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 للفصل األول المهنٌة الفروع لطلبة المحذوفة الموضوعات: 
 

 . فً أدب الصداقة ) واحّر قلباه( الثالثةالوحدة .ٔ
 .الرابعة الثقافة الصحٌة ) الحساسٌة( الوحدة .ٕ

 

 
 الموضوع

 
 الصفحة

 
 عمران آل آٌات من سورة :الوحدة األولى 

اسم الفاعل واسم المفعول وطرٌقة  و  اءدالــن) 

 (التمٌٌز بٌن الفعل البلزم والفعل المتعدي

 
ٕ - ٕٗ 

 
 الوحدة الثانٌة: فن السرور

 (الـــهـــمـــزة)  

 
ٕ٘ - ٖٗ 

 
 الوحدة الثالثة:واحّرقلباه

أسلوب الشرط , والصفة المشبهة وصٌؽة ) 

 (المبالؽة

 
ٗٗ- ٙ٘ 

 
 الوحدة الرابعة: الحساسٌة

 (البدل , واسما الزمان والمكان)

 
ٙٙ- 8ٕ 

 
 الوحدة الخامسة:سؤكتب عنك ٌا وطنً

الفعل المضارع المعتل اآلخر , ومصدر اعراب )

 (المرة ومصدر الهٌبة

 
8ٖ- ٔٓ8 

 
  البحور

 (والرجز المتقارب  و وافرال بحر)
 

 
ٔٓ0- ٕٕٔ 

 
 عقطٌتلا اتساسٌأوالتعبٌر و ملحق القواعد

 
 نهاٌة الدوسٌة ــ ٖٕٔ

 فـــهـــرس الــمــحــتــوٌــــات
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 آيات مه سورة آل عمران الوحدة األوىل :                                                    
 ﴿ ِبْسِم الّلِو الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ﴾

ـَ َونُوًحا َوَآَؿ ِإبْػَراِىيَم َوَآَؿ ِعْمَراَف َعَلى اْلَعاَلِميَن : "  ق ال تعالى      يًَّة بَػْعُضَها ُذر  ﴾33 ﴿ِإفَّ اللََّو اْصطََفى َآَد
ِإْذ قَاَلِت اْمَرَأُة ِعْمَراَف َربّْ ِإنّْي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّرًا فَػتَػَقبَّْل ِمنّْي  ﴾33﴿ِمْن بَػْعٍض َواللَُّو َسِميٌع َعِليٌم 

َها قَاَلْت َربّْ ِإنّْي َوَضْعتُػَها أُنْػَثى َواللَُّو َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َولَْيَس  ﴾33 ﴿ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم  فَػَلمَّا َوَضَعتػْ
فَػتَػَقبػََّلَها رَبػَُّها ِبَقُبوٍؿ  ﴾33﴿يػَّتَػَها ِمَن الشَّْيطَاِف الرَِّجيِم َوِإنّْي ُأِعيُذَىا ِبَك َوُذرِ  لذََّكُر َكاْْلُنْػَثى َوِإنّْي َسمَّْيتُػَها َمْرَيمَ ا

َها زََكرِيَّ  ا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَىا ِرْزقًا قَاَؿ يَا َمْرَيُم أَنَّى َحَسٍن َوأَنْػَبتَػَها نَػَباتًا َحَسًنا وََكفََّلَها زََكرِيَّا ُكلََّما َدَخَل َعَليػْ
ُىَناِلَك َدَعا زََكرِيَّا رَبَُّو قَاَؿ َربّْ  ﴾33 ﴿َلِك َىَذا قَاَلْت ُىَو ِمْن ِعْنِد اللَِّو ِإفَّ اللََّو يَػْرُزُؽ َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب 

فَػَناَدْتُو اْلَمََلِئَكُة َوُىَو قَاِئٌم ُيَصلّْي ِفي اْلِمْحَراِب َأفَّ  ﴾33﴿َبًة ِإنََّك َسِميُع الدَُّعاِء َىْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرّْيًَّة طَيّْ 
قًا ِبَكِلَمٍة ِمَن اللَِّو َوَسيًّْدا  قَاَؿ َربّْ أَنَّى َيُكوُف ِلي  ﴾33﴿َونَِبيِّا ِمَن الصَّاِلِحيَن  وَحصورًااللََّو يُػَبشُّْرَؾ بَِيْحَيى ُمَصدّْ

ـٌ َوَقْد بَػَلَغِنَي اْلِكبَػُر َواْمَرأَِتي َعاِقٌر قَاَؿ َكَذِلَك اللَُّو يَػْفَعُل َما َيَشاُء  قَاَؿ َربّْ اْجَعْل ِلي َآيًَة قَاَؿ َآيَػُتَك  ﴾34﴿ُغََل
ْبَكاِر َأَّلَّ ُتَكلَّْم النَّاَس َثََلثََة أَيَّاـٍ ِإَّلَّ رَْمًزا َواذُْكْر رَ  َوِإْذ قَاَلِت اْلَمََلِئَكُة يَا َمْرَيُم  ﴾34﴿بََّك َكِثيًرا َوَسبّْْح بِاْلَعِشيّْ َواْْلِ

نُِتي ِلَربِّْك َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع  ﴾34﴿ِإفَّ اللََّو اْصطََفاِؾ َوَطهََّرِؾ َواْصطََفاِؾ َعَلى ِنَساِء اْلَعاَلِميَن  يَا َمْرَيُم اقػْ
َيَم َوَما  َذِلَك ِمْن أَنْػَباِء اْلَغْيِب نُوِحيِو ِإلَْيَك َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ يُػْلُقوَف َأْقََلَمُهْم أَيػُُّهْم َيْكُفُل َمرْ  ﴾33﴿ الرَّاِكِعينَ 

ِلَمٍة ِمْنُو اْسُمُو اْلَمِسيُح ِعيَسى ِإْذ قَاَلِت اْلَمََلِئَكُة يَا َمْرَيُم ِإفَّ اللََّو يُػَبشُّْرِؾ ِبكَ  ﴾33﴿ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َيْخَتِصُموَف 
نْػَيا َواْْلَِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَّبِيَن   ﴾33﴿َوُيَكلُّْم النَّاَس ِفي اْلَمْهِد وََكْهًَل َوِمَن الصَّاِلِحيَن  ﴾33 ﴿اْبُن َمْرَيَم َوِجيًها ِفي الدُّ

فَِإنََّما يَػُقوُؿ َلُو   أمراً ٌر قَاَؿ َكَذِلِك اللَُّو َيْخُلُق َما َيَشاُء ِإَذا َقَضى قَاَلْت َربّْ أَنَّى َيُكوُف ِلي َوَلٌد َوَلْم َيْمَسْسِني َبشَ 
ْنِجيَل  ﴾33﴿ُكْن فَػَيُكوُف  ِإَلى بَِني ِإْسَرائِيَل أَنّْي َقْد  ورسوَّلً  ﴾33 ﴿َويُػَعلُّْمُو اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتػَّْورَاَة َواْْلِ

رً  ا بِِإْذِف اللَِّو َوأُْبِرُئ اْْلَْكَمَو ِجْئُتُكْم ِبَآيٍَة ِمْن رَبُّْكْم أَنّْي َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطّْيِن َكَهْيَئِة الطَّْيِر فَأَنْػُفُخ ِفيِو فَػَيُكوُف طَيػْ
َوأُنَػبُّْئُكْم ِبَما تَْأُكُلوَف َوَما َتدَِّخُروَف ِفي بُػُيوِتُكْم ِإفَّ ِفي َذِلَك َْلَيًَة َلُكْم ِإْف   َواْْلَبْػَرَص َوُأْحِيي اْلَمْوَتى بِِإْذِف اللَّوِ 

ـَ َعَلْيُكْم َوِجْئُتُكْم بِآَ  ﴾33﴿ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن  قًا ِلَما بَػْيَن َيَديَّ ِمَن التػَّْورَاِة َوِْلُِحلَّ َلُكْم بَػْعَض الَِّذي ُحرّْ يٍَة ِمْن َوُمَصدّْ
 صدق اهلل العظيم ﴾34 ﴿ِإفَّ اللََّو رَبّْي َورَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه َىَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم  ﴾34 ﴿رَبُّْكْم فَاتػَُّقوا اللََّو َوَأِطيُعوِف 

 ( ٕٗــ  ٌٖٖحفظ الطلبة اآلٌات ) 
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 جّو الّنص  

 بعد اليجرة   (صّلى اهلل عليو وسلّم)سورة آل عمران من الّسور المدنّية ، أي أّنيا نزلت على النّبي     

 أو اذكر قصص األنبٌاء التً تم ذكرها  اذكر أهم الموضوعات التً تناقشها اآلٌات  ؟
 فً سورة آل عمران.

 .ُعلّو درجة الرُّسل    - ٔ  

 .قّصة وَّلدة مريم عليها الّسَلـ     - ٕ 

  .كفالة زكريا لمريم عليها الّسَلـ     - ٖ 

 .بياف صفات  و  قّصة وَّلدة يحيى عليو الّسَلـ  - ٗ 

  .رافق ذلك من معجزات تدّؿ على قدرة الخالق  وما ،اصطفاء مريم عليها الّسَلـ على نساء العالمين   - ٘  

 بن مريم عليو الّسَلـ ومعجزاتو .قّصة وَّلدة المسيح عيسى   - ٙ  
 

 هللا تعالى الكثٌر من المعجزات فً اآلٌات الكرٌمة ؟  ذكر بٌن سبب 

 تأكيًدا لصدؽ نبّوة محمد عليو الّصَلة والّسَلـ .تعالى ،و  على قدرتو ذلك للدَّللة
 

  ما المناسبة التً قٌلت فٌها اآلٌة ؟ 

الّرسل وطاعتهم ، ذكر َمن أحبهم واصطفاىم من الرسل ، وبّين علّو درجاتهم وشرؼ  باعتّ بالّما بّين اهلل أّف محبتو َّل تتم  إَّّل   
ؿ مناصبهم ، فبدأ بآدـ أّولهم ، وثّنى بنوح ، ثّم أتى ثالثًا بآؿ إبراىيم فاندرج فيهم الرسوؿ صّلى اهلل عليو وسلم ثّم أتى رابًعا بآ

وقصة ميَلد ،  يحيىوقصة ميَلد ،  قصة ميَلد مريم:  بلث قصٍص وأعقب بالذكر ثعمراف فاندرج فيو عيسى عليو السَلـ ، 
 ، وما فيها من خوارؽ للعادة تدّؿ على قدرة الَعلّي القدير .  عيسى عليو السَلـ

 وقدرة اهلل على وَّلدة سيدنا عيسى  ريمم  والد عمراف آؿ أسرة قصة لورود ؟ االسم بهذا )عمران آل (سورة تسمٌة سبب ما
 .مريم بدوف أب بن
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 ال   ش    رح وال  ت ح ل ي       ل

ـَ َونُوًحا َوَآَؿ ِإبْػَراِىيَم َوَآَؿ ِعْمَراَف َعَلى اْلَعاَلِميَن  " قال تعالى :        " ﴾ ٖٖ ﴿ِإفَّ اللََّو اْصطََفى َآَد

 

 معاني الكلمات  

 

 

لما بين اهلل تعالى أف محبتو َّل تتم إَّل باتباع الرسل وطاعتهم ، ذكر من أحبهم واختارىم واصطفاىم من الرسل وبين علو :  شرح اآلية
فيهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ومن ثم درجاتهم وشرؼ مناصبهم فبدأ بآدـ أولهم ، وثّنى بنوح ثم أتى ثالثاً بآؿ إبراىيم فاندرج 

 .ذكر آؿ عمراف

  ْلّف اْلنبياء والّرسل جميًعا من نسلهم . لماذا اختّص هللا تعالى هإالء األنبٌاء بالذكر ؟ 
  عيسى ابن مريم عليو السَلـ {  آخر أنبٌاء بنً إسرابٌل هو من هو آخر أنبٌاء بنً إسرابٌل ؟ { 

 

  ًصفاتهم ؟ ذكر األنبٌاء واصطفابهم وما داللة االهتمام ف 

ذكر َمن أحبهم واصطفاىم من الرسل لذلك الّرسل وطاعتهم ،  تباعباَّل تتم  إَّّل  محبة اهلل تعالىأّف ،  و  دَّللة على أنَّهم أفضل البشر    
 ، وأنّهم يجب أف يكونوا كذلك لنشر دين اهلل وحمل رسالتو . ، وبّين علّو درجاتهم وشرؼ مناصبهم

 

  ﴾33﴿يًَّة بَػْعُضَها ِمْن بَػْعٍض َواللَُّو َسِميٌع َعِليٌم ُذر  " قال تعالى :

 

            معاني الكلمات  

                     

 سمع,    سمٌع:      ذرّ ,  ذرأ , ذررذرٌة :                               

وصف اهلل تعالى أّف ذرية ) نسل ( ىؤَّلء اْلنبياء بأف بعضها من بعض أي من ذرية آدـ ثم ذرية نوح ثم :   شرح اآلية

على أف اهلل تعالى اصطفاىم ْلنهم متجانسوف في الدين ، والتقى ، والصَلح وأف اهلل  داللةذرية إبراىيم عليهما السَلـ 
 .سميع ْلقواؿ العباد وعليم بما يصنعوف

  وصفها بأفَّ بعضها من بعض من ذريّة آدـ ثم ذريّة نوح ثّم ذريّة إبراىيم .؟  هللا ذرٌة األنبٌاءبَم وصؾ 

 معناىا الكلمة
 اختار وفّضل وجذرىا اللُّغوي " صفو "  اصطفى   
 جميع الخلق  العالمٌن   

  

 معناها الكلمة

ًة    ٌَّ  نسل ُذر

 الجذور
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 *ٌّة األنبٌاء على أنها بعضها من بعض ل وصؾ ذر  ؟  عبلَم ٌدُّ
 على أفَّ اهلل اصطفاىم ْلنّهم متجانسين في الّدين والتُّقى والّصَلح .   

  " : وّضح  المقصود بقوله تعالى ٌَّ  إف اهلل اصطفاىم متجانسين في الّدين والّصَلح " ؟ ًة َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض ُذرِّ

 

  َسِمٌٌع َعلٌِمٌ المقصود بقوله تعالى : "  وّضح ُ  أي أّف اهلل تعالى سميع ْلقواؿ العباد عليم بضمائرىم . " ؟  َوهللاَّ

 
 

 ﴾33َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّرًا فَػتَػَقبَّْل ِمنّْي ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم ﴿ِإْذ قَاَلِت اْمَرَأُة ِعْمَراَف َربّْ ِإنّْي  قال تعالى :

 

    معاني الكلمات   

 

     

 علم علٌم :قبل     ,  فتقبل:: حرر   , محررا                      

وخدمتو وخدمة بيت المقدس ، ودعت اهلل أف يجيب  ة اهللفي بطنها مخلًصا لعبادامرأة عمراف أف تجعل ما  تعّهدتْ :  شرح اآلية 
هلل وعابداً لو ومطيعاً ودعت وتبين اْليات نذر مريم ابنة عمراف حينما نذرت ما في بطنها مخلصاً  ، دعاءىا فهو الّسميع العليم بالّنوايا

 .ربها أف يتقبل ىذا النذر إنو سميع الدعاء
 ا على عادة أهلها نذرت امرأة عمران ما فً بطنها لخدمة بٌت المقدس , بَم استعانت على تحقٌق ذلك ؟ ًٌ       جر

 .  بالعبادة والطّاعة وصدؽ التوّكل على اهلل    

 

 خرج اْلمر ىنا إلى معناه البَلغي  الّدعاءَفَتَقبَّلْ ِمنًِّ " ؟  " فً قوله تعالى : ما المعنى الببلؼً الذي خرج إلٌه األمر 

 

   : ًفّرق فً المعنى فً ما تحته خط فً كلّ مما ٌل 

ًراِإنّْي نََذْرُت َلَك َما ِفي بَْطِني قاؿ تعالى : "  -  { .  الخدمة للعبادة  و    مخلًصا     "محّرًرا } "      " ُمَحرَّ

 {  . اْلخطاء  منّقًحا ، خالًصا من    "محّرًرا " }                        . محّرًراُت كتابة الّنص دأعد  -

 

 

 معناىا الكلمة  
 تعّهدت نذرت

 والخدمة هلل عز وجل ، مفرغاً للعبادةمخلًصا  محّرًرا

 الجذور



                                                988٘ٓ8ٓ7ٕٓ                                       مــعـــاذ الــعـــٌســه  :عداداألســتـاذإ
 ل  األولــصــفــارات( الــهــة ) مــٌــربــعــة الــؽــــن فــً اللـــٌــجَ ــالـلُّ                  

 

6 

   العيسه معاذ األستاذ  عدادإ    (               2002)توجــيــهــي جــيــل                 1( فمهارات) العربية اللغة في الـلـجيـن 
                                                                                                                                                                                

 
 

َها َقاَلْت َربّْ ِإنّْي َوَضْعتُػَها أُنْػَثى َواللَُّو َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َولَْيَس الذََّكُر َكاْْلُنْػثَ  قال تعالى : ْيتُػَها َمْريََم ى َوِإنّْي فَػَلمَّا َوَضَعتػْ َسمَّ
 ﴾33َوِإنّْي ُأِعيُذَىا ِبَك َوُذرّْيػَّتَػَها ِمَن الشَّْيطَاِف الرَِّجيِم ﴿

 

       معاني الكلمات  

 

 

 رجم الرجٌم:شطن    ,     الشٌطان:عوذ    ,     أعٌذها:سمو    ,     سمٌتها :                          

: يارِب إني  ّلبلث على ّجَ الححسس ّاالعحراز هللعندما ولدت امرأة عمراف رزقت بمولودة انثى وىي مريم :   شرح اآلية 
إَّل الذكور واهلل أعلم بما أنجبت سواء قالت ذلك أـ لم تقل وليس الذكر مثل اْلنثى  النذر ٌقبل ٌكن لم ألنهولدت أنثى وقالت ىذا 

 العابدة لؽتهم فً تعنً وهًْلنها انذرت ما في بطنها لخدمة بيت المقدس والذكر يستطيع الخدمة والتنقل وقامت بتسميتها مريم 

 . .الرب خادمة

  ًقوله تعالى على لسان مرٌم : " وضعتها أنثى " ؟ ما المعنى الذي أفاده الخبر ف 
 واَّلعتذار  أفاد الخبر في ىذه اْلية التحسر

  ؟ " ولٌس الذكر كاألنثى" , " وهللا أعلم بما وضعت" ماذا تفٌد الجملتان المعترضتان  

 تفيداف تعظيم شأف ىذه المولودة ، وما علق بها من عظائم اْلمور ، وجعلها وابنها آية للعالمين .    
  تعالى على وجه التحسر واالعتذار عندما وضعت مولودة أنثى ؟ امرأة عمرانلماذا خاطبت 

  ذلك ْلنّو لم يكن يقبل في  النذر إَّّل الذكور     

  " ُتَها" , "  َوَضَعْتَهاعبلَم ٌعود الضمٌر " ها " الوارد فً كلّ من ٌْ َتَها" , "  أُِعٌُذَها" , "  َسمَّ ٌَّ  " ؟  َوُذرِّ

 مريم بنت عمراف فً كاّفة المواضع على " ىا " ٌعود الضمٌر 
 

  اللوف البديع ىو الطباؽ   ما اللّون البدٌعً الوارد فً كلمتً   } ذكر / أنثى { ؟ 
 

  } دَّللة على اَّلستمرار والتجّدد في حدوث الفعل . ؟ ما داللة استخدام المضارع للفعل } أعٌذها 
 

 : ًفّرق فً المعنى بٌن الكلمة المخطوط تحتها فً كلّ مما ٌل 
  { أنجبتها  " وضعتها " }  أنثى " .  ٚظؼزٙبقاؿ تعالى : " إنّي   -
  {أوجد    " وضع " }  : الخليل بن أحمد علم العروض ٚظغ -

 

 معناىا   الكلمة   معناىا   الكلمة  
 العابدة وخادمة الّرب   مرٌم أنجبتها   وضعتها
ٌّتها  ألجأ إليك لتحفظها وتحصّنها أعٌذها  نسلها  دّر

 الجذور
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َها  :قال تعالى  اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَىا  زََكرِيَّافَػتَػَقبػََّلَها رَبػَُّها بَِقُبوٍؿ َحَسٍن َوَأنْػَبتَػَها نَػَباتًا َحَسًنا وََكفََّلَها زََكرِيَّا ُكلََّما َدَخَل َعَليػْ
 ﴾33 ِعْنِد اللَِّو ِإفَّ اللََّو يَػْرُزُؽ َمْن َيَشاُء بِغَْيِر ِحَساٍب ﴿ِرْزقًا قَاَؿ يَا َمْرَيُم َأنَّى َلِك َىَذا قَاَلْت ُىَو ِمْن 

 
 

   معاني الكلمات
  

      

 حربالمحراب: : كفل   , كّفلهانبت    ,  أنبتها و نبات: قبل    ,    ,    قبول: قبل    فتقبلها:                       

                      

زكريا كافًَل لها ، تقّبل اهلل مريم قبوًَّل حسناً، وسلك بها طريق السعداء ، وربّاىا تربية كاملة، ونّشأىا تنشئة صالحة ، وجعل :    شرح اآلية 
 ومتعهداً للقياـ بمصالحها ، حتى إذا بلغت مبلغ النساء انزوت في محرابها تتعبد.

 

 اذكره ؟  )معجزة( ورد فً اآلٌة الكرٌمة أمر خارق للعادة . 

 بكافة أصنافو وأنواعو على مريم .والطعاـ   -فاكهة الصيف والشتاء  –الفاكهةأّف اهلل تعالى كاف ينزؿ    
  ٌّةوّضح  " ؟  أنبتها نباًتا حسًنا" :  الواردة فً قوله تعالى  الصورة الفن

 .الصالح بالزرع هاعترعر  في السَلـ عليها مريم شبو    
  معنى التعجب .إلى خرج اَّلستفهاـ ما المعنى الببلؼً الذي خرج إلٌه االستفهام فً قوله تعالى : " أّنى لك هذا " ؟ 

 قَبوؿ ) الفتحة( ..  قبول كلمة فً القاؾ حرؾ بالشكل اضبط 

 زكرٌا علٌها دخل كلما)  تعالى قوله فً السبلم علٌها مرٌم تعالى هللا بها اختص الذي الكرامة وضح 

 وجد عندىا فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف.(. رزقاً  عندها وجد المحراب
  جعل اهلل تعالى  عظٌم وهو مٌبلد عٌسى علٌه السبلم.بٌن كٌؾ هٌؤ هللا تعالى مرٌم علٌها السبلم لبلضطبلع بؤمر

 .زكريا كافَلً لها ، وأوجد عندىا رزقاً في غير أوانو ، واصطفاىا لعبادتو ، وطهرىا على نساء العالمين

 الرزؽ والطعاـ. ؟(  هللا عند من هو)  مرٌم لسان على تعالى قوله فً(  هو)  بالضمٌر المقصود ما 

 زكريا عليو السَلـ. السبلم؟ علٌها مرٌم كافل من 

 
 

 معناىا الكلمة معناىا الكلمة
 تعهدىا برعايتو كّفلها أنشأىا     أنبتها

 من أين     أّنى لِك هذا   مكاف العبادة  الِمحراب

 الجذور
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 "  ﴾33﴿ًة طَيَّْبًة ِإنََّك َسِميُع الدَُّعاِء يّ َىْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرّ  ُىَناِلَك َدَعا زََكرِيَّا رَبَُّو قَاَؿ َربّْ "  :قال تعالى 
 

   

 

 

 دعو,        الدعاء:     ) ذّر(ذرأ أو ذرر ,    ذرٌة:   وهب  هب:                         

في ذلك الوقت الذي رأى فيو ) زكريا ( كرامة اهلل لمريم عليها السَلـ  من رزؽ اهلل لها من الطعاـ ، دعا ربو متوسَلً  : شرح اآلية

 يعطيو ويرزقو ولداً صالحاً وكاف حينها شيخاً كبيراً ْلف اهلل يسمع دعاء من ناداه.ومتضرعاً أف 

  " وّضح داللة ذلك ؟  جاء طلب زكرٌا بلفظ " الهبة . 

طاء من غير مقابل  ، ومن غير تدخل وسيط من زكريا ، فالِهبة إحساف خالص من اهلل تعالى ، وىذا يظهر عبة تكوف في ْلف الهِ         
 زكريا في توّكلو على اهلل .صدؽ 

 الدعاء ؟ (َ٘تْ  َسةِّ  لَبيَ ) رؼبٌٝ لٌٛٗ فٟ األِش إ١ٌٗ خشج اٌزٞ اٌجالغٟ اٌّؼٕٝ ِب. 

 أي في نفس الوقت والمكاف الذي  ؟(  صوش٠ب دػب ٕ٘بٌه)  رؼبٌٝ لٌٛٗ فٟ ٕ٘بٌه اإلشبسح ثبعُ اٌّمصٛد ِب
 رأى فيو زكريا لمريم في المحراب عندما وجد عندىا الرزؽ. 

 في ذلك الوقت الذي رأى فيو ) زكريا ( كرامة اهلل لمريم  الطٌبة؟ الذرٌة تعالى هللا ٌرزقه أن السبلم علٌه زكرٌا طلب متى
 .اً أف يعطيو ويرزقو ولداً صالحاً ومتضرع عليها السَلـ  من رزؽ اهلل لها من الطعاـ ، دعا ربو متوسَلً 

قًا ِبَكِلَمةٍ "  :قال تعالى    ِمَن اللَِّو َوَسيًّْدا  فَػَناَدْتُو اْلَمََلِئَكُة َوُىَو قَائٌِم ُيَصلّْي ِفي اْلِمْحَراِب َأفَّ اللََّو يُػَبشُّْرَؾ بَِيْحَيى ُمَصدّْ
 ﴾33َوَحُصورًا َونَِبيِّا ِمَن الصَّاِلِحيَن ﴿

 
   معاني الكلمات 

 

 معناىا   الكلمة   معناىا   الكلمة  
بة  صالًحا ولًدا ذرٌة ٌّ  مباركة صالحة ط

   امنح ، اعطِ ىب:  

 معناىا الكلمة معناىا الكلمة
ًدا ٌّ  ( عّفةً ) يعصم نفسو عن الّنساء             حصوًرا يسود قومو ويفوقهم    س

 الجذور
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د:    قوم ,   قابم:    ملك المبلبكة:                                      ٌّ  حصر,  حصور:      سود ,    س

فناداه جبريل حاؿ كونو قائماً في الصَلة أف اهلل يبشرؾ بغَلـ اسمو يحيى مصدقاً بعيسى عليو السَلـ ومؤمناً برسالتو وسيداً  شرح اآلية  
د )يسود( ويفوؽ قومو ويحبس نفسو عن الشهوات عفًة وزىداً ، وَّل يقرب النساء مع قدرتو على ذلك ونبياً من اْلنبياء وىذه بشارة ثانية بع

 دتو وىي أعلى من اْلولى.البشارة بوَّل
  عٌسى علٌه السبلم فً هذه اآلٌة بلفظ " كلمة " . علل ذلك ؟  تعالىسّمى هللا 

 . " من غير أٍب  ُكنّمي عيسى في ىذه اْلية " بكلمة " ْلنّو خلق بكلمة "  سُ      
 

  اضبط بالشكل حرؾ الـ " مٌم " فً كلمة " المحراب " , وحرؾ الـ " الحاء " فً كلمة " حصوًرا " ؟ 

 َحصورًا { .  الفتحةالِمحراب { ، }الكسرة }  الجواب     
  ورد فً اآلٌة كرٌمة بِشارتٌن من هللا تعالى لزكرٌا . اذكرهما ؟ 

 .أّف اهلل تعالى جعلو نبًيا من اْلنبياء  البشارة الثانٌة : – ٕأّف اهلل تعالى بّشره بيحيى .        البشارة األولى : – ٔ
  أيُّ البِشارتٌن كانت أعلى منزلة عند زكرٌا ؟ 

 كانت الِبشارة الثانية أعلى منزلة عند زكريّا ، وذلك بأْف خصَّ اهلل تعالى ولده يحيى بالنبّوة .      
  ََ  .السالم علٍه سكزٌا على ؟{ لبئُ ٚ٘ٛ } رؼبٌٝ لٌٛٗ فٟ (٘ٛ) ١شاٌعّ ٠ؼٛد ػال

  ََ اَلئَِىخُ  } رؼبٌٝ لٌٛٗ فٟ (اٌٙبء) اٌع١ّش ٠ؼٛد ػال َّ ٌْ  .السالم علٍه سكزٌا على ؟{فََٕبَدْرُٗ ا

 الفتحة. ا٠٢بد فٟ اٌٛاسدح( ٠س١ٝ)  وٍّخ فٟ ا١ٌبء زشف ثبٌشىً اظجػ. 
 

ـٌ َوَقْد بَػَلَغِنَي اْلِكبَػُر َواْمَرأَِتي َعاِقٌر قَاَؿ َكَذِلَك اللَُّو يَػْفَعُل َما َيَشاُء ﴿قَاَؿ َربّْ أَنَّى "  :قال تعالى   "  ﴾34َيُكوُف ِلي ُغََل

  

 
 الكلمة               ال

 
 معناها

 
 الكلمة                              

 
 معناها

 

 ع تم
 الكبر

 
ادركتنً 
 الشٌخوخة

 

 
 عاقر 

 
 عقٌم ال تلدجذرها ) عقر ( 

 

قاؿ زكريا عليو السَلـ متعجباً ، مندىشاً ، مستبعداً ، أمر وَّلدة زوجتو كيف يأتينني الولد؟ وقد ادركتني الشيخوخة وكاف :  شرح اآلية
وكل عمره حينئذ مئة وعشرين سنة وامرأتي عقيم َّل تلد وكاف عمر زوجتو ثماف وتسعين سنة فقد اجتمع فيو الشيخوخة والعقم في زوجتو 

 من السببين مانع للولد.

 ا البشرى بٌحٌى علٌهما الّسبلم ؟ ٌّ  كٌؾ استقبل زكر
 باستبعاد تحققها بموازين البشر ؛ ْلنّو كبير في الّسن وامرأتو عاقر ، وبالّدىشة والتعّجب واستعظاـ قدرة اهلل تعالى .   

 

 الجذور
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 . هاِت جمع كلّ منها للمذكر  والمإنث ؟  لفظ )عاقر( ٌستوي فٌه المذّكر والمإّنث المفرد 

 "  عواقر"   و "   ُعقَّرٌ " جمعها للمؤنث        "   ُعقَّرٌ جمعها للمذّكر "         

  ما المعنى الببلؼً الذي خرج إلٌه االستفهام فً قوله تعالى : "أّنى ٌكون لً ؼبلم " ؟ 
 . والتعجب خرج اَّلستفهاـ إلى معناه البَلغي اَّلستبعاد   
 

 { . الِكبرُ ضبطها الصحيح الكسر }   كل حرؾ الـ " كاؾ " فً كلمة " الكبُر " ؟شاضبط بال 

ْبَكاِر ﴿ كثيًراقَاَؿ َربّْ اْجَعْل ِلي َآيًَة قَاَؿ َآيَػُتَك َأَّلَّ ُتَكلَّْم النَّاَس َثََلثََة أَيَّاـٍ ِإَّلَّ رَْمًزا َواذُْكْر رَبََّك   " :قال تعالى   ﴾34َوَسبّْْح بِاْلَعِشيّْ َواْْلِ

 

معاني  
 الكلمات  

 

            

 بكر,       اإلبكار:        عشو ,      العشً:       كلمتكلم:                           

طلب زكريا من اهلل عز وجل أف يكوف لو عَلمة على حمل امرأتو ، فجعل لو اهلل العَلمة أَّل يكلم الناس ثَلثة أياـ  :  شرح اآلية
أنو مانع سماوي يمنعو من الكَلـ بغير ذكر اهلل . وأف يذكر ربو ذكراً   ّالغسض هي ذلكبلياليها  إَّل باْلشارة مع أنو سوي صحيح 

 تو ، فقد ُمِنع من الكَلـ ولم يُمَنع عن الذكر هلل.كثيراً بلسانو شاكر اهلل على نعم

 وأف يسبح اهلل تعالى في آخر النهار وأولو.

  ام ؟ ٌّ  من الكَلـ بغير ذكر اهلل تعالى الغرض من ذلك مانع سماوي يمنعو  ما الؽرض من منع زكرٌا عن الكبلم مّدة ثبلثة أ
 

  {  ؟ ٔٗ{ و }  ٓٗكما وردت فً اآلٌتٌن } صفات زكرٌا علٌه الّسبلم اذكر 

 خادـ لبيت المقدس .  - ٖ       عابد هلل ودائم الّصَلة والتسبيح والدعاء   - ٕ      كبير في الّسن  - ٔ     
 

  ما اللون ًّ ًّ / اإلبكار { ؟  البدٌع  اللوف البديعي ىو الطّباؽ . الوارد فً كلمتً  } العش

 أال.البشرى وتحقق زوجته حمل على دلٌبلً  السبلم علٌه لزكرٌا تعالى هللا منحها التً األمارة بٌن 

 .وأوله النهار آخر فً ومسبحاً ,  كثٌراً  ذكراً  هللا ذاكراً , بلٌالٌها أٌام ثالثة باإلشارة إال الناس ٌكلم

 

 

 معناها  الكلمة معناها  الكلمة 

 إشارة   رمًزا مارة  أعَلمة أو  آٌة
ًّ  عّظم رّبك ونزّْه   سّبح  )آخر النهار(زواؿ الشمس إلى العتمة  العش

 . أول النهار إلى طلوع الشمس اإلبكار

 الجذور
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 ﴾34﴿َوِإْذ قَاَلِت اْلَمََلِئَكُة يَا َمْرَيُم ِإفَّ اللََّو اْصطََفاِؾ َوَطهََّرِؾ َواْصطََفاِؾ َعَلى ِنَساِء اْلَعاَلِميَن  :قال تعالى 

 
 

 معاني الكلمات  
 

بالكرامات ، وأبعد عنها اْلدناس : يذكر اهلل تعالى وقت قوؿ جبريل لمريم أف اهلل فّضلها على نساء العالمين ، وخّصها   شرح اآلية
 قدرة في إنجاب ولد من غير أبٍ  َمظهراليهود واختارىا على نساء العالمين لتكوف 

  ؟ ما هو فضلُ هللا تعالى على مرٌم 

 أف اهلل اصطفاىا وطّهرىا على نساء العالمين وجعلها تنجب من غير أٍب ذلك للدَّللة على قدرة اهلل تعالى في الخلق  .    
  ما داللة تكرار كلمة )اصطفاِك ( مرتٌن فً اآلٌة الكرٌمة ؟ 

 اصطفاؾ اْلولى أف اهلل تعالى اختار مريم عليها السَلـ من بين سائر نساء فخصها بالكرامات  : فً المرة األولى  -
أف اهلل اصطفى مريم عليها السَلـ على نساء العالمين لتكوف مظهر قدرة اهلل في انجاب ولد من غير  : فً المّرة الثانٌة -

 أب.

نُِتي ِلَربِّْك َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعيَن  :قال تعالى   ﴾33﴿يَا َمْرَيُم اقػْ

 ) قنت ( أي الزمً عبادة هللا وطاعته شكراً على اصطفائه.جذرها  اقنتً:

 ختارِؾ لتلدي عيسى عليو الّسَلـ : يا مريم الزمي عبادة اهلل وطاعتو واسجدي واركعي وصّلي مع المصّلين ؛ شكًرا لو على أنّو ا  شرح اآلية

 )أف تطيع اهلل ، وتلـز عبادتو . ؟ ما الذي ٌستوجبه فضل هللا تعالى على مرٌم )االصطفاء 

 .) ًالضمة اضبط بالشكل حرؾ النون فً كلمة ) اقنت 
 

  اذكر صفات مرٌم علٌها الّسبلم  كم ظهرت فً اآلٌة السابقة ؟ 

 مخلصة في العبوديّة . - ٖ       اصطفاىا اهلل على نساء العالمين لتنجب طفل من غير أب    - ٕ      طاىرة      -ٔ
 ﴾33ْم ِإْذ َيْخَتِصُموَف ﴿يََم َوَما ُكْنَت َلَدْيهِ َذِلَك ِمْن أَنْػَباِء اْلغَْيِب نُوِحيِو ِإلَْيَك َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ يُػْلُقوَف َأْقََلَمُهْم أَيػُُّهْم َيْكُفُل َمرْ  :قال تعالى 

 

 معاني الكلمات  

 

 معناىا الكلمة  
 طهرؾ من اْلقذار وما اتهمك بو اليهود من الفاحشة  طّهرك 

 اختارؾ على سائر المخلوقات لتكوني مظهر قدر اهلل بأف تنجبي من غير أب  اصطفاك 

 معناها الكلمة  معناها الكلمة 

 نخبرؾ في خفاء جذرىا )وحي( نوحٌه أخبار ومفردىا )نبأ(      أنباء
 يتنازعوف ٌختصمون     ومفردىا) قلم( سهامهم أقبلمهم
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 خصم,    ٌختصمون: لقً     ,    ٌلقون:  وحً  ,    نوحٌه:     نبأأنباء:                      

خطاب الهي موجو إلى الرسوؿ محمد عليو الصَلة والسَلـ أي ىذا الذي قصصناه عليك يا أيها الرسوؿ من قصة امرأة :   شرح اآلية
واْلخبار المهمة التي أوحينا بها إليك يا محمد لم تكن عمراف وابنتها مريم البتوؿ ومن قصة زكريا ويحيى إنما ىي من اْلنباء الُمغيبة ، 

 تعلمها من قبل.

  وَّلدة يحيى ووَّلدة المسيح عليهم الّسَلـ وَّلدة مريم ، وكفالة زكريا لها و   المشاُر إلٌه فً قوله )ذلك من أنباء الؽٌب( ؟ما 
 

  كَ  ُنوِحٌهِ : "  تعالى  المخاطب فً قولهمن ٌْ  المخاطب ىو الّرسوؿ محمد عليو الّصَلة والّسَلـ .   ؟"  إِلَ

 لماذا خاطب هللا تعالى سٌدنا محمد فً هذه اآلٌة الكرٌمة ؟   . 

 على قدرة اهلل تعالى  للدَّللة - ٕ     صْدؽ نبّوتو   لتأكيدِ   -ٔ     

  " : ْخَتِصُمونَ ما الؽرض الوارد فً قوله تعالى ٌَ ِهْم إِْذ  ٌْ  " ؟  َوَما ُكْنَت لََد

الغرض ىو إخبار الني صّلى اهلل عليو وسّلم بتنازعهم يمن يكفل مريم ، وأّف ىذه اْلخبار نزلت من اهلل الخبير إلى الّنبي صلى اهلل    
 عليو وسلم .

 

 كي يكوف كافًَل لسعادتها ، ولتقتبس منو علًما جمِّا وعمًَل صالًحا .   لماذا اختار هللاُ تعالى زكرٌا أن ٌكون كافبًل لمرٌم ؟ 

 الضمة(.  ٌكفل)  كلمة فً الفاء حرؾ بالشكل اضبط. 

 

 

 

ُرِؾ ِبَكِلَمٍة ِمْنُو اْسُمُو اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ  قال تعالى : نْػَيا  ِإْذ قَاَلِت اْلَمََلِئَكُة يَا َمْريَُم ِإفَّ اللََّو يُػَبشّْ َوِجيًها ِفي الدُّ
 ﴾33َويَُكلُّْم النَّاَس ِفي اْلَمْهِد وََكْهًَل َوِمَن الصَّاِلِحيَن ﴿ ﴾33 َواْْلَِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَّبِيَن ﴿

 

 فراش الطفلالمهد: ,         شرٌف ذا قدر,    وجٌهاً:    بارك المالمسٌح:     معاني الكلمات   

 نحو الخمسٌن من جاوز الثالثٌنالكهل:  

 

 قرب      المقربٌن:وجه       ,       وجٌهاً:بشر           ,        ٌبشرك :           

 الجذور

 الجذور
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من اهلل لقبو المسيح واسمو عيسى بن } ُكْن { يبشر جبريل عليو الّسَلـ مريم بمولود يأتي من غير أب بل بكلمة :  يتينشرح اآل    
، ووقت  مريم نسبًة إلى أمو ، وأنّو سيكوف عظيًما في الّدنيا واْلخرة ، ومن المقربين هلل . وأنّو سيكّلم الّناس بكَلـ النبّوة وقت الطفولة

 وصولة سّن الّنضج وأنّو سيكوف من الصالحين 

 . طفََل / وليداً.(. المهد فً الناس وٌكلم ) تعالى قوله فً(  المهد)  كلمة فً الكناٌة وضح 
 الطّباؽ   اللون البدٌعً هو{ ؟  الدنٌا / اآلخرة}  الوارد فً كلمتً  البدٌعً ما اللون 

 

  اَس فًِ اْلَمْهِد َوَكْهبًل قوله تعالى : "  المقصود بوضح ٌَُكلُِّم النَّ  " ؟  َو

أي أّف عيسى عليو السَلـ يكّلم الناس طفًَل قبل وقت الكَلـ ، ويكلمهم كهًَل ، فيكّلم الناس في ىاتين الحالتين كَلـ النبّوة     
 من غير تفاوت بين حاؿ الطفولة وحاؿ الكهولة  .

 

 وَّلشيء يعسر على اهلل للتأكيد على أّف عيسى بن مريم ُولد من غير أب  وّضح داللة تكرار لفظة } كلمة { فً السورة ؟ ، 

 

 ورد فً اآلٌة إعجاز ال ٌقدر علٌه إاّل هللا . وّضحه ؟ 

قبل وقت الكَلـ ويكلمهم وىو كهل فيكلم الناس في ىاتين الحالتين كَلـ  عليو السَلـ يكلم الناس وىو طفلٌ أف عيسى     

 .اْلنبياء ، من غير تفاوت بين حاؿ الطفولة وحاؿ الكهولة .ومن الكاملين في التقى والصَلح

لَُّو َيْخُلُق َما َيَشاُء ِإَذا َقَضى َأْمًرا قَاَلْت َربّْ َأنَّى َيُكوُف ِلي َوَلٌد َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر قَاَؿ َكَذِلِك ال   :قال تعالى        
  ﴾33فَِإنََّما يَػُقوُؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوُف ﴿

يعجزه  تسأؿ مريم ربّها متعجبًة فتقوؿ : كيف يكوف لها ولٌد ولم يلمسها رجل من قبل ، فيجيبها اهلل أف ىذا أمره وَّلشيء:   شرح اآلية

 ، وأنّو إذا أراّد شيًئا فإنّو يحصل بمجرد القوؿ } ُكن { فيكوف ما أرده اهلل تعالى . 

  والتعجب االستبعادما المعنى الببلؼً الذي خرج إلٌه االستفهام فً قوله تعالى : " أّنى ٌكون لً ولد " ؟ 

 شٌئاً حصل من غٌر تأخر وال حاجة إلى (. إذا أراد فسر قوله تعالى ) إذا قضى أمراً فإنما ٌقول له كن فٌكون

 سبب ٌقول له كن فٌكون

  .)أي ٌصنع ما ٌشاء على غٌر مثال وضح داللة ) الخلق ( فً قوله تعالى ) قال كذلك هللا ٌخلق ما ٌشاء

 .سابق
 َمَسسَ  أو مسَّ  ٌمسسنً؟ لكلمة اللؽوي الجذر ما. 
  ٌخلُق الضمة.ما الضبط الصحٌح لحرؾ البلم فً كلمة ) ٌخلق( الواردة فً اآلٌة؟ 
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ْنِجيَل ﴿  :قال تعالى  َوَرُسوًَّل ِإَلى بَِني ِإْسَرائِيَل َأنّْي َقْد ِجْئُتُكْم بَِآيٍَة ِمْن  ﴾ 33 َويُػَعلُّْمُو اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتػَّْورَاَة َواْْلِ
ًرا بِِإْذِف اللَِّو َوأُبْ  ِرُئ اْْلَْكَمَو َواْْلَبْػَرَص َوُأْحِيي اْلَمْوَتى رَبُّْكْم َأنّْي َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطّْيِن َكَهْيَئِة الطَّْيِر فَأَنْػُفُخ ِفيِو فَػَيُكوُف طَيػْ

 ﴾33ْم ُمْؤِمِنيَن ﴿ْذِف اللَِّو َوأُنَػبُّْئُكْم ِبَما تَْأُكُلوَف َوَما َتدَِّخُروَف ِفي بُػُيوِتُكْم ِإفَّ ِفي َذِلَك َْلَيًَة َلُكْم ِإْف ُكْنتُ بِإِ 

 

    
 حًٌ أحًٌ:ذخر  , : تدخروننبأ    ,  :أنببكم,    كمه     :األكمه: برأ    ,    أبرئ                      

في القوؿ والعمل ، ويجعلو يحفظ التوراة واْلنجيل يقوؿ تعالى أّف عيسى بن مريم  وأّف اهلل سيعّلمو الكتابة والسداد والّسداد :  اآليتينشرح  
تبين اْليات الكريمة أف عيسى رسوؿ لبني اسرائيل قائَلً لهم : أني قد جئتكم بعَلمات تدؿ على صدؽ  وسيكوف رسوًَّل إلى بني إسرائيل ،

وانفخ في تلك  ه المعجزات: أني أصور لكم من الطين مثل صورة الطيرنبوتي وىي ما أيدني بها اهلل من المعجزات وآية صدقي ومن ىذ
 الصورة فتصبح طيرًا بإذف اهلل فيطير عياناً بإذف اهلل عز وجل الذي جعل ىذا معجزة تدؿ على أنو أرسلو وىذه المعجزة اْلولى.

