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 السلسلـة األولـى
  

 

 : َمطلىب مً الطالب يف دروس الكزاء 
  َعنزاٌ :  األوىل الىحد ُُ  التيصئُ الصاحلُ  . ) صىرَ آل عنزاٌ ( / مزيه ابي
  َواحّز قلباه ( .  يف أدب الّصداقُ :  الجالجُ الىحد ( 
  َوأىت احلّب يا أردٌ . ) صأكتُب عيك يا وطين ( :  اخلامضُ الىحد 

 
ُُ عنزاٌمً حفظ أول عصز آيات مً التيصئُ الصاحلُ  . )   -1     صىرَ آل عنزاٌ ( / مزيه ابي
 )) وا حّز قلباه (( ، وعصزَ أصطز متتالًُ مً قصًدَ )) صأكتب عيك يا وطين ((  مً قصًدَحفظ  مثاىًُ أبًات   -2   

 .) تكديه وتأخري ، الكتابُ اإلمالئًُ ، احلذف أو الشيادَ (  متامًا مً األخطاء  :خالًُ         
 ما مل يصدر قزاًرا مً الىسارَ بعدو احلفظ خالل العاو الدراصٌ .                        

   . هلا  حفظ  معيِ املفزدات واجلذر الصحًح  -3   
 ل .وفهه الضؤاحفظ إجابات األصئلُ مجًعها   -4   
 . اآليات الكزميُ واألبًات الصعزّيُ حفظ  شزح   -5   
 حفظ  التعزيف بالصاعز وجى اليص  .   -6   
 واملدطىط حتتها يف األبًات  . فزدات املكربَ يف أبًات الكصًدَ معزفُ الضبط الصحًح لبعض امل  -7   
 
  َفً الّضزور ( . صياعُ الّضزور :  الجاىًُالىحد ( 
  َاحلضاصًُّ (  .الجكافُ الصحًُّ :  الزابعُ الىحد ( 

 
 حفظ  معيِ املفزدات واجلذر الصحًح هلا  .    -1    
 . حفظ  كل صؤال مع إجابته والذٍ ُيضبل بعالمُ اليجنُ  فكط    -2    
 حفظ جى اليص + كاتب الّيص .   -3    
 واملدطىط حتتها يف الّيص .معزفُ الضبط الصحًح لبعض املفزدات املكربَ يف اخلط     -4    
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ِحيِ ﴿  ِن امرَّ ْْحَ  ﴾ ثِْسِم اّلّلِ امرَّ

وَِميَ   مَۡؼ َٰ
 
َن ػَََل ٱ َرَٰ

ِىَي َوَءاَل ِِعۡ جَۡرَٰ ِ
ٓ َءاَدَم َوهُوٗحا َوَءاَل ا ۡصَطَفى 

 
َ ٱ ّللَّ

 
نَّ ٱ

ِ
ٌَع ػَِويٌ 33 ا ُ ََسِ ّللَّ

 
ََّةَۢ تَۡؼُضيَا ِمنَۢ تَۡؼٖضٖۗ َوٱ ۡذ كَامَِت 33ُذّرًِ

ِ
 ا

مۡؼَ  
 
ِمَُع ٱ مسَّ

 
ََّم َٱهَت ٱ ه

ِ
ٓۖٓ ا ٗرا فَذََلدَّۡل ِمِّنِ ّّنِ هََذۡرُت ََلَ َما ِِف تَۡطِِن ُمَحرَّ

ِ
َن َرّبِ ا َرَٰ

ۡمَرَٱُت ِِعۡ
 
ّّنِ 33 ِوُي  ٱ

ِ
ا َوَضَؼۡۡتَا كَامَۡت َرّبِ ا  فَوَمَّ

َنُر   ذلَّ
 
ُ َٱػََۡلُ ِتَما َوَضَؼۡت َومََُۡس ٱ ّللَّ

 
ِجيَوَضۡؼُۡتَآ ٱُهََث  َوٱ مرَّ

 
ِن ٱ َط َٰ َۡ مش َّ

 
ََّۡتَا ِمَن ٱ ٓ ٱُِغَُذَىا ِتَم َوُذّرٍِ ّّنِ

ِ
ُۡتَا َمۡرََيَ َوا َۡ ّّنِ ََسَّ

ِ
ۖٓ َوا ۡۡلُهََث 

 
 33 َك

ۖٓ ُُكََّما َدَخَل ػَوَۡۡيَا زَ   ٗيا َوَنفَّوَيَا َزَنِرَّيَّ َا ِتَلُدوٍل َحَسٖن َوٱَهَۢخََۡتَا هََحاًًت َحس َ  فَذََلدَّوَيَا َرُّبه
 
َمۡرََيُ َٱَّنَّ  ََلِ َنِرَّيَّ ٱ  مِۡمۡحَراَب َوَجَد ِغيَدَىا ِرۡزكٗاۖٓ كَاَل ًَ َٰ

َ ٍَۡرُزُق َمن ٌََشآُء ِتَغۡۡيِ ِحَساٍب   ّللَّ
 
نَّ ٱ

ِ
ِۖٓ ا ّللَّ

 
ۖٓ  كَامَۡت ُىَو ِمۡن ِغيِد ٱ َذا همَ  33 َى َٰ ُ َُّوۥۖٓ كَاَل َرّبِ َىۡة ِِل ِمن َّلَّ  ُىيَاَِلَ َدػَا َزَنِرَّيَّ َرت

َّٗة َطَِّ   ػَآءِ ُذّرًِ َّله
 
َُع ٱ ََّم ََسِ ه

ِ
كََۢا ِجكَِ 33 َحًةۖٓ ا ََۡحََي   ُمَصّدِ َك ِت ُ َ ًُخَّّشِ ّللَّ

 
مِۡمۡحَراِب َٱنَّ ٱ

 
ٓئَِكُة َوُىَو كَآِِئٞ ًَُصّّلِ ِِف ٱ مَۡموَ َٰ

 
ِ فَنَاَدثُۡو ٱ ّللَّ

 
َن ٱ  َمٖة ّمِ

ِوِحيَ   مصَّ َٰ
 
َن ٱ ا ّمِ ٗدا َوَحُصوٗرا َوهَِخِّٗ َِّ ُ ًَۡفَؼُل مَ 33 َوس َ ّللَّ

 
َِلَ ٱ ۡمَرَٱِِت ػَاِكٞرۖٓ كَاَل َنَذَٰ

 
مِۡكََبُ َوٱ

 
ٞم َوكَۡد تَوََغِِنَ ٱ  ا كَاَل َرّبِ ٱََّنَّ  ٍَُكوُن ِِل غُوَ َٰ

 34ٌََشآُء  
 
ٖۗ َوٱ َّلَّ َرۡمٗزا

ِ
ٍم ا ثََة َٱَّيَّ ميَّاَس ثَوَ َٰ

 
َم ٱ ٓ َءاًَٗةۖٓ كَاَل َءاًَُخَم َٱَّلَّ حَُكِّ ۡجَؼل ِّلِ

 
رِ كَاَل َرّبِ ٱ جَۡك َٰ

ِ
َّۡل
 
مَۡؼِشِّ َوٱ

 
ۡح ِتب حِّ ََّم َنثِۡٗيا َوس َ ت  ۡذُنر رَّ

34  وَِمَي مَۡؼ َٰ
 
ِم ػَََل  وَِسآِء ٱ ۡصَطَفى 

 
ِم َوَطيََّرِك َوٱ ۡصَطَفى 

 
َ ٱ ّللَّ

 
نَّ ٱ

ِ
َمۡرََيُ ا ٓئَِكُة ًَ َٰ مَۡموَ َٰ

 
ۡذ كَامَِت ٱ

ِ
ۡۡسُِدي 34 َوا

 
ِِّم َوٱ كۡنُِِت ِمَرت

 
َمۡرََيُ ٱ َٰ ًَ 

ۡرَنِؼي َمعَ  
 
ِنِؼَي  َوٱ َٰ مرَّ

 
ُۡم ٍَۡكُفُل مَ 33 ٱ َميُۡم َٱۡيه ۡذ ًُوُۡلوَن َٱكۡوَ َٰ

ِ
ۡم ا ۡۡيِ ََۡمَۚ َوَما ُنيَت ََّلَ َ م

ِ
َِۡة هُوِحِِو ا مَۡغ

 
َِلَ ِمۡن َٱهََۢحآِء ٱ مۡ َذَٰ ۡۡيِ  ۡرََيَ َوَما ُنيَت ََّلَ

َخِصُموَن    ۡذ ََيۡ
ِ
َ 33ا ّللَّ

 
نَّ ٱ

ِ
َمۡرََيُ ا ٓئَِكُة ًَ َٰ مَۡموَ َٰ

 
ۡذ كَامَِت ٱ

ِ
ۡۡلِٔٓخَرةِ ا

 
ََا َوٱ ۡ ه َّله

 
جُۡن َمۡرََيَ َوِجۡيٗا ِِف ٱ

 
َُح ِػََُس ٱ مَۡمس ِ

 
ُو ٱ َۡسُ

 
نُۡو ٱ َمٖة ّمِ ِك ِجَكِ ُ  ًُخَّّشِ

ِتَي   مُۡمَلرَّ
 
ِوِحَي 33 َوِمَن  ٱ مصَّ َٰ

 
مَۡميِۡد َوَنيٗٗۡل َوِمَن ٱ

 
ميَّاَس ِِف ٱ

 
ُم ٱ ۖٓ كَامَۡت َرّبِ َٱَّنَّ  ٍَُكوُن ِِل َوََّلٞ َومَ 33 َوٍَُكِّ ِِن ثََّشٞ  ۡم ًَۡمَسس ۡ

ۥ ُنن فََُِكونُ   ََّما ًَُلوُل ََلُ ه
ِ
ٓ ٱَۡمٗرا فَا َذا كََض 

ِ
وُُق َما ٌََشآُءَۚ ا ُ ََيۡ ّللَّ

 
َِلِ ٱ جِنَلَ 33 كَاَل َنَذَٰ

ِ
َّۡل
 
مخَّۡوَرى َة َوٱ

 
مِۡحۡۡكََة َوٱ

 
َة َوٱ مِۡكذَ َٰ

 
ُِّمُو ٱ  33 َوًَُؼو

َِٰٓءًَل َٱّّنِ كَۡد ِجئُۡخُُك تِ   ۡسَ
ِ
ََل  تَِِنٓ ا

ِ
ِي َنيََۡ  ََوَرُسوًَّل ا مّطِ

 
َن ٱ ٓ َٱۡخوُُق مَُُك ّمِ ُُِّكۡ َٱّّنِ ج ن رَّ ۖٓ َوُٱجِۡرُ   َاًَٖة ّمِ ِ ّللَّ

 
ۡذِن ٱ

ِ
ا ِِإ ۡۡيِ فَبَهُفُ  ِفِِو فََُِكوُن َطۡۡيََۢ مطَّ

 
 ِة ٱ

مَۡموۡ  
 
ۡۡلَجَۡرَص َوُٱۡۡحِ ٱ

 
ۡۡلَۡۡكََو َوٱ

 
َُُّكۡ ٱ َِلَ َۡلًَٔٓٗة م نَّ ِِف َذَٰ

ِ
َۚ ا َُوحُُِكۡ ِخُروَن ِِف تُ ئُُُك ِتَما ثَبُُۡٔكُوَن َوَما ثَدَّ ِّ ۖٓ َوُٱهَخ ِ ّللَّ

 
ۡذِن ٱ

ِ
ِمِنيَ ََت  ِِإ ۡۡ ُُ مه ن ُني

ِ
 33  ا

ي ُحّرَِم ػَوَ   ِ ذلَّ
 
مخَّۡوَرى ِة َوِۡلُِحلَّ مَُُك تَۡؼَض ٱ

 
َِّما تَۡيَ ًََديَّ ِمَن ٱ كٗا م َۚ َوِجئُۡخُُك تِ َوُمَصّدِ ُُكۡ َ َوَٱِطَُؼونِ  ََۡ ّللَّ

 
َُّلوْا ٱ ث

 
ُُِّكۡ فَب ج ن رَّ َ 34 اًَٖة ّمِ ّللَّ

 
نَّ ٱ

ِ
 ا

َخِلٞي    س ۡ  مه
ٞ

َٰط َذا ِصَ ۡغُحُدوُهَۚ َى َٰ
 
 34 َرّّبِ َوَرجهُُكۡ فَب

****************************************************************************** 
وَِمَي  مَۡؼ َٰ

 
َن ػَََل ٱ َرَٰ

ِىَي َوَءاَل ِِعۡ جَۡرَٰ ِ
ٓ َءاَدَم َوهُوٗحا َوَءاَل ا ۡصَطَفى 

 
َ ٱ ّللَّ

 
نَّ ٱ

ِ
ٌَع ػَِوٌي  33 ا ُ ََسِ ّللَّ

 
ََّةَۢ تَۡؼُضيَا ِمنَۢ تَۡؼٖضٖۗ َوٱ  33 ُذّرًِ

 
  ش٤خ أُشع٤ِٖ ( ، ٝآٍ إثشا٤ْٛ . ) ِ٘جٞح طلٞح خِوٚ ، ٝٛٞ آدّ ؤثٞ اُجشش ، ٝٗٞح اهلل ُ ؤ١ اخزبس  :(55آَت )

 
 : مغ ىع آؿ إبخاليع  ؟   ٔس

، وآل ؼهراى :  ؼشٍرته وروي قرباه وهن إسهاؼٍل وإسحق واألٌبٍاء وي أوالدهن ووي جهلتهن الرسول 

 ووًهن ؼٍسى بي ورَن خاتن أٌبٍاء بًً إسرائٍل.
    

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

ۡصَطَفى ٓ 
 
َّةَ  9102وزارة     اختاض ٚفّطٌ قفٛ ٱ  9102وزارة                     ْػٌ  شضأ ، شّض ُذّرًِ
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 ألى األٌبٍاء جهًٍػا وي ٌسلهن.ىؤالء األنبياء بالّحّكػخ ؟   : لساذا خّز هللا  ٕس 
 
 ؼلّو درجات الّرسل .: ماذا بّيشت اآلية الكخيسة  ؟   ٖس 
 

                           ع٤ٔغ ألهٞاٍ اُؼجبد  ػ٤ِْ ثؼٔبئشْٛ . ؤ١ اططلبْٛ ٓزجبٗغ٤ٖ ك٢ اُّذ٣ٖ ٝاُزُّـو٠ ٝاُظالح . ٝإٕ اهلل  :(58آَت )
                                                                                                               9191وزارة                                                                                                                                                                                                                          

 9102وزارة      ذرّية األنبياء ؟ : بَع كصف هللا  ٔس
 وظكها بأّى بػػها وي بػغ ؛ وي ررَة آدم ثن ررَة ٌوح ثن وي ررَة إبراهٍن.

 
  وتجاٌسوى ٌم الذَي ، والتقى ، والطالح.اظؿكاهن ألٌهن  أى هللا : عالـَ يُجؿُّ ذلظ ؟  ٕس
 

مسَّ 
 
ََّم َٱهَت ٱ ه

ِ
ٓۖٓ ا ٗرا فَذََلدَّۡل ِمِّنِ ّّنِ هََذۡرُت ََلَ َما ِِف تَۡطِِن ُمَحرَّ

ِ
َن َرّبِ ا َرَٰ

ۡمَرَٱُت ِِعۡ
 
ۡذ كَامَِت ٱ

ِ
مَۡؼِوُي  ا

 
 33 ِمَُع ٱ

 
 المعنى جذرها الكمسة

 قسق١ أٚ عباز٠ ٖٚٛ َا ٜٛجب٘ املط٤ ع٢ً ْفػ٘ َٔ ْصض هََذۡرُت 
ٗرا  9191وزارة   شتًّكا يًعباز٠ ٚارتس١َ حطض ُمَحرَّ

 
هبُذ آشؤح ػٔشإ :  سّة إ٢ٗ ٗزسد ُؼجبدري ٝطبػزي ٓب ؤدِٔٚ ك٢ ثط٢٘. ٝٓخًِظب ُِؼجبدح ٝاُخذٓخ ، كزوجَ  :(58آَت )

ّٗي ؤٗذ اُّغ٤ٔغ ُذػبئ٢ ٝاُؼ٤ِْ ث٤٘ز٢. ّ٘زس، إ  ٢٘ٓ ٛزا اُ
 

 تحتو خط في ما يأتي: : فخؽ في السعشى في ما ٔس
ّّنِ هََذۡرُت ََلَ َما ِِف تَۡطِِن  قاؿ تعالى :   - أ

ِ
رٗ َرّبِ ا  ُوخلًطا للػبادة والخذوة .     .ا ُمَحرَّ

ًراأعجُت كتابة الشز   - ب  وًّقًحا ، خالطاً وي األخؿاء.العخبية.              بالمغة ُمَحخَّ
 
زر لخذوة بٍت الهقذس: ما العادة السّتبعة التي كانت عشج أىل إمخأة عسخاف ؟  ٕس ًّ   9190+9102وزارة   . ال
 
 ،    : جخًيا عمى عادة أىميا نحرت امخأة عسخاف ما في بصشيا لخجمة بيت السقجس راجية القبػؿ مغ هللا  ٖس

 ذق التوّكل ؼلى هللا.ظوالؿاؼة و بالػبادة بَع استعانت عمى تحقيق ذلظ ؟              
  

ٓۖٓ  : ما السعشى البالغّي الحي خخج إليو األمخ في قػلو تعالى :  ٗس  9190وزارة                                     الذؼاء.؟   فَذََلدَّۡل ِمِّنِ
 

ّّنِ َوَضۡؼُۡتَآ 
ِ
ا َوَضَؼۡۡتَا كَامَۡت َرّبِ ا ٓ ُٱِغَُذىَ فَوَمَّ ّّنِ

ِ
ُۡتَا َمۡرََيَ َوا َۡ ّّنِ ََسَّ

ِ
ۖٓ َوا ۡۡلُهََث 

 
َنُر َك ذلَّ

 
ُ َٱػََۡلُ ِتَما َوَضَؼۡت َومََُۡس ٱ ّللَّ

 
ََّۡتَا ٱُهََث  َوٱ ا ِتَم َوُذّرٍِ

ِجي مرَّ
 
ِن ٱ َط َٰ َۡ مش َّ

 
 33 ِمَن ٱ

 

 
 ُْ ٣ٌٖ ٣ُوجَ ك٢ اُ٘زس: ٣ب سّة إٜٗب ؤٗث٠ ، ٝهبُذ ٛزا ألٗٚ ؛  اُزذغش ٝاالػززاسؤ١ ُٔب ُٝذرٜب هبُذ ػ٠ِ ٝجٚ  :(53آَت )

 . ، كوجَ اهلل رؼب٠ُ ٓش٣ْ . ٝاهلل ؤػِْ ثبُش٢ء اُز١ ٝػؼذ عٞاء هبُذ رُي ؤٝ ُْ روِٚ  اُزًٞسإال  

 

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

ُۡتَا يتخفعٗا ٚحتّكٓٗاأدتأ إيٝو  عٛش ُٱِغَُذَىا ِتمَ  َۡ  جعًت هلا امسا أٚ يكّبا 9102وزارة    مسٛ ََسَّ

  طباقذكر  وأنثى : 
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ِٛجزٜب  ُٝ ٝإ٢ٗ ع٤ٔذ ٛزٙ األٗث٠ ٓش٣ْ ، ٝإ٢ٗ ؤج٤شٛب ثذلظي  ثَ ٛزٙ ؤكؼ٤َُٝظ اُزًش اُز١ طِجزٚ ًبألٗث٠ اُز٢ 

 9102وزارة          ٝؤٝالدٛب ٖٓ شش اُش٤طبٕ اُشج٤ْ .
 

َنُر ََكْۡلُهََث   :  قاؿ تعالى :  ٔس   ُو َٱػََْلُ ِتَما َوَضَؼْت َومََُْس اذلَّ  9199 + 9102وزارة  الجسمتاف معتخضتاف مغ كالمو تعالى.ىاتاف   َوانوَـّ
 تػظًٍها لشأى هزه الهولودة ، ووا ؼلق بها وي ؼظائن األوور ، وجػلها وابًها آَة للػالهٍي.عمل ذلظ ؟        

 
 9199وزارة       . الػابذة خادوة الربفي لغتيع ؟   َمۡرََيَ   ما معشى : ٕس
 
 9199+  9190وزارة       االستهرار والتجذد.؟      ُٱِغَُذَىا : ما داللة الدمغ السزارع لمفعل  ٖس
 
 : فخؽ في السعشى في ما تحتو خط في ما يأتي: ٗس
ّّنِ  قاؿ تعالى :  - أ

ِ
ٓ كَامَۡت َرّبِ ا  أٌجبت..        ُٱهََث  َوَضۡؼُۡتَا

 أوجَذ.الخميل بغ أحسج عمع العخكض.              كضع  - ب
 

َا ِتَلُدوٍل َحَسٖن  مِۡمۡحَراَب َوَجَد ِغيَدَىا ِرزۡ فَذََلدَّوَيَا َرُّبه
 
ۖٓ ُُكََّما َدَخَل ػَوَۡۡيَا َزَنِرَّيَّ ٱ ٗيا َوَنفَّوَيَا َزَنِرَّيَّ َمۡرََيُ ٱََّنَّ  ََلِ َوٱَهَۢخََۡتَا هََحاًًت َحس َ كٗاۖٓ كَاَل ًَ َٰ

َ ٍَۡرُزُق َمن ٌََشآُء تَِغۡۡيِ ِحَساٍب  ّللَّ
 
نَّ ٱ

ِ
ِۖٓ ا ّللَّ

 
ۖٓ كَامَۡت ُىَو ِمۡن ِغيِد ٱ َذا  33  َى َٰ

 

 

  :(52آَت )
 ّٗشإٛب ر٘شئخ طبُذخ ، ٝجؼَ صًش٣ب ًبكًِب ُٜب عِي ثٜب طش٣ن اُغؼذاء ٝاعزجبة اهلل ُٜب رُي ٝهجِٜب هجًُٞب دغً٘ب ، ٝ

 دز٠ إرا ثِـذ ٓجِؾ اُ٘غبء اٗضٝد ك٢ ٓذشاثٜب رزؼّجذ ، ًِٝٔب  دخَ ػ٤ِٜب صًش٣ب دجشرٜب.  ٝٓزؼًٜذا ُِو٤بّ ثٔظبُذٜب 

ًٓب ، ٝٝجذ ػ٘ذٛب كبًٜخ  اُّظ٤ق ك٢ اُشزبء ، ٝكبًٜخ اُشزبء ك٢ اُّظ٤ق ، ٌٝٓبٕ ػجبدرٜب ٝجذ ػ٘ذٛب    كبًٜخ ٝطؼب

 ٝػ٘ذٓب عإُٜب : ٖٓ ؤ١ ُي ٛزا؟   هبُذ : ٛٞ ٖٓ ػ٘ذ اهلل ، كٜزا اُشصم ثـ٤ش جٜذ ؤٝ رؼت .
 

 9199وزارة  ؟ لالضصالع بأمخ عطيع ، كىػ ميالد عيدى   -عمييا الّدالـ  –:  بيغ كيف لّيأ هللا تعالى  مخيع  ٔس 
 لها ، وأوجذ ؼًذها رزًقا ٌم ـٍر أواٌه ، واظؿكاها لػبادته ، وـّهرها ؼلىكالاًل  جػل هللا تػالى زكرَا  

 9102وزارة                                                                                                                                                                                                  ٌساء  الػالهٍي.  
 
يًا  : كّضح جساؿ الّترػيخ في قػلو تعالى :  ٕس    . َوَٱهْخََۡتَا هََحاًًت َحس َ
 ٌم ٌهّوها وترؼرؼها وتربٍتها الحسًة بالّسرع الطالح. -ؼلٍها الّسالم  -ظور ورَن   

  
ػَآِء   َّله

 
َُع ٱ ََّم ََسِ ه

ِ
َحًةۖٓ ا َّٗة َطَِّ هَم ُذّرًِ ُ َُّوۥۖٓ كَاَل َرّبِ َىۡة ِِل ِمن َّلَّ  33 ُىيَاَِلَ َدػَا َزَنِرَّيَّ َرت

 
 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

َحةً  أعِط ٚآَح ٖٚب َىۡة   قاذت١ َباضن١ طٝب َطَِّ
 ؤ١ ك٢ رُي اُٞهذ اُز١ سؤٟ ك٤ٚ ) صًش٣ب ( ًشآخ اهلل ُٔش٣ْ ، دػب سثٚ ٓزٞعًِب ٝٓزؼشًػب ؤٕ  ٣ؼط٤ٚ ًُٝذا:  (55آَت )

 ذػبء ٖٓ ٗبداى.ُطبًُذب ًٝبٕ ش٤ًخب ًج٤ًشا ٝآشؤرٚ ػجٞص ػبهش ، ٣ب ٓج٤ت                

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

ٗيا عٗسٖا إيٝ٘ بايطعا١ٜ نفٌ َوَنفَّوَيَا َزَنِرَّيَّ   9199وزارة  ّْؿأٖا تٓؿ١٦ حػ١ٓ  ْبت َوَٱهَۢخََۡتَا هََحاًًت َحس َ
 9102وزارة       املٛضع ايعايٞ ايؿطٜف، ٚغٝس اجملايؼ ٚأؾطفٗا  ، ٚنصيو ٖٛ َٔ املػجس حطب احملراب
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 فخؽ في السعشى في ما تحتو خط في ما يأتي: -ٔس
َحًة  َىْة كَاَل َرّبِ  قاؿ تعالى :   - أ ًَّة َطَِّ هَْم ُذّرًِ  أؼِؾ واوًْح.    .ِِل ِمْن ََّلُ

 ألػال القلوب ، جاوذ ال َأٌت إال ٌم ظورة األور. اْحُسب ، وي       ساعجتشي عمى حل السدألة. َلْبظَ   - ب
 
 اْلِهْحَراَب .؟   ُىيَاَِلَ  عالـَ يعػد اسع اإلشارة  :  ٕس
 
 ؟ِلي ِمْغ َلُجْنَظ ُذرِّيًَّة َشيَِّبًة َىْب َربِّ   : لساذا جاء الصمب بمفظ اليبة في قػلو تعالى عمى لداف زكخياعميو الدالـ:  ٖس

، ووي ـٍر سبب أو تذّخل أو وسٍؾ وي زكرَا ؼلٍه السالم ؛  ؼؿاء وي ـٍر ِؼَوع أو وقابلألّى الهبة هً 

 لهو كبٍر واورأته ؼاقر ، لالهبة إحساى وحغ وي ؼًذ هللا تػالى )وي لذٌك( . 

  9190+9102+9102وزارة                  وٌم رلك ظذق زكرَا ٌم توّكله ؼلى هللا وإَهاٌه الطادق وحسي ظًه بربّه.
 

كََۢا ِجكَِ  ََۡحََي  ُمَصّدِ َك ِت ُ َ ًُخَّّشِ ّللَّ
 
مِۡمۡحَراِب َٱنَّ ٱ

 
ٓئَِكُة َوُىَو كَآِِئٞ ًَُصّّلِ ِِف ٱ مَۡموَ َٰ

 
ِوِحَي  فَنَاَدثُۡو ٱ مصَّ َٰ

 
َن ٱ ا ّمِ ٗدا َوَحُصوٗرا َوهَِخِّٗ َِّ ِ َوس َ ّللَّ

 
َن ٱ َمٖة ّمِ

33  ًََۡفَؼُل م ُ ّللَّ
 
َِلَ ٱ ۡمَرٱَِِت ػَاِكٞرۖٓ كَاَل َنَذَٰ

 
مِۡكََبُ َوٱ

 
ٞم َوكَۡد تَوََغِِنَ ٱ ٓ 34 ا ٌََشآُء  كَاَل َرّبِ َٱَّنَّ  ٍَُكوُن ِِل غُوَ َٰ ۡجَؼل ِّلِ

 
كَاَل َرّبِ ٱ

 
 
ٖۗ َوٱ َّلَّ َرۡمٗزا

ِ
ٍم ا ثََة َٱَّيَّ ميَّاَس ثَوَ َٰ

 
َم ٱ ِر  َءاًَٗةۖٓ كَاَل َءاًَُخَم َٱَّلَّ حَُكِّ جَۡك َٰ

ِ
َّۡل
 
مَۡؼِشِّ َوٱ

 
ۡح ِتب حِّ ََّم َنثِۡٗيا َوس َ ت  34 ۡذُنر رَّ

 

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

 َٔ ٜعكِ ْفػ٘ عٔ ايٓػا٤ عّف١ حكط َحُصوٗرا

 9190وزارة 
 عكِٝ ال تًس عكط ػَاِكٞرۖٓ 

 ٖۗ مَۡؼِشِّ  اإلؾاض٠ بايٝس أٚ بايطاؽ أٚ بػريٙ ضَع َرۡمٗزا
 
 َٔ ظٚاٍ ايّؿُؼ إىل املػطبايٛقت  عؿٛ ٱ

ِر   جَۡك َٰ
ِ
َّۡل
 
 أٍٚ ايٓٗاض إىل طًٛع ايؿُؼ بهط ٱ

 9199وزارة 

 

  
ًٔب ك٢ اُظالح ، إٕ اهلل ٣جششى ثـالّ اعٔٚ ٣ذ٠٤ .  :(58آَت )  ٗبداٙ ججش٣َ دبٍ ًٞٗٚ هبئ

طلبد ٣ذ٠٤  : 

ً٘ب ثشعبُزٚ .ٓظذًهب ثؼ٤غ٠  (ؤ   ٝٓؤٓ

                       9102وزارة    . ع٤غٞد هٞٓٚ ٣ٝلٞهْٜ  (ب 

 ٣ذجظ ٗلغٚ ػٖ اُشٜٞاد ػلخ ٝصًٛذا ، ٝال ٣وشة اُ٘غبء ٓغ هذسرٚ ػ٠ِ رُي .  (ج 

 ٣ٌٕٝٞ ٗج٤ًب ٖٓ األٗج٤بء.  (د 

ٓغزلًٜٔب : ٤ًق ٣إر٢٘٤ اُُٞذ؟ ٝهذ ؤدسًز٢٘ اُش٤خٞخخ ، )ًٝبٕ ػٔشٙ د٤٘زاى ٓئخ ٝػشش٣ٖ  هبٍ صًش٣ب  :(81آَت ) 

ؤٕ اهلل ال ٣ؼجضٙ ش٢ء ٝال  ع٘خ(، ٝآشؤر٢ ػو٤ْ ال رِذ ، ًٝبٗذ صٝجزٚ ث٘ذ ) ثٔبٕ ٝرغؼ٤ٖ ع٘خ( ، كوبٍ ججش٣َ 

  ٣زؼبظٔٚ ؤٓش. 
رٚ ، كٌبٗذ ػالٓزٚ ؤُّب ٣ٌِْ اُ٘بط إُّب ثبإلشبسح ثالثخ سثٚ ؤٕ ٣جؼَ ُٚ ػالٓخ ػ٠ِ دَٔ آشؤ كذػب صًش٣ب  :(80آَت )

 غجخ ٣ٝ . ٝؤٕ ٣زًش اهلل رًًشا ًث٤ًشا  ١ٝ ٖٓ اٌُالّ ثـ٤ش رًش اهللؤ٣بّ ث٤ِب٤ُٜب ، ٓغ ؤٗي ع١ٞ طذ٤خ ، ٝاُـشع ٓبٗغ عٔب

 اُٜ٘بس ٝؤُٝٚ . هلل رؼب٠ُ ك٢ آخش٣ُٝؼّظْ ا
  

 ببذارتيغ . اذكخىسا ، كأييسا أعمى مغ األكلى ؟  : ُبّذخ زكخيا  ٔس
 وهً أؼلى وي األولى.   ، والبشارة الثاٌٍة ٌبوءة َحٍى البشارة األولى والدة َحٍى 

 9199+ 919+9191وزارة        طباقالعشي واإلبلار : 
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ِ   : ُسّسي عيدى  بػ  ٕس ّللَّ
 
َن ٱ َمٖة ّمِ  9199+ 9102وزارة   ألٌه خلق بكلهة "كُْي" وي ـٍر أب .. عمل ذلظ ؟     ِجَكِ

 
 9199وزارة  يدتػي فيو السحكخ كالسؤنث ،ُعج إلى السعجع كتبيغ جسعو لكّل مشيسا.  ػَاِكر  : لفظ  ٖس

ر وؼواقر للهؤٌث.         ر للهزكر ، وُؼقَّ  جهغ ؼاقر : ُؼقَّ
 
   . اجتهغ لٍهها الشٍخوخة والػقن ٌم السوجة.  زكخيا الدببيغ مغ كراء مشع كالدة إمخأة : اذكخ  ٗس
 
  باستبػاد تحققها ٌم وواصَي البشر ؛ ألٌه كبٍر؟   -عمييسا الدالـ -: كيف استقبل زكخيا البذخى بيحيى  ٘س

 ٌم السي ، واورته ؼاقر ، وبالّذهشة والتػّجب ، واستػظام قذرة هللا تػالى .          
 
 . –ؼلٍها الّسالم –كبٍر ٌم الّسي ، ظبور ، وتػّبذ ، كالل ورَن  .  : استخمز مغ اآليات صفات زكخيا  ٙس
 
  9190وزارة        : عخضت اآليات الكخيسة أمػرًا خارقة لمعادة ، اذكخىا . ٚس

اً. ٍّ    الرزق ٌم ـٍر أواٌه ؼًذ ورَن ، والدة َحٍى وي أم ؼاقر وأب بلؾ وي الكبر ؼت
 
  االستبػاد والتػجب.؟   غَُٗلمٌ َٱَّنَّ ٍَُكوُن ِِل  : ما السعشى البالغّي الحي خخج إليو االستفياـ في قػلو تعالى:  ٛس
 
   ؟ : ما السانع الدساكي الحي أمخت بو اآليات زكخيا  ٜس

ُوًغ ؼي الكالم ولن َُهًغ ؼي ركر هللا ، وأى َزكر هللا ركراً كثٍرا بلساٌه شكًرا ؼلى الًػهة ، ورلك أبلؾ ٌم  

 اإلؼجاز.             
 
 دلياًل عمى حسل زكجتو ، كتحقيق البذخى. -عميو الدالـ  -بيغ األمارة التي أعصاىا هللا تعالى لدكخيا :  ٓٔس

كًرا هللا ركًرا  كثًٍرا  ، ووسّبًحا  ٌم آخر الًهار وأّوله.أاّل َكلن الًاس إال     باإلشارة ثالثة أَام بلٍالٍها ، را
     9199+ 9102وزارة                                                                                               

 البشارة بٍحٍى َوَقْذ بلؾ زكرَا اْلِكَبر واورأته َؼاِقرٌ.؟  ن      ََذَِلَ  عالـَ يعػد اسع اإلشارة: ٔٔس 
 

وَِمَي    مَۡؼ َٰ
 
ِم ػَََل  وَِسآِء ٱ ۡصَطَفى 

 
ِم َوَطيََّرِك َوٱ ۡصَطَفى 

 
َ ٱ ّللَّ

 
نَّ ٱ

ِ
َمۡرََيُ ا ٓئَِكُة ًَ َٰ مَۡموَ َٰ

 
ۡذ كَامَِت ٱ

ِ
ۡۡسُِدي 34  َوا

 
ِِّم َوٱ كۡنُِِت ِمَرت

 
َمۡرََيُ ٱ َٰ ًَ

ِنِؼَي   َٰ مرَّ
 
ۡرَنِؼي َمَع ٱ

 
  33 َوٱ
  
   
 
  
 

ّٜشى ٖٓ ٣ب ٓش٣ْ إٕ اهلل اخزبسى ٖٓ ث٤ٖ عبئش اُ٘غبء كخّظؤ١ ججش٣َ : هٍٞ أُالئٌخ  :(87آَت ) ي ثبٌُشآبد. ٝط

ُز٢ٌٗٞ ٓظٜش هذسح اهلل، ك٢ ٝاألهزاس ٝٓب ارٜٔي ثٚ ا٤ُٜٞد ٖٓ اُلبدشخ، ٝاخزبسى ػ٠ِ عبئش ٗغبء  اُؼب٤ُٖٔ  األدٗبط

 ُٝذ ٖٓ ؿ٤ش ؤة. إٗجبة
 

 9199+  1919 +  9102وزارة   . ؤ١ اُض٢ٓ ػجبدرٚ ٝطبػزٚ شًٌشا ػ٠ِ اططلبئٚ ٝط٢ِّ هلل ٓغ أُظ٤ِٖ   :(85آَت )
 

 أى هللا اظؿكاها وـهرها ؼلى ٌساء الػالهٍي.؟   -عمييا الدالـ -:   أ( ما َفْزُل هللا تعالى عمى مخيع  ٔس
 أى تؿٍغ هللا وتلتسم ؼبادته.ب( اذكخ ما يدتػجبو ىحا الفزل .            

 المعنى جذرها الكمسة

كۡنُِِت 
 
 قٓت : أطاع اهلل أطاٍ ايكٝاّ يف ايكال٠ ٚايّسعا٤  قٓت ٱ

 ايعَٞ عبازت٘ ٚطاعت٘ ؾهطا ع٢ً اقطفا٥٘اقٓيت : 
ِنِؼيَ  َٰ مرَّ

 
ۡرَنِؼي َمَع ٱ

 
ۡۡسُِدي َوٱ

 
 قًّٞ َع املكًني  غجس ، ضنع  َوٱ

 9191+  9102+  9102وزارة    
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 . -عمييا الدالـ -: استخمز مغ اآليات صفات مخيع  ٕس
 ـاهرة ، اظؿكاها هللا ؼلى ٌساء الػالهٍي إلٌجاب ـكل وي ـٍر أب ، وخلطة ٌم الػبودَة.         

 

ۡصَطَفى مِ     تكخار :  ما داللة ٖس
 
 9102وزارة   ( ؟ ٕٗفي اآلية )  ٱ

  اْظَؿَكاِك    .األولى : أي أى هللا تػالى اختار ورَن _ؼلٍها السالم_ وي بٍي سائر الًساء لخّطها بالكراوات 

  اْظَؿَكاِك  الثاٌٍة : أي أى هللا تػالى اختار ورَن ؼلٍها السالم ؼلى سائر ٌساء الػالهٍي ؛ لتكوى وظهر

 ولذ وي ـٍر أب .قذرة هللا ٌم إٌجاب 
 

ُۡم ٍَۡكُفُل مَ  َميُۡم َٱۡيه ۡذ ًُوُۡلوَن َٱكۡوَ َٰ
ِ
ۡم ا ۡۡيِ ََۡمَۚ َوَما ُنيَت ََّلَ َ م

ِ
َِۡة هُوِحِِو ا مَۡغ

 
َِلَ ِمۡن َٱهََۢحآِء ٱ َخِصُموَن  َذَٰ ۡذ ََيۡ

ِ
ۡم ا ۡۡيِ  33 ۡرََيَ َوَما ُنيَت ََّلَ

 

 

 أُٜٔخ اُز٢ ؤٝد٤٘ب ثٜبٛزا اُز١ هظظ٘بٙ ػ٤ِي ٣ب ؤ٣ٜب اُشعٍٞ ، إٗٔب ٢ٛ ٖٓ األٗجبء أُـ٤جخ ، ٝاألخجبس   :(88آَت )

إ٤ُي ٣ب ٓذٔذ ، ٓب ً٘ذ رؼِٜٔب ٖٓ هجَ . ٝٓب ً٘ذ ػ٘ذْٛ إر ٣خزظٕٔٞ ٣ٝز٘بكغٕٞ ػ٠ِ ًلبُخ ٓش٣ْ د٤ٖ ؤُوٞا  

َّ ٣ش٣ذٛب ك٢ ً٘لٚ ٝسػب٣زٚ ، ٣ٝز٘بصػٕٞ ك٤ٖٔ ٣ٌلِٜب ْٜٓ٘ . عٜبْٜٓ ُِوشػخ ،  9199وزارة  ً
 

  وي ؼًذ هللا الػلٍن الخبٍر .هزه األخبار كاٌت : ما الغخض مغ ىحه األخبار ؟  ٔس
 
 لسػادتها ولتقتبس وًه ؼلهاً جًها وؼهاًل ظالًحا.. عمل ذلظ ؟   -عمييا الدالـ–: قّجر هللا زكخيا كافاًل  لسخيع  ٕس
 
َْمَ  َذَِلَ  : ما السذار إليو في قػلو تعالى :  ٖس َ م

ِ
َِْة هُوِحِِو ا  ؟ ِمْن َٱهَْحاِء امَْغ

 وي قطة ) اورأة ؼهراى ( ، وابًتها ) ورَن البتول ( ووي قطة ) زكرَا وَحٍى (.كل وا ركر هللا تػالى ، 
 
ِة هُوِحِِو  : أ( مغ السخاشب في قػلو تعالى :  ٗس َْ َْمَ َذَِلَ ِمْن َٱهَْحاِء امَْغ َ م

ِ
 9102وزارة    . الرسول وحهذ ؟    ا

 9199وزارة      ؟ الخسػؿ دمحم  ب( لَع خاشبت اآلية الكخيسة      
بة ، واألخبار الهههة التً أوحى  ٍّ تأكًٍذا لطذق ٌبّوة الرسول الكرَن ، قّض هللا تػالى ؼلٍه هزه األٌباء الهؿ

   هللا تػالى بها إلى رسوله ، ووا كاى َػلهها وي قبل ، ووا رالقها وي وػجسات تُذّل ؼلى قذرة هللا تػالى.
نَّ 

ِ
َمۡرََيُ ا ٓئَِكُة ًَ َٰ مَۡموَ َٰ

 
ۡذ كَامَِت ٱ

ِ
ۡۡلِٔٓخَرِة َوِمَن  ا

 
ََا َوٱ ۡ ه َّله

 
جُۡن َمۡرََيَ َوِجۡيٗا ِِف ٱ

 
َُح ِػََُس ٱ مَۡمس ِ

 
ُو ٱ َۡسُ

 
نُۡو ٱ َمٖة ّمِ ِك ِجَكِ ُ َ ًُخَّّشِ ّللَّ

 
ِتَي ٱ مُۡمَلرَّ

 
 ٱ

 33  ُم ِوِحَي   َوٍَُكِّ مصَّ َٰ
 
مَۡميِۡد َوَنيٗٗۡل َوِمَن ٱ

 
ميَّاَس ِِف ٱ

 
 33 ٱ

  
 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

َحُ  مَۡمس ِ
 
 ؾطٜفّا شا جاٙ ٚقسض ٚج٘ َوِجۡيٗا َٚعٓاٙ املباضى يكب عٝػ٢ َػح ٱ

مَۡميۡدِ 
 
 َٔ جاٚظ ايجالثني إىل ضتٛ ارتُػني  نٌٗ َنيۡٗٗل  ِفطاف ايطفٌ َٗس ٱ
 ؤ١ ثُٔٞٞد ٣ذظَ ثٌِٔخ ٖٓ اهلل ثال ٝاعطخ ؤة ، اعٔٚ ػ٤غ٠ ُٝوجٚ أُغ٤خ ، ٝٗغَجٚ إ٠ُ ؤٓٚ ، ٝع٤ًذا   :(88)آَت 

ًٔب  ك٤ٜٔب ، ٖٝٓ أُوشث٤ٖ ػ٘ذ اهلل.                   ٝٓؼظ

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

 ًْكٞ املع٢ٓ يف ايٓفؼ يف خفا٤ ٚحٞ هُوِحِوِ  مجع ْبأ ٖٚٛ ارترب املِٗ  9102وزارة    ْبأ َٱهََۢحآءِ 
َميُمۡ  ُٜكرتع بٗا قًِ َٱكۡوَ َٰ  ايػٗاّ اييت 

 9199وزارة 
َخِصُموَن    ٜتٓاظعٕٛ خكِ ََيۡ

 9199وزارة       طباقالدنيا واآلخرة : 
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األٗج٤بء ، ٖٓ ؿ٤ش ٣ٌِْٜٝٔ طلًِب هجَ ٝهذ اٌُالّ ، ٣ٌِْٜٝٔ ًًِٜب ، ك٤ٌِْ اُ٘بط ك٢ ٛبر٤ٖ اُذبُز٤ٖ ًالّ   :(83آَت )

 رلبٝد ث٤ٖ دبٍ اُطلُٞخ ٝدبٍ اٌُُٜٞخ ، ٝال شّي ؤٕ رُي ك٢ ؿب٣خ اإلػجبص، ٝٛٞ ٖٓ اٌُب٤ِٖٓ ك٢ اُزو٠ ٝاُّظالح.

