجاه الرسول  (1

. 

 

 ّّ ف موزلة الرصٍل ب مال مػكٍدة غلّي .  ن الشاب الظِر
ٓ
 الرفّػة، والجٍصو ٕالّي وطلب الشفاغة موي، للوجاة من غذاب الوار، فال

 

 

 طْاًته . ًًس الحسَج ًي طهائله وويجساته  وكلب  تبرز الياكْة وتسٓق الهضاًر تجاه الرسول  (2

 

ْرَضري ) وضف  دلًّكا     لرصٍل ا مػجزات ( الطَّ
ً

 وخاضة خادخة إلصراء والمػراج وضًفا مفطًل

 

ًًس الحسَج ًي طهائله   تبرز الياكْة وتسٓق الهضاًر تجاه الرسول  (3
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 معرفة احلرف األخري يف نهاية األبيات )قضايا من الشعر يف العصر األيوبي واململوكي (  لتحديد اجلانب الشعرّي

 الشعري   الغرض)المحور/ المضمون( الحرف الذي ينتهي به البيت

صدي 

اًغصو 

اًصٌٌتٍ 

 فٍ اًشعس 

ِدي الطلّبّّن ـِ + ِت 
ٔ
 ثطٍِر صكٍط بّت المكدس با

 يخُ +  بُ 
 بُ 

ر المدن ول صّما بّت المكدس  الدغٍة ٕالَ ثدِر
بٍ ثمام 

ٔ
 مػارعة الكّشراهُ  ا

 نا + ) ركا ، ُر ( 
 + اهُ   + ِب          

 ثشجّو الهجطارات، والجٌوئة بالفجٍخات ول صّما فجح بّت المكدس 

صدي  

اًغصو 

اًِغىًٍ 

 فٍ اًشعس 

 ثطٍِر صكٍط المدن + افِ  ) ركا ، ُر ( + ادِ 

 ثشجّو الهجطارات  ِضْو + ىا 

 
 

ح
ىًِ
ٔت
اً
ح 
ائ
د
ِ
اً

 

  

 
 الوذِر الػدُل شاًُدُى           البشّرًٍ 

ٌح وثػـدُِو                    وللشٌادِة ثجِر

غود الددِح غن شمائلي  الػاطفة وثدفق المشاغر ثجاى الرصٍل 
 ومػجزاثي  وطلب شفاغجي .

 َاصرى ِمَن الَبِّت الَدراِم ِبِي ِالَ  
َّس                

َ
صوانَالطَ الَمشاِجِد ل ٍَ  ِبال

م  ) خادخة إلصراء والمػراج (  ن النِر
ٓ
ّخر بالكرا

ٔ
 الّجا

 
ِر جّراٍن بذي صلِم  ِمْن ثَذهُّ

ٔ
                   ا

 بدممزجَت دمػًا جرى من مكلٍة              

 فُ المدِح الوبٍّي   البٍضّري مطلع لطّدة 

    
بابّو ، َمْنبٍُل 

ٔ
هٍل ، ال

ٔ
 وٕاهجُّو ، ما

 هٌاِة هو بّت شػري 
ّر  من  لطّدة ابن الشاغاثُ غارض فٌّا َهْػب بن ًز

وفغّلة جدى غبد المطلب، وذهرى والدواء غلّي فُ  ذهر غزواثي و
 النـجب الشماوِة.   

 ملعزفة اخلاصية مً دوٌ حفظ البيت الشعزي ؛ لتضَيل عليم . كلنة واحدة تلوٌ مفتاًحا لمحفظ ا 

 الهسائح 

  الًبوَّة
 وصّادثي ولّادثي للػرب والػجم، وخاجة الواس ٕالَ شفاغجي .  الّجغوُ بطفاثي   ـِ 

 الرفّػة، والجٍصو ٕالّي وطلب الشفاغة موي،   بّان موزلة الرصٍل  ِب 

 وخاضة خادخة إلصراء والمػراج    وضف مػجزات الرصٍل  فِ 

 
 
 

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   األخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُر إذ نصقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت بثَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت نبػَّ

 فزػػػػػػػػػػػػػػػيمة عخفػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػغ عبػػػػػػػػػػػػػػػػج مصمػػػػػػػػػػػػػػػػب

 ردت أعاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجر كيػمئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح

 

 
   

 فحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّجثْت عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراةٌ كإنجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُ  
 كالقػػػػػػػػـ صػػػػػػػخعى كعرػػػػػػػف كىػػػػػػػػ مػػػػػػػأكػؿ 
 جيػػػػػػػػػػػػػػػػػاده القػػػػػػػػػػػػػػػػػّب كالصيػػػػػػػػػػػػػػػػػخ األبابيػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 

   الشماوِة.  النـجب فُ غلّي والدواء ذهرى ٕالَ وإلشارة المطلب، غبد جدى وفغّلة  غزواثي ذهر ) ابن الّشاغاثُ ( 

 

 

 ًًس الحسَج ًي طهائله وويجساته  وكلب  تبرز الياكْة وتسٓق الهضاًر تجاه الرسول  (4

 طْاًته .
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 الشثخية كأمتعيا كأقخبيا إلى القخَّاء . عمل ذلظ ؟  دبّية: يعج  أدب الّخحالت مغ أبخز الفشػف األ ٔ الدؤاؿ

 (ٕٕٔٓ+ٜٕٔٓ+ٕٛٔٓزارة + )ك  ( ٗ٘) سؤاؿ مغ الكتاب ص                                                       
ًّاساللتغاق هصا الْي بواقى     -1    وحٍاتهن . ال

 اوتساجه بًْوى أررى نالقغع، والهصنرات، والتراث الضيبً، والٍووٍات.     -2
 

 مغ الحي تػّلى كتابة أدب الخحالت ؟:  ٕالدؤاؿ 

ٌٔ خقآاتهن وًلووهن، واستهوتهن الهَاورة والسْر والتّ وتًوّ رّحالة   رحال .ًوى 
 

   (ٜٕٔٓ+ٕٛٔٓ(+)كزارة  ٗ٘) سؤاؿ مغ الكتاب ص؟ت الخحالة في رحالتيع . عمل ذلظ: اختالؼ اىتساما ٖالدؤاؿ 
ٌٔ خقآاتهن وًلووهن، واستهوتهن الهَاورة والسْر والتّ ألٌهن وتًوّ      (ٕٕٕٓ)كزارة  رحال .ًوى 
 

 (ٕٕٔٓ)كزارة؟ ما ىي اىتسامات الّخحالة في ما يشقمػف كيدجمػف  :  ٗالدؤاؿ

وكرق ًٍضهن، وويتقساتهن  ٌقل ًازات وي تحّسث ًًهن، وتقالٍسهن، وخقآاتهن، ولَاتهن،بيؾهن  ( أ

 الْمرَة والهصهبٍة .

بيؾهن اًتًى بًقل جَرآٍة البًلز التً ارتحل إلٍها، وآخارها، وُوًارها، وتوصَى سّماٌها وكبٍيتهن،  ( ب

  وويالن حؾارتها.
  (ٕٕٓٓ+ٜٕٔٓ+ كزارة   ٗ٘) سؤاؿ مغ الكتاب صكبيخة . عمل ذلظ ؟  عمسّية: أدب الخِّحالت ذك قيسة  ٘الدؤاؿ 

 ة أحوال البًلز الهماٌٍة والسماٌٍة.يّرٓألٌه وخائق تارَذٍة وجَرآٍة واجتهاًٍة وخقآٍة َيتهس ًلٍها له
 

 .  ابي بقوكة( 2(  ابي جبٍر  ، 1   .  كالسسمػكيّ  األيػبيأشيخ الخّحالة في العرخيغ اذكخ   : ٙالدؤاؿ 
************************************************************************** 

غ:  ٔالدؤاؿ                    ليربح كاتًبا ؟ ابغ جبيخ ما الحي مكَّ
 بيلوم السَي وزرسها . طَّ (1

ة  برزت وٍوله (2 ٍّ  .ٌٔ ًلن الحساب واليلوم اللَوَة واألزب

ا .طيرَة وٌحرَة  وواهبأههر ( 3   ومًته وي اليهل ناتبا
  سؤاؿ مغ الكتاب ص: ماذا سّسى ابغ جبيخ مجكنة رحمتو في القخف الدادس اليجخي ؟  ٕالدؤاؿ (٘ٗ ) 

                              .  تصنرة باألربار ًي اتْاقات األسْار                 
 في مجكنة رحمتو ؟: ماذا كصف ابغ جبيخ  ٖالدؤاؿ 

 وٍُرها وي البلساى والهسى . ، وزوضق، واليراق، الًبويّ البٍت الحرام والهسجس  (1

2)   ٌٔ  .وػّ األسواق واألسوار والحغوى والهضا

ة لسانًً البلساى التً وّر بها، وزرجة االستقرار ٍٓها.وػّ األحوال االقتغازَة  (3 ٍّ ة واالجتهاً ٍّ  والسٍاس

قضايا من النثر في العصرين األيوبي 

 والمملوكي

 

 

قضايا من النثر في العصرين األيوبي 

 والمملوكي

 

 الّزحالتأواًل: أدب   

 
 

 الّزحالتأواًل: أدب   

 

 ابي جبٍر

 

 ابي جبٍر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1
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 ُلّقب بـأوٍر الرحالة الهسلهٍي .   بساذا ُلّقب ابغ بصػشة ؟:  ٔدؤاؿ ال

ا. ألٌه كاِ قارٌت آسٍا وأٓرَقٍا وبيؽ بلساى  قارة أوروبا. استَرقت رحلته وا َقارب الحًلخٍي      ًاوا
 (ٜٕٔٓ)كزارة  ماذا سّسى ابغ بصػشة مجكنة أخبار رحمتو ؟  :ٕالدؤاؿ 

ٌٔ ُرائب األوغار وًجائب األسْار             .تحْة الًنار 
 في مجكنة رحمتو ؟ بصػشة : ماذا كصف ابغ  ٖالدؤاؿ 
 وػّ البلساى التً زارها ووواقيها والهسآات بًٍها ووناهر اليهراى ٍٓها . (1

 .  وػّ حماوها وًازات أهلها (2

 ) األلوان واألشكال وحيويتها ودالالتها (  وػّ األلبسة  . (3

 وػّ األكيهة وأٌواًها وكرَقة ػًاًتها . (4

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

 (ٜٕٔٓ؟)كزارة: ما الخرائز الفشّية ألدب الخحالت  ٘الدؤاؿ  
 وهنر الـّقل . وصف ابن بطوضة القاقوت دم جزيرة شقالن التْاػٍل.َيتًً  بالوػّ وبصنر  -1

 وصف ابن جبر رحؾته إىل صؼؾقة ظن ضريق البحر .

 َقتبس وي اآلَات القرآٌٍة أو -2

 األحازَج  الًبوَّة الضرَْة أو األطيار .

  (ٕٕٔٓ)كزارة    عا ورد دم كص ابن جبر :

ا قد ُأحقط بـا ( .) وجاءكا ادوج عن كلِّ عؽان، وطــا  أكَّ  

َهٍل إلى اليبارات القغٍرة الهتًاُهة   -3

 شات اإلَقاو الهوسٍقً.

ت أذاَن تالضؿهعثل : ) فؾاّم َجنَّ الؾقُل اصتدَّ  ،  غامغؿه، وصؽَّ

 واشترشى ُظصوُف الريح ( .

 
 قٜٚ٘سشة : كازف بيغ كصف ابغ جبيخ لجمذق ، ككصف البغجادي لمسجاعة التي حّمت بسرخ  ٙالدؤاؿ 

 ( ٗ٘) سؤاؿ مغ الكتاب ص                                                                     
وي حٍج : التأخر 

 بالقرآى المرَن

 . اركض برجؾك هذا عغتسل بارد وذاب أورد قوله تعاىل :  

ٍق  تلثر بؼول اهلل تعاىل:  ْقـَاُهْم ُكلَّ ُُمَزَّ  . َفَجَعْؾـَاُهْم َأَحاِديَث َوَعزَّ

الِب ، عذاكُب، إراقم ( .  وي حٍج : اللَة  متتاز بعض عػرداته بالصعوبة  ) ِٓصُم ، الصِّ

 الؾغة شفؾة وادػردات ذات ععان شفؾة بسقطة .

 وي حٍج : 

 الجًاس ، والسجى

ـاها ، كالسجع ) اشتؼريـاها ، اجتؾقف الؽاتب بعض ادحسـات البديعقة وطّ  

ِق ( .الرياحني ، البساتني ( .  ِق ادُرْشِ  واْلـاس عثل )ادَرْشِ

 .  ادحسـات البديعقةظدم ادقل إىل 

 بقوكةابي 

 

 بقوكةابي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1
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 ؟  السسمػكيّ ك  األيػبيالعرخيغ:  في الخسائل فغ : ما العػامل التي ساعجت عمى ازدىار ٔالدؤاؿ  
                ٍّ ةة، واجتهاًٍة، وسٍاس ٍّ   .  ًله
 .السسمػكيّ ك  األيػبيالتي اسيست في ازدىار فغ الّخسائل في العرخيغ:  الدياسّية العػامل كّضح:  ٕالدؤاؿ  

 الّسولة التً اقتؾت الحاجة إلى نّتاب الرسائل لتسٍٍر أوورها.  زواوَي نحرة  ( أ

ة حاجة الحٍاة ( ب ٍّ إلى  والجًس وي سلن وحرب واألوراء السًلكٍي ًاطها التً الرسهٍة السٍاس

  (ٕٕٓٓ+ٜٕٔٓ)كزارة .الرسائل  استذسام
 عمل ذلظ ؟  . الخسائل استخجاـ إلى الخسسية الدياسّية الحياة : حاجة ٖالدؤاؿ 

 اليسل . أو التيٍٍي أواور ػسارإل -1

    توكٍس اليًلقات وى البلساى األررى وتحسٍي السٍاسة الذارجٍة . ل  -2
 . السسمػكيّ ك  األيػبيالتي اسيست في ازدىار فغ الّخسائل في العرخيغ:  االجتساعّية العػامل كّضح:  ٗالدؤاؿ  

  (ٕٕٔٓ+ٕٕٓٓ+ ٕٛٔٓكزارة )                                                                              
 .القؾاة ونبار الوزراء قاربت وًسلتهن وًسلة حٍج والهلوك، السًلكٍي ًًس الرسائل نُّتاب ًلّو وًسلة  - أ

ٌٔ :   - ب التهًئة والهسح والتيشَة والهواساة اتذاش الرسائل وسٍلة تواػل اجتهاًً ٓماٌت تستذسم 

   .والضمر وٍُر شلل
  السسمػكيّ ك  األيػبيالتي أسيست في ازدىار فغ الّخسائل في العرخيغ:  عمسّيةالعػامل ال كّضح:  ٘ الدؤاؿ. 

 (ٜ٘ص سؤاؿ مغ الكتاب )                                                                                 
التً  الهماتبات نحرة وى له، ػًية المتابة َتذص أى َرَس وي ًلى طروـ وي وؿى ووا اإلٌضاء زَواى .1

 .وًهوز، وٍُر شلل وباَيات وي إلٍه تيوز أو وًه تذرج ناٌت

 الًحر الهذتلْة ووًها الّرسائل. ًٓوى ٌٔ المتابة ٌٔ وبراًتهن خقآتهن إههار ٌٔ المُّتاب رُبة .2
 

 .السسمػكيّ ك  األيػبيأسيع في ازدىار فغ الّخسائل في العرخيغ:  الحيبجيػاف اإلنذاء  عّخؼ:  ٙالدؤاؿ   
ٌٔ السولة ، َيًى بتًنٍن اليًلقات ا لذارجٍة للسولة ، ناٌت تحرر ٍٓه أحس أهن وموٌات الجهاز اإلزاري 

 السلقاى إلى الههلوك واألوراء . المتب التً َرسلها 
 

 (ٜٕٔٓكزارة ) اسع مؤلفاتيع  كالسسمػكيّ  الخسائل العرخيغ: األيػبياب تّ أشيخ كُ  : اذكخ ٚلدؤاؿا
1.  ٌٍ  خريدة الؼرص وجريدة العرص دم ذكر صعراء العرص (ٕٛٔٓ)كزارة  . اليهاز األػْها

 .الروض الزاهر دم شرة ادؾك الظاهر   - أ (ٕٛٔٓ)كزارة وحًٍ السَي بي ًبس الناهر .  .2

 ادؾك ادـصور.ترشيف إيام والعصور دم شرة - ب

  القاؿً الْاؿل   .3

  ًًلء السَي بي ُاٌن.  .4

 واملنلوكي العصزيً: األيوبي يف الزصائل فًثاىًيا : 
 

 واملنلوكي العصزيً: األيوبي يف الزصائل فًثاىًيا : 
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 زرس التارَد والسٍر، واألزب. محيي الجيغ بغ عبج الطاىخ ؟   ماذا كانت دراسة -ٔ
ٌٔ المتابة الًحرَة، ونحرت وؤلْاتهبساذا بخع  محيي الجيغ بغ عبج الطاىخ ؟   -ٕ   . برو 
  ماذا تػّلى محيي الجيغ بغ عبج الطاىخ ؟ -ٖ
ٌٔ ًهس الّناهر بٍبرس وقًلووى وابًه األطرِ رلٍل     . تولى زَواى اإلٌضاء 

 ما مزسػف الخسالة التي كتبيا محيي الجيغ بغ عبج الطاىخ ؟ -ٗ
ٌٔ ٓتح الهنْر ققس للضقٍّ  ( أ   . رسالة نتبها 

ًّغر الصي أحرزه الهسلهوى  ( ب      . وػّ ٍٓها قّوة جٍص اليسو بالبسالة لتأنٍس قٍهة ال
  
  

  " القاؿً الْاؿل "  " وحًٍ السَي" و" وجٍر السَي"  و؟ الفاضل القاضي الكاتب عمى ُأشمقت التي األلقاب ما -ٔ
       : اليلوم الضرًٍة وزَواى الحهاسة . زرس ماذا درس  كتعّمع  كعسل  القاضي الفاضل ؟  -ٕ

ٌٔ زَواى اإلٌضاء زوي ػًلح الّسَي  ًهل       :  ّٓي المتابة .  تيّلن           . األَوٌب: 
 ٖ-  :كالسسمػكّي؟ األيػبيلع ُعجَّ القاضي الفاضل أىع أعسجة كّتاب الخسائل في العرخيغ    

 (ٕٕٓٓ+  ٜٕٔٓ( + ) كزارة  ٜ٘) سؤاؿ مغ الكتاب ص                                                             
 هصا الّْي ووغسر إلهام لهن .   نُّتاب أًهسة أهن أحس ًلى كرَقته بوػْه ساروا نّتاب ًغره  -1

ًّ ووحْساا لهن  األَوٌبلُمّتاب اليغرَي:  الهساَة ٌهج المتابة ٌٔ وكرَقته رسائله ناٌت  -2  والههلون

 (ٕٕٓٓكزارة )ًلى اإلبساو .
 