على صدؽ نبوة عيسى عليو السَلـ أنو يشفي الذي ولد أعمى كما يشفي المريض المصاب بمرض  الدالة والعبلمات المعجزات ومن
 البرص وىذه المعجزة الثالثة.

دفعاً لتوىم اْللوىية عنو ، وىذه المعجزة الثالثة وأخبركم بأمور المغيبات من أحوالكم التي َّل  هللا بإذن لفظ وكررويحيي الموتى بإذف اهلل 
 فكاف يخبر الشخص بما أكل ، وما اّدخر في بيتو وىذه المعجزة الرابعة .تشّكوف فيها ؛ 

 وفيما جئتكم بو من المعجزات عَلمة واضحة تدؿ على صدقي ، إف كنتم مصدقين بآيات اهلل.
 : فّرق فً المعنى فً ما تحته خط 

 الكتابة  {  تعني اْلية  ىذه  في   الكتاب }    .والحكمة "  الكتابقال تعالى : " وٌعلّمه – ٔ

 القرآن الكرٌم { الكتاب في ىذه اْلية تعني}    ال رٌَب فٌه " .   لكتاباقال تعالى : " ذلك  – ٕ

  ٌّه عٌسى علٌه السبلم . اذكرها ؟ذكرت اآلٌة مجموعة من المعجزات  التً خّصها هللا تعالى لنب

 شفاء اْلكمو واْلبرص  - ٕ            ينفخ في الطّين فيصبح طيًرا - ٔ
 إخبارىم بأمورىم في بيوتهم ماذا أكلوا وماذا اّدخروا . - ٗ                           إحياء الموتى - ٖ 
  ؟ } بإذن هللا {  فً اآلٌات الكرٌمةما داللة تكرار 

 وىية عنو .اَّللة اهلل وقدرتو ، دفًعا لتوىُّم للتأكيد على أف معجزات سّيدنا عيسى كانت بمشيئ      

 معناىا الكلمة معناىا الكلمة
 السداد في القوؿ والعمل   الحكمة الكتابة   الكتاب
 الكتاب الذي أُنزؿ على عيسى عليو الّسَلـ . اإلنجٌل أُنزؿ على موسى عليو الّسَلـالكتاب الذي  التوراة

 أشفي   بضم الهمزة ومعناىا  أبرئ شكل    هٌبة
 مرض يصيب الجلد يظهر على شكل بُقع بيضاء األبرص الذي يولد أعمى   األكمه
 (ذخر) تحتفظوف بها جذرىا   تّدخرون  أخبركم    أنّببكم

 أصور  أخلق  صدؽ نبوتوعَلمة على  آٌة

 الجذور
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  ؟ كهٌبِة الّطٌر"أّنً أخلق لكم من الّطٌن : " وّضح داللة كلمة )الخلق( فً قوله تعالى 

 أشكاؿ وصور ، مع عدـ اْليجاد من العدـ ، وعلى غير وجو الكماؿ .       

ًقا ِلَما بَػْيَن يََديَّ ِمَن التػَّْورَاِة َوِْلُِحلَّ َلُكْم بَػْعَض   :قال تعالى  ـَ َعَلْيُكْم َوِجْئُتُكْم بَِآيٍَة ِمْن رَبُّْكْم فَاتػَُّقوا َوُمَصدّْ الَِّذي ُحرّْ
 ﴾34 ِإفَّ اللََّو رَبّْي َورَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه َىَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم ﴿ ﴾34 اللََّو َوَأِطيُعوِف ﴿

موسى عليهما الّسَلـ ، وأنّو جاء ليحّل لهم بعض ما كاف محّرما عليهم سابًقا يقوؿ عيسى أنّو مؤمن ومؤيد لرسالة  :  تينشرح اآلي     
يقوؿ لهم : أنّو وبني إسرائيل سواء في العبودية  ، كما في شريعة موسى  ، وذلك بمعجزات تثبت نبّوتي فخافوا رّبكم وأطيعوا أمري

 هلل تعالى ، وأّف اْلقرار بوحدانيّتو ىو الطريق المستقيم .
 قوم مستقٌم:طوع    ,  أطٌعون:تور   ,  التوراة:: صدق    ,   مصدقاً                    

 حرم و أحل . الطباق على مثاالً  اآلٌة من استخرج. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             الجذور
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 أضؾ إلى معجمك اللُّؽوّي : – ٔ

 من الّنذر ، وىو ما يوجبو المرء على نفسو من صدقة أو عبادة أو نحوىا .:              نذرتُ  -
ا كّفلها - ٌّ  عهدىا إليو بالرعاية .:       زكر

 َمن يعصُم نفسو عن النساء عّفة .:          الَحصور -

 ألجأ إليك لتحفظها وتحّصنها .:        بك أعٌذها -

 يولد أعمى .الذي :             األكّمة -

 

 ُعد إلى المعجم , واستخرج معانً الكلمات اآلتٌة  : – ٕ

 اختار وفّضل . : اصطفى                        أّوؿ النهار إلى طلوع الشمس :  اإلبكار

 المصاب بالبَػَرص ، وىو مرض يعتري الجلد . : األبرص               لزمي عبادة اهلل شكًرا على اصطفائو .ا : اقنتً

 

 فّرق فً المعنى فً ما تحته خط فً ما ٌؤتً : – ٖ

  مخلًصا للعبادة والخدمةمحرًرا      " .  ُمَحرَّرًاإِنًِّ َنَذْرُت لََك َما فًِ َبْطنًِ قال تعالى : "  –أ 

ٌّة .   محررًاأعدُت كتابة النّص        منّقًحا خالًصا من اْلخطاءمحرًرا                 باللؽة العرب

 

َبةً  َىبْ َقالَ َربِّ قال تعالى : "  –ب  ٌِّ ًة َط ٌَّ   أعِط وامنحْ  َهبْ " .    لًِ ِمْن لَُدْنَك ُذرِّ

 . احسْب وىو من أفعاؿ القلوب ، جامد َّل يأتي إَّّل في صورة اْلمرهْبَك       ساعدتنً على حلّ المشكلة .  ىْبكَ       

 

  أنجبتُ وضعتها            أنثى " .   وضعتهاقال تعالى : " ربِّ إّنً  –ج 

  أوجدَ وضع       الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي علم الَعروض . وضع     

 

  بمعنى  الكتابةالكتاب       والحكمة والتوراة واإلنجٌل " . الكتابقال تعالى : " وٌعلمه  –د 

 بمعنى القرآف الكريم . ال رٌب فٌه هدى للمتقٌن " .              الكتاب  الكتابقال تعالى : " ذلك     

 

ٌّن جمعه لكلّ منها . – ٗ  لفظ } عاقر { ٌستوي فٌه المذكر والمإنث , عد إلى المعجم وتب

 . عواقر و ُعقَّر :  جمعه للمإنث           ُعقَّرجمعه للمذّكر :             

ًّ , سّمٌتها , تّدخرون {  – ٘ ٌّة , العش  ما الجذر اللّؽوي لما ٌؤتً : } ذر

ٌّة :  ًّ :           ذرّ   أو   ذرأذر  ذخرتّدخرون :            سموسّمٌتها :            عشوالعش

 
  

 الُمعجُم والدِّاللة   
 أسئلة الكتاب     
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ٌّن الفرق بٌن كلّ من }  الكهل , الشٌخ , الَهِرم { :   – ٙ  عد إلى معجم الوسٌط , وب

 جاوز الثَلثين إلى الخمسين . من : الكهلُ 

 من أدرؾ الشيخوخة وىي غالًبا عند الخمسين وىو فوؽ الكهل . : الشٌخ

 من بلغ أقصى الِكَبر وضعف . : الَهِرم

 

ٌّة بعُضها من بعٍض " : – ٔ  قال تعالى : " ذر

ٌّة  –أ    من بعض ، من ذرية آدـ ثّم ذرية نوح ثّم ذرية إبراىيم .وصفها بأنّها بعضها ؟  األنبٌاءبَم وصؾ هللا تعالى ذر

 والّصَلح . ى؟ يدّؿ على اصطفائهم ْلنّهم متجانسوف في الّدين والّتقعبلَم ٌدلُ ذلك  –ب 

ا على عادة أهلها نذرت امرأة عمران ما فً بطنها لخدمة بٌت المقدس راجٌة القبول من هللا , بَِم  – ٕ ًٌ جر

 لك ؟استعانت على تحقٌق ذ

 استعانت بالعبادة والطاعة وصدؽ التوكل على اهلل .

ٌّؤ هللا تعالى مرٌَم  – ٖ ٌّن كٌؾ ه لبلضطبلع بؤمٍر عظٌم ,  –علٌها السبلم  –فً ضوء فهمك اآلٌات الكرٌمة , ب

 وهو مٌبلد عٌسى علٌه السبلم ؟

 جعل اهلل تعالى زكريّا عليو السَلـ كافًَل لها ، وأوجد رزقًا في غير أوانو  ، واصطفاىا لعبادتو ، وطّهرىا على نساء العالمين .   

 كٌؾ استقبل زكرٌا البشرى بٌحٌى علٌهما السبلم ؟ – ٗ

 ىشة والّتعّجب ، واستعظاـ قدرة اهلل تعالى .باستبعاد تحّققها في موازين البشر ، ْلنّو كبير في الّسن ، وامرأتو عاقر ، وبالدّ     

ٌّن ا – ٘ ٌّا ألب  دلٌبًل على حمل زوجته , وتحّقق البشرى ؟ –علٌه السبلم  –مارة التً أعطاها هللا تعالى لزكر

 الّناس إَّّل باْلشارة ثَلثة أيّاـ بلياليها ، ومسّبًحا في آخر النهار وأّولو . مأَّّل يكلّ    

 { : ٖٗ,  ٌٕٗتٌن } فً ضوء فهمك لآل – ٙ

 ما فضلُ هللا تعالى على مرٌم علٌها السبلم ؟  –أ 

 اىا وطّهرىا على نساء العالمين .اصطفاهلل أف      

 أف تطيع اهلل ، وتلـز عبادتو .  اذكر ما ٌستوجبه هذا الفضل ؟ –ب 

 

 الفَيُم والّتحليل   
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 فً قوله تعالى : " ذلك من أنباء الؽٌب نوحٌه إلٌك " :  – 9

 زكريا ويحيى   ومن قصة تعالى ، من قصة امرأة عمراف  ، وابنتها  مريم البتوؿ كّل ما ذكره اهللما المشار إلٌه فً " ذلك " ؟   –أ 

 صلى اهلل عليو وسلم . محمد المخاطب ىو الرسوؿمن المخاطب فً " إلٌك " ؟  –ب 

 لَم خاطبته اآلٌة ؟  –ج 

اهلل تعالى عليو ىذه اْلنباء المغيبة ، واْلخبار المهّمة التي أوحى اهلل تعالى بها لرسولو ، وما تأكيًدا لصدؽ نبّوة الرسوؿ الكريم ، قّص 
 كاف من قبل ، وما رافقها من معجزات تدّؿ على قدرة اهلل تعالى .

 استخلص من اآلٌات الكرٌمة صفات كلّ من مرٌم و زكرٌا علٌهما السبلم ؟ – 8

 . { ى نساء العالمين ْلنجاب طفل من  غير أٍب ، مخلصة في العبوديةطاىرة ، اصطفاىا اهلل عل}  مرٌم :

 .{ كبير في السّن ، صبور ، متعّبد ، كافل مريم عليها السَلـ }  زكرٌا :
 

 عرضت اآلٌات الكرٌمة أموًرا خارقة للعادة , اذكر ثبلثة منها ؟ – 7

 وَّلدة عيسى عليو السَلـ من غير أٍب  – ٔ
 أوانو عند مريم .الرزؽ في غير  – ٕ
 وَّلدة يحيى من أـ عاقر وأب بلغ الكبر عتًيا . – ٖ
 معجزات عيسى عليو السَلـ } أحياء الموتى ، وشفاء اْلبرص واْلكمو ، ينفخ في الطين فيصير طيًرا {  – ٗ
 

: " ربِّ هْب لً من لدنك  السبلملماذا جاء الطلب بلفظ " الهبة " فً قوله تعالى على لسان زكرٌا علٌه  – ٓٔ
بًة " ؟ ٌّ ٌّة ط  ذّر

عطاء من غير عوض أو مقابل ، ومن غير سبب أو تدّخل أو وسيط من زكريا عليو السَلـ ، فهو كبير وامرأتو عاقر،  ىيْلّف الهبة     
 فالهبة إحساف محض من عند اهلل تعالى ، وفي ذلك صدؽ زكريا في توكلو على اهلل وإيمانو الصادؽ وُحسن ظّنو باهلل .

 
 

 ًنا " , ما أثر الرعاٌة الحسنة فً تنشبة جٌل صالح , فً رأٌك ؟ فً ضوء قوله تعالى : " وأنبتها نباًتا حسَ  – ٔٔ

 الرعاية الصالحة كالّزرع الّصالح يخرج نباتًا طّيًبا ، والتربة الحسنة تنشئ جيًَل سويًا .     
 

 

 بعد دراستك اآلٌات الكرٌمة , ناقش أثر ما ٌؤتً فً مجتمعك موّضًحا رأٌك : – ٕٔ

 من ثقتهم بنفسهم ، وتمّكنهم في المجتمع . وتزيد علهم أفراًدا  قادرين على اْلنتاج والعطاء ، تج    رعاٌة األٌتام . –أ 

 يسهم في عطائها ، ويدفعها نحو النجاح في مجاَّلت الحياة كافة .   تقدٌر دور المرأة . –ب 

 
ًّ , فما فابدة هذا األسلوب ؟  – ٖٔ  أكثر القرآن الكرٌم من استخدام األسلوب القصص

 بياف عظمة القرآف الكريم في إقامة الّدليل . -
 أخذ العبرة والعظة . -
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 التدبّر والتأّمل ؛ فقصص القرآف ذات أثر إيماني وتربوي في متأملها ، وتحمل مادة تعين على تدبّر القرآف وفهمو . -
 بياف إيماف اْلنبياء ، وقوة صبرىم ويقينهم بموعد اهلل . -
 القصص القرآني على كثرتو وتنوعو بمثابة جذب لذاكرة النبي صلى اهلل عليو وسلم  نحو الماضي لينتفع بها في الحاضر  -

 

 تكاملت الرعاٌة اإللهٌة فً إعداد األنبٌاء واصطفابهم وذكر صفاتهم , عبلّم ٌدلّ ذلك فً رأٌك ؟ – ٗٔ

اهلل سبحانو َّل يختار من الخلق إَّّل أكرمهم وأفضلهم عنده وأكملهم لديو ، فاصطفى آدـ ونوًحا ثّم آؿ إبراىيم وآؿ عمراف    
 نة ، وخّصهم بالنبّوة والّرسالة ْلّف منهم اْلنبياء ، فكانوا أمناء على رسالتو وبّلغوىا للّناس ، وخّصهم اهلل بصفات الّصدؽ واْلما

 

 التصوٌر فً قوله تعالى : " وأنبتها نباًتا حسًنا :" ؟ جمال وّضح  – ٔ

 صّور مريم عليها السَلـ في نمّوىا وترعرعها وتربيتها الحسنة بالزرع الصالح .         

 استخرج مثالٌن على الطباق من اآلٌات الكرٌمة : – ٕ

 } العشي ، اْلبكار { ، } الدنيا ، اْلخرة { ، } أحّل ، حّرـ { ،{  اْلنثى،  ذكر} ال     

 تخرج األسالٌب اإلنشابٌة فً العربٌة عن معانٌها إلى معاٍن أخرى ببلؼٌة مثل : – ٖ

 األمر : نحو قول بّشار بن برد مخاطًبا من ال ٌحمل الّزلة من الصدٌق : –أ 

 خرج اْلمر ىنا إلى معنى التخيير     فعش واحًدا أو صلْ أخاك فإّنه         مقارؾ ذنٍب مّرة ومجانبه .       

ٌّا لنا من أمرنا رَشَدا " .   وفً قوله تعالى : " إذ أوى الفتٌة إلى الكهؾ فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وه

 يفيد اْلمر ىنا معنى الدعاء .          

 إذا وجد حرؼ العطف } أو { والذي يخيرنا بين شيئين                                                                                   

 يخرج اْلمر إلى عّدة معاٍف بَلغية منها    الخبلصة

 إذا كاف اْلمر أدنى منزلة من المأمور                                                                                    

 النهً : نحو قول المعري مخاطًبا صدٌقٌه : –ب 

نّو صدر من الشاعر إلى من ىو يفيد النهي ىنا } اَّللتماس { ْل ال تطوٌا الّسر عّنً ٌوم ناببٍة     فإّن ذلك أمر ؼٌر مؽتَفِر .
 في منزلتو .

 خرج النهي إلى معنى التمني .,   وفً قول القابل : ال تؽربً أٌتها الشمس

 

 ماليّ التذّوق الج

    التخٌٌر

  الّدعاء
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 كَلىما من المنزلة نفسها } المخاطب {  والمنهي  } المتكلم {  إذا كاف الناىي                                                                    

 يخرج النهي إلى عّدة معاٍف بَلغية منها   الخبلصة

 إذا كاف المنهي } المخاطب { غير عاقل                                                                 

 االستفهام : نحو قول المتنبً فً وصؾ الحمى : –ج 

 يفيد اَّلستفهاـ ىنا } التعجب {      لت أنت من الزحاِم ؟ صبنٍت    فكٌؾ  وأبنت الّدهر عندي كلّ 

 . { اَّلستبعادىنا }  يفيد اَّلستفهاـ      وفً قول هللا تعالى : " أنى ٌكون لً ولد تكن له صاحبة " .

 

 إذا أفادت الجملة معنى التعجب من الحدوث وكيف حدث .                                                                          

 يخرج اَّلستفهاـ إلى عّدة معاٍف بَلغية منها    الخبلصة

 إذا كاف يدّؿ على شيء مستبعد حدوثو ، وَّل يحدث إَّّل بمعجزة                                                                

 ويفيد النداء ىنا معنى اَّلستغاثة بأىل الخير .     النداء : نحو ٌا أَلهل الخٌر لمساعدة المحتاج . –د 

 النداء ىنا معنى الندبة . يفيد         وفً قول أحدهم : وا حّر قلبً , أو : وا كبدي , 

 يفيد التعجب ْلنك َّل تقصد أف تناديو ، وإنّما يريد التعجب من حالو ومن كرمو .  وفً قولك لشخٍص : ٌا لك من رجٍل كرٌٍم ,

 إذا أفاد معنى طلب العوف واْلغاثة                                                                                       

 ترد فيو أداة النداء } وا {                           إلى عّدة معاٍف بَلغية منها            النداءيخرج ا   الخبلصة

 يتعجب من الشيء                                                                                            

 خرج إلٌه  :بناًء على ما تقّدم , ما المعنى الببلؼً الذي 

 عنى الدعاء .مخرج اْلمر إلى                     األمر فً قوله تعالى : " فتقّبل مّنً " . –أ 

 خرج اَّلستفهاـ إلى معنى اَّلستبعاد والتعجب ..     " أنً ٌكون لً ؼبلم " :االستفهام فً قوله تعالى –ب 

 تعظيم شأف ىذه المولودة ، وجعلها وابنها آية للعالمين  ؟ما المعنى الذي أفادته الجملة المعترضة } وهللا أعلم بما وضعت {  – ٗ

 ما داللة كلّ من : – ٘

 االلتماس 

 التمنً

  التعجب

  االستبعاد

  االستؽاثة

  الندبة

  التعجب
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 .دَّللتو اَّلستمرار والتجّدد ؟   ٖٙالزمن المضارع للفعل " أعٌذها " فً اآلٌة  –أ 

 ؟  7ٗو } بإذن هللا { فً اآلٌة  ٘ٗ,  7ٖو } بكلمة { فً اآلٌتٌن  ٕٗتكرار كلمة " اصطفاك " فً اآلٌة  –ب 

  كّرر هللا تعالى كلمة " اصطفاك " -

 أي أّف اهلل تعالى اختار مريم عليها السَلـ من بين سائر النساء وخّصها بالكرامات . فكلمة " اصطفاك " األولى 
عليها السَلـ على سائر نساء العالمين ، لتكوف مظهر قدرة اهلل في اختار مريم اهلل " أي أّف  أّما كلمة " اصطفاك " الثانٌة

 اْلنجاب من غير أٍب .

 . ٘ٗ,  7ٖتكرار لفظة " كلمة " فً اآلٌتٌن  -

 للتأكيد على أّف عيسى عليو السَلـ ولد من غير أٍب ، وقد خلقو اهلل تعالى بكلمة " كْن " واهلل َّل يعسر عليو أمر .     
 

 . 7ٗهللا { فً اآلٌة  تكرار كلمة } بإذن -

 للتأكيد على أّف معجزات عيسى عليو السَلـ كانت بمشيئة اهلل وقدرتو ، دفًعا لتوّىم اْللوىية عنو       

 .{ معنى حقيقي وآخر مجازّي ، والمجازّي ىو المقصود  }ىو أف تأتي بكَلـ يتضّمن معنيين       الكناية     - ٙ

     مرفوع الرأسوقَؾ الجندّي  -ٔ

 المعنى الحقيقي أنّو رفع رأسو عالًيا ، أّما المعنى المجازّي فهو اَّلعتزاز والفخر ، فمرفوع الرأس كناية عن اَّلعتزاز .       
 

 . كثٌر الّرماد فبلن  -ٕ
 كناية عن الكـر ؛ ْلّف كثرة الرماد تعني دواـ اشتعاؿ الّنار للطبخ للضيوؼ .     

 

 كناية عن القلب الذي بين ضلوعو ..    دٌم ولحٌم ولً بٌن الضلوع  -ٖ
 

 والطفل َّل يكوف إَّّل بو  السريركناية عن الطفولة ، حيث أنّو ذكر .  وكهبًل ومن الصالحٌن(  المهد)ٌكلّم الّناس فً قال تعالى :  -ٗ
 

 وّضح داللة ) الخلق ( فً اآلٌتٌن الكرٌمتٌن اآلتٌتٌن :  - 9

 " يصنع ما يشاء من على غير مثاؿ سابق " {  ٌخلق}     : " قاؿ كذلك يخلق اهلل ما يشاء " .      قال تعالى –أ 
 كشبيو الطير " {  "  أصّور  لكم  من  الطين   أخلقُ " أّني أخلق من الطين كهيئة الطير " .   }  قال تعالى : –ب 
 
 

 

   واسم والمفعول  درس النداءلشرح   طالع ملحق القواعد في نياية الدوسية    الّنداء    
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ًّ فً ما ٌؤتً : - ٔ ٌّز الُمنادى المعرب من المنادى المبن  م

ـُ اسكن أنت "  قال تعالى : –أ    } منادى مبنً {   " .                       وزوجَك الجّنةيا آد

 قال الشاعر : –ب 

 { وبـــــادى منصــــــــــ} من          لمن تجمع الدنيا وأنت تموت         أيا جامَع الدنيا لغير بَلغٍة        
 قالِت الخنساُء :  –ج 

 {عربادى مــــــــــــــ} من           النداء   لصخر  أَّل تبكياف        تجمدا       وَّل  جودا  أعينيَّ     
ًّ :  –د   قال عبد الكرٌم الكرم

 { } منادى مبنً           بعيًدا عن سهولك والهضاب        فلسطيُن الحبيبة كيف أحيا        
  } منادى مبنً {                                        جميُل ، َّل تتهاوف في أداء الواجب  -ىػ 
 قال حافظ إبراهٌم :  –و 

 { عربادى مــــــــــــــــ} من           جزاَؾ ربُّك خيًرا من محبّيها    يا رافًعا راية الشورى وحارسها        
 

 أعرب ما تحته خط فً ما ٌؤتً : - ٕ

 ال مقام لكم فارجعوا "  . ٌثربَ  ٌا أهلَ قال تعالى : " وإذ قالت طابفة منهم  -أ 

 منادى منصوب وعَلمة نصبو الفتحة . أهلَ :          حرؼ نداء مبني َّل محّل لو من اْلعراب . : ٌا

 قال الحطٌبة : –ب 

 منادى مبني على الضم في محل نصب عمُر :  . ٌا عمرُ ألقٌت كاسبهم فً قعر مظلمة         فاؼفر علٌك سبلُم هللا 

ا –ج  ًٌ ا :                             رحمة هللا , علٌك نفسك هّذبها . ٌا راج ًٌ  ة نصبو الفتحة منادى منصوب وعَلم راج

 اضبط بالّشكل أواخر الكلمات التً تحتها خط فً ما ٌؤتً : - ٖ

 , َسمِّ هللا , وكل بٌمٌنك , وكل مما ٌلٌك "  ؼبلم مخاطًبا طفبًل : ٌا -علٌه الّصبلة والّسبلم  -قال الرسول  –أ 

 {  غَلـُ ضبطها السليم ىو " الضم " }    

 

ا كان ٌحٌٌنا نسٌمقال ابن زٌدون : وٌا  –ب  ًٌّ با بلّػ تحٌتنا    َمن لو على البعد ح  الصَّ

 القضايا اللغويّة
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 ضبطها السليم ىو " الفتح " } نسيَم {       

 استخرج المنادى فً اآلٌات الكرٌمة من سورة آل عمران التً درستها . وحّدد نوعه ؟ – ٗ

 وحكمة " معرب "  –نوعو مضاؼ إلى ياء متكلم محذوفة  ربِّ : -

 "   وحكمو " مبني  -نوعو منادى اسم علم   مرٌُم : ٌا -

 

 

 ىاَت اسم الف اعل واسم المفعول من كل فعٍل من األفعال اآلتية :  – 1

 } التقى ، باع ، انصرف ، عّد ، الم ، روى {         

 روى الم عدّ  انصرؾ باع التقى الفعل 

 راوٍ  َّلئم عاد   منصِرؼ بائع ملتقٍ  اسم الف اعل  
 مرويّ  َملـو معدود منصَرؼ عنو َمبيع ملتَقى اسم المفعول  

 عّين أسماء الف اعلين في النص اآلتي : – 2

َّل تكْن مّمن يرجو اْلخرة بغير عمٍل ويرجو الّتوبة بطوؿ اْلمل ، ويقوؿ في الّدنيا بقوؿ الزاىدين ويعمل فيها بعمل الراغبين ، إْف "      
، وإْف ُمنَع منها لم يقنْع ، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة في ما بقي ، ينهى وَّل ينتهي ، ويأمر الناس بما َّل  ُأعطي منها لم يشبعْ 

يأتي ، يحبُّ الصالحين وَّل يعمل عمَلهم ، ويبغُض المذنبين وىو أحدىم ، يكره الموت لكثرة ذنوبو ويقيم ما يكره الموت من أجلو ، 
 وإْف صحَّ أمن َّلىًيا ، يعجب بنفسو إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي " .إْف سقَم ظّل نادًما ، 

  } الزاىدين ، الراغبين ، الصالحين ، المذنبين ، نادًما ، َّلىًيا {أسماء الف اعلين في النص ىي  

 ميّز اسم الف اعل من اسم المفعول في العبارتين اآلتيتين : – 3

  اسم فاعل الفتاة مختارة مبلبسها بذوق رفٌع .    –أ    

  اسم مفعوؿ     الهدٌة المختارة بعناٌة فابقة .     –ب    

 { من سورة آل عمران ؟ 33إلى    33}   اسم الف اعل واسم المفعول من اآليات الكريمة    استخرج    – 4 

قًا ، الصالحين اسم الفاعل }     { ُمحرَّرًا {       اسم المفعول } قائم ، ُمصدّْ

 

 األسئلة  
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 القصة القصيرة

         
إنسانّية في بيئة زمانّية أو مكانّية ، وتنتهي إلى ىدؼ بأسلوب أدبّي ممتع  شخصياتىي فن أدبّي يتناوؿ حادثة تتعلق بشخصّية أو مجموعة   
. 

 

 التأثير في القارئ وإمتاعو وتسليتو عن طريق الّتلميح والّرمز .ىو   الهدؾ من القصة : 
 

 عناصر القّصة :

 ىو الذي يمّثل مجموعة من الوقائع الجزئّية والمترابطة والمنّظمة على نحٍو خاص . الحدث :- ٔ     
 وىي التي تبدأ غامضة ، ثّم تتكشف تدريجًيا ، وىي قّمة الحدث في القّصة . الُحبكة : - ٕ     
ًّ  الّصراعان : - ٖ      ًّ : وىو حوار الشخصّية مع نفسها ،  الداخل  مع غيرىا . ةالشخصيّ : وىو حوار  والخارج
 الحوار . - ٗ     

 وىي الّزماف والمكاف . البٌبة :- ٘     
 وتنقسم إلى : الشخصٌات : - ٙ     

 

ٌّة : –أ  ٌّة وثانو  أي تتمحور اْلحداث حولها أو تؤثّر باْلحداث بشكل غير مباشر . ربٌس

معّين ، ثّم تغّير ىذا الموقف مع تطّور اْلحداث ،  الشخصية النامّية ىي التي تبدأ القّصة وتكوف على موقف نامٌة وثابتة : –ب 
 أّما الشخصّية الثابتة : فتبقى على موقفها من البداية إلى النهاية .

ة , تتمّثل فً : ٌّ  أبعاد الشخص

 الُبعد الخارجّي  الذي يمّثل المظهر العاـ والّسلوؾ . - ٔ     
 والفكريّة والسلوؾ الناتج عنها .الُبعد الداخلّي  ويمّثل اْلحداث النفسّية  - ٕ    
 الجانب اَّلجتماعّي الذي يشمل المركز الذي تشغلو الشخصّية في المجتمع وظروفها اَّلجتماعية . - ٖ   
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 فّن الّسرور     الوحدة الثانية 
ٌُمنح اإلنسان القدرة على الّسرور, ٌستمتع به إْن وجدت أسبابه , وٌخلُقها إْن    لم تكن.نعمٌة كبرى أْن 

ا مشبًعا      ٌَخلُق حوله جّوً ٌعجبنً القمر فً تقلّده هالًة تشّع سروًرا وبهاًء ونوًرا , وٌعجبنً الّرجل أو المرأة 

اه , وٌلمع فً عٌنٌه , وٌتؤلّق فً جبٌنه , وٌتدّفق من وجهه . ٌّ به فٌشرق فً مح  بالِؽْبطة والّسرور , ثم ٌتشرَّ

ٌُسرَّ ماالً وبنٌن وصحة ؛ فالّسرور ٌُخطا َمْن ٌظّن أّن أسباب ال     ٌّة , فٌشترط لِ ّسرور كلّها فً الّظروؾ الخارج

ٌعتمد على الّنفس أكثر مّما ٌعتمد على الّظروؾ , وفً الّناس َمن ٌشقى فً الّنعٌم , ومنهم من ٌنعم فً الّشقاء , 

م من ٌستطٌع أن ٌشتري ضحكات وفً الّناس من ال ٌستطٌع أن ٌشتري ضحكًة عمٌقًة بكلّ ماله وهو كثٌر, وفٌه

نا جمٌل, وخٌراتنا كثٌرة .  عالٌة عمٌقة واسعة بؤقلّ األثمان, وببل ثمن, وال تنقصنا الوسابل, فجوُّ

الحٌاة فّن , والّسرور كسابر شإون الحٌاة فّن ؛ فمن عرؾ كٌؾ ٌنتفع بهذا الفّن , استثمره واستفاد منه     

 رؾ أن ٌستثمره .وَحِظً به , وَمْن لْم ٌعرفه  لم ٌع

ٌَُتعلَّم فً فّن الّسرور قّوة االحتمال ؛  فما إْن ٌصاب المرء بالّتافه من األمر حتى تراه َحِرَج     أّول درس ٌجب أن 

لوجه , ناكس البصر , تتناجى الهموم فً صدره , وتقّض مضجعه , وتإّرق َجْفنه , وهً إذا االّصدر , كاسؾ 

ًَّ البال فارغ الصدر حدثت لمن هو أقوى احتماالً , ل ك منه َنَفساً , ونام ملء جفونه رض ٌُلِق لها باالً , ولْم ُتَحرِّ م 

. 

ومع هذا كلّه ففً استطاعة اإلنسان أْن ٌّتؽلّب على المصاعب , وٌخلق الّسرور حوله , وجزء كبٌر من    

لواحدة واألسرة الواحدة واألّمة اإلخفاق فً خلق الّسرور ٌرجع إلى الفرد نفسه , بدلٌل أّنا نرى فً الّظروؾ ا

الواحدة من ٌستطٌع أْن ٌخلق من كلّ شًء سروراً , وإلى جانبه أخوه الذي ٌخلق من كلّ شًء حزًنا؛ فالعامل 

 ًّ ًّ   -الشّك  -الشخص له عبلقة كبٌرة فً إٌجاد الجّو الذي ٌتنفس منه ؛  ففً الّدنٌا عامبلن اثنان : عامل خارج

ًّ وهو نفسك ؛ فنفسك نصؾ العوامل؛ فاجتهد أْن تكسب النصؾ على األقلّ؛ وإًذا وهو كلّ العالم , وعا مل داخل

فرجحان كفتها قرٌب االحتمال , بل إّن النصؾ اآلخر وهو العالم ال قٌمة له بالنسبة إلٌك إال بمروره بمشاعرك؛ 

له أو تقّبحه؛ فإذا جلوت عٌنٌك , وأرهفت سمعك , وأع نه ,وتجمِّ ددت مشاعرك للّسرور؛ فالعالم فهً التً تلوِّ

 الخارجً ٌتفاعل مع نفسك فٌكون سروًرا .

إّنا لنرى الّناس ٌختلفون فً القدرة على َخْلق الّسرور اختبلؾ مصابٌح الكهرباء فً القدرة على اإلضاءة؛    

لة كمصباح فمنهم المظلم كالمصباح المحترق , ومنهم المضًء بَقْدر كمصباح النوم , ومنهم ذو القدرة الهاب

 الحفبلت .ؼٌْر مصباحك إن ضعؾ ,واستعِض به مصباًحا قوٌاً ٌنٌر لنفسك وللّناس.

ولعلّ من أهّم أسباب الحزن ضٌق األفق , وكثرة تفكٌر اإلنسان فً نفسه ,حّتى كؤّنها مركز العالم , وكؤّن      

لّها ُخلقت لشخصه؛ فهو ٌقٌس كلّ المسابل الّشمس والقمر والّنجوم والبحار واألنهار واألّمة والّسعادة والّرخاء ك

ٌسبب البإس والحزن ؛   -من ؼٌر رٌب  -بمقٌاس نفسه ,وٌدٌم الّتفكٌر فً نفسه وعبلقة العالم بها , وهذا 

لمركز , وإّنما هً نقطة صؽٌرة على المحٌط العظٌم , فإْن افمحال أن ٌجري العالم وفق نفسه ؛ ألّن نفسه لٌست 

ع أفقه ,  ًَ نفسه أحٌاًنا , أو كثٌراً شعر بؤّن األعباء التً تثقل كاهله , هو وسَّ ونظر إلى العالم الفسٌح , ونس

 والقٌود التً تثقل بها نفسه قد خّفْت شًٌبا فشًٌبا , وتحلَّلْت شًٌبا فشًٌبا.

لتفكٌر فٌها , فإن وهذا هو الّسبب فً أّن أكثر الّناس فراًؼا أشّدهم ضًٌقا بنفسه؛ ألنه  ٌجد من زمنه ما ٌطٌل ا  

هو استؽرق فً عمله , وفّكر فً ما حوله , كان له من ذلك لّذًة مزدوجة : لّذة الفكر والعمل , ولّذة نسٌان 

 النفس . 
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فه كما ٌشاء ؛ فإْن هو تعّرض      ولعلّ من دروس فّن الّسرور أن ٌقبض المرء على زمام تفكٌره ؛ فٌصرِّ

فً أمر من األمور المحزنة , أو ٌجادل شرٌكه أو صدٌقه فً ما ٌإّدي إلى  كؤْن ٌناقش أسرته  -لموضوع ُمْقبِض

ل ناحٌة تفكٌره ,وأثار مسؤلة أخرى ساّرة ٌنسى بها مسؤلته األولى المحزنة ؛ فإن تضاٌْقت من أمر  -الؽضب  حوَّ

 فتكلّْم فً ؼٌره , وانقلْ تفكٌرك كما تنقل بٌادق الّشطرنج.

 تقّدر الحٌاة فوق قٌمتها ؛ فالحٌاة هٌنة , فاعمل الخٌر ما استطعت , وافرح ما ومن هذه الّدروس أٌضا أاّل      

استطعت , وال تجمع على نفسك األلم بتوّقع الّشّر , ثّم األلم بوقوعه ؛ فٌكفً فً هذه الحٌاة ألم واحد للّشّر 

 الواحد .

, وٌتخاطب حتى ٌصٌر خطًٌبا ,  اً حتى ٌكون شاعر ولتفعل ما ٌفعله الفّنانون , فالرجل ال ٌزال ٌتشاعر    

 وٌتكاتب حتى ٌصٌر كاتًبا , فتصنَّع الفرح والّسرور واالبتسام للحٌاة , حّتى ٌكون التَّطبُّع طبًعا . 

 

 

 

  ّص ؟عّرؾ بكاتب الن 

 الرسالة مجلة إخراج فً وشارك , الثقافة مجلة وأنشؤىو أحمد أمين أديب ومفكر مصرّي ، عمل في جامعة القاىرة ،    
. 

 المقالة السرور؟ فن نص إلٌه ٌنتمً الذي األدبً الفن ما. 
 اْلدبية المقالة؟ نوع ما. 
  مجلة الثقافة.ما اسم المجلة التً أنشؤها الكاتب " أحمد أمٌن" ؟ 
 الرسالة مجلة ؟" أمٌن أحمد"  الكاتب شارك فً إخراجها التٌ المجلة اسم ما. 

 

 اذكر أهم مإلفات أحمد أمٌن ؟ 

 فجر اْلسَلـ . – ٔ
 ضحى اْلسَلـ . – ٕ
 فيض الخاطر } الذي أخذ منو ىذا النص { . – ٖ
 

 فيض الخاطر .  { التً أخذ منها النص ؟إلؾ} الم لكتابما اسم ا
 

 

 

  ً؟" فن السرور " مقالتهماذا تناول أحمد أمٌن ف 

 َّل من الظروؼ المحيطة بو . اإلنسانبّين كيف يمكن لإلنساف أف يكوف سعيًدا ؛ ْلّف السرور ينبع من     
 

 عريف بالكاتب  التّ          

 

  جّو الّنص           
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  بل والوسابل التً ذكرها الكاتب لتحقٌق الفرح والسرور  .اذكر بعض السُّ

 أف يكوف اْلنساف قويَا متحمًَل للصعاب . – ٔ 
 العالم .و كثيًرا ، كأنّها مركز سفي نف أَّّل يفّكر – ٕ
 أف يمأل وقت فراغو بما ىو مفيد كالعمل . – ٖ
 أَّّل يفّكر بما ىو سلبّي . – ٗ
 أف يوّجو تفكيره نحو ما ىو إيجابّي . – ٘
 عها في ما يكّدر عيشو .أف يجعل السعادة طبًعا ، وَّل يضيّ  – ٙ

 الشرح والتحليل
 الفقرة األولى  

ْْ ٌُ رىٓ     ْْ ٚخذد أعجبثٗ ، ٠ٚخٍُمٙب إ ْْ ٠ُّٕر اإلٔغبْ اٌمذسح ػٍٝ اٌّغشٚس، ٠غزّزغ ثٗ إ  .ٔؼّخ وجشٜ أ

ا ِشجًؼب      ًّٛ ٠ؼدجٕٟ اٌمّش فٟ رمٍّذٖ ٘بٌخً رشّغ عشًٚسا ٚثٙبًء ًٚٔٛسا ، ٠ٚؼدجٕٟ اٌّشخً أٚ اٌّشأح ٠َخٍُك زٌٛٗ خ

ثٗ  .ف١ششق فٟ ِس١ّبٖ ، ٠ٍّٚغ فٟ ػ١ٕ١ٗ ، ٠ٚزأٌّك فٟ خج١ٕٗ ، ٠ٚزذفّك ِٓ ٚخٙٗ  ثبٌِغْجطخ ٚاٌّغشٚس ، ثُ ٠زششَّ
 

 

 

 

 المفردات والتراكيب
 
 

 

 

 شعع أو شعّ , تشّع:       هولهالة : ,           عجب,    ٌعجبنً:     متعٌستمتع:                    

     شرب,    ٌتشربه:     شبع,    مشبعاً:     بهو,    بهاء:     سرر أو سرّ سرور:                   

   دفق ,    ٌتدفق:    ألق ,    ٌتؤلق:    حًٌ محٌاه:                  
 

 إف وجدت أسبابو ، ويخلقها إْف لْم تُكْن . يستمتع بو بَم ٌستطٌع اإلنسان أن ٌحقق السرور ؟ 

  ألنه ٌقلد دائرة الضوء التً تحٌط بجرم سماوي التً تشع سرور ما سبب اعجاب الكاتب بالقمر؟

 وبهاء ونور

 

 
 

 معناىا                       الكلمة معناىا             الكلمة  
 دائرة من الضوء تحيط بجـر سماويّ  هالة لبسو القَلدة          تقلّده
 ممتلًئا       مشبًعا        ، نور جماؿ  بهاء

 يظهر    ٌشرق  النعمة والسرور . الؽبطة
اه ٌّ  يندفع ٌتدّفق  وجهو       ُمح
 يصنعها            يخلقها       يلمع جذرىا " ألق "   ٌتؤلّق

 الشرح والتحليل
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 : ًوّضح الصورة الفنٌة الواردة فً كلّ مما ٌل 

 يضع قَلدة حوؿ عنقو . صّور الهالة حوؿ القمر بإنسافٍ  ٌعجبنً القمر فً تقلّده هالة تشعُّ . " " – ٔ

اه " .  – ٕ ٌّ ٌَشُرُق فً ُمح  .شبو الكاتب السرور بالنور يضيء وجو صاحبو. " ف

 صّور وجو اْلنساف بالمرآة التي تعكس جّو السرور . ." وٌلمع فً عٌنٌه وٌتؤلّق فً جبٌنه "  – 3

 الوجو نبًعا يتدّفق منو الماء .. صّور السرور بالماء المندفع من الوجو . كما صّور "  ٌتدّفق من وجهه "  – ٗ
 الضمة.. (ٌخلق )اضبط بالشكل حرؾ البلم فً كلمة 

 

 الفقرة الثانية  
  

ّْ أعجبة اٌّغشٚس وٍّٙب فٟ اٌظّشٚف اٌخبسخ١ّخ ، ف١شزشغ ١ٌُِغشَّ ِبالً ٚث١ٕٓ ٚصسخ ؛ فبٌّغشٚس   ّٓ أ ْٓ ٠ظ َِ ٠ُخطئ 

ٓ ٠شمٝ فٟ إٌّؼ١ُ ، ُِٕٚٙ ِٓ ٠ٕؼُ فٟ اٌّشمبء ،  َِ ب ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌظّشٚف ، ٚفٟ إٌّبط  ّّ ٠ؼزّذ ػٍٝ إٌّفظ أوثش ِ

ًّ ِبٌٗ ٚ٘ٛ وث١ش، ٚف١ُٙ ِٓ ٠غزط١غ أْ ٠شزشٞ ظسىبد ٚفٟ إٌّبط ِٓ ال ٠غزط١غ أْ ٠شزشٞ ظسىخً ػّ ١مخً ثى

ٔب خ١ًّ، ٚخ١شارٕب وث١شح  ُّٛ ًّ األثّبْ، ٚثال ثّٓ، ٚال رٕمصٕب اٌٛعبئً، فد  .ػب١ٌخ ػ١ّمخ ٚاعؼخ ثأل

 

  والتراكيبالمفردات  

 

 

 .   نقص,    تنقصنا:    طوع ,    ٌستطٌع:     شقً شقاء:ٌشقى ,              

 

 

 ما هً الوسابل المإّدٌة للسعادة ؟ 

 الخيرات الكثيرة . – ٕالجّو الجميل .      – ٔ   
  َالظّروؼ على يعتمد مّما أكثر الّنفس على يعتمد السرور؟ ٌعتمد عبلم. 
 استخدامو كثرة في والسبب( وأقل أكثر) .استخدامه كثرة وعلل.  تفضٌل اسم الفقرة من استخرج 

 .وأفضليتها تميزىا لبياف اْلشياء بين للمقارنة ىو
 وما  م من ٌنعم فً الشقاء "هما اللون البدٌعً فً عبارة " من الناس من ٌشقى فً النعٌم , ومن

  داللته ؟

  براعة الكاتب في توكيد المعنى وتوضيحو وتقريبو من نفس المتلقي علىٌّدل  اللوف البديعي ىو المقابلة .   
 