 ( 83+88آَت  ):  ِصفات عًض  →  9102وزارة  
 

 : بيغ الفخؽ بيغ كل مغ : ) الَكْيل ، الذيخ ، الَيِخـ ( . ٔس
 9190+  9102وزارة   . وي جاوز الثالثٍي إلى ٌحو الخهسٍي الَكْيل : 
 وي أدرك الشٍخوخة وهً ـالباً ؼًذ الخهسٍي ، وهو لوق الكَْهل ودوى الَهرِم. الذيخ : 
 وي بلؾ أقطى الِكَبر وؼػق.الَيِرـ : 

 
َمٖة  : ما داللة  تكخار ٕس  ( ؟ ٘ٗ،  ٜٖفي اآليتيغ ) ِجَكِ

 ولذ وي ـٍر أب بكلهة ) كي ( وي هللا الزي ال َػسر ؼلٍه أور.  تأكًٍذا أى ؼٍسى       
 
مُ  :  كّضح الكشاية في ما تحتو خّط في قػلو تعالى:  ٖس ميَّاَس ِِف  َوٍَُكِّ

 
مَۡميِۡد ٱ

 
ِوِحيَ ٱ مصَّ َٰ

 
 9102وزارة  .ـكالً / ولٍذاً  .  َوَنيٗٗۡل َوِمَن ٱ

 
 تًبٍهاً ؼلى أٌها تلذه بال أب . :  ُيشدب السديح ألمو في اآليات الكخيسة  . عمل ذلظ ؟  ٗس
 
مُ  : قاؿ تعالى :  ٘س ِوِحيَ  َوٍَُكِّ مصَّ َٰ

 
مَۡميِۡد َوَنيٗٗۡل َوِمَن ٱ

 
ميَّاَس ِِف ٱ

 
 بّيغ صفة الكالـ ؟     ٱ

 الكهولة .كالم أٌبٍاء ، وي ـٍر تكاوت بٍي حال الؿكولة وحال        
 
 

َذا كََض ٓ  
ِ
وُُق َما ٌََشآُءَۚ ا ُ ََيۡ ّللَّ

 
َِلِ ٱ ۖٓ كَاَل َنَذَٰ ِِن ثََّشٞ ۥ ُنن فََُِكوُن كَامَۡت َرّبِ َٱَّنَّ  ٍَُكوُن ِِل َوََّلٞ َومَۡم ًَۡمَسس ۡ ََّما ًَُلوُل ََلُ ه

ِ
 33  َٱۡمٗرا فَا

 ػ٤ِٜب ٌٛزا ؤٓش اهلل ػظ٤ْ .ال ٣ؼجضٙ  ش٢ء ، كئرا ؤسادهبُذ ٤ًق ٣إر٢٘٤ اُُٞذ ٝؤٗب ُغذ ثزاد صٝج ؟ كشُّد   :(82آَت )

  ش٤ًئب دظَ ٖٓ ؿ٤ش رإّخش ٝال دبجخ إ٠ُ عجت ، ٣وٍٞ ُٚ " ًٖ" ك٤ٌٕٞ.                
َِلِ  عالـَ يعػد اسع اإلشارة :  ٔس  ًًِ بََشرٌ .؟   َنـــَذَٰ ََْهَسْس ََكُوُى لٌِ َوَلٌذ َوَلْن  َّٰى   أٍَ
 

ۥ ُنن فََُِكونُ   هللا تعالى في قػلو :: بّيغ مطيخ قجرة  ٕس ََّما ًَُلوُل ََلُ ه
ِ
ٓ َٱۡمٗرا فَا َذا كََض 

ِ
 9102وزارة  .   ا

 إلى سبب ، َقول له " كي" لٍكوى. ال َػجسه شًء ، لإرا أراد شًٍئا حطل وي ـٍر تأّخر وال حاجة
 

جِنََل   
ِ
َّۡل
 
مخَّۡوَرى َة َوٱ

 
مِۡحۡۡكََة َوٱ

 
َة َوٱ مِۡكذَ َٰ

 
ُِّمُو ٱ َِٰٓءًَل ٱَّّنِ كَۡد ِجئُۡخُُك تِ 33 َوًَُؼو ۡسَ

ِ
ََل  تَِِنٓ ا

ِ
ُُِّكۡ  ََوَرُسوًَّل ا ج ن رَّ َن اًَٖة ّمِ ٓ َٱۡخوُُق مَُُك ّمِ َٱّّنِ

ِي َنيََۡ  مّطِ
 
ۡۡيِ فَبَهُفُ  ِفِِو فََُِكوُن َطۡۡيََۢ  َٱ مطَّ

 
ئُُُك ِتَما ثَبُۡٔكُُ ِة ٱ ِّ ۖٓ َوٱُهَخ ِ ّللَّ

 
ۡذِن ٱ

ِ
مَۡمۡوََت  ِِإ

 
ۡۡلَجَۡرَص َوُٱۡۡحِ ٱ

 
ۡۡلَۡۡكََو َوٱ

 
ۖٓ َوُٱجِۡرُ  ٱ ِ ّللَّ

 
ۡذِن ٱ

ِ
وَن َوَما ا ِِإ

 َۚ َُوحُُِكۡ ِخُروَن ِِف تُ نَّ ِِف  ثَدَّ
ِ
َِلَ ا ِمنَِي   َذَٰ ۡۡ ُُ مه ن ُني

ِ
َُُّكۡ ا َِّما تَۡيَ 33 َۡلًَٔٓٗة م كٗا م ي  َوُمَصّدِ ِ ذلَّ

 
مخَّۡوَرى ِة َوِۡلُِحلَّ مَُُك تَۡؼَض ٱ

 
ًََديَّ ِمَن ٱ

َۚ َوِجئُۡخُُك تِ  ُُكۡ َۡ َ َ َوَٱِطَُؼونِ  َُحّرَِم ػَو ّللَّ
 
َُّلوْا ٱ ث

 
ُُِّكۡ فَب ج ن رَّ َخِلٞي  34 اًَٖة ّمِ س ۡ  مه

ٞ
َٰط َذا ِصَ ۡغُحُدوُهَۚ َى َٰ

 
َ َرّّبِ َوَرجهُُكۡ فَب ّللَّ

 
نَّ ٱ

ِ
 34ا

 

 

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

مِۡحۡۡكَةَ 
 
 أؾفٞ بطأ ُٱجِۡر ُ  ايػساز يف ايكٍٛ ٚايعٌُ حهِ ٱ

ۡۡلَۡۡكَوَ 
 
ۡۡلَجَۡرَص  0000ٚظاض٠ قٝفٞ     ايصٟ ٜٛيس أع٢ُ نُ٘ ٱ

 
 بٝاض ٜعرتٟ ادتًس بطص ٱ

ِخُرونَ   احتفغ بٗا يٛقت اذتاج١ َشَخَط ثَدَّ
 

ـَ    طباق:  ُأِحلَّ / ُحخِّ
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  9190وزارة       ٣ٝجؼِٚ ٣ذلظ اُزٞساح ٝاإلٗج٤َ. ؤٝ عٖ٘ األٗج٤بء ، ٣ؼِٔٚ اٌُزبثخ ، ٝاُغذاد ك٢ اُوٍٞ ٝاُؼَٔ :(85آَت )
ٍّ ػ٠ِ طذه٢ ، ٢ٛٝ ٓب ؤ٣ذ٢ٗ اهلل ثٜب   :(88آَت ) ًِب ُْٜ : ؤ٢ٗ هذ جئزٌْ ثؼالٓخ رذ ٣شعِٚ سعًُٞب  إ٠ُ ث٢٘ إعشائ٤َ هبئ

ٖٓ أُؼجضاد ، ٝآ٣خ طذه٢: ؤطٞس ٌُْ ٖٓ اُط٤ٖ ٓثَ طٞسح اُط٤ش ، ثْ ؤٗلخ رِي اُّظٞسح كزظجخ ط٤ًشا ثئرٕ اهلل  

أُظبة ثبُجشص ، ٝٛزٙ أُؼجضح اُثب٤ٗخ ، ٝؤد٢٤ ثؼغ  ٝٛزٙ أُؼجضح األ٠ُٝ.  ٝؤشل٢ اُز١ ُٝذ ؤػ٠ٔ ، ًٔب ؤشل٢

ٝؤخجشًْ ثبُٔـ٤جبد ٖٓ ؤدٞاٌُْ  9199وزارة ، أُٞر٠ ال ثوذسر٢ ، ٌُٖٝ ثٔش٤ئخ اهلل ٝهذسرٚ ، ٝٛزٙ أُؼجضح اُثبُثخ 

 9199 وزارة اُز٢ ال رشٌٕٞ ك٤ٜب ؛ كٌبٕ ٣خجش اُشخض ثٔب ؤًَ ، ٝٓب اّدخش ك٢ ث٤زٚ ، ٝٛزٙ أُؼجضح اُشاثؼخ ، 

ٍّ ػ٠ِ طذه٢ ، إٕ ً٘زْ ٓظذه٤ٖ ثأ٣بد اهلل.  ٝٓب ؤر٤زٌْ ثٚ ٖٓ أُؼجضاد ػالٓخ ٝاػذخ رذ
 

ًٓب ػ٤ٌِْ ك٢   :(81آَت ) َّ ٌُْ ثؼغ ٓب ًبٕ ٓذّش ٝجئزٌْ ٓظّذهًب ُشعبُخ ٓٞع٠ ، ٓؤ٣ًّذا ُٔب جبء ثٚ ك٢ اُزٞساح ، ٝألد

ؤ٣ّذ٢ٗ اهلل ثٚ ٖٓ أُؼجضاد ، كخبكٞا اهلل ٝؤط٤ؼٞا   جئزٌْ ثؼالٓخ شبٛذح ػ٠ِ طّذخ سعبُز٢ ، ٢ٛٝ ٓبٝ شش٣ؼخ ٓٞع٠ ،

 ؤٓش١.

َّ ٝػاّل ،  كئٕ روٟٞ اهلل ٝػجبدرٚ ، ٝاإلهشاس ثٞدذا٤ٗزٚ ٛٞ :(80آَت )  اُطش٣ن أُغزو٤ْ . ؤٗب ٝؤٗزْ عٞاء ك٢ اُؼجٞد٣خ ُٚ ج
  

 : فخؽ في السعشى في ما تحتو خط في ما يأتي: ٔس 
مۡكِذَ َٰةَ َوًَُؼوُِّمُو     قاؿ تعالى : - أ

 
جِنََل   ٱ

ِ
َّۡل
 
مخَّۡوَرى َة َوٱ

 
مِۡحۡۡكََة َوٱ

 
 الكتابة.  .       َوٱ

َِلَ   قاؿ تعالى :    - ب  الكرَن. القرآى             . ََّل َرًَْة ِفِِو ُىًدى نِّوُْمخَّلِيَ  امِْكذَاُب َذَٰ
  
 :  عخضت اآليات الكخيسة أمػرًا خارقة لمعادة ، اذكخىا . ٕس
 9191وزارة صٌفي    وي ـٍر أب . والدة ؼٍسى  .ٔ
) إحٍاء الهوتى ، شكاء األكهة واألبرص ، ًَكخ ٌم الؿٍي لٍطٍر ـًٍرا ، واإلخبار   وػجسات ؼٍسى  .ٕ

بات ( ٍّ   9191وزارة صٌفي   بالهؿ
ِ  : ما داللة تكخار ٖس   ْذِن اّللَّ

ِ
 ؟  ِِإ

 لتوّهن األلوهٍة ؼًه.كاٌت بهشٍئة هللا وقذرته ، دلًػا  لتأكٍذ ؼلى وػجسات ؼٍسى   
 
 في اآليتيغ الكخيستيغ اآلتيتيغ: الخمق  : كّضح داللة  ٗس
وُُق َما ٌََشآُءَۚ  قاؿ تعالى :   ( أ ُ ََيۡ ّللَّ

 
َِلِ ٱ  َخلق : َطًغ وا َشاء ؼلى ـٍر وثال سابق.         . كَاَل َنَذَٰ

ِي َنيََۡ  قاؿ تعالى :  ( ب مّطِ
 
َن ٱ ٓ َٱۡخوُُق مَُُك ّمِ ۡۡيِ  ََٱّّنِ مطَّ

 
   أخلق : أظور لكن وي الؿٍي كشّبه الّؿٍر.   .ِة ٱ

 : أكثخ القخآف الكخيع مغ استخجاـ األسمػب القررّي ، فسا فائجة ىحا األسمػب؟ ٘س
 أخز الػبرة والػظة. -2       بٍاى ؼظهة القرآى الكرَن ٌم إقاوة الّذلٍل. -1

ٌٍ وتربوي ٌم وتأّولٍها ، وتحهل وادة وحبوبة تػٍي    -3  التذبّر والتأول ؛ لقطض القرآى رات أثر إَها

 ؼلى تذبر القرآى ولههه.

كرة الًبً   -4 ٌٍ ؼلى كثرته وتًوؼه بهثابة جزب لزا   ٌحو ؼبر الهاؼً ؛ لًٍتكغ بها ٌم والقطض القرآ
َِْة هُوِحِوِ   الحاؼر . َْمَ  َذَِلَ ِمْن ٱَهْحَاِء امَْغ َ م

ِ
 .  ا

 بٍاى إَهاى األٌبٍاء ، وقوة ظبرهن وَقًٍهن بهوؼود هللا . -5
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 ًّ ّْ لهب إ ٌُ ًُِٔح الإٓظبْ اًلدزح عٌى اًِسروز، ًظرِرع ته إْ وجدد أطثبته، وًخ  ّْ ٓعِخ هثسي أ

ُم  ٌُ ًَخ ٌِدٖ هبًًخ ذشِع سروزًا  وتهبءً وٓىزًا ، وًعجثٍٔ اًِسجٍ أو اًِسأح  ذوٕ. ًعجثٍٔ اًلِس ؿٍ ذل

ا ُشثًعب  ُته ؿٌصرق ؿٍ ُحٌِبٖ، ثّعختبًؼ  حىًه جىًّ م  واًِسروز، ثّ ًََرصَرَّ ًِ وًٌِع ؿٍ عٌٌٔه، وًرأ

 ؿٍ جثٌٔه، وًردِؿم ُٕ وجهه.

  
َُ عسة التي قرجىا الكاتب ؟ : ما  الشّ  ٔس     هًح اإلٌساى القذرة ؼلى الّسرور.أْى 
 

 9199وزارة      كفق رأي الكاتب؟ القجرة عمى الّدخكر تحقيقماذا يجب عمى اإلنداف فعمو ليدتصيع :   ٕس  
 َستهتغ بالّسرور إْى وجذت أسبابه ، وَخُلقها إْى لن تكي.        

 
 : ما الحي ُيعجب الكاتب في الّخجل أك السخأة مغ حيث الّدخكر ؟  ٖس  
ا وشبًػاوي ََخُلُق حوله     اه، وَلهغ ٌم ؼًٍٍه، وَتأّلق ٌم بالؿِ  جوًّ ٍّ بُه لٍشرق ٌم وح  ْبؿة والّسرور، ثن َََتَشرَّ

 جبًٍه،وَتذّلق وي وجهه.   
 

 القهراذكخه . كلساذا كّضفو ؟   : كّضف الكاتب في الشّز بعس عشاصخ الّصبيعة .  ٗس  
( الزي ؼالجه الكاتب . ( أ  جاءت وًسجهة وغ ووؼوع )الّسرور

 برٍَق َبػث ؼلى الّسرور .القهر ٌم تقّلذه هالة  ( ب
 

 : الّرؾرالفشّية  
 ظّور الكاتب الّسرور ٌوًرا  َػًء وجه ظاحبه.:  فيذخؽ في محّياه   ( أ

 9199وزارة ظّور الّسرور واًء َتذلق وي وجه الهسرور ، : كيتجّفق مغ كجيو  ( ب
                                                                                                                                      9199+   9190وزارة                   وظّور الوجه ٌبػاً َتذلق وًه هزا الهاء.                      

 ظّور القذرة ؼلى الّسرور بشًء َُهًح .:  يسشح اإلنداف القجرة عمى الّدخكر ( ت
 قالدة تشغ.ظّور القهر ب: يعجبشي القسخ في تقّمجه ىالًة تذع كسخكًرا  ( ث

 ظّور الّسرور بػذسة تلهغ ٌم ؼٍي اإلٌساى.:  كيمسع في عيشيو ( ج

 ظّور الّسرور بؿؿاء الرأس الزي َتألق ؼلى جبٍي اإلٌساى.:  كيتأّلق في جبيشو ( ح
  

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

 إظتاز ايؿ٤ٞ ع٢ً غري َجاٍ غابل خًل َيوليا ٜعطٞ َٓح مييح
ّٟ ٍٖٛ امياةل إحاطت٘ ٚمتٓخ٘ قًس ثلّّله  ايسا٥ط٠ َٔ ايط٤ٛ حتٝط ظطّ مساٚ
 ايٓع١ُ ٚايّػطٚض غبط امغحطة    9191وزارة              ْٛض بٗٛ ُّباء
 ، ٜؿطم  ًُٜع أيل ًخبٔمّق ايٛج٘ حٝٞ حمَّاه
    ٜٓتؿط  ، ٜٓسفع  زفل ًخدفّق

 أحــمــد  أمـيـن                                                                                  صـــنـاعــة  الّســـــــــــرور                                           فـــــّن الّســـــــــــرور                        
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ٌَُسرَّ ُبلًا وتٌٕٔ     ً ٌِخ، ؿٌشرسط  ٌِهب ؿٍ اًظسوؾ اًخبزج ِْ أطثبة اًِسروز ه ِٕ أ ّٕ ًظ َُ ًُخعئ 
ِٔبض ُٕ ًشلى  ِٔـع أهثس ُِب ًعرِد عٌى اًِظسوؾ، وؿٍ اً وصحخ؛ ؿبًِسروز ًعرِد عٌى اً

ِٔبض ُٕ لا ًظرعٌع أْ ًشرسي َضّحوًخ عٌِلًخ  ؿٍ أًعٌّ، ؤُهّ ُٕ ًٔعّ ؿٍ اًِشلبء؛ وؿٍ اً

ٍِ الأثِبْ،  ٍِ ُبًه وهى هثٌس، وؿٌهّ ُٕ ًظرعٌع أْ ًشرسي ضحوبد عبًٌخ عٌِلخ واطعخ تأك تو

ٓب جٌٍِ، وخٌساذٔب هثٌسح.  وتلا ثِٕ ، ولا ذٔلصٔب اًىطبئٍ، ؿجىُّ

 
 مغ السخصئ في نطخ الكاتب مغ حيث أسباب الّدخكر؟: ٔس

 َوْي َظّي أّى أسباب الّسرور كلها ٌم الظروف الخارجٍة.          
 

َسرَّ وااًل وبًٍي وظحةَمْغ يطّغ أّف أسباب الّدخكر كميا في الطخكؼ الخارجية ؟  : ماذا يذتخط  ٕس ٍُ   َشترؽ لِ
 9191وزارة                                                                                                                                                                                                                              

ًّ مغ خالؿ كجية نطخ الكاتب ؟  : عالـَ يعتسج الّدخكر ٖس  كس أكثر وها َػتهذ ؼلى الّظروف .َػتهذ ؼلى ال
 

 : أعصى الكاتب مثااًل عمى أف الّدخكر يعتسج عمى الّشفذ أكثخ مسا يعتسج عمى الّطخكؼ . اذكخه . ٗس
ًّاس وي َشقى ٌم الًػٍن، ووًهن وي ًَػن ٌم الشقاء؛ وٌم الًاس وي ال َستؿٍغ أى َشتري َؼَحكًة  ٌم ال

 ؼهٍقًة بكل واله وهو كثٍر، ولٍهن وي َستؿٍغ أى َشتري ؼحكات ؼالٍة ؼهٍقة واسػة بأقّل األثهاى، 

 وبال ثهي .
  
  9190وزارة  :  في الفقخة لػف بجيعّي ىػ السقابمة: ٘س 
  ) السقابمة : أف ُيؤتى بكمستيغ أك أكثخ ، ثع ُيؤتى بسا يقابميا / يعشي ضّجىا عمى التختيب (     

ًّاس وي َشقى ٌم الًػٍن، ووًهن وي ًَػن ٌم الشقاء.استخخجو :   ( أ  9199وزارة     وٌم ال

 الهلتقً.تُذّل ؼلى براؼة الكاتب ٌم توكٍذ الهػًى ، وتوؼٍحه ، وتقرَبه وي ٌكس بّيغ داللتو :  ( ب
 

 : الّرؾرالفشّية  
 9191وزارة  .ظّور الػحكة سلػة تُشترى:  أْف يذتخي ضحكة عسيقة ( أ

 ظّور الّسرور بإٌساى َػتهذ ؼلى ـٍره.فالّدخكر يعتسج عمى الّشفذ أكثخ مسا يعتسج عمى الّطخكؼ :   ( ب
كفي الشاس مغ ال يدتصيع أف يذتخي َضْحكًة عسيقًة بكل مالو كىػ كثيخ، كفييع مغ يدتصيع أف يذتخي  ( ت

   ظّور الّسرور بالسلػة التً تباع وتشترى.عالية عسيقة كاسعة بأقّل األثساف، كبال ثسغ : ضحكات 
ِٕ ؛ ؿِٕ عسؾ هٌف ًٔرـع تهرا  ِٕ ، واًِسروز هظبئس شؤوْ اًحٌبح ؿ ، اطرثِٖس اًحٌبح ؿ ِٕ اًـ

. ٍ ته، وُٕ ًّ ًعسؿه ًّ ًعسؾ أْ ًظرثِٖس  واطرـبد ُٔه وَحظ 
 

    

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

 ايعػط ٚايتعب ؾكٛ امشلاء طٝب ايعٝـ ْعِ اميؼي َٔ ايّػطٚض غطض ِمَُُسّ 

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

 حكٌ عًٝ٘ ْٚاي٘ حعٛ حظي انتػب فٝس اس خفاد مّناٙ مثط اسدمثره
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 الحٍاة والّسرور .: ما الفغ الحي قرجه الكاتب ؟  ٔس
 
لهي ؼرف كٍق ًَتكغ  الّسرور كسائر شؤوى الحٍاة ليّ ألى الحٍاة لي ، و لَع عّج الكاتب الّدخكر فشِّا؟    :  ٕس

   ووي لن َػرله لن َػرف أى َستثهره.بهزا الكّي، استثهره واستكاد وًه وحِظً به، 
 : الّرؾرالفشّية  

 ظّور الحٍاة بالكي .:  الحياة فغّ  .أ 
 ظّور الكي باستثهار َُستكاد وي استثهاره. كيف يشتفع بيحا الفّغ، استثسخه كاستفاد مشو : .ب 

  

  
 9199وزارة  االحتهال .قّوة رس يجب أف ُيَتعّمع في فّغ الّدخكر ؟ جّ ال: ما  ٔس
 
 9199+  9102وزارة  الّدخكر لشفدو ؟  السخء كتجعمو أقجر عمى جمببّيغ كيف تكػف قػة االحتساؿ لجى :  ٕس 

وي ـٍر أى َأبه لها ، وهو قادر ؼلى تجاوزها ٌم ٌكسه وؼقله قوة االحتهال تجػل ظاحبها َتخّؿى الههوم  

 الّتػاول وػها ، لٍؿذو ورتاًحا وؿهئي البال .وإدراكه ، وهزا وا َجػله أقوى وأقذر ؼلى 
 
 9190وزارة  قػة االحتساؿ لجى السخء لجعمو أقجر عمى جمب الّدخكر لشفدو .: كازف بيغ شخريغ في  ٖس

تراه َحرَِج الّطذر، كاسق الوجه، ٌاكس البطر، تتًاجى الههوم ٌم ظذره، وتقّغ وػجػه،  شدَد انضُق:

ه. ًَ  وتَؤرِّق َجْك
زور :انقبدر 

ّ
ًَّ البال لارؽ الطذر. لن َُلِق لها بااًل، ولن تَُحرِّك وًه ٌََكًسا، وٌام ولء عهً خهق انس  جكوٌه رِؼ

 

  كّضح الكشايات في كّل مّسا يأتي : ٗس : 
 9190وزارة        ؼذم التهكّي وي الًوم.كًاَة ؼي : كتَؤرِّؽ َجْفَشو  .أ 

 َجري . ؼذم االهتهام لهاكًاَة ؼي لع ُيمِق ليا بااًل:  .ب 

هأًٌٍة: كناـ ملء جفػنو رِضيَّ الباؿ فارغ الرجر   .ج   9190+  9191وزارة   .كًاَة ؼي الّراحة والؿُّ
 9191وزارة  .كًاَة ؼي القلق وقلة الًومتقسُّ مزجعو :     .د 
 9199+ 9102+ 9102وزارة      .كًاَة ؼي الحسى والُػبوسناكذ البرخ  :    .ق 

ِٕ اًِسروز كِىح الاحرِبي ؛ ؿِب إْ ًصبة اًِسء تبًِربؿه ُٕ الأُس  ٌِّ ؿٍ ؿ ًَُرع أِوي دزض ًجج أْ 

جَ حرى ذساٖ  ، وذلِض  َحس  اًِصدز، هبطف اًىجه، ٓبهع اًثصر، ذرٔبجى اًهِىَ ؿٍ صدٖز

َٔهُضجعه، وذَؤِز ق  ـّ ًٌُم  ًهب تبلًا، وًّ ذُ  َج َحِس ن ُٔه ، وهٍ إذا حدثز ًِٕ هى أكىي احرِبلًا، ًّ 

يَّ اًثبي ؿبزغ اًصدز. ًظب، وٓبَ ٍُء جـىٓه زض  ـَ َٓ 

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

 عابؼ ٚحعٜٔ نػف َكسف ضا٥ل حطج َحِرج  ال ق١ُٝ ي٘  تف٘  امخّافو
 أضم وثۡرق  َهإ ايّٓٛ ضجع  مضجؼو  تفعع  قطض  ثلّض 

 8102وزارة  
 متٓع٘ َٔ ايّٓٛ

 َطأط٧ ايطأؽ ٚايعني ْهؼ انهس 9199وزارة      تبازٍ األغطاض بني اثٓني يف أَط َا  صتٛ  ثدناىج
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  استبجؿ بكل تخكيب مغ التخكيبيغ المحيغ تحَتيسا خّط في العبارة اآلتية كمسة تؤّدي السعشى نفدو:  ٘س : 

                                    9102وزارة   " .كاسف الػجو ،   َحِخج الّرجر" تخاه       
 ؼائق  ،    ؼابس أو حشَي.                     

 : الّرؾرالفشّية  
 ظّور الّتاله وي األور بهرع َطٍب الهرء.فسا أف يراب السخء بالّتافو مغ األمخ :  ( أ

 ظّور البطر بإٌساى وؿأـئ الرأس.: ناكذ البرخ  ( ب
َُؿلػوى بػػهن بػًػا ؼلى ؼواـكهن وأسرارهن:  تتشاجى اليسػـ في صجره ( ت   .ظّور الههوم أشخاًظا 

  9190+9102وزارة                                                                                                                                                                                                      

   
 
 
 
 
 
 

 إلى الكرد ٌكسه . : عالـَ أرجع الكاتب الجدء الكبيخ مغ اإلخفاؽ في خمق الّدخكر ؟ ٔس
 
  ( 9102وزارة ) مغ اإلخفاؽ في خمق الّدخكر يخجع إلى الفخد نفدو؟  الجليل الحي ذكخه الكاتب ليؤكج أف جدًءا كبيًخا : ما ٕس

 ٌرى ٌم الظروف الواحذة واألسرة الواحذة واألوة الواحذة وي َستؿٍغ أْى َخلق وي كل شًء سروًرا، 

                                                 وإلى جاٌبه أخوه الزي َخلق وي كل شًء حسٌاً .            
 
  : مغ الحي لو عالقة في إيجاد خمق الّدخكر ؟  ٖس

ًّ له ؼالقة كبٍرة ٌم إَجاد الجّو الزي َتًكس وًه .         الػاول الشخط
 
 : في الجنيا عامالف ليسا عالقة في إيجاد الجػ الحي يتشفذ مشو اإلنداف . اذكخىسا . ٗس

 ؼاول خارجً وهو كل الػالن . وؼاول داخٌل وهو ٌكسك .       
 

 9190وزارة  : ما العامل الخئيذ الحي حث الكاتب عمى التسدظ بو مغ أجل خمق الّدخكر ؟ مػّضحا ذلظ . ٘س
 ٌكس الكرد . لًكسك ٌطق الػواول .         

ّْ ًرؼٌِ  ه ؿـٍ اطرعبعخ الإٓظبْ أ ٌِ ج عٌى اًِصبعج ، وًخٌم اًِسروز حىًه، وجصء وُع هرا ه

ب ٓسي ؿٍ اًِظسوؾ اًىاحدح  ِٓ هثٌس ُٕ الإخـبق ؿٍ خٌم اًِسروز ًسجع إًى اًـسد ٓـظه، تدًٌٍ أ

ّْ ًخٌم ُٕ هٍ شيء سروزًا، وإًى جبٓثه أخىٖ  ُِخ اًىاحدح ُٕ ًظرعٌع أ والأسرح اًىاحدح والأ

ب؛ ؿبًعبٍُ اًشخصِي _ ًٓ لاشِى _ ًه علاكخ هثٌسح ؿٍ إًجبد اًجِى اًري  اًري ًخٌم ُٕ هٍ شيء حص

ٍِ وهى  ٍِ اًعبًّ، وعبٍُ داخٌ ٍِ وهى ه ـِع ُٔه ؛ ؿـٍ اًِدٌٓب عبُلاْ اثٔبْ: عبٍُ خبزج ًرٔ

رهب  ـِ ؛ وإذًا ؿسجحبْ ه ٍِ ٓـظى؛ ؿٔـظى ٓصف اًعىاٍُ، ؿبجرهد أْ ذوظج أًصف عٌى الأك

خ ًه تبًٔظثخ إًٌى إلا تِسوٖز تِشبعسن ؛ كسًج الاحرِبي، تٍ إْ أًصف الآخس وهى اًعبًّ لا كٌِ

ٌه أو ذلثِحه؛ ؿئذا جٌىد عٌٌٔى، وأزهـز طِعى، وأعددد ُشبعسن   ِِ ٓه، و ذج ؿهٍ اًرٍ ذٌِى 

 ؿبًعبًّ اًخبزجٍ ًرـبعٍ ُع ٓـظى ؿٌوىْ سروزًا . ،ًٌسروز

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

 ايفؿٌ خفل إَّلخفاق ايؿسا٥س قعب املصاغة
 جتعً٘ مجٝاّل مجٌ جتّمهل َاٍ يالتعإ ضجح فرحجان
 اّتػعت ٚتّٛضخت جًٛ جووت جتعً٘ قبٝخّا قبح ثلدّحو
ٍٙ ضٖف ٔٱرىفت ِِْتَبا ِ٘ ِبا ِٝ  ٖٝأت  عسز ٔٱػددت َأِقَػ٢ ِإَي
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 9190وزارة : إالـَ يجعػ الكاتب ، كما ىي رؤيتو تجاه نفذ الفخد نحػ الّدخكر ؟  ٙس
 بقوله : لاجتهذ أى تكسب الًطق ؼلى األقل وهو ) ٌكس الكرد (  ورجحاى كّكتها قرَب االحتهال.        

 

 :  لع ييتع الكاتب في العامل الخارجي كىػ كل العالع مغ أجل خمق الّدخكر لمفخد . عمل ذلظ ؟  ٚس
له أو تقّبحه .             الػالن ال قٍهة له بالًسبة إلٍك إال بهروره بهشاؼرك ؛ لهً التً تلوٌه، و تجهِّ

 
لإرا جلوت ؼًٍٍك،   كاتب لخمق الّدخكر؟ : ماىي ُشخؽ تفاعل العامل الخارجي مع العامل الجاخمي في نطخ ال ٛس

 وأرهكت سهػك، وأؼذدت وشاؼرك للسرور، لالػالن الخارجً َتكاؼل وغ ٌكسك لٍكوى سروراً.
 

  عمل : يبّيغ أحسج أميغ في ىحا الشّز كيف يسكغ لإلنداف أف يكػف  سعيجًا. ٜس : 
 ألّى الّسرور ًَبغ وي داخل اإلٌساى ال وي الظروف الخارجٍة الهحٍؿة به حْسب .  
  
  : الّرؾرالفشّية  

 ظّور الهطاؼب بالػذو الزي َتؿلب ؼلٍه اإلٌساى.ففي استصاعة اإلنداف أْف يتغّمب عمى السراعب :  .أ 
 ظّور الّسرور بشًء َُخلق.كيخمق الّدخكر حػلو :  .ب 
 ظّور الًكس بهٍساى رجحت ككته.:  االحتساؿفخجحاف كّفتيا قخيب  .ج 
مو أك تكّبحو :  .د  نو، ك تجسِّ    ظّور الهشاؼر برسام َلّوى وَجّهل أو َقّبح لوحته.إال بسخكره بسذاعخؾ ؛ فيي التي تمػِّ

 
 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

 اطًب ايعٛض ٚايبسٍ عٛض اس خؼض ايعع١ُٝ ٍٖٛ اميائةل مبكساض قسض تلدر
 
 9199وزارة  اختالف الًاس ٌم القذرة ؼلى َخْلق الّسرور .: ما الفكخة الخئيدة التي ُيخيج الكاتب إيراليا ؟   ٔس
 
 : ضخب الكاتب مثااًل في القجرة عمى َخْمق الّدخكر . اذكخه ، ككّضحو .   ٕس  

 اختالف وطابٍح الكهرباء ٌم القذرة ؼلى اإلؼاءة .       

 وًهن الهظلن كالهطباح الهحترق . - أ

 وًهن الهػًء بَقْذر كهطباح الًوم  .    - ب

 وًهن رو القذرة الهائلة كهطباح الحكالت . - ت
 
 : ما الشريحة التي كجييا الكاتب لسغ يخيج القجرة عمى َخْمق الّدخكر ؟ ٖس

ْر وطباحك إى ؼػق، واستػغ ؼًه بهطباح قوي ًٍَر لًكسك وللًاس.         ٍِّ  ـ
 

 9191وزارة  : كّضح داللة قػؿ الكاتب : ) فغيِّْخ مرباحظ إف ضعف ( ؟  ٗس 
ة وَبحث ؼي أسباب الّسرور كّلها التقذها . ٍّ ر الهرء وي حٍاته الًكس ٍّ  َذّل ؼلى ؼرورة أى َؿ

 
  

ٌّم اًِسروز اخرلاؾ ُصبتٌح اًوهستبء ؿٍ اًلدزح عٌى  ب ًٔسي أًبض ًخرٌـىْ ؿٍ اًلدزح عٌى َخ ِٓ إ

اًِظٌّ هبًِصثبح اًِحرسق، ؤُهّ اًِطيء تَلّدز هِصثبح أًىَ، ؤُهّ ذو الإضبءح ؛ ؿِٔهّ 

اًلدزح اًهبئٌخ هِصثبح اًحـلاد؛ َؿَؼٌِ ّس ُصثبحى إْ ضعف، واطرعض عٔه تِصثبح كىِيٍّ ًٌٔس 

ِٔبض.  ًٔـظى وًٌ
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  : الّرؾرالفشّية  
 ظّور وي ال َستؿٍغ خلق أي ٌوع وي الّسرور بالهطباح الهحترق.: فسشيع السطمع كالسرباح السحتخؽ   .أ 

 ظّور وي لٍه قلٍل وي الّسرور بػوء الهطباح الخالت لٍاًل.:  كمشيع السزيء بقجر كسرباح الشػـ .ب 

 :كمشيع ذك القجرة اليائمة كسرباح الحفالت  .ج 
 ٌم اآلخرَي حوله وطباًحا ًٍَر ٌم الحكالت بؿاقة كبٍرة.ظّور وي َقذر ؼلى خلق الّسرور وبّثه  
 

ِٓهب ُسهص  ِّ أطثبة اًحصْ ضٌَم الأؿم، وهثسح ذـوٌس الإٓظبْ ؿٍ ٓـظه، حِرى هأ ٍِ ُٕ أه وًع

ٌِهب ُخٌلز  ُِخ واًِظعبدح واًِسخبء ه ِٔجىَ واًثحبز والأٓهبز والأ ِْ اًِشِع واًلِس واً اًعبًّ، وهأ

ًشخصه ؛ ؿهى ًلٌع هٍ اًِظبئٍ تِلٌبض ٓـظه، وًدًّ اًِرـوٌس ؿٍ ٓـظه وعلاكخ اًعبًّ 

ٓـظه؛ لأْ  َوّؿمًظثج اًثؤض واًحصْ؛ ؿِحبي أْ ًجسي اًعبًّ   -ُٕ ػٌس زًج -هب، و هرا ت

ع أؿله، وٓظس  ّْ هى وطَّ ِِٓب هٍ ٓلعخ صؼٌسح عٌى اًِحٌغ اًعظٌّ، ؿئ ٓـظه ًٌظز اًِسهص، وإ

ِْ الأعثبء اًرٍ ذثلٍ هبهٌه ، واًلٌىد  ب، أو هثٌسًا شعس تأ ًٓ َي ٓـظه أحٌب إًى اًعبًّ اًـظٌح، وٓس 

ٌٌِز شًٌئب ؿشًٌئب . ـِز شًٌئب ؿشًٌئب ، وذح    اًرٍ ذثلٍ تهب ٓـظه كد خ

  
 يزيقيق يّتدع الكػف الحي تعير فيو أك مع قػؿ ميخائيل نعيسة : عمى قجر ما تتدع نافحتظ أك تز الفقخة الدابقة تتػافق ) . 
  9102وزارة         ؼٍَق األلق، وكثرة تككٍر اإلٌساى ٌم ٌكسه .    : اذكخ أسباب الحدف لجى اإلنداف . ٔس
 
 : مغ أسباب ضيق اإلنداف انغالقو عمى نفدو .     ٕس
 اذكخ أبخز مطاىخ ىحا االنغالؽ. ( أ

 كثرة  تككٍر اإلٌساى ٌم ٌكسه، حتى كأٌّها وركس الػالن، وكأّى الّشهس والقهر والًجوم والبحار  -1

 واألٌهار واألوة والسػادة والّرخاء كلها ُخلقت لشخطه .
 