 عمى شخيقتو . عمل ذلظ ؟ القاضي الفاضلسار ُكّتاب عرخ  -ٗ
 هصا الّْي ووغسر إلهام لهن .   ُنّتاب أًهسة أهن أحس (1

ًّ ووحْساا لهن ًلى اإلبساو واله األَوٌب اليغرَي: الهساَة لُمّتاب ٌهج المتابة ٌٔ وكرَقته رسائله ناٌت (2  .هلون

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

 مغ حيث الخرائز الفشيةي الخسالتيغ اآلتيتيغ في العرخيغ : األيػبي كالسسمػككازف بيغ :  ٛالدؤاؿ . 

 ( ٜ٘) سؤاؿ مغ الكتاب ص                                                                                 

 ازاى الصي كلب وًه الغلحرّز الًاػر قًلووى ًلى وحهوز ُ ٌٔ رسالة له إحسى القًلو  وػّ ًًلء الّسَي بي ُاٌن

 التّلثر بالؼرآن الؽريم . -1

 اشتخدام ادحسـات البديعقة . -2

 اشتخدام التشبقفات .  -3

فا كالبحر "   . "وهلا عن الػرات خـدٌق حيػُّ

 الّدقة دم الوصف . -4

 التّلثر بالؼرآن الؽريم -1

 تمرخ الرشالة ٕحداث العرص . -2

 . وضوح ادعـى وشفولة إلػاظ وَصاعة إشؾوب -3

 أبو الْؾل   الماتب وحًٍ السَي بي ًبس الناهر

 

 أبو الْؾل   الماتب وحًٍ السَي بي ًبس الناهر

ٌٍ( القاؿً الْاؿلالماتب :   ) أبو ًٌل ًبسالرحٍن بي ًٌل البٍسا

 

ٌٍ( القاؿً الْاؿلالماتب :   ) أبو ًٌل ًبسالرحٍن بي ًٌل البٍسا
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 ( ٜٕٔٓ) كزارة : ما الخرائز الفشية لخسالة القاضي الفاضل  كمحيي الجيغ بغ عبج الطاىخ ؟ ٜالدؤاؿ 
 تتأخر بالقرآى المرَن.  -1

 

كام ورد دم رشالة و . "فعرففم دم حلن الؼول  "كام ورد دم رشالة الؼايض الػاضل : 

 ( ٕٕٔٓ) كزارة .  "يؼاتؾون ققاًعا وقعوًدا وظذ جـوهبم  "حمقي الدين بن ظبد الظاهر : 

تؤرخ الرسالة ألحساث اليغر  -2

ا . ٍا  ُٓتيس سجًلا تارَذ

 كام ورد دم رشالة الؼايض الػاضل دم فتح بقت ادؼدس .

امك ، عرادع ، عتولّج ..(. كام دم رشالة الؼايض الػاضل تهتاز بَرابة بيؽ األلْال .  -3  عثل ) السِّ

ٌٔ الرسالتٍي الهحسًات  -4 تمحر 

 (ٕٕٓٓ) كزارة البسَيٍة

واظتصم بؿـعتفا  "الطباق و."فلعؽن الـّؼاب أن يسػر لؾحرب الـّؼاب  " اْلـاس عثل:

 ( ٕٕٔٓ) كزارة   "كل قريب عـفم وبعقد ، يؼاتؾون ققاًعا وقعوًدا
تهتاز باستذسام األلْال  -5

 السهلة

 (ٕٕٕٓ)كزارة كام دم رشالة حمقي الدين بن ظبد الظاهر . عثل قوله : 
 ) فؽْم عن صجاٍع  ألصَق طفَره إىل طفِر صاِحبِِه وحاعى، وكاَضَل وراعى ( . 

  

 
     
  ( ٔٙسؤاؿ مغ الكتاب ص) ؟  السسمػكيّ ك  األيػبي: بّيغ أىسية الخصابة في العرخيغ  ٔالدؤاؿ 

 ( ٜٕٔٓ. عمل ذلظ ؟ )كزارة  دبّيةمغ أىع الفشػف األ   السسمػكيّ ك  األيػبيالخصابة في العرخيغ  أك ُيعج فغّ                
ٌٔ الّسٓاو ًي القٍن الْاؿلة .  (1        أسههت 

ة .إقًاو   (2 ٍّ  الجهاهٍر بآراء وأٓمار سٍاس
 

                                                          : ما العػامل التي أسيست في تشذيط فغ الخصابة ، ككفخت لمخصباء مخدكًنا كبيًخا مغ السعاني كاألفكار؟  ٕالدؤاؿ 
بَف   -1  (ٜٕٔٓ)كزارة                                                     .  ٌضاـ حرنة بًاء الهساجس والسواَا والرُّ

 تقرَب السًلكٍي للذقباء ورٓى وًسلتهن .  -2

 توآر زواًً الذقابة ووحْساتها .  -3
 

  سؤاؿ مغ الكتاب ص .السسمػكيّ ك  األيػبيكالجيشية في العرخيغ:  الدياسّية: عّمل: ازدىار الخصب  ٖالدؤاؿ(ٙٔ) 
 ( ٕٕٓٓ+ٕٛٔٓكزارة ؟ ) السسمػكيّ ك  األيػبيفي العرخيغ: أك ما دكاعي الخصابة كمحفداتيا التي تػافخت        

ًّ الَسو     ( أ ٌّ والَسو  الغلٍب   (ٕٕٕٓ+ٕٕٔٓكزارة )  . الهَول

ةالنروِ   ( ب ٍّ   واليسمرَة . السٍاس
َي . السسمػكيّ ك  األيػبي: اذكخ أشيخ الخصباء في العرخيغ:  ٗالدؤاؿ    بي السنً .وحًٍ السِّ
يغ بغ الدكي .  عّخؼ:  ٘الدؤاؿ   بالخصيب محيي الجِّ
 ولقب بهحًٍ السَي، الهيروِ بابي زنً الّسَي .  - أ

 ٓقٍه رقٍب أزَب، حسي اإلٌضاء .   - ب

 .األَوٌبناٌت له وًسلة رٍٓية ًًس السلقاى ػًلح السَي   - ت

ٌٔ الجهية األولى بيس تحرَره . طهس ٓتح بٍت الهقسس ٓماى   - ث  أّول وي رقب بالهسجس األقغى 
 

 ثالًجا: اخلطابة يف العصزيً: األيوبي واملنلوكي 

 
 

 ثالًجا: اخلطابة يف العصزيً: األيوبي واملنلوكي 
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 (ٜٕٔٓ+ٕٛٔٓ)كزارة تسثمت في خصبتو في السدجج األقرى؟كسا ،ألسمػب ابغ الدكي  الفشّية : ما الخرائز ٙالدؤاؿ 

 . أك أسمػب خصبة ابغ مشيخ اإلسكشجراني ، التي ألقاىا بعجما دخل ممظ التتار الذاـ        
 ل بالقرآى المرَن.الياكْة السًٍَة ٍٓها راػة ًًس التهحّ تبرز  -1

ٌٍ السهلة. -2 ٌٔ ارتٍار األلْال الواؿحة شات الهيا      تتأٌق 

ا .  -3 ًٍّ ا ووسٍق  (ٕٕٓٓ)كزارةتوهّ الغور البٍاٌٍة والهحسًات البسَيٍة وا َؾًْ ًلى الذقبة جرسا
 

 
     
  سؤاؿ مغ الكتاب صالسػسػعة . عّخؼ:  ٔالدؤاؿ (ٙٗ  ) 

ٌٔ وذتلّ وٍازَي اله اى وًها، ورتبة ة، أو وٍسيّرٓنتاب َجهى ويلووات طّتى وي اليلوم والهيارِ 

ا هجائٍا.   (ٜٕٔٓ)كزارةترتٍبا
 

 التأليف السػسػعي ؟ مع ذكخ السرّشفات ذات االتجاه السػسػعي .متى كانت بجاية :  ٕالدؤاؿ 
ٌٔ القرى الحالج هجري . ٌٔ اليغر اليباسً   (ٕٕٔٓكزارة ) ههر 

ًّْات  ٌٍ .  :  شات االتجاه الهوسوًً الهغ ٌٍ ألٌب ٓرج األػْها  نتاب الحٍواى للجاحم ، ونتاب األُا

 (ٕٕٕٓ)كزارة                                                                                               
 ؟ السسمػكيّ ك  األيػبيفي العرخيغ: كازدىاره في نذاط الػتأليف السػسػعي  أثخليا  كاف ما العػامل التي :ٖالدؤاؿ 

 (ٕٕٓٓ+ٜٕٔٓ)كزارة                                                                                           
1)  ٌّ ًّ والَسو الهَول                 (ٕٕٔٓكزارة )   .    الَسو الغلٍب
 .                زَواى اإلٌضاء (2
 .             اٌتضار الهمتبات الؾذهة  (3
       . اليلهاء هجرة  (4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رابعا: التأليف املوصوعي يف العصزيً األيوبي واملنلوكي

 
 

 رابعا: التأليف املوصوعي يف العصزيً األيوبي واملنلوكي
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   سؤاؿ مغ الكتاب ص السسمػكّي .ازدىار السػسػعات في العرخ في كل مسا يأتي  دوربّيغ :  ٗالدؤاؿ (ٙٗ ) 
 

1-  ًّ  الَسو الغلٍب

. ٌّ  والَسو الهَول

ٌّ    ( أ ًّ والَسو الهَول  أحسث الَسو الغلٍب

ٌٔ اليراق والضام.    ٌٔ وٓمري لهقسرات األوة اإلسًلوٍة   تسوٍر خقا

ت حَّ هصا األور ألهب ٍُرة ًلهاء األوة ًلى حؾارتها وتارَذها وتراخها، ٓحُ ( ب

 ُرِسر .لْت الهوسوًات لتيوَؽ وا قى وأُ الذُ 

 

 زَواى اإلٌضاء . -2

 ( ٕٛٔٓ)كزارة 

 َتقلب ووسوًٍة الهيّرٓة لسى نل وي َيهل ٍٓه.  ( أ

وجب ًلى الياولٍي ٍٓه أى َموٌوا ًلى زراَة باليلوم الضرًٍة والتارَد  ( ب

 . واألزب

اٌتضار  -3

الهمتبات 

 الؾذهة .

 أُوقْت لذسوة كلبة اليلن  . ( أ

 والهذقوكات .حوت ٌْائس المتب  ( ب

 أتاحت الهجال لتًوو الهيارِ ونحرتها خّن التألٍّ الهوسوًً .   ( ت

 

 هجرة اليلهاء . -4

استققاب وغر والّضام لليلهاء الههاجرَي وي أققار أررى ناألٌسلس  ( أ

 (ٕٕٕٓ)كزارة  والهًس واليراق وٍُرها.

ٌٔ  ( ب ة وتهٍسة  ٍّ ة وأزب ٍّ ٌٔ قٍام ٌهؾة ًله وغر ناى لهصا الّتهازج نبٍر األخر 

 والضام ًلى وجه الذغوظ.
                                                                                                                                

 سسائيع ؟أ: بّيغ أشيخ مغ تػّلى رئاسة ديػاف اإلنذاء مع ذكخ  ٘الدؤاؿ 
وحل : القلقضًسي، وػًلح الّسَي الغْسي، اباا ٍٓه . تّ لهصا الّسَواى أو نُ نتاب الهوسوًات ناٌوا رؤساء

 (ٕٕٕٓ)كزارة  .والهقرَسي 
 

 . السسمػكيّ ك  األيػبيالتأليف السػسػعي في العرخيغ:  : إتاحة السجاؿ في تشّػع السعارؼ ككثختيا، كمغ ثعّ  ٙالدؤاؿ 
لذسوة كلبة اليلن وحوت ٌْائس المتب بسبب اٌتضار الهمتبات الؾذهة التً أُوقْت عمل ذلظ ؟  

 والهذقوكات .
 

 ؟ السسمػكيّ ك  األيػبي: العرخيغ في الزخسة السكتبات : ماذا أتاح انتذار ٚالدؤاؿ 
ٌٔ اليغرَي:  ٌٔ تًّوو الهيارِ ونحرتها، ووي خّن التألٍّ الهوسوًً  ًّ و األَوٌبإتاحة الهجال     . الههلون

 في العرخيغ  كاألنجلذ كاليشج كالعخاؽ كالّذاـ لمعمساء السياجخيغ مغ أقصار أخخى  استقصاب مرخبّيغ أثخ :  ٛالدؤاؿ  
 (ٕٕٔٓ+ٜٕٔٓ)كزارة؟ أثخ التسازج بيغ العمساء السياجخيغ   أك بّيغ ؟ السسمػكيّ ك  األيػبي

ةقٍام ٌهؾة       ٍّ ةو ًله ٍّ ٌٔ وغر والضام . أزب     وتهٍسة 
 كالعخاؽ كغيخىا.أخخى كاألنجلذ كاليشج  السياجخيغ استقصبتيع مرخ كالّذاـ مغ أقصاراذكخ بعًزا مغ العمساء :  ٜالدؤاؿ  

 (  ٕٛٔٓ كزارة) ابي رلسوى وؤسس ًلن االجتهاو . .1

ٌٔ الغٍسلة . .2  وابي البٍقار الهالمً أطهر ًلهاء اليرب 
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  (ٜٕٔٓ+كزارة  ٗٙسؤاؿ مغ الكتاب ص).  السسمػكيّ ك  األيػبي: اذكخ أشيخ السػسػعات في العرخيغ: ٓٔالدؤاؿ 
 مضونها العام اسم مؤلفها تصنيفها اسم الموسوعة

ٌٔ  بالوٍٓات الوا

 (ٕٛٔٓ)كزارة 

 

 ووسوًة تراجن
 السَي ػًلح

 الغْسي

ٌٔ ٌحو خًلخٍي  أوسى نتب التراجن َقى 

ا .  وجلسا

 ٌٔ وسالل األبغار 

 وهالل األوغار

 (ٕٛٔٓ)كزارة 

ووسوًة تراجن  +  

القبٍية ووسوًة 

 والجَرآٍا والتارَد

 (ٕٕٔٓ)كزارة

 

ابي ٓؾل 

 اليهري

ا . ٌٔ أنحر وي ًضرَي جسءا  نتاب َقى 

ووسوًة حآلة بالْوائس القٍهة والهيلووات 

ٌٔ الّتراجن   الواسية 

 والّتارَد والجَرآٍة.

ُرر الذغائع 

رر  ًُ الواؿحة و

 الًقائع الْاؿحة

 

 ووسوًة أزب

 

جهال السَي 

 الوكواـ

ٌٔ ستة ًضر باباا .   نتاب َقى 

 َضتهل نل باب وًها ًلى سّتة ٓغول .

 ؿّهًها وذتارات وي الًحر والّضير . 

 (ٕٕٔٓ+ٕٕٓٓ كزارة)

 سٍر أًًلم الًبًلء

 (ٜٕٔٓ)كزارة 
 

 ووسوًة تراجن

 

 الصهبً

ا . ٌٔ خًلخٍي وجلسا  نتاب ؿذن َقى 

 ٍٓه تراجن الّرجال واألًًلم .

ٌٔ ًٓوى  ٌهاَة األرب 

 األزب

 (ٜٕٔٓ)كزارة 

 ووسوًة أزب

 + 

ووسوًة القبٍية   

 والجَرآٍا والتارَد

 

طهاب 

الّسَي 

 الًوَري

ا .  ٌٔ خًلخٍي وجلسا  ووسوًة تقى 

هاء واآلخار  ُقسهت ًلى رهسة أقسام: السَّ

اليلوَة واألرؼ والهيالن السْلٍة، واإلٌساى 

ووا َتيّلق به، والحٍواى الغاوت، والًبات، 

 . بسء الذلٍقة إلى ًغرهوالتارَد وي 

 

 ٌٔ ػبح األًضى 

 ػًاًة اإلٌضا

 

 ووسوًة أزب

 

ألٌب اليباس 

 القلقضًسي

ٌٔ  نتاب ؿذن َحتوي وقسوة وًضر وقاالت

 ٓؾل المتابة وػْات المّتاب .

اًٌٍه وتارَد التيرَّ بسَواى اإلٌضاء وقو 

 المتابة وتقوراتها.

 أٌواو الهًاػب وي رجال الّسٍّ والقلن. 