 معناىا الكلمة
 أبناء مفردىا } ابن {        بنٌن

 يعيش ِبَكَدٍر ، جذرىا } شقي { ٌشقى

 الجذور
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  كلّ من العبارتٌن اآلتٌتٌن : فًوّضح الصور الفنٌة الواردة 

 شترى بالماؿ . ت سلعة. صّور الضحكة  عمٌقة ضحكة ٌشتري أن ٌستطٌع ال – ٔ
 . صّور الضحكات النابعة من القلب أّف مصدرىا عميق كبئٍر . عمٌقة ضحكة – ٕ
 

 الفقرة الثالثة  

ّٓ ، اعزثّشٖ ٚاعزفبد ِٕٗ َٚزِظٟ ثٗ        ّٓ ؛ فّٓ ػشف و١ف ٠ٕزفغ ثٙزا اٌف ّٓ ، ٚاٌّغشٚس وغبئش شؤْٚ اٌس١بح ف اٌس١بح ف

ُْ ٠ؼشفٗ  ٌُ ٠ؼشف أْ ٠غزثّشٖ  ٌ ْٓ َِ ٚ ،. 

ْْ ٠صبة اٌّشء ثبٌزّبفٗ ِٓ األِش ززٝ رشاٖ َزِشَج اٌّصذس     ح االززّبي ؛  فّب إ ّٛ ّٓ اٌّغشٚس ل ي دسط ٠دت أْ ٠ُزَؼٍَُّ فٟ ف ّٚ أ

ٌٛخٗ ، ٔبوظ اٌجصش ، رزٕبخٝ اٌَّٙٛ فٟ صذسٖ ، ٚرمّط ِعدؼٗ ، ٚرؤّسق َخْفٕٗ ، ٟٚ٘ إرا زذثذ ٌّٓ ٘ٛ ا، وبعف 

َّٟ اٌجبي فبسؽ اٌصذس  ألٜٛ اززّبالً ، ٌُ ٠ٍُِك ٌٙب ثبالً  ن ِٕٗ َٔفَغبً ، ٚٔبَ ًِء خفٛٔٗ سظ ُْ رَُسشِّ ٌٚ ،. 

 

 

 

 معاني الكلمات
 

 

 

     نجوتتناجى:,      حمل ,    االحتمال:    دٌ, ففود , استفاد:ثمر     استثمر:           

  أرق,  تإرق :  سٌر ,      سابر:  لقً  ٌلَق:  ,      قضضتقض:   

 

ا ؟ ْلّف الحياة فٌن ، والسرور كسائر شؤوف الحياة فٌن ، فمن عرؼ كيف ينتفع بهذا الفّن     لّم عّد  الكاتب السرور فّنً
 استثمره واستفاد منو وحظي بو ، ومن لم يعرفو لم يعرْؼ أْف يستثمَرُه .

  

    فما إْف يصاب المرء بالّتافو من اْلمر  .ذلك علل. االحتمال قّوة الّسرور فنّ  فً ٌَُتعلَّم أن ٌجب درس أّول
 .حتى تراه َحِرَج الّصدر ، كاسف لوجو ، ناكس البصر ، تتناجى الهمـو في صدره ، وتقّض مضجعو ، وتؤّرؽ َجْفنو

 لم يُلِق لها باَّلً ، ولْم ُتَحرّْؾ منو نَػَفساً ، وناـ ملء جفونو رضيَّ  احتماالً؟ وىأق هو لمن الهموم حدوث نتٌجة ما
 الباؿ فارغ الصدر .

 

 ِؼٕب٘ب    اٌىٍّخ  ِؼٕب٘ب اٌىٍّخ 

 نالو          حظً به باقي     سابر
 عابس الوجو            كاسؾ الوجه ضائق الصدر حرج الصدر
 تتبادؿ اْلسرار    تتناجى ضعيف البصر ناكس البصر
 اىتماًما    بااًل  تحرمو الّنـو تّإرق جفنه

 تجعلو قلًقا أو يصبح مكانو غير مناسب للنـو تقّض مضجعه
ًّ البال فارغ الّصدر  ليس في نفسو ما يزعجو       رض

 الجذور
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 وّضح المقصود بعبارة " إّن قوة االحتمال لدى المرء تجعله أقدر على جلب السرور لنفسه " ؟ 

ْلف اْلنساف القوّي إذا أصابتو مصيبة ما لن يلقي لها باًَّل ، وسيناـ وىو راٍض ، أّما اْلنساف الضعيف إذا أصابو أمر بسيط     
 فسيحزف ويغضب وينكس بصره وتتناجي الهمـو في صدره ، وتقّض مضجعو ، وتؤّرؽ جفنو . 

 

 : ًوضح الصور الفنٌة الواردة فً كلّ مما ٌل 

 .{ صّور السرور فنِّا يدّرس  } رس ٌجب أن ٌتعلم فً فن السرورإّن أّول د – ٔ 
 .{صّور الهمـو بإنسانين يتهامساف باْلسرار في قلبو }                          تتناجى الهموم فً صدره – ٕ 
 {ًة ويجعلو قلًقا صّور الهمـو إنسانًا يمأل مكاف الجلوس والنـو حجار  }                          تقّض مضجعه  – ٖ 
 

 : وّضح الكناٌات فً العبارات اآلتٌة 

 كناية عن الغضب .  "              حرج الصدر " – ٔ  

 كناية عن الحزف . "              كاسؾ الوجه " – ٕ 

ًّ البال فارع الصدر"  – ٖ   كناية عن الراحة والطمأنينة ."    رض

 كناية عن القلق وقلة النـو .               " تقّض مضجعه " – ٗ

 كناية عن الحزف والعبوس .   "               ناكس البصر " – ٘

 الفتحة ( . جفنه)  كلمة فً الجٌم حرؾ بالشكل اضبط 

 
 

 الفقرة الرابعة

ْْ ٠زّغٍّت ػٍٝ اٌّصبػت ، ٠ٚخٍك اٌّغشٚس زٌٛٗ ، ٚخضء وج١ش ِٓ         ِٚغ ٘زا وٍّٗ ففٟ اعزطبػخ اإلٔغبْ أ

خ  ِّ اإلخفبق فٟ خٍك اٌّغشٚس ٠شخغ إٌٝ اٌفشد ٔفغٗ ، ثذ١ًٌ أّٔب ٔشٜ فٟ اٌظّشٚف اٌٛازذح ٚاألعشح اٌٛازذح ٚاأل

ًّ شٟء عشٚساً ، ٚإٌٝ خبٔجٗ  ْْ ٠خٍك ِٓ و ًّ شٟء زضًٔب؛ فبٌؼبًِ اٌٛازذح ِٓ ٠غزط١غ أ أخٖٛ اٌزٞ ٠خٍك ِٓ و

 ّٟ ّٛ اٌزٞ ٠زٕفظ ِٕٗ ؛  ففٟ اٌّذ١ٔب ػبِالْ اثٕبْ   -الشّه  -اٌشخص ّٟ : ٌٗ ػاللخ وج١شح فٟ إ٠دبد اٌد ػبًِ خبسخ

ًّ؛ ٚإًرا  ْْ رىغت إٌصف ػٍٝ األل ّٟ ٚ٘ٛ ٔفغه ؛ فٕفغه ٔصف اٌؼٛاًِ؛ فبخزٙذ أ ًّ اٌؼبٌُ ، ٚػبًِ داخٍ ٚ٘ٛ و

ّْ إٌصف ا٢خش ٚ٘ٛ اٌؼبٌُ ال ل١ّخ ٌٗ ثبٌٕغجخ إ١ٌه إال ثّشٚسٖ ثّشبػشن؛ فشخسبْ وف زٙب لش٠ت االززّبي ، ثً إ

ٍٗ أٚ رمجّسٗ؛ فئرا خٍٛد ػ١ٕ١ه ، ٚأس٘فذ عّؼه ، ٚأػذدد ِشبػشن ٌٍّغشٚس؛ فبٌؼبٌُ  ِّّ ٔٗ ،ٚرد ِّٛ فٟٙ اٌزٟ رٍ

 .اٌخبسخٟ ٠زفبػً ِغ ٔفغه ف١ىْٛ عشًٚسا 

 

 المفردات   
 والتراكيب  

 

 معناىا الكلمة معناىا الكلمة  
 ميل       رجحان الفشل اإلخفاق

 دّققت سمعك أرهفت سمعك أزلت ما يمنع رؤيتهما جذرىا }جلو{ جلوت عٌنٌك
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 وجد,    إٌجاد:     خفق,    اإلخفاق:     صعب,    المصاعب:     طوعاستطاعة:                 

 

 فعل , ٌتفاعل:     قبح,   تقبحه:     جمل,     تجمله:     لون ,    تلونه:       جحرجحان: ر  

                 

 

 وضح. بالشخص المحٌطة الظروؾ على ٌعتمد مما أكثر النفس على السعادة تحقٌق ٌعتمد 

 إسعاد فيستطيع حزيناً  محيطو كانت وإف وجوىره اْلنساف داخل من ينبعاف والرضا السرور أف أي .ذلك
 .ورضاه بقناعتو نفسو

 بدليل أنّا نرى في الظّروؼ  .ذلك على دلٌل هات. نفسه الفرد إلى ٌرجع الّسرور خلق فً اإلخفاق من كبٌر جزء
الواحدة واْلسرة الواحدة واْلّمة الواحدة من يستطيع أْف يخلق من كّل شيء سروراً ، وإلى جانبو أخوه الذي يخلق من كّل 

 .شيء حزنًا
 وعامل ، العالم كلّ  وىو خارجيّ  عامل .السرور صناعة على الفرد تساعد التً العوامل اذكر 

 .العوامل نصف فنفسك ؛ نفسك وىو داخليّ 
 في الّدنيا عامَلف اثناف :  ْلف .ذلك علل. الفرد منه تنفس الذي الجو إٌجاد فً كبٌرة عبلقة له الشخصً العامل

 عامل خارجّي وىو كّل العالم ، وعامل داخلّي وىو نفسك ؛ فنفسك نصف العوامل
 

 علل . إّن كسب العامل الداخل } النفس { أهّم من كسب العالم ؟ 

 ْلّف النفس ىي َمن تجَمل العالم وتقّبُحُو .   
 ب ما ورد فً الفقرة ؟كٌؾ ٌتفاعل العالم الخارجً مع النفس وٌكون سروًرا . حس 

 إذا أعددت مشاعرؾ للسرور  – ٖإذا أرىفت سمعك     – ٕإذا جلوت عينيك      – ٔ
 فهي التي تلوّْنو ،وتجمّْلو أو تقّبحو؛ فإذا جلوت عينيك ، وأرىفت سمعك ،  .السرور صناعة فً المشاعر دور بٌن

 .وأعددت مشاعرؾ للّسرور
 فإذا جلوت عينيك ، وأرىفت سمعك ، وأعددت  ؟مسرورة فتصبح النفس مع الخارجً العالم ٌتفاعل كٌؾ بٌن

 .مشاعرؾ للّسرور
 

 وّفق الكاتب فً توضٌح أثر العاملٌن } الداخلً , الخارجً { فً جلب السرور . وّضح ذلك ؟ 

 ْلنّو وّضح أثر كّل عامل على اْلخر ، وأثر تفاعلهما على خلق السعادة والسرور .     
 

  الفنٌة الواردة فً كلّ مما ٌلً :وّضح الصورة 

 .  صّىر الكاتب الٌفس والعالن بكفتً هٍشاىفشخسبْ وفزٙب لش٠ت االززّبي .  – ٔ

 الجذور
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 .صّىر الكاتب العالَن إًساًًا ٌوشً والوشاعز طزٌقًا لهذا العالن  اٌؼبٌُ ال ل١ّخ ٌٗ إاّل ثّشٚسٖ ثّشبػشن . – ٕ

 بالفٌاى الذي ٌلىى العالن وٌجعله جوٍاًل أو قبًٍحا . صّىر الوشاعزفٟٙ اٌزٟ رٍٛٔٗ ٚردٍّٗ ٚرمجّسٗ .  –ٖ

ََ ٠ؼٛد اٌع١ّش ) اٌٙبء ( فٟ )  تعىد على الوشاعز.( ؟ رٍٛٔٗ ٚردٍّٗ ٚرمجّسٗ* ػال

 

 الفقرة الخامسة    

ٍْك اٌّغشٚس اخزالف ِصبث١ر اٌىٙشثبء فٟ اٌمذسح ػٍٝ اإلظبءح ؛   إّٔب ٌٕشٜ إٌّبط ٠خزٍفْٛ فٟ اٌمذسح ػٍٝ َخ

فُّٕٙ اٌّظٍُ وبٌّصجبذ اٌّسزشق ، ُِٕٚٙ اٌّعٟء ثمَْذس وّصجبذ إٌَٛ ، ُِٕٚٙ رٚ اٌمذسح اٌٙبئٍخ وّصجبذ 

 .ٌٕفغه ٌٍّٕٚبط غ١ْش ِصجبزه إْ ظؼف ،ٚاعزؼِط ثٗ ِصجبًزب ل٠ٛبً ١ٕ٠ش.اٌسفالد 

 

 
  المفردات والتراكيب  

 

      حرق ,       المحترق:        صبح,    مصابٌح:     خلفٌختلفون واختبلؾ:                   

    ضٌأ, اإلضاءة:  عوض,    استعض:     هولالهابلة:                   

 فمنهم المظلم   .اذكرهما .ثبلثة أقسام إلى السرور خلق على القدرة فً ٌختلفون الذٌن الناس الكاتب قّسم
 .ومنهم ذو القدرة الهائلة كمصباح الحفَلت كالمصباح المحترؽ ، ومنهم المضيء بَقْدر كمصباح النـو

 : ًٌّة الواردة فً كل مّما ٌل  وّضح الصورة الفن

 مصابٌح الكهرباء  اختبلؾتلفون  خإّنا لنرى الّناس ٌ  - ٔ

 ؼ قّوة إنارة مصابيح الكهرباء .ختَلبإصّور قدرات الّنفس المتفاوتة على خلق السرور       

 بالمصباح المحترؽ.شبو الكاتب من َّل يستطيع خلق السرور منهم المظلم كالمصباح المحترق   - ٕ

 منهم المضًء بقدر كمصباح الّنوم   - ٖ

 شبو الكاتب من فيو القليل من السروربضوء المصباح الخافت ليَلً.      

 القدرة الهابلة كمصباح الحفبلت ومنهم ذو  - ٗ

 بطاقة كبيرة.شبو الكاتب من يقدر على خلق السرور وبثّو في اْلخرين حولو بالمصباح ينير في الحفَلت       

 معناىا   الكلمة
 كمية بسيطة      َقْدر

 عظيمة ، جذرىا } ىوؿ {      هابلة
 بدّْْؿ ، جذرىا } عوض{ استِعض
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  ٌّر مصباحك إن ضُعَؾ  " هً داللة قول الكاتب :ما  " .  ؼ

 يدؿ على ضرورة أف يغير المرء من حياتو النفسية ويبحث عن أسباب السرور كلما افتقدىا.  
 داللة على صٌاعة ) َخلق ( السزور لٌفسك  ِب ٟ٘ دالٌخ ػجبسح )ٚاعزؼِط ثٗ ِصجبًزب ل٠ٛبً ١ٕ٠ش ٌٕفغه ٌٍّٕٚبط.(؟

 واَخزٌي.

 ؟(الّسرور َخْلق على القدرة فً ٌختلفون الناس)  عبارة فً(  خلق)  كلمة فً(  الخاء)  لحرؾ الصحٌح الضبط ما 

 ( .الفتحة َخلق ) الضبط الصحٌح

 الِفقرة السادسة  
 

ّْ اٌّشّظ  ُّ أعجبة اٌسضْ ظ١ك األفك ، ٚوثشح رفى١ش اإلٔغبْ فٟ ٔفغٗ ،ززّٝ وأّٔٙب ِشوض اٌؼبٌُ ، ٚوأ ًّ ِٓ أ٘ ٌٚؼ

ًّ اٌّغبئً ثّم١بط  خ ٚاٌّغؼبدح ٚاٌّشخبء وٍّٙب ُخٍمذ ٌشخصٗ؛ فٙٛ ٠م١ظ و ِّ ٚاٌمّش ٚإٌّدَٛ ٚاٌجسبس ٚاألٔٙبس ٚاأل

٠غجت اٌجؤط ٚاٌسضْ ؛ فّسبي أْ   -ِٓ غ١ش س٠ت  -ثٙب ، ٚ٘زا ٔفغٗ ،٠ٚذ٠ُ اٌزّفى١ش فٟ ٔفغٗ ٚػاللخ اٌؼبٌُ 

ّْ ٔفغٗ ١ٌغذ  ْْ ٘ٛ ٚعَّغ ا٠دشٞ اٌؼبٌُ ٚفك ٔفغٗ ؛ أل ٌّشوض ، ٚإّّٔب ٟ٘ ٔمطخ صغ١شح ػٍٝ اٌّس١ػ اٌؼظ١ُ ، فئ

ّْ األػجبء اٌزٟ رثمً وبٍ٘ٗ ،  َٟ ٔفغٗ أز١بًٔب ، أٚ وث١شاً شؼش ثأ ٚاٌم١ٛد اٌزٟ أفمٗ ، ٚٔظش إٌٝ اٌؼبٌُ اٌفغ١ر ، ٚٔغ

ْذ ش١ئًب فش١ئًب  .رثمً ثٙب ٔفغٗ لذ خفّْذ ش١ئًب فش١ئًب ، ٚرسٍٍَّ

 

 

المفردات  
 والتراكيب  

 
 

 
 قٌس,    مقٌاس:   سأل  ,    مسابل:   رخو  ,    الرخاء:     فكرتفكٌر:                          

 حل, تحللت:   كهل, كاهل:     عبأ ,     أعباء:    سح  ف,    الفسٌح:    حول محال:                     
 

  أذكر أبرز مظاهر انؽبلق اإلنسان على نفسه. 

كثرة التفكير بنفسو وكأنّها مركز العالم ، وكأفَّ الشمس والقمر والبحار واْلنهار واْلّمة والسعادة والّرخاء كّلها       
من غير  -وىذا ، خلقت لشخصو ، فهو يقيس كل المسائل بمقياس نفسو ، ويديم التفكير بنفسو وعَلقة العالم بها 

العالم وفق نفسو ؛ ْلّف نفسو ليست المركز ، وإنّما ىي نقطة صغيرة  يسبب البؤس والحزف ؛ فمحاؿ أف يجري  -ريب 
 .على المحيط العظيم

 معناىا   الكلمة معناىا الكلمة
 ىم نقطة في العالم     أ مركز العالم قّلة المعرفة والتفكير       ضٌق األفق

 يستمر     ٌدٌم لنفسو لشخصه
 الحزف    البإس شّك     رٌب
 كما تشاء    وفق نفسه مستحيل     ُمحال

ع أُفُقه  الواسع     الفسٌح وّسع نطاؽ تفكيره وسَّ
 ترىقو )الكاىل أعلى الظهر( ُتثقل كاهلَه اْلحماؿ    مفردىا )عبء( األعباء
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  للحزن وردا فً الفِقرة  سببٌن أذكر. 

 كثرة تفكير اْلنساف بنفسو وعَلقة العالم بها . - ٕ                      اْلفقضيق   - ٔ
 نفسو ونسيَ  ، الفسيح العالم إلى ونظر ، أفقو بتوسَّعنفسه؟ عن انؽبلقه تجاوز اإلنسان ٌستطٌع كٌؾ 

 .فشيًئا شيًئا خّفتْ  قد نفسو بها تثقل التي والقيود ، كاىلو تثقل التي اْلعباء بأفّ  شعر كثيراً  أو  أحيانًا
 ْلّف نفسو ليست المركز ، وإنّما ىي نقطة  .ذلك علل.  اإلنسان نفس وفق العالم ٌجري أن المستحٌل من

 .صغيرة على المحيط العظيم
 

 عن طريق نسياف الّنفس وعَلقتها بالكوف .  كٌؾ ٌمكن التخفٌؾ من الحزن ؟ 

 

  ٌّة , مثل : البحار , المحٌط , الّشمس , القمر ,  عناصروّظؾ الكاتب فً هذه الفِقرة بعًضا من الطبٌع

 داللة ذلك ؟ النجوم , األنهار ... ما

إنّها جاءت منسجمة مع الموضوع ، وقد وّظف الكاتب تلك العناصر خدمًة للفكرة الُمرادة في تفكير اْلنساف بنفسو ، وكأّف      
 اْلنساف . انغَلؽىذه العناصر ُخلقت ْلجلو ،  فتوىُّج الّشمس وبريق النجـو يدَّّلف على الّسرور َّل على 

 

  : ؟ "كثرة تفكٌر اإلنسان بنفسه وكؤّنها مركز العالم  "ما هً داللة قول الكاتب 

 . تو مع اْلخرينبذاتو ، وجعلها محور تفكيره في عَلق اىتمامو     
 

 : ًٌّة فً كل عبارة ِمّما ٌل  وّضح الّصورة الفن

نقطة من ىذا صّور العالم بالمحيط العظيم ، والّشخص  نفسه لٌست المركز , وإّنما هً نقطة على المحٌط العظٌم . - ٔ
 المحيط .

 شبو الكاتب اْلعباء بقيود ثقيلة الوزف تقيد صاحبها عن اْلنطَلؽ والعمل. القٌود التً تثقُل بها نفسه . –ٕ

 

 الفقرة السابعة  
 

ّْ أوثش إٌّبط فشاًغب أشّذُ٘ ظ١مًب ثٕفغٗ؛ ألٔٗ  ٠دذ ِٓ صِٕٗ ِب ٠ط١ً اٌزفى١ش ف١ٙب ، فئْ ٘ٛ      ٚ٘زا ٘ٛ اٌّغجت فٟ أ

 . ٌّزح اٌفىش ٚاٌؼًّ ، ٌّٚزح ٔغ١بْ إٌفظ: اعزغشق فٟ ػٍّٗ ، ٚفّىش فٟ ِب زٌٛٗ ، وبْ ٌٗ ِٓ رٌه ٌّزحً ِضدٚخخ 

 

 المفردات والتراكيب   
 

                

 نسً,  نسٌان: زوج    ,  مزدوجة:     لذذ ,       لذة:     غرق استؽرق:                     

              

 معناىا   الكلمة معناىا الكلمة  
ًقا بنفسه ٌّ  متعة لّذة َّل يطيق نفسو     ض

 الجذور
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 زمنو ما يطيل التفكير فيها ، فإف ىو استغرؽ  ْلنو  يجد من . علل ذلك.أكثر الّناس فراًؼا أشّدهم ضًٌقا بنفسه
 .في عملو ، وفّكر في ما حولو ، كاف لو من ذلك لّذًة مزدوجة

  قال أبو العتاهٌة : "إن الشباب والفراغ والجده       مفسدة للمرء أي مفسدة "  استخرج من النص

 .أكثر الّناس فراًغا أشّدهم ضًٌقا بنفسه ما ٌوافق معنى هذا البٌت.

 لّذة نسٌان الّنفس  - 2     لّذة الِفكر والعمل  -1. اذكرهما لذتٌن على ٌحصل والمفكر العامل اإلنسان 

 كٌؾ ٌحقق العمل السعادة لئلنسان ؟ 

 يحصل على لّذتين ، ىما : استغرؽ في عملو ، وفّكر في ما حولو ،  إذا      
 لّذة نسياف الّنفس  - ٕ     لّذة الِفكر والعمل  - ٔ

 

  "  ٌّة فً العبارة التالٌة " لذة الفكر والعمل ولذة نسٌان النفس  ؟وّضح الصورة الفن

 صّور الفكر والعمل ونسياف الّنفس طعاًما طّيب المذاؽ .     
 

 الفقرة الثامنة  
 

ْْ ٘ٛ رؼّشض      فٗ وّب ٠شبء ؛ فئ ّٓ اٌّغشٚس أْ ٠مجط اٌّشء ػٍٝ صِبَ رفى١شٖ ؛ ف١صشِّ ًّ ِٓ دسٚط ف ٌٚؼ

ْمجِط ُِ ْْ ٠ٕبلش أعشرٗ فٟ أِش ِٓ األِٛس اٌّسضٔخ ، أٚ ٠دبدي شش٠ىٗ أٚ صذ٠مٗ فٟ ِب ٠ؤّدٞ إٌٝ   -ٌّٛظٛع  وأ

ي ٔبز١خ رفى١شٖ ،ٚأثبس ِغأٌخ أخشٜ عبّسح ٠ٕغٝ ثٙب -اٌغعت  َّٛ ِغأٌزٗ األٌٚٝ اٌّسضٔخ ؛ فئْ رعب٠ْمذ ِٓ أِش  ز

ًْ رفى١شن وّب رٕمً ث١بدق اٌّشطشٔح ُْ فٟ غ١شٖ ، ٚأم  .فزىٍّ

 

 

 المفردات والتراكيب  
 

 

 
      

     جدل,     ٌجادل:   نقش,     ٌناقش:    شٌأ ,    ٌشاء:     صرف,   ٌصّرفه:      زمم زمام:      

 .     ضٌق تضاٌق:      

 يشاء كما فيصرّْفو ؛ تفكيره زماـ على المرء يقبض .السرور فن دروس أهم اذكر. 
  ٍُمقبِض ؟  ما الذي ٌجب أن ٌفعله اإلنسان إذا تعّرض لموضوع 

 يوّجو تفكيره نحو الفرح والبهجة ، ويحّوؿ ناحية تفكيره ، ويثير مسألة أخرى سارّة .     
 ؟  ) المحزنة( اذكر أبرز المواضٌع الُمقبِضة 

 معناىا الكلمة معناىا الكلمة  
 يوّجهو     ٌصّرفه يمسك     ٌقبض
 (   وعنصره اْلساسي )ِقواموخيط يشدبو . وزماـ اْلمر ِمَلُكو  أي  ِزمام

 مزعج     ُمقبِض واجو     تعّرض
 الّشطرنج جندي مفردىا بيدؽ البٌادق اتجاه       ناحٌة

 الجذور
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 يؤدي للغضب . مجادلة الّشريك والّصديق في ما  - ٕمناقشة اْلسرة بأمٍر محزٍف          - ٔ  
 : ًوّضح الصور الفنٌة الواردة فً كلّ مّما ٌل 

 صّور التفكير بالفرس التي يلتفُّ حبٌل على رقبتها للّتحكم في وجهتها .            ٌقبض المرء على زمام تفكٌره .  - ٔ
 تغيير اْلنساف لتفكيره بإنساف ينقل حجارة الّشطرنج . صّور    كٌرك كما ُتنقل بٌادق الّشطرنج . انقل تف - ٕ

 ( الواردة فً النص.و مقبض  قبضٌاضبط بالشكل حرؾ الباء فً كلمة ) الضبط هو الكسرة. 

   الضبط هو الكسرة ( الواردة فً النص.زمامفً كلمة )  الزاياضبط بالشكل 

 

  التاسعةالفقرة  
 

ِٚٓ ٘زٖ اٌّذسٚط أ٠عب أاّل رمّذس اٌس١بح فٛق ل١ّزٙب ؛ فبٌس١بح ١ٕ٘خ ، فبػًّ اٌخ١ش ِب اعزطؼذ ، ٚافشذ ِب       

ُّ األٌُ ثٛلٛػٗ ؛ ف١ىفٟ فٟ ٘زٖ اٌس١بح أٌُ ٚازذ ٌٍّشّش اٌٛازذ   .اعزطؼذ ، ٚال ردّغ ػٍٝ ٔفغه األٌُ ثزٛلّغ اٌّشّش ، ث

، ٠ٚزخبغت ززٝ ٠ص١ش خط١جًب ،  اً ٠ضاي ٠زشبػش ززٝ ٠ىْٛ شبػش فبٌشخً الٌٚزفؼً ِب ٠فؼٍٗ اٌفّٕبْٔٛ ،       

 . ٠ٚزىبرت ززٝ ٠ص١ش وبرجًب ، فزصَّٕغ اٌفشذ ٚاٌّغشٚس ٚاالثزغبَ ٌٍس١بح ، ززّٝ ٠ىْٛ اٌزَّطجُّغ غجًؼب 

 

 المفردات والتراكيب  
 

 

 

 كتب    ٌتكاتب:شعر    ,         ٌتشاعر:طوع    ,     استطعت:هون    ,    :هٌنة                 

 طبع التطبع:حًٌ      ,  جٌاة:بسم     ,  االبتسام:صنع    ,      تصنع:                  

 

 إذا توقّعَت حدوث الّشر ، ثّم حدث ىذا  ؟ علّل : ٌجب على اإلنسان أاّل ٌفّكر باألشٌاء الّسٌبة التً قد تحدث
 الشرُّ فستتأّلُم مّرتين ، لذلك َّلتفّكر بحدوث أمر سيء ، فإّف حدَث فستكوف تأّلمت لمرة واحدة فقط 

 تعالى قوله وفّسر المعنى فً ٌقاربها ما النص من استخرج(. الدنٌا الحٌاة تؽرنكم فبل) تعالى قال. 
 تلهكم َّل أي الكرٌمة األٌة تفسٌر أما. استطعت ما الخير فاعمل ، ىينة فالحياة ؛ قيمتها فوؽ الحياة تقّدر أَّّل 

 .واْلخرة الصالح العمل عن زائل ونعيم رغد عيش من فيها بما الدنيا الحياة

 

 

 معناىا   الكلمة معناىا الكلمة  
 يتظاىر أنّو شاعر     ٌتشاعر تعطي     تقّدر

 يتظاىر أنّو كاتب      ٌتكاتب يتظاىر أنّو خطيب ٌتخاطب
 الّصفة الَطبع التظاىر     التطبُّع

 الجذور
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 كٌؾ ٌجعل المرء السروَر عادًة ؟ 

يزاؿ يتشاعر  يفعلو الفّنانوف ، فالّرجل َّل يتعّودىا حتى يصبح التكلُّف طبًعا ، فيفعل ما يتصّنع الفرح والّسرور في مواقف حياتو و    
 يزاؿ يتخاطب حتى يصير خطيًبا ، ويتكاتب حتى يصير كاتًبا . حتى يكوف شاعًرا ، وَّل

 تجعل اْلحتماؿ قوة إف . ذلك وضح.  السرور جلب على أقدر تجعله المرء لدى اإلحتمال قوة 
 ما وادراكو وعقلو نفسو في تجاوزىا على قادر وىو لها يأبو أف غير من والمصاعب الهمـو يتخطى صاحبها

 .الباؿ مطمئن مرتاحاً  فيصبح معها التعامل على وأقدر أقوى يجعلو
 

 

 

 

 أضؾ إلى معجمك اللّؽوّي : – ٔ

 الدائرة من الضوء تحيط بجـر سماوي . الهالة        :   -

 تمنعو عن النـو .تإّرق جفنه :     -

 ثنين في أمر ما .اتبادؿ اْلسرار بين التناجً      :    -
 

 

 ُعد إلى المعجم , واستخرج منه معانً الكلمات التالٌة : – ٕ

 لنعمة والسرور .: االِؽبطة  

 جندي الشطرنج { وىو المقصود ىنا ا بَيدؽ ، وىو الّدليل في السفر والجندي الراحل ، ومنو بيدؽ الشطرنج } ىمفرد :البٌادق 
  خيط ُيشدُّ بو . وزماـ اْلمر : مَلكو ، أي قوامو وعنصره اْلساسي .الّزمام  : 

 

ا , استخرج كلمات مقاربة لها فً المعنى  – ٖ ٌّ ورد فً الفقرة الثانٌة كلمات من مثل : البهاء , ٌتؤلق , المح
 من الفقرة نفسها ؟

ا :                 يلمع ، يشرؽ .ٌتؤلق :                نورًا .البهاء :  ٌّ  وجو .المح
 

 

 استبدل بكلّ تركٌب من التركٌبٌن اللذٌن تحتهما خط فً العبارة اآلتٌة كلمة تإدي المعنى نفسه : – ٗ
 "  كاسؾ الوجه,  حرج الصدر" تراه    

 عابس أو حزين .كاسؾ الوجه :    -       ضائق .حرج الصدر :  -

 
 
 
 
 

 المعجم والدِّاللة  

  أسئلة الكتاب
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 القدرة على الّسرور نعمة ُكبرى , بَِم ٌستطٌع اإلنسان تحقٌقها فً رأٌك ؟ – ٔ

 يستمتع بالسرور إْف وجدت أسبابو ، ويخلقها إْف لم تُكْن .   

ا ؟ – ٕ  لم عّد الكاتب السرور فّنً

ْلّف الحياة فّن ، والسرور كسائر شؤوف الحياة فنّّ ؛ فمن عرؼ كيف ينتفع بهذا استثمره واستفاد منو وحظي بو ، ومن لم يعرْفُو لم    
 . همر ثيعرْؼ أْف يست

 قّوة االحتمال لدى المرء تجعله أقدر على جلب السرور لنفسه . وّضح هذا ؟إّن  – ٖ

يتخّطى الهمـو والمصاعب من غير أف يأبو لها وىو قادر على تجاوزىا في نفسو وعقلو  إّف قوة اَّلحتماؿ تجعل صاحبها      
 وإدراكو ، ما يجعلو أقوى على التعامل معها ، فيغدو مرتاًحا مطمئن الباؿ . 

 معارَضا ؟ٌعتمد تحقٌق السعادة على الّنفس أكثر مّما ٌعتمد على الظروؾ المحٌطة بالّشخص , بٌن رأٌك موافًقا أو  – ٗ

على نفس اْلنساف وباطنو أكثر مما يعتمد على الظروؼ المحيطة ، أوافق الكاتب في ما  –في رأي الكاتب  –يعتمد السرور      
 تطيع إسعاد نفسو بقناعتو ورضاه ذىب إليو ؛ ذلك أّف السرور والرضا ينبعاف من داخل اْلنساف وجوىره وإف كاف محيطو حزيًنا ، فيس

ًّ { } ٌمكن للط    الب أن ٌجٌب إجابة أخرى ؛ ألّنه سإال استنتاج
 من أسباب ضٌق اإلنسان انؽبلقه على نفسه : – ٘
 اذكر أبرز مظاهر هذا االنؽبلق فً اإلنسان ؟ –أ 

كثرة تفكير اْلنساف في نفسو ، حّتى كأنّها مركز العالم ، وكأّف الشمس والقمر والنجـو والبحار واْلنهار واْلمة والسعادة        
من غير  –، وىذا  ابه موالرخاء كّلها ُخلقت لشخصو ؛ فهو يقيس كّل المسائل بمقياس نفسو ،ويديم التفكير في نفسو وعَلقة العال

والحزف ، فمحاؿ أف يجري العالم في نفسو ؛ ْلّف نفسو ليست المركز ، وإنّما ىي نقطة صغيرة على المحيط يسبب البؤس  –ريب 
 العظيم . 

 

 كٌؾ ٌستطٌع تجاوزه ؟ –ب 

بتوسيع أفقو ، ونظره إلى العالم الفسيح ، ونسياف نفسو ، حّتى الشعور بأّف اْلعباء التي تثقل كاىلو ، والقيود التي تثقل بها نفسو    
 قد خّفْت شيًئا فشيًئا ، وتخّللْت شيًئا فشيًئا . 

 

 هْ يُّ مفسدمفسدٌة للمرِء أ    هْ إّف الشباب والفراغ والجدقال أبو العتاهٌة :   – ٙ

 استخرج من النص ما توافق ومعنى هذا البٌت , مبًٌنا رأٌك ؟

 "      أكثر الناس فراًغا أشّدىم ضيًقا بنفسوما توافق مع معنى هذا البٌت جملة "    

أرى أنو صواب ؛ ذلك أف اْلنساف َّل يحس بالضيق أو الفراغ إف ىو أشغل وقتو، واستثمره بالعمل المفيد ، فيشعر بلذة إنجازه 
ًّ {       . د ثمر تعبوويحص  } ٌمكن للطالب أن ٌجٌب إجابة أخرى ؛ ألّنه سإال استنتاج

ٔٔ 

ُل     الفَْيُم والتَّحلِي ْ
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 كٌؾ ٌحّقق العمل الّسعادة لئلنسان ؟ – 9

 جة : لّذة الفكر والعمل ، ولّذة نسياف النفس . و إذا استغرؽ اْلنساف في عملو ، وفّكر في ما حولو ، كاف لو من ذلك لّذة مزد    
 

ٌّن ذلك ؟ – 8  على اإلنسان أن ٌوّجه تفكٌره إلى الفرح والبهجة , ب

بمعنى أَّّل يظّل اْلنساف حبيس اْلفكار الُمحزنة ، بأف يقود زماـ تفكيره ؛ فيصّرفو كما يشاء ؛ فيحوؿ تفكيره إلى ناحية تنسيو تلك    
 اْلفكار ، ويحاوؿ إيجاد أفكار أخرى بديلة تسعده . 

 
ا " . – 7 ٌَ ْن ُكُم الَحٌاةُ الدُّ نَّ  قال تعالى : " َفبَل َتُؽرَّ

 يم زائل عن العمل الصالح لآلخرة َّل تلهكم الحياة الدنيا بما فيها من عيش رغٍد ونع فّسر قوله تعالى فً اآلٌة السابقة ؟  –أ 

 ىّينة ، فاعمْل الخير ما استطعت حياة متها ؛ فاليَّّل تقدر الحياة فوؽ قأ"  استخرج من النص ما ٌقاربها فً المعنى ؟ –ب 
ناقش ما استخرجته فً ضوء قول الرسول صلى هللا علٌه وسلم : " ما لً وما للدنٌا , ما أنا  –ج 

 كراكب استظلّ تحت شجرة , ثّم راَح وتركها " . إال  فً الّدنٌا 

شجرة ،  في ظل اْلنساف في ىذه الحياة الدنيا عابر سبيل ، والراكب الذي يستظّل تحت شجرة َّل يعمد إلى أثاث فخم يضعو     
 ىذه الدنيا .  في وإنّما إلى ما تيسر وسهل ، فَل يصنع لنفسو ما يدـو لو فيها ْلنّو راحل وعابر سبيل

 

 ؟  كٌؾ ٌجعل المرء السرور عادة فً رأي الكاتب – ٓٔ

        يتعودىا حّتى يصبح التكّلف طبًعا ، فيفعل ما يفعلو الفنانوف ، فالرجل  يتصّنع الفرح والسرور واَّلبتساـ في مواقف حياتو و     
 َّل يزاؿ يتشاعر حّتى يكوف شاعًرا ، ويتخاطب حتى يصير خطيًبا ، ويتكاتب حتى يصير كاتًبا . 

 

 اقترح حبًل ٌحّقق السعادة لكلّ مما ٌلً :   – ٔٔ

أف يتدّرب ويجرب وينطلق بأفكاره ، فالمرء َّل يصل إلى النجاح إَّّل بعد اجتياز العقبات } شخص ٌخاؾ من اإلخفاق .  –أ 
 .  { وتحّدي الصعوبات

 {مل إّف الحياة ىّينة بسيطة فَل يحملها ما َّل تحتشخص ٌنظر إلى الحٌاة بمنظار أسود  }  –ب 

 {أف يحّوؿ ناحية تفكيره إلى ما يسعده شخص ؼارق فً الهموم . }  –ج 

    } ًّ  } ٌمكن للطالب أن ٌجٌب إجابة أخرى ؛ ألّنه سإال استنتاج
 

فً ضوء فهمك النص , وازن بٌن شخصٌن : أحدهما قادر على خلق السرور , واآلخر شدٌد الضٌق  – ٕٔ

 بنفسه من حٌث صفات كلّ منهما ؟

 سيكوف متفائًَل سعيًدا واثًقا بنفسو قادرًا على تحّمل جميع الّصعاب .األول } قادر على خلق السرور { :  

 يع  مواجهة الصعاب بهمة وإرادة على النقيض تماًما ؛ إذ سيكوف حزيًنا متشائًما َّل يستط :    الثانً } شدٌد الضٌق بنفسه { 
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ٌّن كٌؾ ٌتحّقق هذا فً رأٌك ؟ – ٖٔ  لؤلسرة أثر كبٌر فً تنشبة جٌل متفابل قادر على العطاء , ب

بخلق السرور في جّو اْلسرة ، واَّلبتعاد عن كل ما يفسد العَلقة بين أفرادىا ، وإشاعة اْللفة والمحبة واْلماف ، وترّقب الخير     

 مطمئن الباؿ ، ساكن النفس ، قادرًا على العطاء .  فيها والنجاح في أعمالها ، فيصبح كّل فرد

     } ًّ  } ٌمكن للطالب أن ٌجٌب إجابة أخرى ؛ ألّنه سإال استنتاج

 اشرح مقولة مٌخابٌل نعٌمة اآلتٌة مبًٌنا التوافق بٌنها وبٌن الفقرة الثامنة من النص : – ٗٔ

 فٌه أو ٌضٌق " .  " على قْدر ما تتسع نافذتك أو تضٌق ٌّتسع الكون الذي تعٌش 

ّلل حإذا امتلك اْلنساف عقًَل واعًيا وبصيرة منفتحة وُأفُػًقا واسًعا سيرى العالم من حولو واسًعا رْحًبا ، فتخّف أعباؤه وىمومو وتت     

وتؤرّقو . فيقدر رؤية شيًئا فشيًئا ، أّما إذا انغلق اْلنساف على نفسو ولم يفّكر إَّّل في ذاتو سيبقى أسيًرا لنفسو وستتمّكن منو ىمومو 

 و . يقاْلنساف ومدى أفقو ستسعده الحياة أو ُتش

 هل ترى أن الكاتب ُوّفق فً توضٌح أثر العاِملٌَن : الداخلً والخارجً فً جلب السرور لئلنسان ؟ علل إجابتك . – ٘ٔ

أّف العامل الداخلي في إتعاسو ، وأوافق الكاتب نعم أراه ُوّفق في ذلك ؛ فقد بّين الكاتب أثر كّل منهما في إسعاد اْلنساف أو    
            تحقيق سعادة اْلنساف ؛ إذ إّف نفس اْلنساف يمكن لها خلق السعادة رغم وجود عامل خارجي صعب .لىو العامل اْلساس 

} ًّ  } ٌمكن للطالب أن ٌجٌب إجابة أخرى ؛ ألّنه سإال استنتاج
 

 ٌترك للطالباقترح وسابل أخرى تجدها أكثر مناسبة ألبناء جٌلك تجلب لهم السرور ؟  – ٙٔ

 

 

 وّضح الصور الفنٌة الواردة فً كلّ مما تحته خط فٌما ٌؤتً :  – ٔ

اهٌشرُ ٌخلق حوله جًوا مشبًعا بالؽبطة والسرور , ثّم ٌتشّربه ف –أ  ٌّ , وٌلمع فً عٌنٌه ,  وٌتؤلق فً  ق فً مح

 .  وٌتدّفق من وجههجبٌنه , 

اه :  ٌّ  صّور الكاتب السرور نورًا يضيء وجو صاحبو .فٌشرق فً مح

 صّور السرور ماًءا يتدّفق من وجو المسرور ، وصّور الوجو نبًعا يتدّفق منو ىذا الماء .ٌتدّفق من وجهه : 

 .صّور الضحكة سلعة تشترى  . ٌشتري ضحكة عمٌقةال ٌستطٌع أن  –ب 

 قد خّفت بها شًٌبا فشًٌبا .  والقٌود التً تثقل بها نفسهؤّن األعباء التً تثقل كاهله , بشعر  –ج 

 ن اَّلنطَلؽ والعمل . م وتمنعو  صّور اْلعباء بقيود ثقيلة الوزف تقّيد صاحبها    

  التذّوق الجمالّي  
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 .  تتناجى الهموم فً صدره –د 

 يُطلعوف بعضهم بعًضا على عواطفهم وأسرارىم .صّور الهمـو أشخاًصا     

ومنهم ذو القدرة ,  ومنهم المضًء بقدر كمصباح النوم,  ح المحترقافمنهم المظلم كالمصب -هـ 
 الهابلة كمباح الحفبلت . 