 بهقٍاس ٌكسه، وَذَن الّتككٍر ٌم ٌكسه وؼالقة الػالن بها، هو َقٍس كّل الهسائل  -2

 وهزا _ وي ـٍر رَب _ َسبب البؤس والحسى؛ لهحال أى َجري الػالن َولق ٌكسه؛ ألى ٌكسه  

 لٍست الهركس، وإٌّها هً ٌقؿة ظؿٍرة ؼلى الهحٍؾ الػظٍن. 
 

 كيف يدتصيع اإلنداف تجاكز ىحا االنغالؽ ؟  ( ب
  9102وزارة  أك : متى يذعخ اإلنداف بأف القيػد التي تثقل بيا نفدو قج خّفت شيًئا فذيًئا ، كتحّممت شيًئا فذيًئا ؟ 

 بتوسٍغ ألقه ، وٌظره إلى الػالن الكسٍح ، وٌسٍاى ٌكسه ، حتى َشػر بأى األؼباء التً تثقل 

 تحّللت شًٍئا لشًٍئا .كاهله ، والقٍود التً تثقل بها ٌكسه قذ خّكت شًٍئا لشًٍئا ، و

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها مسةالك

 ٜػتُط زّٚ ًدَي غع١ ايعٝـ ٚحػٔ اذتاٍ ضخٛ امرخاء َس٣ االطالع أفل اۡٔلفق
 َػتخٌٝ حٍٛ مفحال ايؿكا٤ ٚايتعب بؤؽ امحۡس ؾــّو ضٜب ًرة
 اذتٌُ ايجكٌٝ عب٤ اۡٔلغحاء املُتس ٚايٛاغع فػح امفس َح َٛافّكا ، َال٥ِ ٚفل َوفْق
 9102وزارة    اطتفعت خفف خّفت َا بني ايهتف ٚايعٓل كيل َكىهل
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  9102وزارة  : ُمحاؿ أف يجخي العالع َكفق نفذ اإلنداف . عمل ذلظ ؟  ٖس 
 ً ٌقؿة ظؿٍرة ؼلى الهحٍؾ الػظٍن.ألى ٌكسه لٍست الهركس، وإٌّها ه       

 
  اذكخ اثشيغ مشيا. كلساذا ذكخىا أك كّضفيا  ؟ : كّضف الكاتب في الشّز بعس عشاصخ الّصبيعة .  ٗس 

 الّشهس والقهر والًجوم والبحار واألٌهار.         

( الزي ؼالجه الكاتب . ( أ  جاءت وًسجهة وغ ووؼوع )الّسرور

 لكً توّهج الشهس والًجوم ألٌق وبرٌَق َبػث ؼلى الّسرور ، وكزلك القهر ٌم تقّلذه هالة .  ( ب

 هزه الػًاظر وّظكها الكاتب خذوة للككرة التً أرادها ٌم كثرة  تككٍر اإلٌساى بًكسه حتى كأّى هزه   ( ت

 الػًاظر ُخِلقت له لقؾ.       
 

 كّضح الكشاية في كل مغ :  ٘س : 
 ؼذم رؤَة األوور ؼلى حقٍقتها.ضيق األفق :  .أ 
 تحّهله لوق ـاقته .تثقل كاىمو :  .ب 
 

 تفكيخ اإلنداف في نفدو، حتى كأّنيا مخكد العالع ( كسا كردت في الشز.كثخة كّضح داللة ) :  ٙس 
 9190وزارة        اهتهاوه بزاته وجػلها وحور تككٍره ٌم ؼالقته وغ اآلخرَي.     

 
  : الّرؾر الفشّية  

 .ظّور األؼباء بقٍود ثقٍلة الوزى : األعباء التي تثقل كاىمو  
 

ٔه ُب ًعٌٍ  وهرا هى اًِظثج ؿٍ أْ أهثس أًبض ؿساًػب أشِدهّ ضًٌلب تٔـظه ؛ لأٓه ًجد ُٕ ُش

اًرـوٌس ؿٌهب ، ؿئْ هى اطرؼسق ؿٍ عٌِه، وؿوِس ؿٍ ُب حىًه ، هبْ ًه ُٕ ذًى ًِرح ُصدوجخ : 

 ًِرح اًـوس واًعٍِ، وًرح ٓظٌبْ أًـع. 

 
 9190وزارة َمغ أشج الشاس ضيقًا بشفدو ؟ كلساذا ؟   :  ٔس

ا أشّذهن ؼًٍقا بًكسه ؛ ألٌه َجذ وي زوًه وا َؿٍل التككٍر لٍها.          ـً  أكثر الًاس لرا
 
 9190وزارة : كيف يحّقق العسل الّدعادة لإلنداف؟ أك ما الشريحة التي يخيج إيراليا الكاتب ؟   ٕس

 إرا استؿرق اإلٌساى ٌم ؼهله، ولّكر ٌم وا حوله ، كاى له وي رلك لّزة وسدوجة : لّزة الككر والػهل،       

 ولّزة ٌسٍاى الًكس.        
 
 لّزة الككر والػهل، ولّزة ٌسٍاى الًكس. : ماذا قرج الكاتب بػ ) لّحة مددكجة ( ؟ ٖس

 
 َجْه             َمْفَدَجٌة لمَسْخِء أيُّ َمْفَدَجهْ قاؿ أبػ العتالية : إّف الّذباَب كالفخاَغ كالجِ   :  ٗس
 "أكثر الًاس لراـاً أشّذهن ؼٍقاً بًكسه".        .استخخج مغ الشز ما يتػافق كمعشى ىحا البيت  
 

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

 شات جاْبني ظٚج مزدوجة جاٚظ فٝ٘ اذتّس غطم اس خغرق ميطٞ ٚقتّا طٜٛاّل طٍٛ ًطَل
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  استخخج مثاليغ .     : أكثخ الكاتب مغ استخجاـ أسمػب التفزيل :   ٘س 

 اسع الّتفزيل عمى كزف َأْفَعل       هّ ضًٌلب تٔـظه أشدِ أًبض ؿساًػب  أهثس  ...  احرِبلًا  أكىي     
سها وألػلٍتها.عمل كثخة استخجامو.            ٍّ  9199وزارة            الهقارٌة بٍي األشٍاء لبٍاى ته

 
 : الّرؾر الفشّية  
 .  ظّور الػهل بالبحر َؿرق لٍه اإلٌساى:  استغخؽ في عسمو .أ 
 ظّور الػهل والككر بالؿػام الزي َستلز به.:  لّحة الفكخ كالعسل .ب 

 ظّور ٌسٍاى الًكس بالؿػام الزي َستلز به.:  كلحة ندياف الشفذ .ج 

  

 
  9102وزارة   . أى َقبغ الهرء زوام تككٍره؛ لٍطرِّله كها َشاءدركس فّغ الّدخكر؟ : اذكخ درًسا مغ  ٔس  
 ؟ كسا ذكخىا الكاتب . يػّجو اإلنداف تفكيخه إلى الفخح كالبيجة  كيف:  ٕس  

ٌم أور وي األوور الهحسٌة، أو َجادل شرَكه أو إْى هو تػّرع لهوؼوع ُوْقِبٍغ _ كأْى ًَاقش أسرته  ( أ

ل ٌاحٍة تككٍره، وأثار وسألة أخرى سارًَّة ًَسى بها وسألته  ظذَقه لٍها َؤّدي إلى الؿػب _ حوَّ

 . حسٌةاألولى الهُ         

 9199وزارة       إى تػاَْقت وي أور لتكّلن ٌم ـٍره ، واٌقْل تككٍرك كها تًقل بٍادق الّشؿرٌج . ( ب
 

  غ ذلظ.: عمى اإلنداف أف يػّجو تفكيخه إلى الفخح كالبيجة ، بيّ  ٕس 
 ، وًَقل زوام تككٍره؛ لٍطرِّله كها َشاء َقود أىبهػًى ااّل َظل اإلٌساى حبٍس األلكار الُهحسٌة    

 كها ُتًقل بٍادق الّشؿرٌج . تككٍره   
 
  : الّرؾر الفشّية  

 9102وزارة .  َقبغ الهرء ؼلى زواوهظّور التككٍر بهقبغ يكبس السخء زماـ تفكيخه :  .أ 
 ظّور ٌقل التككٍر بًقل بٍادق الشؿرٌج.كانقْل تفكيخؾ كسا تشقل بيادؽ الّذصخنج :  .ب 

  

ّْ هرى ذعرسِ   ؛ ؿٌصرِر ؿه هِرب ًشربء؛ ؿرئ بَ ذـوٌرٖس ِٕ اًِسروز أْ ًلثض اًِسء ُش ٍِ ُٕ دزوض ؿ وًع

ّلررث ضٍّ ًِىضررى   ررخ، أو ًجرربدي شرررًوه أو  ُُ ّْ ًٔرربكر أسرررذه ؿررٍ أُررس ُررٕ الررأُىز اًِحٓص _ هررأ

ي ٓبحٌخ ذـوٌٖس ، وأثبز ُظأًخ أخسي طبزًَّح ًٔسر  تهرب ُظرأًره صدًله ؿٌِب ًؤدِي إًى اًؼضج _ حىَّ

ٍّ ذـوٌررسن هِررب ذٔلررٍ تٌرربدق  ٌِّ ؿررٍ ػٌررٖس ، وآلرر ررخ؛ ؿررئْ ذضرربًّلز ُررٕ أُررس ؿرررو الررأوًى اًِحٓص

ج .    اًِشعٓس

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

 ًلدض

 ُمْلِدٍض 

 ٜتخهِ قبض

 َُخعٕ
ُٜٛجٗ٘ قطف ًّصِفو  ططح  ثٛض  ٔٱاثر عتاٚض  جسٍ  جيادل  

َِٝسم ٖٚٛ ايّسيٌٝ يف ايّػفط ٚادتٓسٟ ايطاجٌ َٚٓ٘ بٝسم ايّؿططْج ) جٓسٟ ايّؿططْج ( بسم تَادق  َفطزٖا ،ايَب
 8102وزارة 

 

َِالُن٘ أٟ قٛاَ٘ ٚعٓكطٙ ظَِ زمام ُٜؿّس ب٘ ، ٚظَاّ األَط:   8102وزارة                األغاغٞ خٝط 
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ألاَّ ذلِدز اًحٌبح ؿىق كٌِرهب؛ ؿبًحٌبح هٌِ ٔخ ، ؿبعٍِ اًخٌس ُب اطرععز،  بوُٕ هرٖ اًِدزوض أًضً  

واؿسح ُب اطرععز ، ولا ذجِع عٌى ٓـظى الأًّ ترىِكع اًصِِر ، ثّ الأًّ تىكىعه؛ ؿٌوـٍ ؿٍ 

بٓىْ، ؿبًسجٍ لا ًصاي ًرشبعس حرى  ِٔ هرٖ اًحٌبح أًّ واحد ًٌصِِر اًىاحد . وًرـعٍ ُب ًـعٌه اًـ

َّٔع اًـسح واًِسروز ًوىْ شبعسًا ، وًرخبظج حرى ًصٌس خعٌثًب، وًروبذج حرى ًصٌس هبذثًب ، ؿرص

 والاترظبَ ًٌحٌبح؛ حِرى ًوىْ اًرَّعثُّع ظثعبً.

 
 
   
   
 

 9102وزارة .  أالَّ تقّذر الحٍاة لوق قٍهتهافي فّغ الّدخكر بعج قبس السخء زماـ تفكيخه  ؟ : ما ىػ الجرس التالي  ٔس

 استخخج مغ الشّز ما يقارب قػلو تعالى : :  ٕس  ََا ْ ه ََاُة اَّله َُُّكُ امَْح ى  . فََٗل ثَُغرَّ
ًة ، لاؼهل الخٍر وا استؿػت"   ٍِّ َّ تقّذر الحٍاة لوق قٍهتها؛ لالحٍاة ه  .  "أال
 
 9199+ 9102وزارة  كيف يجعل السخء الّدخكر عادة في رأي الكاتب؟ :  ٖس 

ًّغ الكرح الّسرور واالبتسام ٌم وواقق حٍاته وَتػّودها حتى  َطّبح التكّلق ـبػاً ، لٍكػل وا َكػله َتط

الكًاٌوى ، لالرجل ال َسال َتشاؼر حتى َكوى شاؼًرا ، وَتخاـب حتى َطٍر خؿًٍبا ، وَتكاتب حتى َطٍر 

 كاتًبا.
 
 9102وزارة : أكثخ الكاتب مغ استخجاـ أسمػب األمخ في الفقختيغ الدابقتيغ . عمل ذلظ ؟  ٗس 

ًَّا  وتحّهاًل الًطػاب ؛ ألى السرور ًَبغ وي داخل اإلٌساى ال وي الظروف الخارجٍة حتى َكوى اإلٌساى قو

 الُهحٍؿة به .
  
 : ظّور الحٍاة بهًظر جهٍل َبتسن له اإلٌساى .االبتداـ لمحياة :   الّرؾر الفشّية  

     ( ٌّٖش ٓظش١ّ .6591 – 6881ؤدٔذ ؤ٤ٓ  ّ( ؤد٣ت ٝٓل
 أعًبنه  

 

 

 جاوػة القاهرة .ؼهل ٌم  -1

 9190 + 9102وزارة   أٌشأ وجلة "الثقالة" . -2

  شارك ٌم إخراج وجلة "الرسالة" . -3
فبته

ّ
 يؤن

 

 ؼحى اإلسالم .     -2لجر اإلسالم  .  -1

 لٍغ الخاـر .-3

زور (( يٍ :
ّ
 لٍغ الخاـر. ُأخذ درص )) فٍ انس

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

 غ١ًٗ  ٖٕٛ  ىَية  َقسضٖا  قّٛ كميۡتا
 خطٝبّاٜتعاٖط يٝهٕٛ  خطب ًخخاطة ٜتعاٖط يٝهٕٛ ؾاعطّا ؾعط ًدشاغر
 ختًّل طبع امخطحّع ٜتعاٖط يٝهٕٛ ناتبّا نتب ًخاكثة

19



21 
 

 
 
 
 
 
 

ُّررررررُ    -1 ُ ررررررِ  ُه مم ْب ُه ممّررررررُْب  ّ ُ َواَحرررررر  َشرررررر

 

 َسرررررُ ُ َوَمرررررِ  ي ِورررررعِ َوحرررررْ ِ    رررررَ ُب     

 
َْ  َ َوررر      ُأُكررر  ُ مرررْ  رررِ   -2  ُحّبرررَْ ُهرررِ  َجررر

 

َ  ا  بو ررررر  اُ َمررررر ُ      َوَتررررر ب ِ ُحرررررلب َسرررررم

 
َُُ رررررررْ ُحرررررررل   -3 ََِع ْبت ررررررر  إِن ُكرررررررَْن َُ    ُغ

 

َُررررررلب َ  ممَ و رررررر ُ ُفُ ِمررررررَا أ بررررررْ     ج ُ ررررررِ ّب ا

 
 ُررررررْ أ ررررررَ اَل ا  بررررررّْ  إ     ُمُررررررَْمُ     -4

 

 َواَُكرررررُ  امِ رررررُ فمررررخُل ام  رررررُْ  َوأ رررررَا   

 
 ُأ  مرررررررُظرْ َ ُمرررررررْاَق م ِ رررررررخُل  رررررررْ  ُه َ  -5

 

َبرررررِشَ  فرررررمع  شرررررشُعُ  َوَب ُ     أن حتَورررررَل ا 

 
ّْب    -6 ُّ أَرررررِ ا ررررر بِ َمْ ج َ رررررْ    َوَمرررررْ اِ   ُ رررررْ

 

   ِ رررررررَ ُب ا ِ ررررررر اُب َوا م ُ رررررررُ إذا اِسررررررَ َ ِق   

 
7-   ِ َْ ا ِ َعررررر  إ  أَ جررررر  أ رررررْ ا رررررظ  َ ُمررررر

 

َُِا ُك  عررررررْتِ َمررررررِ  جرررررر       َ ررررررَعُ َوأِسررررررَع

 
 َشرررررَ اّب  َرْأَ رررررُْ  م رررررِنَ  ُ ُ ررررر  ِ َ رررررِ    -8

 

ُْ اُم ممرررررررُ    ََ ْباَررررررررَْوَُِوررررررر  َوخيممَ   رررررررُ  َ 

 
9-     ِ َُ ْب َ ُ ِمَ رررررْ أِن ُ ُ رررررّْبُه ُ ررررر  َُرررررْ َمرررررِ  َُ

 

 ُكررررررن  شررررررَِ  َجُررررررَ كِ  َ ررررررَ  ُ  و رررررر اُ  ْ 

 
َّْمرررررَ م ررررر ُكِ   أَُ ُ َ رررررَْمرررررْ كرررررَْن   -11  جَ ك

 

َّْ رررررررْ أَمررررررر ُ   َُْكُ  م ررررررر  أم  ُ رررررررِ  أنب أِمررررررر

 
ْبُكُ  مرررررْ هرررررْاَل حْس رررررُ َ ْ  -11  إِن كرررررَْن َسررررر

 

ٍِْ ُفَعررررررررْ    إذا أِبضررررررررُْكُ  أُ رررررررر ُ  جُلرررررررر

 
ُّْفرررررر     -12  َوَجِمَ َ ررررررْ ُ ررررررِ  َبَ ِمررررررُ ِ  ذاُ  َمُ

 

ََررررررر  ذ َمررررررر ُ إنب   َْ   أِررررررررّن ا     امُلُرررررررّْب

 
ُْكِ  -13 َ ررررر ُّررررر َن ُ َ رررررْ َ ِمّرررررَْ فُمُ ممُ   كررررر  َت

 

  ُ َْ َُْب ات مررررررررْ َترررررررر ُت َن َوا ُكرررررررر  َوَُكممرررررررر

 
 ُ ِمررررَا ا َغَعررررَْ  ا ررررظ    رررر   َ رررر ا  ُ  ُ   -14

 

َُ ب إ  َمررررررررِ    ِ ررررررررَ ُب     ا رررررررر  َُُ ُُررررررررُُْ 

 
َِْحُ ررررر َ  -15  أَب  ا  برررررَ   َُ َ لرررررمح كرررررن  َم

 

َبرررررررَْ ُ   َتِورررررررَ   نب جَرررررررْ    ْ ُسرررررررُ  ا َ   ا 

 
َْكممَ   -16  َممْم    رررررَْ رررررِ   ُضرررررَع َاُ رررررت ِ  َتررررر

 

َُِ ُ َمِشرررررررررُ َ  ب مُلرررررررررِ     َ رررررررررَ ُ  َو بِ رررررررررُ 

 
َْحب ممررررَا  رررر  ُهررررِ ٍ  َوُهرررر      -17  ُهررررَ ُبوا إذا َت

 

ْباح   َن ُرررررررررررُ   َُِ  فررررررررررْ   أِن   ُت ررررررررررّْبُه

 
ّ     َمكرررررْن    َ ررررر َُ  ج ررررر     -18 ْ  ا ررررر  َشررررر

 

ْ  مررررْ َُكو ررررُل اص وررررُْن مررررْ َُ  ررررر ُ        َوَشرررر

 
 م ُ رررررررر  َرررررررررظا    ُْجررررررررخُل إ   أ بررررررررُ    -19

 

 ُك  رررررررُ إ   أ برررررررُ   ا ررررررر  ب  ُضرررررررعبَ هررررررر   

 

 يف أدب الصداقة 

 قــــــلـــبــــــــاهوا   حـــــــــرَّ 
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ُّرررُ    -1 ُ رررِ  ُه مم َْب ُه ممّرررُْب  ّ ُ َواَحررر  َشررر

 

 

 َسررررُ ُ َوَمررررِ  ي ِوررررعِ َوحررررْ ِ    ررررَ ُب   

 
 

 
اعر   : شرح البيث

ّ
 9102وزارة      موازنة بني قلب املمدوح وقلب الش

٣شٌٞ اُشبػش ٖٓ دشاسح ك٢ هِجٚ ثغجت جلبء ع٤ق اُّذُٝخ ٝثشٝد هِجٚ ، ٣ٝوٍٞ :  هِج٢ دبٌس ٖٓ دّجٚ ، ٝهِجٚ ثبسٌد ٖٓ 

َّ اُجغْ .     دّج٢ ، ٝؤٗب ػ٘ذٙ ٓؼز
  9190وزارة        الًذاء وَكٍذ الًذبة.  ؟ كما داللتو :  ما األسمػب اإلنذائّي في البيت ٔس 
 : كّضح الكشاية في كل مغ : ٕس   

.:  َواَحرَّ كَوْحاهُ  - أ ٌّ  الحسى الشذَذ  ٌم قلب الّشاؼر لسٍق الّذولة الحهذاٍ

ِبُ   - ب  9199وزارة  قّلة اهتهام سٍق الّذولة بالهتًبً وظّذه ؼًه . :   ممّْن كَوُْحُو ش َ
 

 : كّضح الّرػر الفشّية في كل مغ :  ٖس
 الحسى ٌم قلبه لسٍق الّذولة بالشًء الحار.ظور :   َواَحرَّ كَوْحاهُ   - أ

ِبُ   - ب  ظور ؼذم شوق سٍق الّذولة له بالشًء البارد.:   ممّْن كَوُْحُو ش َ
 
  9102وزارة  : معَّ يذكػ الّذاعخ في البيت األكؿ ؟  ٗس

  لأظبح وػتاًل ورًَػا ٌتٍجة هزا الجكاء . جكاء سٍق الّذولة وبرود قلبه ، حرارة ٌم قلبه بسبب وي 
  ؼاـكة األلن والتحّسر.: ما العاشفة البارزة في البيت ؟      ٘س
 شبن / حّر .        : استخخج مثااًل عمى الصباؽ.ٙس

 
َْ  َ َور       ُأُك  ُ مْ  ِ  -2  ُحًّرْ ُهرِ  َجر

 

َ  ا  بو ررر  اُ َمررر ُ       َوَتررر ب ِ ُحرررلب َسرررم

 
 

 
ًزٔبٕ دّجٚ  ُغ٤ق اُّذُٝخ ، ٛزا اُذّت اُز١ ؤٛضُٚ ك٢ اُٞهذ اُز١ ٣ّذػ٢ ك٤ٚ اُشبػش ٖٓ  ٣زؼّجت : شرح البيث

 ا٥خشٕٝ دّجْٜ ُٚ ٣ٝزِٔوٕٞ إ٤ُٚ ثٜزا اُذّت . 
 موازنة بني 

ّ
ولة وحب

ّ
ه لسيف الد

ّ
  9102وزارة          اآلخرين لهحب

دت اُشبػش  ُغ٤ق اُّذُٝخ طبدم ٤ُظ ك٤ٚ رِّٔن ؤٝ رٌِّق ٝهذ ؤٛضُٚ ٝثشٟ جغذٙ ، ٝدّت ا٥خش٣ٖ  ُغ٤ق اُّذُٝخ 

 ظبٛشٙ طبدم ٝثبط٘ٚ ٓزٌِّق
 

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

ِبُ  حطاض٠ ٚاحرتام  حطض َواَحرَّ   ايباضز ؾبِ ش َ
 مجعٗا أغكاّ ، ٖٚٛ املطض غكِ َسَلمُ  ٦ٖٝيت حٍٛ َوحاِل

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

 ُ ُِّ  تععِ نصّبا  زعٛ  ثَّدغي أٖعٍ بطٟ  جََرى أبايؼ يف نتُإ حيب نتِ ٱَُن
١َّ  ِٖٚ مجاع١ نجري٠ َٔ ايٓاؽ  ِٖٚ ايصٜٔ ٜتًُكٕٛ يػٝف ايّسٚي١  َِأ اُۡلَممُ    مجع ُأ
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 :  عاتب الّذاعخ سيف الّجكلة بمباقة كتأدب . كّضح ذلظ في ضػء ىحا البيت. ٔس 

ًّب التهّلق ٌم حّبه  وأهسلهجسذه  برىؼاتبه بإظهار وذى حّبه له ، هزا الحّب الزي      وهو كاتن له ، لٍتج

ات ـٍر ظادقة.     ٍّ   كها َذؼٍه ـٍره ، بقلوب ـٍر خالطة ، وٌ
ُ ُحدًّا كَْد جََرى َجَسدي : كّضح الّرػرة الفشّية ) ٕس  ُِّ  .  (ما ِل ٱَُن

 بػهل ُوتػب أؼػق جسذ الّشاؼر .بسرًّ ُوخّبأ وظّور الحّب أًَػا ظّور الحّب        
 
     9199+  9102وزارة   االستكهام وَكٍذ التػجب.       ؟ كما داللتو البيتىحا ما األسمػب اإلنذائّي في :    ٖس 
كّتن.: استخخج مثااًل عمى الصباؽ.      ٗس    تّذؼً / أ
 

َُُ رررْ ُحرررل      -3 ََِع ْبت رررر  إِن ُكرررَْن َُ    ُغ

 

َُررررلب َ  ممَ و رررر ُ       ُفُ ِمررررَا أ بررررْ ج ُ ررررِ ّب ا

 

 
  شرح البيث

دّت ع٤ق اُّذُٝخ ٝٓٞدرٚ ، ك٤ِذ ؤٗ٘ب ٗوزغْ ثّشٙ ٝػطب٣بٙ ، ًٔب ٗوزغْ دّجٚ ، ٝػ٠ِ َهْذس دّج٘ب ُٚ رٌٕٞ إٕ ًبٕ ٣جٔؼ٘ب 

                                                          .ػطب٣بٙ ُ٘ب 
 
 التهًً  وَكٍذ الّتحّسر.  ؟ كما داللتو البيتىحا ما األسمػب اإلنذائّي في :  ٔس 
 
 ما األمشية التي يتسّشاىا الّذاعخ؟  : ٕس 

ًّى أى ٌقتسن بّر وؼؿاَا سٍق الّذولة  كها ٌقتسن حّبه ، وؼلى قْذرِ حّبًا له تكوى ؼؿاَاه.         ته
َمُؼيَا ُحةٌّ ِمُغّرثِوِ )  ة الفشّية : كّضح الّرػر  ٖس   ظّور الحّب بإٌساى َجهغ الًاس وي حوله . ( . ٕاْن ََكَن جَيْ
 

 ا  بررّْ  إ  ررْ   ُمُررَْمُ     ُررْ أ ررَ الَ  -4

 

 َواَُكرررُ  امِ رررُ فمرررخُل ام  رررُْ  َوأ رررَا   

 
 

 
  شرح البيث

 ،  اُشوْ ٝاُوب٢ً أٗذ ك ٗؼاػ٣٢وٍٞ ُـ٤ق اُّضُٝخ : أٗذ أػضٍ اُ٘بؽ ئُّب ئطا ػبِٓز٢٘ كإ ػضُي ال ٣ل٢ِ٘ٔ ، ٝك٤ي 

 .ال أدبًٔي ئ٠ُ ؿ٤غى ك
 
 9102وزارة .  الػذل: ما الّرفة التي ضيخت عمى السسجكح ؟  ٔس 
 9102وزارة .  اللوم والػتابالًذاء وَكٍذ        ؟ كما داللتو البيتىحا ما األسمػب اإلنذائّي في :    ٕس  

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

ثِوِ   مجعٗا ُغَطض، غّط٠ ايطجٌ ٚجٗ٘ غطض غُرَّ

9102وزارة   
 مبكساض قسض ِتَلْدرِ 

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

 ايكاضٞ  حهِ َواحلَُكُ  مجعٗا خكّٛ ، ادتساٍ ٚايٓعاع خكِ اخلْصمُ 
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 .  شّبه سٍق الّذولة بالخطن والحكن( .  فَِم اخِلصاُم َوٱٔهَت اخلْصُم َواحلَُكُ ة الفشّية ) : كّضح الّرػر  ٖس 
 : ما داللة كل مغ : ٗس  

 استهجاى وي الّشاؼر لسلوك سٍق الّذولة الزي َػاول الّشاؼر وػاولة تختلق تهاًوا :  َّي ٔٱػَدَل اميّاِس  - أ

 ؼي وػاولته لجهٍغ الًاس بالػذل واإلٌطاف.                             
 

 َأسه وي أى َقوم سٍق الّذولة بإٌطاله.:   َؤٱهَت اخلْصُم َواحلَُكُ   - ب
 
 9102وزارة .  الحكنالخطن /     : استخخج مثااًل عمى الصباؽ. ٘س

             .الػذل ٌم وػاولة الًاس : في البيت الّدابق قيسة ايجابّية . اذكخىا .   ٙس  
 

 ُأ  مرررُظرْ َ ُمرررْاَق م ِ رررخُل  رررْ  ُه َ    -5

 

ََبرررِشَ  فرررمع  شرررشُعُ  َوَب ُ     أن حتَورررَل ا 

 
 

 
  شرح البيث

٣خبطت اُّشبػش ع٤ق اُّذُٝخ : ُؤدّظٖ ثبهلل ٗظشاري اُذ٤ٌٔخ إ٠ُ األٓٞس ، دّز٠ ال رشٟ اُش٢ء ثخالف ٓب ٛٞ ػ٤ِٚ ، كال 

ًٔب ، ٝاُّغوْ طّذخً      . رذغت اُٞسّ شذ
 
 أسلوب تًبٍه .: ما األسمػب الحي استخجمو الّذاعخ في ىحا البيت ؟   ٔس 

 

  9102وزارة   .الواشوى الزَي َّذؼوى حب سٍق الّذولة  ( ؟ فمين حشُمُو َوَرمُ  السقرػد ) مغ:  ٕس 
 
 9102وزارة : دّلل ببيت مغ القريجة عمى مزسػف ىحا السثل: "اسَتْدَسْشَت ذا كَرـٍ" .   ٖس 

 ٱُِغَُذىا هََظراٍت ِمنَْم صاِدكًَة           ٱٔن حتَسَة امّشْحَم فمين حشُمُو َوَرمُ         
 
  9191وزارة .  ؼذم االٌخذاع بالهظاهر: في البيت الّدابق قيسة ايجابّية . اذكخىا .   ٗس 
ْحَم فمين حشُمُو َوَرُم  ة الفشّية ): كّضح الّرػر  ٘س   ( .ٔٱن حتَسَة امشَّ

 شّبه وي َخؿئ ٌم رأَه كهي َرى ورم اإلٌساى لٍحسبه شحًها وقوة .       

 
                     

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

 تعٔ حػب حتَسَة  أحّكٓٗا باهلل يٝخفعٗا  عٛش ُٱِغَُذىا
ْحمَ   اْتفار ادتػِ بػبب َطض ٚضّ َوَرمُ  ايسٖٕٛ يف ادتػِ ؾخِ امشَّ

ُّ أَررِ ا رر بِ َمْ   -6 ّْب َوَمررْ اِ   ُ ررْ  ج َ ررْ  

 

 إذا اِسررررَ َ ِق   ِ ررررَ ُب ا ِ رررر اُب َوا م ُ رررر ُ  

 
 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

 عٝٓ٘ ْعط اَنِظِرهِ  حكٍٛ املٓفع١ ْفع اهْخَِفاعُ 
َخَوْت  َلَُ  َٔ ايتػاٟٚ غٟٛ اس ْ  ايعالّ ظًِ امظه
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 شرح البيث

ّٖٔ ُْ  ئطا ُْ ٤ّٔ٣ؼ اإلٗـبٕ ّ٘ٞع ٝاُظُِّٔخ ، كأ١ُّ ٗلغ ُٚ ك٢ ثوغٙ ، أ١ ٣جت إٔ ر٤ّٔؼ ث٢٘٤ ٝث٤ٖ ؿ٤غ١ ٓ اُجو٤غ ث٤ٖ اُ

ّ٘ٞع ٝاُّظِٔخ.                                            9190وزارة   ٣جِؾ صععز٢ ثٔب ر٤ُّٔؼ ث٤ٖ اُ

ا ُوسركاا شا بغٍرة ًا  9199وزارة    رئيسّية (فكرة  )(  ) ؼلى اإلٌساى أى َكوى وتػّقًلا فِق

 
 الحكهة .: ما الغخض الذعخّي الحي يسثمو ىحا البيت ؟  ٔس 
  9102وزارة  : بخزت الحكسة في أشعار الستشبي ، اذكخ أبياًتا تزّسشت الحكسة في القريجة ، ككّضحيا . ٕس 

لهة ، لأّي ٌكغ له ٌم بطره .           ور والظُّ ًّ س اإلٌساى البطٍر بٍي ال ٍّ   البٍت السادس : إرا لن َه
 
          .  البٍت السادس:  يشدجع قػؿ أبي العتالية : ككْع مغ كفيٍف بريِخ الفؤاد      ككْع مغ فؤاٍد كفيف البرْخ    ٖس 
 ًكً.االستكهام وَكٍذ ال       ؟ كما داللتو البيتىحا ما األسمػب اإلنذائّي في :   ٗس 

 : كّضف الستشبي بعًزا مغ مطاىخ الصبيعة في البيت ، أشخ إلييا ، كبيغ الكيسة الفشّية لتػضيفيا. ٘س 
َلن ( .   )األٌوار ، الظُّ

 جاءت لخذوة التجربة الشػورَة ؼًذ الّشاؼر ، ووًسجًها وػها .

الككرة التً أراد الّشاؼر إَطالها ٌم وػهوى البٍت ، بها َذل ؼلى قذرته ٌم األٌوار والظلن  : تًسجن وغ 

  استلهام ؼًاظر الؿبٍػة ٌم ظور شػرَّة.
 ؟  أخي الّجْنَيا ، األنػار ، الطَُّمع : ما داللة كل مغ :  ٙس 

 داللتها الكلمة  داللتها الكلمة  داللتها الكلمة 
 الحب السائق / الًكاق الطَُّمع الطادقالحب  األنػار اإلٌساى  أخي الّجْنَيا

 
َلن.    : استخخج مثااًل عمى الصباؽ. ٚس   األٌوار / الظُّ

َلَُ ة الفشّية كّضح الّرػر : ٛس  َخَوْت ِغْيَدُه اۡٔلهْواُر َوامظه  . ٕاذا اس ْ

   ظّور سٍق الّذولة باألؼهى الزي ال َكّرق بٍي الًور والظلهة .          

 
ّٕ األػ٠ٔ أثوغ أصث٢ ، ًٝظُي      شرح البيث ّْ ؿٔغ كؼغ١ .ئ   األه

 
  9102وزارة : ما الفكخة الخئيدة في البيت الّدابق ؟   ٔس 
 أّى شػره سار ٌم آلاق البالد واشتهر حتى تحّقق ؼًذ األؼهى واالظّن أدبه .  
 

ِ  َ ررْ ا ررظ   أ -7 َْ ا ِ َعرر  إ  أَ جرر  َ ُمرر

 

َُِا ُك  عررررْتِ َمررررِ  جرررر        َ ررررَعُ َوأِسررررَع

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة 

 ادتٝس َٔ ايّؿعط أزب  ٔٱَدّب فاقس ايبكط  عُٞ  اۡٔلِْعَى
ْلِت مُ  قكا٥سٟ نًِ  َُكِ  فاقس ايػُع قُِ  ََصَ
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وأٌت وبطر ؟ أٌا الزي ًَظر األؼهى إلى أدٌب ، ألال تًظر إلٍه : ماذا يخيج الّذاعخ أف ُيػصمو لديف الّجكلة ؟   ٕس 

 واسهػت كلهاٌت األظّن ، وأٌت سهٍغ ، ألال تكهن وا أقول؟
 
 اؼتذاد الّشاؼر بشػره.يفتخخ( الّذاعخ في ىحا البيت؟   بساذا يعتّج )  : ٖس 
َؼْت ، هََظَر :   لساذا عّبخ الّذاعخ بالفعل الساضي )  ٗس   لبٍاى تحّقق وػًاها وثبوته.( ؟      ٔٱَْسَ
 9191وزارة     ؼاـكة الكخر.    البارزة في البيت ؟:   ما العاشفة  ٘س 
 الهبالؿة الشذَذة ٌم إبراز قذراته .: ما الّدسة األسمػبّية التي يسكغ استشتاجيا مغ البيت ؟  ٙس 
 : ما داللة كل مغ :  ٚس 

ة و:     اَن اذلي هََظَر اۡٔلِْعَى ٕاَل ٔٱَدّبٱٔ  ( أ ٍّ  جودة شػره الهكتوب.قذرته األدب
َؼْت   ( ب مُ َؤٱَْسَ ْلِت َمْن تِو ََصَ  قوة تأثٍر شػره حتى أسهغ األظن .:     َُكِ
 .  َظَهنُ /  أْسَهَػْت         األْؼَهى /  ٌََظرَ    : استخخج مثااًل عمى الصباؽ. ٛس

 الفشّية التالية :  كّضح  الّرػر:  ٜس 
 إلى ؼٍي األؼهى لٍرى وَُبِطر. ظّور قوة شػره بأشػة تستؿٍغ أى تًكز : اَن اذلي هََظَر اۡٔلِْعَى ٕاَل ٔٱَدّبٱٔ     - أ
مُ   - ب ْلِت َمْن تِو ََصَ َؼْت َُكِ   :  َؤٱَْسَ

ن لٍسهػوى هزا الطوت.      ظّور شػره بطوت قوي َستؿٍغ أى ًَكز إلى آراى الطُّ
 

َِااَن   ْ  َُ     -8 ََاارج   أَنااُ م ْلاا جَُ ومي اانن  

 

َت َ اااااُ َوَ َ ْ ااااا م    ُ َجاااااام َو َم    َوَيسجاااااَا

 
         

                                                                                 شرح البيث
ً٘ب ٓغربح اُلٌغ ػٖ هوبئضأٗبّ َٓء عل٢ٗٞ ؛  ّٓب ؿ٤غ١ ٖٓ اُلؼغاء  أٗظٜٔبأل٢ٗ ١ ؛ أ١ ِٓٔئ ٖٓ ؿ٤غ ئرؼبة كٌغ ،  أ

ّْٜٗ ٣ـٜغٕٝ ألعِٜب ٣ٝزؼجٕٞ ٣ٝز٘بػػٕٞ ك٢ صه٤ن ٓؼب٤ٜٗب ، ٝعٞصح ٓجب٤ٜٗب.                                                                                      كا
 
         9102وزارة      اؼتذاد الّشاؼر بًكسه.: بساذا يعتّج ) يفتخخ( الّذاعخ في ىحا البيت؟      ٔس 
  9102وزارة                                                            أٌام / َسهر .:   استخخج مثااًل عمى الصباؽ.      ٕس 
 : ما داللة كل مغ :  ٖس 

ـُ ِمْلَء ُجُفػني :  .أ   9190وزارة      . راحة الككر ، واالـهئًاىأَنا
 الًاس.الخمق :   .ب 
ٌٍ بسهولة.كيديخ الخمق َجخَّاىا كيخترع:  .ج  ٌٍ الكلهات وؼذم الوظول إلى هزه الهػا  ؼهق وػا

   

 المعنى جذرها الكمسة

 َفطزٖا ؾاضز٠ ، قكا٥س غا٥ط٠ ُتط٣ٚ بهٌ َهإ شرد َشَواِردِ 
  9102وزارة                           األقٌ جّطا٤ٖا ، مبع٢ٓ َٔ أجًٗا جرأ َجّراَىا
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9-  َُِ ْ  َ ُ ِمَ رررْ أِن ُ ُ رررّْبُه ُ ررر َُ  َُرررْ َمرررِ  

 

 ُكررررن  شررررَِ  َجُررررَ كِ  َ ررررَ  ُ   ّو رررر اُ  ْ 

 
 

 
   فكرة رئيسّية ( )                                                                                    شرح البيث

َّ ك٢ء عبلإٔ ٗ ػ٤ِ٘ب  ٣وُؼُت٣ب ٖٓ         ٣ؼ٢٘ ال ٣شِلٌْ أدض ٝال ٣ٌٕٞ ُ٘ب ٌْٓ٘ ثضٍ. ،  ال ه٤ٔخ ُٚثؼضًْ  ٗجضٙهْٜ ، ً
 : عاتب الّذاعخ سيف الّجكلة بمباقة كتأدب . كّضح ذلظ في ضػء ىحا البيت. ٔس 

ٍّق الّذولة ، وال أحذ  أو أى َكوى  َهكي أى َخلق سٍق الّذولة ؼًذ الهتًبً ،ال َستؿٍغ االلتراق ؼي س

 للشاؼر وًه بذل.
  9102وزارة    ؼاـكة الحّب.:  ما العاشفة البارزة في البيت ؟    ٕس 
  وجذاى / ؼذم .:   استخخج مثااًل عمى الصباؽ.     ٖس 
 : ما داللة كل مغ : ٗس 
 . إظهار الحب والػتابيا مغ يعد عميشا أف نفارقيع  .  - أ

 وكاٌة سٍق الّذولة ٌم قلب الّشاؼر ، وؼذم قذرته ؼلى وكارقته .كججانشا كل شيء بعجكع عجـ  :    - ب
  

َّْمررَ م رر ُكِ   أَُ ُ َ ررَْمررْ كررَْن   -11  جَ ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َّْ رررررْ أَمررررر ُ    َُْكُ  م ررررر  أم  ُ رررررِ  أنب أِمررررر

 

 
  .ًّ٘ب هغ٣ج٤ٖ ك٢ أُّٞصح ،  ُٞ  ٝئًغآٌْٓب أعضعٗب ثجّغًْ ،          شرح البيث

 أْمَخُكُع ِمغ أمِخَنا( ؟:  ماذا قرج الذاعخ )  ٔس 
 اؼتقادٌا لكن بحبكن .أورٌَِا :   أْوَرُكُن :  اؼتقادكن لًا بحبكن      ،              

 

 :  فخؽ في السعشى بيغ كّل كمستيغ تحتيسا خّط فيسا يمي : ٕس
 .أجَذرٌَا                             ِمنُُكْ تَخكرَِمٍة                 مَْو ٔٱّن ٔٱْمَرُُكُ ِمن ٱٔمِراَن ٔٱَممُ  ٔٱخوََلنَاَما َكَن  .أ 

ُت .       ثَوَب امخغّزل             ؤٱصححت غن ػي امغَور مبؼزل ٔٱخولُت مؼمري منئ قاؿ البحتخي :  .ب  ٍْ   أبل
  : في البيت الدابق سبب كنتيجة . أك ما ىػ شمب الّذاعخ مغ سيف الّجكلة ؟ ٖس
 لو كًتن تحبوًٌا للقرب وًكن  كها ٌحبكن ، لكًتن تكرووًٌا.     
  