باٌسٍن   الغَّ

 
ووسوًة أزب +  

ووسوًة القبٍية 

 والجَرآٍا والتارَد

بسر السَي 

 الحلبً

ٌٔ خًلخٍي ٓغًلا .  نتاب َقى 

 َغّ القبٍية واألرًلق واألزب وٍُرها .
 (ٕٕٓٓ+ٕٛٔٓ)كزارة 
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 السلسلة الثالثة  
  البالغة العربية والنقد األدبي

 الوحدة األوىل : علم املعاني  .
  علم الهعاني نفهومأواًل :   
  اخلربثانًيا :   

 مفهوم الخبر  -1

 الجملة الفعلّية والجملة االسمّية  -2

  اإلنشاءثالًثا  :   أضرب الخبر  -3
 مفهوم اإلنشاء   -1

 قسما اإلنشاء   -2

  اإلنشاء الّطلبي 

   اإلنشاء غير الّطلبي 

 يف العصر العباسيّ الوحدة الثانيت : النّقد األدبيّ
 أوًلا : الفحولة الشعزّية
 ثانًيا : الّطبع والّصهعة
 ثالًثا : الّلفظ واملعهى

 رابًعا : الّصدق والكذب يف الّشعز

 املذاهب األدبيّت يف العصر احلديث :  الثالثتالوحدة 
 مفهوم املذهب األدبّي

 أوًلا : املذهب الكالسيكي ) مدرسة اإلحياء والّههضة (
 ثانًيا : املذهب الزومانشي
 ثالًثا : املذهب الواقعّي
 رابًعا : املذهب الزمزّي
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ٌِّ اّلتً بها َُقابق ُوقتؾى الحال.؟  عخؼ عمع السعاني :  ٔس   هو ًلٌن تُيَرِ بِه أحواُل الّلِْم اليرب

 (ٕٕٔٓ كزارة)                                                                                                   
 ؟  عمع السعاني أك مباحث  عّجد أقداـ :  ٕس
 الذبر و اإلٌضاء .      -1

 التقسَن و التأرٍر .       -2

 الحصِ و الصنر .  -3

 اإلَجاز و اإلكًاب .    -4

 الْغل و الوػل .   -5

 كزارة (  ٕٔ) سؤاؿ مغ الكتاب ص عمع السعاني؟ كضح فائجة  :  ٖس(ٕٕٕٓ) 
ا ، بهوآقته لهراز الهتملن وََُْؾل الوقوِ ًلى األسرار التً َرتقً بها طأُى المًلم و  (1  بيؾه بيؾا

 وحال الهذاكب .

ٌٔ اآلرر . و أًرآها وراًاته لقواًس الّلَة و أػولها  (2 ًاى لٍس   ، ٓلمل ترتٍب للجهلة زاللة راػة وٍٓه وي

 
 (ٕٕٕٓ)كزارة ما األثخ الحي يتخكو التغييخ في الجسمة مغ تقجيع كتأخيخ أك ححؼ أك ذكخ؟  :  ٗس

ٌٔ الهيًى حسب وراز الهتملن بها َوآق وقتؾى حال الهذاكب وحل : خقآته ، و  َؤزي إلى تٍٍَر 

 ٍئته التً َيٍص ٍٓها . وماٌته االجتهاًٍة ، وب

 
 ما األثخ الحي تخكو التغييخ في اآليتيغ الكخيستيغ اآلتيتيغ؟ :  ٘س
 . "فرا قل لئن اجتؿعِت اإلكُس َو اْلنُّ ظذ َأْن َيلُتوا بؿثِل هذا الُؼْرآِن ٓ َيلُتوَن بِِؿثؾِِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُفْم لَِبْعٍض طَ  " :  قال تعاىل .أ 

اَمَواِت َو إْرِض َفاْكِػذوا ٓ َتـُْػُذو " : قال تعاىل .ب  ّٓ بُِسؾطانٍ َيا َعْعرَشَ اِْلنِّ َواإلْكِس إْن اْشَتَطْعُتم َأْن َتـُػُذوا ِعْن َأْقطاِر السَّ  . "َن إ

  اآلَة األولى وراًاة للسٍاق ووقتؾى حال الهذاكب ٌٔ  تقسوت نلهة ) اإلٌِس ( ًلى نلهة ) الجيِّ ( 

ٌِ المًلم ، والبضر ويًٍوى بصلل أنحر وي الجي .؛ ألى سٍاق   اآلَة َتًاول ووؿوو البًلُة وػو

   أوا اآلَة الحاٌٍة ٍٓتًاول ووؿوو الًْاش وي أققار السهواِت واألرؼ والجي أقسر ًلى شلل ٓتقسوت

 نلهة )الجي(.

 
 

واملعدددد   والوحددداألواى لدددمو و  ددد ووو
وو

 

 

والوحددداألواى لدددمو و  ددد واملعدددد   ووو
وو

 

 أوًلا : مفَوو عله املعاىي 

 

 

 أوًلا : مفَوو عله املعاىي 
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 11 ص تدريثاخ الكتاب
 . قج يقػؿ أحجنا متحمًخا      " الحياُة كميا تعٌب "   (ٔ

 تعٌب ُكم يا الَحياُة فَسا َأْعػػ       َجُب إاّل ِمْغ َراغٍب في اْزِديادِ    السعخي الحي ُعِخؼ بتذاؤمو يقػؿ:لكّغ    
 ؟الّذاعخما داللة تقجيع الخبُخ عمى نفذ س : 

ا وا ٍٓها وي راحٍة  ٍا ة لسى الهيّري ، ٓقس َقَغَر الحٍاة ًلى الّضقاء والّتيب وتًاس ٍّ نرة الّتضاؤو ًّ ال

 وسرورٍ وسيازة. 

 
كتالقت معانييا  قػؿ الُجخجانّي :" ليَذ الَغَخُض بشطع الَكِمع إف تػالْت ألفاُضيا في الش صق ، بل إْف تشاسقْت داللُتيا  (ٕ

 (ٕٕٔٓ كزارة)    العقل"، كضح السقرػد بيحا القػؿ.عمى الػجو الحي اقتزاه 
 

أي أّى ٌنن المًلم وترتٍبه َموى حسب وراز الهتملن والهيًى الصي َرَس إَغاله إلى الهذاكب ، وى 

 وقواًس اللَة وأػولها وأًرآها. وراًاة حال الهذاكب

 
 
  

  .الخبخ عّخؼ:  ٔس  
ا وإْى ناى ٍُر وقابٍق   ا للواقى ناى ػازقا نل نًلٍم أو قوٍل َحتهل الّغسق أو ًسم الّغسق، ٓإْى ناِى وقابقا

 للواقى ناى ٍُر ػازق. 

 .  حزخ كالجي ُأمديًة شعخيًَّة في رابصِة الُكتاب األردنييغ مثاؿ:     
 ( . الػاقع أك مخالفتوتعتبخ الجسمة الدابقة خبخية الحتساؿ مصابقة مزسػنيا )           

 
  لحي تفيجه الجسمة الفعمية؟ ماذا تفيج الجسمة الفعمية؟ ما السعشى ا :  ٕس  

ٌٔ زوي ويٍي ، أو التجّسز واالستهرار.             التجسز والحسوث 

 
ـِ الَسَكاِرـُ َكَتأِتي َعمَ            عمى قجِر أْىِل العدـِ َتأِتي الَعَدائُع     : قاؿ الستشبي:  ٔ مثاؿ     ى َقْجِر الِكخا

 (ٕٕٔٓ كزارة)      )جهلة ٓيلٍة تٍْس التجسز واالستهرار(.                                    

ي(.     .أدبّيةيذارُؾ الصمبة اآلَف في مدابقٍة  :   ٕ مثاؿ   ٍّ ٌٔ زوٍي وي  )جهلة ٓيلٍة تٍْس التجّسز والحسوث 
 
 الحبوت وي ٍُر ارتباـ بسوٍي ويٍٍي .   عشى الحي تفيجه الجسمة االسسية؟ االسسية ؟ ما السماذا تفيج الجسمة :  ٖس  

 
 كاإلقميسّي.   السحميّ قزاياىا عمى السدتػييغ ِة متخرٌز في شؤكف السخأة ك مخكُد دراساِت السخأة في الجامعِة األردني مثاؿ :  

 )  جهلة اسهٍة و تٍْس الحبوت وًسم االرتباـ بسوٍي ويٍي ( .                  

   
 

 اخلربربربربربربربربربربربربربربربربربرب  
  

 

 اخلربربربربربربربربربربربربربربربربربرب  
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  14+ ص  13تدريثاخ الكتاب ص   
 مّيد الجسمة التي أفادت التججد مؼ الجسمة التي أفادت الثبؽت في كلٍّّ مسا يأتي: 

    الحفاظ عمى البيئة مدؤكلية كل فخد.   (1
ـِ القميِة الساضيِة حزػًرا متسّيًدا في السحافِل  (2   الّجكلّيِة. حّققت السخأة األردنية عمى مجى األعػا
 مكانُة السخِء بحدِغ أخالِقِو .  (3
 يتحقَُّق الشجاُح بالعديسِة ك اإلصخاِر. (4
ـٍ. يحتفُل األردنيػف بعيِج االستقالِؿ في الخامِذ كال (5     عذخيغ مغ أّياَر ِمْغ ُكلِّ عا

 
   
 
 .  ٚ٘ٛ اٌشجغ اٌشبٌٟ ِٓ اٌّإوضاد ، ٚ ٠ٍُمٝ ػٍٝ سبٌٟ اٌظ٘ٓ:  دتس اةذدائٍ (1

 (ٕٕٕٓ)كزارة * اٌّـزّغ ٌٍشجغ ال ٠ذزبج ٌّإوض ألٔٗ صّضق اٌمبئً ٚاّرفك ِؼٗ فٟ اٌذض٠ث .                           
 زاد عذد الجامعات األردنّية في المذة األخيرة على نحٍو واضٍح.     -

 (ٕٕٔٓ كزارة) ٚ٘ٛ اٌشجغ اٌظٞ ادزٜٛ ػٍٝ ِإوٍض ٚادٍض ، ٠ٍُٚمٝ ػٍٝ اٌّزغّصص أٚ اٌشبّن.:  دتس ظٌتٍ  (2
 إنّك صحيُح الجسِم.    -

ُِّٕىغ :: إٓوازيدتس    (3   ٚ٘ٛ اٌشجغ اٌظٞ ادزٜٛ ػٍٝ ِإوض٠ٓ أٚ أوثغ ، ٠ٍُٚمٝ ػٍٝ اٌ
  أال إّن فّه الّرسم التشكيليِّ وسيلُة إبذاٍع وابتكارٍ.  -
 

 
 

 قذ التحقٍق . .2 إّى، أّى.  .1

 أحشف التنبٍو : ) أال ، أها (. .4 نونا التوكٍذ الخفٍفت والثقٍلت . .3

 الالم الوزحلقت : ىً الالم التً تذخل على خبش )إّى( . .5

 الّلام التً تذخل على االبتذاء )الوبتذأ( وغالًبا ها تقع فً بذاٌت الجولت . الم االبتذاء : وىً .6

 القضن: ) واهلل ، باهلل ، تاهلل ، و الزي نفضً بٍذه ، لعوشي ...(. .7

 األحشف الزائذة     .8

 أتقنَت عوَلك أحَبْبتك (.  هاها :       هثل ) إرا  ( أ

ٌُْكن و أّى اهلل   ( ب ٌِْذ  ظلَّن للَعبٍذ(  ب لٍشباء الجش فً خبش ) لٍش (:   هثل قولو تعالى ) رلك بوا َقذََّهْت َأ

 
  
 
  

 اإلجــــــــــابـــة
 اٌثجٛد .  -1

 اٌزجضُّص .  -2

 اٌثجٛد .  -3

 اٌزجضُّص .  -4

 اٌزجضُّص .  -5

  أضزب اخل 

 
 

  أضزب اخل 

 

 اخل    مؤكدات
 

 اخل    مؤكدات
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 16 تدريثاخ الكتاب ص
 حجد ضخب الخبخ في كلٍّّ مسا يأتي :   (1

 .  إنَّ هذا ََلَُو الَؼَصُص اْلَقه  قول تعوىل   -أ

 في فزل سػرة اإلخالص : " كاّلحي نفدي بيجه ، إنيا لَتعِجُؿ ُثُمَث القخآف"   قاؿ   -ب
 ِكججاُف   الّذعخأال يا شائَخ الِفْخَدْك     ِس إّف      قاؿ عبج الخحسغ شكخي :  -ج
 األردف  كشُغ حخيٍة ك إبجاع.  -د
كُح كالَبجُف            قاؿ حيجر محسػد :  -ىػ  عمى ىػاَؾ اجَتَسْعَشا أي يا الَػَشُغ     فأنَت خافقشا كالخ 
 أحب  إلّي مغ قرٍخ مشيف          َلبيٌت تخفُق األركاُح فيو         قالت ميدػف بشت َبْحَجؿ :  -ك
  

 اإلجػػابػػة 
 ٚ ٖ ص ج ة أ

 ؼٍجٟ اثزضائٟ اثزضائٟ ئٔىبعٞ ئٔىبعٞ ئٔىبعٞ

  
خًيا ما يمدم مؼ تغييخ:اجعل الخبخ  (2  (.  االمتحاُف سيلٌ  ) االبتجائي في الجسمة اآلتية مّخة طمبيًّا  وّمخة إنكاريًّا ُمج 

 إلنكاري الخبخ ا الصمبيالخبخ  الخبخ االبتجائي
ًٌ ُْ ؿٙ ًٌ االِزذب َْ ؿٙ ّْ االِزذب ًٌ ئ َْ ٌـٙ ّْ االِزذب  ئ

 
 

 : مجيء الثاني إنكاريًّاو  الخبخ األول السخطؽط تحتو طمبيًّاقخأ اآليات الكخيسة اآلتية ، وبّيؼ سبب مجيء ا (3
َثًَل َأْصَحوَب اْلَؼْرَيِي إِْذ َجوَءَهو ادُْْرَسُؾوَن ) قول تعوىل :  ْب ََلُم مَّ ٌٍ َفَؼوُلوا 13َواْْضِ ْزَكو بَِثولِ و َفَعزَّ ُبوُُهَ  َفَؽذَّ

( إِْذ َأْرَسْؾـَو إَِلْقِفُم اْثـَنْيِ

و إَِلْقُؽم ْرَسُؾونَ  إِكَّ َّٓ َتْؽِذُبوَن )14) مه  إِْن َأكُتْم إِ
ٍ
ء ْْحََُٰن ِمن ََشْ ْثُؾـَو َوَمو َأكَزَل الرَّ َّٓ َبَْشٌ مِّ ـَو َيْعَؾُم 15( َقوُلوا َمو َأكُتْم إِ و ( َقوُلوا َربه إِكَّ

 . 16) إَِلْقُؽْم دَُْرَسُؾونَ 

 
   إٌّا إلٍمن ورسلوى ا ألّى ًٍّ ٌٔ وًسلة الّترّزز والّضل.جاء الذبر كلب ٌٔ الهرة األولى َقى   التمصَب 

   إٌّا إلٍمن لهرسلوى    ، وًسلة اإلٌمار ٌٔ  وقى التمصَب 

 ،   َقاُلوا َوا أٌتْن إاّل بََضرٌ ِوحُلًا وَوا أٌَْسَل الرَّْحهُي َوْي َطًءٍ   : بسلٍل قوله تيالى  

ٌٔ قوله تيالى:    ، ٓجاء الذبر إٌمارًَّا.  ٌُْتْن إالَّ تَْمِصبُوىإْى أَ  وبسلٍل أسلوب الحغر 

 
 عبِّخ عؼ مزسؽن الخبخ اآلتي بزخبٍّ مشاسبٍّ لو أضخب الخبخ:  (4

 ابعِث األمَل في نفٍذ شابٍّ َيِئَذ مغ حرػلو عمى فخصة عسٍل.               
ِلل.الجؽاب :      أال إٌّل ستجُس ًهًلا بيَس ػبرَِك وتحهُّ
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 اقخأ الشز اآلتي لمكاتب )أحسج أميؼ( مؼ مقالة لو بعشؽان " االبتياج بالحياة " ثػ أجب عسا يميو:   (5
            َكَكيف  كيف يدتستُع بالحياة ، عّخؼإف أىّع سبٍب في االبتياج بالحياِة أف َيكػَف لإلنداِف ذكٌؽ سميٌع ميحَّب  ي  "

ُز عمييُ  الّشاسيحتخـُ شُعػَر  خكرَ َكال ُيشغِّ ميُع قادٌر عمى عمى أنفِديع. ع ، َبْل كُيُجخُل الد   ،استجالِب القمػِب  فالحكُؽ الدَّ
خكِر عمى نفِذ صاحِبِو كنفِذ َمْغ َحْػَلو.  كإدخاِؿ الد 

ميُع ، نخى كلَّ فخٍد فييا يتجشَُّب جخَح إحدا  ْر أسخًة ساَد فييا الحَّكُؽ الدَّ يأباُه الّحكُؽ ، بْل  لٍ ِس غيِخِه بأّي لفٍع أك أّي عسترػَّ
كَؽ إّف ذكَقو يَخفُعُو إلى حجٍّ أّنو يتخّيُخ الكمسَة المصيفَة ك العسَل الّطخيَف .الحي ُيجخُل الّدخكَر عمى أفخاِد أسخِتِو. إّف الح

ـَ ك ُحْدَغ الّتختيب بجساِؿ الّدىػِر ك جساِؿ  االستستاعَ ك  الّدميَع في البيِت ليأبى الّشداَع ، كيأبى ِحّجة الغزِب ، كيتصّمُب الشطا
 إذا قمشا : إّف ُرِقيَّ الحكِؽ أكثخ أثًخا في الدعادة مغ ُرقّي العقل ".  الشطافِة ك جساِؿ كّل شيٍء في البيِت ، فمدشا ُمباِلغيغ

 
تفيج جسمة " الحكُؽ الدميُع قادٌر ماذا ب(  أ( استخخج مغ الشز مثااًل عمى كّل مغ: 

التججد أـ عمى استجالب القمػِب" 
   الثبػت.

 تٍْس الحبوت ألٌها جهلة اسهٍة. 