 نوع من السرور مصباًحا محترقًا . أي صّور من َّل يستطيع خلق  :         فمنهم المظلم كالمصباح المحترق 

 صّور من فيو قليل من السرور بضوء المصباح الخافت ليًَل .   :     ومنهم المضًء بقدر كمصباح النوم 

صّور من يقدر على خلق السرور وبثو في اْلخرين حولو مصباًحا ينير في باح الحفبلت  :   صومنهم ذو القدرة الهابلة كم
 .  إنارة قوية بطاقة كبيرةالحفَلت 

 وّضح الكناٌات فً كلّ مما تحته خط فٌما ٌؤتً :  – ٕ

ًّ البال  –أ   كناية عن الراحة والطمأنينة .   .    فارغ الصدرنام ملء جفونه رض

 كناية عن القلق وقلة النـو . .                                تقضُّ مضجعه –ب 

 كناية عن الحزف والعبوس .   .                                 ناكس البصر –ج 

 وّظؾ الكاتب فً النص بعض عناصر الطبٌعة . – ٖ

 } الشمس ، القمر ، النجـو ، البحار ، اْلنهار { اذكر اثنٌن منها ؟    –أ 

 إلى أّي مدى نجح فً توظٌفها فً رأٌك ؟  –ب 

س والنجـو ألٌق وبريق يبعث على السرور ، جاءت منسجمة مع موضوع } السرور { الذي عالجو الكاتب ، ففي توّىج الشم      
وكذلك القمر في تقّلده ىالة . واْلنهار والبحار والنجـو والقمر والشمس عناصر وظفها الكاتب خدمة للفكرة التي أرادىا في كثرة 

 تفكير اْلنساف بنفسو حّتى كأّف ىذه العناصر خلقت لو فقط . 

 وّضح داللة كل عبارة مّما ٌؤتً : – ٗ

 ير المرء من حياتو النفسية ويبحث عن أسباب السرور كّلما افتقدىا غدَّللة على ضرورة أف ي" ؼٌر مصباحك إْن ضعؾ "    –أ 

 " كثرة تفكٌر اإلنسان فً نفسه حّتى كؤّنها مركز العالم  "  –ب 

 دَّللة على اىتمامو بذاتو وجعلها محور تفكيره في عَلقتو مع اْلخرين .   
 

ًّ هو المقابلة : فً الفقرة ا – ٘  لثالثة لون بدٌع

 "وفي الناس َمن يشقى في النعيم ومنهم من ينعم في الشقاء  استخرجه ؟ "  –أ 

 تدّؿ على براعة الكاتب في توكيد المعنى ، وتوضيحو ، وتقريبو من نفس المتلقي .  بٌن داللته ؟   –ب 
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 أكثر الكاتب من استخدام أسلوب التفضٌل :  – ٙ

 { أكثر ، أشّد ، أقوى استخرج مثالٌن على هذا ؟ }  –أ 

 المقارنة بين اْلشياء لبياف تميزىا وأفضليتها . علل كثرة استخدامه ؟  –ب 

 

 

 
 

     
 

 

 الكلمات آلتٌة:اضبط حرؾ الشٌن أو السٌن فً  - ٔ

ٌُْنشبون ,منشؤ  ,مسإول ,سبل .  نشؤ ,ُمنشا ,منشؤة ,ناشا ,نشء ,

 ل {وؿ، ُسئِ وف، منَشأ، مْسؤُ ُمنِشئ، منَشأة، ناِشئ، نْشء، يُػْنِشئُ ، نَشأ}  الجواب
 : اختر اإلجابة الصحٌحة لما ٌؤتً - ٕ

ٌّات تدرٌساسترإٌستخدم المعلم   -أ       ًّ  .......... تٌج  (  مَلئمة / مبلءمة )   للمحتوى التعلٌم

ًّ  -ب      ٌّزه .......... ُصِرفْت للّطالب الجامع ٌّة لتم  ( مكافأة  / مكافبة )  مال

 ( ابذؿ /  أبذل. )  جهدك تشعر بالّسعادة .......... - جـ     

ٌّن سبب كتابة الهمزة بالصورة التً جاءت علٌها فً ما تحته خّط فً  - ٖ  : ت اآلتٌةاالعبارب

 متطرفة وما قبلها حرؼ ساكن ىمزة ْلنّها   كتبت على السطر           كبٌّر. عْبءالمسإولٌة     -أ 

ء -ب ًْ ُء  الّش ًْ  ْلنها ىمزة متطرفة وما قبلها حرؼ ساكن      كتبت على السطر                .      ْذَكرٌبالّش

ًّ  القتصادتطّور التعلٌم نحو ا -جـ   اقتصاد {   -ْلنّها ىمزة وصل/ مصدر لفعل خماسي  } اقتصد      المعرف

 وىي ىمزة فعل ثَلثي مهموز الفاءْلنها ىمزة قطع ،                          المبّرة الٌتٌم. أَوتِ   -د 

 ْلنّها ىمزة وصل/ فعل ماٍض سداسي.                  العامل بعد عمله. استراح -هـ

 ."شاءَ "ومنفردة فً كلمة " ْبتُ شِ  "علّل: تكتب الهمزة على نبرة فً كلمة  - ٗ

 ساكنو وما قبلها مكسور ؛ لذلك كتبت على نبرة . جاءت متوسطة ، و  ىمزة  ْلنها كتبت على نبرة ِشْبَت :

 القضايا اللغوية

اليمزة: طالع ملحق القواعد في نياية الدوسية لشرح درس  
 اليمزات

 التدريبات  
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 لذلك كتبت على السطر . ،  وما قبلها حرؼ مدْلنّها متطّرفة  شاَء :

 من نّص القراءة ,"  وتحّللت شيًئا فشيًئا .....إلى .. .......ولعّل من أىمّ "ُعد إلى الفقرة الّثامنة التً تبد أ بـ  - ٘

ٌّن سبب كتابة الهمزة بالصورة التً ُرسمت علٌها  . واستخرج منها الكلمات المهموزة ,وب

  . مكسورة وما قبلها مّد ساكن متوسطة  ؛ ْلنها كتبت على نبرةالمسابل: 

 .  ساكنة وما قبلها مضمـو متوسطة  ؛ ْلنها كتبت على واوالُبْإس: 

  كتبت منفردة على السطر؛ ْلنها متطرفة بعد مّد .األعباء: 

؛ ْلف الهمزة متطرفة في كلمة منونة بتنوين الفتح "النصب"، والحرؼ الذي قبلها من الحروؼ التي يمكن  كتبت على نبرة  : شًٌبا
 .  وصلها بما بعدىا

التعريف ىمزتها وصل دخلت على {أؿ  }ىمزة .  القمر, النجوم, البحار, األنهارالحزن, األفق, اإلنسان, العالم, الشمس, 
 سماء. أ

ْلنها أسماء ليست من مجموعة اْلسماء التي فيها ىمزة /  ىمزة قطع في بداية اَّلسم} أفق, إنسان, أهم, أسباب, أفقه, أعباء 
 .  { امرؤ وامرأة واثناف واثنتاف وابن وابنة واسم : وصل وىي

  { ىمزة قطع ْلنها حروؼ مهموزة }  ,  أْن, إْن, إلى, إنّ (ألنّ  أن فً ) 

 

 
 

 

 

 

 المق الة  

 خطوات إعداد المقالة : -
 اإلعداد والتحضٌر : جمع الحقابق واآلراء فً موضوع المقالة . – ٔ
 التنفٌذ : ترتٌب األفكار وعرضها فً فقرات متسلسلة ومترابطة . – ٕ
التنقٌح والتحرٌر : الخطوة األخٌرة التً ٌنظر فٌها الكاتب فً لؽة مقالته وصّحة تراكٌبها  – ٖ

 ورصانة عباراتها .
 

ا  ًٌ اكتب مقالة فً واحد من الموضوعٌن اآلتٌٌن بما ال ٌقل عن مبة وخمسٌن كلمة , مراع
 الخطوات التً درستها 

 
 
 
 
 
 

  الكتابة  
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 وا حرَّ ق لباُه  الوحدة الثالثة: 
 َسَقمُ   َوَمْن  ِبِجْسِمي   َوحالي  ِعنَدُه     قَػْلُبُو    َشِبُم             حرَّ   قَلباُه    مّمنْ   وا         
 اْلَُممِ  َسيِف  الّدْولِة   ّدِعي  ُحبَّ َوتَ   ما  لي  ُأَكتُّْم  ُحبِّا  َقْد  َبرى  َجَسدي                 
 نَػْقَتِسمُ    ِبَقْدِر   الُحبّْ    فَػَلْيَت  أنّا     ُحٌب    ِلُغرَّتِِو            إْف    كاَف    َيْجَمُعنا        
ـُ وأنَت  ال    يا  أْعَدَؿ   النّاِس  إَّّل  في    ُمعاَمَلتي                  ْصُم  َوالَحَكمُ خَ فيَك الِخصا
 أْف تحَسَب الشَّحَم فيمن شحُمُو َوَرـُ     أعيُذىا   َنَظراٍت     ِمْنَك     صاِدَقًة                
 َوالظَُّلمُ  َوْت  ِعْنَدُه   اْلْنواُر إذا اْستػَ      وما   اْنِتفاُع  أخي    الّدْنيا    بِناِظرِه               
 َممُ صَ  َوَأْسَمَعْت   َكِلماتي   َمْن   ِبِو       أنا  الذي   َنَظَر   اْلْعمى  إلى  أَدبي               
ـُ  ِمْلَء   ُجفوني    َعْن   َشواِرِدىا                 َوَيْخَتِصمُ   َوَيْسَهُر   الَخْلُق    َجّراىا       أنَا
ـُ  ِوجدانُنا  ُكلَّ   شيٍء   بَعدَكْم      يا   َمْن   يَِعزُّ  َعَلْينا   أْف    نُفارِقَػُهْم                  َعَد
 أَممُ  َلْو    أفَّ   أْمرَُكُم   ِمن   أمرِنا        ما  كاَف   أْخَلَقنا   ِمْنُكْم     بَتكرَِمٍة               
 أَلمُ    لُجْرٍح   إذا   أْرضاُكُم     َفما        إْف  كاَف  َسرُّكُم  ما  قاَؿ    حاِسُدنا               
َننا   َلْو    رََعْيُتْم            النُّهى  ِذَممُ   في  أْىلِ   إّف  الَمعاِرؼَ      ذاَؾ   َمْعرَِفٌة          َوبَػيػْ
 الَكَرـُ  وَ ما   تَأتُوَف     َوَيْكَرُه   اهلل     كم   َتْطلُُبوَف  لَنا   َعْيًبا    فُيعِجزُكْم                 
َيمُ  ِعْنَدُه    يُزيُلُهنَّ    إلى   َمْن      لَْيَت  الَغماـ اّلذي  عندي  َصواِعُقُو                   الدّْ
 الرُُّسمُ   الَوّخادُة    َّل َتْسَتِقلُّ   بها        أرى   الّنوى   يَقَتضيني   كلَّ َمْرَحَلٍة               
ًرا   َعْن   مياِمِننا                ـُ    َودَّْعتُػُهْم      لََيْحُدَثنَّ    لَمْن       لَِئْن   تَػرَْكَن    ُضَميػْ  َنَد
 ُىمُ  فالّراِحلوَف    أْف َّل  تُفارِقَػُهْم        إذا  تَػَرّحْلَت عْن   قَػْوـٍ  َوَقد   َقَدروا               
 َوَشرُّ ما َيكِسُب اْلنساُف  ما  َيِصمُ     َشرُّ   البَلِد   َمكاٌف   َّل  َصديَق  ِبِو                
 أنُّو    َكِلمُ    قد  ُضمَّْن  الدُّرَّ   إَّّل      ٌة         ىذا    ِعتاُبَك    إَّّل     أنُّو     ِمقَّ        

 يحفظ الطلبة ثمانية أبيات
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 التعريف بالشاعر  

 ىو أبو الطيب المتنبي ،أحمد بن الحسن الجعفّي الكوفي  الكندّي . -
 اعر الحكيم .شّ اللّقب ب -
 وإليها نسبتو . ة {ندكِ }تسّمى  في الكوفة في قريةٍ  دَ لوُ  -
 

 الشعرية مكانتو

 

 ْلنو كاف أعظم شعراء العرب وأكثرىم علل. العربٌة شعراء من لؽٌره تتح لم سامٌة مكانة للمتنبً كان .
 تمكناً من اللغة العربية وأعلمهم بقواعدىا ومفرداتها.

 

 جو النص     
 
 الحمدانً . علّل ذلك ؟ اقترب المتنبً من سٌؾ الدولة 

ْلنو وجد فيو طموحو في القائد العربي ، وْلّف سيف الدولة خّصو بالحظوة والرعاية ، وخّصو بالعطف وقربو منو         
 ؛ فمدحو المتنبي في قصائد ىي من عيوف الشعر العربي .

 مدح المتنبً سٌؾ الدولة الحمدانً فً قصابد عدٌدة تعد من عٌون الشعر العرب ؟ 

 ْلنو وجد فيو طموحو في القائد العربي ، وْلّف سيف الدولة خّصو بالحظوة والرعاية ، وخّصو بالعطف وقربو منو .      
 

 القصيدة    نظم  سبب
 
 بَِم عاتب المتنبً سٌؾ الدولة ؟ 

 عاتبو بسبب سماعو كَلـ الواشين .       
 عاتب المتنبي فيها سيف الدولة على سماعو أقواؿ الواشين  قلباه؟ واحر قصٌدة فٌها قٌلت التً المناسبة ما

 فيو ، وخاطبو بحديث المحب ، َّل حديث المستجدي
  أن ٌكون عادالً فً معاملته , ودعاه إلى الوفاء ماذا طلب المتنبً من سٌؾ الدولة فً قصٌدته واحر قلباه؟

 حبة وود.بعهوده له , وأكد فً نهاٌتها أن عتابه لسٌف الدولة ما هو إال م
 الشعر نظم في فائقة براعة أظهر واحرقلباه؟ قصٌدته فً المتنبً أظهر ماذا. 
 العتاب القصٌدة؟ لهذه الشعري الؽرض ما 
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 ما الطرٌقة التً تكلم فٌها المتنبً مع سٌؾ الدولة فً هذه القصٌدة ؟ 

 براعة فائقة في نظم الشعر .فيها خاطبو بصيغة المحب المعاتب ، َّل حديث المستجدي المستعطف وأظهر        

 الشرح والتحليل

  
 وا  حرَّ   َقلباهُ    مّمْن    َقْلُبُه    َشبُِم            َوَمْن  بِِجْسِمً   َوحالً  ِعنَدهُ  َسَقمُ  .ٔ

، وقلبو بارد  من حبو حارّّ قلبي ، ويقوؿ: ،  سيف الدولة لو وبرود قلبو بسبب جفاء في قلبو، من حرارة الشاعر يشكو  شرح البيت :     
 الجسموأنا معتل من حّبي 

 
  

  والتراكيب المفردات
 

 

 ممَّ ٌشكو الشاعر فً هذا البٌت ؟ 

  فأصبح معتَلً مريضاً نتيجة ىذا الجفاء. وبرود قلبو ،لو  جفاء سيف الدولة  الشاعر من حرارة في قلبو بسبب يشكو      
 

 : وّضح الكناٌات فً الجمل التالٌة 

 وا حّر قلباه } كناية عن شدة الحب واَّلىتماـ {  – ٔ
 قلبو شبم } كناية عن قلة اىتماـ سيف الدولة بالشاعر وصده عنو {  – ٕ
 

  برزت عاطفة اْللم والتحّسر  .  ؟ما العاطفة البارزة فً هذا البٌت 
 

  األسلوب هو نداء الندبة وٌفٌد التحسر ما األسلوب اللؽوي الذي بدأ به الشاعر قصٌدته؟ وما الفابدة منه؟
 والعتاب.

 : ًوّضح الصور الفنٌة الواردة فً لكل مّما ٌل 

 . بالنار التي تحرؽ حبو لسيف الدولة صّور المتنبي شّدة  وا حّر قلباه : – ٔ
  بالقلب الباردصّور المتنبي إعراض سيف الدولة عنو  قلبه شبم : – ٕ
 

 َشِبُم ، حرَّ {  استخرج من البٌت مثااًل على الطباق ؟ { 
 

 جملة " وا حرَّ قلباُه " استخرج من البٌت جملة تدلّ على الحسرة والعتاب ؟ 
 الفتحة (.سقم)  كلمة فً القاؾ حرؾ بالشكل اضبط 

 

 معناىا   الكلمة معناىا   الكلمة     
 حرقة حرّ  أداة نداء وا   
 جمعها أسقاـ وىو المرض سقم بارد شبم   
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ا  َقْد  َبرى  َجَسدي           َوَتّدِعً  ُحبَّ  َسٌِؾ  الّدْولِة  األَُممِ ما  لً   .ٕ ُم  ُحّبً  أَُكتِّ
 

يتعجب الشاعر من كتماف حبو لسيف الدولة ، ىذا الحب الذي أىزلو في الوقت الذي يّدعي فيو اْلخروف    شرح البيت :         
 حبهم لو ، ويتملقوف إليو بهذا الحب.

 
 

 المفردات والتراكيب  
 

 
 

 ا  قد برى جسدي " ؟ ُم حّبً  وّضح الصورة الفنٌة الواردة فً عبارة " ما لً أَُكتِّ

 الدولة بمرٍض أصاب جسده فأتعبو .شبو المتنبي حّبو الكبير لسيف 
 

 فً البٌت موازنة بٌن حب الشاعر لسٌؾ الدولة وحّب باقً الناس . وّضح ذلك ؟ 

 حب الشاعر لسيف الدولة صادؽ ليس فيو تملق أو تكلف وقد أنحلو وأبرى جسده
 وحب اْلخرين لسيف الدولة ظاىره صادؽ وباطنو متكّلف.

 ؟"األَُممِ   الّدْولةِ   َسٌؾِ   ُحبَّ   َوَتّدِعً"  الشاعر قول فً( األمم)  فً المقصود من  
 .األمم جمع أمة وٌقصد بها جماعة كثٌرة من الناس , وهم الذٌن ٌتملقون ) ٌنافقون( لسٌف الدولة

 

 ٌ ّفً عتابه لسٌؾ الدولة . وّضح ذلك ؟ًبا ظهر الشاعر فً البٌت لبًقا ومإد 

الحّب الذي أبرى جسده وأنحلو وىو كاتم لو ، ليتجّنَب التمّلَق في حّبو كما يّدعيو غيره عاتبو بإظهار مدى حّبو لو ، ىذا     
  ب غير صالحة ، ونّيات غير صادقة ، بقلو 

 

  ا " ؟ما المعنى الببلؼً الذي أفاده اإلستفهام فً قول الشاعر ُم حّبً  التعجب " ما لً أَُكتِّ

 

 

 

 

 

 

 

 معناىا   الكلمة معناىا الكلمة  
 جذرىا ) دعو(كذباً تزعم   تدعً جذرىا) كتم( أخفي  أكتم
 اؿ     ، جذرىا } بري { أىزؿ وأتعب برى
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ْجَمُعنا    ُحٌب   .ٖ ٌَ َت  أّنا   بَِقْدِر   الُحبِّ   َنْقَتِسمُ   إْن    كاَن     ٌْ تِِه            َفلَ  لُِؽرَّ

 

بّره وعطاياه، كما نقتسم حّبو، وعلى قدر حبنا لو أنّا نقتسم  فليتوموّدتو ،  سيف الدولة إْف كاف يجمعنا حب    شرح البيت :     
  تكوف عطاياه لنا.

 
 

 معاني الكلمات

 

 التمني ويفيد التحّسر . ما األسلوب الببلؼً فً جملة " لٌت أّنا بقدر الحّب نقتسم " ؟ 

  
 ْصُم  َوالَحَكمُ خَ وأنَت  الٌا  أْعَدلَ   الّناِس  إاّل  فً    ُمعاَملَتً           فٌَك الِخصاُم  .ٗ

 

وأنت نزاعي فإّف عدلك َّل يشملني ؛ وفيك  عاملتنيسيف الدولة : أنت أعدؿ الناس إَّّل إذا المتنبي  يخاطب   شرح البيت :     
 . .َل أحاكمك إلى غيرؾ ف،  القاضي و   خصمال
 

 المفردات والتراكيب  
 
 

 اللـو والعتابأسلوب نداء يفيد   ما األسلوب الببلؼً فً جملة " ٌا أعدل ..... " ؟ 

 الخصم والحكم. .الطباق على مثاالً  السابق البٌت من استخرج  
 السابق؟ البٌت فً الواردة (خصم )كلمة جمع ما .  خصـو
  سٌف الدولةمن المخاطب فً البٌت السابق؟ 
  ) ؟ الّخصم الفتحةما الضبط الصحٌح لحرؾ الخاء فً كلمة ) الخصم 

 

 

 

 

 

 معناىا الكلمة معناىا الكلمة
ة  يا ليتنا  لٌت أّنا  ، وجمعها ُغَرر  ووجه ُؼرَّ
 نتقاسم نقتسم مقدار وكمية قْدر

 معناىا الكلمة معناىا الكلمة
 القاضي الّحّكم النزاع الِخصام
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 أعٌُذها   َنَظراٍت     ِمْنَك     صاِدَقًة           أْن تحَسَب الشَّحَم فٌمن شحُمُه َوَرمُ  .٘

 

َّل ترى الشيء بخَلؼ ما ىو يقوؿ المتنبي مخاطباً سيف الدولة: أحّصن باهلل نظراتك الحكيمة إلى اْلمور ، حتى    شرح البيت :    
 .عليو ، فَل تحسب الوـر شحماً ، والسقم صحة

 
 المفردات والتراكيب  

 
 

  } ؟عبلَم ٌعود الضمٌر " ها " فً كلمة } أعٌذها 

 تعود على كلمة معاملة } الواردة في البيت السابق { 

  ماذا قصد الشاعر فً قوله : " أْن تحَسَب الشَّحَم فٌمن شحُمُه َوَرُم " ؟ 

 يقصد ليس كل من قاؿ الشعر أصبح شاعًرا ؛ فهناؾ الشاعر القوي والشاعر الضعيف .
 

 وّضح الصورة الفنٌة الواردة فً البٌت الشعري ؟ 

 بالشحم وغيره من الشعراء بالوـر صّور المتنبي الشاعر القوي  

 ذا ورِم " تَ نْ مَ سْ هذا البٌت ٌشبه فً مضمونه قول المثل : " استَ  ملحوظة :

 

لَمُ  .ٙ  وما   اْنتِفاُع  أخً    الّدْنٌا    بِناِظِره           إذا اْسَتَوْت  ِعْنَدهُ   األْنواُر  َوالظُّ
 

إذا لم يمّيز اْلنساف البصير بين الّنور والظُّلمة ، فأيُّ نفع لو في بصره ، أي يجب أف يمّيز بيني وبين غيري مّمن     شرح البيت :   
 ما تمّيز بين الّنور والظُّلمة .لم يبلغ درجتي ب

 
 المفردات والتراكيب    

 

 
 

 .  سوي, استوت:          نفعانتفاع:              
 

  ًلَُم " ؟عبارةوّضح الصورة الفنٌة الواردة ف  : " إذا اْسَتَوْت  ِعْنَدهُ   األْنواُر  َوالظُّ

 صّور المتنبي نفسو باْلنوار التي تضيء كما صّور الواشين بالظلمات .
 

 معناىا الكلمة معناىا الكلمة   
 تظن تحسب أحصنها باهلل ليحفظها أعٌذها   
 انتفاخ ورم سمنة الجسم ودىنو الّشحم   

 معناىا   الكلمة معناىا الكلمة    
 بصره ناِظِره اْلنساف الحيّ  أخً الّدنٌا  

 الجذور
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  اْلْنواُر ، َوالظَُّلمُ  البٌت مثاال على الطباق ؟استخرج من 

  أسلوب استفهاـ يفيد النفي . ما األسلوب الببلؼً الوارد فً عبارة : " وما انتفاع أخً الدنٌا ؟ " ؟ 
 

 عندما  شبو نفسو باْلنوار .أظهر ذلك  فً هذا البٌت ؟سه والتفاخر بها . دلّل على ذلك بنف هٌظهر الشاعر اعتداد 
 

  إذا لم يمّيز اْلنساف البصير بين الّنور والظّلمة فأّي نفٍع لو في بصره . الحكمة الواردة فً هذا البٌت ؟وّضح 

 

 .ٌُري اإلنسان ظاهر األشٌاء , والبصٌرة ترٌه حقابقها .وضح ذلك من خبلل البٌت السابق ال  أيالبصٌر 
فائدة لإلنسان فً بصره , إن لم تكشف له بصٌرته حقائق األمور . بمعنى ٌجب أن ٌكو ن اإلنسان متعقالً 

 فطناً مدركاً ذا بصٌرة وبعد نظر
 

  : ًلَُم "من المقصود فً " األنوار" و " الظلم " فً قول المتنب  ؟" إذا اْسَتَوْت  ِعْنَدهُ   األْنواُر  َوالظُّ
 

 المتنبً     ,   ــ الظلم: الواشٌن.ــ األنوار : 
 

 (. الفتحةاضبط بالشكل حرؾ البلم فً كلمة ) الظلم. 

 فإاد من وكم  الفإاد بصٌر كفٌؾ من وكم  العتاهٌة أبو قول مع ٌنسجم( ٙ)  السابق البٌت 

 .البصر كفٌؾ

 
 

 َمْن   بِِه   َصَممُ   أنا  الذي   َنَظَر   األْعمى  إلى  أَدبً           َوأَْسَمَعْت   َكلِماتً  .9
 

يعتّد المتنبي في ىذا البيت بشعره وأدبو ، فيقوؿ:اْلعمى أبصر أدبي ، وكذلك اْلصّم سمع شعري ، يريد أفَّ شعره :  شرح البيت     
 سار في آفاؽ البَلد واشتهر حتى تحقق عند اْلعمى واْلصّم.

 
  المفردات والتراكيب

 

 لماذا عّبر الشاعر بالفعلٌن الماضٌٌن " نظر , أسمعْت " فً هذا البٌت ؟ 

 .لبياف تحقق معناىما وثبوتو} نظر ، أسمعت {  الماضييناستخدـ الشاعر الفعلين              
 

 عاطفة الفخر .  ما هً العاطفة الواردة فً هذا البٌت ؟ 

  الشاعر نفسه.من المقصود بالضمٌر المنفصل ) أنا (؟ 
 

 ظهر فً هذا البٌت اعتداد المتنبً فً شعره . وّضح ذلك ؟ 

 . شعره سار في آفاؽ البَلد واشتهر حّتى تحّقق  عند اْلعمى واْلصّم أدبو اعتّد المتنبي في شعره وذلك بأفّ 
 

 معناىا الكلمة معناىا الكلمة
 حاسة السمع فقداف صمم شعري كلماتً
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ْخَتِصمُ       أَناُم  ِملَْء   ُجفونً    َعْن   َشواِرِدها      .8 ٌَ ْسَهُر   الَخْلُق    َجّراها    َو ٌَ  َو

 

طمئناً مرتاح الفكر عن قصائدي ؛ ْلني أنظمها من غير إتعاب فكر ، أما غيري من الشعراء فإنهم أناـ م  : شرح البيت        
 ، ويتنازعوف في دقيق معانيها ، وجودة مبانيها .يسهروف ْلجلها ويتعبوف 

 
  والتراكيبالمفردات  

 

 

 
 خصم,    ٌختصم:     جرر,    جراها:    شرد ,    شواردها:    مأل ملء:               

 

 وّضح الكناٌة الواردة فً جملة " أَناُم  ِملَْء   ُجفونً  " ؟ 

 واَّلطمئناف . فكركناية عن راحة ال    
 ظهر فً هذا البٌت اعتداد المتنبً بنفسه. وّضح ذلك ؟ 

ظهر اعتداد المتنبي بنفسو ، ذلك بأنّو مرتاح الفكر عن القصائد ، ْلنّو يدرؾ بسهولة وغير إتعاب للفكر ما أراد من الشعر ، أّما     
 غيره من الشعراء ، فإنّهم يسهروف ويتبعوف ويتنازعوف في دقيق القصائد ، والمقاصد منها .

 يسهر،  أناـ. السابق البٌت فً الوارد الطباق استخرج. 
 بنفسه الشاعر اعتداد على ٌدل( 8)  السابق البٌت. 

 

نا   أْن    ُنفاِرَقُهْم           ِوجداُننا  ُكلَّ   شًٍء   َبعَدكْم   َعَدمُ  .7 ٌْ ِعزُّ  َعلَ ٌَ  ٌا   َمْن   
 

 َّل قيمة لو.بعدكم عدًما ،  كّل شيء   وجدنا  م ،كعلينا فراق يصعب من  قوؿ المتنبي مخاطباَ سيف الدولة : يا ي   : شرح البيت     
 

  المفردات والتراكيب  

 

 
 وجد,     وجداننا:    فرق ,    نفارقهم:   عزز  ٌعّز:                        

 معناىا        الكلمة معناىا الكلمة
 أصلها )جّراءىا( ، من أجلها  جّراها مفردىا شاردة ، وىي قصائد سائرة تروى في كّل مكاف . شواردها

 يتجادؿ ٌختصم الناس الخْلق

 معناىا   الكلمة معناىا الكلمة
 ما ندركو أو نجده وجداننا يصعب ٌُعزُّ 

 عدم:       ال قيمة لو

 الجذور

 الجذور
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  الشاعر لَبًِقا ومإّدًبا فً عتابه لسٌؾ الدولة . وّضح ذلك ؟بدا 

 َّل يستطيع اَّلفتراؽ عن سيف الدولة ، وَّل أحد يمكن أف يخلف سيف الدولة عند المتنبي ، أو أف يكوف للشاعر منو بديل       

 عاطفة الحّب   ما العاطفة البارزة فً هذا البٌت ؟ 
 

 النداء ويفيد اَّلستعطاؼ .  فً البٌت ؟ ما األسلوب الببلؼً اإلنشابً الوارد 

 

 عدم و وجدان(.  7)  السابق البٌت فً الوارد الطباق استخرج. 

 
 ما  كاَن   أْخلََقنا   ِمْنُكْم     بَتكِرَمٍة           لَْو    أنَّ   أْمَرُكُم   ِمن   أمِرنا   أَممُ  .ٓٔ

 

  . إكرامكم! لو كنا قريبين في المودةأجدرنا ببرّكم ،  يخاطب المتنبي سيف الدولة : ما    : شرح البيت     
 

  المفردات والتراكيب  

 
 

 : ًفّرق فً المعنى فٌما تحته خط فً كلّ مما ٌل 

  } معناىا : أحقَّنا وأجدرنا {   أَممُ   أمِرنا  ِمن أْمَرُكُم   أنَّ    لَوْ     بَتكِرَمٍة    ِمْنُكْم     أْخلََقناما  كاَن    – ٔ

    } معناىا :  أبليت { ثوب التؽّزل       وأصبحُت عن عٌن الَؽٌور بَمْعِزِل  أْخلَْقتُ لعمري , إلْن  – ٕ

 لُ على ذلكٌدّ  السابق البٌتجب " المتنبً فً عتابه " أسلوب التذكٌر بالواملحوظة : من األسالٌب التً لجؤ إلٌها 
 

 َفما    لُجْرٍح   إذا   أْرضاُكُم      ألَمُ    ُم  ما  قالَ    حاِسُدنا       إْن  كاَن  َسّركُ . ٔٔ
 

يقوؿ المتنبي مخاطباً سيف الدولة : إف كاف ما قالو الحاسد ، واختلقو الواشي بيننا يرضيكم ويسرّكم ، فَل أجد بو    : شرح البيت   
 ألماً وَّل أشتكي منو مع شدة وجعو.  

 
 رضي:أرضاكم: حسد       ،   حاسدناسرر        ،       :سّركم                             

  ٌّة الواردة فً البٌت ؟وّضح الصورة  صّور كَلـَ الُحّساد عنو بالجروح الّتي يتلّقاىا في جسمو . الفن

 فً البٌت داللة على شّدة حّب الّشاعر لسٌؾ الّدولة وّضحها ؟ 

 بدت شّدة الحب حينما بّين بأنّو َّل يهتّم للجروح الّتي تسعد سيف الدولة .
 الفتحة (.سركم)  كلمة فً السٌن حرؾ بالشكل اضبط 

 معناىا   الكلمة معناىا الكلمة  
 ، وسخاء إكراـ َتكِرَمةٍ  أجدرنا أو أحقُّنا أخلقنا
 قريب أََممُ  حالكم أمركم

  الجذور
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تُ . ٕٔ ٌْ َننا   لَْو    َرَع ٌْ  إّن  الَمعاِرَؾ   فً  أْهِل النُّهى   ِذَممُ    ْم    ذاَك   َمْعِرَفٌة       َوَب

 

يقوؿ أْف لم يجمعنا الحّب فقد جمعتنا المعرفة ، وأىل العقل يراعوف حّق المعرفة ، فالمعارؼ عندىم عهود وذمم    : شرح البيت   
 أي : بيننا وصائل معرفة ، إْف أحسنتم مراعاتها فلن تضيع . َّل يضيعونها ،

 
 المفردات والتراكيب

 
 
 

 

  الحمدانً فً هذا البٌت ؟ما الطرٌقة التً لجؤ إلٌها المتنبً فً عتابه لسٌؾ الدولة 

 في ىذا البيت لجأ المتنّبي في عتابو إلى )التذكير بالواجب ( 
 

 وّضح داللة عبارة " أهل الّنهى " الواردة فً البٌت ؟ 

 ومنهم سيف الّدولة . الراجحة  العقوؿ ذوودَّللة على   
 

 ٌّة الواردة فً البٌت ؟  وّضح الصورة الفن

 صّور المعرفة بشيء ماّدّي نفيس ُيحفظ وُيخبّأ . 
 

  ٌّة الطاؼٌة على هذا البٌت ؟  ما هً السّمة الفن

 ىي الحكمة ؛ حيث يجب على اْلنساف حفظ حق المعرفة والوفاء بالعهود .السمة الفنية 
 ًأف المعارؼ عند أىل العقوؿ عهود وذمم َّل يضيعونها .مضمونها حدد حكمة(  21)  السابق البٌت ف 

 
ْكَرهُ   هللا   ما   َتؤُتوَن    َو الَكَرمُ . ٖٔ ٌَ ٌُعِجُزكْم           َو ًبا    ف ٌْ  كم   َتْطلُُبوَن  لَنا   َع

 

الذي تفعلونو مكروه عند اهلل وعند  ه ، وىذاأف  تجدو  يقوؿ الشاعر تطلبوف أف تلحقوا بنا عيًبا تعيبوننا بو فيعجزكم   : شرح البيت    
 الكراـ .

 
 

 المفردات والتراكيب
 
 

 أتً,   تؤتون:     عجز, فٌعجزكم:      طلبتطلبون:               

 معناىا الكلمة  
 حفظتم       رعٌُتم
 العقوؿ ، مفردىا )نهَية(   أصحاب  الّنهىأهل 
 عهود ، مفردىا )ذّمة( ِذَمم

 معناىا الكلمة
 تبحثوف      تطلبون
 َّل تقدروف      ٌعجزكم

 يقصد أىل الكـر الكرم

 الجذور
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  ًهذا البٌت ؟دلّل على الحكمة الواردة ف 

 بدت الحكمة حينما بّين الشاعر بأفَّ البحث عن العيوب من اْلعماؿ المكروىة عند اهلل وخلقو الِكراـ .
 

 ا بها . كٌؾ ظهر هذا االفتخار واالعتداد ؟  ٌبدو الّشاعر متفاخًرا بنفسه ومعتّدً

 بدا ذلك بأنّو خاٍؿ من العيوب .
 

َت  الَؽمام الّذي  عندي  . ٗٔ ٌْ مُ لَ ٌَ ٌُزٌلُُهنَّ    إلى   َمْن   ِعْنَدهُ    الدِّ  َصواِعقُُه            
 

  ما يصيبني من سيف الدولة من سخط وإيذاء يتحوؿ إلى غيري ممن اعتاد على عطاياه وبّره.يقوؿ الشاعر ليت    : شرح البيت    
 
 
 

 المفردات والتراكيب
 
 
 
 

  ٌّة الواردة فً هذا البٌت ؟  وّضح الّصورة الفن

تنتج عن ىذا السحاب ، وشّبو عطايا سيف الدولة إلى  بالّصواعق سحاب ، وشّبو إيذاء سيف الدولة شّبو سيف الّدولة بال   
  غيره غيوماً ماطرة.

 ؟(الدٌم)  و(  الصواعق)  و(  الؽمام)  من كل فً المقصود من  

 ػػػ عطاء سيف الدولة لآلخرين.الديم: يلحقو من اْلذية من سيف الدولة  ،   ػػ الغماـ: سيف الدولة    ،  ػػ الصواعق:ما 
 

 الوارد فً هذا البٌت ًّ ًّ اإلنشاب  ؟ . وماذا أفادما األسلوب الببلؼ

 ىو التمّني ، ويفيد التحسُّر .  
 الصواعق،  الديم،  الغماـ . اذكرها.  البٌت هذا فً الطبٌعة ظواهر من بعضاً  المتنبً وّظؾ. 

 

 ٌّة فً هذا البٌت ؟  عبلَم ٌدل توظٌؾ الّشاعر لبعض العناصر الطبٌع

جاءت خدمة للتجربة الشعورية عند الشاعر ومنسجماً معها ، وما يدؿ قدرتو في استلهاـ عناصر الطبيعة في صوره    
 الشعرية.

 

 

 معناىا الكلمة
 ( ويقصد سيف الّدولة      امةالّسحاب ، مفردىا )غم الؽمام

 يبعدىّن       ٌزٌلهنّ 
    صاعقة(مفردىا )  قط من السماء في رعد شديد نار تس صواعقه

ٌَم  مفردىا )ِديمو( وىو المطر اّلذي يدـو ىطولو )يقصد خير سيف الّدولة( ِد
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قَتضٌنً. ٘ٔ ٌَ ُسمُ    أرى   الّنوى     كلَّ َمْرَحلٍَة           ال َتْسَتقِلُّ   بها    الَوّخادةُ    الرُّ

 

 قطعها اْلبل المسرعة ، لبعد منالها ، وَّل تطيقها لشّدة أىوالها .تيكّلفني البعد عنكم قطع كّل مرحلة َّل    : شرح البيت    
 
 

 المفردات والتراكيب
 
 
 
 

 
 
 

 وخد,      الوخادة:      قلل,    تستقل:     قضً ٌقتضٌنً:              
 

 ما الطرٌقة التً لجؤ إلٌها المتنبً فً عتابه لسٌؾ الدولة الحمدانً فً هذا البٌت ؟ 

 لجأ إليها المتنّبي في عتابو )الّتهديد بالّرحيل( لسيف الّدولة . 
 تحته خط فٌما ٌلً : فّرق فً المعنى فً ما 

  {  الّسفر و  والقصد  } الوجهة      يَقَتضيني كلَّ َمْرَحَلٍة           َّل َتْسَتِقلُّ  بها الَوّخادُة  الرُُّسمُ  الّنوىأرى 
 نواة { . }  بذور التمر , مفردها                 لدابّة الزبير بن العواـ . الّنوىكانْت أسماء بنت أبي بكٍر تدؽُّ           
 الرُُّسم الضمة.    . "الرسم"  كلمة فً والسٌن الراء حرؾ بالشكل اضبط 

 
ًرا   َعْن   مٌاِمنِنا           . ٙٔ ٌْ ْعُتُهْم      َنَدمُ لَبِْن   َتَرْكَن    ُضَم ْحُدَثنَّ    لَمْن    َودَّ ٌَ  لَ

 

قصدت مصر ليحدثنَّ لمن وّدعتهم ندـ على مفارقتي لهم ، وأسف على رحيلي عنهم ، يشير يقوؿ الشاعر: إف    : شرح البيت    
 على فراقو . سيندـسيف الدولة أّف في ذلك إلى 

 
  المفردات والتراكيب

 
ًرا    َتَرْكنَ    لَبِنْ : "  المتنبً قول فً( تركن)  فً المقصود ما      ٌْ  النوؽ ) الناقة(. ؟"    ُضَم
 ما الطرٌقة التً لجؤ إلٌها المتنبً فً عتابه لسٌؾ الدولة الحمدانً فً هذا البٌت ؟ 

 .لجأ الّشاعر إلى الّتهديد بالّرحيل            
 بالرحٌل التعرٌض وهو عتابه فً الشاعر استخدمه أسلوب هو السابق البٌت. 

 معناىا   الكلمة معناىا الكلمة
 ويكّلفني        طالبنيي ٌقتضٌنً        البعد الّنوى
 تنفرد بقطعها وحدىا تستقلّ  مسافة       مرحلة
ُسم ( وىي الّناقة الّتي تسّير الّرسيم  ، والّرسيم : نوع من سير  الرُّ  مفردىا )َرسـو

 لسيرىا الّشديد بأخفافها  اْلبل الّسريع ، فتؤثّر في اْلرض
  من السير سريع  وىي الناقة التي تسّير الوخد ، وىو ضرب  الوّخادة         مفردىا الواخدة

 معناىا الكلمة
 الُمسافر من الّشاـ إلى ِمصَر .جبل على يمين  ُضمًٌرا

 الجذور
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 مصر إلى الترحال ٌرٌد كان الشاعر أن إشارة السابق البٌت. 

 الضمة" .    ضمٌر"  كلمة فً  ضادال حرؾ بالشكل اضبط.  

 
 َوَقد   َقَدروا           أْن ال  ُتفاِرَقُهْم     فالّراِحلوَن   ُهمُ  إذا  َتَرّحْلَت عْن   َقْوٍم . 9ٔ

 

عن قـو وىم قادروف على إكرامك حتى َّل تحتاج إلى مفارقتهم فهم الذين اختاروا اَّلرتحاؿ . يريد  رحلتإذا    : شرح البيت    
بهذا  أنتم تختاروف الِفراؽ إذا ألجأتموني إليو . والمعنى أنّو يخاطب نفسو ، ويشير إلى سيف الدولة الحمداني ، حتى َّل يذّمو في 

 رحيلو ، قائًما ذلك عن نفسو بحجتو .

 

 

 استطاعوا ,             قدروا:                رحلتترحلت: 

 رحل,       الراحلون:        فرق ,     تفارقهم:     رحل ترحلت:                   

 بأفَّ سيَف الّدولة لم يكرمو ، ولذلك لجأ إلى الّرحيل . وّضح كٌؾ وجد الّشاعر فً هذا البٌت عذًرا لرحٌله ؟ 
 بأنّو يرفض البقاء عند قوـٍ قادرين على إكرامو ، ومع ذلك َّل يفعلوف . الواردة فً هذا البٌت ؟ هً الحكمة ما 
  {إذا : أداة شرط غير جازمة  }أسلوب الّشرط  ؟ األسلوب الّلؽوّي فً هذا البٌت ما 
 بالرحٌل التعرٌض وهو عتابه فً الشاعر استخدمه أسلوب هو السابق البٌت. 

 
ٌَِصمُ    َشرُّ   الببلدِ .8ٔ كِسُب اإلنساُن  ما   ٌَ  َمكاٌن   ال  َصدٌَق  بِِه           َوَشرُّ ما 

 

 اْلعماؿ ما يجلب لصاحبو العيب والمذّمة . أسوأالبَلد مكاف َّل يوجد فيو صديق ، و  أسوأ إفّ    : شرح البيت    
 

  المفردات والتراكيب

 

 

 وّضح الحكمة الواردة فً هذا البٌت ؟ 

الحكمة واردة في ىذا البيت بطريقتين ، أوًَّل : يرفض البقاء في مكاف ليس لو فيو صديق ، ثانًيا : يرفض الرزؽ مهما كاف    
 وذلك إذا كاف يجب عليو التخّلي عن كرامتو مقابلو .