        .احترام الطذَق: في البيت الّدابق قيسة ايجابّية . اذكخىا .   ٗس

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

ٌّ ؾ٤ٞ صتسٙ أٚ ْسضن٘ ٚجس ِوجداهُيا ُُكَّ يشءٍ  ٜكعب ععظ ًَِؼزه   ن
    ال ق١ُٝ ي٘ عسّ ػََدمُ 

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

َْا خًل ٔٱخوََلنَا  املعا١ًَ بهطّ ٚغدا٤ نطّ تَخكرَِمةٍ  أجَسض
    ايكطٜب أَِ ٔٱَممُ 
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ْ ُكُ  مررْ هررْاَل حْس ررُ َ ْ   -11  إِن كررَْن َسرر

 

ٍِْ ُفَعررررررْ    إذا أِبضررررررُْكُ  أُ رررررر ُ  جُلرررررر

 
         

   شرح البيث

   ْٕ ًٔب ٝال أكز٢ٌ ٓ٘ٚ ٖٓ كّضح ٝعؼٚ .  ث٤٘٘ب ًبٕ ٓب هبُٚ اُذبؿض ٝاسزِوٚ اُٞاك٢ ئ                                ٣ُغ٤ًٌْ ٣ٝـُغًْ ، كال أعض ثٚ أُ
 

ا ، وؼاتبه ؼلى سهاؼه كالم الواشٍي لٍه .: ماذا يطيخ لظ في ىحا البيت؟  ٔس ًٍّ  ؼتاب الّشاؼر لسٍق الّذولة جل
 إْى كاَى َسّركُُن وا قاَل حاِسُذٌَا .ساع سيف الّجكلة لمػاشيغ عغ الستشبي  ؟ : أيغ تجج است ٕس
   البٍت الحادي ؼشر .: أشخ إلى السقصع الحي يجؿ عمى محبة الستشبي لديف الّجكلة .   ٖس
 وؤلن .    قول الحاسذَي والوشاَة به ؼًذ سٍق الّذولة .             : ما السعشى السجازي لكمسة ) الجخح ( ؟  ٗس
 ظّور رؼا سٍق الّذولة ؼًه بذواء شاٍف َجػل جرحه ـٍر (.  فَْل جلُْرحٍ ٕاذا ٱْٔرضاُُكُ ٔٱمَمُ : كّضح الّرػرة الفشّية )  ٘س
 

ُّْفررر    -12  َوَجِمَ َ رررْ ُ رررِ  َبَ ِمرررُ ِ  ذاُ  َمُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ََررررر  ذ َمررررر ُ   َْ   أِررررررّن ا     إنب امُلُرررررّْب

  

 
           ٕ دّن أُؼغكخ ، أَٛ اُؼوَ ٣غاػٞ اُز٢ ئٕ أدـ٘زْ ٓغاػبرٜب كِٖ ر٤ٌغ ؛ ألٕعٔؼز٘ب أُؼغكخ    شرح البيث

 ػٜٞص ٝطْٓ ال ٤ٌ٣ؼٜٞٗب .                                                                          كبُٔؼبعف ػ٘ضْٛ                        
 
 الحكهة .: ما الغخض الذعخي الحي بخز في ىحا البيت ؟   ٔس 
 : بخزت الحكسة في أشعار الستشبي ، اذكخ أبياًتا تزّسشت الحكسة في القريجة ، ككّضحيا .  ٕس 

ٌٍ ؼشر : الهػارف ؼًذ أهل الػقول ؼهود ورون ال َػٍػوٌها.          البٍت الثا
 

 .لواجبالّتزكٍر با : ما أسمػب العتاب الحي لجأ إليو الّذاعخ لعتاب سيف الجكلة الحسجاني في ىحا البيت؟ ٖس

  9190+9102وزارة                                                                                                                                                                                                                                  

   9102وزارة                       روو الػقول الّراجحة ، ووًهن سٍق الّذولة.    داللة ) أىل الشُّيى (  ؟ : ما ٗس
 9199وزارة   . االلتسام بالػهود: في البيت الّدابق قيسة ايجابّية . اذكخىا .   ٘س
 ظّور الهػرلة بٍي شخطٍي بالػهذ  .: كّضح الّرػرة الفشّية ) إّف الَسعاِرَؼ في أْىِل الشَُّيى ِذَمُع (   ٙس
  

ُْك ِ   -13 َ رر ُّرر َن ُ َ ررْ َ ِمّررَْ فُمُ ممُ   كرر  َت

 

 

   ُ َْ َُْب ات مررررررْ َترررررر ُت َن َوا ُكرررررر  َوَُكممرررررر

 
   

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

ُُكُ   ٜكبٌ باألَط ضضٞ ٔٱْرضاُُكُ  أفطحهِ غطض َسَّ

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

 ُُْ َْ َىى اعتٓٝتِ ضعٞ َرَغ ١ُّٝٗ ، ٖٚٞ ايعكٌ ْٗٞ اهُّنه  َفطزٖا اي

١َّ ، ٖٚٞ ايعٗس شَِ ِذَممُ      َفطزٖا ايّص

27



28 
 

     

 
   شرح البيث

   9102وزارة     .ِٞٗٚ ٌٓغٝٙ ػ٘ض اهلل ٝػ٘ض اٌُغاّرِِجٕٞ إٔ رِذوٞا ث٘ب ػ٤ًجب رؼ٤جٞٗ٘ب ثٚ ك٤ؼجؼًْ ٝعٞصٙ ، ٝٛظا اُظ١ رلؼ
 

                    أى َجذوا ؼًذه ؼٍوبًا .: ما ىػ مصمب الحاسجيغ في الستشبي ؟  ٔس
      اؼتذاد الّشاؼر بًكسه.بساذا يعتّج ) يفتخخ( الّذاعخ في ىحا البيت؟       : ٕس

     ) اؼتّذ/ التخر (الّشاؼر بًكسه وتحذًَا الحاسذَي أى َجذوا له ؼًٍبا وؼجسوا ٌم رلك ٌم ٌظره.       
 وا تكػلوٌه وكروه ؼًذ هللا وؼًذ الكرام.،  أسلوب الزم األسمػب في رّد الستشبي عمى الحاسجيغ ؟  العاشفة أك : ما ٖس

 : كّضح الّرػر الفشّية التالية :  ٗس
ُِؼِجُزُكْ  ( أ َْحًا ف ًْ ظػٍب ووػجسٍ . .   ُك ثَْطوُُحوَن مَيَا َغ  ظّور الػٍب بشًء َُؿلب. وظّور الػٍب بش

 ظّور البحث ٌم ؼٍوب الًاس بشًء وكروه ٌم الذَي والُػرف ..   َوٍَْكَرُه هللا ما ثَبٔثُوَن َوامَكَرمُ   ( ب
 

           
                          شرح البيث

ٍّٞ ئ٠ُ ؿ٤غ١ ٖٓٔ اػزبص ػ٠ِ ػِب٣بٙ ٝثّغٙ . ٣وٍٞ : ٤ُذ   ٓب ٣ُو٤ج٢٘ ٖٓ ؿ٤ق اُّضُٝخ ٖٓ ؿشَ ٝئ٣ظاء ٣زذ
 

 الّتحّسر.التهًً  وَكٍذ ؟    كما داللتوالبيت ، ىحا :   ما األسمػب اإلنذائي في  ٔس
 : ما داللة كل مغ :  ٕس
 سٍق الّذولة.:       امَغَمامَ      .أ 

 9191وزارة  .إَزاء سٍق الّذولة وسخؿه ؼلى الّشاؼر:   َصواِغُلو .ب 
ََيُ  .ج   .لآلخرَي ؼؿاء سٍق الّذولة :         اَّّلِ
 

 9190+  9102وزارة : كّضح الّرػرة الفشّية في البيت الدابق .  ٖس
 ظّور الّشاؼر سٍق الّذولة سحابًا ، وظّور إَزاء سٍق الّذولة ظواؼق تًتج ؼي هزا الّسحاب ، 

 واـرًة. ـٍوًواكها ظّور ؼؿاَا سٍق الّذولة إلى ـٍره 
    

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

 أقخاب األخالم ايعاي١ٝ نطّ  امَكَرمُ  ال تكسضٕٚ عًٝ٘ عجع  ًُؼِجُزُكْ 

  رظ    ر   َ ر ا  ُ  ُ   ُ ِمَا ا َغَعرَْ  ا  -14

 

َُ   إ  َمررررررِ    ِ ررررررَ ُب      ا رررررر  َُُ ُُررررررُُْ 

 
 المعنى جذرها الكمسة

 َفطزٖا ايػُا١َ، ٖٚٞ ايّػخاب١ غُِ امَغَمامَ 
 مجع قاعك١ ، ٖٚٞ ايٓاض اييت تػكط َٔ ايػُا٤ يف ضعس ؾسٜس قعل َصواِغُلو
ََيُ   9102وزارة              بطم ٚضعس َفطزٖا زمي١ ، ٖٚٞ املطط ٜسّٚ يف غهٕٛ َٔ غري زِٜ اَّّلِ
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                                                         9102وزارة : كّضف الستشبي بعًزا مغ مطاىخ الصبيعة ، أشخ إلييا ، كبّيغ الكيسة الفشّية لتػضيفيا.  ٗس

ََن ، الطواؼق ( جاءت لخذوة التجربة الشػورَة ؼًذ الّشاؼر ، ووًسجًها وػها ، لهثاًل:  ) الَؿهام  ، الذِّ

وظق الهؿر ووتػلقاته ََِشً بحسى الّشاؼر، وؼتابه ، وتًسجن وغ الككرة التً أراد الّشاؼر إَطالها ٌم 

 .    ى البٍت ، بها َذل ؼلى قذرته ٌم استلهام ؼًاظر الؿبٍػة ٌم ظور شػرَة.وػهو

َِْحُ رر َ  -15  أَب  ا  برَ   َُ َ لررمح كررن  َم

َْكممَ    -16  َممْم    ررَْ ررِ   ُضررَع َاُ ررت ِ  َترر

َْحب ممررَا  رر  ُهررِ ٍ  َوُهرر  ُهررَ ُبوا  -17  إذا َت

 

  

  

َبرررررَْ ُ   َتِورررررَ   نب جَرررررْ    ْ ُسرررررُ  ا َ   ا 

َُِ ُ َمِشرررررررُ َ  ب مُلرررررررِ    َ رررررررَ ُ  َو  ِ رررررررُ 

ْباح   َن ُرررررررر ُ  َُِ  فرررررررْ   أِن   ُت رررررررّْبُه

 
  

   
         شرح األبيات 

َّ ٓغدِخ ال 51   وِؼٜب اإلثَ أُـغػخ ، ُجؼض ٓ٘بُٜب ، ٝال  ر٤ِوٜب ُلّضح أٛٞاُٜب.ر( ٣ٌِّل٢٘ اُُجؼض ػٌْ٘ هِغ ً

ّٖ ُٖٔ ّٝصػزْٜ ٗضّ ػ٠ِ ٓلبعهز٢ ُْٜ ، ٝأؿق ػ٠ِ عد٢ِ٤ ػْٜ٘ .51  ( ئٕ هوْضُد ٓوغ ٤ُذضص

 .  االثزؼبص بعٝا  كْٜ اُظ٣ٖ اسزٝئثوبئي ث٤ْٜ٘ ُْٝ ٣لؼِٞا ،  ػٖ هّٞ ْٝٛ هبصعٕٝ ػ٠ِ ئًغآي  عدِذئطا ( 51
 
 فخؽ في السعشى بيغ كّل كمستيغ تحتيسا خّط فيسا يمي : :  ٔس
ُسُ  اميَّوىٔٱَرى  ( أ َخِلّل ُّبا امَوّخاَدُة امره  البػذ.              ًَلذَضَِن ُكَّ َمْرَحةَلٍ           َّل جَس ْ

ـِ كليَذ لو ماٌؿ كال مػرٌد ، فكانت تعمُف فخَسو ، كتُجؽُّ  ( ب  لجابتو. الشَّػى تدكجت أسساُء بشُت أبي بكخ الّدبيَخ بَغ العّػا
 جهغ ٌواة ، وهً ٌواة التهر ، أي : بزرتها.                                                                

 ؟  ، ما داللة البيت الخامذ عذخ ؟  ٘ٔىحا البيت/  : ماذا أضيخ أك أشار الستشبي في ٕس
  .  أظهر ؼتابه  لسٍق الّذولة والرحٍل إلى وًاـق بػٍذة ال تستؿٍغ الًاقة السرَػة الوظول إلٍها 
 
 ظّور البػذ بشًء َؿالبه .( . ٔٱَرى اميَّوى ًَلذَضَِن ُكَّ َمْرَحةَلٍ : كّضح الّرػرة الفشّية )  ٖس
 َشٍر إلى سٍق الّذولة أٌه سوف ًَذم ؼلى لراقه.: ماذا ُيخيج أف يذيخ الّذاعخ في البيت الدادس عذخ  ؟   ٗس

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

َخِللّ  ٜطايبين ٜٚهًفين قطٞ ًَلذَضَِن ايبعس ْٟٛ اميَّوى  ال تكطعٗا يف ايطحٌٝ قًٌ َّل جَس ْ

 ٜػتطٝعٕٛ إضضا٤ٙ قسض كََدُروا ايطحٌٝ َهطٖا ضحٌ  َرّحوَْت حَ    

َِٛخس. ٖٚٛ ضطب َٔ ايػري ايػطٜع َع تٛغٝع ارتطٛ ايٓاق١َفطزٖا : ايٛاخس٠، ٖٚٞ  ٚخس ّخاَدةُ اموَ   اييت تػري اي
ُسُ  َفطزٖا ضغّٛ ، ٖٚٞ ايٓاق١ اييت تػري ايّطغِٝ ، ٚايطغِٝ ضطب َٔ غري اإلبٌ غطٜع ، فتؤّثط يف األضض  رسؼ امره

 9190+  9102وزارة                                                                                                               بأخفافٗا يػريٖا ايؿسٜس 

ۡياً   َفطزٖا ١َُٓٝ ،ج١ٗ ايُٝني مئ َمِاِمنِيا جبٌ ع٢ً ميني قاقس َكط َٔ ايؿاّ  ضُط ُُضَ
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ۡيًا َغْن َمِاِمِنيا : ): ما داللة  قػؿ الّذاعخ  ٘س  سٍرحل إلى وطر.( ؟  منَِئْ حََرْنَن ُُضَ
 الًوق . ؟ (  حََرْننَ : مغ السقرػد في قػؿ الذاعخ : )  ٙس
 لٍحذثّي لهي وّدؼتهن ٌذم .: أضيخ الّذاعخ أىسية لػجػده ، كألع كشّجة عشج فخاقو أشخ إلى ذلظ .     ٚس

 إى قطْذُت وطر         لٍحذثّي لهي وّدؼتهن ٌذم .     : في البيت الدادس عذخ سبب كنتيجة . كّضحيسا . ٛس

ٌٍ إلٍه  أٌتن: ماذا يخيج الستشبي مغ البيت الدابع عذخ إيرالو لسحبيو؟ ٜس  (9102) وزارة تختاروى الِكراق إرا ألجأتهو

 : مغ يخاشب الّذاعخ في ىحا البيت الدابع عذخ  ؟ كإالـَ يذيخ ، كلساذا قالو ؟  ٓٔس
ه ٌم رحٍله ، قائًها رلك ؼي ٌكسه بحجته.     َخاـب ٌكسه ، وَشٍر إلى سٍق الّذولة ، حتى ال َزوَّ
 

  : ماذا حّسل الستشبي سيف الّجكلة في ىحا البيت الدابع عذخ  ، كعالـ يجؿ ذلظ ؟ ٔٔس
حّهله وسؤولٍة القؿٍػة التً وقػت بًٍهها ؛ ألٌه كاى َقذر ؼلى وًػها بإقاوة الػذل ووًغ الظلن ؼًه ، 

 وثًً الهتًبً ؼي الرحٍل ولن َكػل أًَػا . 

 ؼلى اؼتسازه بكراوته وؼذم قبوله اإلقاوة وغ إحساسه بالظلن .  ←وهزا َذل 
 

 : أشار الستشبي في ىحا البيت الدابع عذخ  بالخدارة .  ىل خدخ شي ؟ كمغ الحي خدخ كماذا خدخ ؟ ٕٔس
ي أٌه لي َخسر شًٍئا بهزا الرحٍل وغ حّبه للبقاء .  ( أ ٍّ   ب

ه وكاى َهكًهن  ( ب  ( فامّراِحووَن ُهُ ) داللة →.  إرؼاؤه ووًػه وي الرحٍلالخاسروى هن الزَي قّطروا ٌم حقِّ
 خسارتهن تكوى ٌم حرواٌهن وي شػر الهذح الزي َخّلذ ركرهن ؼلى ور السًٍي .   ( ت

 
 9102وزارة  .التػرَغ بالرحٍل أسمػب الحي لجأ إليو الّذاعخ في األبيات الدابقة لعتاب سيف الجكلة الحسجاني؟ ما: ٖٔس
 قسوة الهكارقة وظػوبتها .( ؟ حََرّحوَْت : ما داللة ) ٗٔس

 
ّ     َمكررْن    َ رر َُ  ج رر      -18 ْ  ا رر  َشرر

 

 

 

 

 

 

ْ  مرررْ َُكو رررُل اص ورررُْن مرررْ َُ  ررر ُ    َوَشررر

 ٜعٝب معناها : ،   ٚقِ/  جذرها:  ًَِصمُ  
 

  شرح البيث
  ِْ ُِخ .  وأطىءاًثلاد ُوبْ لا ًىجد ؿٌه صدًم ،  أطىءإ   الأعِبي ُب ًجٌج ًصبحثه اًعٌج واًِر
  9102+  9102وزارة    : ما الغخض الذعخّي الحي بخز في ىحا البيت ؟ ككّضحو .  ٔس

   .  أسوأ البالد وكاى ال ظذَق لٍه ،وأقبح األؼهال تلك التً تجلب الػٍب والهزّوة لطاحبها.الحكهة  
  إظهار الػٍق واأللن .: ما الغخض مغ الحكسة في ىحا البيت ؟    ٕس
ٌٍ .: مغ قرج الذاعخ بكمسة الرجيق ؟  ٖس   سٍق الذولة الحهذا
 . خلو الهتًبً وي الػٍب والهزّوة ( ؟ َوََشه ما ٍَكِسُة إَّلوساُن ما ًَِصمُ  : ما داللة ) ٗس
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 م ُ رررر  َرررررظا    ُْجررررخُل إ  ررررْ أ َبررررُ   -19

 

 ُك  رررررُ إ   أ برررررُ   ا ررررر  ب  ُضرررررعبَ هررررر   

  
 
 
 
 

 )) شرح البيت ((  :  عاتب الّذاعخ سيف الّجكلة بمباقة كتأدب . كّضح ذلظ في ضػء ىحا البيت. ٔس
ّكذ الّشاؼر أّى الزي أتاك وي ًًّ إلٍك إاّل أٌّه وحّبة ووّد ، ألّى الػتاب َجري بٍي الهحبٍي ، أ   الّشػر ؼتاب و

 .وهو دّر بحسي لكظه وٌظهه إاّل أٌّه كلهات 
 
َُّو ِمَلةٌ : ما داللة قػؿ الذاعخ : ) ٕس ًًّ إلٍك إاّل وحّبة وودّ  ( ؟ َىذا ِغخاتَُم ٕاَّّل ٔٱه   9102وزارة   . ؼتاب و
 األحباب" :   أشخ إلى البيت الحي تزسغ ىحا السعشى :: يقاؿ: "العتاب ىجية  ٖس

مُ                رَّ ٕاَّلّ ٱٔهُّو َُكِ  َىذا ِغخاتَُم ٕاَّلّ ٱٔهُّو ِملٌَة          كد ُُضَّن اَّله
 : كّضح الّرػرة الفشّية في البيت الّدابق .  ٗس

 ظّور الّشاؼر وا ٌظهه وي كالم ٌم قطٍذته بالّذر لحسي لكظه وٌظهه.     
  ألّى الػتاب َجري بٍي الهحّبٍي .: لساذا قاؿ الستشبي لديف الّجكلة : إف عتابي عميظ بالذعخ محّبة ككّد ؟   ٘س
        9102+  9102وزارة   .الػتاب: ما الغخض الّذعخّي ليحه القريجة ؟    ٙس
 ل ذلظ ؟: أكثخ الّذاعخ مغ استخجاـ األساليب اإلنذائية مغ استفياـ كنجاء كتسغٍ  . عم ٚس

 .  جاءت وًسجهة وغ حالة الّشاؼر وـرع القطٍذة ، لاستؿاع أى ًَكث آالوه ، وَبث ؼتابه      

 
     

.    : ما المقب الحي ُأشمق عمى أبي الّصػّيب الستشبي ؟   ٔس ٌّ  الّشاؼر الحكٍن، وأحذ وكاخر األدب الػرب
ٌّ ٌم حلب .  أفزل حياتو كأكثخىا عصاًء ؟: أيغ عاش أبػ الصيب الستشبي  ٕس  ٌم بالؽ سٍق الّذولة الحهذاٍ

 : مجح الستشبي سيف الّجكلة في قرائج مغ عيػف الذعخ العخبي . عمل ذلظ ؟  ٖس
 وجذ لٍه ـهوحه ٌم القائذ الػرٌب ، وٌال ؼًذه الحظوة والرؼاَة ، وخّطه بالػؿق وقّربه .

 :  ما مكانة أبي الصيب الستشبي بيغ الذعخاء ؟ ٗس
ة ، وأؼلههن بقواؼذها ووكرداتها . -ب  وي أؼظن شػراء الػرب .  .أ  ٍّ ا وي اّللؿة الػرب ًً  أكثرهن تهّك

ة. - ج ٍّ  وله وكاٌة ساوٍة لن تتح وثلها لؿٍره وي شػراء الػرب

لٍها الهتًبً سٍق الّذولة ؼلى سهاؼه أقوال الواشٍي لٍه ،  ؼاتب:  ما مشاسبة ىحه القريجة ؟   ٘س

 9102وزارة  .وخاـبه بحذَث الُهحّب الُهػاتب ، ال حذَث الُهستجذي الُهستػؿق
 براؼة لائقة ٌم ٌظن الشػر.:  ما الحي أضيخه الستشبي في ىحه القريجة ؟ ) الّدسة األسمػبية (   ٙس

 
 

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

 احت٣ٛ ضُٔ  ُُضّنَ  احملّب١ 9199وزارة      َٚل ِمَلةٌ 
رَّ  مُ  ايًؤيؤ زضض اَّله  نالّ  نًِ َُكِ

عريففففففففففف   ال فففففففففففا ر 
ّ
 الت
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اُذـبؿ٤ّخ ٓغى ٖٓ أٓغاى اُؼوغ اُّلبئؼخ ٝال ؿ٤ّٔب ُضٟ األُلبٍ ، ُٜب أؿجبة كّز٠، ٝر٘لَ ك٢ ٓٞاؿْ ٓؼ٤٘خ، 

ِِّغ. ٝاُذـبؿ٤ّخ رلبػَ ؿ٤غ ُج٤ؼ٢ّ ٣ ذضس ك٢ ٝسبهخ ك٢ ٜٗب٣خ ٓٞؿْ اُجغص، ٝك٢ ٓٞؿْ اُّغث٤غ اُظ١ ٣ٌضغ ك٤ٚ ؿجبع اُ

ـّبٓخ، أٝ  ِِّغ، أٝ ٓٞاص اُّزج٤َٔ، أٝ َكؼغ اُذ٤ٞاٗبد، أٝ أُٞاص اُ أٗـجخ اُجـْ أُشزِلخ ٗز٤جخ ٓبّصح ؿغ٣جخ، ٓضَ: ؿجبع اُ

ـّجبئغ، ٝػٖ  ـ٤ّبعاد، ٝصسبٕ اُ ْ٘ـ٤ِٖ، كًٌِب ػٖ اُضُّسبٕ اُ٘برظ ػٖ ػٞاصّ اُ ثؼي األص٣ٝخ ٓضَ أٌُبّص اُذ١ّٞ٤ اُِج

ـّجبص ٝأُالثؾ، ٢ٛٝ روَ ئ٠ُ صاسَ ًبئ٘بد هـ٤غح رؼ٤ق ك٢ اُ ـّزبئغ ٝاُ لغاف صاسَ اُـغف أٌُزّظخ  ثبٌُزت ٝاُ

اُجـْ ػٖ ُغ٣ن اُلْ أٝ األٗق أٝ أُِؾ أٝ اُذوٖ، كز٤ّٜظ األٓبًٖ اُز٢ ٝهِذ ئ٤ُٜب، ك٤إص١ طُي ئ٠ُ رُّٞض أعـبّ 

ّ٘ـ٤ظ أُوبة ٝاُّلؼ٤غاد اُّض٣ّٞٓخ أُذ٤ِخ أُـجِّ  جخ ألػغاى اُذـبؿ٤ّخ.ٌٓبّصح صكبػ٤خ رإصغ ك٢ اُ
 

 
 : ما السقرػد بالحداسّية؟ ٔس

وتًضف ٌف وواسَن وػًٍة، وراػة ٌف ٌهاَة  رلبػَ ؿ٤غ ُج٤ؼ٢ّ ٣ذضس ك٢ أٗـجخ اُجـْ أُشزِلخ ٗز٤جخ ٓبّصح ؿغ٣جخ

 ووسن البرز، وٌف ووسن الّربٍغ الصي َكحر فٍه غبار الّقلغ.
 

 9190وزارة  :  أذكخ أربعة أسباب لمحداسّية . ٕس
غبار الّقلغ، أو وواز التجهٍل، أو طػر الحٍواٌات، أو الهواز الّساوة، أو بػؽ األزوَة وحل الهؾاز الحٍويّ 

ًْسلٍي ، فؾًلا ؼي السُّراى الًاتج ؼي ؼوازم الّسٍارات، وزراى الّسجائر، وؼي كائًات ػغٍرة تػٍص ٌف البِ

 ل الغرف الهكتّظة  بالكتب والّستائر والّسجاز والهًلبس .الفراش زار
 
 :  كيف تحجث الحداسية في داخل الجدع؟ ٖس

ٍّة الى زارل الجسن ؼي كرَق الفن أو األٌف أو اللهس أو الحقي، فتّهٍج األواكي  تغل وسببات الحساس

ٍّة تؤخر ٌف الًس ٍج الهغاب والضػٍرات السووَة التً وػلت إلٍها، وا َؤزي إلى تولُّس أجسام وؾاّزة زفاؼ

ٍّة.  الهحٍقة الهسبِّبة ألؼراؼ الحساس
 

  كّضح العالقة بيغ التمّػث كمخض الحداسّية.:   ٗس 
األٌسجة   إلى الجهاز الهؾهً والتًفسً وها َؤزي إلى تهٍج  َُهكي أى تغل  جراخٍنَسبب التلوث  

 وتحسّسها.
  
 

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

ّٞ ، َا َّل س َّْل املٓتؿط٠ ؾٝع امشائؼة  خكّٛقا غ
 احملٝط ايصٟ ٜطِ أعطا٤ ايتصنري يف ايعٖط٠ طًع امّطوع شتتًف ؾتت ش ىت

 حّس٠ ايتأثط ٖٝج اهۡتَّج املعزمح١ نعغ املكذّظة
    تٓؿ٧ ٚيس ثوَّّل 

 َفطزٖا، عازّ ، ٖٚٛ َا ٜٓتج عٔ احرتام ايٛقٛز يف ايّػٝاض٠ عسّ امس َاراتغوادم 

ــّة     العامل املصرّي نصر معوض     الّثقافة الصحّية            الــحـسـاســيـ
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  السرصمحات العمسّية  التالية :  : كّضح معشى ٘س 
وجهوؼة وتكاولة وي رًلَا وهاخلة وي ٌفس الهًضأ، والتً تحهل وظٍفة وحسزة، أندجة الجدع :  ( أ

، والًسٍج الػغبً، وغٍرها وي أٌسجة الجسن   .كالًسٍج القًلٌئ

 قًوات زقٍقة جسا تضّبه الضػر ، وَتكوى جسارها وي كبقة رلوَة واحسة،: الذعيخات الجمػية  ( ب

 لتسهح للهواز الغصائٍة الغغٍرة بتغصَة الذًلَا حولها .
 

  كّضح الّرػر الفشّية .:   ٙس 
 9190وزارة  ظّور الحساسٍة إٌساًٌا َسداد حركة وحٍوَة وٌشاؽ .كتشذط في مػاسع معيشة :   - أ

 ػّور األواكي بحٍواى هائج. فتييج األماكغ التي كصمت إلييا :  - ب
 ػّور األجسام الهؾازة بالهولوز.  :   تػُلج أجداـ مزاّدة دفاعية      - ت

 
ُِٝذـبؿ٤ّخ أٗٞاع ػّضح ؛ٜٓ٘ب دـبؿ٤ّخ اُجِض، ٝدـبؿ٤ّخ اُجٜبػ اُّز٘لـ٢ّ،اُز٢ رلَٔ دـبؿ٤ّخ اُّوضع)اُغَّْثٞ اُووج٢ّ( 

ك٢ ٝؿبئض ؿغف اُّ٘ٞ رّزجٚ أثٞاؿٜب ثلٌَ عئ٤ؾ ئ٠ُ  اُُلِغ٣بدٝدـبؿ٤ّخ األٗق، ٝهض صجذ ػ٤ًِّٔب  ٝعٞص ػضص ٖٓ 

 ٞة األٗل٤خ ٝاُّغئز٤ٖ، ٝهض رـّجت اُزٜبثبد ك٢ اُؼ٤ٕٞ، ٣ٝؼصاص األٓغ سِٞعح ك٢ دبُخ ٗون ٓ٘بػخ عـْ أُغ٣ي.اُج٤
 

  السرصمحات  العمسّية التالية :  : كّضح معشى ٔس 
 الجيػب األنفية : .أ 

 بالتجوَف األٌفً ؼبر فتحات راػة، تقغ ؿهي ؼظام الجهجهة والوجه.فراغات ولٍئة بالهواء، تّتغل       

ٍّة ب  الّخْبػ القربي : .ب   سبب تؾٍق القغبات الهوائٍة، تجاوباا وغ وحٍرات وذتلفة.التهاب وسوي ٌف الهسالك الّتًفس
الًضاـ أو وفرزها بَْوؽ، وهً رلٍة تكاخر ال جًسً، تًقل الًبات وي حالة الركوز الى حالة األبػاغ :  .ج 

  9102وزارة  الػكس، ولها أطكال كحٍرة ووذتلفة ٌف الفقرَات والقحالب والجراخٍن وغٍرها.
 

  ا  وجوز ؼسز وي . استخخجيا .  حكيقة عمسّية: استشجت السقالة إلى  ٕس ًٍّ ٌف  الُفقرَاتخبت ؼله

 وسائس غرف الًوم تّتجه أبواغها بضكل رئٍس إلى الجٍوب األٌفٍة والرّئتٍي .
 

ٍّة الجهاز الّتًفسًّ . : اذكخ أنػاع الحداسّية . ٖس ٍّة الجلس، وحساس  9102وزارة  حساس
 
ْبػ القربّي ( كحداسّية األنفحداسّية الّرجر)ال:  ٗس ٍّة الجهاز الّتًفسًّ.؟إلى أي نػع مغ الحداسّية تشتسي. خَّ          حساس

                                                                                                                                                                                                       
                  ئج غخؼ الشػـ ؟:  ما الشتيجة الدمبّية مغ كجػد عجد مغ الُفصخيات في كسا ٘س
 تُسّبب التهابات ٌف الػٍوى، وَسزاز األور رقورة ٌف حالة ٌقع وًاؼة جسن الهرَؽ.   

 

 المعنى جذرها الكمسة

ّٝج ٚثٛضإ هلب اهۡتاِإت  تٗ

ِّغاد اُج٤ضح  ُِٔ ٣ٌٖٝٔ اُٞهب٣خ ٖٓ رِي اُلِغ٣بد ثزـ٤٤غ اُٞؿبئض ػ٠ِ كزغاد ٓزوبعثخ، ٝاؿزؼٔبٍ ٓٞاص اُز٘ظ٤ق ٝاُ

ِّج٤ؼ٢ّ  ثضًُب ٖٓ اُو٘بػ٢ّ ك٢ اُٞؿبئض، ًٝغٝعح اُز٣ٜٞخ اُضائٔخ أُـزّٔغح ُِٔ٘بػٍ، أؿجٞػ٤ًّب، ٝاؿزؼٔبٍ اُوِٖ اُ

ٝرؼغ٣ي ٓذز٣ٞبد اُـغف ألكؼخ اُلٔؾ ٖٓ ٝهذ ئ٠ُ آسغ؛ ُزؼو٤ٜٔب ٖٓ اُجغاص٤ْ، ئًبكخ ئ٠ُ رجّ٘ت رٌض٣ؾ دجغح 

ّٞس اُز٢ ٣ـز٘لوٜب اُ٘بئْ ك٢  اُّ٘ٞ ثبُٔالثؾ سبعط أٓبًٜ٘ب، ٝرجّ٘ت رغى األدظ٣خ ك٤ٜب ؛ ألٜٗب ٖٓ أْٛ ٓوبصع اُزِ

 أص٘بء ر٘لـٚ.
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 ع بعس مدببات حداسية الّرجر كاألنف كالجمج َمَعشا في البيػت، كيف نقي أنفَدشا مغ خصخ اإلصابة بيا؟يّ كَ تُ  :  ٔس

َهكي الوقاَة وًها بتغٍٍر الوسائس ؼلى فترات وتقاربة، واستػهال وواز التًظٍف والهقهرات الجٍسة 

ا،  ًٍّ واستػهال الققي الّقبٍػًّ بسالا وي الغًاؼًّ ٌف الوسائس، وؿرورة التهوَة السائهة والهستهرّة أسبوؼ

للهًازل، وتػرَؽ وحتوَات الغرف ألطػة الضهس وي وقت إلى آرر، لتػقٍهها وي الجراخٍن، ؼًلوة ؼلى 

ًّب ترك األحصَة فٍها.     9102وزارة      تج
 
 ٖٝٓ أٗٞاع اُذـبؿ٤ّخ أ٣ٌب دـبؿ٤ّخ اإلٗـبٕ ٗذٞ ٗٞع ٓؼ٤ّٖ ٖٓ اُـظاء؛ كأ١ّ ٗٞع ٖٓ اُجغٝر٤٘بد اُـظائ٤ّخ اُز٢  

ٌَْ هجَ ٝهُٞٚ ئ٠ُ األٓؼبء، ٝئُّب   آزوبم اُجغٝر٤٘بد ؿ٤غ أٌُٜٞٓخ.  َهُؼت٣ز٘بُٜٝب اإلٗـبٕ ال ثض ٖٓ إٔ ٣ُٜ

ًٗب آزوبم ٛظٙ اُجغ ّٕ اُشِٞعح ك٢ ٛظٙ اُذبُخ رٌٖٔ ك٢ رؼبَٓ أٓب اطا اؿزِبػذ األٓؼبء أد٤ب ٝر٤٘بد ثوؼٞثخ، كا

ّٕٞ أعـبّ ٌٓبّصح رزوّضٟ ُٜب، ك٤٘زظ ػٖ طُي رلبػالد ٤ٔ٤ًبئ٤ّخ  اُجـْ ٓؼٜب ػ٠ِ أٜٗب أعـبّ ؿغ٣جخ، ٝػ٘ضٛب رزٌ

ّ٘ٞع ٖٓ اُذـبؿ٤ّخ ٛٞ ٓؼبعى ٤ٔ٤ًبئ٤ّخ رذضس ث٤ٖ أ١ّ ثغ ّٕ ٛظا اُ  ٝر٤ٖ رؼغف ثأٓغاى اُذـبؿ٤ّخ، ٣ٌٖٝٔ اُوٍٞ ئ

ّٕٞ ٖٓ أٗـجخ  ؿظائ٢ ٣٘جخ ك٢ اُٞهٍٞ ئ٠ُ سال٣ب اُجـْ أٝ أٗـجزٚ ٖٓ ؿ٤غ ٌْٛ، ٝث٤ٖ األعـبّ أٌُبّصح  اُز٢ رزٌ

 اُجـْ ؛ ُذٔب٣زٜب ٖٓ ٛظا اُجغٝر٤ٖ اُـغ٣ت اُظ١ ٣جت اُّزوّض١ ُٚ.

 
    

  السرصمح العمسّي التالي :  : كّضح معشى ٔس 
بروتًٍات تتواجس ٌف السم والسوائل الجسهٍة األررى َفرزها الجسن إلؿػاف األجداـ السزادة :  ( أ

 9190 + 9191 + 9102وزارة           األجسام الغرَبة وي بكتٍرَا وفٍروسات وغٍرها.
 التحّدذ الغحائي. ( ب

رذـؾ رـججٚ ثؼي اُجغٝر٤٘بد اُـظائ٤خ اُز٢ روَ ئ٠ُ سال٣ب اُجـْ أٝ أٗـجزٚ ٖٓ ؿ٤غ ٌْٛ ، كزذضس رلبػالد ث٤ٖ 

 ٛظٙ اُجغٝر٤٘بد ٝث٤ٖ األعـبّ أٌُبصح ُٜب رـجت اُذـبؿ٤ّخ . 
 
 : لكل جدء في جدع اإلنداف عسل محجد . أشخ ذلظ مغ الشز .  ٕس

ٍّة التً َ تًاولها اإلٌساى ال بس وي أى َُهَؾن قبل وػوله إلى األوػاء، وإاّل َػُػب أيّ ٌوع وي البروتًٍات الغصائ

 اوتغاظ البروتًٍات غٍر الههؾووة.
 