 صوُق الّسلٍُن قازرٌ ًلى استجًلب القلوب. ٓال  خبخ ابتجائي 

ٌِّ اليقل.    خبخ شمبي  يازة وي ُرق ٌٔ السَّ نحُر أخراا  ٌَّ الّصوق أ  إّى ُرق

ساو.  خبخ إنكاري   ًِّ ٌٔ البٍت لٍأبى ال  إّى الّصوَق الّسلٍَن 

 

 

 

 

 هو المًلم الصي ال َحتهل وؾهوٌه الغسق أو ًسوه .: عّخؼ اإلنذاء ؟  ٔس
 

     ؟  أقداـ اإلنذاء: ما ىي  ٕس
 الصمب .  كقت حاصل  غيخ مصمػًبا يدتجعي الحي ىػ  :الطليب أوًلا : اإلىشاء 

 . األمخ كاالستفياـ كالشيي كالشجاء كالتسشي  كمغ أساليبو :                       
 .ال يدتجعي مصمػًبا ماكىػ   :الطليب ثاىًيا  : اإلىشاء غري 

 كمغ أساليبو :  القدع  كالتعجب .                           
 

    :الطليب أصاليب  اإلىشاء

(  الأُس .أ   . وي رًلل ) ٓيل األور أو الم األور

 اّلتً وؿْيُتها لمن.التسووا رقَة اللَِّيِب  - أ

  تيّلْن ُحسَي االستهاِو نها تتيلن ُحسَي الحسَِج . - ب
 هل قرأَت رواَة " الَيتبات " لهْلح اليسواى؟      نن خهي هصا المتاب؟ الاطذفهاَ ) ؟ ( .ب 

 وي رًلل ) ال الًاهٍة( .    تٍْس كلب االبتياز ًي أورٍ ويٍي أًهٍ .ض 

ا ( . ) َا ،  وي رًلل حروِ الًساء  أًداء  .د  ٍَ  أَي ، أ ، أََا ، َه

 وي رًلل ) لٍت ( . اًذٍِٔ  .ه 
 

 اإلىشربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرباء 

 
 

 اإلىشربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرباء 
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    :غري الطليب  أصاليب  اإلىشاء

 ) وهللاِ ، بالله ، تالله ، والصي ٌْسً بٍسه ، ليهرك(.. القسن  . أ

 ) ! (اًِذعِظث   . ب

 ٍَ  عٌى صٌغح : ُا أفع

!    وا أكٍَب بًْسً تلَل األرَؼ  ٌب ا! ووا أْحسَي الرُّ  الهغقاِ و الهتربيَّ

ٌٔ وكًً !   وا أجهلَ  -  ػور التمآِل 
 

 
  12+ ص  19تدريثاخ الكتاب ص

 صشِّف ما تحتو خط في كلٍّّ مسا يأتي إلى خبخ وإنذاء :  (1
َعًة تقػلػف : : قاؿ  . أ  ".كّشُشػا أنفَدكع كإْف ضمسػا ضَمْسشا ، كلكغ  َأْحَدّشا الّشاسإّف َأْحَدَغ " ال تكػنػا إمَّ

 ؟ أنا مغ  أتحكخ حّجؽ     ىشا أنا الشجػـِ  كشغَ قاؿ إيميا أبػ ماضي حيغ زاَر كشَشُو لبشاف بعج غخبٍة شػيمٍة :   . ب
 خيٌخ لَظ مغ أف َتُذقَّيا بديفظ. ُشقَّ شخيَقَظ بابتدامتظَ  . ج
ْخخُ كانحشى نعع ، نحُغ أبشاُء الَّحيَغ انحَشْت َلُيع      رماُؿ الَفيافي      قاؿ حيجر محسػد : . د   َلُيع الرَّ

 كحباا في َليالييا  كُكْغ أماًنا كْغ نخاًل ُيطمُِّميا      الّذعخأييا يا  )حبيب الديػدي( في ُحّب األردف :  . ق
 في ما فيظ مغ  ُخمق زاٍؾ كمغ عْدـ شجيج    الّذعخال ُيحيط  قاؿ عبج الخحيع محسػد في قريجة مػت البصل : . ك

 
ًدا أسمؽب اإلنذاء:   (2  مّيد اإلنذاء الطمبي مؼ غيخ الطمبي في ما تحتو خّط محجِّ
ََلةَ  َيو ُبـَيَّ   :  قول تعوىل  .أ  لَِك ِمْن َعْزِم اْْلُُموِر ) َواْصِزْ َعَذَٰ َمو َأَصوَبَك  اْكَه َعِن ادُْـَؽرِ وَ  ُمْر بِودَْْعُروِف َوأْ  َأِقِم الصَّ  (  17إِنَّ َذَٰ

َك لِؾـَّوسِ وَ                         ْر َخدَّ َٓ ََتِْش ِِف اْْلَْرِض َمَرًحو َٓ ُتَصعِّ َٓ ُُيِىه   َو  .  ( 18ُكلَّ ُُمَْتوٍل َفُخوٍر ) إِنَّ اَّللََّ 

 ؟!  فكيَف كصمِت أنِت مغ الّدحاـِ قاؿ الستشبي َيرُف الُحّسى: أبشَت الجىِخ عشج ُكل  بشٍت      .ب 
ْبخا      تسًخا أنَت أِكُمُو   ال تحدِب السججَ : الّذاعخقاؿ   .ج   َلْغ َتبمَغ السجَج حّتى تمعَق الرَّ
 ! الّذعخما أركَع إنذاَدَؾ   .د 
 شخْبُت كعاَدني   ما ُيذِبُو األحالـَ مْغ ِذكخاؾ  يا جارَة الػادي  قاؿ أحسج شػقي مخاشًبا مجيشَة زحمة المبشانّية: .ق 
 هلِل َأشُكػ قمبَظ الُقمَّبا      أىكحا َحّتى َك ال َمْخحبا؟قاؿ مرصفى كىبي التل :     .ك 

 ئٔشبء كششػا أنفَدُكع  سجغ أحدشا  الّشاسإْف أْحَدَغ  ئٔشبء ال تكػنػا إمَّعًة .  .أ 

 ئٔشبء         مغ أنا؟  ئٔشبء أتحكخ؟ سجغ أنا ىشا  .ب 

    ئٔشبء ُشقَّ شخيَقَظ بابتدامتظَ   .ج 

ْخخُ   .د     سجغ كانحشى َلُيع الرَّ

 ئٔشبء ُكْغ أماًنا ئٔشبء الّذعخيا أي يا   .ق 

   سجغ الّذعخال ُيحيط   .ك 
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 أ  اإلنذاء    

 الطمبي   
  الشيي الشيي األمخ األمخ األمخ األمخ الشجاء

َّ َٕ ٍَبَح ٠َب ُث ُْ اٌصَّ ُِْغ أل َّْؼُغِٚف  ْأ ٌْ َٗ ِثب ْٔ َُّٕىِغ  ا ٌْ ِٓ ا ٌَب ُرَصؼِّْغ اْصِجغ َػ ِّْش َٚ ٌَب َر َٚ  
 
 خبء ػٍٝ أؿٍٛة إٌٟٙ  إنذاء  طمبي  ج خبء ػٍٝ أؿٍٛة االؿزفٙبَ  إنذاء  طمبي  ب

 خبء ػٍٝ أؿٍٛة إٌضاء   إنذاء  طمبي  ه خبء ػٍٝ اؿٍٛة اٌزؼجت  إنذاء غيخ طمبي  د

    خبء ػٍٝ أؿٍٛة االؿزفٙبَ   إنذاء طمبي  و
 

 
 

  هو كلب حغول الْيل ًلى وجه اإللسام و االستيًلء.؟ خ األم أسمػب  عّخؼ:  ٔ س
 

ٍى . ؟ السعشى الحكيقي لألمخما  :  ٕس  هو وا َموى وي األًلى إلى األز
 

 صػر األمخ الحكيقي :  أمثمة عمى * 
ا  أ( وي هللا تيالى للًاس :    . َؼُؽْم ِعْن َكْػٍس َواِحَدةٍ ّربَّؽم اّلّذي َخؾَ  اتَُّؼوا الـّاسيلُّيُّ

 . الْروق الْرزَة بٍي الّقلبة  راًوا: وي الهسَر للهيلهٍي ب( 

 ٌٔ وماٌِها.  َؿْيهاأُراَؿَل ، و  َرتّْب  ج(  وي األمِّ البًها : قالت أُمٌّ البًها :
 

 ؟صيغ األمخما ىي  :  ٖس
 عباَد هللِا إخػانا".  ُكؽنؽاو " ال َتباَغُزػا كال تحاَسُجكا ،  قاؿ      : فؼً األِغ .1
 في األخالؽ الحسيجة. الّشاسمثااًل أعمى يحتحيو  لِّشُكؼ     : اٌفؼً اٌّعبعع اٌّمغْٚ ثالَ األِغ .2
   نشطف حجيقَة السشدِؿ.   هي ا : اؿُ فؼً األِغ   .3
وُه َو بِولوالَِدْيِن   : قاؿ تعالى  : اٌّصضع إٌبئت ػٓ فؼً األِغ أٚ اٌؽٍت  .4 َّٓ إيَّ َّٓ َتْعُبُدوا إ   . إِْحَساَكاَوَقَه َربهَك أ

ؼ  لمؽالجيؼ إحدانا(.                                                                        دِّ  تقجيخ الجسمة )أح 
  (:11تدرية ص)

 
 عبِّخ عؼ كلِّّ مؽقفٍّ في ما يأتي بجسمة فييا أمٌخ حقيقي: 

ًِمن.      قائج يأمُخ جشػَدُه بالكياـ بػاجباِتيع تجاَه الػشغ. .ٔ ُووا نلَّ وا لسَمن ِلَوَك َُّها الُجًوز: َقسِّ  أ
ـّ تأمُخ أبشاءىا بسا فيو خيخىع.  .ٕ : اْحرِػوا ًلى الذٍرِ ، ٓإٌَّهُ                    ُأ جٍُمن. َا أبًاٌئ ًْ  ُو

 
 
 

 اإلىشاء الطليب : األمز 
 

 اإلىشاء الطليب : األمز 
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 المعاني البلاغية التي يخرج اليها الأمر

 

 

 اء:اًدعــــــ (1

 
ٍى إلى األًلى ، وَموى ًلى سبٍل االستَاخة ، أو كلب الرحهة ، أو  وهو نلُّ أورٍ وي األز

ْرة ، ووا أطَبَه شلل . ََ  اله
 

،  الّميػ  ، ":  مثال قؽل  خِّفُمرخِّف القمؽبِّ  قمؽب شا عمى طاعتِّغ ".  ص 
  (  الّجعاء)  األمخ مّؽجو مؼ سيجنا محّسج إلى هللا تعالى ، فجاء األمخ بسعشى.  

 
 

 

 ًذٍِٔ :ا (2

 
 (ٜٕٔٓ)كزارة  هو نلُّ أورٍ َوّجه إلى ٍُر الياقل .

 

لِّ قال امخؤ القيذ :   أال أي يا الميُل الطؽيُل أال  ش غ بِّأ مثلِّ        ان ج   بُربحٍّ وما اإلصباُح مِّ
 (ٕٕٔٓ+ٕٕٓٓ)كزارة                                                                     

عاقل ،  ، والميل غيخليشقزي مدتخجما صيغة فعل األمخ ) انجل ( الميل  ىشا الّذاعخ يخاطب
 تسشي(. )ال مؼ معشاه الحقيقي إلى معشى بًلغي  وىؽ األمخ فخخج

 
 

أًصح  (3

 والإزشاد:

 
 هو نلُّ أورٍ وتؾهي ويًى الًغٍحة و الهوًنة وي ٍُر إلسام .

 

ر  : الّذاعخ قال  ؽاك   شاوِّ   السذؽراتِّ  أىلِّ  مؼ كشت   إن   و يؽًما    نائِّبةٌ  نابتغ إذا سِّ
 إلى الحقيقي معشاه مؼ األمخ فخخج ، والشريحة الذؽرى  يطمب أن اإلندان الّذاعخ يخاطب

 (. واإلرشاد الشرح)  وىؽ بًلغي معشى
 

 

 

 اًذعظٌص: (4

 

َُقَغس به إههار ًجسه و ًسم قسرته .  هو نلُّ أورٍ ال َقوى الهذاكب ًلى ٓيله ، و
 

لـا َظذ َظْبِدكا فَ  :  قال تعالى  َّا َكزَّ  بُِسْوَرةٍ ِعْن ِعْثؾِِه َواْدُظوا  ُصَفداَءُكْم ِعْن ُدْوِن اهللِ  لُتواإْن ُكـُْتْم دم َرْيٍب ُِم

 . إِْن ُكـُْتْم َصادِقنِي                              

 األمخ مِّثل سؽر القخآن ليعيخ عجدىػ ، فخخج بدؽرةٍّ  اإلتيانيطمب هللا تعالى مؼ كفار قخيرٍّ 
 (.التعجيد  ) مؼ  معشاه الحقيقي إلى معشى بًلغي وىؽ

 
 

 

 الاًذِاض : (5

 

 هو نلُّ أورٍ َموى ٍٓه الهذاكب و القائل وتساوٍَي قسراا ووًسلةا . 
 

 : نيقال  أحُجىػ لجارِّهِّ  في إزالةِّ الثمؽجِّ مؼ الس س خ.  ساعج 
مؼ  األمخ األمخ ) ساعجني (  طمب بخفق ، صادر مؼ نج لشج ، والجار مداوٍّ لجاره ، فخخج 

 (.االلتساس  ) معشاه الحقيقي إلى معشى بًلغي وىؽ
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 15+ ص14 تدريثاخ الكتاب ص

 
 ميد األمخ الحقيقي مؼ األمخ الحي خخج إلى معشًى بًلغي في كلًّ مسا يأتي:   -1
ِذيَن آَمـُوا َصؾهوا َعَؾْقِه َو َسؾِّؿُ  : قاؿ تعالى .أ و الَّ َؽَتُه ُيَصّؾْوَن َعَذ الـَّبيِّ يلُّيه

 (ٕٕٕٓ+ٕٕٔٓ كزارة)  . وا َتْسؾِْقََم إّن اَّللَ َو َمَلئِ

 فاشخح أذاؾ ك يّدخ كلَّ ما َصُعبا   األمُخ أيْدُخ مسَّا أنَت ُمزِسُخُه    قاؿ أبػ العالء السعخّي:  .ب 
 كِعسي صباًحا داَر عبمة كاْسمسي     يا داَر عبمَة بالِجػاِء تكمَّسي        ُمخاشًبا ديار محبػبتو : العبديقاؿ عشتخة  .ج 
 قاؿ مجيٌخ ألحج مػضفيو : اكتب لي تقخيٍخا عغ إنجازاِت الّذيِخ الحالي في الذخكة .   .د 
ْع كقَتَظ ، َكْلَتدتِفْج مغ كّل ثانيٍة فيو.  .ق   قاؿ معمٌع ألحج شمبتو: لتَُشطِّ
 قاَؿ صاحُب السذخكِع لمسيشجِس السشفِِّح: التدـِ السخصَّط في تشفيح السذخكع.   .ك 
 : ىاِت لي إنداًنا كاماًل.الّشاسقاؿ أحجىع مخاشًبا آخَخ َيعيُب  .ز 
ماِف ك إْف َلػى    صبًخا عمى كعجِ   قاؿ َصفّي الّجيغ الِحّمي :  .ح   فعداُه يربُح تائًبا مّسا َجَشى الدَّ

 
 صٍٛا ػ١ٍٗ : أِغ دم١مٟ     .أ 

 ؿٍّّٛا رـ١ٍّب : أِغ دم١مٟ 

 فبؼغح أطان: أِغ ثالغٟ   .ب 

ًّ ِب َصُؼجب :  أِغ ثالغٟ  ـّغ و ٠ 

 رىٍّّٟ :  أِغ ثالغٟ  .ج 

 اٌزؼَ : أِغ دم١مٟ               و.  ٌزٕظُ ، ٌزـزفض    :  أِغ ثالغٟ        ه.  اوزت : أِغ دم١مٟ  .د 

  صجًغا  :  أِغ ثالغٟ       ح. ٘بِد :  أِغ ثالغٟ       ز. 
  
 

 بيؼ السعشى البًلغي الحي خخج إليو األمخ في كلًّ مسا يأتي:   -2
 .ُمْمِمـًو َو لِْؾُؿْمِمـنِْيَ َو لِْؾُؿْمِمـَوِت َربِّ اْغِػْر ِِلْ َو لَِوالَِديَّ َودَِْن َدَخَل َبْقتِْي  : قاؿ تعالى عمى لداف نػح عميو الدالـ  .أ 

 (ٜٕٔٓ)كزارة قاؿ عمي محسػد شو في ذكخى كعج بمفػر السذؤكـ:   .ب 
 فَيا َشْسُذ ُكّفي َعغ َمجاِرِؾ َكاْخُسجي     َك َيا ُشْيُب ُغػري في َدياجيِخ آجاِؿ  

 : إذا ُكْشَت في حاجٍة مخساًل        َفَأْرِسل حكيًسا كال تػِصِو العبج بغ َشَخفة قاؿ  .ج 
 ُمخمَّجاأرى َما َتَخْيَغ أك َبخياًل  َجػاًدا ماَت َىْداًل َلعمَّي   شي ِيَأر  قاؿ حاتع الصائي:   .د 
 قاؿ مرصفى كىبي التل:  .ق 

  فجعػا َمقاَؿ القائميغ َجَيالًة        ىحا ِعخاقي  َك ذاَؾ شآِمي                      
ي أنُتُع                          ـِ      َكَتجارُكػا ِبَأِبي َك ُأمِّ  أْرحاَمُكع بَخكاجِح األحال

   
   

 2 التجريب إجابة
 اٌضػبء أ( 

 اٌزّٕٟ ة( 

 إٌصخ ٚاإلعشبص .  ج(

 اٌزؼج١ؼ ص(

 اٌزّبؽ ٖ(
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 : يأتي ما وّضح   -3
 : كاإلرشاد الشرح إلى الُبدتيّ  الفتح أبي الّذاعخ قػؿ في" أْحِدغْ " األمخ خخكج( أ

  (ٕٕٓٓ)كزارة  إحدافُ  اإلندافَ  استعبجَ  فصالسا   قمػبُيعُ  تدتعبج الّشاس إلى َأْحِدغْ     
 ألٌه َذاكب اإلٌساى ًلى سبٍل الًغٍحة ، والًغٍحة ال تموى ًلى وجه اإللسام بل اإلرطاز إلى ٓيل حسي.