 الكسرة (. ٌكسب)  كلمة فً السٌن حرؾ بالشكل اضبط 
 

 معناىا   الكلمة
 .أسوأ شر

 )َوَصَم( جذرىايُعيب ، بكسر الصاد  َيِصمُ 

 ورالجذ

   المفردات والتراكٌب
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رَّ   إاّل   أّنُه    َكلِمُ هذا    ِعتاُبَك    إاّل     أّنُه     ِمقَّ . 7ٔ َن  الدُّ  ٌة            قد  ُضمِّ

 

ىذا الذي أتاؾ من الشعر عتاب مّني إليك إَّّل أنّو  محّبة وموّدة ؛ ْلّف  يخاطب المتنبي سيف الدولة ، ويقوؿ لو:   : شرح البيت     
 كلمات.  جاء بصورة بحسن لفظو ونظمو درالعتاب يجري بين المحبين ، وىو 

 
  المفردات والتراكيب

 
 
 

  ٌّة الواردة فً هذا البٌت ؟  وّضح الّصورة الفن

 .ونظمو لفظو لحسن بالدر قصيدتو في كَلـ من نظمو ما الشاعر شبو
 

 وّضح كٌؾ أظهر الّشاعر اللّباقة واألدب فً هذا البٌت مع سٌؾ الّدولة ؟ 

 الِعتاب اّلذي عاتبو لو إنّما ىو من باب المحّبة .حيُث بّين لو أف   
 الشاعر التـز المقولة؟ بهذه الشاعر التزم مدى أي إلى بٌن"  األحباب هدٌة العتاب"  المثل ٌقول 

 . الدولة لسيف محبة إَّل عتابو فما بذلك
 درة ؟" الدر"  كلمة مفرد ما 

ٌّن لسٌؾ الّدولة البٌت ٌتوافق فً مضمونه مع المثل القابل )الِعتاُب  ُة األحباب( , حٌث أّن الشاعر ب ٌّ هد
 أسباب انزعاجه منه , وفً نفس الوقت أظهر مقدار حّبه له فً نفسه .

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 

 

 

 

 

 معناىا الكلمة معناىا   الكلمة
رّ  محّبة ، جذرىا )َوَمَق(       ِمَقة           اللؤلؤة الكبيرة  الدُّ

 كَلـمفردىا كلمة   َكلِم احتوى     ُضّمنَ 
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 أضؾ إلى معجمك اللّؽوّي : – ٔ

بِم  -  البارد .:                   الشَّ

 ُغّرُة الرج وجهو .:                   الُؽّرة  -

 جمع شاردة ، وىي قصائد سائرة تُروى بكّل مكاف .:               الّشوارد   -

 اْلصل جّراءىا ، بمعنى من أجل .:                  جّراها  -

 كّل شيء نجده أو ندركو .:      وجداننا كلّ شًء  -

 . القريب:                     األممُ  -

ُسُم:  - رب من سير اْلبل سريع ، فتؤثّر في اْلرض مفردىا َرسـو ، وىي الناقة التي تسير الّرسيم ، والّرسيم ضالرُّ
 بأخفافها لسيرىا الشديد .

ر  - ٌْ  . يمين قاصد مصر من الشاـ على جبل:                  ّضَم

ِصُم  -  . يعيب:                    ٌَ

 .  المحبة:                   الِمَقة  -

 
 

 ُعد إلى أحد معاجم اللؽة العربٌة , واستخرج معانً المفردات اآلتٌة : – ٕ

مم , الّنهى {   } الوّخادة , الٌّم , الّذً

 . مع توسيع الخطو التي تسير الّوْخد ، وىو ضرب من الّسير سريع الناقة يمفردىا الواخدة ، وى:   الوّخادة 

 . من غير رعد أو برؽ في سكوفمفردىا الّديمة ، وىي المطر يدـو  :      الّدٌم 

مم   مفردىا الّذّمة ، وىي العهد . :     الذِّ

 مفردىا النػُّْهية ، وىي العقل . :    النُّهى 
 

 ما الجذر اللؽوّي لّك من } ِمَقة , ٌصم , تّدعً { ؟ – ٖ

  } جذرىا اللغوي " دعو " {تّدعً         } جذرىا اللغوي " وصم " {ٌصم          } جذرىا اللغوي " ومق " {مقة   
 

 ما جمع كلّ من } َسَقم , َخْصم , ُؼّرة { ؟ – ٗ

 جمعها ُغرر .ُؼّرة :                جمعها خصـو .َخْصم :           جمعها أسقاـ .سقم : 

 فّرق فً المعنى بٌن كلّ كلمتٌن تحتهما خّط فً المجموعتٌن اآلتٌتٌن : – ٘

 أجدرنا { بمعنى  أْخَلَقنا}    أمِرنا  أَممُ   ِمن  أْمَرُكمُ   لَْو  أنَّ   بَتكِرَمٍة       ِمْنُكْم   أْخلََقناما  كاَن  -أ 

 أبلٌت {   بمعنى أخلقتُ ثوب الّتؽّزل      وأصبحُت عن عٌِن الَؽٌور بَِمْنِزِل   }  أخلقتُ لعمري لبن  - 
 

قَتضٌنً الّنوى أرى -ب  ُسمُ   ٌَ  الُبعد   {   بمعنى  الّنوى}    كلَّ َمْرَحلٍَة     ال َتْسَتقِلُّ  بها الَوّخادةُ  الرُّ

 المعجم والّداللة
 أسئلة الكتاب
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 الّنوىتزُوجت أسماء بٌنت أبً بكر الّزبٌَر بن العّوام ولٌس له مالٌ وال موروٌد , فكانت تعلؾ فَرَسُه , وتدّق  - 

 نواة التمر, بذرُتها {   بمعنى جمع نواة الّنوى}                            لدابته .                                            

 
 

 " العتاب " .ما الؽرض الشعري لهذه القصٌد ؟  – ٔ
 

 ممَّ ٌشكو الشاعر فً البٌت األول ؟ – ٕ

فأصبح معتَلً مريضاً نتيجة ىذا  قلبو ،وبرود لو  جفاء سيف الدولة  الشاعر من حرارة في قلبو بسبب يشكو     
  الجفاء.

ٌّن هذا ؟ -ٖ  وازن الشاعر بٌن حّبه لسٌؾ الدولة وحّب اآلخرٌن له . ب

حّب اْلخرين لسيف الدولة ظاىره صادٌؽ  احّب الشاعر لسيف الدولة صادٌؽ ليس فيو تمّلق أو تكّلف وقد أنحلو وأبرى جسده ، أمّ      
 وباطنو متكّلف . 

 

 المتنبً , اذكر ثبلثة أبٌات تضّمنت الحكمة فً القصٌدة , ووّضحها ؟ شعارزت الحكمة فً أبر – ٗ

 إذا لم يمّيز اْلنساف البصير بين الّنور والظّلمة فأّي نفٍع لو في بصره .البٌت السادس      :  

 المعارؼ عند أىل العقوؿ عهود وذمم َّل يضيعونها .البٌت الثانً عشر  :  

 المذّمة لصاحبها .و أسوأ البَلد مكاف َّل صديق فيو ، وأقبح اْلعماؿ تلك التي تجلب العيب البٌت الثامن عشر :   
 

ا : – ٘ ًٌ  ظهر عتاب الشاعر لسٌؾ الدولة جل

 عاتبو على سماعو كَلـ الواشين فيو .عبلَم عاتبه ؟  –أ 

 وء األبٌات اآلتٌة :عاتب الشاعر سٌؾ الدولة بلباقة وتؤّدب , وّضح ذلك فً ض –ب 

 اْلَُممِ   الّدْولِة   َوَتّدِعي  ُحبَّ  َسيفِ         ما  لي  ُأَكتُّْم  ُحبِّا  َقْد  بَرى  َجَسدي              
ـُ    ِوجدانُنا  ُكلَّ   شيٍء  بَعدَكْم      نُفارِقَػُهْم           يا   َمْن   يَِعزُّ  َعَلْينا   أْف             َعَد
 َكِلمُ      أنُّو    قد  ُضمَّْن  الدُّرَّ   إَّّل              ِمَقةٌ    أنُّو     ىذا    ِعتاُبَك     إَّّل             

  

ا  َقْد  َبرى  َجَسدي           َوَتّدِعً  ُحبَّ  َسٌِؾ  الّدْولِة فً البٌت األول }  - ُم  ُحّبً  { األَُممِ   ما  لً  أَُكتِّ

وىو كاتم لو ، ليتجّنَب التمّلَق في حّبو كما يّدعيو غيره ،  ىزلومدى حّبو لو ، ىذا الحّب الذي أبرى جسده وأ عاتبو بإظهار   
 بقلوب غير صالحة ، ونّيات غير صادقة 

 

نا   أْن   ُنفاِرَقُهْم           ِوجداُننا  ُكلَّ   شًٍء   َبعَدكْم   َعَدُم {  - ٌْ ِعزُّ  َعلَ ٌَ  فً البٌت الثانً } ٌا   َمْن   

 َّل يستطيع اَّلفتراؽ عن سيف الدولة ، وَّل أحد يمكن أف يخلف سيف الدولة عند المتنبي ، أو أف يكوف للشاعر منو بدؿ .    
 

رَّ   إاّل    أّنُه     َكلُِم { - َن  الدُّ   فً البٌت الثالث } هذا    ِعتاُبَك     إاّل      أّنُه     ِمَقٌة           قد  ُضمِّ

أّكد الشاعر أّف عتابو ما ىو إَّّل محّبة ، ْلّف العتاب يجري بين المحبين ، وىو دّر بحسن لفظو ونظمو إَّّل أنّو كلمات ، وإْف    
 سيف الدولة فهي محّبة خالصة وموّدة صادقة .  أزعَجتْ 

 

 الفَْيُم والتّحليلُ 
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 لجؤ الشاعر إلى أسالٌب شّتى فً عتابه , منها : التعرٌض بالّرحٌل , والّتذكٌر بالواجب , وّضح ذلك ؟ –ج 
 التعرٌض بالّرحٌل , فً قوله :  -

 الرُُّسمُ     الَوّخادةُ     بها   َّل َتْسَتِقلُّ        كلَّ َمْرَحَلٍة      يَقَتضيني    الّنوى  أرى           
ًرا    تَػرَْكَن    لَِئنْ            ـُ       َودَّْعتُػُهمْ    لَمْن    لََيْحُدَثنَّ       مياِمِننا        َعنْ   ُضَميػْ  َنَد
 ُىمُ    فالّراِحلوفَ     تُفارِقَػُهْم   أْف َّل      َقَدروا        َوَقد  قَػْوـٍ    تَػَرّحْلَت عنْ  إذا           

 

 الّتذكٌر بالواجب , فً قوله : -
َننا            ِذَممُ    أْىِل النُّهى  في   الَمعاِرؼَ   إفّ      َمْعرَِفٌة        ذاَؾ    َرَعْيُتْم     َلوْ    َوبَػيػْ

 
 

 

 دلّل ببٌت من القصٌدة على كلّ من : – ٙ   

 اعتداد الّشاعر بنفسه . –أ 

 اعتداد الّشاعر بشعره . –ب 

 مضمون المثل : " استسمنت ذا ورٍم " .  –ج 

 

 اعتداد الشاعر بنفسه , ٌمثله قوله :  

ـُ        َوَيْخَتِصمُ     َجّراىا   الَخْلُق    َوَيْسَهرُ      َشوارِِدىا        َعْن     ُجفوني  ِمْلَء   أنَا
 

 اعتداد الشاعر بشعره , ٌمثله قوله : 

 َصَممُ    بِوِ    َمنْ   َكِلماتي   ْسَمَعْت أَ وَ        أَدبي      إلى  اْلْعمى   َنَظرَ    الذي  أنا    
 

 مضمون المثل : " استسمنت ذا ورٍم " ٌمثله قوله : 

 أْف تحَسَب الشَّحَم فيمن شحُمُو َوَرـُ       صاِدَقًة          ِمْنكَ      َنَظراتٍ   أعيُذىا     
 

 استخلص ثبلًثا من القٌم اإلٌجابٌة التً حملتها القصٌدة ؟ – 9

 .عدـ اَّلنخداع بالمظاىر  ,اَّللتزاـ بالعهود  ,العدؿ في معاملة الناس  ,احتراـ الصديق       
 

 كٌؾ تتصّرؾ فً كلّ موقؾ مّما ٌؤتً : – 8
 حٌنما تجد عًٌبا فً صدٌقك . –أ 

 حٌنما ٌجافٌك صدٌقك .  –ب 
 
ٌّن رأٌك فً هذا ؟ – 7  ثّمة فرق بٌن االعتداد بالنفس الناشا عن الثقة بها والؽرور , ب

اعتزاز اْلنساف بنفسو ، وبقدرتو على تحقيق أىدافو ، أمر إيجابّي يدفع ْلنساف نحو الّرقّي والّتقّدـ . أّما الُغرور فهو و الثقة بالنفس       
ًّ    سلبّي . سلوؾتوّىم اْلنساف الشعور بالكماؿ والعظمة ، وىو   ٌمكن للطالب أن ٌجٌب إجابة أخرى؛ ألّنه سإال استنتاج

  
 لو كنت مكان الّشاعر , هل ستختار الّرحٌل عن سٌؾ الدولة , وّضح وجهة نظرك ؟  – ٓٔ

 تترك إجابة ىذا السؤال للطالب  



                                                988٘ٓ8ٓ7ٕٓ                                       مــعـــاذ الــعـــٌســه  :عداداألســتـاذإ
 ل  األولــصــفــارات( الــهــة ) مــٌــربــعــة الــؽــــن فــً اللـــٌــجَ ــالـلُّ                  

 

61 

   العيسه معاذ األستاذ  عدادإ    (               2002)توجــيــهــي جــيــل                 1( فمهارات) العربية اللغة في الـلـجيـن 
                                                                                                                                                                                

 
 

 
 
 

ٌّة األحباب " : – ٔٔ  ٌقال : " العتاب هد
 أشر إلى البٌت الّذي تضّمن هذا المعنى : –أ 

 َكِلمُ    أنّوُ  إَّّل  الدُّرَّ  ُضمّْنَ  قد     ِمَقٌة      إَّّل أنُّو  ِعتاُبكَ  ىذا     
 

ٌّن إلى إّي مدى التزم الّشاعر هذه المقولة . –ب  } ٌمكن . أرى الشاعر ملتزًما ذلك ، فما عتابو إَّّل محّبة لسيف الدولةب

} ًّ  للطالب أن ٌجٌب إجابة أخرى ؛ ألّنه سإال استنتاج
 
 

          

 قال أبو العتاهٌة : – ٕٔ

 وكْم من كفٌٍؾ بصٌِر الفإاِد    وكم ِمْن فإاٍد كفٌِؾ الَبَصِر 
 

 أشر إلى البٌت الذي ٌنسجم مع قول أبً العتاهٌة . –أ 

 { َوالظَُّلمُ  اْلْنوارُ  ِعْنَدهُ   إذا اْستَػَوتْ   اِظرِه  بِن الّدنْيا  وما انِْتفاُع أخي} البٌت الذي ٌنسجم مع قول أبً العتاهٌة هو 
ٌُري اإلنسان ظاهر األشٌاء , والبصٌرة ُترٌه حقابقها , وّضح رأٌك فً ذلك فً ضوء البٌت الذي  –ب  البصر 

 أشرت إلٌه . 

بصره ، إْف لم تكشف لو بصيرتو حقائق اْلمور . بمعنى يجب أف يكوف اْلنساف متعّقًَل فطًنا مدرًكا ذا بصيرة  فيَّل فائدة لإلنساف     
ًّ {} ٌمكن وبُعد نظر .   للطالب أن ٌجٌب إجابة أخرى ؛ ألّنه سإال استنتاج

 

 ما أهمٌة أن ٌتحقق اإلنسان من صدق ما ٌسمع فً بناء عبلقات إنسانٌة مستقّرة فً تصّورك ؟  – ٖٔ

} ٌمكن للطالب أن ٌجٌب سمع . يلتي قد تقع إذا لم يتحقق من صدؽ ما ايجّنب اْلنساف كثيًرا من الخَلفات والخصومات    

ًّ {إجاب  ة أخرى ؛ ألّنه سإال استنتاج
 

 قٌل : " إذا رأٌت من أخٌك زلّة فاطلب له سبعٌن عذًرا , فإْن لم تجْد فلُْم نفَسك " – ٗٔ
 إلى أّي مدى تجد أّن الشاعر وصدٌقه قد تمّثبل هذا المعنى من وجهة نظرك ؟ –أ 

سيف الدولة استمع إلى كَلـ الواشين وصّدقو ، وأعرض عن المتنبي . المتنبي كاف حريًصا على صلتو بسيف الدولة ، فعاتبو        
ًّ {. عتاب المحّب .   } ٌمكن للطالب أن ٌجٌب إجابة أخرى ؛ ألّنه سإال استنتاج

 

 ما القٌم اإلٌجابٌة التً تركها هذا القول فً نفسك ؟ –ب 

ًّ { .العذر للّصديق ، مراجعة النفس ، ترّقب الخير  التماس     } ٌمكن للطالب أن ٌجٌب إجابة أخرى ؛ ألّنه سإال استنتاج
 

 كٌؾ تنظر إلى من ٌكثر من ذكر محاسنه ؟ قّدم له نصًحا مقنًعا لتثنٌه عن هذا ؟ – ٘ٔ

                              .  أّف اهلل تعالى واىب المحاسن في النفس اْلنسانية ، وىي ليست من عند البشر ، فَل تغتّر بما لديك .        
} ًّ  } ٌمكن للطالب أن ٌجٌب إجابة أخرى ؛ ألّنه سإال استنتاج

 
               

 تترك إجابة ىذا السؤال للطالب  
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 وّضح الصورة الفنٌة فً كلّ مّما ٌؤتً : – ٔ

َت الَؽمام الّذي  عندي َصواِعقُُه         - ٌْ مُ   ٌُزٌلُُهنَّ  إلى َمْن ِعْنَدهُ   لَ ٌَ  الدِّ

الشاعر سيف الدولة سحابًا ، وصّور إيذاء سيف الدولة صواعق تنتج عن ىذا الّسحاب ، كما صّور عطايا سيف الدولة  صّور   
 إلى غيره غيوًما ماطرة . 

رَّ  إاّل  أّنُه  َكلِمُ        ِمَقٌة        أّنهُ      إاّل     هذا  ِعتاُبكَ  - َن  الدُّ  قد  ُضمِّ

  .صّور الشاعر ما نظمو من كَلـ في قصيدتو بالدّر لحسن لفظو ونظمو   
 وّضح الكناٌة فً كلّ مّما تحته خط فً البٌتٌن اآلتٌٌن : – ٕ

 َسَقمُ  ِعنَدهُ   َوحالً   بِِجْسِمً   َوَمنْ            َشبِمُ    َقْلُبهُ   مّمْن   حرَّ َقلباهُ  وا -

 اىتماـ سيف الدولة بالمتنبي ، وصّده عنو .كناية عن قّلة قلبه شبم :     
 

ْخَتِصمُ عَ  ِملَْء ُجفونً أَنامُ  - ٌَ ْسَهُر   الَخْلُق    َجّراها    َو ٌَ  ْن َشواِرِدها           َو

 كناية عن راحة الفكر ، واَّلطمئناف .  ملِْء جفونً :
 

 ما داللة التركٌب الذي تحته خط فً البٌت اآلتً : – ٖ
َننا ٌْ ُتْم   َوَب ٌْ  ِذَممُ  أْهِل النُّهىلَمعاِرَؾ فً اَمْعِرَفٌة           إّن  ذاكَ لَْو َرَع

 {  ذوو العقوؿ الّراجحة ، ومنهم سيف الدولةداللة هذا التركٌب } 

 
 أكثر الشاعر من أسالٌب اإلنشاء من استفهام ونداء ونهً وتمنٍّ : – ٗ
 هاِت مثااًل لكلّ منها من القصٌدة . –أ 
 
 

 االستفهام , ورد فً قول الشاعر : -

ا  َقْد َبرى  َجَسدي     ما  ُم ُحّبً  . { } ويفيد اَّلستفهاـ ىنا التعجب     األَُممِ   الّدْولةِ   َسٌؾِ   ُحبَّ   َوَتّدِعً   لً أَُكتِّ

لَمُ    الّدْنٌا    بِناِظِره      أخً اْنتِفاعُ  وما       النفي { ىنا   اَّلستفهاـ  } ويفيد     إذا اْسَتَوْت  ِعْنَدهُ   األْنواُر  َوالظُّ
 

 النداء , ورد فً قول الشاعر :  -

 الندبة  { ىنا     النداء   } ويفيد    َوَمْن  بِِجْسِمً   َوحالً  ِعنَدهُ  َسَقمُ       َشبُِم      َقْلُبهُ   مّمنْ   وا  حرَّ َقلباهُ 

 { اللـو والعتاباىنا   النداء} ويفيد     فٌَك الِخصاُم وأنَت  الِخْصُم  َوالَحَكمُ     ُمعاَملَتً       فً الّناس إاّل  أْعَدلَ ٌا      

نا   أْن  ُنفاِرَقُهْم         ِوجداُننا  ُكلَّ   شًٍء   َبعَدكْم        ٌْ ِعزُّ َعلَ ٌَ  اَّلستعطاؼ {ىنا   النداء} ويفيد     َعَدمُ   ٌا َمْن 

 
 التمّنً , ورد فً قول الشاعر :  -

ْجَمُعنا ٌَ َت     ُحبٌ   إْن  كاَن     ٌْ تِِه            َفلَ  التحّسر  {ىنا   التمني} ويفيد      بَِقْدِر  الُحبِّ   َنْقَتِسمُ   أّنالُِؽرَّ

َت  ٌْ ٌُزٌلُُهنَّ  عندي الَؽمام الّذيلَ مُ  ِعْنَدهُ   إلى  َمنْ    َصواِعقُُه             ٌَ  التحّسر  {ىنا   التمني} ويفيد      الدِّ
 

 ما داللة استخدام مثل هذه األسالٌب . –ب 

  الّتذّوُق الجماليّ 
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 جاءت ىذه اْلساليب اْلنشائية منسجمة مع حاؿ الشاعر وغرض القصيدة ، فاستطاع بها أف ينفث آَّلمو ، ويبث عتابو .    
 

 لماذا عّبر الشاعر بالفعل الماضً ) نظر , أسمعت { فً قوله :  – ٘
  َمْن بِِه َصَممُ  َكلِماتً ْسَمَعتْ َوأَ      الذي َنَظَر األْعمى إلى أَدبً     أنا

 . ق معناىما وثبوتوتحق لبياف    
 

 ما العاطفة البارزة فً كلّ مّما ٌؤتً :  - ٙ

  } عاطفة اْللم والتحّسر {       ِعنَدهُ َسَقمُ  َوحالً  بِِجْسِمً َوَمْن       َشبُِم      َقْلُبهُ    مّمنْ   َقلباهُ  وا حرَّ 

نا  أْن  ُنفاِرَقُهْم       ٌْ ِعزُّ َعلَ ٌَ   } عاطفة الحّب {            َعَدمُ   ِوجداُننا  ُكلَّ   شًٍء   َبعَدكمْ    ٌا  َمْن  

 } عاطفة الفخر {             َصَممُ   بِهِ   َمنْ  َوأَْسَمَعْت  َكلِماتً      أنا  الذي  َنَظَر األْعمى إلى أَدبً    
 
 

 وظؾ المتنبً بعًضا من مظاهر الطبٌعة فً قصٌدته : – 9
 أشر إلى ذلك . –أ 

 } اْلنوار ، الظّلم ، الغماـ ، الّديم ، الصواعق {      
 

 ما القٌمة الفنٌة لتوظٌفها ؟ –ب 

يشير إلى حزف  مثًَل وصف المطر ومتعلقاتوفتوظيف عناصر الطبيعة جاء خدمة للتجربة الشعوريّة عند الشاعر ، ومنسجًما معها ،     
الشاعر ، وعتابو ، واْلنوار والظلم تنسجم مع الفكرة التي أراد الشاعر إيصالها في مضموف البيت ، بما يدّؿ على قدرتو على استلهاـ 

 عناصر الطبيعة في صور شعريّة .
 

 استخرج مثالٌن على الطباق مّما ورد فً القصٌدة . – 8

" شبم ، حر /  " اْلنوار الظّلم " /" تّدعي ، أكتم "  /ورد الطباؽ في القصيدة بين كّل من الكلمات التالية : " الخصم ، الحكم "     
                   " وجداف ، عدـ " /" أناـ ، تسهر "     " 

 طالع شرح أسلوب الشرط في ملحق القواعد نياية الدوسية

 التدرٌبات 
 

 : مّما ٌؤتً أدوت الشرط الجازمة وؼٌر الجازمة ,مبًٌنا فعل الّشرط وجوابهاستخرج  - ٔ
 قال تعالى : " إْن ٌشؤ ٌذهْبكم وٌؤِت بخلٍق جدٌٍد "  –أ 

 "  الشرط جواب"      ٌذهْب "  الشرط فعل"    ٌشؤ "  جازمة شرط أداةإْن " 
 

 قال تعالى : " ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن هللا ذو فضل على العالمٌن " –ب 

جملة اسمية من المبتدأ ) دفع ( وخبره محذوؼ تقديره موجود أي لوَّل دفع اهلل  الشرط فعل   ,"    جازمة غير شرط أداةلوال " 
 "جملة فعلٌة   الشرط جوابفسدت األرض "    , "    الناس بعضهم موجود 
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وإذا اإتمن  و إذِا وعد أخلؾ , حّدث كذب , إذا : آٌة المنافق ثبلث ": صلى هللا علٌه وسلم قال رسول هللا - جـ
 . "خان

   الشرط جواب"        كذب "  الشرط فعل"       حّدث "  جازمة غير شرط أداةإذا " 

   الشرط جواب"       أخلؾ "  الشرط فعل"       وعد "  جازمة غير شرط أداةإذا " 

   الشرط جواب"       خان "  الشرط فعل"      اإتمن "  جازمة غير شرط أداةإذا " 
 

 قال الحطٌبة:  -د 

ٌَذَهُب الُعرُؾ َبٌَن هللِ َوالناسِ    ُه               ال  ٌَ عَدْم َجواِز ٌَ فَعِل الَخٌَر ال  ٌَ  َمْن 

 "  الشرط جواب"        ال ٌعدم "  الشرط فعل"       ٌفعل "  جازمة شرط أداةَمْن " 
 

  متى ٌكثْر كبلُمك ٌكثْر سَقُطك - هـ

 "  الشرط جواب"         ٌكثر "  الشرط فعل"       ٌكثر "  جازمة شرط أداةمتى " 

 

 جازم:استخرج أسلوب الّشرط الوارد فً كلِّ من البٌتٌن اآلتٌٌن ,ثّم صّنفه إلى جاِزم وؼٌر  - ٕ

ـَت أّنـا بِـَقـْدِر لُحـبِّ َنْقَتـسمُ    -أ  ٌْ ْجَمُعنا ُحــبٌّ لِـُؽـّرتِـِه               َفـلَ ٌَ  إْن كاَن 

 "  ليت أنّا نقتسم"        جواب الشرط"  كاف يجمعنا حبّ "         فعل الشرط "  جازمة شرط أداةإْن " 
 

 َتَرّحْلَت عْن َقْوٍم َوَقد َقَدروا             أْن ال ُتـفاِرَقـُهْم فـالـّراِحــلوَن ُهـمُ  اإذ -ب

 "  فالّراحلوف ىمُ "   جملة اسمٌة  "             جواب الشرط ترّحلَت "      فعل الشرط  "  جازمةط غير شر  أداةإذ " 

 

اآلتٌة ,ثم وّظفها فً جملة مفٌدة من إنشابك مع إجراء أدخل إحدى أدوات الشرط الجازمة على األفعال  - ٖ 
  {ٌلقى  ٌحترم ,ٌجتهدون ,}  التؽٌٌر البلزم :

 َمْن يحترـِ الّناس يحترموه  -
 إْف تجتهدوا تنالوا مبلغكم  -
 مهما تفعْل في ِصَغِرَؾ تلَق في ِكَبِرَؾ  -
 متى تحسْن تلَق خيراً  -
  

 أعرب ما تحته خط فً العبارة اآلتٌة : – ٗ
 للّناس ٌقّدروك . تتواضعْ  إنْ 

  فعل مضارع مجزـو وعَلمة جزمو السكوف وىو فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره أنتتتواضْع : 

 في ملحق القواعد نياية الدوسية  الصفة المشبية وصيغة المبالغةطالع شرح  
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 التدرٌبات 

 صػ الصفة المشبهة من األفعال اآلتٌة :  – ٔ

 , َرُعن {  َزِرقَ } جُمل , َعِطَش , َسُهل ,            

  {أرعن ، رعناء  /أزرؽ ، زرقاء  /َسْهل  /عطشاف ، عطشى  /جميل  } الجواب

 صٌؽة المبالؽة من األفعال اآلتٌة  هات – ٕ

 } ضاؾ , شكر , صام {           

  {ِمضياؼ ، َشكور ، صّواـ  } الجواب
ٌّز صٌؽة المبالؽة من الصفة  - ٖ  المشّبهة فً ما ٌؤتً:م

 { سٌعلمون من هو الكّذاب األَِشر قال تعالى: }    - أ 

 {  صفة مشبهة{          األَِشْر }  صيغة مبالغةالكّذاب  }      
 

 {ْصمان اختصموا فً رّبهم هذان خَ قال تعالى: }  - ب

 {  صفة مشبهةخصمان " خْصم " } 
 

 قال المتنبً: - جـ

 الِعبّلِت بالماِل ُكلِّه                َولَـِكـّنـُه بالـّداِر ِعـٌـَن َبـخـٌلُ َجَواٌد َعلى 

 {  صفة مشبهة{       بخٌل }  صفة مشبهةجواٌد } 

 . ظنْنُت أّن الحلّ َسْهل  -د 

 {  صفة مشبهةسْهل } 

ًنا وزنهماواستخرج منها صفتٌن مشبهتٌن  ُعد إلى األبٌات األربعة األولى من القصٌدة , - ٗ ٌّ  . مب

 ْصم وزنها } فْعل {.َشِبْم وزنها } َفِعل {       الخَ            
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 الحساسيّةالوحدةالرابعة:
 

سّيما لدى اْلطفاؿ ،ولها أسباب شّتى ،وتنشط في موسم معينة ،وخاصة في نهاية مرض من أمراض العصر الّشائعة وَّلالحساسّية       
 الّربيع الذي يكثر فيو غبار الطّلع.موسم البرد ،وفي موسم 

تفاعل غير طبيعّي يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة مادة غريبة، مثل: غبار الطّلع، أو مواد التجميل، أو شعر الحيوانات، أو      
ـ الّسيارات ،ودخاف الّسجائر ،وعن  ،فصًَل على الدُّخاف الناتج عن عوادد الّسامة، أو بعض اْلدوية مثل المضاد الحيوّي الِبْنسلين. واالم

كائنات صغيرة تعيش في الفراش داخل الغرؼ المكتظّة بالكتب والّستائر والّسجاد والمَلبس ،وىي تصل إلى داخل الجسم عن طريق 
ثر في الّنسيج الفم أو اْلنف أو اللمس أو الحقن ،فتهّيج اْلماكن لتي وصلت إليها ،فيؤدي ذلك إلى تولُّد أجساـ مضاّدة دفاعّية تؤ 

 لمحيطة المسبّْبة ْلعراض الحساسّية.االمصاب والّشعيرات الّدمويّة 

وللحساسّية أنواع عّدة؛ منها حساسّية الجلد ،وحساسّية الجهاز الّتنفسّي ،التي تشمل حساسّية الصدر( الّرْبو القصبّي) وحساسّية 
النـو تّتجو أبواغها بشكل رئيس إلى الجيوب اْلنفية والّرئتين ،وقد  اْلنف ،وقد ثبت علميِّا وجود عدد من الفطريات في وسائد غرؼّ 

 تسبب التهابات في العيوف ،ويزداد اْلمر خطورة في حالة نقص مناعة جسم المريض .

ويمكن الوقاية من تلك الفطريات بتغيير الوسائد على فترات متقاربة ،واستعماؿ مواد التّنظيف والمطهرات الجّيدة أسبوعيِّا 
واستعماؿ القطن الطّبيعّي بدًَّل من الصناعّي في الوسائد ،وضرورة الّتهوية الدائمة المستمّرة للمنازؿ ،وتعريض محتويات الغرؼ ْلشعة ،

الّشمس من وقت إلى آخر ،لتعقيمها من الجراثيم ،عَلوة على تجّنب تكديس حجرة النـو بالمَلبس خارج أماكنها ،وتجّنب ترؾ اْلحذية 
 ا من أىّم مصادر التلّوث التي يستنشقها النائم في أثناء تنفسو.فيها؛ ْلنّه

 ومن أنواع الحساسّية أيضا حساسّية اْلنساف نحو نوع معّين من الغذاء؛ فأي نوع من البروتينات الغذائّية التي يتناولها اْلنساف َّل بد
 من أف يُػَهضم قبل وصولو إلى اْلمعاء ،وإَّلّ صُعب امتصاص 

اْلمعاء لهذه البروتينات غير المهضومة .أما إذ استطاعت اْلمعاء أحيانًا امتصاص ىذه البروتينات بصعوبة ،فإّف الخطورة في ىذه       
الحالة تكمن في تعامل الجسم معها على أنّها أجساـ غريبة ،وعندىا تتكّوف أجساـ مضاّدة تتصّدى لها ،فينتج عن ذلك تفاعَلت كيميائّية 

الّنوع من الحساسّية ىو معارؾ كيميائّية تحدث بين أّي بروتين غذائّي ينجح في الوصوؿ  اأمراض الحساسّية ،ويمكن القوؿ إّف ىذتعرؼ ب
إلى خَليا الجسم أو أنسجتو من غير ىضم ،وبين اْلجساـ المضاّدة التي تتكّوف من أنسجة الجسم؛ لحمايتها من ىذا البروتين الغريب 

 الذي يجب الّتصّدي لو.

لإلنساف من مثل الّلبن ،فيعّد جزيء البروتين في اللبن مسؤوًَّل عن حدوث الحساسّية منو ،وقد وقد تسّبب بعض اْلغذية الحساسّية 
تحدث من سكر اللبن } الَّلكتوز{ الذي يصبب انتفاًخا في المعدة ،ويصاحب اَّلنتفاخ مغص و إسهاؿ بعد فترة وجيزة من تناولو ،ومن 

 ص البيض والّسمك .اْلغذية اْلخرى التي تسبب الحساسّية  لدى بعض اْلشخا

وثمة عوامل طبيعّية قد تسبب الحساسّية ،مثل درجات الحرارة العالية أو المنخفضة فصًَل عن أشعة الشمس ،وتظهر أعراض 
الحساسية ىنا بالقيء واْلسهاؿ والمغص المتكرّْر في البطن أو العطش أو الّرشح أو اْلزمات الّرْبويّة أو الطّفح الجلدّي المعروؼ 
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ما التي يكثر انتشارىا بين اْلطفاؿ ،وقد تظهر أوراـ وانتفاخات في مناطق مختلفة من الجسم .أما أكثر أنسجة الجسم تعّرضا باْلكزي
 لإلصابة بالحساسّية فهي أنسجة الجلد وْلغشية المخاطّية للجهازين: الجهاز الهضمّي، والًجهاز الّتنفسّي.

أرجاء المعمورة ،وقد أشارت بعض الّدراسات إلى أّف للمرأة دوًر أساسيِّا في الوقاية وتصيُب الحساسّية المَليين من البشر في جميع 
ّي لألب من ىذا  الّداء على نحو عاـ ،وحساسّية الجهاز التنفسّي على نحو خاص؛ ْلفَّ الّتركيب الجينّي لألـّ أشّد تأثيراً من الّتركيب الجين

مراض الحساسّية .وتزداد نسبة اْلصابة بهذا المرض كّلما كاف اْلخواؿ والخاَّلت من حيث اَّلستعداد الوراثي للمولود لإلصابة بأ
المصابوف بو أكثر من اْلعماـ والعّمات ،وأّكدت بعض الّدراسات أف نسبة اْلصابة باْلنواع الّعديدة من حساسّية اّلصدر تصيب الفتيات 

 أكثر من الفتياف.

 األمراض , بتصّرؾ ( ) د . نصر معوض حنفً , الؽذاء والوقاٌة من 
 
 

 التعرٌؾ بالكاتب
 

  من كاتب هذا النص؟ 

 .ْلحماض اْلمينية اض عالم مصرّي حاصل على الدكتوراه في تكنولوجيا تحّلل نصر معوّ 
  ؟كاتب نص الحساسٌة أهم مإلفات د.  نصر معوض اذكر 

 .  "اْلمراضلغذاء والوقاية من "ا، و  "لتكنولوجيا الحيوية لمنتجات اللبن الثانوية"ا 
 لغذاء والوقاية من اْلمراضا؟  ب الذي أخذ منه نص ) الحساسٌة ( ما اسم الكتا 

 
 جّو النصّ    
 

 

 ما هو مضمون هذا المقال أو النص؟ 

 يتحّدث الّنص عن مرض الحساسّية ، وىو من أمراض العصر الشائعة             
 

  ة ٌّ  . علل ذلك ؟وهو من أمراض العصر الشابعة  ٌتحّدث الّنص عن مرض الحساس

 ْلّف المَليين من اْلشخاص يعانوف من ىذا المرض سنويًا .            
 

  ما هً أهم األمور الّتً ناقشها الّنص ؟ 

 طرؽ الوقاية من الحساسّية . - ٖ            أعراض الحساسّية     - ٕ          أسباب الحساسّية    - ٔ           
 المقالة ؟ الحساسٌة نص إلٌه ٌنتمً الذي األدبً الفن ما . 

 

 العلمٌة المقالة الحساسٌة؟ نص إلٌها ٌنتمً التً المقالة نوع ما. 
 

 ؟العلمٌة المقالة خصابص هً ما 
 واللبن والفطرٌات القصبً الربو مثل الطبٌة المصطلحات استخدام. 1 
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  لإلنسان الحساسٌة األغذٌة بعض تسبب مثل الحقائق إلى اإلستناد. 2
 . الفنٌة الصور(  قلة)  ندرة. 4 مباشرة علمٌة لغة استخدام مثل العقل مخاطبة. 3
 

 به ٌصاب من كل على ألخطاره .ذلك علل. الحساسٌة بمرض اإلستهانة ٌجوز ال. 
 
 

 الفقرة األولى  
 

أسباب شّتى ، وتنشط في مواسم معينة ، وخاصة في نهاية سّيما لدى اْلطفاؿ ، ولها مرض من أمراض العصر الّشائعة وَّلالحساسّية    
 موسم البرد ، وفي موسم الّربيع الذي يكثر فيو غبار الطّلع.

 

 
 

 المفردات والتراكٌب
 

 
 
 
 

     شتو,        شّتى:     شٌع  ,       الشابعة:     حّس , حسسالحساسٌة:              
      نهً ,         نهاٌة:         وسممواسم:              

 

  عّما ٌؤتًفً ضوء فهمك النص, أجب  : 
ٌّة؟  -أ   ما المقصود بالحساس

سيما لدى اْلطفاؿ، ولها أسباب شتى، وتنشُط في مواسَم معينة، وخاصة مرض ِمن أمراض العصر الشائعة وَّلالحساسّية        
 في نهاية موسم البرد، وفي موسم الّربيع الذي يكثر فيو غبار الطّلع. 

 

 ؟ فً جملة مفٌدة من إنشابك ( سٌمااستعمل تركٌب )وال -

 سّيما كتَب اْلدب. أحّب الكتَب وَّل     
 والربيع البرد مواسم .الحساسٌة فٌها تنشط التً المواسم اذكر. 

 

    ٌّة فً الربٌع  ْلنّو يكثر في ىذا الفصل غبار الطلع . ؟ علّل تنشط الحساس

  ٌّة من أمراض العصر ْلف المَليين يصابوف بهذا المرض في جميع أنحاء اْلرض ، وذلك ْلّف أسبابو   ؟ علّل : تعتبر الحساس
 في عصرنا . كثيرة

 
 

 

 معناىا الكلمة معناىا الكلمة
 متنوعة ومختلفة شّتى المنتشرة أو المعروفة ، جذرىا )شيع( الشابعة

 أوقات مواسم تزداد تنَشط
 خصوًصا َّل سّيما    مسحوؽ يتواجد في اْلزىار الطاءبفتح   ؼبار الّطلع

 الجذور
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  الثانيةالفقرة  
 

والحساسية تفاعل غير طبيعّي يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة مادة غريبة، مثل: غبار الطّلع، أو مواد التجميل، أو شعر  
،فضًَل على الدُّخاف الناتج عن عوادـ الّسيارات ،ودخاف د الّسامة، أو بعض اْلدوية مثل المضاد الحيوّي الِبْنسلين. واالحيوانات، أو الم

الّسجائر ،وعن كائنات صغيرة تعيش في الفراش داخل الغرؼ المكتظّة بالكتب والّستائر والّسجاد والمَلبس ،وىي تصل إلى داخل 
اللمس أو الحقن ،فتهّيج اْلماكن الّتي وصلت إليها ،فيؤدي ذلك إلى تولُّد أجساـ مضاّدة دفاعّية الجسم عن طريق الفم أو اْلنف أو 

 لمحيطة المسبّْبة ْلعراض الحساسّية.اتؤثر في الّنسيج المصاب والّشعيرات الّدمويّة 
 

 
 

 المفردات والتراكٌب  
 
 
 

 
 

 سمم,     سامة:     جمل ,     التجمٌل:      خلف,     المختلفة:    فعل  تفاعل:         
 عدم,     عوادم:     نتج الناتج: ,         حًٌ , حٌوي:     ضدد مضاد:        
     ستر,     الستابر:   كظظ    كّظ أو,     مكتظة:       كون كابنات:       
 شعر,        الشعٌرات:              حٌطمحٌط:             صوب مصاب:     
 

  } ٌّة  وّضح المقصود بكلّ مما ٌلً : } الحساسٌة , أنسجة الجسم , الشعٌرات الدمو

ة  ٌّ وتنشط في مواسم معينة وخاصة  تفاعل غير طبيعّي يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة ماّدة غريبة  :  الحساس
 .في نهاية موسم البرد وفي موسم الربيع الذي يكثر فيو غبار الطلع

مجموعة متكاملة من خَليا مماثلة من نفس المنشأ ، تحمل وظيفة محددة  (  ا )نسيجىمفرد:       أنسجة الجسم 
 كالنسيج الطَلئي والنسيج العصبي  ، وغيرىا من أنسجة الجسم

ٌّة  للمواد وف جدارىا من طلقة خلوية واحدة ، لتسمح جداً  تشبو الشعر ، ويكىي قنوات دقيقة   : الشعٌرات الدمو
 الصغيرة لتغذية الخَليا حولها .الغذائية 

بروتٌنات تتواجد فً الدم والسوائل الجسمٌة األخرى ٌفرزها الجسم إلضعاف األجسام األجسام المضادة: 
 .وغٌرها الغرٌبة من بكتٌرٌا وفٌروسات

 

  ة ؟ ما ٌّ  هً أهم المواد الّتً تنشؤ بسببها الحساس

، المواد الساّمة ، بعض اْلدوية مثل الِبنسلين ، دخاف وعوادـ السيّارات ،  غبار الطّلع ، مواد الّتجميل ، شعر الحيوانات    
 دخاف السجائر ، كائنات صغيرة تعيش في أثاث المنزؿ .

 

 معناىا الكلمة معناىا الكلمة
 الوقود بالسيارةمفردىا عادـ ،وىو ما ينتج عن احتراؽ  عوادم السٌارات

 تتأثر بحّدة تهٌج المزدحمة ، جذرىا ) كظظ ( المكتّظة
 إنتاج تولُّد المطاعيم    الحقن

 الجذور
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 ٌّة عن طريق تصل مسببات الحساسية إلى داخل جسم اْلنساف ؟ داخل جسم اإلنسان   كٌؾ تحدث الحساس
اْلماكن لتي وصلت إليها ،فيؤدي ذلك إلى تولُّد أجساـ مضاّدة دفاعّية الفم أو اْلنف أو اللمس أو الحقن ،فتهّيج 

 .تؤثر في الّنسيج المصاب والّشعيرات الّدمويّة المحيطة المسبّْبة ْلعراض الحساسّية.