 : ما الشتيجة إذا استصاعت األمعاء أحياًنا امتراص ىحه البخكتيشات برعػبة، ؟ ٖس
 الذقورة ٌف هصه الحالة تكهي ٌف تػاول الجسن وػها ؼلى أٌها أجسام غرَبة، وؼًسها تتكّوى أجسام وؾاّزة   

ٍّة .  ٍّة تػرف بأوراؼ الحساس  تتغّسى لها، فًٍتج ؼي شلك تفاؼًلت كٍهٍائ

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

 إظٗاض عطض ثؼًرض ٚغا٥ٌ اذتُا١ٜ َٔ األَطاض ٚقٞ اموكاًة
 ايػطف١ حجط جحرة ابتعاز جٓب جتية
 نا٥ٓات ح١ٝ ، تٓكٌ األَطاض امُلعس١ٜ َفطزٖا ُجِطثّٛ أٚ جطث١َٛ    جطثِ جراثي

  9102وزارة         األؾٝا٤ بعطٗا فٛم بعض جعٌ نسؽ حكدٌس

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

ُِٔ حۡكن  تٛاجٗٗا قسٟ ثخصّدى ميا َكسضٙ حٝح ٜٛجس  َن
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  9199وزارة : كّضح الّرػرة الفشّية التالية :  ٗس 
 أي بخكتيغ غحائي ... كبيغ األجداـ السزاّدة لو ( . ) .. الحداسّية ىػ معارؾ كيسيائية تحجث بيغ

ٍّة وػركة، وػور البروتٍي الغصاٌئ واألجسام الهؾازة جٍضٍي َذوؿاى هصه الهػركة.  ػّور الكاتب الحساس
 

ٝهض رـّجت ثؼي األؿظ٣خ اُذـبؿ٤ّخ ُإلٗـبٕ ٖٓ ٓضَ اُِّجٖ، ك٤ؼّض عؼ١ء اُجغٝر٤ٖ ك٢ اُِجٖ ٓـإًُٝب ػٖ دضٝس 

، ٣ٝوبدت االٗزلبر ٓـن ٝئؿٜبٍ أُؼضح٘ٚ، ٝهض رذضس ٖٓ ؿٌغ اُِجٖ )اُالًزٞػ( اُظ١ ٣ـجت اٗزلبًسب ك٢ اُذـبؿ٤ّخ ٓ

ـّٔي.       ثؼض كزغح ٝع٤ؼح ٖٓ ر٘بُٝٚ، ٖٝٓ األؿظ٣خ األسغٟ اُز٢ رـّجت اُذـبؿ٤ّخ ُضٟ ثؼي األكشبم اُج٤ي ٝاُ
 املع٢ٓ   الكمسة

 اْتفاّخا يف املعس٠غهط ُثٓا٥ٞ ٜٛجس يف اذتًٝب َٚؿتكات٘ ٜٚػبب  سكر انونب )امٗلنخوز(
 جصضٖا ٚجع ، ايككري٠ اموجزية

 
    اللّبي، سكر اللبي )الًلكتوز(،البٍؽ،الّسهك. .: ما األغحية التي قج ُتدبب حداسية لإلنداف؟  ٔس    
 وإسهال.اٌتفاخ ٌف الهػسة، وغع : أذكخ َعخضيغ لػ )حداسية المبغ( .      ٕس   
 تجًب األكػهة التً تسبب الحساسٍة .ما أىع شخؽ الػقاية مغ الحداسّية ؟  :  ٖس   

 9190وزارة  َوِػسة وِوْػسة . اضبط بالذكل حخفي السيع كالعيغ في كمسة ) معجة ( . :   ٗس 

ّٔخ ػٞآَ ُج٤ؼ٤ّخ هض رـجت اُذـبؿ٤ّخ، ٓضَ صععبد اُذغاعح اُؼب٤ُخ أٝ أُ٘شلٌخ كًٌِب ػٖ أكؼخ اُلٔؾ، ٝرظٜغ   ٝص

أٝ  اُغَّْث٣ّٞخأػغاى اُذـبؿ٤خ ٛ٘ب ثبُو٢ء ٝاإلؿٜبٍ ٝأُـن أُزٌغِّع ك٢ اُجِٖ أٝ اُؼِؾ أٝ اُّغكخ أٝ األػٓبد 

لبعٛب ث٤ٖ األُلبٍ، ٝهض رظٜغ أٝعاّ ٝاٗزلبسبد ك٢ ٓ٘بُن ٓشزِلخ ٖٓ اُِلخ اُجِض١ّ أُؼغٝف ثبألًؼ٣ٔب اُز٢ ٣ٌضغ اٗز

ًًب ُإلهبثخ ثبُذـبؿ٤ّخ ك٢ٜ أٗـجخ اُجِض ٝاألؿل٤خ أُشب٤ُّخ ُِجٜبػ٣ٖ: اُجٜبػ  اُجـْ. أٓب أًضغ أٗـجخ اُجـْ رؼّغ

 9199+9191وزارة                                                                                                               ا٢ٌُّٜٔ، ٝاُجٜبػ اُز٘لـ٢ّ.
  

 السرصمح التالي :    األغذية السخاشية :  : كّضح معشى ٔس 
 واألشٌٍي واألٌف، تستذسم ٌف الهؾن واإلفراز.تبقًٍات تتواجس ٌف أواكي وذتلفة ٌف الجسن كالفن 

 

 :  أذكخ َعخضيغ لػ ) الحداسّية الشاتجة عغ درجات الحخارة السختفعة أك السشخفزة (. ٕس 
بْوَّة      القًء واإلسهال والهغع الهتكرِّر ٌف البقي أو الػقس أو الرطح أو األزوات الّر

   أو القفح الجلسيّ الهػروف باألكشَها، وقس تظهر أورام واٌتفارات ٌف وًاكق وذتلفة وي الجسن.    
 :  ما أكثخ أندجة الجدع عخضة لإلصابة بالحداسّية؟ ٖس 

ٍّة للجهاصَي: الجهاز الهؾهًّ، والجهاز التًَّفسًّ.          أٌسجة الجلس واألغضٍة الهذاك
 
 التقلٍل وي التػرُّؼ إلى البرز وزرجات الحرارة الهرتفػة .الحداسّية ؟ ما أىع شخؽ الػقاية مغ :  ٗس 

 املع٢ٓ الكمسة املع٢ٓ   الكمسة
 جصضٖا فطٌ . ظٜاز٠ّ فضًٗل  اغِ إؾاض٠ مبع٢ٓ ٖٓاى  مثّة 
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ٝرو٤ُت اُذـبؿ٤ّخ أُال٤٣ٖ ٖٓ اُجلغ ك٢ ع٤ٔغ أععبء أُؼٔٞعح، ٝهض أكبعد ثؼي اُّضعاؿبد ئ٠ُ إٔ ُِٔغأح صًٝعا 

 ّّ َّ اُزغ٤ًت اُج٢ّ٘٤ ُأل أؿبؿ٤ًّب ك٢ اُٞهب٣خ ٖٓ ٛظا اُّضاء ػ٠ِ ٗذٞ ػبّ، ٝدـبؿ٤ّخ اُجٜبػ اُز٘لـ٢ّ ػ٠ِ ٗذٞ سبم ؛ أل

ٖ د٤ش االؿزؼضاص اُٞعاص٢ّ ُُِٔٞٞص ُإلهبثخ ثأٓغاى اُذـبؿ٤ّخ. ٝرؼصاص ٗـجخ أكّض رأص٤ًغا ٖٓ اُّزغ٤ًت اُج٢ّ٘٤ ُألة ٓ

ًّضد ثؼي اُّضعاؿبد إٔ  ّٔبد، ٝأ اإلهبثخ ثٜظا أُغى ًِّٔب ًبٕ األسٞاٍ ٝاُشبالد أُوبثٕٞ ثٚ أًضغ ٖٓ األػٔبّ ٝاُؼ

 . ٗـجخ اإلهبثخ ثبألٗٞاع اُّلض٣ضح ٖٓ دـبؿ٤ّخ اُّوضع رو٤ت اُلز٤بد أًضغ ٖٓ اُلز٤بٕ

 
 
 
   

 وجهوؼة الهػلووات الوراخٍة التً َحهلها كل كائي حً. التخكيب الجيشي" :" السرصمح العمسّي : كّضح ٔس  
 ما يأتي::   عّمل  ٕس

 ألٌها تغٍب الهًلٍَي وي البضر ٌف جهٍغ أرجاء الهػهورة.أ( الحداسية مخض مغ أمخاض العرخ . 
 راػة ٌف حال ٌقع وًاؼة الجسن .  ؼلى كل وي َغاب به ززَاز رقورتهاليجػز االستيانة بسخض الحداسّية.ب( ال 

 ألىَّ التركٍب الجًًٍ لألم أطس تأخٍراا ج( يجب عمى السخأة أف تكػف أكثخ حخًصا عمى كقاية نفديا مغ الحداسّية. 

ٍّة .   وي التركٍب الجًًٍ لألب وي حٍج االستػساز الوراٌد للهولوز لإلػابة  بأوراؼ الحساس
 

                             9190وزارة  : متى تدداد ندبة إصابة الصفل بسخض الحداسية؟ ٖس
كحَر وي األؼهام  والػّهات.            كلّها كاى األروال والذاالت الهغابوَى به أ

************************************************************************ 
  9102وزارة   . وقالة ؼلهٍة : ما نػع الفغ األدبي لجرس الحداسية ؟  ٔس                             
  ما الخرائز العامة لمسقالة العمسّية ؟  ٕس : 

 استذسام الهغقلحات الػلهٍة. وحل: الربّْو القغبً، الُفقرَات، سكر اللبي... إلد    - أ

ٍّة لإلٌساى. - ب  االستًاز إلى الحقائق. وحل: تسبب بػؽ األغصَة الحساس

ٍّة.وذاكبة الػقل : استذسام لغة  - ت ٍّة وباطرة، وٌسرة الّغور الفً  ؼله

 بّيغ إلى أي مجى ُكّفق الكاتب في عخض السػضػع بذكل كاضح كمفيػـ، كفي تثكيف الستمّقي صحيِّا ٖس : 
ا ٌف إَغال فكرته إلى حس كبٍر؛ كالتأثيخ فيو.  أك اذكخ الّدسات الفشّية لكاتب الشز :                 كاى الكاتب ووّفقا

 .تسلسل األلكار  -3 شلك بلغة سهلة واؿحة ؼرؼ   -2 سهات الهقال الػلهًألٌه التسم   -1

ٌٍ الهباطرة   -4    االؼتهاد ؼلى الحقائق الػلهٍة  -5 قغر الػبارات والهػا

ٍّة وشكر أسبابها راكب الػقل ال الػاكفة   -6  ( وأٌواؼها وأؼراؿها وكرق الوقاَة وًها) ؼرّف الحساس
 

  ٌف تكًولوجٍا تحلّل األحهاؼ األوًٍٍة . ٌغر وػوؼ، ؼالن وغريّ ، حاػل ؼلى السكتوراه . : عّخؼ بكاتب السقاؿ ٗس 

 ما أىع مؤّلفات ككتب نرخ معػض؟  ٘س : 
 .    الغصاء والوقاَة وي األوراؼ . 2التكًولوجٍا الحٍوَّة لهًتجات اللبي الحاٌوَة .           

 

 9199وزارة   الغصاء والوقاَة وي األوراؼ . ككتب نرخ معػض؟مغ أيغ ُأخح درس ) الحداسّية ( مغ مؤّلفات  : ٙس 

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

١ّٝ أٚ املػه١ْٛ عُط املؼمورة ْٛاحٞ ضجٛ ٔٱرجاء  األضض املبٓ
 ايتجٗٝع عسز الاس خؼداد املطض ز٤ٚ اَّلاء

    
ثجحدث الفقرة غن غوامن ٕارثفاع 

هشبة ٕاصابة الطفن بمرض 
ة  ٌّ                              9199وزارة          الحشاص
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(0) 
ه جُب غوَم ًأ وطوي

ٔ
 طأ

رطُم لوحًة للّشْوِق ثضنُن رحلَة الّشمِن 
ٔ
 وا

حمُلهأ وثحمُلوي
ٔ
رفٌع راًًة للُحّبِ ا

ٔ
 وا

هوى
ٔ
ه جٌب هوَّ مأ ا

ٔ
 طأ

 ْحلو إلى الَوَطِن ومأ ًَ 
ّهَم الُبْشسى 

ٔ
ذهُس ا

ٔ
 طأ

 وهوُّ الذٌس للَبَشسِ 
      *** 

مأ هجَفْت  ثي هلَّ
ٓ
 فأ

ْوق ثطلُبوي   ِظالُل الشَّ

ثي هّلمأ امجّرْت 
ٓ
 هْي ثػأهَكوي ذراُغَك وا

 بشوٍق ثّم ثحُضَو وي
مأ ههَضْت  ثي هلَّ

ٓ
 طأ

ْهُر ُربأَك  وي الطُّ
ُ
ل
ٔ
 ثضأ

مأِء والكمسِ 
ْ
ل ثي في شػأِع الّشمِص والظَّ

ٓ
 طأ

رِجُع 
ٔ
بىطأ  َطْوًغأ للرُّ

حمُو ُغسبجي شوًلأ
ٔ
 وا

وجأِع والِمَحِن 
ٔ
ًأِم وال

ٔ
طوي رحلَة ال

ٔ
 وا

مأ ثرغو
َ
ثي حأل

ٓ
 طأ

 بال دٌٍو 
 ول طٌسٍ 
 ول ُطفِن 

 غشًًشا هوَت ولجْبَق 
ًأِم ًأ وطوي

ٔ
 مرى ال

 
  
 
  
   
  
 
 

 المعنى جذرها الكمسة

 9191وزارة                                   مجعٗا ايُبَؿط، خرب غاض  بؿط  امخُّْشى
 اْبػطت  َسز امذّدْت 
ىب  َفطزٖا ايطَِّب٠ٛ ، َا اضتفع َٔ األضض ضبٛ  امره
ُٜط٣ نارتٝٛط   9199وزارة  ؾعع   شؼاعِ   ايط٤ٛ اايصٟ 
 9190وزارة   َفطزٖا امِلِخ١ٓ ، ايؿس٠ ٚايبال٤  ستٔ  امِلَحنِ 

 محمود فضيل التل       وأنت الُحّب يا أردن           سأكتُب عنَك يا وطني    

                                         

  
 

 ٣ؼّجغ اُّلبػغ ػٖ كٞهٚ ئ٠ُ ُٝ٘ٚ د٤ٖ ًبٕ ثؼ٤ًضا  ػ٘ٚ ،  

 ًزبثخ هو٤ضح ك٢  ُٝ٘ٚ .ك٤ضكؼٚ كٞهٚ ئ٠ُ 
 
ّٞع ٛظٙ اُوو٤ضح ُٞدخ ع٤ِٔخ ثٔب ك٤ٜب ٖٓ ػجبعاد    ه

  ٣غكغ عا٣خ دّجٚ ٝظ١ ٣ـٌٖ ٝعضاٗٚ  ٣جؼضٜب ئ٠ُ اُُٖٞ اُ

ّٕ رؼج٤ًغا ػٖ د٤٘٘ٚ    ٝاٗزٔبئٚ ئ٤ُٚ .ُألعص
 

َّ ٓب ٤ِ٣ن ثجِضٙ ٖٓ ػجبعاد ع٤ِٔخ .          ٣ٌزت ً

َّ ٖٓ ٣ذزبعٚ.         ّٕ ثِض اُش٤غ ٝاُؼِبء ٌُ ّٕ األعص  ٣ظًغ اُّلبػغ أ

ّٕ ثِض كٜٞ اُُجلغٟ ٝاألَٓ .         ّٕ األعص  ٣ظًغ اُّلبػغ أ
 

          

ًِب أٝ           ٣ِّج٢ اُّلبػغ صػٞح ُٝ٘ٚ ػ٘ضٓب ٣٘بص٣ٚ، ك٢ ًَ األٝهبد ٤ُ

ـًب أٝ ظِٔخ، ٢َٜ٘٤ُ  أٝعبع ؿغثزٚ ، ك٤أر٢ ٓضكًٞػب           ٜٗبًعا ، كٔ

 ثبٗو٤بصٙ ئ٠ُ ُٝ٘ٚ  اُـب٢ُ ٝكٞهٚ ئ٤ُٚ، ٓجزبًػا ًَ اُؼٞائن         

ًٞا .           أُبص٣ّخ  ثذًغا ٝثًغا ٝع

 

 ٜٗب٣خ أُوِغ ٣ضػٞ اُّلبػغ ُُٞ٘ٚ ثبُجوبء ٝاُؼّؼح.ٝك٢        
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 عّبخ الّذاعخ عغ شػقو لػششو، اذكخ مطيخيغ ليحا الذػؽ.:  ٔس
رصُم لوحًة للّشْوِق      

ٔ
ْوق ثطلُبوي " و "بشوٍق ثّم ثحُضَوـوي .وا  " و " ِظالُل الشَّ

  طػراا ٌف وكًه، ورسهه لوحةا ٌف طوقه إلى وكًه، والػوزة إلى وكًه كلّها ٌازاه.كتابته     
 : انتقى الّذاعخ كّل ما ىػ جسيل مغ الكمسات ليعّبخ بيا عغ حّبو لػششو، أيغ تجج ذلظ في السقصع؟ ٕس

ْحلو ٕالى الَوَطِن .         ًَ هوى وما 
ٔ
مـجٌب منَّ ما ا

ٔ
  9199+  9199وزارة        صا

  األردف بمج الخيخ مع قمة مػارده  . استخخج مغ السقصع ما يجؿ عمى ىحا؟:   ٖس
ّهَك الُبْشرى ومنُّ الخٌر للَبَشرِ          

ٔ
ذمُر ا

ٔ
  .  صا

 9190وزارة  : ال تقف العػائق أماـ الّذاعخ في تمبية نجاء الػشغ: ٗس
  كيف عّبخ الّذاعخ عغ ىحا السعشى؟ - أ

ما ثدغو بال في قؾلو: 
َ
ثي حال

ٓ
 خٌٍن وال طٌٍر وال ُصفِن   .صا

بهػًى أّى الػوائق ال تقف أوام الّضاؼر ٌف تلبٍة ٌساء وكًه حالها َسؼوه، حتى وإى لن تتوافر لسَه وسائل 

ا تقلّه إلى وكًه، فهصا الػائق ال َقف حاجساا أواوه.  للًقل بحراا أو براا أو جوا

  وتػلّقه به.َسلُّ شلك ؼلى طّسة طوقه لوكًه،    عالـَ يجُؿ ذلظ؟ - ب
 9199+ 9190وزارة  استخخْج مغ القريجة ما يُجؿُّ عمى : :  ٘س
وخاِع والِمَحِن  .    أّف الػشغ باعث الّدخكر في نفذ الّذاعخ، كمخّفف كشأة ألسو. 

ٔ
ًاِم واال

ٔ
طوي رحلَة اال

ٔ
  وا

 ما الغخض مغ:  :  ٙس
 9190وزارة  ". بال دٌٍو ول طٌٍس ول ُطفِن  "أ( تكخار ال الشافية في قػلو 

 تأكٍس الًفً، بهػًى ؼوزة الّضاؼر إلى وكًه وتحققة وغ ٌفً وجوز وسٍلة تقلّه.  
 

ذهُس ب( استخجاـ الديغ في السقصع األكؿ : 
ٔ
ثي، طأ

ٓ
جػُو ،  كالسقصع الثاني :      طأ

ٔ
بكى، طأ

ٔ
 9190وزارة  طأ

  السٍي تُسلُّ ؼلى الهستقبل القرَب، بهػًى تحقق إٌجاز هصه األفػال ٌف القرَب.      
 : ما داللة كل مغ :  ٚس

وجأِع والِمَحِن  .أ 
ٔ
ًأِم وال

ٔ
طوي رحلَة ال

ٔ
 9199وزارة  قرار الػوزة إلى الوكي بػس أى أتػبته الغربة.:  وا

مأِء والكمسِ  .ب 
ْ
ل ثي في شػأِع الّشمِص والظَّ

ٓ
 الّضاؼر إلى وكًه ٌف كّل الظروف.ؼوزة : طأ

حمُلهأ وثحمُلوي .ج 
ٔ
رفٌع راًًة للُحّبِ ا

ٔ
 حّب الوكي وتبازل بٍي الّضاؼر ووكًه.: وا

 
 االّتكاء عمى عشاصخ الصبيعة جمّي في السقصع الدابق ، كّضح داللة ذلظ. ضيخ :   ٛس  
 الضػورَة لسى الّضاؼر.ؼًاػر القبٍػة : رباك، الّضهس، القهر، الّربى. جاءت وًسجهة وغ التجربة  . أ

 9199وزارة        أظهرت طوق الّضاؼر، والصي أطّس وا َكوى ٌف غربته رارج حسوز الوكي.  . ب

ا.   . ت ا كاى أم قرَبا  كضفت ؼي تػلّقه بوكًه ألّى هصه الػًاػر جسء وي وكًه، فػّبر بها ؼي حّبه لوكًه بػٍسا
 

ثي في شػاِع الّشمِس  مغ السقصع الدابق .  ُبعج حخكي  : أ( استخخج  ٜس
ٓ
 . صا

ا له، لبج الحٍوَة ٌف الّغورة الضػرَة.ب(  ما األثخ الفشي لمُبعج الحخكي ؟  ٍّ ٌٍ ولب ا وغ البػس الوجسا  جاء وًسجها
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   : وّضح الّصور الفنيّة التالية :  01س

رطُم لوحًة للّشْوِق  - أ
ٔ
 زفػه طوقه إلى رسهها .لوحة جهٍلة،  ٌف وكًه  قغٍسته التً كتبهاػّور :  وا

ْوق ثطلُبوي  - ب مأ هجَفْت ِظالُل الشَّ ثي هلَّ
ٓ
 9199وزارة : فأ

ا تًازَه وتقلبه.  ػّور طوقه لوكًه ظًلالا تًلزوه، وػّور الظًلل أطذاػا
ثي هّلمأ امجّرْت ذراُغَم هْي ثػأهَكوي  - ت

ٓ
 .  ػّور الّضاؼر الوكي إٌساٌاا َهس شراؼه لٍػاٌقه:  وا

مأ ههَضْت   - ث ثي هلَّ
ٓ
ويطأ

ُ
ل
ٔ
ْهُس ثضأ  9199وزارة : ُربأَك الطُّ

ا    الػوزة. َسألوٌهواقفٍي ػّور الّضاؼر الجبال ٌف وكًه أطذاػا
 
(8 ) 

هوى طواك مًرى
ٔ
بكى فٌم ل ا

ٔ
 طأ

حٌأ فٌَم حّجى لْحظِة 
ٔ
 الَقَدرِ وا

جػُو ِمْن ثسابِم إذ ثضأمى 
ٔ
ْررِ  َخْفقةطأ  الصَّ

ْهسِ  ُد لْضوَة الرَّ غضُو في مٌأِهم مأ ًبّرِ
ٔ
 وا

ر بْهَجَة الُػْمسِ  هِضُج ِمْن ربٌِػَم مأ ًذلَّ
ٔ
 وا

            *** 
 

هوُن ُمْغَجسًبأ
ٔ
 ولْضُت ا

 إذا طّوفُت في الّرهٌأ
 وغْرُت إلٌَم في شوٍق 

 وحٍبّ ل حروَد لهُ 
ثي في رًأِح الّلٌِو إغصأًرا 

ٓ
 طأ

ثي في هض
ٓ
حالًمأوا

ٔ
 ٌِم الفجِس ا

هَت الػألُم المشروُع في ذاثي
ٔ
 فأ

هأ
ٔ
هَت ا

ٔ
 وا

هَت 
ٔ
 الذبسِ  ِبشارُة وا

ردن  
ٔ
هت الحبُّ ًأ ا

ٔ
 وا

ُف  ٌْ هَت الّط
ٔ
 ا

فنأِر والّصور 
ٔ
 والِوجراُن في ال

  
 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

دُ  تعاىل مسٛ جساىم حّس أٚ ْٗا١ٜ َسٟ ًدىم  ُِٜبعس بسز ًحّدِ
َفطزٖا اذَتّس ،  حسز حدودَ  زاض حٛهلا طٛف طّوفُت 

 اذتٛاجع
 مجعٗا ايَبؿا٥ط ، خرب غاض بؿط ثِشارةُ 

 9190وزارة 
َُْف   َٓبع ايؿعٛض ٚاالحػاؽ ٚجس امِوجدانُ  ارتٝاٍ ايطا٥ف ، َٚا ٜطاٙ ايٓا٥ِ . ٚادتُع أطٝاف  طٝف امّط

 9190وزارة 

٣ؼّجغ اُّلبػغ ػٖ اُزّٞدض ث٤ٖ طارٚ ٝاُُٖٞ، كظاد اُّلبػغ رذ٤ب ك٢ 

ُٝ٘ٚ دز٠ ُذظخ َهَضعٙ)ِٓٞرٚ(، ٝئٕ ًبٕ ثؼ٤ًضا ػ٘ٚ، ٢ٛٝ دبُخ 

اُُٖٞ، كبُُٖٞ أٓبّ ٓغأٟ  اُزذبّ ٝآزؼاط ث٤ٖ طاد اُلبػغ ٝطاد

ًٔب ال ٣ٜٟٞ ؿ٤غٙ. ٝعؼَ رغاة ُٝ٘ٚ ٤ٓٝبٛٚ ٝعث٤ؼٚ  اُّلبػغ صائ

ّٞ رغاة اُُٖٞ ٣٘جي  هًٞعا ٣ؼّجغ ثٜب ػٖ اٗزٔبئٚ ُُِٖٞ، كجؼِ

 هِجٚ، ٝث٤ٔبٛٚ ٣ؼ٣َ هـٞح ؿغثزٚ، ٝثغث٤ؼٚ رجٜظ أ٣بٓٚ.

٣ٝغكي اُّلبػغ كٌغح اؿزغاثٚ اُ٘لـ٢ ػٖ ُٝ٘ٚ، ٣ٝوٍٞ: ال إًٔٞ ٓـزغًثب ػٖ 

ا ػ٘ٚ، صْ ػضد ئ٤ُٚ دبًِٓب أكٞاه٢ ٝدّج٢ اُظ١ ال ٢ُ٘ٝ ئطا ر٘وِّذ ٝرغّدِذ ثؼ٤ًض

 دضٝص ُٚ. 
 

 ّٕ ٣ٝجضٝ اُّلبػغ ٓزًِٜلب ُِؼٞصح ك٢ ا٤َُِ أٝ اُلجغ ٝك٢ أ١ّ ٝهذ ًبإلػوبع، كبألعص

ـّبعح ٝاُش٤غ ك٢ ٗلـٚ. ٣ٝؼّجغ ػٖ ٓضٟ  ٓؼعٝع ك٢ طاد اُّلبػغ، ٝٛٞ اُجلبعح اُ

بُُٖٞ ٛٞ اُّلبػغ، ٝاُُٖٞ ػٔن اعرجبُٚ ثُٞ٘ٚ ٝػٖ اُزّٞدض ث٤ٜ٘ٔب "أٗذ أٗب" ك

َّ األكٌبع ٝاُوٞع ك٢ ٓش٤ِخ اُّلبػغ، ٝٛٞ  ٛٞ ٓ٘جغ اُلؼٞع ٝأُِْٜ، ٝٛٞ ً

ْٕ ًبٕ ثؼ٤ًضا ػ٘ٚ.  دبًغ ك٢ ٝعضاٗٚ ٝئ

39



41 
 

  
  

 ، كّضح ذلظ في ضػء فيسظ األسصخ الّذعخية في السقصع السذار إليو.التػّحج بيغ الّحات كالػشغعّبخ الّذاعخ عغ :  ٔس
ا ؼًه، وهً حالة التحام واوتساج بٍي شات الّضاؼر  شات الّضاؼر تحٍا ٌف وكًه حتى لحظة َقَسره، وإى كاى بػٍسا

ا ال َهوى غٍره، والوكي وتحس ٌف الّضاؼر وهو فٍه: "أٌت أٌا"وشات الوكي، فالوكي أوام ورأى                    . الّضاؼر زائها

 9191وزارة                                                                                                                                                                                                                                
 :  تزسغ السقصع ما يُجؿُّ عمى ليفة الّذاعخ، كشػقو إلى العػدة إلى كششو، أيغ تجج ذلظ؟ ٕس 

حالًما .         
ٔ
ثي في هشٌِم الفحِر ا

ٓ
اِح الّلٌِن ٕاغصاًرا  وا ثي في ًر

ٓ
  صا

 :  استشتج ما يُجؿُّ عمى مجى عسق ارتباط الّذاعخ بػششو. ٖس 
فلاِر والّصور  . قؾلو: 

ٔ
ُف والِوخداُن في اال ٌْ هَت الّط

ٔ
ردنٌّ  ا

ٔ
هت الحبُّ ًا ا

ٔ
 وا

َػّبر ؼي وسى ؼهق ارتباكه بوكًه، فالوكي هو وًبغ الضػور والهلهن للّضاؼر، وهو كّل األفكار والّغور ٌف 

ا ؼًه.وذٍلة الّضاؼر، وهو حاؿ   ر ٌف وجساى الّضاؼر وإْى كاى بػٍسا
 استخخْج مغ القريجة ما يُجؿُّ عمى :  :  ٗس 

   .أ( أّف حّب الػشغ يتشامى في نفذ الّذاعخ حّتى مساتو
حٌا فٌَك حّجى لْحظِة الَقَدِر.   

ٔ
هوى صواك مًدى وا

ٔ
بقى فٌك ال ا

ٔ
  صا

   يعّبخ بيا عغ انتسائو إلى كششو. أّف الّذاعخ جعَل الّتخاب كالساء كالّخبيع صػًرا ( ت
ْدِر       خػُن ِمْن ثرابِك ٕاذ ثشامى َخْفقة الصَّ

ٔ
ْهرِ  ...صا ُد قْشوَة الدَّ غشُن في مٌاِهك ما ًبّدِ

ٔ
 ...وا

د بْهَحَة الُػْمِر       هِشُج ِمْن ربٌِػَك ما ًخلَّ
ٔ
 وا

موُن ُمْغَجرًبا"  رفس الذاعخ فكخة االغتخاب الشفدي . ( ت
ٔ
ًِإ؟" .  " ولْشُت ا   المقطع الثالث    "فكَِف ٱٔهوُن ُمْغََتِ

 
ـَ ِمْغ َسَفٍخ َفَشَطَخ ِإَلى ُجُجَراِف اْلَسِجيَشِة َأْكَضَع َراحَمَتٌو َكِإف َكاَف  َأفَّ الشَِّبيَّ  -َرِضَي هللُا َعْشوُ –َعْغ َأَنٍذ  :  ٘س  َكاَف ِإَذا َقِج

َكَيا ِمْغ ُحبِّيا.  )   9199وزارة  َأْكَضَع َراحَمَتٌو : جعميا تدخع (   بّيغ عالقة الشّز بسزسػف الحجيث الذخيف.َعَمى َدابَّة َحخَّ
 الػًلقة حّب الوكي، والحًٍي إلٍه، وتػجّل الػوزة إلٍه. كقول الّضاؼر: سآٌت ٌف رَاِح اللٍّل إؼغاراا.

 
ْهسِ أ( "  :قػؿ الذاعخ : ما داللة  ٙس   9199وزارة         وػاٌاة ٌف غربته ؼي وكًه .وا تػرّؼ له وي "  لْضوَة الرَّ
فنأِر والّصور ب( "   

ٔ
ُف والِوجراُن في ال ٌْ هَت الّط

ٔ
 9191وزارة   حؾور الوكي ٌف ٌفس الّضاؼر وٌف وذٍلته وؼقله."ا

                                                                     
 هصه األفػال فٍها :الػاردة في السقصع الثاني.  تسبيً: ما قيسة تػضيف الّذاعخ أفعااًل مغ مثل:   ٚس 

  حبٍب األرزّى.الوػًى السهّو والرفػة والًهّو، وهً ػفات الوكي الصي اطتاق إلٍه الّضاؼر؛ وكًه          
 كاألفكار، معّماًل.: أعط مثااًل مغ القريجة عمى الّتكخار في السعاني  ٛس 
بقى فٌك "

ٔ
حٌا فٌَك  " ، " صا

ٔ
ها " ، " وا

ٔ
هَت ا

ٔ
 زاللة ؼلى تأكٍس التوحّس وغ شات الوكي."          وا

 
 االّتكاء عمى عشاصخ الصبيعة جمّي في القريجة، كّضح داللة ذلظ.ضيخ :  ٜس

 الّضاؼر. ؼًاػر القبٍػة : " اللٍل " ، "ربٍػك " . جاءت وًسجهة وغ التجربة الضػورَة لسى .أ 

 أظهرت طوق الّضاؼر، والصي أطّس وا َكوى ٌف غربته رارج حسوز الوكي. .ب 

ا. .ج  ا كاى أم قرَبا  كضفت ؼي تػلّقه بوكًه ألّى هصه الػًاػر جسء وي وكًه، فػّبر بها ؼي حّبه لوكًه بػٍسا
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اِح الّلٌِن ٕاغصاًرا   " ، "ٕاذا طّوفُت في الّدهٌامغ السقصع الدابق .   ُبعج حخكي  : أ( استخخج  ٓٔس ثي في ًر

ٓ
  . صا

 مغ السقصع الدابق . ُبعج كججاني ب( استخخج         
هَت الػالُم المزروُع في ذاثي       

ٔ
فلاِر والّصور.  ،     فا

ٔ
ُف والِوخداُن في اال ٌْ هَت الّط

ٔ
ردنٌّ  ،   ا

ٔ
هت الحبُّ ًا ا

ٔ
 وا

 ما األثخ الفشي لمُبعجيغ الحخكي كالػججاني   ؟  ( ث
   : ٌٍ  البػس الوجسا

 اوتسجت به ؼواكف الّضاؼر ٌف ػور جهالٍة فهو ولتسم تجاه وكًه الصي ًَتهً بإرًلظ وػسق.

 .ٍّا له، لبج الحٍوَة ٌف الّغورة الضػرَة ٌٍ ولب ا وغ البػس الوجسا  البػس الحركً : جاء وًسجها
 
 : كّضح الّرػر الفشّية التالية : ٔٔس

حٌأ فٌَم 
ٔ
بكى فٌم ... وا

ٔ
 األرزى  باألرؼ القٍبة َحب الّضاؼر البقاء فٍها .ػّور  طأ

جػُو ِمْن ثسابِم إذ ثضأمى َدْفكة 
ٔ
طأ

ْررِ   الصَّ
 ػّور تراب األرزى  بالقلب ال َهكي االستغًاء ؼًه .

ُد لْضوَة  غضُو في مٌأِهم مأ ًبّرِ
ٔ
وا

ْهسِ   الرَّ
ْهرِ ؼًه .   ػّور وٍاه األرزى بأٌها تُبػس قسوة السَّ

 اى قاٍس وػػب .وػّور السهر بإٌس

ر بْهَجَة  هِضُج ِمْن ربٌِػَم مأ ًذلَّ
ٔ
وا

 الُػْمسِ 
ربٍغ األرزى بًسٍج جهٍل .                                                       ػّور 

 جهال الربٍغ وتًاسقه بإٌساى َؾحك ؼلى الّسوام . ػّور 

ثي في رًأِح الّلٌِو إغصأًرا  
ٓ
 باإلؼغار.ػّور الّضاؼر ٌفسه  طأ

حالًمأ
ٔ
ثي في هضٌِم الفجِس ا

ٓ
 ػّور الّضاؼر ٌفسه باألحًلم . وا

هَت الػألُم المشروُع في ذاثي
ٔ
 ػّور الّضاؼر األرزى بالػالَن والضجرة الهسروؼة بصاته وكأٌه األرؼ . فأ

هَت ِبشأرُة الذبسِ 
ٔ
 ػّور األرزى  ببضارة الذٍر . وا

ُف والِوجراُن  ٌْ هَت الّط
ٔ
 . الذٍال القائفػّور األرزى ب ا
   
(3) 

ردنُّ ًأ وطًوأحمأَك هللُا ًأ 
ٔ
 ا

 ثوأمى في محّبِجوأ
سِ  والُبوٌأِن َمَع الجأرًِخ  ٌَ  والِضّ

 لَم الّساًأُت ُهْػلٌهأ
ِهمةً 

ْ
 لَجْذِفَق في دًأِر المجِر ُمل

هَت ثحمُلهأ
ٔ
 بسؤًأ ا

هَت صأِهُػهُ 
ٔ
 ومجٍر ا

 ورافُع راًِة الػسِب 
طمأَء ل ُثحصى بال غرِد 

ٔ
وأ لَم ال

ْ
 فضّجل

 بفذٍس ل هظٌَس لهأ 

ّٕ ، ٛظا   ٣ضػٞ اُّلبػغ اهلل رؼب٠ُ إٔ ٣ذ٢ٔ األعص

اُُٖٞ اُظ١ ًجغ ثذّت أث٘بئٚ، كأدّجْٜ ٝأدجٞٙ، 

ٝٛٞ ٓجؼش ُِلشغ ٝاالػزؼاػ ك٢ ٓب٤ًٚ ٝدبًغٙ، 

ّٕ ؿ٤غح ربع٣ش٤ّخ ٓلّغكخ ثٔٞاهلٚ  كِألعص

 ٝثِٞالد أث٘بئٚ، ٝؿ٤غ أثِبُٚ اُؼظٔبء.
 

ّٕ ٝٓجضٙ   ٣ٝلشغ اُّلبػغ ثغا٣خ األعص

ٝعكؼزٚ، ٌٝٓبٗزٚ ك٢ اُزبع٣ز، ٝأؿٔبئٚ 

 ّٕ اُز٢ اعرجِذ ثجِٞالرٚ، ًأعص

ّٕ اُؼؼح.  اٌُغآخ، ٝأعص
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هوُن ُمْغَجِسًبأ؟
ٔ
 فنٌَف ا

هَت لوأ بنِوّ مػألِم الّرهٌأ 
ٔ
 وثحُضُوواوا

ّهَم في حوأًأ الكلب ثضُنُووي
ٔ
 وا

 وصحساَء 
ً

هأ طهال َم في الرُّ  ُاحبُّ
 ودْفَكَة وادَي الػسِب 

 
 يخمط بعس الّشاس بيغ استخجاـ ) رؤيا (، ك ) رؤية (::   ٔس

ًّوم: رؤياأ( ُعْج إلى السعجع، كبّيغ معشى كّل مشيسا.   ّ ( .: رؤية      .وا َُرى ٌف ال    وا َُرى ٌف الٍقظة ) إزراك الَهْرٌئ
   9102وزارة  ب( ىل كّفق الّذاعخ في استخجاـ ) رؤيا ( لتحّقق السعشى الحي أراده؟ كّضح ذلظ .

 ٌحو أور وا، لصا فاستػهالها بهصه الّغورة لن َحّقق الهػًى استذسم الّضاؼر ) رؤَا ( وأراز بها التقلّغ     

  الصي أرازه.   
     9102وزارة   :  كصف الّذاعخ األردف بأنو مبعث لمفخخ كاالعتداز في ماضيو كحاضخه، بّيغ ذلظ. ٕس

ٍّة وضرّفة بهواقفه وبقوالت أبًائه .  .أ   لألرزى سٍرة تارَذ

 االفتذار براَة األرزّى ووجسه ورفػته.  .ب 

 االفتذار بهاؿً األرزى وي وػركة وؤتة إلى وػارك الحورة الػربٍة الكبرى إلى بقوالت الكراوة.  .ج 

هصه البقوالت تسل ؼلى وكاٌة األرزى ٌف التارَد، وسٍر أبقاله الػظهاء وي وحل كاَس وفلح ؼبٍسات أول  .ز 

 .م1221طهٍس أرزٌٍ ؼلى أرؼ فلسقٍي ؼام 
  
طمأَء ل ُثحصى ":  أشار الّذاعخ بقػلو:  ٖس

ٔ
وأ لَم ال

ْ
 فإلى عجد مغ الرفات كالفزائل التي يستاز بيا األرد " فضّجل

     9199+  9102وزارة    كسسي بيا، مثل قػلشا: أردفُّ الكخامة، اذكخ صفات أخخى تعخفيا ارتبصت باألردّف مبّيًشا داللتيا.  
   أرزّى الػسّة والًذوة، زاللة ؼلى طهاوة رجالها وؼسّهن  .     أرزّى أرؼ الػسم، زاللة ؼلى إرازة أهله القوَّة. 

ان سيًٗل وحصراءَ : ما داللة كجػد الّديل كالّرحخاء مًعا في كشغ كاحج في قػؿ الّذاعخ: "  ٗس  9190وزارة " ؟ ُٱحدهَم ِف اَّله
   جغرافٍة بلسه الهتًوؼة؛ سهًلا وػحراء، ببسوه وحؾره وكل فئاته.بهػًى أّى الّضاؼر َحّب      

 9199+  9102وزارة   .الّسؼاء لوكًه بالحهاَة" ؟ حْلَك هللُا َّي ٱٔردنه  : ما السعشى الحي أفاده قػؿ الّذاعخ في جسمة: " ٘س
 

 وسى تػلّق الّضاؼر بوكًه.( : ؤٱهَّم ِف حناَّي املوة جسُكنُِن : ما داللة )  ٙس
   

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

َۡيِ  ظاز منٞ ثياىم  َفطزٖا غري٠ ، ايتاضٜذ غري امِسّ
َْفػ٘ األفهاض ٚاملعاْٞ ٚايّكٛض ُتًكٞ 9199وزارة       هلِ ُموْيِمةً   شا ِعع٠ٍَّ  ِٚضفع١ ٚؾطف زتس جمدٍ  يف 
 أعُام حين حناَّي امِلِجٌ ٚاملػاٟٚ ْعط هظۡيَ 
ان ( 9102) وزارة صٌفي  اضططب ٚحتطى خفل خْفَلةَ   مجع ُزْٝا  زْٛ اَّله

٣ٝزـبءٍ اُلبػغ ٤ًق ٣ٌٕٞ    

ٓـزغًثب ٝاُُٖٞ ٣ـٌٖ ك٢ 

صاسِٚ ثوذغائٚ ٝؿُٜٞٚ، ثجضٝٙ 

 ٝدٌغٙ، ٝثٞاص١ اُؼغة.
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     9102وزارة    " الػاردة في السقصع الثالث.؟  تُبيً: ما قيسة تػضيف الّذاعخ أفعااًل مثل: "  ٚس

هصه األفػال فٍها وػًى السهّو والرفػة والًهّو، وهً ػفات الوكي الصي اطتاق إلٍه الّضاؼر؛ وكًه حبٍب 

 األرزّى.
 