 
 :  التعجيد معشى إلى الّصغخائي قػؿ في"  اّتخح" األمخ خخكج( ب

  بالَكدلِ  الَسخءَ  ُيغػي  كَ  الَسَعالي عغ     صاحبو َىعَّ  ُيثشي الدالمةِ  ُحب         
  فاعَتِدؿِ  الَجػِّ  في ُسمًَّسا أكْ  األرضِ      في َنَفًقا فاتَِّخحْ  إليو َجَشْحَت  فإفْ        

ًّاسألٌه َرَس إههار ًسم قسرة اإلٌساى وًجسه ًي اًتسال  ٌٔ باكي األرؼ أو الّسهاء. ال ا   واليٍص وحٍسا

 
 :الباركدي قػؿ في االلتساس معشى إلى" َخمِّياني" األمخ خخكج( ج

باِب  َعْيجَ  إليَّ  َأِعيجا َأك    ِبي َما كَ  ،َخمَِّياني َخِميميَّ  يا      (ٕٕٓٓ)كزارة   الذَّ
ٌٔ وًسلته ٌْسها ، واألور هًا وي ٌسٍّ لًسٍّ لٍس ٍٓه استيًلء. الّضاًرألّى   َذاكب ػسَقٍه )رلٍلٍه( وهها 

 
 : عساف مجيشة مخاشًبا الخفاعي السشعع عبج قػؿ في التسشي إلى"  اسَتبِذخي  ، َصفِّقي ، تخصَّخي "   األمخ خخكج( د

ْبحِ  عمى ُيزفي     ُمْشَدِخحٌ  الَغز   َفِرباؾِ  ، تخّصخي            الَعَجَبا الِفتَشةَ  ِمشظِ  الر 
 َغَمَبػػػػػػػػػػػػا كما لبَّى ما بِّ ػػػػػػػػػػػػػػػػالحُ  مغ فكع        فخًحػػا كاستبذخي  مخًحا كصفِّقي        
 َذاكب ٍُر الياقل )وسًَة ًهاى(. الّضاًرألى 

 
خ"  األمخ خخكج( ىػ خْ  ربِّ    : الجعاء إلى اآلتي القػؿ في" َيدِّ خْ  ال ك َيدِّ   .ُتعدِّ

ٍى وًسلة إلى هللا تيالى األًلى وًسلة، ًلى سبٍل كلب الّتٍسٍر.  ألى األور وّوجه وي اإلٌساى األز

 
 
 

مػ بذيءٍّ لػ يكؼ معمؽًما مؼ قبل .  االستفياـ؟  عّخؼ :  ٔس  ىؽ طمُب العِّ
 الاستفهامالمعاني البلاغية التي يخرج اليها 

 

 

1)  

 أًفٍ :

 
 وهو وا جاز ٍٓه إحًلل أزاة ًٌْ ) وا ، ال ، لٍس ( وماى أزاة االستْهام )هل( . 

 

 . ىل جداء اإلحدان إال اإلحدان  مثال :  قال تعالى  : 
(  ما أداة الشفي )تعشي اآلية نفي أن يكؽن ثسة جداء لإلحدان إال اإلحدان ىشا يسكؼ إحًلل 

 مكان أداة االستفيام )ىل(. 
 

 

  االصتفَاواإلىشاء الطليب :
 

  االصتفَاواإلىشاء الطليب :
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2)  

 اًذلسًس :

  
هو حهل الهذاكِب ًلى اإلقرار بهؾهوى االستْهام لَرٍؼ وي األُراؼ، أو 

 االستْهام الصي َأٌت جوابة إَجاباا ) ٌين ، بلى ( .  
 

 (ٕٕٓٓ+ ٕٛٔٓكزارة )قال جخيخ في مجح الخميفة عبج السمغ مخوان :  :  1مثال 
ُتػ  خيخ  مؼ ركب  السطايا   و أ ن جى ُبطؽن  الع السيؼ  راحِّ     ؟ ألد 
  الّذاعخفالسسجوح سيجيب باإليجاب؛ ألن ( تى ُيقخ  (  يؽافق يسجح بأسمؽب االستفيام ح 

 السسجوح برفتي الفزل و الجؽد السترف بيسا. 
 

 قال أٌب البشو الحي يتح مُخ مؼ عجمِّ وجؽد فخصةِّ عسلٍّ لو بعج تخّخجو:  :  2مثال 
  ؟ ألػ ُترخ  أنت عمى دراسة ىحا التخرز      

 
 

 

 

 

 :اًذعظث  (3

 
 .  اى قغس السائل التيجب وي أورٍ واإشا ن

 

 (ٕٕٔٓ كزارة)قال أحسج شؽقي في الحشيؼ إلى مرخ: :  1مثال   
؟                    ب ذِّ  يا ابشة اليػِّ ، ما أبؽكِّ بخيٌل    ما لُو مؽل ٌع بسشعٍّ وح 

  يخاطب الدفيشة بأن البحخ لِّػ  ي بخُل عميو بالعؽدة إلى بًلده والسعخوف عؼ البحخ الّذاعخ 
 والكخُم.  الجؽدُ 

 
ّيجة عشج استساعيا لبخنامج يتشاول إنجازات السخأة في عيج جًللة السمغ  : 2مثال    قالت س 

 كيف وصمت السخأُة األردنيُة إلى ىحه اإلنجازات في مجةٍّ وجيدةٍّ؟  عبج هللا الثاني:           
  .فالديجة ال تدأل عّسا تجيمو ، وإنسا تتعجب مؼ تسّيد السخأة األردنية 
 

 

4)  

 الإٓواز:

 
ا ، و َقى هصا الهًمر بيس ههسة االستْهام .    حٍي َموُى األوُر الهستْهن ًًه وًمرا

 

 قال تعالى عؼ سيجنا نؽح عميو الدًلم :  1مثال 
   َقْت َظَؾْقُؽْم ًة ِعْن ِظـِْدهِ َفُعؿِّ ا  َأُكْؾِزُعُؽُؿْوَهاقال يا َقوِم أرَءيُتم إْن كـُت ظذ َبّقـٍَة ِعْن َرِّبِّ وآَتـِْي َرْْحَ َوَأْكُتْم هَلَ

 . َكاِرُهْون

  مؼ أّنو ُسيمدمِّيػ وُيخغسيػ عمى اإليسان سيجنا نؽح عميو الدًلم يشكخ عمى قؽمو ما يّجعؽن
 بخسالتو وىػ ليا كارىؽن.

 
يخ في الطخيق؟ الّشاسقال أحجىػ لسؼ أوقف  سيارت ُو في طخيقِّ  :  2مثال  ك  عؼ الدِّّ  : أتعؽُق غيخ 
   الّشاسًًل رآه وىؽ إيقاف الديارة في طخيق القائل يشكخ فِّع . 
 (.  أ ُنمدُِّمُكسؽىا ، أتعؽقُ  وقع بعج ىسدة االستفيام:                    ) الُسشكخ أن األمخ نمحظ 
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5)  

 اًذشىًم:

 
 َموى حٍي َقغس السائل تضوَق الهذاكب ألور وي األوور . 

 

 " ال تجخمؽن الجش ة  حتى تؤمشؽا ، وال تؤمشؽا حتى تحاب ؽا ، أوال أدّلكػ :  قال  :  1مثال 
 (ٜٕٔٓكزارة ) إذا فعمُتسؽُه تحاببتػ ؟ أفذؽا الّدًلم بيشكػ "عمى شيءٍّ            

  ة سبب الّتحاب في السجتسع السدمػ عّخفلس الّشاسأراد الخسؽل صمى هللا عميو وسمػ إثارة فزؽل
ّثيػ عمى التدام ىحا األمخ.   وىؽ إفذاء الدًلم ثػ ح 

 
تغ في لعبة  الذطخنج ؟"   :  2مثال  ؽُر بيا ميار   قال صجيٌق لرجيقو :" ىل أدّلغ عمى طخيقةٍّ ُتطِّّ
 ة طخيقة يطّؽر بيا ميارتو في الذطخنجعّخففالرجيق يخيج إثارة فزؽل صجيقة لس  . 

 
 

6)  

 اًذحِسر :

 
 إشا أراز السائُل إههار التحسر ًلى أورٍ وا .

 

 : السغؽل يج في سقطت حيؼ   بغجاد باكًيا الكؽفي الجيؼ شسذ قال  :  1مثال 
ب حت   لمسشازلِّ  ما                 جيخاني؟ جيخاُنيا وال أ ى مي     أ ى ُميا ال أ ص 

 بغجاد حال عمى متألًسا يتحدخ الّذاعخ. 
 

 
 32+19+18تدريثاخ الكتاب ص

 ميد االستفيام الحقيقي مؼ االستفيام الحي خخج إلى معشًى بًلغي في كلٍّّ مسا يأتي :  (1
ياح مػاشًشا أردنياا : كيف َأِصُل إلى الُسجرَّج الخكماني في عساف ؟  .أ   سأؿ أحُج الد 
 قاؿ صالح بغ عبج القجكس: متى يبمُغ الُبشياُف يػًما َتساَمُو     إذا كشَت َتْبشيِو كغيخؾ َيْيجـُ؟  .ب 
خه عغ العسل كتححيخه السدّتسخ لو:  .ج  رَؾ مغ التأخخِّ عغ العسل؟  قاؿ أحج السػضفيغ لدميمو بعج تكخار تأخ   َأَلْع ُأححِّ

 
  

                         بيؼ السعشى البًلغي الحي خخج إليو االستفيام في كلٍّّ مسا يأتي :    (2
ْقطوُن َقوَل َيو آدُم  : عميو الدالـؿ هللا تعالى عغ آدـ قا .أ َك َعذ َشَجَرِة اخُلؾِد َو ُمْؾٍك ٓ َيْبَذ َفَوْسَوَس إلْقِه الشَّ   َهْل َأُدله

   (ٕٕٓٓ+ٕٛٔٓكزارة  )                                                                                                                                       
 ؟ ليذ لُو ُعُيػبُ  الّشاسأي  ك ُعٌيػبي إْف سأْلَت ِبيا َكثيٌخ        قاؿ أبػ العالء السعخي:  .ب 

 (ٜٕٔٓ) كزارة                                                                
ـِ ُأْخخى            : إلى هللِا أشكػ بالسجيشِة حاِجًة    الّذاعخقاؿ  .ج  ا  َكيَف َيمَتكياِف؟َكبالذَّ
ؽ ِضمَِّظ؟  قاؿ محسػد دركير:  .د   (ٕٕٕٓ كزارة)أفي ِمثِل ىحا الدَّماِف ُترجِّ
 (ٕٕٓٓ)كزارة قالْت الخشداء في رثاء أخييا صخخ:  .ق 

خيِح كفيِو ُيْسدي؟          َلْيفي َعَميِو كَلْيَف ُأّمي  فيا        َأُيرِبُح في الزَّ
 إلى الَجْػِر ال َأْنقاُد كاإللُف جائُخ؟   قاَدنياإللُف إذا َألْع َتْعمسي أّني  يقػؿ عامخ بغ ُشفيل:  .ك 

 

 اؿزفٙبَ ثالغٟ .  .ج  اؿزفٙبَ ثالغٟ . .ة  اؿزفٙبَ دم١مٟ . .أ 

 اٌزش٠ٛك   .أ 

 إٌفٟ  .ب 

 اٌزؼجت  .ج 

 اإلٔىبع  .د 

 اٌزذـغ  .ه 

 اٌزمغ٠غ  .و 
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 ما يأتي:  وّضح (3

 (ٕٕٔٓ كزارة): ( في قػلو تعالى  التذػيق خخكج االستفياـ إلى معشى ) .أ 
                                         ْو الَّذيَن آَمـُوا َهْل أدّلُؽْم َعَذ جتورٍة ُتـ  .  ِجقُؽْم ِمْن َعَذاٍب َألِْقٍم يلُّيه

ًّاسألّى هللا تيالى َحٍر ٓؾول    ة ٌوو التجارة الرابحة التً تًجٍهن وي اليصاب.يّرٓله ال
 

 ألدت مغ اختخع ىحه األداة ؟في سؤاؿ السحيع لذاب مػىػب أختخع أداة مفيجة :  خخكج االستفياـ إلى معشى )التقخيخ( .ب 
 .ألى الهصَى َقغس حهل الضاب ًلى اإلقرار أوام الهستهيٍي أٌه ارترو هصه األزاة ، وي باب الهسح  
 

 :  ( في قػلو تعالىاإلنكارخخكج االستفياـ إلى معشى ) .ج 
                                                 ََقْوَمَك ِِفْ َضَلٍل ُمبنِْيٍ آَِلًَي إِّن أَراَك وَ إْذ قوَل إبَراِهقُم ْلَبِْقِه آَزَر َأَتتَِّخُذ َأْصـَوًمو و .  

 ألّى سٍسٌا إبراهٍن ًَمر ًبازة أبٍه وقووه لألػًام وَرٓؾها ، وقس وقى األور الهًمر بيس ههسة االستْهام.
 

 ((  العطاءُ ))  ( اقخأ الشز اآلتي لُجبخان خميل ُجبخان ثّػ أجب عسا يميو : 4
ش و " ل ع سخي ، ليذ  في  ُو اليؽم  سيتفّخُق يؽًما ما ، لحلغ  أعطِّ مِّ غ  . إّن كل  ما تسمكِّ يوِّ لش فدِّ ت ب قِّ ُر أن  ت د  جِّ ثخوتِّغ  شيٌء ت ق 

ّقيؼ  ف   ت حِّ ي  ، ولكِّؼ الُسد  ب  أن  أعطِّ سِّع ُتغ  تقؽل: " إن ش ي أ حِّ ا س  طالس  . و  ط اآلن  ؛ ليكؽن  فرُل العطاءِّ مؼ فرؽل حياتِّغ  ق 
؟ ومِّ  فكيف  ت شدى ؟ ". يا صاحِّ ، أّن األشجار  في بدتانِّغ ال تقؽُل قؽل غ   ثميا الُقطعاُن في مخاعيغ 

 
ُؽ يػًما ما " خبًخا شمبياا. تسثُل جسمة " (ٔ ا )إّى(.؟ ذلظ كّضح إّف كلَّ ما تسمِكُو اليػـَ سيتفخَّ ا واحسا  ألٌها تؾّهًت وؤنسا

 
 ألٌها تذلو وي الهؤنسات.؟    ذلظ كّضح  ابتجائًيا.تسّثُل جسمة " كشالَسا سسعُتَظ تقػؿ " خبًخا  (ٕ

 
 .ليهري           استخخج مغ الشز أسمػب إنذاء غيخ شمبّي. (ٖ

 
ما السعشى البالغي الحي خخج إليو االستفياـ في العبارة " فكيف تشدى يا صاِح ، أّف األشجاَر في بدتانظ ال تقػؿ  (4

 التيجب.    قػلظ ؟ كِمثميا الُقصعاُف في مخاعيَظ ؟".
 

 إجابتظ  كّضحلحلظ أعِط مشو اآلَف " حكيقي أـ غيخ حكيقي ؟  ىل األمخ في العبارة الػاردة في الّشز " (٘
ٌٔ هصه اليبارة ٍُر حقٍقً ، ٓلٍس ٍٓه إلسام وتملٍّ ، بل هو ًلى سبٍل اإلرطاز والتوجٍه  األور 

 للًاس ، أي أٌّه جاء بهيًى )الًغح واإلرطاز(.
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 (ٜٕٔٓ+كزارة ٖٗ)سؤاؿ مغ الكتاب ص تسّيد الشقج في العرخ العباسي مسا كاف عميو في العرػر الدابقة. عمل::  ٔس   
 الحٍاة جهٍيها.ه بها َطهسُه اليغر وي ٌهؾٍة واسيٍة طهلت جواٌب تأّخر   (1

ٌّ ، ووا أخارته وي حواراٍت ٌقسٍَّة حوَل القسَن و الُهحسث وي   (2 ٌٔ الّضير اليرب تأّخره بحرنة التجسَس 

 الّضير آٌصاك. 