  ة إلى جسم اإلنسان ؟ ٌّ  عن طريق الفم أو اْلنف أو الّلمس أو الحقن .كٌؾ تنتقل المواد المسّببة للحساس

 انتقال تلك المواد إلى جسم اإلنسان ؟ ماذا ٌنشؤ عن 

تهّيج المناطق الّتي وصلت إليها ، فتتوّلد أجساـ مضادة دفاعّية تؤثّر في النسيج الُمصاب والشعيرات الدمويّة المحيطة     
 المسببة ْلعراض الحساسّية .

 بجيش المضادة اْلجساـ شبو. ( دفاعٌة مضادة أجسام تولد)  عبارة فً الفنٌة الصورة وضح . 
 الكسرة (. البنسلٌن)  كلمة فً الباء حرؾ بالشكل اضبط. 

 
 

  الثالثةالفقرة  
 

وللحساسّية أنواع عّدة؛ منها حساسّية الجلد ،وحساسّية الجهاز الّتنفسّي ،التي تشمل حساسّية الصدر) الّرْبو القصبّي ( وحساسّية 
غرّؼ النـو تّتجو أبواغها بشكل رئيس إلى الجيوب اْلنفية والّرئتين ،وقد اْلنف ،وقد ثبت علميِّا وجود عدد من الفطريات في وسائد 

 تسبب التهابات في العيوف ،ويزداد اْلمر خطورة في حالة نقص مناعة جسم المريض .
 

 
 المفردات والتراكٌب

 
 
 
 
 

     بوغ, أبواغ:         وسد,         وسابد:         فطرالفطرٌات:                        
 : حول, حالة      زٌد و زود,         ٌزداد:           لهبالتهابات:                       

  ًٌّة , الّربو القصب  {  األبواغ , وّضح المقصود بكلّ من } الجٌوب األنف

ة:  ٌّ  . فراغات مليئة بالهواء، تتصل بالتجويف اْلنفي عبر فتحات خاصة، تقع ضمن عظاـ الجمجمة والوجو الجٌوب األنف
: ًّ الهوائية ، تجاوباً مع مثيرات التهاب مزمن في المسالك التنفسية بسبب تضييق القصبات  بفتح الراء  الّربو القصب

 . مختلفة

وهً خلٌة تكاثر ال جنسً تنقل النبات من حالة الركود إلى حالة النشاط أو العكس   (َبوغ)مفردها  األبواغ:
 ولها أشكال كثٌرة ومختلفة فً الفطرٌات والطحالب والجراثٌم وغٌرها.

  

  ًٌّة  اذكر نوع  حساسّية الجهاز الّتنفُّسّي .   -ب          حساسّية الجلد    -أ  ؟   الحساس

   معناىا الكلمة
   تهيُّجات جذرىا )لهب(  التهابات

 الجلدكائنات حٌة منتشرة فً  وهً  بضم حرؾ الفاء طرٌاتالفُ 

 الجذور
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   ؟ ًّ ٌّة الجهاز التنفس  حساسّية اْلنف .  -ب       ( حساسّية الّصدر )الّربو القصبيّ   -أ  عبلّم تشتمل حساس

  ٌّات ؟  يزيد اْلمر خطورًة في حالة نقص مناعة جسم المريض .  - ب       في العيوف  التهاب -أ   ماذا تسّبب هذه الفطر

 المرٌض جسم مناعة نقص حالة فً الحساسٌة؟ تسبب عند الجسم خطورة ٌزداد متى. 

 وسادة ؟(  وسابد)  كلمة مفرد ما. 

 والرئتٌن األنفٌة الجٌوب إلى بؤبواؼها؟ النوم ؼرؾ وسابد فطرٌات تتجه مكان أي إلى. 
 

 

  الرابعةالفقرة  
 

ويمكن الوقاية من تلك الفطريات بتغيير الوسائد على فترات متقاربة ،واستعماؿ مواد التّنظيف والمطهرات الجّيدة أسبوعيِّا 
 ،واستعماؿ القطن الطّبيعّي بدًَّل من الصناعّي في الوسائد ،وضرورة الّتهوية الدائمة المستمّرة للمنازؿ ،وتعريض محتويات الغرؼ ْلشعة

لى آخر ،لتعقيمها من الجراثيم ،عَلوة على تجّنب تكديس حجرة النـو بالمَلبس خارج أماكنها ،وتجّنب ترؾ اْلحذية الّشمس من وقت إ
 فيها؛ ْلنّها من أىّم مصادر التلّوث التي يستنشقها النائم في أثناء تنفسو.

 
 المفردات والتراكٌب

 

 معناىا الكلمة معناىا الكلمة
 كائنات حية دقيقة تسبب اْلمراض الفطرٌات اْلصابةالحماية من  الوقاٌة

 مفردىا )ُجرثـو ( جراثٌم جعل اْلشياء بعضها فوؽ بعض التكدٌس
 غرفة حجرة إضافة إلى عبلوة على

 
 

 طهر,  المطهرات:    عمل  ,     استعمال:       قرب,     متقاربة:     وقًالوقاٌة:              
 حوي, محتوٌات:   مرر ,     المستمرة:       هوي,     التهوٌة:   ضررضرورة:              
 علو, عبلوة:       جرثم,    جراثٌم:       عقم,  تعقٌمها: شعع ) شّع(  أشعة:              
 نشق , ٌستنشقها:       لوث  , التلوث:       صدر, مصادر:        كدس تكدٌس:              
   .ثنً, أثناء:          نوم النابم:              

 
 

 ٌّات المتواجدة فً الوسابد  ما  ؟هً طرق الوقاٌة من الفطر

 استعماؿ مواد التّنظيف والمطّهرات أسبوعًيا   -ٕ                             تغيير الوسائد على فترات ُمتقاربة - ٔ
 الّتهوية المستمّرة للمنازؿ  -ٗ            ةدااستعماؿ القطن الطبيعّي بدؿ الصناعّي في الوس  -ٖ

  تجنُّب تكديس حجرة الّنـو بالمَلبس خارج أماكنها  -ٙ       تعريض محتويات الغرفة ْلشعة الّشمس من وقٍت ْلخر -  ٘
 تجنُّب ترؾ اْلحذية فيها .  - ٚ

 

 الجذور
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  لتعقيمها من الجراثيم ؟ علّل : تعرٌض محتوٌات الؽرفة ألشعة الّشمس من وقٍت آلخر 
  ْلنّها من أىم مصادر الّتلّوث الّتي يستنشقها النائم أثناء تنّفسو ؟ علّل : تجنُّب ترك األحذٌة فٌها 

 إلى تصل أن ٌمكن جراثٌم ٌسبب التلوث.الحساسٌة ومرض التلوث بٌن العبلقة وضح 

 .وتحسسها األنسجة تهٌج إلى ٌؤدي مما والتنفسً الهضمً الجهاز

 
 

  الخامسةالفقرة  
 

 ومن أنواع الحساسّية أيضا حساسّية اْلنساف نحو نوع معّين من الغذاء؛ فأي نوع من البروتينات الغذائّية التي يتناولها اْلنساف َّل بد
اْلمعاء لهذه البروتينات غير المهضومة .أما إذا استطاعت اْلمعاء أحيانًا من أف يُػَهضم قبل وصولو إلى اْلمعاء ،وإَّلَّ  صُعب امتصاص 

امتصاص ىذه البروتينات بصعوبة ،فإّف الخطورة في ىذه الحالة تكمن في تعامل الجسم معها على أنّها أجساـ غريبة ،وعندىا تتكّوف 
الحساسّية ،ويمكن القوؿ إّف ىذا الّنوع من الحساسّية ىو  أجساـ مضاّدة تتصّدى لها ،فينتج عن ذلك تفاعَلت كيميائّية تعرؼ بأمراض

معارؾ كيميائّية تحدث بين أّي بروتين غذائّي ينجح في الوصوؿ إلى خَليا الجسم أو أنسجتو من غير ىضم ،وبين اْلجساـ المضاّدة التي 
  تتكّوف من أنسجة الجسم؛ لحمايتها من ىذا البروتين الغريب الذي يجب الّتصّدي لو.

 
 المفردات والتراكٌب  

 
 
 
 

 
 مصص أو مصّ ,     امتصاص:     معً ,     األمعاء:     نول ٌتناولها:                  
 صدي,     تتصدى:      عمل,     تعامل:       كمنتكمن:      , طوع استطاعت:                   

 
 بالتحّسس الؽذابً , واألجسام المضاّدة ؟  و ضح المقصود* 

 ًس الؽذاب ىو تحسس تسببو البروتينات الغذائية التي تصل إلى خَليا الجسم أو أنسجتو من غير ىضم ،  : التحسُّ
 المضادة لها تسبب الحساسية.فتحدث تفاعَلت بين ىذه البروتينات وبين اْلجساـ 

 : ة ىي بروتينات تتواجد في الدواء والسوائل الجسمية اْلخرى يفرزىا الجسم ْلضعاؼ اْلجساـ  األجسام الُمضادَّ
 الغريبة من بكتيريا وفيروسات وغيرىا.

 

  ما الخطورة المترتبة على ذلك ؟ قد تستطٌع هذه األمعاء أحٌانا امتصاص هذه البروتٌنات بصعوبة 

قد يتعامل الجسم مع ىذه البروتينات على أنّها أجساـ غريبة ، وعندىا تتكّوف أجساـ مضادة تتصدى لها ، وتنتج      
 . { أمراض الحساسّية} عن ذلك تفاعَلت كيميائّية تُعرؼ بػ 

 للبروتينات الجسم ىضم صعوبة بسبب الؽداء؟ من معٌن نوع من اإلنسان حساسٌة تحدث كٌؾ 
 .لألمعاء وصولها قبل الغذائية

 معناىا الكلمة معناىا الكلمة
 تحليل       هضم تواجهها       تتصدى لها

 تظهر تكمن

 الجذور
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 اْلمعاء على يصعب الؽذابٌة؟ للبروتٌنات اإلنسان جسم هضم عدم على المترتبة النتٌجة ما 
 .المهضمومة غير البروتينات امتصاص

 تعامل  ذلك؟ على المترتبة النتٌجة ما.  بصعوبة البروتٌنات امتصاص أحٌاناً  األمعاء تستطٌع قد
الجسم معها على أنّها أجساـ غريبة ،وعندىا تتكّوف أجساـ مضاّدة تتصّدى لها ،فينتج عن ذلك تفاعَلت  

 كيميائّية تعرؼ بأمراض الحساسّية

 حماية الجسم من البروتين الغريب .؟المضادة األجسام وظٌفة هً ما 
 

 ٌّة هـو معـارك كٌمٌابٌـة تحـدث بـٌن أي إّن هـذا النـوع مـن "   و ضح الصور الفنٌة فً العبارة اآلتٌة الحساسـ
  " ؟  بـروتٌن ؼـذابً ٌـنجح فـً الوصول إلى خبلٌا الجسم أو أنسجته من ؼٌر هضم, وبٌن األجسام المضاّدة له

 صور الكاتب الحساسية معركة، وصور البروتين الغػذائي واْلجسػاـ المضػادة جيشػين يخوضػاف ىذه المعركة             
 

  السادسةالفقرة  
 

وقد تسّبب بعض اْلغذية الحساسّية لإلنساف من مثل الّلبن ،فيعّد جزيء البروتين في اللبن مسؤوًَّل عن حدوث الحساسّية منو 
،وقد تحدث من سكر اللبن )الَلكتوز( الذي يسبب انتفاًخا في المعدة ،ويصاحب اَّلنتفاخ مغص و إسهاؿ بعد فترة وجيزة من تناولو 

 اْلغذية اْلخرى التي تسبب الحساسّية  لدى بعض اْلشخاص البيض والّسمك .،ومن 
 

 

  { َمِعدة ، ِمْعدة }ملحوظة : المعدة : ُتضبط على الّنحو اْلتي : 
 

 

 ة  اذكر ٌّ  الّسمك ، البيض  ، اللبن   . األؼذٌة المسّببة للحساس

   ٌّة فً اللبن ؟  البروتين .ُجزيء  من هو المسإول عن حدوث الحساس
  ة الناتجة بسبب سّكر اللبن ؟ دق ٌّ ٌّة بسبب سّكر اللبن ) البّلكتوز( ما أعراض الحساس  تحدث الحساس

 في الَمعدة ، ومغص ، وإسهاؿ . انتفاخ     
 وجيزة " .قصٌرة"  بمعنى كلمة السابقة الفقرة من استخرج 

 
  السابعةالفقرة  

 

،مثل درجات الحرارة العالية أو المنخفضة فضًَل عن أشعة الشمس ،وتظهر أعراض وثمة عوامل طبيعّية قد تسبب الحساسّية 
الحساسية ىنا بالقيء واْلسهاؿ والمغص المتكرّْر في البطن أو العطش أو الّرشح أو اْلزمات الّرْبويّة أو الطّفح الجلدّي المعروؼ 

انتفاخات في مناطق مختلفة من الجسم .أما أكثر أنسجة الجسم تعّرضا بػ)اْلكزيما( التي يكثر انتشارىا بين اْلطفاؿ ،وقد تظهر أوراـ  و 
 لإلصابة بالحساسّية فهي أنسجة الجلد واْلغشية المخاطّية للجهازين: الجهاز الهضمّي، والًجهاز الّتنفسّي.
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 والتراكٌب المفردات 

 
 
 
 
 
 
 

 قٌأقًء: ,        خفض  ,     المنخفضة:      علو,     العالٌة:      عملعوامل:                     
 مخط, مخاطٌة:        غشً,        األؼشٌة:        نفخ, انتفاخات:       كررمتكرر:                     

 

  ٌّة ؟  وّضح المقصود باألؼشٌة المخاط

ٌّة :  : تبطينات تتواجد في أماكن مختلفة في الجسم  كالفم واْلذنين واْلنف تستخدـ في الهضم  األؼشٌة المخاط
 .واْلفراز

 { ؟  اضبط حرؾ " الّراء " فً كلمة } ٌّة بو  . {   الَربويّة }الّراء بالفتحة الرَّ

  ٌّة ؟هً  ما ٌّة الّتً قد تسبب الحساس  العوامل الطبٌع

 أشعة الّشمس.  ٕ      درجات الحرارة العالية والمنخفضة  .ٔ

  ٌّة ؟ ة الناتجة عن العوامل الطبٌع ٌّ  أذكر أعراض الحساس

أوراـ أو ( وقد تظهر  الجلدّي )اْلكزيما القيء واْلسهاؿ والمغص المتكّرر أو العطس أو الّرشح أو اْلزمات الّربويّة أو الطفح    
 انتفاخات في مناطق مختلفة من الجسم .

 
  ؿاْلطفا  ( ؟ هً الفبة األكثر تعّرًضا للّطفح الجلدّي ) األكزٌمان م 

 ة ؟  ما ٌّ  أنسجة الجلد واْلنسجة الُمخاطّية للجهازين : الهضمّي والتّنفسّي   هً أكثر أنسجة الجسم تعّرًضا للحساس

 

  الثامنة  الفقرة  
 

وتصيُب الحساسّية المَليين من البشر في جميع أرجاء المعمورة ،وقد أشارت بعض الّدراسات إلى أّف للمرأة دورًا أساسيِّا في 
يب الوقاية من ىذا  الّداء على نحو عاـ ،وحساسّية الجهاز التنفسّي على نحو خاص؛ ْلفَّ الّتركيب الجينّي لألـّ أشّد تأثيراً من الّترك

من حيث اَّلستعداد الوراثي للمولود لإلصابة بأمراض الحساسّية .وتزداد نسبة اْلصابة بهذا المرض كّلما كاف اْلخواؿ  الجينّي لألب
والخاَّلت المصابوف بو أكثر من اْلعماـ والعّمات ،وأّكدت بعض الّدراسات أف نسبة اْلصابة باْلنواع الّعديدة من حساسّية اّلصدر 

 ف.تصيب الفتيات أكثر من الفتيا
 
 
 

 معناىا الكلمة معناىا الكلمة
 باْلضافة      فضبًل  ىناؾ      َثّمة

 عَلماتإمارات أو  أعراض
 اإلستفراغ القًء

 الجذور



                                                988٘ٓ8ٓ7ٕٓ                                       مــعـــاذ الــعـــٌســه  :عداداألســتـاذإ
 ل  األولــصــفــارات( الــهــة ) مــٌــربــعــة الــؽــــن فــً اللـــٌــجَ ــالـلُّ                  

 

75 

   العيسه معاذ األستاذ  عدادإ    (               2002)توجــيــهــي جــيــل                 1( فمهارات) العربية اللغة في الـلـجيـن 
                                                                                                                                                                                

 
 

 
 

 والتراكٌب المفردات 
 
 
 

          ركب,              التركٌب:      وقً,             الوقاٌة:    رجو أرجاء:                    
 صوب إصابة:         عّد أو عدداستعداد:                     

 

  ؟ " ًّ  وّضح المقصود بمصطلح " التركٌب الجٌن

: ًّ  مجموعة المعلومات الوراثّية الّتي يحملها كل كائن حّي .  الّتركٌب الجٌن

  .ألنها تصٌب المالٌٌن من البشر فً جمٌع الحساسٌة مرض من أمراض العصر . علل ذلك
 أرجاء المعمورة.

 

  بشكٍل خاص ًّ ٌّة الجهاز الّتنفس ٌّة على نحٍو عام وحساس ًّ للوقاٌة من الحساس  ؟علّل  .للمرأة دور أساس

 ألّب من حيث اَّلستعداد الوراثّي للمولود .ْلّف الّتركيب الجينّي لألـّ أشدُّ تأثيًرا من الّتركيب الجينّي ل   
 الفتيات الصدر؟ حساسٌة بمرض للئلصابة عرضةً  األكثر من. 

   ة ؟ ٌّ  متى تزداد نسبة إصابة األطفال بالحساس

 واؿ والخاَّلت المصابوف بو أكثر من اْلعماـ والعّمات .خإذا كاف اْل
 

  ة  ال ٌّ  . علل ذلك ؟ ٌجوز االستهانة بمرض الحساس

  رة وأحيانًا تؤدي إلى الوفاةيْلّف بعض حاَّلتو قد تكوف مزمنة وخط -ٔ 
 أنّو قد ينتقل عبر الجينات لألجياؿ القادمة . -ٕ
 

 ومفهوم واضح بشكل الموضوع عرض فً الكاتب عرض فً الكاتب وّفق مدى أي إلى بٌن  ,

كاف الكاتب موفقاً في إيصاؿ فكرتو إلى حد كبير ْلنو التـز بالسمات الفنية   .صحٌاً  المتلقً تثقٌؾ وفً
للمقاؿ العلمي من حيث تسلسل اْلفكار واَّلعتماد على الحقائق العلمية وعرض ذلك بلغة سهلة واضحة 

ا وطرؽ مع قصر العبارات والمعاني المباشرة مخاطباً العقل َّل العاطفة  إذ عّرؼ الحساسية وأنواعها ومسبباته
 الوقاية منها .

 

 ؟المقالة  الفنٌة خصابصاذكر ال 

ٌّة.  ٔ  مثل : الحساسّية ، حساسّية الجلد ، الجيوب اْلنفّية ... . استخدام المصطلحات العلم
 ورًا أساسًيا في الوقاية . مثل : تسبب بعض اْلغذية للحساسّية / إشارات الّدراسات إلى أّف للمرأِة د االستناد إلى الحقابق.  ٕ

 لغة علمّية مباشرة . واستخداـ ويظهر من خَلؿ قّلة الّصور الفنّية  : ُمخاطبة العقل.  ٕ
ٖ  

 معناىا الكلمة معناىا الكلمة
   المسكونةاْلرض   المعمورة أنحاء      أرجاء
 التهيُّؤ ، جذرىا )عدد( االستعداد المرض ، جذرىا )دوي( الّداء

 الجذور
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 أضؾ إلى معجمك اللّؽوّي : – ٔ

  الّسيارة .مفردىا " عادـ " ، وىو ما ينتج عن احتراؽ الوقود في  عوادم السٌارات :  -

 المزدحمة .:   المكتّظة           -

  جعل اْلشياء بعضها فوؽ بعض:   التكدٌس          -

 تواجهها :    تتصّدى          -
 

ة , واستخرج معانً المفردات اآلتٌة :  – ٗ ٌّ  ُعد إلى أحد المعاجم اللّؽو

 القصيرة .:    الوجٌزة -

ٌّج -   حّدة التأثر:      الته

  المبنية أو المسكونةْلرض االمعمورة :  -
 

ٌّة عن معنى كل مما ٌؤتً :  – ٘  ابحث فً أحد معاجم المصطلحات الطب

كالنسيج الطَلئي وتحمل وظيفة محّددة   مماثلة من نفس المنَشأ خَليامن  متكاملة مجموعةأنسجة الجسم       :  -
  والنسيج العصبي وغيرىا من أنسجة الجسم.

ٌّة  : - الصغيرة  الغذائية  يتكوف جدارىا من طبقة خلوية واحدة ، لتسمح للموادو تشبو الشعر ،  جداً  قنوات دقيقة الشعٌرات الدمو
  حولها بتغذية الخَليا

 . فراغات مليئة بالهواء، تتصل بالتجويف اْلنفي عبر فتحات خاصة، تقع ضمن عظاـ الجمجمة والوجو الجٌوب األنفٌة      : -

يفرزىا الجسم ْلضعاؼ اْلجساـ الغريبة من بكتيريا اْلخرى بروتينات تتواجد في الدـ والسوائل الجسمّية األجسام المضاّدة   :  -
 وؼٌرها.وفيروسات 

تتواجد في أماكن مختلفة في الجسم كالفم واْلذنين واْلنف تستخدـ في الهضم  تبطينات  : األؼشٌة المخاطٌة  -
 واْلفراز .

 في المسالك التنفسية بسبب تتضيق القصبات الهوائية تجاوباً مع مثيرات مختلفةالتهاب مزمن  :  الّربو القصبً .  -

جنسي ، تنقل النبات من حالة الركود إلى حالة النشاط أو العكس ، ولها أشكاؿ   ىي خلية تكاثر َّل مفردها ) َبْوغ(  األبواغ : -
 وغيرىا .والجراثيم  كثيرة ومختلفة في الفطريات والطحالب 

 مجموعة المعلومات الوراثّية الّتي يحملها كل كائن حّي .التركٌب الجٌنً     :  -
 

 ما الجذر اللّؽوّي لكلّ كلمة من الكلمات اآلتٌة : – ٙ
 } التهابات , مكتّظ , االستعداد { 

 "  لهبالتهابات   :   جذرها اللّؽوّي " 

 "  كظظ/  كظّ مكتّظ      :  جذرها اللّؽوّي "  

 "  عدد/  عدّ االستعداد  :  جذرها اللّؽوي : " 

 أسئلة الكتاب    الُمعجُم والدِّاللة   
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  {وجرثومة  مفردىا } ُجرثـو ُعد إلى أحد المعاجم واستخرج مفرد كلمة } جراثٌم { ؟   – 9
 

 اضبط بالشكل حرفً " المٌم , والعٌن " فً كلمة } معدة { بالرجوع إلى أحد المعاجم , مبًٌنا أوجه الضبط ؟  – 8

 {  ِمْعدة{ و }  َمِعدةلها ضبطان فً الكتابة } 
 

ٌّة { ؟ – 9  اضبط بالشكل حرؾ الفاء فً كلمة } الفطرٌات { , وحرؾ الراء فً كلمة } الربو

 {  الرَّبويّة{ }  الُفطريات} 
 

ٌّما { فً جملة من إنشابك ؟   – 8  أحّب الكتب وَّل سّيما كتب اْلدب .استعمل تركٌب } والس

 

 

 فً ضوء فهمك النص , أجب عّما ٌؤتً :  – ٔ

ٌّة ؟ –أ    ما المقصود بالحساس
وتنشط في مواسم معينة وخاصة في نهاية موسم البرد وفي  تفاعل غير طبيعّي يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة ماّدة غريبة

 .موسم الربيع الذي يكثر فيو غبار الطلع

ٌّة ؟ –ب  : غبار الطّلع ، أو مواد التجميل ، أو شعر الحيوانات ، أو المواد الّسامة ، أو بعض   اذكر أربعة أسباب للحساس
أو الدخاف الناتج عن عوادـ السيارات أو دخاف السجائر أو كائنات صغيرة تعيش في الفراش  اْلدوية كالمضاد الحيوي الَبنسلين

 .  داخل الغرؼ المكتظة بالكتب والستائر والسجاد والمَلبس

 كٌؾ تحدث الحساسٌة داخل الجسم ؟ –ج 

داخل الجسم عن طريق الفم أو اْلنف أو اللمس أو الحقن ، فتهيج اْلماكن التي وصلت إليها إلى  تصل مسببات الحساسية        
 ّية المسببة ْلعراض الحساس المحيطة ، ما يؤدي إلى توّلد أجساـ مضاّدة دفاعّية تؤثر في النسيج المصاب والشعيرات الدموية

 تقٌم بعض مسببات حساسٌة الصدر واألنؾ والجلد معنا فً البٌوت , كٌؾ نقً أنفسنا من خطر اإلصابة ؟ – ٕ 

يمكن الوقاية منها بتغيير الوسائد على فترات متقاربة ، واستعماؿ مواد التنظيف والمطهرات الجيدة أسبوعًيا ، واستعماؿ القطن     
الطبيعي بدًَّل من الصناعّي في الوسائد ، وضرورة التهوية الدائمة والمستمّرة للمنزؿ ، وتعريض محتويات الغرؼ ْلشعة الشمس من 

 مها من الجراثيم ، عَلوة على تجّنب تكديس حجرة النـو بالمَلبس خارج أماكنها ، وتجّنب ترؾ اْلحذية فيها .وقت ْلخر ، لتعقي

 وّضح المقصود بالتحّسس الؽذابً ؟ – ٖ

ىذه من غير ىضم ، فتحدث تفاعَلت بين انسجتو  ىو تحسس تسببو بعض البروتينات الغذائية التي تصل إلى خَليا الجسم أو     
 .ينات وبين اْلجساـ المضاّدة لها تسبب الحساسية البروت

 رضٌن لكلّ من :عاذكر  – ٗ

ٌّة اللبن :  –أ   انتفاخ المعدة ومغص وإسهاؿ .حساس

 الفَيُم والّتحليل   



                                                988٘ٓ8ٓ7ٕٓ                                       مــعـــاذ الــعـــٌســه  :عداداألســتـاذإ
 ل  األولــصــفــارات( الــهــة ) مــٌــربــعــة الــؽــــن فــً اللـــٌــجَ ــالـلُّ                  

 

78 

   العيسه معاذ األستاذ  عدادإ    (               2002)توجــيــهــي جــيــل                 1( فمهارات) العربية اللغة في الـلـجيـن 
                                                                                                                                                                                

 
 

المتكّرر في البطن أو  والمغص القيء واْلسهاؿ الحساسٌة الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة : –ب 
العطس أو الّرشح أو اْلزمات الرَّبويّة أو الطّفح الجلدي المعروؼ باْلكزيما ، وقد تظهر أوراـ وانتفاخات في مناطق مختلفة من 

 الجسم . 

 :  علل ما ٌلً – ٖ
 .ْلنّها تصيب المَليين من البشر في جميع أنحاء المعمورة     الحساسٌة مرض من أمراض العصر : –أ 

 . خاصة في حاؿ نقص مناعة الجسم يصاب بو نعلى كّل م ْلزدياد خطورتوال ٌجوز االستهانة بمرض الحساسٌة : –ب 
ة : –ج  ٌّ ْلّف التركيب الجيني لألـ أشّد تأثيًرا   ٌجب على المرأة أن تكون أكثر حرًصا على وقاٌة نفسها من الحساس

 من التركيب الجينّي لألب من حيث اَّلستعداد الوراثي للمولود لإلصابة بأمراض الحساسّية .
 

 وّضح العبلقة بٌن التلوث ومرض الحساسٌة ؟ – ٙ

 ة وتحّسسها .مما يؤدي إلى تهّيج اْلنسج والتنفسي  التلوث يسبب جراثيم يمكن أف تصل إلى الجهاز الهضمي   
 ما أكثر أنسجة الجسم عرضة لئلصابة بالحساسٌة ؟  – 9

 أنسجة الجلد واْلغشية المخاطية للجهازين : الهضمي والتنفسي .
 

 متى تزداد نسبة إصابة الطفل بمرض لحساسٌة ؟ – 8

 كّلما كاف اْلخواؿ والخاَّلت المصابوف بو أكثر من اْلعماـ والعّمات .   
, اقترح تدابٌر ٌمكن أن تجنبنا اإلصابة بمرض الحساسٌة فً حٌاتنا الٌومٌة فً كل  بعد دراستك للنص – 7

 حالة من الحاالت اآلتٌة :

 إتباع اْلرشادات والتعليمات الصحية في استخداـ المنظفات كاستخداـ الكمامات والقفازات . سوء استخدام المنظفات : –أ 
 

وضع فَلتر على مداخن المصانع للتقليل من انبعاث  ن السكن :انتشار سحب دخان المصانع بالقرب من أماك –ب 
الغازات السامة ، وسن قوانين دولية ومحلية لمنع المصانع من إطَلؽ الغازات بنسبة تتجاوز الحد المسموح بو ، وزراعة اْلشجار 

 لتنقية الهواء ، والسكن في أماكن بعيدة عن المصانع 
 

استخداـ التدفئة المناسبة والمَلبس الواقية في حالة انخفاض درجات الحرارة ،  اضها :ارتفاع درجات الحرارة أو انخف –ج 
 واستخداـ التكييف المناسب في حالة ارتفاع الحرارة وتجّنب التعرض ْلشعة الشمس مباشرة . 

 

 ٌقال : " المعدة بٌت الّداء , والحمٌة هً الّدواء " ناقش هذا الرأي فً ضوء فهمك النص ؟ – ٓٔ

 تجّنب اْلطعمة التي تسبب الحساسية عن كّل فرد .    
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 اذكر أهم الموضوعات الصحٌة التً ٌنبؽً أن نمتلك ثقافة كافٌة عنها كً نتجنب أضرارها فً رأٌك ؟ – ٔٔ

 السكري ، السرطاف ، ارتفاع ضغط الدـ ، السمنة .   
 

 با وسلًبا ؟اذكر سلوكات ٌقوم بها اإلنسان ٌمكن أن تإثر فً صحته إٌجا-  ٕٔ

 التدخين ، تناوؿ الوجبات السريعة . :  سلًبا
 شرب الماء الكافي ، تناوؿ الغذاء المتوازف ، ممارسة الرياضة . : إٌجابا

 

ٌّن كٌؾ نفٌد من منجزاتها  – ٖٔ ًٌة , ب حققت الثورة الصناعٌة للبشرٌة فوابد كثٌرة جلبت معها أضراًرا صح

 ونتجّنب أضرارها من وجهة نظرك . 

أجهزة اَّلتصاؿ الحديثة وأضرارىا ، أكياس البَلستيك وأضرارىا ، الصناعات واْلبخرة السامة الناتجة عنها وأضرارىا ، والتعامل مع  
 كّل منها لَلستفادة منها وتجّنب أضرارىا .

 
  
 

وّضح الصور الفنٌة فً العبارة اآلتٌة : " إّن هذا النوع من الحساسٌة هو معارك كٌمٌابٌة تحدث بٌن أي  – ٔ

 ؟بروتٌن ؼذابً ٌنجح فً الوصول إلى خبلٌا الجسم أو أنسجته من ؼٌر هضم , وبٌن األجسام المضاّدة له " 
 

 ـ المضاّدة جيشين يخوضاف ىذه المعركة .صّور الكاتب الحساسية معركة ، وصّور البروتين الغذائي واْلجسا
 

ٌّة ,واالستناد إلى الحقابق , ومخاطبة العقل . مّثل  – ٕ من خصابص المقالة العلمٌة استخدام المصطلحات العلم

 لكل واحدة من هذه الخصابص من النص ؟

ة ٌّ   مثل الّربو القصبّي  ، الفطريات ، سّكر اللبن:   المصطلحات العلم

 مثل تسبب بعض اْلغذية الحساسية لإلنساف .االستناد إلى الحقابق : 

 . وخلوىا من العاطفة  استخداـ لغة علمّية مباشرة وندرة الصور الفنيةمثل :         مخاطبة العقل 

 

ٌّن إلى  – ٖ ا  أيب ًٌ مدى وّفق الكاتب فً عرض الموضوع بشكل واضح ومفهوم , وفً تثقٌؾ المتلقً صح

 فٌه ؟والتؤثٌر 

كاف الكاتب موفًقا في إيصاؿ فكرتو إلى حد  كبيٍر ، ْلنّو التـز سمات المقاؿ العلمّي من حيث تسلسل اْلفكار ، واَّلعتماد      
على الحقائق العلمّية ، وعرض ذلك بلغة سهلة واضحة مع قصر العبارات والمعاني الواضحة مخاطًبا العقل َّل العاطفة ، إذ عّرؼ 

 ها وأعراضها وطرؽ الوقاية منها .سبباتها وأنواعالحساسية وذكر م

 التذّوق الجماليّ 
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 عين البدل في ما يأتي، واذكر نوعو:  – 1

َك لتْهِدي إلـى ِصـراٍط ُمْسـتقٌٍم "  قال تعالى: . أ ِ الـذي لـه مـا فـً الّسـموات ومـا ِصـراطِ َوإنَّ فً األرض أال إلى  هللاَّ

َ تصٌُر اأْلموُر " .    ِّ  . { بدؿ مطابق " الثانية " صراط}                            هللاَّ

, وعٌٌن باتْت هللا بكـت مـن َخْشـٌة  عـٌنٌ قـال رسـول هللا صـلى هللا علٌـه وسـلم: " عٌنـان ال تمّسـهما الَنـار: -ب

 . { بدؿ تفصيل " اْلولى " عٌنٌ }                      .  الترمذي". رواه  تحرس فً سبٌل هللَاَّ 

 قال الّشاعر: -ج

 .  { بدؿ تفصيل قاسٍ }     حُم راو قاسٍ أداوي ُجحوَد القلِب بالبِرِّ والتَقى               وال ٌستوي القلباِن:     

 . { كلّ  بعض منبدؿ  جعهامرا }                  .  أفادتنً المكتبُة مراجُعها-د

ة.  -هـ ٌّ ٌّة البطل فً المسرح  . { بدؿ اشتماؿ تقّمصهُ }       أدهشنً الطالب تقّمصُه شخص

 اضبط بالشكل أواخر الكممات التي تحَتيا خط:  -2

ُؾ الطعاَم  -أ  ٌْ   . {  َمذاَقوُ ضبطها السليم }     .مذاقهاستلّذ الضَّ

  .{  توُ ُخطَّ ضبطها السليم }     .هخّطتَ أعّد الطالُب البحَث   -ب 

 
 
 

 ًبا تاًما: راإع يأعرب ما تحَتو خط في ما يأت-3

 

ًَ  القُـْرآَن إنَّ َهـَذا  "قاِل تعالى:  -أ. ْهـِدي للتِـً ِهـ الَحات أنَّ أقوُم ٌَ ْعَملـوَن الصَّ ٌَ ـُر الُمـْإِمنٌَِن الـِذٌَن  ٌَُبشِّ َو
 ا " لُهْم أْجرا َكبٌرً 

 على آخره. لفتحة الظاىرة منصوب وعَلمة نصبو االقرآف: بدؿ مطابق 

 . نصفُه تصفحُت الّدٌواَن  -ب

و مضاؼ. والهاء: ضمير متصل مبني على ، وى رهنصفُو: بدؿ بعض من كّل منصوب وعَلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخ
 الّضم في محل جر باْلضافة. 

 واألدُب والعفة واألمانة. العلُم أربُع خصاٍل ٌسوُد بها المرُء: -ج

 العلم: بدؿ تفصيل مرفوع وعَلمة رفعو الضّمة الظاىرة على آخره. 

 . أرٌَجهاشَمْمُت الوردَة -د

  .  اؼالظاىرة على آخره، وىو مضة لفتحبو انص ةأريَجهػا: بدؿ اشتماؿ منصوب وعَلم
  والهاء ضمير مّتصل مبني في محّل جر باْلضافة.

 طالع شرح البدل في ملحق القواعد نياية الدوسية

 التدريبات  
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 ت: الثانية، والسابعة، واألخيرة، واستخرج منيا أمثمة عمى البدل . راُعد إلى الفق -4 

 . { بدل مطابق , البنسلٌن}                               بعض اْلدوية مثل المضاد الحيوّي الِبْنسلين.الفقرة الثانٌة:  

 . {  بدل تفصٌل" األولى "  ,  زهالج} ا                             للجهازين: الجهاز الهضمّي، والجهاز التنفسّي. الفقرة السابعة: 

 {  بدل مطابق ,  الداء}   أشارت بعض الدراسات إلى أّف للمرأة دورا أساسيا في الوقاية من ىذا الّداء.: الفقرة األخٌرة  

 { مطابق بدل  , المرض}                       وتزداد نسبة اإلصابة بهذا المرض..... والعمات              

 

 فً نهاٌة الدوسٌة اسما المكان والزمانطالع شرح 
 

 

  تدرٌبات

 ُصغ اسم المكان أو الزمان من األفعال اآلتية مع ضبط عين الكممة:  -2
 .  ى: َمْأوَ         أوى

 .  : ُمستْوَصف   استوصؾ

 .  : َمْوِعد        وعدَ 

  .  َملَعب :        لعبَ 

 .  : ُملتقى       التقى

، اذكر المفظ  " ض األلبسة"ُزرُت  َمعرَ   : كما في قوليم{  معرض}  يخطئ بعض الناس في لفظ كممة -2
 .  ابقةسالصحيح، اعتماًدا عمى ما ورد في القواعد ال

 .   يعِرض ىو  ْلف مضػارع عػرضَ  "  َمفِعػل"  َمعػِرض أي علػى وزف  {  عػين الكلمػة} الّصػواب كسػر الػراء 
 
ٌّز اسم المكان من اسم الزمان فً ما ٌؤتً:. 3  م

 .  {  اسم زماف:  مطلع}                                                           " .  سبلٌم هً حتى َمْطلع الفجِر "  أ_قال تعالى: 

ـًة َوَسـبَلًما َخالـِدٌَن فٌَها َحُسَنْت  " ب_قِال تعالى: ٌَّ ٌُْجـَزْوَن الُؽْرَفـَة بَِمـا َصـَبُروا َوٌلقَّـْوَن فٌَِهـا تِح   ُمستقراأولبِـَك 

 { اسما مكاف ا:ُمقامً { }  اسم مكافُمستقرا:  }                                              .  "  َوُمَقاًما

ْنفرى: -ج  قال الشَّ

 { مكاف اسم:   متعّزل ,منؤى }     ل زَّ تعّ َمْنؤى لِْلَكرٌِم َعِن اأَلَذى           َوفٌَِها لَِمْن خـاَؾ القِلـى مُ  ضأَلَرْ وفً ا
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 { مكاف اسم:  ملتقى  }                                                     النادي الثقافً ملتقى الشباب .-د

 { مكاف اسم : المورد }                                                             كثٌر الزحام.المورد العذب  -هـ 

 {  زماف اسم : موعد }                            موعد االجتماع عند الساعة التاسعة صباح الٌوم .  –و  

 الزمان واسم المكان ؟ عد إلى الفقرتٌن األولى والرابعة من النص , واستخرج منهما اسم-ٗ

 {  منازؿ,  منزؿ}     اسم المكان{  مواسم,  موسم}   اسم الزمان 
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 سأكتب عنك يا وطني الوحدة الخامسة:                            
 

 

 ؤكتُب عنَك ٌا وطنًس

 وأرسُم لوحًة للشوِق تسكُن رحلَة الّزمنِ 

 للُحبِّ أحملُها وتحملُنً وأرفُع راٌةً 

 سؤكتُب كلَّ ما أهوى

ْحلو إلى الَوَطنِ  ٌَ  وما 

 سؤذكُر أّنك الُبْشرى

 وكلُّ الخٌِر للَبشرِ 

 فآتً كلّما هتَفتْ 

 ِظبللُ الشَّوق تطلُبنً

ًْ تعانَقنً  وآتً كلّما امتّدْت ذراُعَك َك

 بشوٍق ثّم تحضَننً

 سآتً كلّما نهضتْ 

ْهُر تسؤلُنً  ُرباَك الطُّ

ْلماِء والقمرِ سآ  تً فً شعاع الّشمس والظَّ

بى َطْوًعا  سؤرِجُع للرُّ

 وأحملُ ؼربتً شوًقا

اِم واألوجاِع والِمَحنِ  ٌّ  وأطوي رحلَة األ

 سآتً حالَما تدعو

 ببل خٌل

 وال طٌر

 وال ُسفنِ 

 عزًٌزا كنَت ولتْبقَ 

 مدى األٌاِم ٌا وطنً

 
 

 المقطع األول  
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 سؤبقى فٌك ال أهوى سواك مًدى

 وأحٌا فٌك حّتى لْحظة الَقَدرِ 

 بِك إْذ تسامى َخْفقَة الّصْدراسؤجعلُ من تر

ر ْهّ ُد قسوَة الدَّ  وأؼسلُ فً مٌاِهك ما ٌبدِّ

 وأنسُج ِمْن ربٌِعَك ما ٌخلُِّد بْهَجَة الُعْمرِ 

 ولْسُت أكوُن مؽترًبا

 إذا طّوفُت فً الّدنٌا

 وعْدُت إلٌَك فً شوقٍ 

 وحبٍّ ال حدوَد لهُ 

 رٌاِح اللٌِّل إعصاراً سآتً فً 

 وآتً فً نسٌم الفجِر أحبلًما

 فؤنت العالُم المزروُع فً ذاتً

 وأنَت أنا

 وأنَت بِشارةُ الخبرِ 

 وأنَت الحبُّ ٌا أردنُّ 

ُؾ والِوجداُن فً األفكاِر والّصورِ  ٌْ  أنَت الّط

 
 

 حماَك هللا ٌا أردنُّ ٌا وطًنا

 تنامى فً محّبتِنا

ٌَرِ َمَع   الّتارٌِخ والُبنٌاِن والسِّ

 لَك الّراٌاُت ُنْعلٌها

 لَتْخفَِق فً دٌاِر المجِد ُمْلِهمةً 

 برإٌا أنَت تحملُها

 ومجٍد أنَت صانُِعهُ 

 ورافُع راٌِة العربِ 

 فسّجْلنا لَك األسماَء ال ُتحصى ..ببل عددِ 

 بفخٍر ال نظٌَر لها

 فكٌَؾ أكوُن مؽترًبا؟

 الّدنٌا وتحضُنناوأنَت لنا بكلِّ معالِم 

 وأّنك فً حناٌا القلب تسُكُننً

نا سهبًل وصحراءَ   أحبَُّك فً الدُّ

 وخْفَقَة وادَي العربِ 

  الثانيالمقطع  

  الثالثالمقطع  
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 ُبَك قْد زرْعَت بهِ اتر

 بذوَر الُحبِّ خالدًة إلى األبدِ 

 لتعلَو فً سمابَِك أجملُ الراٌّاتِ 

َفرِ   رمُز الفخِر واإلٌماِن والظَّ

 فً ٌومٍ فما أحسْسُت 

 بؤّنً كْنُت مؽترًبا

 ألّنَك لْم تفارْقنً

 كما روحً تنادُمنً

 كما ظلًّ تسٌُر معً

 ُر ٌا أردنُّ أسكُنها وتسُكننًافؤنَت الدّ 

 فِروحً ِما رأْت َسَكًنا

 سواَك...سواَك ٌا وطنً

 

 و جّو الّنص    التعريف بالشاعر  
 

   ـ .4ٗٓٔفي إربد عاـ  ولد محمود فضيل التل عّرؾ بالشاعر ؟ 
 

 توّلى عّدة مناصب ،منها مستشار في السفارة اْلردنية  ؟ محمود فضٌل التل ما المناصب التً توالها الشاعر
 . في الكويت ،وأمين عاـ في وزارة الثقافة ،وىو عضو رابطة الكتّاب اْلردنيين

 

   .؟عدد األعمال الشعرٌة أو اذكر دوواٌن الشاعر محمود فضٌل التل 

 شراع الليل والّطوفّاف  - ٘ق     ىامش الطري - ٗ    وجدار اَّلنتظار - ٖ     نداء للغد اْلتي - ٕ   أغنيات الصمت واَّلغتراب- ٔ
 

   شراع الليل والطوفافما اسم الدٌوان الشعري الذي أخذ منه قصٌدة سؤكتب عنك ٌا وطنً ؟ 
 

   , ؟ بانتمابه إلٌه وتعلّقه به علل ذلكوٌعتّز  وٌفخر بمحبته له , ٌعشق الشاعر األردّن 

لما  لألردف من حضور دولّي متمّيز ،يؤّكد احترامو لإلنساف ،وما قّدمو للمجتمع اْلنسانّي من إنجازات في مختلف 
 المجاَّلت.