 . لَتْذِفَق ٌف زَارِ الهجِس ُوْلِههةا "، " ورْفَقَة وازيَ الػرِب : أ( استخخج )) ُبعج حخكي (( مغ السقصع الدابق .  ٛس
 9191وزارة                                                                                                       

ا له، لبج الحٍوَة ٌف الّغورة الضػرَة.ب( ما األثخ الفشي لمُبعج الحخكي؟    ٍّ ٌٍ ولب ا وغ البػس الوجسا   جاء وًسجها
 االّتكاء عمى عشاصخ الصبيعة جمّي في القريجة، كّضح داللة ذلظ. ضيخ : ٜس

 9191وزارة       ؼًاػر القبٍػة : " سهًل، ػحراء" جاءت وًسجهة وغ التجربة الضػورَة لسى الّضاؼر. .أ 
 أظهرت طوق الّضاؼر، والصي أطّس وا َكوى ٌف غربته رارج حسوز الوكي. .ب 

ا. .ج  ا كاى أم قرَبا  كضفت ؼي تػلّقه بوكًه ألّى هصه الػًاػر جسء وي وكًه، فػّبر بها ؼي حّبه لوكًه بػٍسا
 
 : كّضح الّرػر الفشّية التالية :  ٓٔس
هَت ثحمُلهأ  .ٱٔ  

ٔ
 ه رؤَة أراز بها التقلّغ ٌحو أور وا.ؼًس ػّور األرزى  بإٌساى : بسؤًأ ا

هَت صأِهُػُه  .ب 
ٔ
 . بإٌساى ػاٌغ للهجسػّور األرزى  : ومجٍر ا

  ػّور األرزى  باألب الصي َحؾي أبًاءه .:  وثحُضُووأ .ج 
ّهَم في حوأًأ الكلب ثضُنُووي  .د 

ٔ
    9102وزارة   .  ػّور األرزى  بإٌساى َُسكي قلب الضاؼر: وا

  ػّور وازي الػرب / األرزى بإٌساى قلبه َتحرك .: ودْفَكَة وادَي الػسِب  .ه 

(4) 
 ثساُبَم لْر زرْغَت بِه 

بِر 
ٔ
 بزوَر الُحّبِ دألرًة إلى ال

جمُو الّساًأِت لجػلَو في طمأِئَم 
ٔ
 ا

 َفرِ والظَّ رمُش الفذِس واإلًمأِن 
حضْضُت في ًوٍم  

ٔ
 فمأ ا

هّي هْوُت ُمْغَجِسًبأ
ٔ
 بأ

ّهَم لْم ثفأرْلوي
ٔ
 ل

 همأ روحي ثوأدُموي
 همأ ظّلي ثضٌُس مػي

طنُوهأ وثضُنووي
ٔ
ردنُّ ا

ٔ
هّت الّراُر ًأ ا

ٔ
 فأ

ْت َطَنًوأ
ٔ
 فسوحي مأ را

 ِطواَك...ِطواَك ًأ وطوي

  

 المعنى جذرها الكمسة المعنى جذرها الكمسة

َفرِ   9191+  9102وزارة     تػاَُطْٞ ٚجتايُػين   ْسّ ثيادُمِن 9102وزارة  ايفٛظ        ظفط امظَّ

رغاة اُُٖٞ ٓؼعٝع ثبُذّت ٝاُش٤غ،  

ٝصٔغح ٛظا اُذّت أث٘بء ٣ؼلوٕٞ 

األعصٕ ٣ٝضاكؼٕٞ ػ٘ٚ ُزؼِٞ عا٣زٚ 

 عًٓؼا ُِ٘وغ ٝاإل٣ٔبٕ ٝاُلشغ.

 
ًّض ّٓغح أسغٟ أٗٚ ٝئٕ ًبٕ ثؼ٤ًضا   ٣ٝإ

ًٓب،  ػٖ ُٝ٘ٚ، كبألعصٕ ُْ ٣لبعهٚ ٣ٞ

كٜٞ ًظِّٚ ٣ـ٤غ ٓؼٚ، ًٝغٝدٚ 

رجبُـٚ ٝرالػٓٚ، ٣ٝؼٞص ئ٠ُ كٌّغح 

اُزّٞدض ٓغ اُُٖٞ، كبُُٖٞ ٣ـٌٖ 

ٝعضإ اُّلبػغ ٝعٝدٚ اُز٢ ٓب عأد 

ًٓب ؿًٌ٘ب ٓضِٚ. ٞ٣ 
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      9102وزارة   . زرع الحّب أ( ما الحي زرعو األردف في تخابو ؟ :   ٔس

       9199وزارة       . والًغر والفذر  رفغ الراَة األرزٌٍة روس االستقًللب( الػشغ مدركع بالحّب ، ما ثسخة ىحا الّدرع ؟       
 

 فخِّؽ في السعشى بيغ الكمستيغ المتْيغ تحَتيسا خط في ما يأتي::  ٕس  
 )غٍرَك( .                                  ...ِسواَك َّي وطِنِسواكَ فروۡح ما رٔٱْت َسَكنًا أ( 

 ما اخَتُت من دوِن اۡٔلانِم سواكِ          ِسواكِ مو ِصُت من َسَلمي َشخَِو ب( قاؿ الّذاعخ: 
 )ؼوز َتذص وي طجر األراك وٌحوه َُستاك به(.                               

 

الوكي َسٍر وغ الّضاؼر كظلّه ال َفارقه، :  يخى الّذاعخ أّنو بعيج كقخيب مغ كششو في الػقت نفدو، كّضح ىحا.  ٖس

ا  ًٍّ ًٍّا.وَجالسه كروحه، فهو بػٍس جغراف ًّه قرَب وًه ٌفس    9190وزارة        ؼي وكًه، لك
ْت َطَنًوأ ِطواَك...ِطواَك ًأ وطوي:  ماذا قرج الّذاعخ بقػلو:   ٗس

ٔ
 9191وزارة  ؟  فسوحي مأ را

ا َأوي إلٍه أفؾل وي وكًه، فإشا كاٌت روح الّضاؼ ًا  ر تسكي جسسه لٍػٍص ؛لن َجس الّضاؼر سك

  فإّى هصه الرّوح ال ترى الحٍاة إال ٌف أرؼ الوكي. -روح ألٌه ال حٍاة للجسس وي غٍر - 
 9190+  9191وزارة  استخخْج مغ القريجة ما يُجؿُّ عمى: ) رْفس الّذاعخ فكخَة االغتخاب الّشفدي (. :  ٘س

هّي مْوُت ُمْغَجِرًبا "       
ٔ
حشْشُت في ًوٍم با

ٔ
   "   . فما ا

 أعط مثااًل مغ القريجة عمى الّتكخار في السعاني كاألفكار، معّماًل داللة ذلظ . :  ٙس
ّهَك في حواًا القلب ثشُلُووي "  الهققغ الحالج :

ٔ
 " وا

صلُوها وثشُلووي " . الهققغ الرابغ :
ٔ
ردنُّ ا

ٔ
هّت الّداُر ًا ا

ٔ
ْت َصَلًوا " ،    " فا

ٔ
 " فروحي ما را

 : شات الّضاؼر.أى الوكي َسكي ٌف  داللة ذلػ 
  

 ( غيخ مّخة في القريجة، بّيغ الكيع الػششّية الّدامية التي تختبط بيا.امّراَّيِت  كردت لفطة ) :  ٚس
ٍّة         ًّغر والُهوَّة الوكً      ( 9102) وزارة  .الرّاَات روس لًلستقًلل والرّفػة والضرف والكراوة وال

    ( 9102) وزارة  الػاردة في السقصع الخابع .  تعهى: ما قيسة تػضيف الّذاعخ أفعااًل مغ مثل:   ٛس
 هصه األفػال فٍها وػًى السهّو والرفػة والًهّو، وهً ػفات الوكي الصي اطتاق إلٍه الّضاؼر؛ 

   .وكًه حبٍب األرزىّ 
 9199+  9190وزارة  " . ثفارْقوي ، مما روحي ثوادُموي لْم " مغ السقصع الدابق .  ُبعج كججاني : أ( استخخج  ٜ
 ب( ما األثخ الفشي لمُبعج الػججاني ؟   

  اوتسجت به ؼواكف الّضاؼر ٌف ػور جهالٍة فهو ولتسم تجاه وكًه الصي ًَتهً بإرًلظ وػسق.       
 كّضح الّرػر الفشّية التالية : :  ٓٔس
 ػّور الّضاؼر الوكي إٌساٌاا َسرع األرؼ، وػّور الحّب بصوراا تُسرع. : دألرةً ثساُبم لر زرْغَت به بزوَر الحّبِ  .ٔ
    ( 9102) وزارة  . ػّور الّضاؼر الوكي بالّظل َسٍر وغ الّضاؼر  :                  همأ ظّلي ثضٌُس مػي .ٕ
 ػّور الّضاؼر الوكي بروحه التً تجالسه .:                      همأ روحي ثوأدُموي .3
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   : ما األسمػب الحي استخجمو الّذاعخ في قريجتو ؟  ٔٔس
   . لوكًه  االٌتهاءػسق ، و ببقوالته  ، والفذرللوكي  الهراوحة بٍي ؼواكف الضوق        

 : ما الحالة التي ضيخ عمييا الّذاعخ في قريجتو ؟  ٕٔس
    ظهرت حالة التوحّس بٍي الّضاؼر ووكًه واؿحة ٌف القغٍسة .      

 : عمل : يعذق الّذاعخ األردّف ، كيفخخ بسحبتو لو ، كيعتّد بانتسائو إليو كتعّمقو بو. ٖٔس  
ٌٍّ وي إٌجازات ٌف     ٍّس ، َؤكّس احتراوه لإلٌساى ، ووا قّسوه للهجتهغ اإلٌسا ّ وته  لها لألرزّى وي حؾور زوٌل

  وذتلف الهجاالت.   
    ( 9102) وزارة في القريجة . عمل ذلظ ؟  : عجـ احداس الذاعخ بالغخبة كسا ىػ كاضح ٗٔس 

 ألى األرزى وػه كروحه التً ال تفارقه أًَها حّل وارتحل ، وهو َجس ٌف كبٍػة الوكي الهًسل الصي      

 َقهئي إلٍه .        

 كعي الذاعخ العسيق بالسكاف كارتباشو كإحداسو بو ، كمجى حزػر الػشغ في نفذ الذاعخ ، كعسق :  ٘ٔس 
 االّتراؿ بيغ الّذاعخ ككششو .         

    وذاكبة الّضاؼر وكًه وذاكبة اإلٌساى لإلٌساى . ماذا يكذف لشا ؟  - أ
 9199وزارة   اتّجاه تضذٍغً .إالـَ اّتجو في لغتو مغ كراء ذلظ ؟    - ب
 ماذا ُيزفي االّتجاه التذخيري في القريجة ؟   - ت

 . َُؾفً جهالٍة ؼلى الغورة الضػرَّة  .1

كحر قسرة ؼلى التػبٍر ؼي الهضاؼر السارلٍة .  .2  َجػل الغورة الضػرَة أ

 
  

   وحهوز فؾٍل التل . ؟ ) سأكتب عشظ يا كششي (مغ قائل قريجة   -ٔ
 ما السشاصب التي تػّليا الذاعخ محسػد فزيل التل ؟   -ٕ

 وستضار ٌف الّسفارة األرزٌٍة ٌف الكوَت   - أ

 أوٍي ؼام ٌف وزارة الحقافة   - ب

 ؼؾو رابقة الكّتاب األرزٌٍٍي.   - ت

  9190وزارة .  طراع اللٍل والّقوفاى مغ أيغ ُأِخح ىحا الشز ) سأكتب عشظ يا كششي ( ؟ -ٖ
 9199+ 9102وزارة اذكخ مؤلفات أك دكاكيغ الّذاعخ محسػد فزيل الّتل .  -ٗ

 أغًٍات الّغهت واالغتراب .1

 ٌساء للغس اآلٌت .2

 جسار االٌتظار .3

 هاوص الّقرَق .4

 طراع اللٍل والّقوفاى .5
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 الثانية السلسلـة 
 

  الكضايا اللغىيُ مطلىب مً الطالب يف دروس : 
 

 .أكواع ادـادى ، حؽم إعراب ادـادى ، ضبط حركة ادـادى حسب كوعه       الّيداء .ا : أوًل         
 
        ًً  املصتّكات : اصه الفاعل ، واصه املفعىل .ا : ثاى
 صقاغة اسم الػاعل واسم ادػعول من الػعل الثالثي وفوق الثالثي .أ((               

 .ادػعول غري الثالثي من خالل الّسقاق الؾغوي  التؿققز بني اسم الػاعل واسم ب((             
 

   اهلنشَ .ا :  ثالًج        
 مهزة الؼطع والوصل ومواضعفام ، كقػقة كتابة اهلؿزة ادتوّسطة وادتطّرفة واهلؿزة ادتطّرفة ادـوكة .            

 

 . فعل الّّشط وجواب الّشط ، وإعراهبامأدوات الّّشط اجلازمة وغري اجلازمة ، بقان   الّصزط .ا : رابًع       
 

 املصتّكات : صًغ املبالغُ ، والصفُ املصّبهُ . ا : خامًض       
 صقاغة الصػة ادشبفة وادبالغة ، أوزاهنام ، التؿققز بقـفام إذا توافؼا يف الوزن الّّصيف .           

 

 ضبط حركة البدل .أكواع البدل ، إعراب البدل ،  البدل  .ا :  صادًص       
 

 املصتّكات :  امسا املكاٌ والشماٌ .ا :    صابًع       
  صقاغتفام من الػعل الثالثي وغري الثالثي ، ضبط عني الؽؾؿة لؾػعل الثالثي ، التؿققز بني اسم الزمان وادؽان       

 . واسم ادػعول من الػعل فوق الثالثي           
 

   الفعل املضارع املعتّل اآلخز.إعزاب ا:   ثامًي       

 .حروف الـّصب واجلزم ، إعراب الػعل ادضارع ادعتل اآلخر ادرفوع وادـصوب وادجزوم            

 اصه املّزَ واصه اهلًئُ .ا:   تاصًع       
 . واهلقئة  ادّرة الؽؾؿة لؾػعل الثالثي ، التؿققز بني اسم  فاءصقاغتفام من الػعل الثالثي وغري الثالثي ، ضبط          

 
 . اجلذر اللغىٍ ا :   عاشًز      
 . لؽل كؾؿة ، األلف مـؼؾبة عن واو أو ياء  الصحقح  اجلذر أو األصل الثالثي      
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          َّٜ  ٓضبٍ: ٣ب ٓـغًػب، رٔ

ّ٘ضاء : ٣ب ، أُ٘بصٟ: ٓـغًػب.  دغف اُ

ثٞعبطخ دشف ٖٓ  دػٞح أُخبطت

ّ٘ذاء، ُالٗزجبٙ ٝ  إلهجبٍ.   اؤدشف اُ
 انُداء      

 
ِْ، ٝا:    ٣ب ُبَُت  ٌٓبًكب (أ   ظْت ػ٠ِ صعِٝؿي.اُؼِ

ِّ، عؼاَى هلل س٤ًغا.  (ة  ًٜب ثبٌُٔبف:   ٣ب عاكًؼب كؼبَع اُٞئب  كج٤

 ُذبعص٢:اٌٗغح ؿ٤غ ٓووٞصح : ٗذٞ هٍٞ ػجض ٣ـٞس  (ط 

 ْٖ ـَ ِّ ًَْذ َكَج ّٓب َػَغ ًًِجب ئ ْٕ ال َرالِه٤ب    ك٤ب عا َٕ َأ َْٗجغا  ِٖٓ  َٗضآب١َ 

 
ُ
 ملُبدياة اكى إعزح
ُٓؼشًثب ) ٓ٘ظًٞثب( إرا ًبٕ:  -6  ٣إر٢ أُ٘بدٟ 

 

 

 

 

َّ ٗظت،   -2 ٣إر٢ أُ٘بدٟ ٓج٤ًّ٘ب ك٢ ْٓذ

 :إراًبٕ

 

  
ُّٓغ ( أ ًٔب: ٣ب هضُؽ ، ٣بػب ًٔب ػِ  .اؿ

 ٌٗغح ٓووٞصح، ٗذٞ هُٞٚ رؼب٠ُ : ( ة

   ِِِؼ٢ َٔبُء َأْه ٣ََٝب َؿ َٓبَءِى  َِِؼ٢  ََ ٣َب َأْعُى اْث  .  َِٝه٤

ا 
ً
ُبدي جىاس

ُ
 حذؾ امل

ًِب ػ٤ِٜب ، ٗذٞ هُٞٚ رؼب٠ُ:  ٣جٞػ ك٢ أُ٘بصٟ أٌُبف ئ٠ُ ٣بء أُزٌِّْ دظف ا٤ُبء ٝئثوبء اٌُـغح ص٤ُ

  َذا َبَمًدا آِمًشا  .  َكاْرُزْؽ َأْىَمُو ِمَؽ الثََّسَراتِ َكِإْذ َقاَؿ ِإْبَراِهيُؼ َربِّ اْجَعْل ىََٰ
: وًازى وؾاف، أػله ) ربٌّ (  و ) َاء الهتكلن ( وحصوفة .   ربِّ

داء حزؾ حذؾ
ّ
 انُ

ّ٘ضء، ٗذٞ هُٞٚ رؼب٠ُ َذا  :هض ٣ذظف دغف اُ  . اْلَخاِطِئيؽَ  ِمؽَ  ُكشِت  ِلَذنِبِػ ِإنَّػِ  َكاْسَتْغِفِري ُيؾُسُف َأْعِرْض َعْؽ ىََٰ
 

َٖٓ أٝ ٓب ٣وّٞ نفبعماى اسانصزؾ : املشتق األول   ُّ ػ٠ِ اُذضس ٝ  ثٚ . اؿْ ٓلزن ٣ُض

 صُبؼته 
 . فاعل لثالثي عمى كزف الفعل ااغ مؽ ري -ٔ

 
حرؼ  بإبداؿلثالثي اغير  الفعل مؽيراغ  -ٕ

 .آلخراما قبل ر دسؾمة، ككزارعة ميًسا مزلسا

 

ِٖٓ،   ؿؼ٠: ؿبٍع،   َٖ: آ ِٓ ِْٜ: كبْٛ،   عّص: عاّص،   أ  َك

 ؿأٍ: ؿبِئَ. 

 

ٍّ .اثزـْ  ُٓزٞ ـِْ ،  ر٠ُّٞ :  ُٓجز  : 

َٖٓ أٝ ٓب ٣وغ ػ٤ِٚ . املفعىلى اس  انثبٍَانصزؾ : املشتق  ُّ ػ٠ِ اُذضس ٝ  ٣ُض

 صُبؼته 
 . مفعؾؿ لثالثي عمى كزف الفعل ااغ مؽ ري .ٔ

 
حرؼ  بإبداؿلثالثي اغير  الفعل مؽيراغ  .ٕ

 .كفتح ما قبل آلخرسؾمة، زارعة ميًسا مزلسا

 

َٓج٤غ. ّٞ،   ع٠ٓ: ٓغ٢ّٓ،     ثبع:   كّض: ٓلضٝص،    صػب: ٓضػ

 

ُٓـزشَضّ.  اؿزشضّ: 

ًٓب ُذوذ اؿْ أُلؼٍٞ  ُٓوزَغٕ ثٚ ، ٝعؿت: ٓغؿٞة ك٤ٚ. كّجٚٝئط ًبٕ اُلؼَ الػ  عِٔخ، ٗذٞ: اهزغٕ : 
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 (:81تدريبات )ص

  مّيد السشادى السعخب مغ السشادى السبشي في ما يأتي : -ٔ
ـُ اْسُكْغ َأنَت َكَزْكُجَظ اْلَجشَّةَ  : قاؿ تعالى   (أ                                    .  َكَيا آَد
 لسغ تجسُع الجنيا كأنَت تسػُت    : أيا جامَع الجنيا لغيخ بالغٍة      الّذاعخقاؿ   (ب 
 أال تبكياف لرخخ الشجى  جػدًا كال تجسجا          قالت الخشداء : أعيشيّ   (ج 
 بعيجًا عغ سيػلظ كاليزاب   مدصيُغ الحبيبة كيف أحيا        قاؿ الكخمي : ف (د 
 . جسيُل ، ال تتياكف في أداة كاجبظ (ق 
ػرى كحارسيا      جداؾ ربظ خيخًا مغ ُمحبييا  (ك    قاؿ حافظ إبخاليع : يا رافعًا راية الذُّ

 
 أعخب ما تحتو خط في ما يأتي :  -ٕ
ْشُيْع َيا  قاؿ تعالى :  (أ  اِئَفٌة مِّ ـَ َلُكْع َفاْرِجُعػا  َأْىلَ َكِإْذ َقاَلت شَّ  . َيْثِخَب اَل ُمَقا

 ٗوجٚ اُلزذخ اُظبٛغح ػ٠ِ آسغٙ ٝٛٞ ٌٓبف.أَٛ : ٓ٘بصٟ ٓ٘وٞة ٝػالٓخ        

 ُزْغِب الحػاِصل ال ماٌء كال شجُخ    قاؿ الُحصيئة : ماذا تقػُؿ ألفخاٍخ بػحي َمَخٍخ                   (ب 
 عسخُ ألقيَت كاسَبيع في َقْعخ ُمطمسػٍة                  فاغفْخ عميَظ سالـُ هللِا يا                

 ػُٔغ : ٓ٘بصٟ ٓج٢٘ ػ٠ِ اٌُْ ك٢ ٓذَ ٗوت.                                             
 رحسَة هللا ، عميظ نفَدظ ىحبيا. راجياً يا  (ج 

 عاع٤ًب : ٓ٘بصٟ ٓ٘وٞة ٝػالٓخ ٗوجٚ اُلزذخ اُظبٛغح ػ٠ِ آسغٙ .        
 
 اضبط بالذكل أكاخخ الكمسات التي تحتيا خط في ما يأتي :  -ٖ
ُّمخاشبًا عسخ بغ أبي سمسة راكي الحجيث :" يا  قاؿ  - أ  ، سعِّ هللَا، كُكْل بيسيشظ، كُكْل مسا يميظ".ؿال

َْقاؿ ابغ زيجكف : كيا  - ب با بمْغ تحيتشا                َمْغ َلْػ عمى الُبعج حّيًا كاَف ُيْحييشا ٗـ٤  الرَّ
 (:02تدريبات )ص

 األفعاؿ اآلتية :ىات اسع الفاعل ، كاسع السفعػؿ مغ كل فعل مغ  -ٔ
 اسؼ السفعؾؿ اسؼ الفاعل الفعل
 ُِٓزَو٠ ُِٓزٍن يمتقي ←التقى 

 َٓج٤غ ثبئغ باع 

 ُٓ٘وَغف ُٓ٘وِغف يشرخؼ  ←انرخؼ  

 َٓؼضٝص ػبّص عجّ 

 َِّٓٞ  الئْ  الـ 

ٍٝ ركى   َٓغ١ّٝ عا

ُّ ٓ٘بصٟ ٓج٢٘   .أ  آَص
  .ب  عبَٓغ ٓ٘بصٟ ٓؼغة
  .ج  ػ٢ّ٘٤ ٓ٘بصٟ ٓؼغة

ُٖ ٓ٘بصٟ ٓج٢٘    .د  كِـ٤ِ
َُ ٓ٘بصٟ ٓج٢٘   .ق  ع٤ٔ

  .ك  عاكؼًب ٓ٘بصٟ ٓؼغة
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 اقخأ الشز اآلتي ، ثع أجب عّسا يميو مغ أسئمة : -ٕ
بغيخ عسل كيخجػ الّتػبة بصػؿ األمل ، يقػؿ في الّجنيا بقػؿ الداىجيغ كيعسل فييا بعسل الّخاغبيغ ال تكغ مّسغ يخجػ اآلخخة "

، إف أُعصي مشيا لع يذبع ، كإف ُمشع مشيا لع يقشع ، يعجد عغ شكخ ما أكتي كيبتغي الّديادة في ما بقي، يشيى كال يشتيي ، 
عسميع ، كُيبغس الُسحنبيغ كىػ أحجىع ، يكخه السػت لكثخة ذنػبو  كيأمخ الّشاس بسا ال يأتي ، يحّب الّرالحيغ كال يعسل

  كُيكيع عمى ما يكخه السػت مغ أجمو ، إْف سقع ضّل نادمًا ، كإْف صّح أمغ الليًا ، ُيْعَجب بشفدو إذا عػفي كيقشط إذا اْبُتمى".
ًٓباُؼاٛض٣ٖ  ، اُغاؿج٤ٖ ، اُوبُذ٤ٖ ، أُظٗج٤ٖ ،    عيغ أسساء الفاعميغ في الشز:  - أ  .ال٤ًٛب،  ٗبص

  ميد اسع الفاعل مغ اسع السفعػؿ في العبارتيغ اآلتيتيغ : - ب
 (. اؿْ كبػَ )    مالبَديا بحكٍؽ رفيٍع.مختارٌة الفتاُة  (5

 (. اؿْ ٓلؼٍٞ )           بعشايٍة فائقٍة. مختارةٌ اليجيُة  (ٕ

 رجًؼب ُٔٞهؼٜب: ٛٔؼح ك٢ أٍٝ أٌُِخ ٢ٛٝ ٛٔؼح اُٞهَ ٝٛٔؼح اُوِغ ،أُٜؼح صالصخ أهـبّ  اهلًشة

 ٝأُٜؼح أُزٞؿِخ، ٝأُٜؼح أُزِغكخ ك٢ آسغ أٌُِخ.                                 

  هًشة
 نىصما

  ؼٜب:اًٌُالّ، ٝٓٞارِ٘ن ك٢ صعط  ٝال) ا (  رٌزت ثوٞعح  اُز٢ٛ٢ 

 ٓغأح.اؤ، آغص٘زبٕ، اص٘بٕ ٝاْ، اؿث٘خ، اثٖ ٝا٥ر٤خ: أبء األؿ -ٔ

 ًزْت.اُضالص٢، ٗذٞ: اُلؼَ اأٓغ  -ٕ

 هزوبص.اهزوْض ٝاهزوَض ٝا٢ ٝأٓغٙ ٝٓوضعٙ، ٗذٞ: اُشٔبؿُلؼَ ا٢ ًٓب -ٖ

ـّضاؿُلؼَ ا٢ ًٓب -ٗ َّ، اؿ٢ ٝأٓغٙ ٝٓوضعٙ، ٗذٞ: اُ ّْ، اؿزشض  ّ.ازشضاؿزشض

 ْ.ثبالؿّروِذ ا ا ئط(  ُزؼغ٣قاٍ ) أٛٔؼح  -٘

  هًشة
 انقطع

ًٔب ، ٝٓٞاًؼٜب:٢ٛ اُز٢ رٌزت   ثوٞعح  ) أ ، ئ ( ٝرِ٘ن صائ

 اُلؼَ اُضالص٢ّ ٜٓٔٞػ اُلبء، ٗذٞ: أًَ، أسظ. -ٔ

ْٖ، ئدـبٕ. -ٕ ـِ َٖ، أد  ٓب٢ً اُلؼَ اُغثبػ٢ أُٜٔٞػ ٝأٓغٙ ٝٓوضعٙ، ٗذٞ: أدـ

 اُلؼَ أٌُبعع أُـ٘ض ئ٠ُ أُزٌِّْ، ٗذٞ: َأًزُت. -ٖ

ْٕ وت)ُ٘اٝدغف  ،(أٝ) ٖٓ ٓضَ دغٝف اُؼِق،  اُذغٝف أُٜٔٞػح،  -ٗ ْٕ غٍ )اُّل، ٝدغف ( أ  .( ئ

 ُٞهَ.اُز٢ طًغد ك٢ ٛٔؼح ا أبء ٓب ػضاألؿ -٘

 ًشةاهل
 املتىسطت

رؼزٔض ًزبثزٜب ػ٠ِ دغًخ أُٜؼح ٝدغًخ اُذغف اُظ١ هجِٜب، كزٌزت ػ٠ِ دغف ٣٘بؿت اُذغًخ األهٟٞ 

ـٌّٕٞ اُز٢ ٤ُـذ ثذغًخ،  ّٔخ كبُلزذخ كبُ ًٔب ثإٔ اٌُـغح أهٟٞ اُذغًبد ر٤ِٜب اٌُ ٗذٞ:  ٜٓ٘ٔب، ػِ

َْٓإٔٓٞ. ْٞرخ،  ُٓ  ِطْئت، 

    ًشةاهل
 املتطزفت

ـِّغ ئطا ًبٕ ٓب رؼزٔض ًزبثزٜب ػ٠ِ دغًخ ٓب هجِٜب،  ُكزٌزت ػ٠ِ دغف ٣٘بؿت رِي اُذغًخ، ٝػ٠ِ اُ

َْء، صػبء. ِٓ ُِئ،   هجِٜب ؿبًً٘ب أٝ دغف ّٓض، ٗذٞ: َهَغأ ، ر٤ُّٜإ ، كب

    ًشةاهل
َت 

ّ
ُى

ُ
 امل

ّٞٗخ ثز٣ٖٞ٘ اُلزخ "اُّ٘وت" ٝاُذغف اُظ١ هجِٜب ٖٓ اُذغٝف  ئطا ًبٗذ أُٜؼح ٓزِغكخ ك٢ ًِٔخ ٓ٘

ّٓب ئط ًبٕ اُذغف اُظ١ هجَ اُز٢ ٣ٌٖٔ ٝهِٜب ثٔب  ّٜٗب رٌزت ػ٠ِ ٗجغح، ٗذٞ: ك٤ًئب، صكًئب. أ ثؼضٛب، كا

ـِّغ ، ٗذٞ: ًًٞءا ، عؼًءا  أُٜؼح ال ٣ٌٖٔ ٝهِٚ ثٔب ثؼضٙ ثو٤ذ أُٜؼح ًٔب ٢ٛ ٓلغصح ػ٠ِ اُ
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 (43تدريبات )ص

 
 اضبط حخؼ الذيغ أك الديغ في الكمسات اآلتية :  -ٔ
ُِٓ٘لئ ، َٓ٘لأح ،     ـَْٗلأ ،  ِْ٘لئٕٞ ، َٓ٘لأ ، ٓ  إٍٝ ، ُؿئَ.ٗبِكئ ، ْٗقء ، ٣ُ
 
 اختخ اإلجابة الرحيحة لسا يأتي : -ٕ
 ( ٓالئٔخمالءمة /  )   يدتخجـ السعمع إستخاتيجّيات تجريذ .................. لمسحتػى التعميسّي.  - أ

 ( ٌٓبكأح/  مكافئة  )               ُصِخفْت لمّصالب الجامعّي ...................... مالّية لتسّيده.  - ب
 (  اثظٍأبحؿ /  )                               ..................... جيجؾ تذعخ بالدعادة.  - ج

 
 ة التي جاءت عمييا في ما تحتو خّط في العبارات اآلتية :الّرػر بّيغ سبب كتابة اليسدة ب -ٖ
 ألٕ أُٜؼح ٓزِغكخ ٝٓب هجِٜب ؿبًٖ. .كبيخ عْبءالسدؤكلية  .أ 

 ألٕ أُٜؼح ٓزِغكخ ٝٓب هجِٜب ؿبًٖ. بالّذْيء ُيْحَكخ. الّذْيء .ب 

 ألٕ أُٜؼح ٛٔؼح ٝهَ )ٓوضع ُلؼَ سٔبؿ٢(. السعخفّي. رادتقاالتصػر التعميع نحػ  .ج 

 ألٕ أُٜؼح ٛٔؼح هِغ )كؼَ صالص٢ ٜٓٔٞػ اُلبء(. السبّخة اليتيع . أَكتِ  .د 

 ٢ اُلؼَ اُـضاؿ٢(.ألٕ أُٜؼح ٛٔؼح ٝهَ )ٓبً العامل بعج عسمو.   استخاح .ق 
 

 عمل : تكتب اليسدة عمى نبخة في كمسة " ِشْئُت " كمشفخدة في كمسة " شاَء ". -ٗ
       ألٕ أُٜؼح ٓزٞؿِخ ؿبً٘خ ثؼض ًـغ.ِشْئُت : 
 ألٕ أُٜؼح ٓزِغكخ ٝٓب هجِٜب دغف ّٓض.شاَء : 

 
زط

ّ
 األ٠ُٝ ئال ثبُضب٤ٗخ .عِٔخ ٓغًجخ ٖٓ عِٔز٤ٖ ٓزالػٓز٤ٖ ٓـجٞهز٤ٖ ثأصاح كغٍ ،ال ٣زْ ٓؼ٠٘  انش

أدواث 
زط

ّ
 انش

 اجلبسيت 

 
ْٕ  ( ٝٛٞ دغف .   -ٔ  ) ئ

َٖٓ ، ٓب ، ٜٓٔب ، ٓز٠ ، أ٣ّبٕ ، أ٣ٖ ، أ١ّ  ، أ٣٘ٔب  -ٕ  (  ٢ٛ أؿٔبء .  ، ٤ًلٔب  ) 

 :  اُّلبػغرجؼّ ٛظٙ األصٝاد كؼَ اُلغٍ ٝعٞاثٚ ، ٓضَ هٍٞ  

       ِّ َْ٘ض ٣َٝ ِٚ ٤َِْ ًَّب َػ ُٙ َط ُْٔض ْٖ َد ٌُ ٣َ         ِٚ ِِ ْٛ َْٔؼُغَٝف ك٢ َؿ٤ِْغ َأ َِ ْاُ ْٖ ٣َْجَؼ َٓ ٝ   
 

أدواث 
زط 

ّ
انش

ؼري 
 اجلبسيت

 
 ) ُٞ ، ُٞال ، ُٞٓب ( ٢ٛٝ دغٝف . -ٔ

 ) ئطا ، ًِّٔب ( ٛٔب اؿٔبٕ .  -ٕ
 

َٜبَع٢٘ ِاؿِزؼجبُعٓضبٍ :       َُ َٝاَُذج٤ُت ٣ُؼاُع       َُٞال اَُذ٤بُء  َُُؼعُد َهجَغِى  َٝ 
 

 

 اإلعزاة
ْٕ ُرـغْع  ئ

. ّْ  ر٘ض

 

 
َّ ُٚ ٖٓ اإلػغاة .  ْٕ: دغف كغٍ عبػّ ٣ُجؼّ كؼ٤ِٖ ، ٓج٢ّ٘ ػ٠ِ اُـٌٕٞ ، ال ٓذ  ئ

ـٌّٕٞ،ٝٛٞ كؼَ اُلغٍ ، ُرـغْع  : كؼَ ٌٓبعع ٓجؼّٝ ٝػالٓخ عؼٓٚ اُ

 ٝاُلبػَ ٤ًٔغ ٓـززغ روض٣غٙ أٗذ .              

ـٌّٕٞ،ٝٛٞ عٞاة اُلغٍ ، ّْ: كؼَ ٌٓبعع ٓجؼّٝ ٝػالٓخ عؼٓٚ اُ   ٝاُلبػَ ٤ًٔغ ٓـززغ روض٣غٙ أٗذ.ر٘ض
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 (34ص تدريبات )
 

 استخخج مّسا يأتي أدكات الّذخط الجازمة كغيخ الجازمة ،مبيشا فعل الذخط كجػابو:  -ٔ
 .    ِإف َيَذْأ ُيْحِلْبُكْع َكَيْأِت ِبَخْمٍق َجِجيٍج   : قاؿ تعالى .أ 
ِ الشَّاَس َبْعَزُيْع ِبَبْعٍس َلَفَدَجِت اأْلَْرُض َكَلِكغَّ َّللاََّ   قاؿ تعالى:  .ب   .  ُذك َفْزٍل َعَمى الَعاَلِسيغَ  َكَلْػال َدْفُع َّللاَّ
َث  قاؿ رسػؿ هللا  .ج   ، َكِإَذا اْؤُتِسَغ َخاَف ". َكَحَب، َكِإَذا َكَعَج َأْخَمفَ :" آَيُة اْلُسَشاِفِق َثالٌث ِإَذا َحجَّ
 قاؿ الُخصيئة : مغ يفعل الخيخ ال يعجـ جػازيو         ال يحىب الُعخؼ بيغ هللا كالشاس .د 
 . متى يكثخ كالُمظ يكثخ سقصظ .ق 

زط أدواث 
ّ
 انش

 اجلبسيت وؼري اجلبسيت
 فعم انشزط

 
 جىاة شزط.

 ٣ظٛت ٣لأ ئٕ : عبػٓخ  .أ 

 عِٔخ اؿ٤ٔخ ٖٓ أُجزضأ)صكغ( ٝسجغٙ ٓذظٝف روض٣غٙ ُٞال:ؿ٤غ عبػٓخ  .ة 

 ٓٞعٞص: ا١ ُٞال صكغ اهلل اُ٘بؽ ثؼٌْٜ ٓٞعٞص.

 عِٔخ كؼ٤ِٚ 

 )كـضد االعى(

 ًظة ، أسِق ، سبٕ                             دضس ، ٝػض ، اؤرٖٔ                              ئطا:ؿ٤غ عبػٓخ  .ط 

 ال ٣ؼضّ ٣لؼَ ٖٓ : عبػٓخ                 .ص 

 ٣ٌضغ ٣ٌضغ ٓز٠: عبػٓخ  .ٙ 
  

ٕ-  :  استخخج أسمػب الذخط الػارد في كٍل مغ البيتيغ اآلتييغ ، ثّع صّشفو إلى جاـز كغيخ جاـز
 فميت أنا بقجر الحب نقتدع          إف كاَف َيجَسُعشا ُحٌب ِلغختو  ( أ

 ال تفارقيع فالخاحمػف ىعإذا تخحمت عغ قػـ كقج قجركا           أف   ( ب
زط أدواث 

ّ
 انش

 اجلبسيت وؼري اجلبسيت
 فعم انشزط

 
 جىاة شزط.

 عِٔخ ) ٤ُذ أٗب ٗوزـْ ( عِٔخ ) ًبٕ ٣جٔؼ٘ب دّت ( ئٕ : أصاح اُلغٍ عبػٓخ      .أ 

ُْ( رغدِذ      ئطا : أصاح اُلغٍ ؿ٤غ عبػٓخ           .ب  ُٛ  اُجِٔخ االؿ٤ٔخ )اُغادِٕٞ 
 

الذخط الجازمة عمى األفعاؿ اآلتية ، ثع كضفيا في جسمة مفيجة مغ إنذائظ مع إجخاء التغييخ أدخل إحجى أدكات  -ٖ
( :  (. يحتـخ ، تجتيجكف ، يمقى الالـز
ِّ اُ٘بؽ ٣ذزغٓٞٙ. (أ   ٖٓ ٣ذزغ

ـٌَْ. (ة  َِ ْٕ رجزٜضٝا ر٘بُٞا ٓج  ئ

َْ ك٢ هـغى رَِن ك٢ ًجغى. (ط   ٜٓٔب رلؼ

ْٖ (ص   . س٤ًغا رَِن ٓز٠ رذـ
 

 أعخب ما تحتو خط في العبارة اآلتية :   -ٗ
 لمشاِس يقّجركَؾ . تتػاضعْ إف 

 ُلبػَ ٤ًٔغ ٓـززغ روض٣غٙ) أٗذ (.كؼَ ٌٓبعع ٓجؼّٝ ٝػالٓخ عؼٓٚ اُـٌٕٞ ٝٛٞ كؼَ اُلغٍ ،ٝا     
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 صُػ املببنؽت
 

أوساٌ صُػ 
 املببنؽت

ٝأُجبُـخ ، ٢ٛٝ ال ٢ٛ أؿْ ٓلزـّن  ٣ضٍ ػ٠ِ اُذضس ٖٝٓ أٝ ٓب ٣وّٞ ثٚ ػ٠ِ ٝعٚ اٌُضغح 

 ٛـ (روجَ )  رلزـّن اال ٖٓ اُلؼَ اُضــّالص٢  أُزؼض١  .

 كـَِؼـَ كـَِؼـ٤َ ِكّؼ٤َ كبػٍٞ كـَُؼٍٞ ِٓلـْـَؼبٍ كّؼـبٍ

ّٞاٍ هّغاء ٌِٓضبع،  ، ه ِٜٓظاع، 

 ِٓضعاع 

ؿلٞع، 

 ؿإٍٝ 

، عد٤ْ ،  ؿ٤ٔغ ّض٣نِه كبعٝم

 ػ٤ِْ 

، ِْٜ  َك

 َدِظع  

فت  
ّ
انصـ

هامل
ّ
 ت شب

 
    أوساٌ   

فت
ّ
هاملانصـ

ّ
 تشب

 

ًٔب أٝ ؿبًُجب ، ٢ٛٝ رضٍ ػ٠ِ   اؿْ ٓلزن ٣ضٍ ػ٠ِ ٖٓ ٣زوق ثبُلؼَ اّروبكب صائ

   ) أُؼا٣ب ٝاُِجبئغ أٝ اُؼ٤ٞة أٝ األُٞإ (  ُٝروبؽ ك٢ اُـبُت ٖٓ اُلؼَ اُضالص٢ اُالػّ . 