ًُّقاز ًلى الحقآات الهًسَة والْارسٍة والٍوٌاٌٍة (3 ى أٓاقه وى اّكًلو نحٍر وي ال  .توسُّ

 
  ؟  ما السقرػد بحخكة التججيج :  ٕس

ٌٔ طمل القغٍسة  الّضيراءوحاوالُت بيؽ  ٍّ التجسَس   ة أو وؾهوٌها أو أسلوبها.اليرب

 
 التي ُألفت في العرخ العباسي كجعمتو نقًجا مشيجياا ، كاندبيا إلى مؤلفييا؟ الشقجّيةعّجد الكتب : ٖس   

 ( ٖٗ)سؤاؿ مغ الكتاب ص                                                                                             
                                                                                

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٖٗ)سؤاؿ مغ الكتاب ص        الشقج في العرخ العباسي نقًجا مشيجياا. أصبحالعبارة اآلتية:  كّضح:  ٗس  
 (ٕٕٔٓ+ ٜٕٔٓالّشقج السشيجي ؟ )كزارة  عّخؼ          

ةقواًسه وأػوله ال هو ٌقس له ٍّ  لْت نتب ٌقسَة وتًوًت آراء الًّقاز ٍٓه.التً َقاس بها ، وأُ  يله

 
 
 

 مؤلفييا الشقجّيةالكتب 
 ابي سًلم الُجهحً  . الّضيراء ٓحولكبقات   -1

 ابي قتٍبة  . الّضيراءو الّضير  -2

 الجاحم  . البٍاى و التبٍٍي  -3

ٍار   -4  ابي كباكبا  . الّضيرًِ

 قساوة بي جيْر . الّضيرٌقس   -5

 اآلوسي  . الهوازٌة بٍي أٌب تهام والبحتري  -6

ٌٔ ػًاًة   -7 ٌٍ  . وٌقسه الّضيراليهسة   (ٕٕٔٓ كزارة) ابي رطٍق القٍراو

ٌٍ زالئل اإلًجاز  -8  ًبس القاهر الُجرجا

والث  يةو الوحاألو
والنقاواىدب وف والعصروالعب س 

و
 

 

والوحاألوالث  يةو 
والنقاواىدب وف والعصروالعب س 

و
 

 الكضايا اليكدّية العامة اليت تياوهلا اليكد العباصي 

 

 الكضايا اليكدّية العامة اليت تياوهلا اليكد العباصي 
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ة الّضاًرقسرة  . الّذعخّيةالفحػلة   عّخؼ :  ٔس   ٍّ سه الًْ ٍّ  (ٕٛٔٓ+ )كزارة  (ٖ٘)سؤاؿ مغ الكتاب ص .وته
 
 (ٜٕٔٓ)كزارة  ؟  الّذعخّيةإلى الفحػلة  الّذاعخما الػسائل التي يرل مغ خالليا  :  ٕس  

 حْم أطيار اليرب و رواَتها.  -1

ٌٍ الهذتلْة . اوتًلك خروة لَوَّة واسية -2  ؛ تهمًّه وي كرق الهيا

ٌٔ طيره بهسٍح أو شّم.  -3 ًها  ٍُؾهِّ  اإللهام بهًاقب القبائل و وحالبها ل
 
 (ٜٕٔٓ)كزارة السعاييخ التي ُيحكع بيا لمذاعخ بفحػلتو لجى الش قاد العباسييغ ؟  كّضح :  ٖس  

   .الّضيرجوزة  (أ 

ز األُراؼ .           (ب   تيسُّ

 وٓرة القغائس الّقوال . (ج 
 

 ذلظ ؟ كّضح .الّذعخ العباسييغ جػدة الش قاد لجى بفحػلتو لمذاعخ بيا ُيحكع التي السعاييخ: مغ  ٗس
م     الصي َموى زوى شلَل . الّضاًرطيره بالجوزة ًلى  َّتغّالصي  الّضاًرَُقسَّ
 
 (ٕٕٔٓ+ٜٕٔٓ)كزارة  ؟ الّذعخجػدة لمحكع عمى كضعيا الش قاد  التي سقاييذال ما:   ٘س  

     جَسالة اللَّْم  .أ 

ٌٍ  .ب  بق إلى الهيا      السَّ

 (ٕٕٕٓ كزارة) حسي التغوَر و التضبٍه. .ج 

د األغخاضالعباسييغ  الش قاد لجى بفحػلتو لمذاعخ بيا ُيحكع التي السعاييخ: مغ  ٙس   ذلظ ؟ كّضح .تعج 
 (ٕٕٔٓ+ٕٕٓٓ) كزارة                                                                                            

ل  .أ   الهحسوز األُراؼ  الّضاًرًلى  الّضيرَّةالهتيسز األُراؼ  الّضاًرَْؾَّ

ر ًسة .ب  ٍّ ٌٔ األُراؼ  قّسم الًقاز   نُح  )) مثاؿ عمى تعّجد األغخاض (( .ًلى َجهٍل بحًٍة  لتْوقه ًلٍه 

 
 (ٕٕٔٓ+ٕٛٔٓ+ )كزارة  ( ٖ٘)سؤاؿ مغ الكتاب ص: األعذى  الّذاعخقاؿ ابغ سالـ الُجسحي عغ :  ٚس

 ( مجًحا كىجاًء كفخًخا ككصًفا ، كّل ذلظ كاف عشجه".الّذعخاءأي  " كقاؿ أصحاب األعذى ىػ أكثخىع )
 ويٍار تيسز األُراؼ.      ما معيار الفحػلة الحي أقّخ بو ابغ سالـ الُجسحي لألعذى؟

 
 (ٕٕٓٓ+ٜٕٔٓ)كزارة  .ذك القرائج الّصػاؿ  الّذاعخ : ىات مثااًل عمى تقجيع ٛس

الجاهٌل ) الحاِزَرة (  أجاب : لو ناَى قاَل َرهَس قغائس  الّضاًرووي شلل أى األػهيً حٍي ُسئل ًي  

  .وحل قغٍسته لماى ٓحًلا 

والفحولددةوالرددعرى ةوأ لًدد  و
و

 
 

والفحولددةوالرددعرى ةوأ لًدد  و
و
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شعة عشج نطختيع لمذاععمل: تشاكؿ الشقاد الّعباسيػف قزية الصَّبع : ٔس   كالكاتب.  خكالرَّ

ة إػسار حمٍن بالقٍهة ًلٍهها.          ٍَ    بَُ
 ك الُكّتاب حدب الصبع ك الرشعة إلى قدسيغ، اذكخىسا.  الّذعخاءع الشقاد العباسيػف قدَّ  :  ٕس

لٍقة(.         (1 ًية.  (2أزباء الّقْبى )السَّ   أزباء الغَّ
ميقة السقرػد بػ أدباء الّصبع ) كّضح :  ٖس  (ٕٕٔٓ كزارة) (ٖٛ)سؤاؿ مغ الكتاب ص  .  ( الدَّ

ٌٔ وراجيات ٌغوػهن .ب.     هن  وي َهتلموى الهوهبة .  . أ ْسرٍ . ج.     وال َبالَوى  ٍُ  َبًوى الًغوظ ب

ٌٔ وا ًَنروى أو َؤلِّْوى.   . ز   وال َيتهسوى الهراجيات السائهة و كول الًنر 
شعة السقرػد بػ  كّضح :  ٗس  (ٕٕٔٓ+ٜٕٔٓ)كزارة  (ٖٛ)سؤاؿ مغ الكتاب ص .  أدباء الرَّ
ٌّ ، و ربّهاٌَنهوا وهن وي َهلموَى الهوهبَة وَراجيوَى وا       ألَّْوا وي أجل االرتقاء بًتاجهن األزب

        . ا كوًَلا ًا ٌٔ التألٍّ زو   َستَرقوى 
 (ٜٕٔٓ+ )كزارة  ( ٖٛمغ الكتاب ص)سؤاؿ  ؟  ( الحػليَّات ما السقرػد بػ ) :  ٘س

ٌٔ ٌنن قغٍسته ، ٍٓقّلب رأَه و ٌنره  ا ناوًلا  هً القغائس التً أوؾى ٍٓها بيؽ طيراء اليرِب ًاوا

   قبل أى َذرجها للًاس.
شعة عغ أدباء الصبع :  ٙس .؟     بع تسيَّد أدباء الرَّ ًَّنر الَيقٌل ٌٍ  الهبًً ًلى ال    بالتأ
    ك تأليف الُخَصب لمػصػؿ إلى الشتاج األدبي  الّذعخاألدباء عمى نطع  ُتعيغ( التي  حػافد اإلبجاع )/ ما العػامل  : ٚس

 ( ٜٕٔٓ+  ٕٛٔٓ) كزارة  ؟الجّيج حدب الشقاد العباسييغ       
         البواًج الًْسٍة. ( أ

    السيً إلى تحغٍل الهيارِ الهتًوًة .ب(   

. ج(       اإلنحار وي وهارسة التألٍّ األزٌب
 (ٕٕٔٓ)كزارة : ىات مثااًل عمى البػاعث الشفدية في حػافد اإلبجاع األدبي .  ٛس

َُيًٍه ًلى ٌنن وا قاله       ا البحتري بها  ٍا س . الّضيرأبو تهام ووػ ٍّ  الج

هوم - أ َُ رٌ وي ال ْْ ر األوقاَت وأٌت قلٍُل الُههوم، ِػ ٍَّ  (ٕٕٕٓ)كزارة  .تَذ

َحر - ب ٌٔ َوْقِت السَّ ِنه  ْْ ٍء أو ِح ًْ ِّ َط ٌٔ األوقاِت أى ََقغَس اإلٌساُى لتألٍ  . اليازَة 
 

َحروقت قرج اإلنداف تأليف شيء أك حفطو   ؟    إذاك  اختاره أبػ تّساـ لمبحتخيّ  أفزل كقت ما:   ٜس   . السَّ
َحخ. .عمل:  ٓٔس  يخى أبػ تساـ أف أفزل األكقات لمتأليف أك الحفع ىػ كقت الدَّ

  ألى الًْس قس أرصت حّنها وي الّراحة وقسقها وي الًوم.     
 . اذكخ أمثمة عمى ذلظ .الدعي إلى تحريل السعارؼ الستشػعة : مغ حػافد اإلبجاع األدبي  ٔٔس 

ًّاسة أٌساب يّرٓو     ًّحو.  ال ٌٔ ًلن ال    ، و البراًة 

و الصَّددددددنعةوالط بدددددد و وث  يًدددددد 
و

 
 

و الصَّددددددنعةوالط بدددددد و وث  يًدددددد 
و
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 (ٕٕٔٓ+ٕٛٔٓكزارة + ) (ٖٛ)سؤاؿ مغ الكتاب صميد نػع الحافد إلى اإلبجاع في كّل مسا يأتي: :  ٕٔس
 باًج ٌْسً .  قػؿ ِبذخ بغ الُسعتسخ : ُخْح مغ َنفدظ ساعَة نذاِشظ كَفخاغ بالظ كإجابتيا إّياؾ.      - أ

  اإلنحار وي وهارسة التألٍّ األزٌب . داف .مفقاؿ : ُأكِثُخ لتسخيغ الّ قيل ألحج الُخصباء : " إّنظ لُتكثخ ،   - ب
 

 
  

 (ٜٕٔٓ)كزارة  .العخبيّ في األدب  (  الّمفع ك السعشى) نطخة الجاحع لػ  كّضح :  ٔس
ة و    ٍّ ةَرى الجاحم أى القٍهة الجهال ٍّ ٌٔ ألْاهه أنحر وي وياٌٍه؛ ألّى الهي الًْ ٌٍ ويروٓة للًع تمهي    ا

ٌٔ وستواها و قٍهتها ٓتذتلّ وي أزٍَب إلى آرر بحسب أسلوب األزَباألزباء،  وضترنة بٍي    أّوا األلْال 

  و قسرته و خقآته اللَُّوَة. 
 (ٜٕٔٓأكثخ مغ معانيو . عمل ذلظ ؟)كزارة الجسالية كالفشية في الّشز تكسغ في ألفاضو أف الكيسة يخى الجاِحع  : ٕس

ٌٔ وستواها وقٍهتها تذتلّ وي أزٍَب آلرر. ٌٍ ويروٓة وضترنة بٍي األزباء ، أّوا األلْال     ألى الهيا
نّس ًلى  جاحع إلى السعشى في الفغ األدبي.نطخة ال كّضح :  ٖس اهتن الجاحم باللْم ولن َههل الهيًى ، بل أ

ا  ْا ا تقبله الًْسأى َموى الهيًى طرَ   وتًجصب إلٍه.  نرَها
 (ٕٕٔٓ)كزارة  ؟ قبػاًل لمستمقي كسا يخى الجاحعمتى يكػف األدب أجػد ك أكثخ :  ٗس   

ٌٔ األزب طرِ الهيًى وبًلُة اللْم             . إشا اجتهى 
 دفعو إلى ىحا الحكع؟، ما الدبب الحي (ٕٕٕٓ)كزارة  إذا تخجع إلى لغٍة أخخى َبصل الّذعخأف  يخى الجاحع :   ٘س

 ( ٕٕٓٓ+ كزارةٜٖص الكتاب مغ سؤاؿ)                                                                 
ةَرى أّى القٍهة الجهالٍة و  .أ  ٍّ ٌٔ ألْاهه أنحر وياٌٍه . الًْ ًّع تمهي   ٌٔ ال

 وترجهة الًع إلى لَة أررى تيًً الحْال ًلى الهيًى ٓقف . .ب 

ٌٔ ٌنر الجاحم ال ٓرق ٍٓها بٍي  .ج   ٌٍ ٌّ والهيا  وٍُره. اليرب

  أّوا اللَة ووا َتبيها وي: إقاوة الوزى، وتذٍر اللْم ، وٍُرهها وي األوور التً اهتّن بها الجاحم .  .ز 
 ؟  الّذعخ في  ُمجتسعيغ التي كضعيا ابغ قتيبة لمفع كالسعشىاما أقداـ  :  ٙس
 َؿْرٌب َحُسَي لْنُه و جاَز ويًاه.  -1

ٌٔ الهيًى. -2  َؿْرٌب َحُسَي لْنُه وحًل ، ٓإشا ّٓتضته  لن تجس هًاك ٓائسةا 

 َؿْرٌب جاَز ويًاه و َقغَرت ألْاهه.  -3

َر لْنه و ويًاه. -4   َؿْرٌب تأرَّ
 في قزية المفع كالسعشى .  ابغ َشباَشبا رأي كّضح :  ٚس

  بٍي الروح و الجسس. ناليًلقةَرى أى اليًلقة بٍي الّلْم و الهيًى           
 (ٕٕٓٓ+ٜٕٔٓ)كزارة  (ٕٛٔٓ)كزارة  . المفع كالسعشى ابغ رشيق القيخاكني  في قزية  رأي  كّضح :  ٛس

ا ،   .أ  ا واحسا  .  الّروح بالجسس نارتباـسار ابي رطٍق ًلى ٌهج ابي كباكبا  َٓيّس اللْم و الهيًى طٍئا

ٌٔ ًبارة جهٍلة وؤخرة .  .ب   رأى أى الهيًى الجهٍل الرّػٍي َحتاج إلى إبرازه 

وال  فددد و واملعندددمو وث لثًددد 
و

 
 

وال  فددد و واملعندددمو وث لثًددد 
و
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 :  غ ىساعمى مبجأي الّذعخ:  سار الّشقاد العّباسيػف في قزية الّرجؽ كالكحب في  ٔس

  أػسقه.  الّضيرأًصب    -2أنصبه.              الّضيرأًصب  -1     
 ( ٖٗص الكتاب مغ سؤاؿ) ؟ العخبيّ  الّذعخفي  الَكحب : ما السقرػد بػ  ٕس

ةًسم وقابقة الغورة األ  ٍّ س بهياٍَر اليقل و الهًقق . وى البقاء  زب ٍّ ٌٔ الواقى ، وًسم التق لها ًَاسبها 

ٌٔ ٌْس الهتلقً.  ؿهي زائرة الذٍال الهقبول الصي َروً إلى إحساث الوقى الَحَسي والّتأخٍر 
  

تخي:  .1 اِرـُ الَسْرُقْػُؿ َأْحَدَغ َحاَلًة   َيْػـَ الَػَغى ِمْغ َصاِرـٍ َلْع ُيْرَقِل    قال الُبح   (ٕٕٔٓ)كزارة كالرَّ
 حٍي وسح الضٍب وطبهه باللوى األبٍؽ للسٍّ  رالّ البحتري هًا حسوز الواقى والهًقق ،

ٌٔ الهيرنة ، وهو رٍال وقبول ٓلن َهًى الهتلقً وي التْمٍر  زاللةا ًلى ٓيالٍة السٍّ األبٍؽ 

ة له.  ٍّ   بالهناهر السلب
  َتَخِني َلعْ  إيَّاؾَ  ُمَخاَشَبِتيْ  َلْػاَل        َرُجلٌ  َأّنِشي ُنُحْػاًل  ِبِجْدِسي َكَفى:    الستشبي قال .2

ًّقاز  ا رارجاا ًلى الحقٍقة. هًا تجاوَز الهتًبً حسوز الهيقولأرص ال  ؛ ٓقس رأى الًقاز إٓراكا
 
 (ٕٕٓٓ+ٜٕٔٓ)كزارة اَف راَحِتِو         ُركُغ الَحِصْيِع إذا َما َجاَء َيْدَتِمُع عّخفيكاُد ُيسِدُكُو  : الّذاعخقؽل  .3

َنن نرم الههسوح بهحاولة الجسار إوساك َسه ، الّضاًرًّبر  ًِ ٌٔ هصا  ًي  بها  وبالَةو  الّضاًرقرَّ

  استذسام الّلْم  )َماز(.
 ؟ مغ الخياؿ السقبػؿ ك مخالفتو لمػاقع ك السشصق الّذاعخإالـَ يخـِ :  ٖس

ٌٔ ٌْس الهتلقً.            إحساث الَوْقى الَحَسي والتأخٍر 
 ذلظ ؟ دعا الشقاد إلى استخجاـ أدكات تقخب السبالغة في نفذ الستمقي مثل" لػ، كاد ". عمل :  ٗس  

ا رارجاا ًلى الحقٍقة  . الّضاًرحتى ال َْرـ           إٓراكا

 ْيِع إذا َما َجاَء َيْدَتِمُع اَف راَحِتِو         ُركُغ الَحصِ عّخفيكاُد ُيسِدُكُو  : الّذاعخمثل قؽل  
 

 (ٜٕٔٓ+  ٕٛٔٓكزارة + ) ( ٖٗص الكتاب مغ سؤاؿ) أصجقو ( الّذعخأك ) أعحب   ؟الّذعخما السقرػد بالرجؽ في  :  ٘س
ة ، وَستذسم ٍٓها  ٍّ رة ًي تجربة طيورَّة حقٍق الذٍال الهقبول القرَب  الّضاًرأى تموى الغورة ويبِّ

 (ٕٕٔٓ كزارة) الذروج ًلى حسوز الهًقق. التًاول وي ٍُر
  
(ٕٕٕٓ+ٜٕٔٓ+ٕٛٔٓ)كزارة   
 َقْػـٌ ِرباُط الَخْيِل ُكْسْط ُبُيْػِتِيع             َكأِسشٌَّة ُزْرٌؽ ُيَخْمَغ ُنُجْػَما    قالت  ليمى األخيمية:  -1
ة الذٍول الهجتهية وسف البٍوت باللٍل ، و ػورت الرواح السرقاء بًجوم اللٍل ، وهً الّضاًر ػورت  

 ػورة وقبولة ال رروج ٍٓها ًلى حسوز الهًقق. 
 