 

  إالَم أشار الشاعر محمود فضٌل التل فً قصٌدته سؤكتب عنك ٌا وطنً؟ 

عن الوطن ،مؤّكًدا أّف اْلردّف يعيش في داخلو ،ويسكن كّل منهما اْلخر ،وما داـ وأشار الشاعر في القصيدة إلى أياـ اغترابو 
اْلمر كذلك فإّف الشاعر َّل يشعر بالغربة؛ ْلّف اْلردّف معو وروحو التي َّل تفارقو أينما حّل وارتحل ،وىو يجد في طبيعة الوطن 

 المنزؿ الذي يطمئّن إليو .
 

  الرابعالمقطع  
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 يجد فيها المنزؿ الذي يطمئن إليو .  ماذا ٌجد الشاعر فً طبٌعة الوطن ؟ 

 .الشاعر محمود محمود فضٌل التل ال ٌشعر بالؽربة عن وطنه األردن مع أنه مؽترب عنها . علل ذلك 
ألن األردن معه كروحه التً ال تفارقه أٌنما حل وارتحل , وهو ٌجد فً طبٌعة الوطن المنزل الذي ٌطمئن  

 فٌه
 
 

 الشرح القصيدة تحليليا  

 ؤكتُب عنَك ٌا وطنًس

 

 وأرسُم لوحًة للشوِق تسكُن رحلَة الّزمنِ 

 

 وأرفُع راًٌة للُحبِّ أحملُها وتحملُنً

 

 جذرها حمل, أحملها:                 علمراٌة:                        

 

 ؟( وطنً ٌا عنك سؤكتب)  الشاعر قول ماداللة  

 على بعده وشوقو لوطنو اْلردف.دَّللة 

 ؟(  الزمن رحلة تسكن للشوق لوحة وأرسم)  الشاعر قول داللة ما 
 دَّللة على طوؿ بعده عن وطنو.

 ؟( وتحملنً أحملها للحب راٌة وأرفع)   الشاعر قول داللة ما 
 حب الوطن متبادؿ بين الشاعر ووطنو. 

 األردن؟ وطنه لراٌة الشاعر رفع داللة ما  
 على حبو لألردف وتعبيراً عن حنينو وانتمائو لوطنو.دَّللة 

 ات اآلتٌةعبارال فً الصورالفنٌة وضح 
 (. الزمن رحلة تسكن للشوق لوحة وأرسم)  ـــ 

 لوحة جميلة دفعو شوقو إلى كتابتها. قصيدتو التي كتبها في وطنو شبو الشاعر  

ساف يحمل الحب للوطن بإن صّور الشاعر راية:   وتحملنً أحملها للحبّ  راٌة وأرفع ــــ
 الشاعروالشاعر ييحملو .

 شوقو وحنينو إلى وطنو. ( .  وطنً ٌا عنك سؤكتب)  قصٌدته لكتابة الشاعر دفع الذي ما 
 

  يعبر الشاعر عن شوقو إلى وطنو حين كاف كاف بعيداً عنو
فيدفعو شوقو إلى كتابة قصيدة في وطنو اْلردف وصّور ىذه 

القصيدة بلوحة جميلة بما فيها من عبارات يبعثها إلى الوطن 
الذي يسكن وجدانو أينما حل ويرفع راية حبو لألردف تعبيراً عن 

 نتمائو لوطنو.حنينو وا

 

 المقطع األول  

 المفردات والجذور
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 سؤكتُب كلَّ ما أهوى 

ْحلو إلى الَوَطنِ              ٌَ   وما 

 سؤذكُر أّنك الُبْشرى

 وكلُّ الخٌِر للَبشرِ  
 

       جذرىا ىوي ، ومعناىا أحبأهوى:                                   

       الخبر المفرح المتمنى حدوثوالبشرى:                                    

 بلد الخير والعطاء لكل من يحتاجو كل الخٌر للبشر:                                   

 ذلك حدد,  لوطنه حبه عن بها لٌعبر الكلمات من جمٌل هو ما كل الشاعر انتقى . 

 أىوى" ، "وما يحلو إلى الوطن ".في قولو: " سأكتب كل ما 
 أنك سؤذكر"   قوله فً. ذلك على ٌدل ما استخرج.موارده قلة مع الخٌر بلد األردن 

 " للبشر الخٌر وكل البشرى

 أي اْلردف بلد الخير والعطاء والمساعدة لكل من يحتاجو ويلجأ إليو.
 الَلجئين وتقديم المعونة لهم.استقباؿ . الخٌر هذا من صوراً  اذكر والعطاء الخٌر بلد األردن 
  ات اآلتٌة ؟عبارال كل من  داللة ما 

 .الحرية على ودَّللة يعشقها كثرة أشياء الوطن في أفّ  على دَّللة "  أهوى ما كلَّ  سؤكتب" ــ 
  دَّللة على أّف كل ما في الوطن يبعث على السرورسؤذكر أّنك الُبشرى: ــ 

  "صّور الوطن إنسانًا يحب بعض :   "وما ٌحلو إلى الوطن وضح الصورة الفنٌة فً عبارة
 اْلشياء ويكره بعضها .

 جمعها الُبَشرالبشرى "  ؟  " البشرى ةما جمع كلم    . 
 
 
 
 
 
 
 

 

: يكتب الشاعر في ىذه القصيدة كل ما يليق ببلده من عبارات جميلة ، 
لكل من ويذكر الشاعر أف الوطن ) اْلردف ( بلد الخير والعطاء والملجأ 

 يحتاجو ، فهو البشرى واْلمل.

 المفردات والجذور
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 فآتً كلّما هتَفتْ  

 ِظبللُ الشَّوق تطلُبنً

ًْ تعانَقنً  وآتً كلّما امتّدْت ذراُعَك َك

 بشوٍق ثّم تحضَننً
 

 سآتً كلّما نهضتْ 

ْهُر تسؤلُنً ُرباكَ   الطُّ

ْلماِء والقمرِ   سآتً فً شعاع الّشمس والظَّ

بى َطْوًعا  سؤرِجُع للرُّ

 وأحملُ ؼربتً شوًقا

اِم واألوجاِع والِمَحنِ  ٌّ  وأطوي رحلَة األ
 

 سآتً حالَما تدعو

 ببل خٌل

 وال طٌر

 وال ُسفنِ 

 

 عزًٌزا كنَت ولتْبقَ 

 مدى األٌاِم ٌا وطنً

 

 الشوؽ للوطن كما ظهرت في اْلسطر الشعرية .العاطفة :                مظاىر شوؽ الشاعر إلى وطنوالفكرة الربٌسة :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌلبً الشاعر دعوة وطنه 

عندما ٌنادٌه فً كل األوقات 

لٌالً أو نهاراً شمساً أو ظلمة 

لٌنهً أوجاع غربته فٌأتً 

بانقٌاده إلى وطنه مدفوعاً 

الغالً وشوقه إلٌه مجتاز كل 

العوائق المادٌة بحراً وبراً 

وجواً وفً نهاٌة المقطع 

ٌدعو الشاعر لوطنه بالبقاء 

 .والعزة
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 جذورالمفردات وال

 

 معناه الكلمة معناىا الكلمة
        ضمو إلى صدرهتحضنني  تعانقنً  

 غالًيا عزًٌزا عندما       حالما
 مدى الحياة رحلة الزمن الحنين الشوق
 كل ما حُسن ٌحلو أحبّ  أهوى
    مفردىا محنة أي البَلء والشدة المحن
 أعود آتً نادت بصوت عاؿٍ  هتفت
 ىّبت مسرعة لإلجابة نهضت طالت وجذرىا مدد امتدت
هر جمع ظّل وىو الذي يحجب من الشمس ظبلل  الطاىرة النقيةبضم الطاء  الطُّ
 يقصد بها النهار جذرىا شعع شعاع الشمس رَبوة وىي اْلراضي المرتفعة مفرد الّربى

 أستجيب بإرادتي ،أي ليس مكرىاً  طوعاً  يقصد بها الليل الظلماء
 أثني ، نقيض النشر جذرىا طوي أطوي المصاعب والشدائد مفردىا )الِمْحنة( . المحن

 
 
 

 عنق,     تعانق: مّد , مدد     ,     امتدت:      طلب,     تطلبنً :    ظلل  ظبلل:            
 .بقً ,     لتبًق: شعع , شّع .    شعاع:       ربورباك:            

 ؟ عّبر الّشاعر عن شوقه لوطنه, اذكر مظهرٌن لهذا الشوق  

 " وأرسم رحلة للشوؽ" و "ظَلؿ الشوؽ تطلبني" و "بشوؽ ثم تحضنني". 

 كتابتو شعرا في وطنو، ورسمو لوحًة في شوقو إلى وطنو، والعودة إلى وطنو كلما ناداه.    
 

  ََ  .العالٍة األردى جبال لىإ ؟( اٌطٙش سثبن)  لٌٛٗ فٟ اٌشبػش ٠ش١ش إال

 - :ال تقؾ العوابق أمام الشاعر فً تلبٌة نداء الوطن 

  كٌؾ عّبر الشاعر عن هذا المعنى ؟ -

 سيعود لوطنو وإف لم تتوافر لديو وسيلة للنقل الخيل وَّل طير وَّل سفن" بمعنى أّف العوائق َّل تقف أمامو" سآتي حالما تدعو َّل 
 . بو تعلقوو لوطنو  يدؿ على شدة شوقو ؟ اجتٌاز الشاعر كل العوابق التً تقؾ أمامه فً تلبٌة وطنهعبلم ٌدل  -

 

  و ضح الصورة الفنٌة فً كل عبارة من العبارات اآلتٌة :  -

 صّور الّشاعر شوقو لوطنو ظَلًَّل تَلزمو، وصّور الظَلؿ أشخاًصا تناديو وتطلبو. :        فآتً كلما هتفْت ِظبللُ الشُّوق تطلُبنً

 صّور الّشاعر الوطن إنسانًا يمّد ذارعو ليعانقو. :         لما امتّدت ذراُعَك كً تعانَقنًوآتً ك

ْهُر تسؤلنً  ه وتسألو العودة .ور صّور الّشاعر الجباؿ في وطنو أشخاًصا تحا:       سآتً كلما نهضْت ُرباك الطُّ

 الجذور
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 صّور الغربة جسًما ماديِّا ُيحمل .:                                 وأحمل ؼربتً 

 صّور غربتو برحلة مليئة بالشدائد ، كما صّورىا جسًما ماديِّا يلفو فوؽ بعضو :        وأطوي رحلة األٌام واألوجاع والِمحن
  صّور الشاعر الوطن إنسانًا يطلب منو العودة:                              سآتً حالما تدعو 

 

 ّما ٌلً : ما داللة كل م  

 . ومعاناتو فيها  إلى الوطن بعد أف أتعبتو الغربةقرار العودة دَّللة على  :      وأطوي رحلَة األٌام واألوجاع والِمَحن

لماِء والقمرِ   { نداء الوطنلتلبية  }عودة الّشاعر إلى وطنو في كّل الظروؼ.دَّللة على   :  سآتً فً شعاع الّشمِس والظَّ
  

 تكرار ال النافٌة فً قوله" ببل خٌل, وال طٌر, وال سفن  ما الؽرض من  

 و. الّشاعر إلى وطنو متحققة مع نفي وجود وسيلة تقلّ  تأكيد النفي، بمعنى عودة    
 

 تً, سؤجعل, سؤبقىؤاستخدام السٌن فً قوله: سؤذكر, سن  ما الؽرض من 

 السين تُدؿُّ على المستقبل القريب، بمعنى تحقق إنجاز ىذه اْلفعاؿ في القريب.            
  

 

 ؟ الّسرور فًِ نفس الّشاعر, ومخفؾ وطؤة ألمهأّن الوطن باعث  خرْج من القصٌدة ما ٌُدلُّ علىاست 

 " وأطوي رحلة اْلوجاع والمَحن"        
 

 بالشوق والحنٌن للوطن:  امتؤل المقطع األول 

 ْلف الشاعر مغترب ، بعيد عن وطنو لم امتؤل المقطع بالفرح والحنٌن ؟  -

 ، والمحبة الخالصة للوطنالشوؽ والحنين للوطن  ما الذي ٌلّح على الشاعر فً العودة إلى الوطن ؟ -

 

 ْلنو متعلق بوطنو بعيد عنو ، مشتاؽ إليو.  لَم ٌكتب الشاعر كل ما ٌحلو إلى وطنه ؟ -

 الدعاء  ما األسلوب الذي استخدمه الشاعر فً عبارة " عزٌزا كنت ولتبق مدى األٌام ٌا وطنً "؟ -

 ( . "هراضبط بالشكل حرؾ الطاء فً كلمتً " الطهر " و " الظلماء  الضمة( ,) الَظلماء الفتحة(. الطُّ
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 سؤبقى فٌك ال أهوى سواك مًدى

 وأحٌا فٌك حّتى لْحظة الَقَدرِ 

 بِك إْذ تسامى َخْفقَة الّصْدراسؤجعلُ من تر

روأؼسلُ فً مٌاِهك  ْهّ ُد قسوَة الدَّ  ما ٌبدِّ

 وأنسُج ِمْن ربٌِعَك ما ٌخلُِّد بْهَجَة الُعْمرِ 
     
  

 

 

 مؽترًباولْسُت أكوُن 

 إذا طّوفُت فً الّدنٌا

 وعْدُت إلٌَك فً شوقٍ 

 وحبٍّ ال حدوَد لهُ 

 

 

 

 سآتً فً رٌاِح اللٌِّل إعصاراً 

 وآتً فً نسٌم الفجِر أحبلًما
 

 

 

 فؤنت العالُم المزروُع فً ذاتً

 وأنَت أنا

 وأنَت بِشارةُ الخبرِ 

 وأنَت الحبُّ ٌا أردنُّ 

ُؾ والِوجداُن فً األفكاِر والّصورِ  ٌْ  أنَت الّط

 

  اَّلغترابعاطفة الحب ورفض العاطفة :             ارتباط الشاعر بوطنو وعمق العَلقة بينهماالفكرة الربٌسة :    

  الثانيالمقطع  

يعبر الشاعر عن التوحد بين نفسو والوطن فنفس الشاعر تحيا في 
وطنو حتى لحظة موتو وإف كاف بعيداً عنو وىي حالة التحاـ وامتزاج 

بين ذات الشاعر وذات الوطن فالوطن دائماً أماـ مرأى ونظر 
 الشاعر.
الشاعر تراب وطنو ومياىو وربيعو صوراً يعبر بها عن انتمائو وجعل 

للوطن فبعلو تراب الوطن ينبض قلبو وبمياىو يزيل قسوة غربتو 
 وبربيعو تبتهج أيامو.

ويرفض الشاعر فكرة اْلغتراب النفسي عن وطنو ويقوؿ َّل أكوف 
مغترباً عن وطني إذ تنقلت وترحلت بعيداً عنو ثم عدت إليو حامَلً 

 أشواقي وحبي الذي َّل حدود لو .
 

ويبدو الشاعر متلهفاً للعودة إلى وطنو في الليل أو الفجر أو في أي 
 وسأرجع مع نسيم الصبح مثل اْلحَلـوقت كاْلعصار 

وىو  (الشاعر ي )مزروع في ذات فأنت: اْلردف قائَل الوطن يخاطب
 بالنسبة لو البشارة السارة والخير في نفسو.

ويعبر الشاعر عن مدى عمق ارتباطو بوطنو وعن التوحد بينهما  ) 
أنت ، أنا ( فالوطن ىو الشاعر والوطن منبع الشعور والملهم وىو 

 حاضر في وجدانو.كل اْلفكار والصور في مخيلة الشاعر وىو 
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  جذورالمفردات وال
 

 معناىا الكلمة معناىا الكلمة
 بعيًدا عن وطنو مؽترًبا غيرؾ ِسواك

 نفسي ذاتً ساعة الموت لحظة القدر
 فترة طويلة من الزمنجذرىا ) مدي( مدى الخبر السار وجمعها بشائر بشارة

 جذرىا } سمو {ارتفع  تسامى أعيش أحٌا
 قسوة العيش قسوة الّدهر جذرىا } بدد {يبعد  ٌبدد

 يبقى خالدا من )الخلود( واَّلستمرار ٌخلّد ، أخيّْط أحيك أنسج
 فرحة العمر ، مسرة العمر بهجة العمر الحركة واَّلضطراب خفقة

 جذرىا طوؼتنّقل ، دار  طّوؾ مفردىا حّد وىي الفواصل بين الدوؿ الحدود
يراه النائم والجمع الخياؿ الطائف وما  الطٌؾ

 جذرىا } طيف { أطياؼ
 منبع الشعور الوجدان

 

 لثانً ؟طر الشعرٌة فً المقطع اعّبر الشاعر عن التّوحد بٌن الذات والوطن, وضح ذلك فً ضوء فهمك األس 

 الوطن }والذات  { شاعرال }حالة التحاـ وامتزاج  بين الذات ذات الشاعر تحيا في وطنو حتى لحظة قدره و إف كاف بعيًدا عنو، وىي   
{ أنت أنا}   فالوطن أماـ مرأى الشاعر َّل يهوى غيره، والوطن متحد في الّشاعر وىو فيو {  
 النفسً اإلؼتراب فكرة الشاعر رفض على ٌدل ما السابقة الشعرٌة األسطر من استخرج.  

 ." مغترباً  أكوف لست" :قول الشاعر 

 

  , ؟ تجد ذلك أٌن تضمن المقطع ما ٌدل على لهفة الشاعر , وشوقه إلى العودة إلى الوطن 

 "  وآتي في نسيم الفجِر أحَلًما: "  وقوله"      سآتي في رياِح الّليِل إعصاراً "  نجد ذلك فً قوله :
  استنتج ما ٌدل على مدى عمق ارتباط الشاعر بوطنه . 

 " أنَت الطّْيُف والِوجداُف في اْلفكاِر والّصورِ "  وقوله :"         وأنَت الحبُّ يا أردفُّ " ما ٌدلّ على ذلك قوله : 
 

 أّن حّب الوطن ٌتنامى فً نفس الّشاعر حتى مماته استخرْج من القصٌدة ما ٌُدلُّ على . 

 .{"سأبقى فيك َّل أحيا سواؾ مدى، وأحيا فيك حتى لحظة الَقَدر"}   

 أّن الّشاعر جعلَ  الماء والّربٌع صورا ٌعّبر بها عن انتمابه إلى وطنه.  ٌُدلُّ على استخرْج من القصٌدة ما 

  {  سج من ربيعك ما يخلد بهجة العمروأن{ ، }  وأغسل في مياىك ما يبّدد قسوة العمر}    
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 إليو واشتياقو عنو البعد في الشاعر ومعاناة وطنو عن واَّلبتعاد الغربة تجربة بوطنه؟,  الشاعر تعلق من زاد الذي ما. 

 القريب المستقبل على تدؿ السين ؟ سآتً,   سؤجعل,  سؤبقى: الشاعر قول فً السٌن استخدام من الؽرض ما ،

 .القريب في اْلفعاؿ ىذه إنجاز تحقق بمعنى

 والسمو الرفعة معنى فيها اْلفعاؿ ىذه كل ؟"  تنامى,  تعلو,  تسامى"  مثل من أفعاالً  الشاعر توظٌؾ قٌمة ما  

 .إليو اشتاؽ الذي الوطن صفات وىي والنمو

  ًوّضح الصور الفنٌة الواردة فً كلّ مما ٌل 

 صّور تراب الوطن أنّو قادر على أف يحّل مكاف خفقات القلب   :      سؤجعل من ترابك إذا تسامى خفقة الصدر - ٔ

 صّور اْلياـ الصعبة باْلوساخ التي يمكن إزالتها بالماء  :                                 ٌبّدد قسوة األٌام  - ٕ
 بالخيوط التي يصنع منها المَلبس  الربيعصّور  :                                وأنسج من ربٌعك  - ٖ
 صّور نفسو باْلعصار الذي يتنقل ليًَل  :                    سآتً فً رٌاح اللٌل إعصاًرا - ٗ
 صّور نفسو أحَلًما تتنقل عبر نسيم الصباح  :                     نسٌم الفجر أحبلًماوآتً فً  - ٘
 صّور الشاعر الوطن بالخياؿ الذي َّل يفارؽ وجدانو ومشاعره :     أنت الطٌؾ والوجدان فً األفكار والصور  - ٙ
 صّور نفسو ترابًا والوطن نبتة مزروعة في ىذا التراب :                    أنت العالم المزروع فً ذاتً - 9

  مما ٌلً : ما داللة كل  

  دَّللة على قسوة الغربة:                             أؼسل فً مٌاهك ما ٌبّدد قسوة الدهر  - ٔ

 ولهفتو للعودة للوطن .دَّللة على شّدة شوقو :      سآتً فً رٌاح اللٌل إعصاًرا وآتً فً نسٌم الفجر أحبلًما  - ٕ

  دَّللة على شّدة حّبو للوطن:                                       أنت العالم المزروع فً ذاتً  - ٖ

  دَّللة على اَّلندماج والتوحد مع الوطن وحّبو لو:                                                               أنت أنا  - ٗ

 دَّللة على  حضور الوطن في نفسو وعقلو ومخيلتو :                         ُؾ والِوجداُن فً األفكاِر والّصورأنَت الّطٌ - ٘
 

 : عبلم ٌدل استخدام الشاعر للعبارات التالٌة 

  الهمـو  من  للتخلص وسيلة   الوطنأّف   داللة على                     فً مٌاهك ما ٌبدد قسوة الّدهر"" و أؼسل 

                              لهفة الشاعر ، وشوقو إلى العودة إلى الوطن داللة على     وفً نسٌم الفجر أحبلما"  اللٌل إعصارا"سآتً فً رٌاح 
 

 :(  ) الرٌح: التً تحمل داللة الشر , والرٌاح التً تحمل داللة الخٌر هناك فرق فً استخدام لفظ* 

 الرياح ْلنها تحمل معنى الخير وْلنو يحب وطنو . التعلٌل ؟أ. أٌهما استخدم الشاعر , مع 
 

 يريد أف يحيا ويموت في وطنو ٌرٌد أن ٌحٌا وٌموت الشاعر ؟ أٌن -ب 
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 فّسر كٌؾ ٌمكن للشاعر أن ال ٌكون مؽتربا عن وطنه وهو ٌّطوؾ فً الببلد؟ 

عنو، ثم  مغتربػا عػن وطنػي إذا تنقلػت وترّحلػت بعيػًدايػرفض الشاعر فكرة اغترابو النفسي عػن وطنػو، ويقػوؿ: َّل أكػوف 
 عدت إليو حامًَل أشواقي وحّبي الذي َّل حػدود لػو.

 أنه سٌعود لوطنه قرٌبا ما الذي ٌساعد الشاعر على تحّمل الؽربة ؟* 
 ؟ عبلم ٌدل ذلك  وصؾ الشاعر وطنه بؤنه: " العالم المزروع فً ذاتً " * 

 وطنو ومدى حبو لو يدؿ على توحد الشاعر مع
 بم وصؾ الشاعر وطنه فً هذا المقطع ,وعبلم ٌدل ذلك :* 

 : يدؿ على أّف اْلردّف بلد الخير والعطاء والمساعدة لكّل من يحتاجو ويلجأ إليو. وصفه بؤنه بشارة الخٌر -1

  يدؿ على مدى حب الشاعر وتعلقو بوطنو:  أنه الحب - ٕ

 يدؿ على اْلردّف بلد الخير والعطاء والمساعدة لكّل من يحتاجو ويلجأ إليو.أنه الطٌؾ والوجدان فً األفكار والصور  - ٖ
 مثااًل  من القصٌدة على التكرار فً المعانً واألفكار, معلبًل  طِ أع   

 .  " دَّللة على تأكيد التوّحد مع ذات الوطن "أحيا فيك" و " سأبقى فيك"  و " أنت أنا
  " لبشائر."  ؟  ا البشارةما جمع كلمة 

 
 

  

 حماَك هللا ٌا أردنُّ ٌا وطًنا

 فً محّبتِنا تنامى 

رِ  ٌَ  َمَع الّتارٌِخ والُبنٌاِن والسِّ

 
 
 

 لَك الّراٌاُت ُنْعلٌها
 ُمْلِهمةً  لَتْخفَِق فً دٌاِر المجدِ 

 برإٌا أنَت تحملُها

 ومجٍد أنَت صانُِعهُ 

 ورافُع راٌِة العربِ 

 فسّجْلنا لَك األسماَء ال ُتحصى ..ببل عددِ 

 بفخٍر ال نظٌَر لها

 
 
 

يدعو الشاعر ربو أف يحمي اْلردف ىذا الوطن الذي كبر بحب    الثالثالمقطع  
 أبنائو فأحبهم وأحبوه وىو مبعث للفخر واْلعتزاز بماضيو وحاضره.
ولألردف سيرة تاريخية مشّرفة بمواقفو وبطوَّلت أبنائو وسير أبطالو 

 العظماء.
 

ويفخر الشاعر براية اْلردف ومجده ورفعتو ومكانتو في التاريخ وأسمائو  
 التي ارتبطت ببطوَّلتو كأردف العز وأردف الكرامة .
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 فكٌَؾ أكوُن مؽترًبا؟

 وأنَت لنا بكلِّ معالِم الّدنٌا وتحضُننا

 وأّنك فً حناٌا القلب تسُكُننً

نا سهبًل وصحراءَ   أحبَُّك فً الدُّ
 وخْفَقَة وادَي العربِ 

 
 

  المفردات والجذور
 

 معناىا الكلمة معناىا الكلمة
 الصفات الحسنة أطلقنا عليك سجلنا لك األسماء رفعة وشرؼ مجد

 ىادية جذرىا } لهم { ملهمة أشهر اْلماكن فيها معالم الدنٌا
 كبر ونماجذرىا ) نمو(   تنامى أحَلـ يراىا النائم رإٌا

ٌّر السيرة التاريخية التارٌخ  وىي تاريخ الحياة (السيرة)مفردىا  الس
 يرفعهاجذرىا ) علو ( ٌعلٌها  عمار اَّلبضم الباء أي  البنٌان
 َّل تعدُّ جذرىا ) حصي( ال تحصى تتحرؾ وتضطرب تخفق

 أعماؽ القلب جذىا } حني { حناٌا َّل مثيل َّل مساوي ال نظٌر
 تنامى  جذرىا نمو       الحركة واَّلضطراب خفقة

 

  قصد اْلردفماذا قصد الشاعر بقوله : " دٌار المجد " ؟  * 

ٌّن ذلكوصؾ الّشاعر األردن بؤّنه مبعث للفخر  *   .  واالعتزاز فً ماضٌه وحاضره, ب

بّين الشاعر أّف لألردّف سيرة تاريخّية مشّرفة بمواقفو وبطوَّلت أبنائو، ويفخر الّشاعر براية اْلردّف ومجده ورفعتو، وماضيو من      
،  على مكانة اْلردف في التاريخ معركة مؤتة إلى معارؾ الثورة العربية الكبرى إلى بطوَّلت الكرامة ،وغيرىا من البطوَّلت التي تُدؿّ 

 ـ. 1920وسير أبطالو العظماء من مثل كايد مفلح عبيدات أوؿ شهيد أردني على أرض فلسطين عاـ 

  فسّجلنا لَك األسماَء ال تحصى" إلى عدد من الصفات والفضابل التً ٌمتاز بها  الّشاعر بقوله: " راشأ

ًنا داللتهاالكرامةاألردن, وسّمً بها, مثل قولنا: أردنُّ  ٌّ  .  , اذكر صفات أخرى تعرفها ارتبطت باألردّن  مب

 . غيرتهمدَّللة على شهامة رجالها و  : وةأردّن العزة والنخ 

 أىلو القويّة.    إرادةدَّللة على  :   أردّن أرض العزم   

ويتساءؿ الشاعر كيف يكوف مغترباَ والوطن رفض الشاعر فكرة اَّلغتراب  
 العرب.يسكن في داخلو بصحرائو وسهولو وبدوه وحضره وبوادي 
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 كما المعنى الذي أفاده قول الشاعر فً جملة: "حما "  الّدعاء لوطنو بالحماية.   ؟ هللا ٌا أردنُّ

 

ٌّن معنى كلّ منهما ( رإٌة , و) ( رإٌا بٌن استخدام ) ٌخلط بعض الناس *    ؟  ُعْد إلى المعجم, وب

 { الَمْرئيّ  إدراؾ }ما يُرى في اليقظة :  رإٌة       . ما يُرى في الّنـو: رإٌا 

 )؟ وّضح ذلك. أراده لتحّقق المعنى الذي  هل وّفق الّشاعر فً استخدام )رإٌا 

  أراده ، لذا فاستعمالها بهذه الصورة لم  يحّقق المعنى الذي  وأراد بها التطلع نحو أمر ما{  رؤيا} استخدـ الّشاعر 
 

 ؟وردت لفظة )الراٌات( ؼٌر مرة فً القصٌدة,  بٌن القٌم الوطنٌة السامٌة التً ترتبط بها 

 والّنصر والُهويّة الوطنّية.  والكرامةالرايات رمز لَلستقَلؿ والّرفعة والشرؼ      
 

  : ًوّضح الصور الفنٌة فً كلّ مما ٌل 

  صّور اْلردف باْلنساف الذي يحضن أبنائووأنت لنا بكلّ معالم الّدنا وتحضننا :  -

 صّور قلبو َمْسكًنا كبيًرا واْلردف يقيم فيو .:      وأّنك فً حناٌا القلب تسكننً  -

  صّور الوادي باْلنساف الذي لو قلب ينبض:                 وخفقة وادي العرب  -

  مما ٌلً : ما داللة كل  

 , والثورة العر بٌة الكبرىدَّللة على قيادة اْلردف للعربرافَعا راٌة العرب :  -

  دَّللة على كثرة الصفات الحسنة التي يقدمها اْلردفسّجلنا لك األسماء ال ُتحصى :  -

 مدى تعلق الّشاعر بوطنودَّللة على  :  القلب تسكننًأّنَك فً حناٌا  -
 

 ما داللة وجود السهل والصحراء مًعا فً وطن واحد فً قول الشاعر: " أحبَك فً الدنا سهبًل وصحراء"؟ *  

 ، ببدوه وحضره وكل فئاتووصحراءبلده المتنوعة؛ سهًَل  جغرافيةبمعنى أّف الشاعر يحّب        

 رْفض الّشاعر فكرَة االؼتراب الّنفسً.  ٌُدلُّ على استخرْج من القصٌدة ما 

 ". فكيف أكوف مغتربًا "  ما ٌدلّ على ذلك قوله :       

 ؟ بم ٌفتخر الشاعر فً هذا المقطع 

 مواقفو وبطوَّلت أبنائو - ٕ                 السيرة التاريخية لألردف - ٔ 

 اْلردف ومجده ورفعتو راية - ٗ            اْلبطاؿ  العظماء أبنائوسير  - 2

 
 بم وصؾ الشاعر األردن فً هذا المقطع؟ 

 في ماضيو وحاضره  واَّلعتزازوصفو بأنو مبعث للفخر 
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 فتخر الشاعر بالوطن وأبنابه عبر التارٌخ بما قدموه من تضحٌات تجاه الوطن " دلل على ذلك من النص"؟  ا 

 فسّجْلنا لَك اْلسماَء َّل ُتحصى ..بَل عددِ 

 أّن حب األردن ٌنمو مع التارٌخ والبنٌان والسٌر ,علل ذلك؟ ٌرى الشاعر 

 ْلف تاريخ اْلردف بما فيو من تضحيات أبنائو ، وتطور بنيانو وسير أبطالو نابع من حب أبنائو لو.

 الرايات (؟ عبلم ٌعود الضمٌر الهاء ) نعلٌها  

 النفي (؟ ما المعنى الذي خرج إلٌه االستفهام ) فكٌؾ أكون مؽتربا 

 طباؽ (؟ الفن الببلؼً بٌن كلمتً)سهل, صحراء ما 

  لهمما جذر كلمة ملهمة؟ (  ) 

 

  

 ُبَك قْد زرْعَت بهِ اتر

 بذوَر الُحبِّ خالدًة إلى األبدِ 

 لتعلَو فً سمابَِك أجملُ الراٌّاتِ 

َفرِ   رمُز الفخِر واإلٌماِن والظَّ

 

 فما أحسْسُت فً ٌومٍ 

 بؤّنً كْنُت مؽترًبا

 ألّنَك لْم تفارْقنً 

 كما روحً تنادُمنً

 كما ظلًّ تسٌُر معً

 

 ُر ٌا أردنُّ أسكُنها وتسُكننًافؤنَت الدّ 

 َسَكًنافِروحً ِما رأْت 

 سواَك...سواَك ٌا وطنً

 
 

  الرابعالمقطع  

:يقوؿ الشاعر أف تراب الوطن مزروع بالحب والخير ، وثمرة ىذا 
الحب أبناء يعشقوف اْلردف ويدافعوف عنو لتعلو رايتو رمزاً للنصر 

 واْليماف والفخر

ويؤكد مرة أخرى أنو وإف كاف بعيداً عن وطنو  ، رفض فكرة اَّلغتراب
فاْلردف لم يفارقو يوماً ، فهو كظلو يسير معو ، وكروحو تجالسو 

 . وتَلزمو
 

ويعود إلى فكرة التوحد مع الوطن ، فالوطن يسكن وجداف الشاعر 
 وروحو التي ما رأت يوماً سكناً أو ىدوء وطمأنينة مثلو.
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  لجذورالمفردات وا
 

 معناىا الكلمة معناىا الكلمة
 الفوز )بفتح الظاد(  الّظفر ىدوًءا وراحة سكًنا
 شعرتجذرىا ) حسس( أحسست باقية  خالدة

 ؼٌرك سواك )جذرها ندم( تسامرنً وتجالسنً تنادمنً

 

   : " دَّللة على استمرارية الحب للوطنما داللة قول الشاعر "  بذور الحّب خالدة  

  ًوضح الصور الفنٌة فً كلّ مما ٌل 

  الحب بالبذور التي تُزرع الشاعر الوطن بإنساف يزرع اْلرض وصور صّور :              قد ُزرَعْت به بذور الحب  ترابك  -

 صّور اْلردف بروحو كما صّوره أيًضا بصديق يسهر معو ويجالسو . :                    كما روحً تنادمنً  -

  صّور اْلردف بالظل الذي َّل يفارقو :                   كما ظلً تسٌر معً  -

 صّور اْلردف بالبيت الذي يسكنو الشاعر ، كما صّور قلبو بمكاف يعيش فيو اْلردف  : فؤنت الدار ٌا أردن أسكنها وتسكننً -

 :  فً ضوء المقطع الشعري الرابع, أجب عن األسبلة اآلتٌة * 

 تقَلؿ . سرفع الراية اْلردنية رمز اَّل الوطن مزروع بالحّب , ما ثمرة هذا الّزرع؟  -أ 

 . فً الوقت نفسه, وّضح هذا ٌرى الّشاعر أّنه بعٌد وقرٌب من وطنه -ب 

 الوطن يسير مع الّشاعر كظلو َّل يفارقو، ويجالسو كروحو، فهو بعيد جغرافيا عن وطنو، لكنو قريب منو نفسيا.   

 

  َسَكنا رأتْ د الّشاعر بقوله: " فروحً ما ماذا قص  -ج

 سواك ... سواَك ٌا وطنً"؟                                 

ْلنو َّل حياة للجسد من    -جسده ليعيش روح الّشاعر تسكن كانت لم يجد الّشاعر سكًنا يأوي إليو أفضل من وطنو، فإذا     

 فإّف ىذه الّروح َّل ترى الحياة إَّل في أرض الوطن.  -غير روح

 :  استخرْج من القصٌدة ما ٌُدلُّ على -5

 رْفض الّشاعر فكرَة االؼتراب الّنفسً.    -أ 

 " فما أحسست في يـو بأني كنت مغتربا." 

 الفتح ضبطها السليم } الَظفر {  ؟(  الظفر)  كلمة فً الظاء حرؾ اضبط 
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  . مثااًل  من القصٌدة على التكرار فً المعانً واألفكار, معلبًل  طِ أع - ب 

وأّنك في حنايا القلب تسكنني"، "وأنت الدار يا أردّف أسكنها وتسكنني"، " فروحي ما أرت سكًنا" ، دَّللة على أّف الوطن يسكن 

 ذات الّشاعر . في

 الخطاب ىذا القصٌدة؟ على األسلوب هذا ٌضفٌه الذي ما,  لئلنسان اإلنسان مخاطبة وطنه الشاعر خاطب 

 والوطن الشاعر بين اْلتصاؿ وعمق الشاعر نفس في الوطن حضور مدى عن و واحساسو العميق الشاعر وعي عن يكشف

 .الشعرية الصورة على جمالية يضفي وىذا

 العالم فأنت" "  تفارقني لم: "  الوجداني االبعد .ذلك على دلل,  والحركً الوجدانً ببعدٌه الوطن صورة برزت 

 " تنادمني روحي كما"  و"  أردف يا الحب أنت"  و"  والصور اْلفكار في والوجداف الطيف أنت"  و"  ذاتي في المزروع

 " الدنيا في طوفت إذا"  و"  اعصاراً  الليل رياح في سآتي"  و"  الشمس شعاع في سآتي: "  الحركي البعد أما

 " العرب وادي وخفقة" 

  ملتـز فهو جمالية صور في الشاعر عواطف بو امتزجت الوجداني البعد والوجدانٌة؟ الحركٌة األبعاد لهذه الفنً األثر ما 

 .الشعرية الصورة في الحيوية لبث،  لو ملبياً  الوجداني البعد مع منسجماً  جاء الحركي البعد أما،  إليو ينتمي الذي وطنو تجاه

  ن تحَتهما خ ٌْ ن اللت ٌْ   ط فً ما ٌؤتً: فِرق فً المعنى بٌن الكلمت

  " {   غيرؾَ } سواَؾ معناىا "                       ... سواَك ٌا وطنً.سواَك فروحً ما أرْت َسَكًنا   -أ 

 قال الشاعر:  -ب 

 { عود يتخذ من شجر اْلراؾ ونحوه ُيستاؾ بو} ما اخترُت من دوِن األناِم سواِك    ِسواِك لو ِصرُت من َسَقمً َشبٌَه      

  أّن الّشاعر جعلَ التراب والماء والّربٌع صورا ٌعّبر بها عن انتمابه إلى  ٌُدلُّ علىاستخرْج من القصٌدة ما

 وطنه. 

 سأجعل من ترابك إْذ تسامى خفقة الّصدر   

 وأنسج من ربيعك ما يخلد بهجة العمر".     ، وأغسل في مياىك ما يبّدد قسوة العمر    
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 أضؾ إلى معجمك اللّؽوّي : – ٔ

 : المْثل والمساوي  الّنظٌر                         : يُبعد    ٌبّدد
 : الحركة واَّلضطراب  الًخْفقة        : ُتسامرني وتجالسني  تناُمنً

 

 عد إلى أحد المعاجم , واستخرج معانً الكلمات التالٌة :  – ٕ

 الخياؿ الطائف ، وما يراه النائم ، والجمع أطياؼ .  :    الّطٌؾ -
 منبع الشعور . : الوجدان -
َفر -  الفوز . :    الظَّ
 

 ما الجذر اللّؽوي لكلّ من :  – ٖ

 جذرىا الّلغوّي } مّد أو مَدَد { : امتّدت   جذرىا الّلغوّي } َلِهَم {  : ُملهمة       شَعَع { جذرىا الّلغوّي } شّع أو  :  شعاع

ٌّن جمع كلّ من : الُبشرى و البِشارة . – ٗ  عد إلى المعجم الوسٌط , وتب

 جمعها } البشائر {  : البشارة /جمعها } الٌبَشر {  : الُبْشرى

 

 ما مفرد كلّ مّما ٌلً :  – ٘

ب  : مفرىا } الِمحنة { . الِمَحن           : مفردىا }  الرَّبوة { . ىالرُّ

ٌَر  : مفردىا } الحّد { . لحدودا           : مفردىا } السّْيرة { . السِّ

 } رإٌة { :  ,ٌخلط بعض الناس بٌن استخدام } رإٌا {  – ٙ

ٌّن معنى كلّ منهما . –أ   ُعد إلى المعجم , وب

 : معناىا } ما يُرى في الّنـو {  رإٌاـــ 
 وتكوف الرؤية أيضاً بمعنى التطلع واَّلعتقاد. يُرى في اليقظة { إدراؾ المرئّي : معناىا } ما  رإٌةـــ 

 

 هل وّفق الّشاعر فً استخدام } رإٌا { لتحقٌق المعنى الذي أراده ؟ وّضح إجابتك . –ب 

 استخدـ الشاعر } رؤيا { وأراد بها التطّلع نحو أمر ما ، لذا فاستعمالها لهذه الّصورة لم يحّقق المعنى الذي أراده .   
 
 

 المعجم والدِّاللة  
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 فّرق فً المعنى بٌن الكلمتٌن اللتٌن تحتهما خّط فً ما ٌؤتً :  – 9

 فروحً ما رأت َسَكًنا  –أ 

  {  سواؾ معناىا غيرؾ}                                            .... سواك ٌا وطنً ِسواكَ 
 قال الشاعر : –ب 

  } عود يتخذ من شجرة اْلراؾ ونحوه يستاؾ بو { اخترت من دون األنام ِسواك  ما  ِسواكشبٌه  من سقمً لو صرت

 

 
 األسبلة اآلتٌة : اقرأ المقطع الشعري األّول , ثّم أجب عن – ٔ

 عّبر الشاعر عن شوقه لوطنه , اذكر مظهرٌن لهذا الّشوق ؟ –أ 

 وطنو { ،  في } وأرسم رحلة الشوؽ { ، } ظَلؿ الّشوؽ تطلبني { ، } بشوؽ ثّم تحضنني { ، } كتابتو شعًرا
 إلى وطنو { ، } العودة إلى وطنو كّلما ناداه { . شوقو} ورسمو لوحًة في 

 

 الشاعر كلّ ما هو جمٌل من الكلمات لٌعّبر عن حّبه لوطنه , أٌن تجد ذلك فً المقطع ؟انتقى  –ب 

 " سأكتب كّل ما أىوى ، وما يحلو إلى الوطن " .  ً قوله :فجد ذلك ا

 األردّن بلد الخٌر مع قلة موارده : –ج 

 استخرج من المقطع ما ٌدلّ على ذلك ؟ – ٔ

 { دة لكّل من يحتاجو ويلجأ إليوالخير للبشر " } أي أّف اْلردّف بلد الخير والعطاء والمساعفي قولو : سأذكر أّنك البشرى ، وكّل 
  

 اذكر صوًرا من هذا الخٌر فً وقتنا الحاضر ؟  – ٕ

 يستقبل اْلردّف الَلجئين من مختلف مناطق الوطن العربّي ، ويقّدـ لهم العوف والّدعم .
 

 تلبٌة نداء الوطن  :ال تقُؾ العوابق أمام الشاعر فً  –د 

 كٌؾ عّبر الشاعر عن هذا المعنى ؟ – ٔ

في قولو : " سآتي حالما تدعو بَل خيل وَّل طير وَّل سفن " بمعنى أّف العوائق َّل تقف أماـ الشاعر في تلبية نداء وطنو حالما 
 وطن ، فهذا العائق َّل يقف حاجًزا أمامو . يدعوه ، حّتى وإف لم تتوافر لديو وسيلة للنقل بحًرا أو برِّا أو جوِّا تُِقلُُّو إلى ال

 عبلّم ٌدلّ ذلك ؟ – ٕ

 يدّؿ على شّدة شوقو لوطنو ، وتعّلقو بو . 
 