  )  ال روجَ ٛـ ( 

ٍّ ػ٠ِ ُٕٞ أٝ ػ٤ت أٝ ِد٤ِخ ((  :  َأكـَْؼَ  .اُّظ١ ٓإٗـّضٚ كؼالء  )) ئطا ًبٕ اُلؼَ ٣ض

ّٞ أٝ آزالء (( : كـَْؼالٕ  ٍّ ػ٠ِ سِ  . اُّظ١ ٓإٗـّضٚ  كـَْؼ٠ِ )) ئطا ًبٕ اُلؼَ ٣ض

ٍّ ػ٠ِ كغح أٝ دؼٕ أٝ أٓغ ٖٓ األٓٞع اُّز٢ رؼِغى ٝرؼٍٝ ٝرزجّضص :  كـَِؼَ  . ئطا ًبٕ ٣ض

 َكؼبٍ ُكؼبٍ كؼ٤َ َكْؼَ َكَؼَ كـَِؼَ     كـَْؼالٕ ، كـَْؼ٠ِ َأكـَْؼَ،كؼالء

ََِ َُِجن د٤غٟ،  د٤غإ أدٔغ ، دٔغاء ْْٜ َث  َعػإ ُكجبع ٝؿ٤ْ َك

     
 ( 31ص تدريبات )

 َرُعغ َزِرؽ  َسُيل َعِصر َجُسل    ة مغ األفعاؿ اآلتية :ذّبيُصغ الرفة الس -ٔ

 
ـَ       ىات صيغة السبالغة مغ األفعاؿ اآلتية :  -ٕ  ضاَؼ    شكَخ      صا

 صاـَ  شكخ ضاَؼ  الفعل 
ّٞاّ َكٌٞع ٤ٌِٓبف ه٤ـخ أُجبُـخ    ه

 ة في ما يأتي: ذّبيمّيد صيغة السبالغة مغ الرفة الس  -ٖ
 خ.لّجٜاٌُّظاة: ه٤ـخ ٓجبُـخ.    األكغ: هلخ ٓ.  اْلَكحَّاُب اأْلَِشُخ  َسَيْعَمُسػَف َغًجا َمغِ    تعالى:قاؿ  ( أ

َحاِف َخْرسَ   قاؿ تعالى: ( ب  خ.لّجٜسؤبٕ)سوْ(: هلخ ٓ  اِف اْخَتَرُسػا ِفي َربِِّيْع ىََٰ
 خ.لّجٜعٞاص ، ثش٤َ : هلخ ٓ        بالّجاِرِعيَغ َبخيلُ َكَلِكّشُو  قاؿ الستشبي : َجَػاٌد َعمى الِعاّلِت بالساِؿ ُكّموِ  ( ط

 خلّجٜؿَٜ: هلخ ٓ                                                        ضششت أف الحل سيل. ( ص

 

 

 

 

 َرُعغ َزِرؽ  َسُيل َعِصر َجُسل الفعل 
ِْل٠ ع٤َٔ اُولخ أُلّجٜخ َْٜ َػِلبٕ / َػ  أعػٖ / عػ٘بء أػعم / ػعهبء َؿ
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    ( 08+ ص 02تدريبات ) ص

 
 عّيغ البجؿ في ما يأتي، كاذكخ نػعو: -ٔ
ِ الحي قاؿ تعالى:  .أ     .        ...  لو ما في الّدسػات كما في األرض َكِإنََّظ َلَتْيِجي ِإلى ِصخاٍط ُمْدَتكيٍع * ِصخاِط َّللاَّ

 هغاٍ ) اُضب٤ٗخ ( ثضٍ ِٓبثن.     

                             : " عيشاف ال تسّديسا الَشار: عيٌغ بكت مغ َخْذية َّللّا، كعيٌغ باتت تحخس في سبيل َّللّا". قاؿ رسػؿ َّللّا  .ب 
ٌٖ األ٠ُٝ : ثضٍ رلو٤َ.      ػ٤

 هبٍؽ : ثضٍ رلو٤َ.    : أداكي ُجحػَد القمِب بالِبخِّ كالٌتَقى       كال يدتػي القمباِف: قاٍس كراحُع       الّذاعخقاؿ   .ج 
َّ.                                   أفادتشي السكتبُة مخاجُعيا.                         .ص   ٓغاعؼٜب : ثضٍ ثؼي ٖٓ ً

ُٚ : ثضٍ اكزٔبٍ.                         أدىذشي الصالب تقّسرُو شخرّية البصل في السدخحّية.            .ق  ّٔو  رو
 
 اضبط بالذكل أكاخخ الكمسات التي تحَتيا خّط: -ٕ
ـَ  .أ  ْيُف الصعا ُٚ.   محاقواستمّح الزَّ ُٚ.   خصّتوأعّج الصالُب البحَث  ب.             .َٓظاَه َِّز   .ُس

 أعخب ما تحَتو خّط في ما يأتي إعخاًبا تاما:   -ٖ
  ثذٍ ٓطبثن ٓ٘ظٞة ٝػالٓخ ٗظجٚ اُلزذخ اُظبٛشح ػ٠ِ آخشٙ.. َيْيِجي ِلمَِّتي ِىَي َأْقَػـُ  اْلُقْخآفَ إفَّ َىَحا  قاؿ تعالى:  .أ 
َّ ٓ٘ظٞة ٝػالٓخ ٗظجٚ اُلزذخ اُظبٛشح ػ٠ِ آخشٙ، ٝٛٞ ٓؼبف.  . نرَفوُ ترّفحُت الّجيػاَف  .ب   ثذٍ ثؼغ ٖٓ ً

 ٝاُٜبء: ػ٤ٔش ٓزظَ ٓج٢٘ ػ٠ِ اُّؼْ ك٢ ٓذَ جش ثبإلػبكخ.                                           

  كاألدُب كالعّفُة كاألمانة. عمعُ الأربُع خراٍؿ يدػُد بيا السخُء:   .ج 

ّٔخ اُظبٛشح ػ٠ِ آخشٙ.                                          ثذٍ رلظ٤َ ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼٚ اُؼ

 .أريَجياشَسْسُت الػردَة   .د 
 ثذٍ اشزٔبٍ ٓ٘ظٞة ٝػالٓخ ٗظجٚ اُلزذخ اُظبٛشح ػ٠ِ آخشٙ، ٝٛٞ ٓؼبف، ٝاُٜبء ػ٤ٔش ّٓزظَ ٓج٢٘     

َّ جش ثبإلػبكخ.       ك٢ ٓذ

ا له ٌف اإلؼرب َسّهى الُهْبسل وًه، وَػهل ؼلى إَؾاحه. انبدل ا سابقا  تابغ وقغوز بالحكن َتبغ اسها

 
 

أَىاع 
 انبدل

 
 ابدل  (0

ّ
 يٍ كم

ّ
 .  ملطببق أو بدل كم

ٌَْؼَجَخ ٗذٞ هُٞٚ رؼب٠ُ:  ُْ ُٚ ا َّ ََ اُ َُْج٤َْذَعَؼ َِبِئَض ا َُْو َٝا َْٜض١َ  ُْ َٝا  َّ َُْذَغا َْٜغ ا َٝاُلَّ َّبِؽ  ًٓب ِِّ َّ ِه٤َب َُْذَغا  .ا

 ُٝـبٗٚ "، ٝٛٞ ٛ٘ب ثضٍ رلو٢ِّ٤. هِجٚٝهُٞ٘ب: " أُغء ثأهـغ٣ٚ: 

 ًغ٣ْ. ُغعَ: ٛظ ا أُؼغف ثأٍ اُٞهغ ثؼض اؿْ اإلكبعح ثضًُب ِٓبثًوب ٗذٞ هُٞ٘ب٣ٝـِت إٔ ٣ٌٕٞ االؿْ 
 

 أو بدل  ضبدل بع (7
ّ
 . جلشء يٍ كمايٍ كم

 
َُ  ٗذٞ هُٞٚ رؼب٠ُ:   ِّ ُٔؼَّ ُْ َٜب ا ًِب ٣َ5ب َأ٣ُّ ٤ِِ َّب َه ََ ِئ ٤َّْ ِْ اُ ُٚ 2ُه ًِب ِّْوَل ٤ِِ ُٚ َه ْ٘ ِٓ ِٝ اُٗوْن   .َأ
  

 ليادئ.ا جؾِّىالسكتبة ا لقارُئ إلىايظسئؽُّ نحؾ:  تًبل،اشبدل  (ٖ
٣ّزوَ ثجضٍ ثؼي ٖٓ ًَ ٝثضٍ اكزٔبٍ ك٢ اُـبُت ٤ًٔغ ٣ؼٞص ػ٠ِ أُجضٍ ٓ٘ٚ ٣ٝغثِٚ ثٚ ٣ِٝبثوٚ 

 ك٢ ع٘ـٚ ٝػضصٙ.
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 الفقخات: الثانية، كالّدابعة، كاألخيخة، كاستخخج مشيا أمثمة عمى البجؿ.ُعج إلى  -ٗ

ْ٘ـ٤ِٖ: ثضٍ ِٓبثن.بعض األدكية مثل السزاد الحيؾّي الِبْشدميؽ.                                      الفقخة الثانية:   اُِج

 اُجٜبػ: ثضٍ رلو٤َ.لمجيازيؽ: الجياز اليزسّي، كالجياز الّتشفدّي.                                   الفقخة الدابعة: 
 اُّضاء: ثضٍ ِٓبثن.أشارت بعض الدراسات إلى أّف لمسرأة دكًرا أساسًيا في الؾقاية مؽ ىذا الّداء.         الفقخة األخيخة: 

 
 ػ٠ِ اُذذس ٝصٓبٕ ٝهٞػٚ ؤٝ ٌٓبٕ ٝهٞػٚ .اعٔبٕ ٓشزوبٕ ٣ذُّبٕ  املكبٌ وانشيبٌ امسب

 
ُ
ًِب   -6 انفعم انثالثٍ بؼبٌ يٍصَ َٓلَؼَ ( إر ًبٕ ٓؼبسع اُلؼَ ٓؼّٔٞ اُؼ٤ٖ ؤٝ ٓلزٞح اُؼ٤ٖ ؤٝ ٓؼز  ٝصٕ ) 

 ٗبهًظب ، ٗذٞ: ٌَٓزت، ٓغَجخ ،ٓش٠ٓ.    

ًُب ٝا٣ًّٝب،  -2 َٓلِؼَ ( إرا ًبٕ ٓؼبسػٚ ٌٓغٞس اُؼ٤ٖ ؤٝ ٓؼزًّب ٓثب  ٝصٕ ) 

َٓ َٓظجِِٗذٞ:  ُِذ. ،  ْٞ َٓ  ِٞهق ،

 
ُ
ُٓ٘ز٠ٜ. انثالثٍ ؼري بؼبٌ يٍصَ ُٓشرَوت،  ُٓغزَٞدع،   ػ٠ِ طش٣وخ ط٤بؿخ اعْ أُلؼٍٞ، ٗذٞ: 

 
 (00تدريبات )ص

 
 صُغ اسع السكاف أك الدماف مغ األفعاؿ اآلتية مع ضبط عيغ الكمسة:   -ٔ

َٟٝأكى:  َْٞطقاستػصف:       .َْٓإ ِْٞػذكعَج:         .ُٓغز َِْؼتلعَب:         .َٓ  .َُِٓزو٠التقى:          .َٓ
 
    األلبدة" اذكخ الّمفظ الرحيح، اعتساًدا ( كسا في قػليع: "ُزْرُت َمعَخض يخصئ بعس الشاس في لفظ كمسة )معخض   -ٕ
 عمى ما كرد في القػاعج الّدابقة.  
َٓلِؼَ( ألٕ ٓؼبسع   َٓؼِشع ؤ١ ػ٠ِ ٝصٕ )  ػشَع: ٣ؼِشع.اُّظٞاة ًغش اُّشاء )ػ٤ٖ أٌُِخ(: 
 
 ُعج إلى الفقختيغ األكلى كالّخابعة مغ الشّز، كاستخخج مشيسا اسع زماف كاسع مكاف. -ٖ

َِٓٞعْ.  اعْ صٓبٕ: ٓٞعْ، ٓٞاعْ: ٓلشدٛب 

َِٓ٘ضٍ.  اعْ ٌٓبٕ: ٓ٘بصٍ: ٝٓلشدٛب 
 

 مّيد اسع السكاف مغ اسع الّدماف في ما يأتي.  -ٗ
 ٓطِغ : اعْ صٓبٕ.      .سالـٌ ىي حّتى َمْصَمع الفجخِ  قاؿ تعالى :  .أ 
 . ا َكُمَقاًما ُأكَلِئَظ ُيْجَدْكَف اْلُغْخَفَة بَسا َصَبُخكا َكُيَمقَّْػَف ِفيَيا َتِحيًَّة َكَساَلًما َخاِلِجيَغ ِفيَيا َحُدَشْت ُمْدَتَقخِّ  قاؿ تعالى:  .ب 

ًٓب: اعْ ٌٓبٕ      َُٓوب َٝ  .ُْٓغَزَوشًّا: اعْ ٌٓبٕ.             
ْشفخ  .ج   ٓ٘إٟ: اعْ ٌٓبٕ.       ِلَسْغ خاَؼ الِقَمى ُمَتَعدَّؿُ ى: كفي األْرِض َمْشأى ِلمَكخيع َعِغ اأَلذى          َكِفيَيا قاؿ الذَّ
 ِٓزو٠ : اعْ ٌٓبٕ.      الشادي الثقافي ُممتقى الذباب. .د 

ِْٞسد : اعْ ٌٓبٕ.        لَسْػِرد الَعْحب كثيخ الدِّحاـ.ا .ق  َٔ  اُ
ِْٞػذ: اعْ صٓبٕ.     عشج الداعة التاسعة صباح اليػـ. َمْػِعج االجتساع .ك  َٓ 
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 املزفىع برع ضانفعم املإعزاة 

 اِ
ّ
 خزاملعتم

ٝػالٓخ سكؼٚ إرا ُْ ٣ُغجن ثٞادذح ٖٓ ؤدٝد اُ٘ظت ؤٝ اُجضّ، 

ّٔخ أُوّذسح ػ٠ِ آخشٙ ُٔجشِّث٤ٖ .اُؼ َُ ث٘ظِخ اُ  ، ٗذٞ: ٣ٜزذ١ اُؼبه

 املُصىةبرع ضانفعم املإعزاة 
 اِ 

ّ
 خزاملعتم
 الو انتعهُم (( نٍ ، كٍ ، )) أٌ ، 

 ،ٝػالٓخ ٗظجٚ اُلزذخ أُوّذسح ػ٠ِ األُْقٗظت،  ثإداحإرا ُعجن 

َِِن   ُٕ ٤َُْغؼ٠ إ٠ُ طبػِخ سّثٚ.اٗذٞ: ُخ  إلٗغب

َّ ٖٓ اُٞاٝ ٝا٤ُبء  ْٖ ٝاُظبٛشح ػ٠ِ ً ُْ٘ؼ٢َِ ٓ ْٕ ٗزّٞدَذ ُ ، ٗذٞ: ٣جُت ؤ

ّٓز٘ب، ؤدّت ؤٕ  ِٕ ؤ َٞ ؤطذهبئ٢ إ٠ُ دلَ ٗجبد٢.شإ  ؤدػ

 اجملشوو برع ضانفعم املإعزاة 
 اِ

ّ
 ((، الو األيز  )) ال ، مل ، إٌ  خزاملعتم

 ،ٝػالٓخ جضٓٚ دزف دشف اُؼِّخ ٖٓ آخشٙإرا ُعجن ثإداح جضّ، 

  ِّ ُٜٔٔالِد ك٢ عبدِخ أُذسعخ.اٗذٞ: ال رش ُ 

 
 (47تدريبات )ص

 
 أعخب ما تحتُو خٌط في ما يمي:  -ٔ
 . ِفي اأْلَْرِض َمَخًحا ِإنََّظ َلْغ َتْخِخَؽ اأْلَْرَض َكَلْغ َتْبُمَغ اْلِجَباَؿ ُشػاًل  َتْسرِ َكال  قاؿ تعالى:  .أ 

 ٝاُلبػَ ػ٤ٔش ٓغززش روذ٣شٙ ؤٗذ. ،كؼَ ٓؼبسع ٓجضّٝ ٝػالٓخ جضٓٚ دزف دشف اُؼِّخ ) ا٤ُبء ( ٖٓ آخشٙ

ا َأْف  قاؿ تعالى:  .ب  ا أْف َنُكػَف َنْحُغ اْلُسْمِقيغَ  ِقيَ ُتمْ َقاُلػا َيا ُمػسى ِإمَّ  .  كِإمَّ
 ٝاُلبػَ ػ٤ٔش ٓغززش روذ٣شٙ ؤٗذ. ،كؼَ ٓؼبسع ٓ٘ظٞة ٝػالٓخ ٗظجٚ اُلزذخ اُظبٛشح ػ٠ِ آخشٙ

 إّف () إّف + ما / إّنسا ؛ ُتبظل عسل  . هللَا ِمْغ ِعباِدِه اْلُعَمساُء ِإفَّ هللَا َعِديٌد َغفػرٌ  َيْخذىِإنََّسا  قاؿ تعالى:  .ج 
 اُّزؼزس .كؼَ ٓؼبسع ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼٚ اُؼٔخ أُوذسح ػ٠ِ آخشٙ ٓ٘غ ٖٓ ظٜٞسٛب 

 بالجار حّتى ضششُت أّنو سُيػرثو".  يػصيشي: "ما زاؿ جبخيل  قاؿ رسػؿ هللا  .د 
  ،٣ٞط٢: كؼَ ٓؼبسع ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼٚ اُؼٔخ أُوذسح ػ٠ِ آخشٙ ٓ٘غ ٖٓ ظٜٞسٛب اُثوَ     

 ٓغززش روذ٣شٙ ٛٞ.ٝاُلبػَ ػ٤ٔش      

 َعيُذُو     كَما يدتِصيُب الَعْيَر إال الُسداِمحُ  يْرفُ إذا ضاَؽ َصْجُر السخِء لْع  قاؿ أبػ العتالية: .ق 
 كؼَ ٓؼبسع ٓجضّٝ ٝػالٓخ جضٓٚ دزف دشف اُؼِّخ )اُٞاٝ( ٖٓ آخشٙ.

  
 عّمل ححؼ ألف الفعل الحي تحتو خّط في قػؿ أبي األسػد الجؤلي:  -ٕ

 عْغ ُخُمٍق كتْأتَي مثَمُو               عاٌر عمْيَظ إذا َفعْمَت عطيعُ  تْشوَ ال         
 ألٗٚ ٓجضّٝ ة)ال( اُ٘ب٤ٛخ/ ػالٓخ جضّ اُلؼَ أُؼبسع أُؼزَ ا٥خش دزف دشف اُؼِخ ٖٓ آخشٙ.      

 
   رؤّد١َ.       كاجباتظ بانتطاـ. تؤّدياحخص عمى أْف   اضبط آخخ ما تحَتو خّط ضبًصا سميًسا: -ٖ
 كأعخبو. ،كاستخخج مشيسا الفعل السزارع السعتل اآلخخ ،ُعْج إلى السقصعيغ الذعخييغ األكؿ كالّخابع -ٗ

 .  ٓ٘غ ٖٓ ظٜٞسٛب اُزؼزس ،كؼَ ٓؼبسع ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼٚ اُؼٔخ أُوذسح ػ٠ِ آخشٙ : أىػى 

 . تجعػ،  أشػي ،  آتي،   يحمػ
 .  ٓ٘غ ٖٓ ظٜٞسٛب اُثوَ ،كؼَ ٓؼبسع ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼٚ اُؼٔخ أُوذسح ػ٠ِ آخشٙ  
 

55



56 
 

    
 لتبَق: 
 ال ٓذَ ُٚ ٖٓ اإلػشاة. ،دشف جضّ ٓج٢٘ ػ٠ِ اٌُغش ،الّ األٓشالالـ: 

 ٝاُلبػَ ػ٤ٔش ٓغززش روذ٣شٙ ؤٗذ. ،( ٖٓ آخشٙ األُق كؼَ ٓؼبسع ٓجضّٝ ٝػالٓخ جضٓٚ دزف دشف اُؼِّخ): تبقَ 
 

 لتعمَػ: 
 ال ٓذَ ُٚ ٖٓ اإلػشاة. ،دشف ٓج٢٘ ػ٠ِ اٌُغش ،الّ اُزؼ٤َِالالـ: 
 كؼَ ٓؼبسع ٓ٘ظٞة ٝػالٓخ ٗظجٚ اُلزذخ اُظبٛشح ػ٠ِ آخشٙ.تعمَػ: 
ة  اسى

ّ
 مّرة كاحدة .اسؼ يدؿ عمى كقؾع الحدث   املز

يٍ  صُبؼته
ـالثٍ

ّ
 انفعم انثـ

ُْٞخ .  -6  ٣ُظبؽ ٖٓ اُلؼَ اُثـّـالث٢ ػ٠ِ ٝصٕ ) كـَْؼِخ (.ٓثَ: َطَشم: َطْشَهخ، هبٍ: َه

 إرا ًبٕ ٓظذس اُلؼَ ك٢ األطَ ػ٠ِ ٝصٕ ) كـَْؼِخ ( ك٘ظلٚ ثٌِٔخ ) ٝادذح (  -2

ٍّ ػ٠ِ أُّشح، ٓثَ: سدْ، سدٔخ ٝادذح،   دػب: دػٞح ٝادذح.   ٤ُذ

يٍ  صُبؼته
ؼري  انفعم 

ـالثٍ
ّ
 انثـ

 صح٣ظبؽ اعْ أُّشح ثض٣بدح ربء ٓشثٞطخ ػ٠ِ ٓظذسٙ، ٓثَ: اٗطِن: اٗطالهخ ،اٛزّض: اٛزضا  -6

 (دذحاٝ) ألطَ، ك٘ظلٚ ثٌِٔخاُثالث٢ ٣٘ز٢ٜ ثزبء ٓشثٞطخ ك٢ اُلؼَ ؿ٤ش اًبٕ ٓظذس  اإر  -2

ٍّ ػ٠ِ       دذح.ادخ ٝازشاعح: ازشاعُّٔشح، ٓثَ: ا٤ُُذ

 

 

 

 

 

 

ٍّ ػ٠ِ ٤ٛئخ دظٍٞ اُلؼَ . اهلُئتاسى   اعْ ٣ذ

يٍ  صُبؼته
ـالثٍ

ّ
 انفعم انثـ

 ٣ظبؽ ٖٓ اُلؼَ اُثـّـالث٢ ػ٠ِ ٝصٕ ) ِكـْؼِخ ( ٓثَ :    

ِْٝهلخ  ّٗٚ ٓش٣غ، ُجظ: ُِْجغخ: رؼجج٢٘ ُِْجغخ اٌُّشبكخ.:  ٝهق :  َِ ػ٠ِ ؤ ِْٝهلخ اُؼبٓ  ُّ  َرذ

يٍ  صُبؼته
ؼري  انفعم 

ـالثٍ
ّ
 انثـ

 ،٣ظبؽ  اعْ ا٤ُٜئخ ٖٓ اُلؼَ ؿ٤ش اُثالث٢ ثبإلر٤بٕ ثٔظذس اُلؼَ، ٝص٣بدح ربء ػ٠ِ ٓظذسٙ 

ٍَ اَُذلبِٝح،   ِْ٘ب اُؼ٤َٞف اعِزوجب ؤٝ ثـ٤ش ص٣بدح، ثْ إػبكزٚ إ٠ُ اعْ ثؼذٙ، ٓثَ: اعزوجَ: اعزوج

 اٗطِن: اٗطِن أُزغبثُن اٗطالهخ اُّظوش.

  
 (40تدريبات )ص

 ُصْغ اسع السّخة مغ األفعاؿ اآلتية:   -ٔ
 سعى زار غّصى باع أجاب ندؿ األفعاؿ

ْٝسح رـط٤خ ٝادذح َث٤ْؼخ إجبثخ ٝادذح َْٗضُخ اعْ أُّشح  َعْؼ٤خ َص
 
 ُصْغ اسع الييئة مغ األفعاؿ اآلتية:   -ٕ

 كقف ىدّ  ماَت  األفعاؿ
 ِْٝهَلخ ِٛضَّح ٤ِٓزخ اعْ ا٤ُٜئخ
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 عّيغ اسع الييئة كالسّخة في ما يأتي:  -ٖ
 . إْف َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َكاِحَجًة َفِإَذا ُىْع َجِسيٌع لََّجْيَشا ُمْحَزُخكفَ   قاؿ تعالى: .أ 
ُخكهُ  َتَخْف  اَل  َقاُلػاَفَأْكَجَذ ِمْشُيْع ِخيَفًة    قاؿ تعالى: .ب   .  َعِميٍع  ِبُغاَلـٍ  َكَبذَّ
 أخاَؾ إْف بجْت مشُو َزّلَة.ال تجاِؼ  .ج 
ـٍ. .د   رّب َرْميٍة مغ غيخ را
 أَحَذًفا كسػَء ِكيمٍة؟ .ق 
 يعيُر السؤمغ ِعيذًة كخيسًة. .ك 

 
 ( كّل كمسة تحتيا خطّّ بسا يتشاسب كالسعشى السقرػد في ما يأتي: فاء اضبط ) -ٗ
 ِْٓش٤ََخ: ألٜٗب اعْ ٤ٛئخ.     الَيخـِ  مذيةَمْجٌج َرعى تَمعات الّجىِخ كىػ فتى       حّتى غجا الّجىُخ يسذي  قاؿ أبػ تّساـ:  ( أ

َِْغٍخ: ألٜٗب اعْ ٓشح.     نفي ِبيا الَيعَّ َأْك اسَتجِمُب الصََّخبافي ُمحاَكخٍة     َ  َمع َأديبٍ  لجمدة  قاؿ عميُّ بُغ الَجْيع:  ( ب  ََُج
  
 َخْلَوخ.     ُعْج إلى السقصع الّذعخّي الثالث، كاستخخج مشو اسع مّخة.  -٘

 

 اجلذر
 
ّ
ؽىٌ

ّ
  انه

 
 ٛٞ اُلؼَ أُبػ٢ أُجّشد ثالث٤ّـًب ؤٝ سثبػ٤ّـًب

    ٓثَ : دسط ، ُِؼت ، ثؼثش ، ددشج ، شّذ ، ؤًَ ، عإٍ ، هشؤ ، ٝػذ .
ُٗؼ٤ذٙ     َّ اُٞعط ؤٝ ٓؼزَ ا٥خش ثبألُق ،   إرا ظٜش اُلؼَ ٓؼز

 إ٠ُ ؤطِٚ ) ٝاٝ ؤٝ ٣بء ( ٖٓ خالٍ:  اُلؼَ أُؼبسع     

 ؤٝ أُظذس   ؤٝ اإلع٘بد .                            

 

 اإلسشاد السردر الفعل السزارع الفعل
   ا٤َُٔ ٤ٔ٣َ ٓبٍ 

ّْٞ   ٗبّ َٗ   

 دػٞد دػٞح ٣ذػٞ دػب

٢ِْٓ ٣ش٢ٓ س٠ٓ  س٤ٓذ َس

 الثالثة السلسلـة 
 

                                           : 
ً

وال
ٔ
 البحر الوافر        ) الجام ، المحزوء (ا

ا : البحر الُمجقارب  ) الجام ، المحزوء (                                          ًٌ  ثاه

رخوزة (
ٔ
 ثالًثا : بحر الّرخز          ) الجام ، المحزوء ،  المشطور / اال

 َط٤ْذخ ٝادذح  ّٓشح.  .أ 

 ِخ٤لخ        ٤ٛئخ.  .ب 

 صُّخ           ّٓشح.  .ج 

٤ْٓخ          ّٓشح.  .د   َس

 ٤ًٍِِخ         ٤ٛئخ.  .ق 

 ٤ٛئخ.       ِػ٤شخ  .ك 
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 املصطهحبث انعزوضُت:

 سظر مؽ الذعر يتألف مؽ شظريؽ متداكييؽ في عدد التفعيالت العركضية. ىؾ البيت 
 البيت الذي استؾفى تفعيالتو كاممة . البيت التاـ 

 البيت الذي سقظت مشو تفعيمتا العركض كالزرب. البيت السجدكء 
 البيت الذي ذىب نرفو كبقي مشو الشرف . البيت السذصػر 

 لذعري .الذظر األكؿ مؽ البيت ا الرجر 
 الذظر الثاني مؽ البيت الذعري . العجد 

 
 ) البيت= الرجر + العجد (

         ) الذصخ األكؿ الرجر(                )الذصخ الثاني العجد (
  : التفعيمة األخيرة مؽ الردر.العخكض 
  : التفعيمة األخيرة مؽ العجز.الزخب 
 : تفعيالت البيت الذعري كميا ما عدا العركض ك الزرب . الحذػ 
 

 
 ـ (                  الزخب ) تػىع ( العخكض ) متخد

 الحذػ ) ىل غادر الذعخاء مغ (  ك  ) أـ ىل عخفت الجار بعج ( 
 

 أَْىِمػوِ  َكَمْغ َيْجَعِل الَسْعُخكَؼ ِفي َغْيخِ 
 

 َكَيْشػَجـِ   َعَمْيوِ ا َذمً   َيُكػْغ َحْسػُجهُ  
 

 ىل غادر الذعخاء مغ متخدـ 
 

 أـ ىل عخفت الجار بعج تػىع 
 

ىؾ الشغؼ السؾسيقي الذي يجري عميو بيت الذعر كتقؾـ عميو القريدة ، كيتألف مؽ مجسؾعة مؽ  البحخ   
 التفعيالت .

 السقصع
 

 ىؾ أصغر كحدة صؾتية يسكؽ أف تشظق مشفرمة عؽ غيرىا ، كالسقاطع نؾعاف :
 (. ں: كىؾ حرؼ كاحد متحرؾ ، كرمزه :) قرير  -ٔ
 كىؾ حرفاف متحرؾ كبعده ساكؽ ، كرمزه :)ػػػ(.:  طؾيل  -ٕ

 ػػػ ػػػ ں ںعدد مؽ السقاطع تذكل كحدة صؾتية أك مؾسيقية مثل:        ) فاعالتؽ (  التفعيمة 
 : انكتببت انعزوضُت

كليذا كانت الكتابة  ك كل ما ال يمفظ ال يكتب (.كل ما يمفظ يكتب  القاعدة األساسية في الكتابة العركضية ىي:) 
 .رؼ تزاؼ كأخرى تحذؼحالعركضية مختمفة عؽ الكتابة اإلمالئية السعتسدة ، فيشاؾ في الكتابة العركضية أ

 
 

 
  

 التمهيددددددددددددددددددددد  ل  ددددددددددددددددددددد    
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ت : احلزوؾ انتٍ تضبؾ 
ّ
ت انكتببت  اإليالئُ

ّ
زوضُ

َ
 انكتببت  انع

 ِعْمُسْؽ، ِعْمَسْؽ، ِعْمِسؽْ  ِعْمٌؼ، عمًسا، عمؼ   .يكتب نػًنا التشػيغ  .ٔ
ؼَ  . يكتب بحخفيغ الحخؼ السذجد  .ٕ ، َفيَّ  َمْرَر، َفْيَيؼَ  مرَّ
 َأْاَمَؽ، قْرَأْاف آمؽ، قرآف .تكتب ىسدة مفتػحة بعجىا ألف اليسدة السسجكدة  .ٖ
ىذا ، ىذه ، لكؽ ، هللا ،  .األلف التي نشصقيا كال نكتبيا في اإلمالء  .ٗ

 الرحسؽ ، إلو ، طو
ىاذه ، الكؽ ، الاله ،  ىاذا ،

 َاْررحساف ، إاله ، طاىا
إشباع حخكة الحخؼ األخيخ في صجر البيت أك   .٘

 .عجده
 الحكسؾ، الَقَسِريْ  الحكُؼ، القسرِ 

 ، السحكخ لمسفخد الغائب الزسيخ ىاء حخكة تذبع  .ٙ
 البيت كدخ ذلظ عمى يتختب لع إف الجسع كميع

 .ساكشيغ التقاء أك ، الذعخي 

 لُيْؾ، بِيي، لكُسْؾ، بُكُسؾْ  لكُؼ، بكؼُ لُو، بِو، 

 

ت احلزوؾ انتٍ حتذؾ 
ّ
ت انكتببت  اإليالئُ

ّ
زوضُ

َ
 انكتببت  انع

ٔ. 
 

فاستسَع، كافيْؼ، كاستساٌع،  .ىسدة الػصل إذا كقعت في درج الكالـ
 كابٌؽ، كاثشاف، كاسؼٌ 

َفْدَتَسَع، َكْفَيْؼ، َكْسِتساُعْؽ، 
 َكْبُشْؽ، َكْثشاِف، َكْسُسؽْ 

ألف الػصل مع )َأْؿ( السعخفة إذا كقعت في درج  .ٕ
الكالـ، فإف كانت )أؿ( قسخية ححفت اليسدة فقط 

 .كبقيت الالـ ساكشة
كإف كانت شسدية ححفت األلف كشجد الحخؼ 

 . الحي بعجىا

 كالكتاب، فالعمؼ
 
 

سس ْدؽ، كالذَّ  كالرِّ

 َكْلكتاب، َفْمِعْمؼ
 
 

 كْصِرْدؽ، َكْشَذْسس

الفارقة مغ أكاخخ األفعاؿ بعج كاك تححؼ األلف  .ٖ
 الجساعة

 رجعؾ، ارجعؾ، لؽ يرجعؾ رجعؾا، ارجعؾا، لؽ يرجعؾا

تححؼ األلف السقرػرة كالػاك كالياء الداكشتيغ  . ٗ
مغ أكاخخ الكمسات إذا جاء بعجىا اسع معخؼ 

 )باؿ(

أتى السغمؾـ إلى القاضي 
 فأنرفو قاضي العدؿ

أَت ْلسغمؾـ إَؿ ْلقاضي 
 قاِض ْلعدؿفأنرفو 
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افر البحر  البحر  ) ست ثفعيالت( الى

َُ   مفتاح البحر  ثذُٞس اُّشؼِش ٝاكُشٛب ج٤ٔ

 

ْٖ         َكُؼُُٖٞ  َُِز َُٓلبَػ           ْٖ َُِز   َُٓلبَػ

ْٖ         التفعيلة الاساسية  َُِز ْٖ         َُٓلبَػ َُِز ْٖ           َكُؼُُٖٞ َُٓلبَػ َُِز ْٖ          َُٓلبَػ َُِز  َكُؼُُٖٞ  َُٓلبَػ

 ب ـــــ ـــــ ب ـــــ ب ب ـــــ ب ـــــ ب ب ـــــ ب ـــــ ـــــ ب ـــــ ب ب ـــــ ب ـــــ ب ب ـــــ ااملقاطع
افر ْٖ         مجسوء الى َُِز ْٖ         َُٓلبَػ َُِز ْٖ            َُٓلبَػ َُِز ْٖ          َُٓلبَػ َُِز   َُٓلبَػ

ُِْزٖ التفعيالت الفرعية    ب ـــــ ـــــ ـــــ          َُٓلبَػ

ثي   ـــــ ـــــ ـــــ   4 3 9المقطع   طريقة معرفته 
ٔ
ولى .  ًا

ٔ
و المقطع   في الجفػٌلة اال

ٔ
ولى والثاهٌة     ب ب ملها  2 2 4 3ا

ٔ
 في الجفػٌلة اال

عأكاًل : 
ّ
 األبيات اآلتية مؽ بحر الؾافر الّتاـ ، كاذكر تفعيالتيا . قط

  9102وزارة صٌفي  سيؽُ ُز الثّ ُت كفي يدي الكشْ ِضعْ كَ   ّفىُب الُسَر سي األدَ ُت كفي فَ ئْ سِ عَ   -ٔ

 ب ـــــ ب ب ـــــ /    ب ـــــ ـــــ ـــــ /  ب ـــــ ـــــ   ب ـــــ ب ب ـــــ /   ب ـــــ ب ب ـــــ /  ب ـــــ ـــــ 

         ِٔ ًَُت ََُفاَع            ِٔ ًَُت ِٔ         َفُعُٛئ  ََُفاَع ًَُت ًُِتٔ    ََُفاَع                                                                                                                                                                  َفُعُٛئ                                                                                                                           ََُفاَع

ـَِف كَصْمِت أنِت مَؽ الزِّ يْ فك ْشت  أِبشَت الّدْىِر عشدي كلُّ ب  -ٕ  حا
 ب ـــــ ب ب ـــــ / ب ـــــ ب ب ـــــ / ب ـــــ ـــــ ب ـــــ ـــــ ـــــ / ب ـــــ ـــــ  ب ـــــ ـــــ ـــــ /  

ًُِتٔ     َفُعُٛئ   ََُفاَع ًُِتٔ        ِٔ      َفُعُٛئ    ََُفاَع ًَُت ََُفاَع             ِٔ ًَُت  ََُفاَع

نيا ِغالباْؽ ُتؤْ كلك ّشيكما َنْيُل الَسظاِلِب بالّتس -ٖ   9102+ 9102وزارة    َخُذ الدُّ

 ب ـــــ ـــــ ـــــ / ب ـــــ ـــــ  ـــــ ـــــ /ب ـــــ  ب ـــــ ـــــ ـــــ /  ب ـــــ ب ب ـــــ / ب ـــــ ـــــ 

ِٔ      َفُعُٛئ  ًَُت ََُفاَع ًُِتٔ          ًُِتٔ   َفُعُٛئ   ََُفاَع ََُفاَع ًُِتٔ         ََُفاَع

 9102وزارة     لعلَّ َعمى الَجساِؿ َلُو ِعتابا تاباَسُمؾا قمبي َغداَة َسال ك  -ٗ
 ب ـــــ ب ب ـــــ/ ب ـــــ ب ب ـــــ/ ب ـــــ ـــــ ـــــ ب ب ـــــ/ ب ـــــ ـــــب ـــــ ـــــ ـــــ /  ب  

ِٔ      َفُعُٛئ  ًَُت ََُفاَع ًُِتٔ         ِٔ      َفُعُٛئ ََُفاَع ًَُت ََُفاَع           ِٔ ًَُت  ََُفاَع

  9190+9191وزارة     ِدْؽ لمَغِشيِّ كلمفقيرِ حْ َأفَ  ياَؾ حّغاً ُدنْ  َت مؽْ مْ إذا ما نِ  -٘
 ب ـــــ ـــــ ـــــ /  ب ـــــ ب ب ـــــ / ب ـــــ ـــــ    ب ـــــ ـــــ ـــــ / ب ـــــ ـــــ  ب ـــــ ـــــ ـــــ /  

ًُِتٔ      َفُعُٛئ   ََُفاَع ًُِتٔ        ِٔ        َفُعُٛئ                                                                             ََُفاَع ًَُت ََُفاَع ًُِتٔ                                                                        ََُفاَع

  إلى ما تدتظيعُ  هُ زْ كجاكِ  وُ عْ دَ ًئا فَ شيْ  عْ ظِ تَ تدْ  ذا لؼْ إ -ٙ
 ب ـــــ ـــــ ـــــ / ب ـــــ ـــــ                        ب ـــــ ـــــ ـــــ / ب ـــــ ـــــ ـــــ / ب ـــــ ـــــ  ـــــ ـــــ ـــــ /ب  

ًُِتٔ      َفُعُٛئ   ََُفاَع ًُِتٔ       ًُِتٔ      َفُعُٛئ                                     ََُفاَع ََُفاَع ًُِتٔ        ََُفاَع

 9190وزارة      ػاتِ الَسْكػُرم اءِ ِبس ُسػِقَيػتْ  اإذ اتِ َكالشَّب َتْشُبػتُ  ْخػالؽُ األ ػيَ ى -ٚ
 ب ـــــ ب ب ـــــ /    ب ـــــ ـــــ ـــــ /  ب ـــــ ـــــ   ب ـــــ ـــــ ـــــ /  ب ـــــ ب ب ـــــ / ب ـــــ ـــــ    

ِٔ        َفُعُٛئ                                                                              ًَُت ََُفاَع ًُِتٔ         ِٔ                                                                       ََُفاَع ًَُت ًُِتٔ  ََُفاَع                                                                                                                                                                  َفُعُٛئ                                                                                                                           ََُفاَع
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ـِِص القادر قْ كش ئاً ؾِب الّشاِس شيأَر في ُعي ؼْ لَ ك  -ٛ  9199وزارة    .يَؽ عمى الّتسا
 ـــــ /  ب ـــــ ب ب ـــــ / ب ـــــ ـــــ                 ـــــ ـــــ ب ـــــ / ب ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ب ـــــ ب ب ـــــ / ب 

ًُِتٔ      َفُعُٛئ    ََُفاَع         ِٔ ًَُت ِٔ       َفُعُٛئ                                                                              ََُفاَع ًَُت ََُفاَع ًُِتٔ                                                                                ََُفاَع

 9199وزارة         جؾـِسا دكَف الشُّ َفال َتقَشْع بِ  َشَرؼ  َمركـ   في تَ إذا غاَمر  -ٜ
           ـــــ ـــــ ـــــ /  ب ـــــ ـــــ ـــــ / ب ـــــ ـــــ ب ـــــ ـــــ ب / ـــــ ب ب ـــــ ـــــ / ب ـــــ ـــــ ب 

ِٔ      َفُعُٛئ  ًَُت ََُفاَع ًُِتٔ          ًُِتٔ   َفُعُٛئ   ََُفاَع ََُفاَع ًُِتٔ         ََُفاَع