 

والصِّدددا و والِبددد الوفددد والردددعروووو رابعًددد 
و

 
 

 
 

والصِّدددا و والِبددد الوفددد والردددعروووو رابعًددد 
و
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  ما السبجأ الشقجي في مػضػع الرجؽ كالكحب الحي يتفق مع مزسػف كّل مغ البيتيغ اآلتييغ: :  ٙس
 ( ٖٗص الكتاب مغ سؤاؿ)                                                                                   

 أػسقه . الّضيرأًصب     َكِإّف َأْحَدَغ َبْيٍت أْنَت قاِئُمُو       َبْيٌت ُيقاُؿ إذا أنذْجُتُو ِصْجَقا       قاؿ حداف بغ ثابت: (أ 
نصبه. الّضيرأًصب    َيْكِفي َعْغ ِصْجِقِو َكِحُبوَ  الّذعخكَ   َكمفُتسػنا ُحُجْكَد َمْشِصِقُكْع                    قاؿ الُبحتخّي: (ب  أ

ىخِ  ُقْمُت لَيا قالْت: َكِبْخَت كِشْبَت ،   قاؿ ابغ الُسعتد: ج(  نصبه. الّضيرأًصب        :         ىَحا ُغَباُر َكَقاِئِع الجَّ  أ
  
 
 
 

  ( ٛٗص الكتاب مغ سؤاؿ)؟  السحىب األدبي ما السقرػد بػ :  ٔس
ةُجهلة وي الذغائع  ٍّ س شلل اّلًتاج ًي ُ الًْ ٍّ ا وا بغبٍَة ُالبٍة تُه ًٍّ ٌٔ ٓترة التً َتغُبٍ ٌِتاجاا أزب ٍره 

ًة وي الّسواى.  ٍّ  وي
 

 (ٕٕٕٓ)كزارة السحىب األدبي مغ حيث األفخاد.  ما ىػ شخط:  ٕس
ا نبٍراا وي الُهبسًٍي جهيت بًٍهن رغائع ًاّوة  الهصهب األزٌب ال َقتغر ًلى ٓرٍز واحٍس ، بل َضهل ًسزا

ه إلى وجوز وٍساٍت لمّل أزب أزٍَب  َتّهٍس بها ًي ٍُره.    وتضابهة ، وى التًبُّ
 (ٕٕٕٓ)كزارة السحىب األدبي مغ حيث الدمغ.  ما ىػ شخط:  ٖس

ا حٍج تتياَص آخار وصهٍب سابٍق وى وصهٍب الحٍق الهصهب ال َأٌت ٓجأة و ال  ًٍّ َسول ٓجأة ، بل َموى تسرَج

ا ا روَسا    حتى تتًلطى أوام الهصهب الًلحق . ، خن تسول اآلخار القسَهة روَسا
ٌٔ وحرنة  ؟  في البجاية دبّيةأيغ ضيخت السحاىب األ:  ٗس ٌٔ الَرب خن اٌتقل تأخٍرها بْيل االتغال الحقا

ٌّ الترجهة إلى أزبًا  ٍّ ٌٔ بساَة ًغر الًهؾة  اليرب  (ٕٕٕٓ)كزارة ة. اليرب
 
   

ٌٔ ٓرٌسا أيغ ضيخت الكالسيكّية ؟  :  ٔس ٌٔ اَقالٍا وٌهت واززهرت  ٌٔ أوروبا وناٌت قس بسأت  ههرت 

  إلحٍاء الحقآة واآلزاب الٍوٌاٌٍة  والًلتًٍٍة. 
ٌٔ القرى الذاوس ًضر الهًٍلزيمتى ضيخت الكالسيكّية ؟ :  ٕس   . ههرت بيس حرنة البحج اليلهً التً ابتسأت 
  (.العخبيّ مجرسة اإلحياء ك الشيزة أك )السحىب الكالسيكي في األدب  ما السقرػد بػ :  ٖس

 ( ٛٗص الكتاب مغ سؤاؿ)                                                                                    
ًّنن ًلى ٌَْهج  الّضيراءالتً ههرت أوائل اليغر الحسَج ، والتسم ٍٓها ًسز وي  الّضيرَّةهً الحرنة  ال

ٌّ  الّضيرًغور اززهار ٌٔ  الّضيراء   و األووي و اإلسًلوً و اليباسً. الجاهٌل  : اليرب
 (ٜٕٔٓكزارة ) .وحهوز ساوً الباروزي؟  مغ رائج مجرسة اإلحياء ك الشيزة :  ٗس

  

والث لثةو الوحاألو
وامل اهبواىدبيةوف والعصروالحاىثووووو
وو

 

 

والوحاألوالث لثةو 
وامل اهبواىدبيةوف والعصروالحاىثووووو
وو

 

وامل هبوالِالسيِ و)مارسةواإلحي ءو والنهضة(ووأ لً  

 
 

وامل هبوالِالسيِ و)مارسةواإلحي ءو والنهضة(ووأ لً  
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  .  عّجد شعخاء مجرسة اإلحياء ك الشيزة :  ٘س
 الجارمًٌل  حآم إبراهٍن أحهس طوٌق من مصر

ٌٔ جهٍل ػسٌق السهاوي ًبس الهحسي الماههً من العراق  ويروِ الرػا

   وحهس وهسي الجواهري

  ًبس الهًين الرٓاًً من األردن

 رٍر السَي السرنٌل من سورية
 

 . عّجد خرائز السحىب الكالسيكي ) مجرسة اإلحياء ك الشيزة ( :  ٙس 
 (ٕٕٔٓ+ٕٕٓٓ+ ٜٕٔٓ+ٕٛٔٓ كزارة+  ٛٗص الكتاب مغ سؤاؿ)                                                

ٌٔ بًاء القغٍسة  -1 ٍّ َحانً القسواء  ة ة وي حٍجاليرب ٍّ  تيسز الهوؿوًات. و الهقّسوة الّقلل

 ٕ+ٔما كيفية بشاء القريجة الكالسيكية ؟ الجػاب    →                               َلتسم القآٍة الواحسة. -2
 ها ، وَحرظ ًلى ٓغاحة الترانٍب ٓذاوتَحآم ًلى سًلوة األلْال ، وجسالتها ، و -3

 ٖ الجػاب .  الكالسيكية في القريجة  المغة بّيغ      →                         األلْال و األسالٍب اللَوَة.و    
ة و الهازَّة ، ٍٓوازى بٍي اليقل والياكْة. الّضيرَّةَبتيس ًي الذٍال الجاوح باستذسام الغور  -4 ٍّ  الح

 ٗ الجػاب ؟ الكالسيكية القريجة العاشفة في كيف تكػف →                                                      
ة -5 ٍّ  .الهازَة الهألوٓة و الّضائية    الّضيرَّةأو  تيتهس ًلى الغور الحس

 (ٕٕٕٓ)كزارة ٘ الجػاب . الكالسيكية القريجة في الّذعخّيةالرػرة  كّضح→                                      
 

 .ذلظ  كّضحالحجيث ؟ العخبيّ إضافة شيء ججيج لألدب  ) مجرسة اإلحياء ك الشيزة (ىل استصاعت :  ٚس 
 (ٕٕٕٓ)كزارة  (ٕٛٔٓ)كزارة +   ( ٛٗص الكتاب مغ سؤاؿ)                                                     

ا طيرَة جسَسة لن تمي ويروٓة وي قب   ٌٔ استحسث أتباو الهصهب المًلسٍمً أُراؿا ٌّ  الّضيرل   .   اليرب

 .لهًاسبة ًغرهن ووا استجّس ٍٓه وي هروِ وأحساث  ( أ

 الهوؿوًات الجسَسة تيّبر ًي تلل النروِ واألحساث .             ( ب

    الهسرحً.  الّضير ( 3االجتهاًً.       الّضير ( 2الوكًً.      الّضير( 1وحل  
 

 .قريجتي ) الباركدي ، أحسج شػقي (  استخمز مالمح الكالسيكّية في:   ٛس
  وبػظ الخطائص ثدجاج ٕالَ ذهر مدال وًذا المٌم ملدٍظة : الجٍاب خطائص المذًب النًلصّنُ ) مدرصة إلخّاء و الوٌغة ( .      

 
ً

ول
ٔ
 ) ثوجٌُ بدرف الًلم ( : ا

ْتَفااستذسم األلْال الجسلة ، وحل :  -1 ػَّ َواِعـــُس ،   َتعَّ   َأَهاِضــقُب ،   الـرَّ

ٌٍ والهوؿوًات القسَهة .    -2 ٌٍ وووؿوًات وستهسة وي الهيا  استذسام ويا

 اٌسخار الّسَار بْيل الرَاح ووا تحهله وي ُبار وتراب . (أ 

ٌٔ الّسَار بيس ُرلوّها وي أهلها .النباء  (ب   التً ترًى 

 االٓتذار بالقوم وتهجٍسهن وشنر ٓؾائلهن .  (ج 
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ًّ الهازي . وحل      -3  استذسام الغورة الضيرَة الهألوٓة لسى القسواء شات القابى الحس

ْعــــِع جَيِْري بِْعَد َشخٍّ بَِوابِلِ         فِقْفا بَِواكِـــٍف  َفَلْشَبـــــؾْت الَعْقـَانِ   (ٕٕٔٓ)كزارة  ِعَن الدَّ
 

ا  ًّ  : خاه
( الوٍن) ثوجٌُ بدرف  

 . "حواصقفا،  الّرشم،  باتوا وحل: " استذسام األلْال الَجسِلة الْغٍحة ، .1

ٌٍ الهألوٓة ًًس القسواء ، وحل:  .2  الدظوة إىل احلرص ظذ العّز و ادِـَْعة.استذسام الهيا

ة الهلهوسة التً تحتمن إلى اليقل .3 ٍّ  ٓابتيس بصلل ًي الذٍال الجاوح. استذسام الغور الح

 (ٕٕٓٓ)كزارة  " إش طبه أطية الضهس بالصهبوالّشؿُس فوق ْلني اداء ظؼقاننقوله : " 
 
  إذا كاف في البيت الذعخّي أحج األلفاظ الثالثة  تكػف الخريرة الذعخية ليحا البيت  : 

 (  استخجاـ األلفاظ الَجِدلة الفريحة )         
 
 
     

 ( ٕ٘ص الكتاب مغ سؤاؿ) ؟العخبيّ في األدب  السحىب الخكماندي ما السقرػد بػ :  ٔس
 الصَي : الّضيراءوصهب أزٌب أكلق ًلى  

ة . (أ  ٍّ  ٌازوا بؾرورة التحّرر وي القواًس واألػول التً ٌازت بها المًلسٍم

 و إكًلق اليًاى للياكْة و الذٍال .  (ب 

 ًي وضاًر اإلٌساى و ههووه . ًلى الحسَج  اهتهاوهن  ػّبوا   (ج 

 وٌَقلها إلى اآلررَي .  القبٍية للتيبٍر ًي تلل الهضاًر وّهْوا  (ز 
 

ٌٔ الروواٌسٍة قواًس وحسزة  .ال  : ىل لمخكماندية قػاعج محجدة كسا في السحىب الكالسيكي ؟ ٕس  َوجس 
 : ال يػجج في الخكماندية قػاعج محجدة  . عمل ذلظ ؟  ٖس

 (ٜٕٔٓغ القػاعج الُسدبقة في األدب . )كزارة مػقف الخكماندية م كّضحأك       
ا تَُحسُّ وي إبساو األزَب وقسرته ًلى ٌقلتَُيسُّ  ٌٔ األزب قٍوزا تجربته  الروواٌسٍة القواًس الُهسبقة 

 الضيورَّة إلى اآلررَي .
 

  (ٕ٘ص الكتاب مغ سؤاؿ)بعت السحىب الخكماندي. التي اتّ  السجارس كاالّتجاىات األدبّيةعّجد :  ٗس
 (ٕٕٔٓ+ٜٕٔٓكزارة )                                                                                       

 صؽؾَّفا كّل عن ظبد الرْحن صؽري ، وظباس حمؿود العّؼاد ،  جماعة الديوان 1

 وإبراهقم ظبد الؼادر ادازين.

 و عـفم : جزان خؾقل جزان ، و إيؾّقا أبو عايض ، وكسقب ظريضة.  المهجرشعراء  2

 و عـفم : أْحد زكي أبو صادي ، و إبراهقم كاجي.  جماعة أبولو 3
   

ووالر م  س امل هبوو ث  يً و

 
 

ووالر م  س امل هبوو ث  يً و
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 ( ٜٕٔٓ+  ٕٛٔٓ+ ) كزارة  ( ٕ٘ص الكتاب مغ سؤاؿ) ؟السحىب الخكماندي أك سسات ما خرائز :  ٘س
ٌٔ بًٍة القغٍسة  ًي:   َبتيس   -1 ٍّ التقالٍس الهوروخة   ة .اليرب

ٌٔ ووؿيهن :   هجرو        ة و زرلوا  ٍّ  .ّي وباطرة الّضيرالروواٌسٍوى الهقسوة القلل

 الوحسة الهوؿوًٍة. :   لتسووااو       
           

ٌٔ القآٍةٓقس َرُٓؽ القواًس و األػول    -2 ا  زا ٌٔ القغٍسة  زًا إلى التحرر وي قٍوز القآٍة .وتيسُّ

 2+  ٔ الجػاب ؟ الخكماندّية القريجة بشاء كيفية ما   →                                                  الواحسة.
 

َُقلق اليًاى للياكْة والذٍال، ٓقس وّهّ الروواٌسٍوى  القبٍية واٌسوجوا ٍٓها ، وًّبروا ًي شلل  -3

 الَرَب.بهياٍى ًاكٍْة وألْال سهلة بيٍسة ًي 
 ٖ الجػاب ؟ الخكماندّية القريجة كيف تكػف العاشفة كالمغة في→

 
ًّ ٍَْؽ بالحٍاة.  الّضيرَّةَستهس الغور  -4  وي القبٍية التً ٌنر إلٍها الروواٌسٍوى ًلى أٌها نائي ح

 ٗ الجػاب. الخكماندّية القريجة في الّذعخّية الرػرة كّضح →                                                                 
 

 ألٌهن :   ذلظ ؟ ىجخ الخكمانديػف السقجمة الصممّية. عمل:  ٙس
ٌٔ بًٍة القغٍسة   - أ ٍّ ابتيسوا ًي التقالٍس الهوروخة   ة .اليرب

ٌٔ ووؿوًهن  - ب  . ّي وباطرةا ، والتسووا الوحسة الهوؿوًٍةالّضيرزرلوا 
 

  (ٜٕٔٓ)كزارة  .الّضاًرألٌها تحسُّ وي إبساو ذلظ ؟    دعا الّخكمانديػف إلى التحخر مغ القافية. عمل:  ٚس
 كالخياؿ ؟ لمعاشفة العشاف بإشالؽالخكمانديػف  بعجما قاـ الّشتيجة: ماذا كانت  ٛس

واٌسوجوا ٍٓها ، وًّبروا ًي شلل بهياٍى ًاكٍْة وألْال سهلة بيٍسة ًي وّهّ الروواٌسٍوى  القبٍية 

 الَرَب.

 ذلظ ؟ مغ الصبيعة. عمل الّذعخّيةالخكمانديػف صػرىع  يدتسج:  ٜس
ًّ ًَبؽ بالحٍاة. .1  ألٌهن ٌنروا إلٍها ًلى أٌها نائي ح

اطة  . .2 ٍّ  لُتيّبر  ولتؤنس ًي أٓمارهن ووضاًرهن الج
 

 في األدب العخبي الحجيث: أىّع خرائز الخكماندّية استخمز:   ٛس
 . وبػظ الخطائص ثدجاج ٕالَ ذهر مدال وًذا المٌم ، الروماهشُملدٍظة : الجٍاب خطائص المذًب    

 
: 

ً
ول

ٔ
 ) ثوجٌُ بدرف الًلم ( ا

ة ، وحل : استذسام  .1 ٍّ  ( . الورود،  تتغـّى، داء،  الشاكي) ألْال تتًاسب وى توّجهات الروواٌسٍٍي الياكْ

ة  .2 ٍّ ا ٍَْؽ بالحٍاة وحل : ،استهّس ػوره وي القبٍية الح ًا  ٓجيل القبٍية نائ

 يسؼي احلؼول . يسر عسقرًقا  الغديروقور التي ُتغـّي أمجَل إحلاِن ، دى ، والطّ الورود تتؽّؾل بالـّ 

ٌٔ أجواء القبٍية التً اتّذصها أزاة  الّضاًر. حّلق 3 (2 تيًٍه ًلى الّتيبٍر ًي أٓماره وأحاسٍسه بالهتلّقً 

 . ووضاًره
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 ولحوهة : 

ٌٔ القغٍسة .  -1 ة الهبحوخة  ٍّ  اوتسجت ًًاػر القبٍية وػورها بالّتجربة الّضيورَّة المل
ٌٔ قغٍسة " ٓلسْة الحٍاة " ولمًه تحرر وي شلل  الّضاًر  -2 ا أبو واؿً التسم بالقآٍة الواحسة   ٍّ إَل

  (ٕٕٔٓ+ٕٕٓٓ)كزارة  ٌٔ قغائس أررى نقغٍسة الهساء .
ا  ًّ  ( الراء) ثوجٌُ بدرف   : خاه

ة ، وحل "  (1 ٍّ  ".ادُـى،  صوق،  يعاكؼهاستذسام األلْال الّسهلة الياكْ

ٌٍ الياكٍْة ٍُر الهألوٓة لسى القسواء ، وحل )وحاربة النلن ونسر القٍس(. (2  توهٍّ الهيا

 ـــــســرـــــــــــــــــوٓ ُبـــدَّ لؾؼقِد أن يـؽ وٓ ُبـــدَّ لؾقــــِل أن يـجــؾـــــــــــــــــــــــــــــي           

 استذسام الغور الضيرَة الهستهسة وي القبٍية  (3

 وحل )تضبٍه اإلرازة والقهوح بغيوز الجبال ووا ٍٓه وي وذاكر وػيوبة( ،

ـعاِب ومل أجتــــــــــــــــــَّب وظوَر   وٓ ُكـــبََّة الؾَّـــــــــــــــــــَفِب ادُستِعـــــر الشِّ

ه  اْلبالِ وَد ـــــــــوعن ٓ حُيِـــــــبُّ صع  ر بنَي احُلـــــــــػــــَرــــــــَيِعش أبَد الدَّ

  الخاّصة بالكمسة  تكتب اخلصيصة الشعرية الكمسات السخصػط تحتيا إذا كاف في البيت الذعخّي أحج  . 
 

 
               

 ( ٚ٘ص الكتاب مغ سؤاؿ)  .  الػاقعيّ السحىب  عّخؼ:   ٔس
       ٍّ َُيًى بوػّ الحٍاة الٍوو ة. أ ة نها هً وي ٍُر هو الهصهب الصي  ٍّ   َّة وحال

 ؟ ػف عمى الخكماندييغالػاقعيّ خحىا :  ما السآخح التي أ ٕس
ٌٔ الذٍال.   1  ( وبالَة الروواٌسٍٍي 

ًّاس( ابتيازهن ًي حٍاة 2 ٍّ  ال ة. ًي وضمًلتهن  وههووهن ة و الحسَج الواقي ٍّ   الٍوو
 (ٜٕٔٓ)كزارة ؟دبّيةيع األػف مادتالػاقعيّ :  مغ أيغ يدتسج   ٖس

ٍّ َستهسُّ         ةالواقي ٍّ ةوي وضمًلت اليغر  وى وازتهن األزب ٍّ القبقة  ، و طذغٍاته وي االجتهاً

  . الوسقى أو كبقة اليهال
 يدتسّج  األديب مادتو األدبّية مغ مذكالت العرخ االجتساعّية ك شخرياتو مغ الصبقة الػسصى أك شبقة العساؿ. :   ٗس

ٍّ ألى عمل ذلظ ؟   ة الواقي ٍّ ا للواقى وهسوجاا بًْس األزَب و قسراته الًْ   .ة تُيس تغوَرا
 ( ٚ٘ص الكتاب مغ سؤاؿ)  . عمل ذلظ ؟ العخبيّ في األدب  الػاقعيّ ضيػر السحىب   : ٘س

 ؟ العخبيّ ػف في األدب الػاقعيّ أك ما الشيج الحي اتبعو        
ا لتغوَر الواقى  ٌّ أٌهن اتبيوا ٌهجاا راػًّ  بـ :  اليرب

ٍّةوضمًلته  (أ  ةو قؾاَاه  االجتهاً ٍّ  . السٍاس

 أبرَز األزباُء ًٍوب الهجتهى . (ب 

 . اإلػًلحو ػّوروا وناهر الحرواى و البؤس  َقْغَس  (ج 
 

ووالواقع امل هبوو ث لثً و

 
 

ووالواقع امل هبوو ث لثً و
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 .  العخبيّ في األدب  الػاقعيّ :  اذكخ السجسػعات القررية التي تسثل السحىب  ٙس
 مؤلفو اجملنوعات الكصصية    العزبّييف األدب  الواقعّياجملنوعات الكصصية اليت متجل املذٍب 

ٌٔ األ بوى   كه حسٍي رؼ الهيصَّ

ٌٔ األرَاِ  ات ٌائب  ٍّ  توٍٓق الحمٍن َوو

 ٌجٍب وحْول ههس الجًوى 

 َوسّ إزرَس الحرام 

 (ٜٕٔٓكزارة ) ًبس الرحهي الضرقاوي األرؼ 
 

 .  ( ٚ٘ص الكتاب مغ سؤاؿ).الػاقعيّ :  عجد اتجاىات السحىب  ٚس
1.  ٍّ              .  الًقسَّةة الواقي

2.  ٍّ ة.الواقي ٍّ ن   ة االطترا
 (ٕٕٔٓ+ٕٕٓٓ+ٕٛٔٓ+ )كزارة (ٚ٘ص الكتاب مغ سؤاؿ)  ة االشتخاكية؟الػاقعيّ ك  الشقجّيةة الػاقعيّ :  ما الفخؽ بيغ  ٛس

 ة االشرتاكّيةالواقعّي اليكدّيةة الواقعّي
 : مفَومَا

 تتًاول وضمًلت الهجتهى وقؾاَاه ،   (1

وترنس بضمٍل نبٍرٍ ًلى جواٌب الضر  (2

ٌٔ الهجتهى،  والْساز 

الهجتهى  وإههار ًٍوبه  وتقوم باٌتقاز (3

 وتسلٍف الؾوء ًلٍها، وتمتًْ بصلل ،

 بإَجاز الحلول.وال تقوم   (4

 :   مفَومَا
ا ًلى تغوَر الّغراو  .1 تجيل اليهل األزٌب قائها

بٍي كبقة اليهال والًْلحٍي وي جهة وكبقة 

 الرأسهالٍٍي والبرجواصٍَي وي جهة أررى ،

ٓتًتغر لقبقة اليهال والًْلحٍي وتنهر جواٌب  .2

 الذٍر واإلبساو ٍٓها ، 

وتسَي  كبقة الرأسهالٍٍي والبرجواصٍَي  .3

ا  للضرور. وتمضّ   ًٍوبها وتجيلها وغسرا

    التً تتًاولها. وتقسم حلواَل للهضمًلت .4
 (ٕٕٔٓ+  ٕٕٓٓ+ٜٕٔٓ) كزارة   ( ؟ الشقجّيةة الػاقعيّ ما الفشػف التي تشاكلتيا )   : ٜس

ٍّ تيس القغة والرواَة وجال القغة.        .1 ة   األنبر الًقسَّةة الواقي ٍّ  .وتلٍهها الهسرح

 الرواَة.      .2

 الهسرحٍة.  .3
 

 ة االشتخاكية ( لصبقة الخأسسالييغ ك البخجػازييغ ؟الػاقعيّ كيف نطخت )  :  ٓٔس
ٌٔ الحٍاة ، وزاٌتهن ونضْت ًٍوبهن .          ا للضرور   قالت إٌهن وغسرا

  

 ة االشتخاكية ( لصبقة العساؿ كالفالحيغ ؟الػاقعيّ :  كيف نطخت )  ٔٔس
 اٌتغرت لليّهال و الًْلحٍي وأههرت جواٌب اإلبساو و الذٍر ٍٓهن.          
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 ؟  الشقجّيةة الػاقعيّ ُتعج مثااًل عمى  الك ة االشتخاكّية  . الػاقعيّ ىات مثااًل عمى :    ٕٔس

ٌٍ ) أوٍي ٓارس ولحس(               .قغة ) ٌنرة ولؤها األول ( للقاظ األرز
ٍّ ٌْس جواب وْهوم : ة االشتخاكّية  الػاقعيّ ُتعج مثااًل عمى لع  ةالواقي ٍّ ن   (ٕٕٓٓ)كزارةٌٔ األًلى ة االطترا
 (ٜٕٔٓ)كزارة . الػاقعيّ :  عّجد خرائز أك سسات السحىب  ٖٔس

ٌٔ اليواكّ و الذٍال .  (1  َغّور الواقى و َبتيس ًي اإلُراق 

ةَرنُّس ًلى القؾاَا  (2 ٍّ ة ، ًٍٓتقس الهجتهى ،  االجتهاً ٍّ ا ًي الصات ا بيٍسا ًٍّ ا ووؿوً و َيرؿها ًرؿا

  وَبحج ًي وضمًلته ، وَقترح بيؽ الحلول لها.

ة. َيتهس بغورٍة أنبر ًلى المتابة الق ( 3 ٍّ ة و الهسرح ٍّ ة و الروائ ٍّ   غغ
 ( ٚ٘ص الكتاب مغ سؤاؿ) مغ ناحيتي: األلفاظ، كالسعاني: الػاقعيّ :  كازف بيغ السحىب الخكماندي كالسحىب  ٗٔس

 ( ٕٛٔٓ+ )كزارة شتػي                                                                                        
 

ة. األلْال ٍّ ة. األلْال الهستهّسة وي لَة الحٍاة الٍوو ٍّ  استذسام األلْال السهلة الياكْ

ٌٍ ًّاستغوَر حٍاة  الهيا ٍّ  ال ة والحسَج ًي الواقي

ة وي ٍُر  ٍّ وضمًلتهن وههوهن الٍوو

ٌٔ الذٍال.  الهبالَة 

ٌٍ ٍُر الهألوٓة التً تضّى  استذسام الهيا

بالياكٍْة والذٍال، واالهتهام بهضاًر 

 اإلٌساى الْرز وههووه.

 
      

 (ٜٕٔٓ+ ٕٛٔٓ+ )كزارة ( ٓٙص الكتاب مغ سؤاؿ) ؟  العخبيّ السحىب الّخمدي في األدب  عّخؼ :  ٔس
ٌٔ ٌْس األزَب.   ٌٍ الماوًة  ٌٔ التيبٍر ًي الهيا   وصهب أزٌب َيتهس ًلى اإلَحاء 

 : ما ىي رؤية أتباع السحىب الخمدي ؟ ٕس
ٌٔ شاتها.  -1 ٌٔ الًْوس أزّق وي وحاوالت التيبٍر ًًها   التيبٍر ًي األطٍاء حسب تأخٍرها  

الصا ؛  -2 ٍا ا روشَاا إَحائ ٌٔ سٍاقات ويًٍة ُتؾًْ ًلٍها بُيسا  َلجؤوى إلى استذسام األلْال والترانٍب 

  َوحً للقارئ بالهيًى الصي َرَسه األزَب . 
 ( ٓٙص الكتاب مغ سؤاؿ)؟ ذلظ حىب الّخمدي. عمل كثخة استخجاـ الخمد لجى أتباع الس :  ٖس

ٌٔ شاتها.   ٌٔ الًْوس أزّق وي وحاوالت التيبٍر ًًها   ألٌهن َروى أّى التيبٍر ًي األطٍاء حسب تأخٍرها  
 

  ووسٍقاه.و الّضيرًًاَتهن الذاػة بإَقاو يا الّخمديػف لتكثيف اإليحاءات؟ التي يدتخجم الفشّيةما األدكات  :  ٗس
 (ٕٕٔٓ)كزارة                                                                                                    

 لتمحٍّ اإلَحاءات. عمل ذلظ ؟  كمػسيقاه.  الّذعخيعتشي الخَّمديػف بإيقاع  :  ٘س
 
    

ووالرمزيامل هبوو رابعً و

 
 

ووالرمزيامل هبوو رابعً و

 



 

   89 
 

 
 ( ٓٙص الكتاب مغ سؤاؿي االرتقاء بسدتػى الشز األدبي؟ )كيف تديع الخمدية ف :  ٙس

 (ٜٕٔٓكزارة ) ؟ في األدب أىسية الّخمدّية أيغ تكسغ أك       
ا. 1  ( إَجاز لَة جسَسة تتجاوز ويًاها الهيجهً ، وتموى وحّهلة بأٓمارٍ و زالالٍت أنحر ًهقا

ا وأقرب إلى ٌْس الهتلقً . ( الًهوؼ بالهستوى الجهاٌل للًّع وصَا2  زة ٓاًلٍته ، وجيله أنحر تضوَقا
 

  (ٕٕٓٓكزارة) .طير التْيٍلة  ؟  العخبيّ  الّذعخأيغ أخحت الخمدّية مكاًنا ليا في  :  ٚس
 (ٕٛٔٓ)كزارة اتبعػا السحىب الّخمدي قرائجىع. الَّحيغ  الّذعخاءعّجد  :  ٛس
ٍاب  1   ( أزوٌٍس. 4( وحهوز زروَص   3ر  (  ػًلح ًبس الغبو2( بسر طانر السَّ

 (ٕٕٓٓ+ ٜٕٔٓ) كزارة . العخبيّ ما خرائز )سسات( السحىب الّخمدي في األدب  :  ٜس
 ( َستذسم التيبٍرات الروشَّة اإلَحائٍة بوػْها أزاة ٓاًلة للتيبٍر. 1

   الهًبحقة وي ارتٍار الوزى و األلْال الذاػة. الّضيرَّة( َيتًً ًًاَة ٓائقة بالهوسٍقا 2
 عمل ذلظ ؟يدتخجـ الخمديػف التعبيخات اإليحائية أداة فاعمة لمتعبيخ.  :  ٓٔس

ٌٔ الًْس ٌٔ نحٍر األحٍاى ـ التيبٍر بيهٍق ًّها  ٌٔ رأي الروشٍَي ال تستقٍى ـ    ألّى اللَة اليازَّة 

 وي أٓمار و وضاًر.  
 

يصي مناذج
َّ
 عهى املرهة انس

ُِشبؼًجب ئِغأح د١ٓ   َعَدً اٌَّٙبع( ) قصيدة  : قطع من العبارات الرَّمزّية يف أًٌٚب :  ََٔظّٙب  ١َّبة.  ٌجضع شبوغ اٌ

 اشزّض ػ١ٍٗ اٌّغض فٟ ِـزشف١بد اٌى٠ٛذ
 

 لإلحياء بػؼدان إعل بالشػاء و القلس عن العودة إىل الوضن  وإحّبة بسب ادرض.  " عدً إٌٙبع "  :      (أ 

 هبؿوم احلقاة  وأحزاهنا وآٓعفا وَظؼباهتا وحتّدياهتا.لإلحياء  :"اٌجذغ اٌظٞ ٠صغُر ثبٌؼٛاصف ٚاٌّغػٛص"  (ة 

َّذبع "  (ج   : " اٌمٍؼخ اٌـٛصاء ٚ اٌجًؼع ٚ اٌّضَ ٚ اٌ

  و يؿـعه ظن وضـه وأهؾه.  الّشاظرلإلحياء بادرض الذي أضحى شجـًا يعقش دم فقه       
 

ياب ؟  َرَحل الشَّيار( قريجة )في متشػعة  يػحي بجالالت غشّية  س : ما الحي ساعج عمى إحجاث جّػ رمديّ   لبجر شاكخ الدَّ
ٌٔ إكار طبمة وي اليًلقات الهترابقة.  تؾآر األلْال و الغور 

 

ػٓ اٌٙبش١١ّٓ ، ٚصٚعُ٘ ػجغ اٌّزبع٠ز ، ٚفعً ؿ١ضٔب  :  حيدر حمنودمقطع العبارات الرَّمزّية يف  ثب١ًٔب : 

ّّض   ػٍٝ اٌجشغ٠ّخ . ِذ

 اهلداية والعزة.اٌّشّؾ:  (أ 

 ختؾصت عن الّضالل الذي ظاصت فقه فسًة ضويؾًة قبل طفور اإلشالم.فبؿزفبلْذ ِٓ ثؼض ؼِٛي ُعلبِص :  (ة 

ّٟ . فدوى طوقانمقطع العبارات الرَّمزّية يف  ثبًٌثب  :   فٟ ٔعبي اٌّشؼت اٌفٍـؽ١ٕ

 الظؾم والؼفر.اٌظٍّخ :                  ادحتؾون الصفايـة. األشجبح ، اٌِغغثبْ :      
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      ) شزبء ال ٠غدً ( ٠صف ف١ٗ ئدـبؿٗ ثبألٌُ ر١ـ١غ ؿجٛي قصيدة مقطع من  العبارات الرَّمزّية يف  عاثًؼب   : 

ـّؼبصح .                                                                                   ٚشؼٛعٖ ثبٌّع١بع ٚرفبؤٌٗ ثزغ١ُّغ دبٌٗ ئٌٝ اٌفغح ٚاٌ

 إحياء بالشعور بالضقاع وإمل ؛ ٕهنا توحي بليام الشتاء الباردة اخلاوية.    "اٌغ١َٛ"  :   (أ 
ـّّبء":  (ة   إحياء بادزيد عن الضقاع والشعور بإمل والضقق.      "رزّؽٝ" ٚ "رجٛة ثجػء رشَٛ اٌ

 قؾب ادعاكاة.التػاؤل باخلر والػرح والسعادة عن                   "ٚسٍف فٟ األعض أدالِٕب":   (ج 

 اإلحياء بإعل والػرح والّسعادة واخلر.                             "سصت ، دت":   (ص 

 

ـًب   :   :  العبارات الرَّمزّية يف  سبِ
 

َٔه ٠ب ػغاق اٌجذُغ    قول الّشياب وهو يف الغربة:  أٚؿُغ ِب ٠ىْٛ ٚأَٔذ أثؼُض ِب رىْٛ        ٚاٌَجذُغ صٚ

ْٛخبِء             اْظِؽغاَة َسٛاِؼغٞ      اٌَجذِغشبٍن ئٌٝ                          قول مطران: َٙ ِٗ اٌ  َف١ُِج١ُجٕٟ ثِغ٠بِد

عاب التي حتول بقـه وبني العودة  قاب إحياء بالعوائق والصِّ  (ٕٕٕٓ)كزارة  .إىل وضـه البحر لدى السَّ
 وحزكه. البحر لدى عطران عظفر عن عظاهر الطبقعة يشاركه أده 

 

  انتهى الفصل الدراسي األول بحمده تعالى    

 

 
 

  
 أطسح وأبالغ وأرسػ أحًلم وأطيخ 

 ما لألماني حّج عمى حّج عمسي 
 دايػ طسؽحي غيخ ألني أنا غيخ 
  ويا رب تعطيشي عمى قج حمسي 
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