عثانًيا : 
ّ
 األبيات اآلتية مؽ بحر الؾافر السجزكء ، كاذكر تفعيالتيا . قط

 9191وزارة     َنَدبُ  ِموِ داَقُة ِمثْ ص أٌخ ِلَي ِعْشَدُه أَدبُ  -ٔ
 ب ـــــ ب ب ـــــ / ب ـــــ ب ب ـــــ ب ـــــ ب ب ـــــ / ب ـــــ ب ب ـــــ 

  ِٔ ًَُت ََُفاَع          ِٔ ًَُت ِٔ    ََُفاَع ًَُت ََُفاَع            ِٔ ًَُت  ََُفاَع

 ْمبُ َفَحؽَّ ِلذْكِرىا الق ِرْقُت لِذْكِر مؾِقِعياأَ  -ٕ
 ب ـــــ ب ب ـــــ / ب ـــــ ـــــ ـــــ ب ـــــ ب ب ـــــ / ب ـــــ ب ب ـــــ 

  ِٔ ًَُت ََُفاَع             ِٔ ًَُت ًُِتٔ          ََُفاَع ََُفاَع         ِٔ ًَُت  ََُفاَع

ْبُح ال يأتي  -ٖ  َكال َيْدنؾ َكال َيْقَرْب  َكىذا الرُّ
 ب ـــــ ـــــ ـــــ   ب ـــــ ـــــ ـــــ / ب ـــــ ـــــ ـــــ  ب ـــــ ـــــ ـــــ / 

ًُِتٔ    ََُفاَع ًُِتٔ        ًُِتٔ   ََُفاَع ََُفاَع ًُِتٔ         ََُفاَع

 كتاٌب يذتكي الَؾَصبا وُ شْ أيا َمْؽ جاءني مِ  -ٗ
 ب ـــــ ب ب ـــــ  ب ـــــ ـــــ ـــــ / ب ـــــ ـــــ ـــــ  ب ـــــ ـــــ ـــــ / 

ًُِتٔ   ََُفاَع ًُِتٔ       ِٔ   ََُفاَع ًَُت ََُفاَع ًُِتٔ          ََُفاَع

 9190وزارة      بْ ُأندَ بي ِإذا َكُىؼ َندَ  عيَكُىؼ َأصمي َكُىؼ َفرْ    -٘
 ب ـــــ ـــــ ـــــ   ب ـــــ ب ب ـــــ / ب ـــــ ـــــ ـــــ  ب ـــــ ـــــ ـــــ /    

ًُِتٔ     ََُفاَع ًُِتٔ        ًُِتٔ   ََُفاَع ََُفاَع           ِٔ ًَُت  ََُفاَع

 ْشَفعْ َؼ أّنو يىَّ تؾ  امرًأ أْمرٌ  َكَكْؼ َضرَّ  -ٙ
 ب ـــــ ـــــ ـــــ   ب ـــــ ب ب ـــــ / ب ـــــ ـــــ ـــــ  ب ـــــ ـــــ ـــــ /    

ًُِتٔ       ََُفاَع ًُِتٔ        ًُِتٔ   ََُفاَع ََُفاَع           ِٔ ًَُت  ََُفاَع
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 بيؽ شظري كّل بيت مؽ األبيات اآلتية :  افصمثالًثا : 
ْىرِ ال فػؼِ  فػػي ػَ كػػأنّ  حػّتى قػاتُ األك  ػَ ب تْ َحُدػػش لقػػدْ  -ٔ  دػاـُ تابْ  دَّ
َُ  ًلررّد َحُظررّٔز تَى الأوكربُد حرِرى  ّهس  اّترظرب ّ  اًدَّ َِٓى ؿررٍ ؿر  هررأ

 ب ـــــ ب ب ـــــ /   ب ـــــ ـــــ ـــــ /  ب ـــــ ـــــ    ب ـــــ ب ب ـــــ / ب ـــــ ـــــ ـــــ / ب ـــــ ـــــ 

ًُِتٔ    َفُعُٛئ      ََُفاَع       ِٔ ًَُت ًُِتٔ       َفُعُٛئ                                                                           ََُفاَع ََُفاَع            ِٔ ًَُت                                                                     ََُفاَع

 9191وزارة                  ُزىػػؾرا كؼْ شْ مِ  تْ َقْد أنبت لشا رياض   ؽْ َفُدقيًا لمسدارِس مِ  -ٕ
ّٕ زًب ٍّ    ُ ّّ ُشهررىزا َؿُظلٌبً ًٌِدازض   و ّٔ  ُ  ًٔب َكّد أٓثرّز 

 ب ـــــ ـــــ ـــــ / ب ـــــ ـــــ ـــــ /  ب ـــــ ـــــ           ب ـــــ ـــــ ـــــ / ب ـــــ ب ب ـــــ / ب ـــــ ـــــ 

ًُِتٔ           ِٔ      َفُعُٛئََُفاَع ًَُت ًُِتٔ   َفُعُٛئ   ََُفاَع ََُفاَع ًُِتٔ         ََُفاَع

 9191وزارة                                     ًا َسديدار ُد في غد  َنغَ ُيردّ  اع  َغيُر س فسا بَمَغ الَسقاِصدَ  -ٖ
َد َػٌُس طب ٍّ      َِلبص  َؽ اً ٌَ َظساً َطدًدا ؿِب ت َٓ  ًُسِدُد ؿٍ ػدٍّ 

 ب ـــــ ب ب ـــــ /   ب ـــــ ب ب ـــــ /  ب ـــــ ـــــ   ـــــ ب ب ـــــ /   ب ـــــ ب ب ـــــ /  ب ـــــ ـــــب  

ِٔ          َفُعُٛئ  ًَُت ََُفاَع           ِٔ ًَُت ِٔ        َفُعُٛئ                                 ََُفاَع ًَُت ََُفاَع            ِٔ ًَُت                                                                                                                                                                                                                                                       ََُفاَع

 بالكمسة السشاسبة ؛ ليدتقيؼ الؾزف العركضي في األبيات اآلتية : ايأل انفزاغرابًعا :  
 9199+  9102وزارة         ؾاباَتَرَؾ الجساُؿ لُو ص لْ َفي ؾاب  ذك ص الَحؾاِدثِ َأُؿ في َكُيدْ  -ٔ

 لّرْأِي ا د(          دِث الَحؾ اج(       لَسْؾضؾعِ ا ب( ِكَمِة        ذْ لسُ ا أ(
   ـــــ ـــــ ب/   ـــــ ب ب ـــــ ب/    ـــــ ب ب ـــــ ب ـــــ ـــــ ب/   ـــــ ب ب ـــــ ب/    ـــــ ب ب ـــــ ب 

ِٔ          َفُعُٛئ  ًَُت ََُفاَع            ِٔ ًَُت ِٔ           َفُعُٛئ            ََُفاَع ًَُت ََُفاَع            ِٔ ًَُت  ََُفاَع

 9199وزارة           .ؾاصِ الغَ ي ف رُ يَ عاِر أمْ كباألشْ  يؾافبالقريِض كبالقَ  داِنيَ ل -ٕ
 لَقْؾؿِ ا د(لِحْكَسِة            ا (ج          أثيرِ لتّ ب( ا        صِ الَغؾ ا أ(       

 ب ب ـــــ/ ب ـــــ ـــــب ـــــ ـــــ ـــــ /  ب ـــــ  ب ـــــ ـــــ ـــــ /  ب ـــــ ب ب ـــــ/ ب ـــــ ـــــ 

ِٔ      َفُعُٛئ  ًَُت ََُفاَع ًُِتٔ          ِٔ      َفُعُٛئ                                    ََُفاَع ًَُت ََُفاَع ًُِتٔ           ََُفاَع

 9102وزارة    َفَرٌج َقريب َكراَءهُ َيكؾُف  َديُت فيوِ ُب الَّذي َأمْ ى الَكرْ َعدَ  -ٖ
 ُمْشتياهُ  د(فيِو                ج(            َءهُ اَكر  (ب       َبْعَدُه     ( أ

 ب ـــــ ب ب ـــــ / ب ـــــ ب ب ـــــ / ب ـــــ ـــــ ب ـــــ ـــــ ـــــ / ب ـــــ ـــــ  ب ـــــ ـــــ ـــــ / 

ًُِتٔ      َفُعُٛئ  ََُفاَع ًُِتٔ       ِٔ       َفُعُٛئ   ََُفاَع ًَُت ََُفاَع             ِٔ ًَُت  ََُفاَع
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 بحر املتقارب ) ثماني ثفعيالت( البحر

َُ مفتاح البحر ٤ِِْ َُْخ ٍَ ا َُٔزَوبَسِة هَب ُْ ِٖ ا  َػ

 

 ٍُ ْٞ ْٖ َكُؼ ُُ ْٞ ْٖ َكُؼ ُُ ْٞ ْٖ َكُؼ ُُ ْٞ  َكُؼ

ْٖ وزنه الرئيس ي  ُُ ْٞ ْٖ َكُؼ ُُ ْٞ ْٖ َكُؼ ُُ ْٞ ْٖ َكُؼ ُُ ْٞ  َكُؼ

 

 ْٖ ُُ ْٞ ْٖ َكُؼ ُُ ْٞ ْٖ َكُؼ ُُ ْٞ ْٖ َكُؼ ُُ ْٞ  َكُؼ

 ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ    ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ   املقاطع 
ْٖ  مجسوء املتقارب ُُ ْٞ ْٖ َكُؼ ُُ ْٞ  َكُؼَٞكُؼ

 

  ْٖ ُُ ْٞ ْٖ َكُؼ ُُ ْٞ  َكُؼَٞكُؼ

ٍُ التفعيلة الفرعية  ْٞ و ضرب (  َكُؼٞب ــــ ب  ،     َكُؼ
ٔ
ثٌان ٕاما غروض ا

ٔ
ٍْب ــــ  ) ثا ْٞ ثي ضرب    Oب ــــ  َكُؼ

ٔ
 ثا

ثي   7و   4المقطع  طريقة معرفته 
ٔ
 ب ًا

عأكاًل : 
ّ
 الّتاـ ، كاذكر تفعيالتيا . الستقارباألبيات اآلتية مؽ بحر  قط

 َب الِيالؿِ ِترْ ؽِّ َت في الِدّ ُكشْ  َلِئؽْ   -ٔ
 اً دجدي ماناً ز  ـْ أَ  ى َنر  أُحْمساً 

 َر الَكساؿِ ِؽ َبدْ َت في الُحدْ ُفقْ  َلَقدْ 
 9102وزارة  ُأعيدا ي ّ حَ  صِ َشخْ  في الَخْمقُ  ـِأَ 

 ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ 

    ِٔ ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٔ َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٔ َفُع ُِٛي  َفُع

 ظاِرىاِد َأقْ ُبعْ  ِمؽْ ُر دَ َتحْ ك  ُصحؾٌف ُتداِفُر فييا الُعيؾفُ   -ٕ
  ــــ / ب ــــب ــــ ب / ب ــــ ــــ / ب ــــ  ب ــــ ــــ / ب ــــ ب / ب ــــ ــــ / ب ــــ ب 

     ِٔ ُِٛي ٍُ      َفُع ِٛ ِٔ   َفُع ُِٛي ٍُ َفُع ِٛ ٍُ      َفُع ِٛ ِٔ   َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي                 َفُعٛ َفُع

ٖ- 
ٗ- 
٘- 

 جؾالشُّ  كأفَّ  ػ  ُممْ  ةُ كقبَّ 
 ُنؾُرىا َخبا شيَعيْ  ػُ ت فْ فإ

 راَحتي عمى ُركحي َسَأْحِسلُ 

 9102وزارة                     رارىازي إلييا بأسْ فْ تُ ـَ 
 9191وزارة           َخبا عيؽ   نؾرُ  ْبَمياق َكؼْ ف

دى َمياكي  في ِبيا قيكُألْ   9191وزارة             الرَّ
 ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ  ب ــــ ب / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ                

      ٍُ ِٛ ِٔ     َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٛ َفُع ِٔ                  َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٛ َفُع   َفُع

ٙ- 
ٚ- 

 يػاةِ الحَ  يلِ ػبِ سَ  ػيفِ  ػرْ ِس كَ  ػْض يَ انْ  أال 
  ِْس ىذا الَعفاءُ كبيٌر عمى الشَّف 

 9190وزارة      يػاهْ الحَ  َتِغػْرهُ َتشْ  ؼْ لَ  نػػاـَ  ػػؽْ سَ فَ 
 ىذا اليسؾْذ            َصْعٌب عمى الَقْمِب كَ 

    Oب ــــ ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ب  
    ِٔ ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ٍُ َفُع ِٛ ِٔ    َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ٍِ   َفُع ِٛ  َفُع

ٛ-  ْىِر َبْيَؽ الُحَفػْر يِعْش أ صعؾَد الجبػاؿِ  ْؽ ال ُيِحبَّ كم  بَد الدَّ
 ب ــــ ب/ ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ـــ ب ــــ ــــ / ب ــــ ب / ب ــــ ــــ / ب ــــ ب  

    ِٔ ُِٛي ٍُ        َفُع ِٛ ِٔ   َفُع ُِٛي ٍُ  َفُع ِٛ ٍُ     َفُع ِٛ ِٔ    َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٛ َفُع   َفُع

ٜ-   ْـَ الحياةِ  فإفّ  تأمَّل  فريدْ  بديعٌ  دقيقٌ  نغاـٌ        ِنغا
    Oب ــــ ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ /  ب ــــ ــــ / ب ــــ ب / ب ــــ ــــ / ب ــــ ب  

    ِٔ ُِٛي ٍُ        َفُع ِٛ ِٔ   َفُع ُِٛي ٍُ  َفُع ِٛ ِٔ    َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ٍِ    َفُع ِٛ  َفُع
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ٔٓ- 
ٔٔ-  

 ْس لرركِؼ الّزمافِ فال َتْبتئ 
  َِء     الّدسا في ياكشُ دْ مَ  الّذسُس  ىي 

 يقيشي يقيشي كَدْعشي فإفَّ 
 َفَعزِّ الفؤاَد عزاًء َجسيال

        ب ــــ ــــ /  ب ــــ ب / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ  ــــ ــــ /  ب ــــ ب ب ــــ ــــ /  ب ــــ ب / ب 

      ِٔ ُِٛي ٍُ        َفُع ِٛ ِٔ   َفُع ُِٛي ٍُ        َفُع ِٛ ِٔ    َفُع ُِٛي ٍُ        َفُع ِٛ ِٔ   َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي   َفُع

  تفعيمة ) َفُعْؾُلْؽ ( في عركض الستقارب يمحقيا القبض. 
 ، َفُعْؾُؿ (القبض : سقؾط الحرؼ الخامس الداكؽ مؽ التفعيمة فتربح ) 

، في عركض الستقارب إذا كاف آخره مقظًعا قريًرا ) حرًفا كاحًدا متحرًكا ( بسعشى أنيا ال ُتذبع 
حرؼ الركي في الذظر الثاني كبرؾت كاحد ،  كُتذبع إذا كاف آخر حرؼ في الذظر األكؿ ىؾ نفدو

 : يؽالتالي يؽكسا كرد في في البيت
 ؿِ الَكسا رَ َبدْ  ؽِ الُحدْ  في تَ ُفقْ  َلَقدْ           ؿِ الِيال  بَ ِترْ  ؽِّ الِدّ  في تَ ُكشْ  َلِئؽْ            
ـْ زمانًا جديداً             ـِ الَخْمُق في َشْخِص َحيّ  ُأعيدا            أُحْمسًا َنرى َأ  َأ

عثانًيا : 
ّ
 األبيات اآلتية مؽ بحر الستقارب السجزكء ، كاذكر تفعيالتيا . قط

ٔ- 
ٕ- 

 شا صاِحٌب لْؼ َيَزؿْ لَ 
 لشا      َأَشْسٌس تجّمتْ 

 9191وزارة       ُيَعمُِّمشا باألَمػػػػػػػػػػلْ 
      9190وزارة  أـِ القسُر الُسْذِرُؽ 

 ب ــــ ب / ب ــــ ــــ /  ب ــــ  ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ 

     ِٔ ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٛ َفُع ٍُ    َفُع ِٛ ِٔ      َفُع ُِٛي ِٛ َفُع   َفُع

ٖ- 
ٗ- 

 لي َقزى هللُا بالُحِبّ 
 ليدِع المَّْؾـَ يا عاذ

 9199+ 2910وزارة     ما َقزى عمى َفَرْبراً 
  ؿِ بالعاد َفسا أْنتَ 

 ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ        ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ 

     ِٔ ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٛ َفُع ِٔ    َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٛ َفُع         َفُع

 الَسَملْ  َرْغؼَ  فشْرِبرُ   اليؾى  في َكُيْسِظُمشا -٘
 ب ــــ ب / ب ــــ ــــ /  ب ــــ  ب ــــ ب / ب ــــ ــــ /  ب ــــ  

    ٍُ ِٛ ِٔ      َفُع ُِٛي ِٛ َفُع ٍُ     َفُع ِٛ ِٔ      َفُع ُِٛي ِٛ َفُع   َفُع
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 بيؽ شظري كّل بيت مؽ األبيات اآلتية :  افصمثالًثا : 
 اأُلَمؼْ  َربَّ ك  الَسؾالي لىَمؾْ  تُ َمَدحْ  ّياً آدم َمَدحؾا ذاإ (أ 

ََُدحّ  ََُدحىا آدٌُِبً  ّّ  إذا  َُ َِىاًٍ وزَةَّ الُأ َُّىًى اً  ُد  

 ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ  ب ــــ ب / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ                 

      ٍُ ِٛ ِٔ     َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٛ َفُع ِٔ                  َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٛ َفُع   َفُع

 اِبَياِبُقّر  اتُ َكاْلُسْدِسع يؽُ َكاْلَياَسس َؾْردُ ال َكشاِىُدنا (ب 
ٌَبَطٍِ ًّ ُدٓب اًَىزُّد َوا عبُد ت ُلِصبت َهب َوشبه   ِ ّظ ُِ ًّ  ُْ َوا

 / ب ــــ ــــ / ب ــــ  بب ــــ ــــ / ب ــــ  ب ــــب ــــ ب / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / 

       ٍُ ِٛ ِٔ   َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٛ َفُع ِٔ    َفُع ُِٛي ٍُ      َفُع ِٛ ِٔ     َفُع ُِٛي ِٛ َفُع   َفُع

 9199+  9190وزارة         ُتؾِصوِ  كال َحِكيساً  فأْرِسلْ  ُمْرِسالً  حاجة   في ُكْشتَ  إذا (ج 
َّٔز ؿٍ لاً  إذا ُه سّط  ُُ ه   حبجخٍّ  ٍّ َحو ٌِبً ولا ُذىص   ؿأزّط 

 ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ  ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ                  

       ِٔ ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٛ َفُع ِٔ                  َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٛ َفُع   َفُع

 بالكمسة السشاسبة ؛ ليدتقيؼ الؾزف العركضي في األبيات اآلتية : ايأل انفزاغرابًعا : 
 9102وزارة                           َأْحِبِب  َأّياِموِ ب ْحِببْ كأ                       الَسكَتِب  ُصحَبةُ  بَّذاح َأال -ٔ

 سِ لسدرّ اد(  ريِف           ذّ لاج(            لسكتِب اب(              لكتاِب ا     أ(
 ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ  ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ــــ                 

      ِٔ ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٛ َفُع ِٔ                 َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٛ َفُع   َفُع

 9102وزارة                       ُمقَتَرحْ  بعَدىا لوُ  فميَس  آماَلوُ  السرءُ  َبمغَ  إذا -ٕ
جُل             اج(          افُ دإلناب(                   لسرءُ ا أ(         لسجتيدُ اد(   لرَّ

 ب ــــ ب/ ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ـــ ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ / ب ـــ ب ــــ ب/ 

 ٍُ ِٛ ِٔ    َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٛ    َفُع ٍُ َفُع ِٛ ِٔ     َفُع ُِٛي ِٔ    َفُع ُِٛي ِٛ    َفُع  َفُع

 9102 وزارة  →      َغْدِرهِ  ِمؽْ  ُيؤَمؽُ  ليَس  ِبَسؽْ  كثقَت  ما إذا َجْيلٌ  كعمُسػَ  -ٖ
 َجْيلٌ د(                معرفةٌ  ج(             قميلٌ ب(                  ضائعٌ  ( أ

 ب ــــ ــــ / ب ـــ/  ب ــــ ــــ / ب ــــ ب  ــــ ب ــــ ب/ ب ــــ ــــ / ب ــــ ــــ /  ب ــــ  

 ٍُ ِٛ ِٔ     َفُع ُِٛي ِٔ      َفُع ُِٛي ِٔ     َفُع ُِٛي ِٔ       َفُع ُِٛي ٍُ      َفُع ِٛ ِٔ    َفُع ُِٛي ِٛ    َفُع  َفُع
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 بحر الرجس ) ست ثفعيالت( البحر

َُ  مفتاح البحر  ك٢ ؤثذِش األسجبِص ثذٌش ٣غٜ

 

 َُ ُْٓغَزْلِؼ   ْٖ ُِ ُْٓغَزْلِؼ   ْٖ ُِ   ُْٓغَزْلِؼ

ْٖ وزنه الرئيس ي  ُِ ُْٓغَزْلِؼ   ْٖ ُِ ُْٓغَزْلِؼ   ْٖ ُِ   ُْٓغَزْلِؼ

 

 ْٖ ُِ ُْٓغَزْلِؼ   ْٖ ُِ ُْٓغَزْلِؼ   ْٖ ُِ   ُْٓغَزْلِؼ

 ــــ ــــ  ب  ــــ  /  ــــ ــــ  ب  ــــ  /  ــــ ــــ  ب  ــــ    ــــ ــــ  ب  ــــ  /  ــــ ــــ  ب  ــــ  /  ــــ ــــ  ب  ــــ   املقاطع 
ْٖ مجسوء الرجس ُِ ُْٓغَزْلِؼ    ْٖ ُِ ْٖ     ُْٓغَزْلِؼ ُِ ُْْٖٓغَزْلِؼ ُِ  ُْٓغَزْلِؼ

 ) ألارجىزة (  مشطىر الرجس

 

  ْٖ ُِ ُْٓغَزْلِؼ   ْٖ ُِ ُْٓغَزْلِؼ   ْٖ ُِ  ُْٓغَزْلِؼ

ْٖ  التفعيلة الفرعية ُِ ْٖ،    ب ــــ ب ـــ َُٓزْلِؼ ُِ   ) ٣إر٤بٕ ك٢ ؤ١ ٌٓبٕ (ــــ ب ب ـــ    ُْٓغَزِؼ
 َْ   )) رإر٤بٕ إٓب ػشٝع ؤٝ ػشة     ب ــــ ــــ َُٓزْلِؼَ       ــــ ــــ ــــ     ُْٓغَزْلِؼ

 
 

  7   4   3المقطع  طريقة معرفته 
 ب    ــــ   ب            

عأكاًل : 
ّ
 الّتاـ ، كاذكر تفعيالتيا . الّرجزاألبيات اآلتية مؽ بحر  قط

ؿْ   -ٔ ْبػِر الَجسيػِل ِإنَّػوُ  َعؾِّ  ىكلػؾ الِحجػَأْمَشُع مػا الَذ ِبػِو أُ  َعمى الرَّ
                 ــــ ب ب ـــ / ــــ ب ب ـــ / ب ــــ ب ـــ ــــ ــــ  ب  ــــ  / ــــ ــــ  ب ــــ / ب ــــ ب ـــ  

         ِٔ ًُ َُِػَتِفِع        ِٔ ًُ َُِِٔػَتِفِع ًُ ِٔ               ََُتِفِع ًُ ََُتِفِع     ِٔ ًُ َُِػَتِع      ِٔ ًُ  َُِػَتِع

 ي ِبَغْيِر َجْيلِ َتجاُىاًل ِمشّ  ِض الَيْزِؿ        عْ بَ بِ  بَ مْ ُأَركُِّح القَ   -ٕ
     ــــ ــــ  ب  ــــ  / ب ــــ ــــ/  ب ــــ ب ـــ        ــــ ب ب ـــ   / ــــ ــــ ــــ  /  ب ــــ ب ـــ 

    ِٔ ًُ َُِػَتِع      ِٔ ًُ ٌِ        ََُتِفِع ِٔ         َُِػَتِفِع ًُ ِٔ     ََُتِفِع ًُ  ََُتِفِعٌ  َُِػَتِفِع

 لِ قْ ُح أْحيانًا  جالُء العَ زْ السَ كَ  ِل الَفْزِل   ىْ أْمَزُح ِفيِو َمْزَح أَ  -ٖ
                     ــــ ــــ  ب  ــــ  / ــــ ــــ  ب  ــــ / ــــ ــــ ــــ                       ــــ ــــ ــــ  /    ــــ ب ب ـــ / ب ــــ ب ـــ 

    ٌِ َُِػَتِفِع        ِٔ ًُ ََُتِفِع      ِٔ ًُ ِٔ        َُِػَتِع ًُ َُِػَتِفِع        ِٔ ًُ ٌِ   َُِػَتِفِع  َُِػَتِفِع

 9199+9102وزارة        ٌة في اأُلَمِؼَتْحيا لشا َعزيزَ   عيذؾا ِكراًما تْحَت ِعلِّ الَعَمِؼ   -ٗ
 / ــــ ب ب ـــ      ــــ ــــ  ب  ــــ  / ب ــــ ب ـــ  ــــ ــــ  ب  ــــ  / ــــ ــــ  ب  ــــ / ــــ ب ب ـــ     

         ِٔ ًُ َُِػَتِفِع        ِٔ ًُ َُِِٔػَتِفِع ًُ ِٔ        َُِػَتِع ًُ َُِِٔػَتِفِع ًُ ِٔ         ََُتِفِع ًُ  َُِػَتِع

 جؾدُ ؾْ ؾى مَ لميَ  إذ ال دكاءَ  ؾى اليَ  داءِ  ؽْ مِ  داكي القمبَ ذا يُ  ؽْ مَ  -٘
                     / ــــ ــــ ــــ     ــــ ــــ  ب  ــــ  / ب ــــ ب ـــ ــــ ــــ  ب  ــــ  / ــــ ــــ  ب  ــــ / ــــ ــــ  ب  ــــ 

            ِٔ ًُ َُِػَتِفِع        ِٔ ًُ َُِػَتِفِع        ِٔ ًُ ِٔ        َُِػَتِفِع ًُ َُِِٔػَتِفِع ًُ ٌِ            ََُتِفِع  َُِػَتِفِع

بابَ  إفَّ  -ٙ  9102وزارة             هْ دَ َدَدٌة لمَسػْرِء أيُّ َمػْفػَدػفْ مَ  ػراغَ كالػجِػَدهْ كالفَ  الذَّ
    ب ــــ ب ـــــــ ب ب ـــ / ــــ ــــ  ب  ــــ  /     / ب ــــ ب ـــ   ــــ ــــ  ب  ــــ  / ب ــــ ب ـــ 

        ِٔ ًُ َُِِٔػَتِفِع ًُ ِٔ         ََُتِفِع ًُ ِٔ               ََُتِفِع ًُ ِٔ       َُِػَتِع ًُ َُِِٔػَتِفِع ًُ           ََُتِفِع

 9199+  9102وزارة          فِو نديساكذْ  في فال َيُمؼْ  لْؼ يكْؽ لدرِِّه كتؾما َمؽْ  -ٚ
     / ــــ ــــ  ب  ــــ  / ب ــــ ــــ   ب ــــ ب ـــ     / ب ــــ ــــ   ــــ ب ـــــــ ــــ  ب  ــــ  / ب  

        ِٔ ًُ َُِِٔػَتِفِع ًُ ِٔ ََُتِفِعٌ         ََُتِفِع ًُ ِٔ                ََُتِفِع ًُ  ََُتِفِعٌَُِػَتِفِع
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 9199وزارة     َنجػا ػفساِلؼ  َكيْ  َفاْعَجَبْؽ ِمؽْ  َبلْ  ىاِلػ  َكْيػَف ىؾى  ْؽ ِمؽْ َجبَ ال َتعْ  -ٛ
 ــــ ــــ  ب  ــــ  / ــــ ــــ  ب  ــــ / ــــ ب ب ـــ     ــــ ــــ  ب  ــــ  / ــــ ــــ  ب  ــــ / ــــ ب ب ـــ     

ِٔ    َُِػَتِف     ًُ َُِػَتِفِع        ِٔ ًُ ِٔ  ِع ًُ ِٔ         َُِػَتِع ًُ َُِػَتِفِع        ِٔ ًُ َُِِٔػَتِفِع ًُ  َُِػَتِع

ْبحِ  الّذْيرِ  آخرِ  في ناِحاًل  ِىالاًل  صارَ  َقدْ  كالَبْدرُ  -ٜ  اختَمطْ  كبالرُّ
 ــــ ــــ  ب  ــــ  / ــــ ب ب ـــ   / ــــ ــــ  ب  ــــ   ــــ ــــ  ب  ــــ  / ــــ ب ب ـــ   / ــــ ــــ  ب  ــــ   

        ِٔ ًُ ِٔ َُِػَتِفِع ًُ ِٔ              َُِػَتِع ًُ ِٔ        َُِػَتِفِع ًُ ِٔ َُِػَتِفِع ًُ ِٔ              َُِػَتِع ًُ  َُِػَتِفِع

 قرابِة القريبِ  أفزُل مؽْ   أخ  لبيِب  مؽْ  حيحٌ َص  د  ك  -ٓٔ
     / ب ــــ ــــ  ب ــــ ب ــ ــــ ب ب ـــ   /      ــــ ــــ  ب  ــــ  / ــــ ــــ  ب  ــــ  / ب ــــ ــــ 

        ِٔ ًُ َُِػَتِفِع        ِٔ ًُ ِٔ  ََُتِفِعٌَُِػَتِفِع ًُ ِٔ      َُِػَتِع ًُ   ََُتِفِعٌ         ََُتِفِع

عثانًيا : 
ّ
 األبيات اآلتية مؽ بحر الّرجز السجزكء ، كاذكر تفعيالتيا . قط

 9102وزارة                 َقْد َرَقَص الَقْمُب ليا ُحْمَؾةٌ َعُة شْعر  ِقظ -ٔ
 ــــ ب ب ـــ   /  ــــ ب ب ـــ    ــــ ــــ  ب  ــــــــ ب ب ـــ   /  

 ِٔ ًُ ِٔ       َُِػَتِع ًُ ِٔ َُِػَتِفِع ًُ ِٔ        َُِػَتِع ًُ    َُِػَتِع

 تي َمْشِزَليا  َحذاش ُأريد أْف أْجَعَل ِمؽْ  -ٕ
 ــــ ب ب ـــ   /    ب ــــ ب ـــ ــــ ب ب ـــ/    ــــ ب ـــب  

  ِٔ ًُ ِٔ        ََُتِفِع ًُ ِٔ  َُِػَتِع ًُ ِٔ        ََُتِفِع ًُ  َُِػَتِع

َمْت في َطَبق   َلؾْ  -ٖ ـَ الّمبيُب أْكَميا   ُقدِّ  را
    ب ــــ ب ـــ/ ــــ ــــ  ب  ــــ  ــــ ب ب ـــ/   ــــ ــــ  ب  ــــ  

 ِٔ ًُ ِٔ        َُِػَتِفِع ًُ ِٔ َُِػَتِع ًُ ِٔ       َُِػَتِفِع ًُ  ََُتِفِع

 يقِ تَّ يؼ  أَ َعغِ  يَّ أَ  يأْرَتقِ  َمكاف   يَّ أَ  -ٗ
 ــــ ب ب ـــ /  ــــ ــــ  ب  ــــ   ــــ ب ب ـــ /  ــــ ــــ  ب  ــــ   

 ِٔ ًُ ِٔ      َُِػَتِع ًُ ِٔ   َُِػَتِفِع ًُ ِٔ        َُِػَتِع ًُ    َُِػَتِفِع

  ىدَأْسمَسشي إلى الرّ  ا َبدا  لسّ  ف  شادك  -٘
    ــــ ب ب ـــ /  ب ــــ ب ـــ ــــ ــــ  ب  ــــ  /    ب ــــ ب ـــ 

  ِٔ ًُ ِٔ         ََُتِفِع ًُ ِٔ   َُِػَتِفِع ًُ ِٔ        َُِػَتِع ًُ          ََُتِفِع

 9190+9102وزارة     ِيؼْ َع فَ سْ َؽ الدَّ دَ أحْ  ؽْ مَ   ىَكف دِ َمْؽ َحِفَظ الَعيْ  -ٙ
 ــــ ــــ  ب  ــــ  /  ــــ ب ب ـــ  ــــ ب ب ـــ   /  ــــ ب ب ـــ    

 ِٔ ًُ ِٔ        َُِػَتِع ًُ ِٔ    َُِػَتِع ًُ ِٔ         َُِػَتِفِع ًُ         َُِػَتِع
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 بيؽ شظري كّل بيت مؽ األبيات اآلتية :  افصمثالًثا : 
 9190وزارة         ِمبَردِ  فؾؽَ  تدبُّ  عقاربٌ يانَّ كَأ كالُفْمُػ فؾَؽ ُلّجة   -ٔ
ِجخٍّ   ًُ ُى ؿىَق  ٌّ ـُ َّٓهب واً ثسَد   ؿىقَ  علبزٌة ذدةُِ  هأَ  ُ 

    / ب ــــ ب ـــ ب ـــ / ب ــــ   ب ــــ ب ـــ    / ب ــــ ب ـــ   ــــ ــــ  ب  ــــ  / ب ــــ ب ـــ 

        ِٔ ًُ َُِِٔػَتِفِع ًُ ِٔ         ََُتِفِع ًُ ِٔ          ََُتِفِع ًُ ِٔ         ََُتِفِع ًُ ِٔ        ََُتِفِع ًُ                  ََُتِفِع

 9199وزارة                                َشَػ الّدرابُ كأْف َيُغرَّ َعي َشَػ الّذبابُ إّياَؾ أْف َيْفت -ٕ
َى اًِشثبةُ   َٔ ر ـّ ًَ ّْ َى اًِسراةُ  إًِبَن أ َٔ ّْ ًَُؼسَّ َعٌ  وأ

     / ب ــــ ــــ / ب ــــ ب ـــ   ب ــــ ب ـــ     ــــ ــــ  ب  ــــ  / ــــ ب ب ـــ   / ب ــــ ــــ 

        ِٔ ًُ ِٔ َُِػَتِفِع ًُ ِٔ ََُتِفِعٌ       َُِػَتِع ًُ ِٔ         ََُتِفِع ًُ  ََُتِفِعٌ        ََُتِفِع

 آِفلُ  مػاً يؾ  ُبدَّ  ال ْدُرهُ كب فإّنسا الّذباُب ِعل  زائلُ  -ٖ
  ٍُ ٌٍّ شائ ِِٓب اًِشثبُة ظ  ٍُ  ؿئ ُٖ لا ُتدَّ ًّىُربً آؿ   َوتَّدُز

 ــــ ــــ  ب  ــــ /  ــــ ــــ  ب  ــــ    /  ب ــــ ب ـــ ــــ ــــ  ب  ــــ    /  / ب ــــ ب ـــ   ب ــــ ب ـــ  

  ِٔ ًُ ِٔ        ََُتِفِع ًُ ِٔ                ََُتِفِع ًُ ِٔ َُِػَتِفِع ًُ ِٔ               ََُتِفِع ًُ َُِػَتِفِع        ِٔ ًُ  َُِػَتِفِع

     ) مجزكء الّرجز(    َفَشؽْ  َعمى حمَّتا زِ الِحجا في تافِ عرفؾر  -ٗ
جب       ْ  ؿٍ اًح  ّٕ    عصـىزذب َٔ رب َعٌى َؿ ٌَّ   ش  ح

    ب ــــ ب ـــ/    ب ــــ ب ـــ    ــــ ــــ  ب  ــــ  / ب ــــ ب ـــ   

    ِٔ ًُ ِٔ        َُِػَتِفِع ًُ ِٔ          ََُتِفِع ًُ ِٔ         ََُتِفِع ًُ          ََُتِفِع

 بالكمسة السشاسبة ؛ ليدتقيؼ الؾزف العركضي في األبيات اآلتية : ايأل انفزاغرابًعا : 
 كشاىٌد َلُو ِبَفْزِل الُحْكؼِ  ْمِؼ      الِدّ  حميفُ ُت لمَسْرِء الّرسْ  -ٔ

 اِحُب             صد(      أمُل     ج(      اِندُ دم ب(         حميفُ أ(                 
                     / ــــ ــــ ــــ   / ب ــــ ب ـــ ب ــــ ب ـــ                     ــــ ــــ ــــ  /   ــــ ــــ  ب  ــــ  / ــــ ب ب ـــ    

        ِٔ ًُ ِٔ َُِػَتِفِع ًُ ٌِ          َُِػَتِع ِٔ َُِػَتِفِع ًُ ِٔ        ََُتِفِع ًُ ٌِ         ََُتِفِع  َُِػَتِفِع

 9102وزارة             َنَجا دْ َعقُمُو فقَ  َىؾاهُ عمى  َيؾى َفَسْؽ َعالِل الْ كآفُة الَعقْ  -ٕ
 عاطَفِتوِ د(َجشاِنِو        ج(        هُ اَىؾ ب(    ِو     ِد نفْ أ(                  

 ــــ  ب  ــــ   بــــ  ب  ــــ /   ب  /  ـــب ــــ ب  ــــ ــــ  ب  ــــ /  ب ــــ ب ـــ  /  ب ــــ ب ـــ 

 ِٔ ًُ ِٔ               ََُتِفِع ًُ َُِِٔػَتِفِع ًُ ِٔ         ََُتِفِع ًُ ِٔ         ََُتِفِع ًُ ِٔ         ََُتِفِع ًُ           ََُتِفِع

 داغ كْ مػًا أؾْ راَح ِبِو الؾاِعػُظ ي مػا وُ َيْشَفعْ  َلؼْ  الّدىرُ َيِعْغُو  َلؼْ  َمؽْ  -ٖ
 حاُبوُ ْص أ د(       لّدْىرُ اج(         هُ الداك ب(     لزِّمُؽ   ا ( أ

 ــــ ب ب ـــ / ــــ ب ب ـــ / ــــ ــــ  ب  ــــ ــــ ــــ  ب  ــــ  / ــــ ــــ  ب  ــــ / ــــ ــــ  ب  ــــ 

            ِٔ ًُ َُِػَتِفِع        ِٔ ًُ َُِػَتِفِع        ِٔ ًُ ِٔ     َُِػَتِفِع ًُ َُِػَتِع      ِٔ ًُ ِٔ             َُِػَتِع ًُ  َُِػَتِفِع
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انتهى الفصل الدراسي األول حبمده تعاىل    
 

 

 
 

ع:  خامًدا
ّ
 ، كاذكر تفعيالتيا . ) األرجؾزة (الّرجز  األبيات اآلتية مؽ بحر قط

                     ــــ ــــ ــــ  /          ب ــــ ب ـــ/      ــــ ــــ  ب  ــــ   دافِ ُة اإلنْ راحَ  افِ دَ المِّ  ِحْفظُ   

 ِٔ ًُ ِٔ            َُِػَتِفِع ًُ ٌِ              ََُتِفِع  َُِػَتِفِع

 دافِ إلحْ لِ  رِ كْ َظ الذُّ فْ ُو حِ غْ فاْحفَ 

 

                     ــــ ــــ ــــ  /     ــــ ــــ  ب  ــــ  /      ــــ ــــ  ب  ــــ  

 ِٔ ًُ ِٔ             َُِػَتِفِع ًُ ٌِ          َُِػَتِفِع  َُِػَتِفِع

 
 في الّمدافِ  اإلندافِ  فآفةُ 

     ب ــــ ــــ/     ــــ ــــ  ب  ــــ  /         ب ــــ ب ـــ

 ِٔ ًُ ِٔ              ََُتِفِع ًُ  َتفعٌ             َُِػَتِفِع

 
 في نْقزي إّف  الّميالي أْسَرَعتْ 

                     ــــ ــــ ــــ  /      ــــ ــــ  ب  ــــ  /      ــــ ــــ  ب  ــــ  

 ِٔ ًُ ِٔ            َُِػَتِفِع ًُ  َػتفعٌ            َُِػَتِفِع

 
 أخْذَف َبْعزي كَتَرْكَؽ َبْعزي

     ب ــــ ــــ/     ــــ ب ب ـــ   /         ب ــــ ب ـــ

 ِٔ ًُ ِٔ              ََُتِفِع ًُ  َتفعٌ              َُِػَتِع

 
 َحَشْيَؽ طؾلي كَطَؾْيؽ َعْرضي

     ب ــــ ــــ/     ــــ ب ب ـــ   /         ب ــــ ب ـــ

 ِٔ ًُ ِٔ               ََُتِفِع ًُ  َتفعٌ           َُِػَتِع

 طسؾحاتي كلؾ لّف الزمؽ كدار 
 صدقياأحس بحجسيا دايؼ كأ

  سؾاء جار ىذا الؾقت أك ما جار
 بعؾف هللا محّققيا محّققيا
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