عّبر الشاعر عن التوّحد بٌن الذات  –أ :  آلتٌةأنعم النظر فً المقطع الشعرّي الثانً , ثّم أجب عن األسبلة ا – ٕ

ذات الشاعر تحيا في وطنو حتى لحظة   المشار إلٌه ؟ المقطعفً ضوء فهمك األسطر الشعرٌة فً  ذلك والوطن , وّضح
، قَدره ، وإف كاف بعيًدا عنو ، وىي حالو التحاـ وامتزاج بين ذات الشاعر وذات الوطن ، فالوطن أماـ مرأى الشاعر دائًما َّل يهوى غيره 

 . والوطن مّتحد في الشاعر وىو فيو " أنت أنا " 

ُل     الفَْيُم والتَّحلِي ْ
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 تضمن المقطع ما ٌدلّ على لهفه الشاعر , وشوقه إلى العودة إلى وطنه , أٌن تجد ذلك ؟ –ب 

 نجد ذلك في قولو : " سآتي إليك رياح الّليل إعصارًا ، وآتي في نسيم الفجر أحَلًما " . 
 

 استنتج ما ٌدلّ على مدى عمق ارتباط الشاعر بوطنه ؟ –ج 

اْلفكار والّصور " يعّبر عن مدى عمق ارتباطو في الوجداف  و" ، : أنت الطّيف أردفّ ما يدّؿ على ذلك قولو : " وأنت الحّب يا 
بوطنو ، فالوطن ىم منبع الشعور والملهم للشاعر ، وىو كّل اْلفكار والصور في مخيلة الشاعر ، وىو حاضر في وجداف الشاعر 

 وإْف كاف بعيًدا عنو . 
 اقرأ المقطع الشعرّي الثالث , ثّم أجب عن األسبلة اآلتٌة : – ٖ

 وصؾ الشاعر األردّن بؤّنه مبعث للفخر واالعتزاز فً ماضٌه وحاضره . بٌن ذلك ؟ –أ 

معركة  بّين الشاعر أّف لألردّف سيرة تاريخّية مشّرفة بمواقفو وبطوَّلت أبنائو، ويفخر الّشاعر براية اْلردّف ومجده ورفعتو، وماضيو من
مؤتة إلى معارؾ الثورة العربية الكبرى إلى بطوَّلت الكرامة ،وغيرىا من البطوَّلت التي تُدّؿ على مكانة اْلردف في التاريخ، وسير 

 ـ. 1920أبطالو العظماء من مثل كايد مفلح عبيدات أوؿ شهيد أردني على أرض فلسطين عاـ 

فسّجلنا لَك األسماَء ال تحصى" إلى عدد من الصفات والفضابل التً ٌمتاز بها األردن,  أشار الّشاعر بقوله: " -ب 
ًنا داللتها .  ٌّ  وسّمً بها, مثل قولنا: أردنُّ الكرامة , اذكر صفات أخرى تعرفها ارتبطت باألردّن  مب

 ، دَّللة على شهامة رجالها وعزىم . وةأردّف العزة والنخ   
: دَّل     لة على إرادة أىلو القويّة .  أردّف أرض العـز

  

 فً ضوء المقطع الشعري الرابع, أجب عن األسبلة اآلتٌة:  - ٗ

 .  والنصر والفخر تقَلؿسرفع الراية اْلردنية رمز اَّل  الوطن مزروع بالحّب , ما ثمرة هذا الّزرع؟  -أ 

 ٌرى الّشاعر أّنه بعٌد وقرٌب من وطنه فً الوقت نفسه, وّضح هذا.  -ب 

  الوطن يسير مع الّشاعر كظلو َّل يفارقو، ويجالسو كروحو، فهو بعيد جغرافيا عن وطنو، لكنو قريب منو نفسيا. 

 ْت َسَكنا رأماذا قصد الّشاعر بقوله: " فروحً ما   -ج
 سواك ... سواَك ٌا وطنً"؟                              

ر ْلنو َّل حياة للجسد من غي   -جسده ليعيش روح الّشاعر تسكن تلم يجد الّشاعر سكًنا يأوي إليو أفضل من وطنو، فإذا كان   
 فإّف ىذه الّروح َّل ترى الحياة إَّل في أرض الوطن.  -روح

 

 استخرج من القصٌدة ما ٌدلّ على : – ٘

 " فما أحسست في يـو بأني كنت مغتربا."  " فكيف أكوف مغتربًا "  رفض الشاعر فكرة االؼتراب الّنفسً ؟  –أ 

 " وأطوي رحلة اْلوجاع والِمَحن " ؟  أّن الوطن باعث السرور فً نفس الشاعر , ومخّفؾ وطؤة ألمه  –ب 
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سواؾ مدى ، وأحيا فيك حّتى لحظة  َّل أىوى  " سأبقى فيك  أّن حّب الوطن ٌتنامى فً نفس الّشاعر حّتى مماته ؟ –ج 

 الَقَدر " 

 أّن الشاعر جعل التراب والماء والّربٌع صوًرا ٌعّبر بها عن انتمابه إلى وطنه ؟ –د 

 " سأجعل من ترابك إْذ تسامى خفقة الّصدر 

 وأغسل في مياىك ما يبّدد قسوة العمر  

 وأنسج من ربيعك ما يخّلد بهجة العمر "  
 

 أعِط مثااًل من القصٌدة على التكرار فً المعانً واألفكار , معلبًّل ؟ – ٙ

داللة على أّن " وأّنك في حنايا القلب تسكنني " ، " وأنت يا أردّف أسكنها وتسكنني " ، " فروحي ما رأت سكًنا " ،  -

 الوطن ٌسكن ذات الشاعر .

 .  داللة على تؤكٌد التوّحد مع ذات الوطن" أحيا فيك " و " سأبقى فيك " و " أنت أنا " ،  -
 

ٌّن القٌم الوطنٌة الّسامٌة التً ترتبط بها ؟ وردت لفظة  " الراٌات " ؼٌر مّرة فً – 9  القصٌدة , ب

 الرايات رمز لَلستقَلؿ والّرفعة والّشرؼ والكرامة والنصر والهوية الوطنية .
 

ُ  عنه  -َعْن أَنٍس  - 8 ًَ هللاَّ ًَّ   -رِض بِ ِه َوَسلَم  -أنَّ النَّ ٌْ َ  َعل ُّ لى هللاَّ ِت ارإِلى ُجدُ   َظرَكاَن إَِذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر َفنَ  -صَّ

ٍة َحرَكَها ِمْن ُحبَِها. )متفق علٌه( .   اْلَمِدٌَنِة أْوَضَع راحلته  بٌن عبلقة النص بمضمون الحدٌث َوِاْن َكاَن َعلى َدابَّ

 ؟ الشرٌؾ.

 في رياِح الليِل إعصارًا .  آتي: سالشاعرالعَلقة حّب الوطن، والحنين إليو، وتعّجل العودة إليو. كقوؿ 

 أوضع راحلتو: جعلها تسرع() 

 ما الذي زاد من تعلق الشاعر بوطنه, من وجهة نظرك؟  - 7

 تجربة الغربة واَّلبتعاد عن الوطن، ومعاناة الشاعر في البعد عنو، واشتياقو إليو .

  يترؾ للطالب.أي مقاطع القصٌدة أحبها إلٌك, ولماذا؟  - ٓٔ

  يترؾ للطّالب.بها عن انتمابك إلى وطنَك. اذكر صورا ومواقؾ من حٌاتك ٌمكن أن تعّبر  -ٔٔ

 

ٌّن  -ٕٔ بدت عبلقة الشاعر كؤّنها عبلقة طفل بؤّمه أو محّب بحبٌبه, هل ٌماثل الوطن األّم أو الحبٌب فً هذا؟ ب

ير واْلماف، خلاالوطن يحتضن أبناءه في أرض واحدة، كما تحتضن اْلـ أطفالها في بيت واحد، وىو الحبيب الذي يحمل    . رأٌك
   وٌترك أًٌضا للطالب.وىو الجذر واْلصل ومنبع الذكريات. 
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 أحب الشاعر وطنه بمسوغ ومن ؼٌر مسوغ, فهل ٌحتاج الوطن إلى مسوؼات لهذا الحب؟ بٌن وجهة نظرك. -ٖٔ

 بوا في ربوعها.َّل يحتاج الوطن لمسوغ حتى يحّبو أبناؤه، فهو اْلرض التي نشأ عليها أبناؤىا، وشربوا من مائها ،ولع   
 

 ظهرت حالة التوّحد بٌن الشاعر ووطنه واضحة فً القصٌدة : – ٗٔ

ة ؟ علل إجابتك موافًقا أو مخالًفا . –أ  ٌّ  هل تعّد هذه الحالة من المبالؽات الشعر

الطبيعي أف يحّب اْلنساف أجدىا مبالغة مقبولة ، فمبالغة الشاعر في توّحده مع وطنو جاءت نتيجة َّلبتعاده عنو وشوقو إليو ، ومن 
 اْلرض التي نشأ عليها ، ويصبح جزًءا منها َّل ينفصل عنها .

 
  تترؾ اْلجابة للطالب  إلى أّي حّد تشارك الشاعر هذه الحالة ؟ –ب 

 
  

 وّضح الصورة الفنٌة فً كلّ عبارة من العبارات اآلتٌة : – ٔ

 " وأرسم لوحة للشوق تسكن رحلة الزمن "  –أ 

 إلى كتابتها . شوقو لوحة جميلة ، دفعو في وطنو التي كتبها قصيدتو صّور  
 ظبلل الشوق تطلبنً "  ت" فآتً كلّما هتف –ب 

 صّور الشاعر شوقو لوطنو ظَلًَّل تَلزمو ، وصّور الظَلؿ أشخاًصا تناديو وتطلبو .   
 ت ذراُعك كً تعانقنً " " وآتً كلّما امتدّ  –ج 

 صّور الشاعر الوطن إنسانًا يمّد ذراعيو ليعانقو .   
ْهُر تسؤلنً " . –د   " سآتً كلّما نهضْت ُرباك الطُّ

 صّور الشاعر الجباؿ في وطنو أشخاًصا تسألو العودة .   
 " ُتراُبك قد زرْعَت به بذور الحّب خالدة "  -هـ 

 يزرع اْلرض ، وصّور الحب بذورًا تُزرع .صّور الّشاعر الوطن إنسانًا    
 

 ما داللة كلّ من : – ٕ

 دَّللة على قرار العودة إلى الوطن بعد أف أتعبتو الغربة .         لِمَحِن " ا" وأطوي رحلة األٌام واألوجاع و –أ 

 . دَّللة على مدى تعّلق الشاعر بوطنو                  " أّنك فً حناٌا القلب تسكننً "  –ب 

 دَّللة على عودة الشاعر إلى وطنو في كّل الظروؼ .   " سآتً فً شعاع الّشمس والّظلماء والقمر "  –ج 

 و .لدَّللة على حضور الوطن في نفس الشاعر وفي مخيلتو وعق   " أنت الطٌؾ والوجدان فً األفكار والّصور "  –د 

 ة على أّف حب الوطن متبادؿ بين الشاعر ووطنو  دَّلل           " وأرفع راٌة للحب أحملها وتحملنً "  -هـ 

 

  التذّوق الجمالّي  
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 ما الؽرض من : – ٖ

 تكرار ال النافٌة فً قوله " ببل خٌل , وال طٌر , وال سفن " . –أ 

 دة الشاعر إلى وطنو متحققة مع نفي وجود وسيلة تقّلو . و تأكيًدا للنفي ، بمعنى ع

 عل , سؤبقى " .استخدام " السٌن " فً قوله : " سؤذكر , سآتً , سؤج –ب 

 السين تدّؿ على المستقبل القريب ، بمعنى تحقق إنجاز ىذه اْلفعاؿ في القريب .

 ما قٌمة توظٌؾ الشاعر أفعااًل من مثل : " تسامى , تعلو , تنامى  " ؟  – ٗ

 اْلردف.يب ىذه اْلفعاؿ فيها معنى السمّو والرفعة والنمّو ، وىي صفات الوطن الذي اشتاؽ إليو الشاعر ؛ وطنو الحب

 . وّضح داللة ذلك ؟ اً فً القصٌدةّ االّتكاء على عناصر الطبٌعة جلٌظهر – ٘

رية و سهًَل ، صحراء " ، عناصر الطبيعة جاءت منسجمة مع التجربة الشع الليل ،  " رباؾ ، الشمس ، القمر ، الّربى ، ربيعك ،   
غربتو خارج حدود الوطن ،وكشفت عن تعّلقو بو ْلّف ىذه العناصر لدى الشاعر ، فأظهرت شوؽ الشاعر، الذي أشّد ما يكوف في 

 .  اً جزء من وطنو ، فعّبر بها عن حّبو لوطنو بعيًدا كاف أـ قريب
 
 برزت صور الوطن ببعدٌه الوجدانً والحركً : – ٙ

 دلّل على ذلك من النص ؟ –أ 

اْلفكار والّصور " ، " أنت الحّب يا أردّف " ، " كما روحي منها " لم تفارقني " ، " أنت الطيف والوجداف في البعد الوجدانً :
 تنادمني " ، " فأنت العالم المزروع في ذاتي " .

ا "  ي" ، " سآتي في رياح الليل إعصارًا " ، " إذا طّوفت في الدُّن والظلماء والقمر منها " سآتي في شعاع الشمس البعد الحركً :
 ديار المجد " .  " وخفقة وادي العرب " ، " لتخفق في

 

 ما األثر الفنً لؤلبعاد الحركٌة والوجدانٌة فً النص ؟ –ب 

 بإخَلص وصدؽ . إليو  البعد الوجداني امتزجت بو عواطف الشاعر في صور جمالية فهو ملتـز تجاه وطنو الذي ينتمي
 رة الشعريّة . أّما البعد الحركي جاء منسجًما مع البعد الوجداني ملبًيا لو ، لبث الحيوية في الصو 

 

 هل نجح الشاعر فً المراوحة بٌن عواطؾ الشوق والفخر واالنتماء فً رأٌك ؟ بٌن ذلك . – 9

 نعم ، فقد ظهر الشاعر مشتاقًا لوطنو ، فخورًا ببطوَّلتو ، صادقًا في انتمائو إليو .   

 ؟ أحّبك فً الّدنا سهبًل وصحراء " ما داللة وجود السهل والصحراء مًعا فً وطن واحد فً قول الشاعر : " – 8

 بمعنى أّف الشاعر يحّب جغرافية بلده المتنوعة ؛ سهًَل وصحراء ، ببدوه وحضره وكل فئاتو  .

 الدعاء لوطنو بالحماية . ما المعنى الذي أفاده قول الشاعر فً جملة : " حماك هللا ٌا أردّن " ؟ – 7
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 خاطب الشاعر وطنه مخاطبة اإلنسان لئلنسان, ما الذي ٌضفٌه هذا األسلوب على القصٌدة  من وجهة نظره؟  – ٓٔ

الوطن في نفس الّشاعر،   طاب يكشف عن وعي الّشاعر العميق بالمكاف وإحساسو بو، وارتباطو، وعن مدى حضورخلىذا ا 

ا في شكل مناجاة أو يلى أف يتجو بلغتو اتجاًىا تشخيصوعمق اَّلتصاؿ بين الشاعر ووطنو كأنّو شخص يكلمو، مما دفع  الشاعر إ

 مخاطبة ذاتّية للوطن.   

 الداخلّية . الّصورة الشعرية في القصيدة، ويجعلها أكثر قدرة على التعبير عن المشاعرى وىذا يضفي جمالية عل
 

 
 

 أعرب ما تحَتُه خط فٌما ٌلً:  -

َك لْن تخْ فً  تْمشوال }قال تعالى:  - أ   {رَق اأْلْرَض َولْن تْبلَػ الجَبالَ ُطواًل اأْلْرض َمَرًحا ِإنَّ

 فعل مضارع مجزـو وعَلمة جزمو حذؼ حرؼ العلة )الياء(من آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. 

ا أْن  }قال تعالى: -ب ا ُموسى إمَّ ٌَ ًَ َقالوا  ا أْن نكوَن أّول من ألقى   ُتْلقِ   {َوإمَّ

 نت. فعل مضارع منصوب وعَلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أ

َما  }قال تعالى:  -ج  َ َعِزٌز َؼفوٌر  ٌَْخشىإنَّ َّ َ ِمْن ِعباِدِه الُعلماُء  إنَّ هللاَّ َّ   {هللاَّ

 . .فعل مضارع مرفوع وعَلمة رفعو الضمة المقدرة على آخره  

ٌُوّرثه". ٌوصٌقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: " ما زال جبرٌل -د   نً بالجار حتى ظننُت أّنه س

والنوف للوقاية  والفاعل ضمير مستتر تقدير ىويوصي: فعل مضارع مرفوع وعَلمة رفعو الضمة المقدرة على آخره ،

 .  حرؼ َّل محل لو من اْلعراب والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعوؿ بو 

 :قال أبو العتاهٌة -ه

َش إاّل الُمساِمُح  ٌْصُؾ إذا ضاَق َصْدُر المرِء لْم  ٌْ ُشُه     وَما ٌستِطٌُب الَع ٌْ  َع

 فعل مضارع مجزـو وعَلمة جزمو حذؼ حرؼ العلة )الواو( من آخره.  

 علل حذؾ ألؾ الفعل الذي تحَته خط فً قول أبً األسود الدإلً:  -ٕ

َك إذا َفعلَت عظٌُم   تْنَه ال        ٌْ ًَ مثلُه         عاٌر عل  عْن ُخلٍق وتؤْت

 .   ن آخره رع المعتل اْلخر حذؼ حرؼ العلة م/ عَلمة جـز الفعل المضا (الناىية َّل مجزـو بػ ) وْلن

 نياية الدوسية  إعراب الفعل المضارع المعتلّ اآلخرطالع شرح  

 نياية
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 اضبط آخر ما تحَته خط ضبًطا سلًٌما:   - ٖ

 تؤدَي()   الضبط الفتحةواجباتك بانتظام.  إديَ تاحرص على أْن 

 

  ُعْد إلى المقطعٌن الشعرٌٌن األول والرابع واستخرج منهما الفعل المضارع المعتل اآلخر, وأعربه.  -4

 . والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا وعَلمة رفعو الضمة المقدرة على آخره، مرفوعفعل مضارع   :  أهوى
 . فعل مضارع مرفوع وعَلمة رفعو الضمة المقدرة على آخره، ،والفاعل ضمير مستتر تقديره ىو :   ٌحلو
 .  فعل مضارع مرفوع وعَلمة رفعو الضمة المقدرة على آخره ، ،والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا :    آتً

 .  رة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أناقدفعل مضارع مرفوع وعَلمة رفعو الضمة الم : أطوي
 .  فعل مضارع مرفوع وعَلمة رفعو الضمة المقدرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت : تدعو
  اْلعرابالَلـ: َّلـ اْلمر، حرؼ جـز مبني على الكسر، َّل محّل لو من :   لتبقَ 
 فعل مضارع مجزـو وعَلمة جزمو حذؼ حرؼ العلة )اْللف( من آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. :    تبقَ 

  الَلـ: َّلـ التعليل، حرؼ مبني على الكسر، َّل محّل لو من اْلعراب.  : لتعلوَ 
 فعل مضارع منصوب وعَلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره. : تعلوَ 

 
 
 

 نياية الدوسية  ومصدر الييئةمصدر المرّة  طالع شر ح  
 

 

 

 ى,  زار, سعى. ُصْػ اسم المرة من األفعال اآلتٌة: نزل, أجاب, باع, ؼطّ  - ٔ

 نَػْزلة، إجابة واحدة، بَػْيعة، تغطية واحدة، َزْورة، َسْعية.                                                  

 , وقؾ  .  األفعال اآلتٌة: ماَت, هزَّ ُصْػ اسم الهٌبة من - ٕ

 ِميتة، ِىزة، ِوْقفة.                                                  

 عٌن اسم الهٌبة واسم المرة فً ما ٌؤتً:  - ٖ

َحًة َواِحَدًة َفإَِذا  " : قال تعالى  - أ ٌْ َنا ُمْحَضُروإْن َكاَنْت إالَّ َص ٌْ حة واحدة}     "  نَ ُهْم َجِمٌٌع لَد ٌْ  { مرة اسم َص

 التدريبات  
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 { ىيئة  اسم  خٌفة}      "   مالوا ال تخْؾ وبّشروهُ بؽبلم علٌفؤوجس منهم ِخٌفة ق " قال تعالى: : -ب

 {  مرة   اسم   ّزلة}                                                        ال تجاِؾ أخاَك إْن بدْت منُه َزلًة.    -جـ

 { مرة  اسم   ْرمٌة }                                                                    رّب َرْمٌٍة من ؼٌر راٍم.    -د

 {  ىيئة اسم  ِكٌلةٍ }                                                              ؟    ا وسوَء ِكٌلةٍ َحَشفً  أ -هـ

  { ىيئة اسم ِعٌشة}                                                      ٌعٌُش المإمن ِعٌشًة كرٌمًة.     -و

   

 :  اضبط )فاء(كل كلمة تحَتها خط بما ٌتناسب والمعنى المقصود فً ما ٌؤتً- ٗ

 قال أبو تّمام:  - أ

 الَهِرِم  مشٌةالّدهِر وهو فتى      حتى ؼدا الّدهُر ٌمشً  َمْجٌد َرعى َتلعات

 ِمْشَيَة : ْلنها اسم ىيئة.  

ًُّ بُن الَجْهم:  - ب  قال عل

َربا   لجلسة  َمع أدٌٍب فً ُمذاَكَرٍة                أنفً بِها الَهمَّ أْو استجلُب الطَّ

 لَجلَسٍة : ْلنها اسم مرة. 

 َخْفَقة.  ُعْد إلى المقطع الشعري الثالث, واستخرج منه اسم مرة . -٘
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 طبلع طسق الحعلن على الحمطٍع العسّظً يف ادللحك ًِبٌة الدّسٍة 

 
  

                        
  فعولُ     ُمَفاَعَلُتن    ُمَفاَعلَُتن         بحوُر الّشعِر وافُرها جمٌلُ  

 ٮـ  ٮ/  - ٮ ٮ ـ ٮ/  - ٮ ٮ ـ ٮ                                                      

                                                   

 
 

  : هً ةفرعٌ ة} تفعٌلة الحشو { , لها صور الوافر بحر{ تفعٌلة ربٌسٌة فً  -ٮ  ٮ ـ ٮ}   ُمَفاَعلَُتن

 {ٮ ـ  ـ    فعولن}    وتفعٌلة  .         { ـ  ـ  ٮ ـ   } ُمَفاَعْلُتن

 

                                                  

 

   ًٌجب التركٌز فً هذا البحر جٌداً فٌجب التؤكد أنه لٌس طوٌل وال متقارب وال خفٌؾ ألنه ٌتشابه كثٌراً ف
 .التفعٌبلت بٌنهما فنجعله دابماً خٌاراً أخٌراً 

 

  لمعرفة بحر الوافر ٌجب علٌنا حفظ شكل التفعٌبلت بعد التؤكد بؤنه لٌس طوٌل وال متقارب وال خفٌؾ فإذا
 هذا  الشكل )  ب ــ ب ب ــ ب( أو بهذا الشكل ) ب ــ ــ ــ( فٌكون البحر وافراً .بدأت المقاطع ب

 

  فطرٌقة فصل التفعٌبلت فً بحر الوافر خمس مقاطع إذا بدأت بهذا الشكل )  ب ــ ب ب ــ ب( أو أربع
الثالثة ثبلث مقاطع إذا بدأت بهذا الشكل ) ب ــ ــ ــ( والتفعٌلة الثانٌة أربع أو خمس مقاطع والتفعٌلة 

   .ألن بداٌة مقاطعه تشبه المتقارب ٌجب اإلنتباه جٌداً جٌداً مقاطع وله مجزوء. 
 

 ــ      السابع والمقطع/         ب   الرابع والمقطع/      ب   األول المقطع فٌكون 

 ــ      السابع والمقطع/         ــ   الرابع والمقطع/      ب   األول المقطع فٌكون  أو  

 ب      السابع والمقطع/         ــ   الرابع والمقطع/      ب   األول المقطع فٌكون  أو 
 

 

 الوافربحر       

 مفتاح بحر الوافر

 طرٌقة كشفه وفصل التفعٌبلت
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 َوِضْعُت وفً ٌدي الكْنُز الّثمٌنُ     َظِمْبُت وفً َفمً األَدُب الُمَصّفى     
 زث/ث/مً/ نو و/فً/ي/دل/كن/ و/ضع/ت/          فى        /صؾ / م ُت/ َو/ فً/ ؾ/مل/ أ/ د/ بل / ظ/ ما/

 - -ٮ /   - - -ٮ /    -ٮ  ٮ ـ ٮ                 - -ٮ /  -ٮ  ٮ ـ ٮ/  -ٮ  ٮ ـ ٮ

 فعولن   /ُمَفاَعْلُتن      /فعولن               ُمَفاَعلَُتن     / ُمَفاَعلَُتن     /ُمَفاَعلَُتن      
 
 
 

ْهِر عندي كلَّ بْنٍت    حاِم               أبِنَت الدَّ َؾ وَصْلِت أنِت مَن الزِّ ٌْ  فك
 ز / حا / مً أ / بن / تد / ده / ر / عن / دي / كل / ل / بن / تن                                ؾ / كً / ؾ / و / صل / ت / أن / ت / م / نز / 

 - -ٮ /  -ٮ  ٮ ـ ٮ/   -ٮ  ٮ ـ ٮ                     - -ٮ /  ـ ـ  ٮ ـ /  ـ  ـ ٮ ـ                    

 فعولن       ُمَفاَعلَُتن             ُمَفاَعلَُتنفعولن                        ُمَفاَعْلُتن    ُمَفاَعْلُتن

 

 

َمّنً    لُ المطالِِب بالتَّ ٌْ نٌا ِؼبلبا خَ ولكْن ُتإْ            وما َن  ُذ الدُّ

 و/َّل/كن/تؤ/خ/ذد/دف/يا/غ/َّل/با                                 و/ ما/ني/لل/ـ/طا/ؿ/ب/بت/ت/من/ني

     - - ٮ/  ـ  ـ  ـ ٮ/  ـ  ـ  ـ ٮ                  - - ٮ/  ـ ٮ ٮ ـ ٮ/  ـ  ـ  ـ ٮ

                     فعولن   / ُمَفاَعْلُتن   / ُمَفاَعْلُتن              فعولن  /   ُمَفاَعلَُتن /  ُمَفاَعْلُتن

 

 لعلَّ على الَجَماِل لُه ِعتابا          بل وتابا   سَ  داةَ وا قلبً ؼَ لُ سَ 

     - -ٮ /  ـ ٮ ٮ ـ ٮ/  ـ ٮ ٮ ـ ٮ        - -ٮ /  ـ ٮ ٮ ـ ٮ/  ـ  ـ ٮ ـ      

 فعولن   /  ُمَفاَعلَُتن     /   ُمَفاَعَلُتن      فعولن  /   ُمَفاَعلَُتن    / ُمَفاَعْلُتن    

، وبو يصبح  وىنا تحذؼ تفعيلة ) فعولن( أي نقصاف تفعيلة من تفعيَلت الّصدر وأخرى من تفعيَلت العجز        
 ُمَفاَعلَُتن    ُمَفاَعلَُتن          ُمَفاَعلَُتن    ُمَفاَعلَُتن {  }  عدد التفعيَلت أربع تفعيَلت ، لكّل شطٍر تفعيلتاف 

ًَ  أٌخ   َنَسبُ    مْثلِهِ    صداَقةُ       أَدُب       عْنَدهُ   لِ

 أ / خن / ل / ي / عن / د / هو / أ / د / بو                   ص / دا / ق / ة / مث / ل / هً / ن / س / بو

 -ٮ   ٮ ٮ ـ  /  -ٮ   ٮ ٮ ـ               -ٮ  ٮ ـ ٮ /  - ٮ  ٮ ـ ٮ

 ُمَفاَعلَُتن      ُمَفاَعلَُتن                ُمَفاَعلَُتن          ُمَفاَعلَُتن

 

ٌّة هامة { بما ٌتناسب مع المقاطع الصوتٌة ؛  : ٌجب على الطالب أن ٌضبط " الم " تفعٌلة } مفاعلتن مبلحظة وزار
 ألّن ذلك شرط لصّحة اإلجابة فً الوزارة , فإذا ترك الطالب " الم " التفعٌلة دون ضبط تعتبر إجابته خاطبة 

 

     مفاعْلتن            مفاعلَتن                مفاعلتن                 مفاعلتن  
 ٮ ـ  ـ  ـ                      -ٮ ـ ٮ ٮ                      ٮ ـ  ـ  ـ                     -ٮ ـ ٮ ٮ 

 بحر الوافر  مجزوء
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 القْلبُ   لِِذْكِرها  َفَحنَّ          موقِِعها    لِِذْكرِ   أِرْقتُ                           

 / ق / ع / ها                   ؾ / حن / ن / ل / ذك / ر / هل / قل / بو  أ / رق / ت / ل / ذك / ر / مو                                                  

  ـ  ـ ٮ ـ  /  -ٮ   ٮ ٮ ـ               -ٮ   ٮ ٮ ـ  / - ٮ  ٮ ـ ٮ                                   

   ُمَفاَعْلُتن     ُمَفاَعلَُتن                ُمَفاَعلَُتن      ُمَفاَعلَُتن                               
 

 

  

 قّطع األبٌات اآلتٌة من بحر الوافر , واذكر تفعٌبلتها , ممًٌزا الوافر من مجزوبه :  – ٔ

 ٠ْمَشةْ        الٚ      ال ٠َْذٔٛ ٚ     ٠أرٟ           ال     اٌّصْجرُ     ٚ٘زا 

 ـ ـ  ٮ ـ /  ـ  ـ ٮ ـ                     ـ ـ  ٮ ـ /  ـ  ـ ٮ ـ        

ٍْزُٓ    فَبَػ ٍْزُٓ ُِ فَبَػ ُِ ٍْزُٓ                  /    فَبَػ ٍْزُٓ ُِ فَبَػ ُِ    /  

 

ٍْذَ   ِب  إرا ْٓ       زظًّب      ١ٔبندُ   ِٓ  ِٔ ِّٟ    فأَْزِغ  ٌٍفم١ِشِ    ٚ    ٌٍغٕ

 - -ٮ /  ـ ٮ ٮ ـ ٮ/  ـ  ـ ٮ ـ             - -ٮ /  ـ ـ  ٮ ـ /  ـ  ـ ٮ ـ  

ٍْزُٓ  فَبَػ ٍْزُٓ ُِ فَبَػ ُِ ٍْزُٓ  /  /    فَبَػ ُِ فَبَػٍَزُٓ/   فؼٌٛٓ                     /  فؼٌٛٓ                 ُِ

 

ُْ    إرا ِْٚصُٖ  فََذْػُٗ          ش١ْئًب   ِطغْ زَ رغْ    ٌ          رغزط١غُ    ِب   إٌٝ   ٚخب

 - -ٮ /  ـ ـ  ٮ ـ /  ـ  ـ ٮ ـ             - -ٮ /  ـ ـ  ٮ ـ /  ـ  ـ ٮ ـ 

ٍْزُٓ فَبَػ ٍْزُٓ ُِ فَبَػ ُِ ٍْزُٓ /    فَبَػ ُِ ٍْزُٓ /   فؼٌٛٓ       فَبَػ ُِ  /   فؼٌٛٓ       /   

 

 َٟ ْٕجُذُ   األْخالقُ    ٘ ْىُشِبدِ   ثِّبءِ   ُعم١َِْذ   إرا  وبٌّٕجبِد         رَ َّ  اٌ

        - -ٮ  / ـ  ـ ٮ ـ  /ـ ٮ ٮ ـ ٮ        - -ٮ /  ـ ٮ ٮ ـ ٮ/  ـ  ـ ٮ ـ 

ٍْزُٓ  /  فَبَػ فَبَػٍَزُُِٓ فَبَػٍَزُٓ   /  فؼٌٛٓ       ُِ ٍْزُٓ  / ُِ فَبَػ     / فؼٌٛٓ  ُِ

            

 

   

 التدريبات  

 مجزوء الوافر

 الوافر التام

 الوافر التام

 الوافر التام
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ْٓ     أ٠ب  ُْٕٗ             خبءٟٔ    َِ َصجب     ٠شزىٟ     وزبة      ِِ َٛ  اٌ

 ـ ٮ ٮ ـ ٮ/  ـ  ـ ٮ ـ                           ـ ـ  ٮ ـ /  ـ  ـ ٮ ـ    

ٍْزُٓ      فَبَػ ٍْزُٓ ُِ فَبَػ ُِ ٍْزُٓ  /                  /    فَبَػ فَبَػٍَزُُِٓ ُِ    

 

ُْ أََس فٟ ُػ١ِٛة إٌّبط ش١ئًب       ٌَٚ    َٓ َِ وْٕمِص اٌمبدس٠  ػٍٝ اٌزّّب

   - -ٮ /  ـ ٮ ٮ ـ ٮ/  ـ  ـ ٮ ـ          - -ٮ  / ـ  ـ ٮ ـ  /ـ ٮ ٮ ـ ٮ

فَبَػٍَزُٓ ٍْزُٓ  / فؼٌٛٓ  ُِ فَبَػ ُِ ٍْزُٓ  /       /   فَبَػ فَبَػٍَزُُِٓ  /  فؼٌٛٓ                     ُِ

 افصل بٌن شطري كل بٌٍت من األبٌات التالٌة : – ٕ

ْهرِ      اْبتساُم    لقْد َحُسنْت بَك األوقاُت حتى كؤّنَك فً  َفِم  الدَّ

ْهرِ                 لقْد َحُسنْت بَك األوقاُت حتى    اْبتساُم    كؤّنَك فً  َفِم  الدَّ

ا للمدارِس ِمْن رٌاٍض     ًٌ   ازُهور  ِمْنكمْ   أنبتتْ   قدْ   لنا  َفُسْق

ا للمدارِس ِمْن رٌاٍض  ًٌ   ازُهور  ِمْنكمْ   أنبتتْ   قدْ   لنا                   َفُسْق

ٌُردِّ  الَمقاِصَد   لػَ فما ب     َسدًٌدا   َنَظرا  ؼدٍ   ُد فًؼٌُر ساٍع 

ُد فً                  ؼٌُر ساعٍ  الَمقاِصَد   فما بلػَ   َسدًٌدا  َنَظرا  ؼدٍ   ٌُردِّ

 في األبيات اآلتية:  يالعروضغ بالكممة المناسبة؛ ليستقيم الوزن راامأل الف-3

 َفيْل تَرَك الجماُل لُو صوابا             وُيْسأُل في ....... ذو صواٍب 
 ِي رأال -د         الَحواِدثِ  -جـالَمْوضوِع        -الُمْشِكلِة       ب -أ

 

 لسانَي بالقريِض وبالَقوافي           وباألْشعاِر أْمَيُر في..............  -
 الَقْوِؿ   -الِحْكَمِة         د -التأثيِر             جػ -ب     ِص  الَؽوا-أ  
 

 َعَسى الكْرُب الذي أْمَسْيُت فيِو          َيكوُن ........ فَرٌج َقريُب         -
  هُ منتها -ِو              دفي -جػ          َوراَءهُ  -ببَػْعَدُه            -أ

 
 
 
 

 مجزوء الوافر

 الوافر التام
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   فعولن  فعولن  فعولن  فعولٌ    عن المتقارب قال الخلٌل                

 ٮـ  ٮ/  ٮ ـ ـ / ٮ ـ ـ / ٮ ـ ـ                    

 
                                               

 {  ٮ ـ} فعو        {      ٮ ـ{      فعولْ }  ٮ ٮ ـفعولُ }                                                

 
 
 
 

    ٮ/    والمقطع السابع  ٮ/   والمقطع الرابع      ٮفٌكون المقطع األول    

  أربع تفعٌبلت طرٌقة فصل التفعٌبلت فً بحر المتقارب كل ثبلث  مقاطع وله
 .فً المتقارب التام  وفً المجزوء ثبلث تفعٌبلت

 
 

 

 
 

 الَكماِل  َبْدَر   الُحْسنِ   فً  فُْقتَ  لََقْد        الِهبلِل         بَ تِرْ   الّسنّ   فً  ُكْنتَ   لَبِنْ  -ٔ
 / ك / ما / لً  ل / بن/ كن / ت / فس / سن / ن / تر / بل / ه / ال / لً              ل / قد / فق / ت / فل / حس / ن / بد / رل  

 ــ  ــ  ٮ/  ــ   ــ ٮ /    ــ  ـ ـ  ٮ /  ــ ـ ـ ٮ           ــ  ــ  ٮ/  ــ  ــ ٮ /    ــ  ـ ـ  ٮ /  ــ ـ ـ ٮ  

 فعولن    فعولن     فعولن     فعولن          فعولن     فعولن      فعولن   فعولن  

 
 

 أْقطاِرها    ُبْعدِ   ِمنْ    وَتْحَسرُ         الُعٌوُن       فٌها ُتسافُِر   ُصحونٌ  -ٕ
 / ن               و / تح / س / ر / من / بع / د / أق / طا / ر / ها  ص / حو / نن / ت / سا / ؾ / ر / فً / هل / ع / ٌو

  ــ  ٮ/  ــ  ــ ٮ /  ــ  ــ ٮ /  ٮ ـ ـ ٮ             ٮ  ــ  ٮ/  ــ  ــ ٮ /  ٮ ـ ـ  ٮ /   ــ ـ ـ ٮ   

 فعو  فعولن    فعولن    فعولن            فعولن   فعول     لُ فعولن     فعو 
  

  هْ َوِسْر فً َسبٌِل الحٌاِة         َفَمْن  ناَم  لْم   َتْنَتِظْرهُ  الَحٌا أال اْنهضْ   -ٖ
 ؾ / من / نا / م / لم / تن / ت / ظر / هل / ح / ٌا / هْ              / فً / س /بً / لل / ح / ٌا / ة أ / لن / هض / و / سر    

  ــ  ٮ/  ــ  ــ ٮ /  ــ  ــ ٮ /   ــ ـ ـ ٮ           ٮ  ــ  ٮ/  ــ  ــ ٮ /   ــ ـ ـ  ٮ /   ــ ـ ـ ٮ     

 فعولن    فعولْ   فعولن    فعولن          فعولُ   فعولن     فعولن   فعولن      

 المتق ارب بحر     

 ُمتق اربمفتاح بحر ال

ٌّة هامة { بما ٌتناسب مع المقاطع الصوتٌة ؛  فعول: ٌجب على الطالب أن ٌضبط " الم " تفعٌلة }  مبلحظة وزار
 خاطبة ألّن ذلك شرط لصّحة اإلجابة فً الوزارة , فإذا ترك الطالب " الم " التفعٌلة دون ضبط تعتبر إجابته 

 

 فعولْ                   فعولُ                 فعول              فعول      
                ٮ ـ                  ٮ ٮ ـ                      ٮ ـ                 ٮ ٮ ـ     

 طرٌقة كشفه وفصل التفعٌبلت
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ُة    -ٗ  بؤسرارها   إلٌها  ُتْقِضً   َم        الّنجو        كؤنَّ     ُمْلٍك   وقبَّ
 ر/ هم/ تؾ / ضً / إ / لً /ها / ب / أس / را/                              جو/ن/نن/أن/كـ/كن/مل/ ــة/ ب/ قب/ و

  ــ  ٮ/  ــ  ــ ٮ /  ــ  ــ ٮ /  ـــ ـ ٮ                    ــ  ٮ/  ــ  ــ ٮ / ــ ـ ـ  ٮ /   ٮ ـ ـ ٮ   

 فعو  /فعولن    /فعولن /فعولن          فعو   /  فعولن/ نفعولُ   /فعول   
 

ًٍّ  أِم الَخْلُق فً َشْخِص                أُحْلًما َنرى أْم زماًنا جدًٌدا         -٘  أُعٌَدا   ح
  أ/ مل/خل/ق/فً/شخ/ص/حً/ٌن/أ/عً/دا                    أ/حل/من/ ن/ رى/ أم/ ما/ نن/ ج/ دي/ دن

 ــ ــ ٮ/       ــ  ــ ٮ /     ــ  ــ ٮ /  ــ ـ ـ ٮ                        ـ ـــ  ٮ/  ــ  ــ ٮ ــ/  ـ ـ  ٮ ــ  /  ـ ـ ٮ 

 لن/   فعولن /  فعو   فعولن /  فعولن           لن/  فعولن/ فعو فعولُن /  نفعول
  

تفعيَلت  ستأي نقصاف تفعيلة من تفعيَلت الّصدر وأخرى من تفعيَلت العجز ، وبو يصبح عدد التفعيَلت        
  {فعولن   فعولن   فعولن       فعولن   فعولن   فعولن }    ثَلث تفعيَلت، لكّل شطٍر 

ٌُعلَّلُنا  لْم   صاِحبٌ  لَنا   َزلْ            باألَملْ  ٌَ
 ل / نا / صا / ح / بن / لم / ي / زل          ي / عل / ل / ل / نا / بل / أ / مل 

   ــ ٮ /  ــ  ــ ٮ /  ٮ ـ ـ ٮ        ــ ٮ /   ــ ـ ـ ٮ /   ــ ـ ـ ٮ  
 فعو     فعولن      فعولُ            فعو         فعولن        فعولن             

 
 

 قّطع األبيات اآلتية ، واذكر تفعيالتيا ، مميزًا المتقارب التام من مجزوئو :  – 1
           موْذ  ـوصْعٌب عمى القمِب ىذا الي       الَعفاُء   الّنْفِس ىذا   كبيٌر عمى

  ــ  ٮ/  ــ  ــ  ٮ/  ــ  ــ  ٮ/  ــ ــ  ٮ                  ٮ   ــ  ٮ/  ــ  ــ  ٮ/ ــ  ــ   ٮ/  ــ  ــ  ٮ 

 فعولْ /   فعولن/   فعولن/ فعولن              لفعو/ فعولن/   فعولُن/    نفعول

 ف 
ُ
 لن ًشبعِب , ُّْ سمْط احلسف اخلبهس السبكي هي الحفعٍلة فحصبح يف البٍث السببك علة لبط يف كلوة العفبء

 

 ُمتق اربال   مجزوء

 التدريبات  

 المتقارب التام

علة المبط: جفعٍلة ) فعْلي ( يف عسّض ادلحمبزة ٌلحمِب ) المبط ( ُّْ سمْط احلسف اخلبهس السبكي هي الحفعٍلة 
) 

ُ
 فحصبح ) فعْل

ع إذا كبى آخس حسف يف 
َ
شب

ُ
ع يف عسّض ادلحمبزة إذا كبى آخسٍ همطعًب لصريًا ) حسفًب ّاحدًا هححسكًب ( . ّج

َ
شب

ُ
ِب ال ج

َّ
مبعىن أً

  يف الشطس الثبًً ّبصْت ّاحد , كوب يف البٍث:
ّ
 الشطس األّل ُْ ًفسَ  حسف السّي

1-  
َ
  اذلاِللِ              ل

َ
ة

ْ
  جِس

ّ
ي

ّ
  يف  الس

َ
ث

ْ
ٌ
ُ
  ك

ْ
ئِي

َ
وبلِ ل

َ
  الك

َ
ز
ْ
د
َ
يِ  ب

ْ
س

ُ
  يف  احل

َ
ث

ْ
م
ُ
  ف

ْ
د
َ
 م

 .لمد أشبعٌب الالم يف كلوة اذلالل ّالكوبل ألًِوب هحشببِبى
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       عيٍن    َخبا  نوُر  قْبميا   فَكْم        ُنورىا      َخبا   َعْيني  تُك   فإنْ 
  ــ ٮ/    ــ  ــ  ٮ/    ــ  ــ  ٮ/   ــ ــ  ٮ             ــ  ٮ/  ــ  ــ  ٮ/ ــ  ــ   ٮ/ ٮ   ــ  ٮ

 فعو/   فعولن/      فعولن/   فعولن           فعو/ فعولن/   فعولُن/   فعولُ 
    

 لْ ـلــــــــــــالمَ     مَ ـرؼْ    رُ ــْصبِ ــفن      الهوى        فً   نا ـلُـ ِ طـَوٌمْ 

  ــ ٮ/    ــ  ــ  ٮ/  ٮ ــ  ٮ                     ــ  ٮ/  ــ  ــ   ٮ/  ٮ  ــ  ٮ

   فعو/     فعولن/   فعولُ                فعو/   فعولُن/   فعولُ 

 

 الرَّدى    َمياوي قي ِبيا في لْ وأ     َحتي   ار   َسأْحِمُل  ُروحي عمى
  ــ ٮ/    ــ  ــ  ٮ/    ــ  ــ  ٮ/   ــ ــ  ٮ             ــ  ٮ/  ــ  ــ  ٮ/ ــ  ــ   ٮ/  ٮ  ــ  ٮ

 فعو/   فعولن/      فعولن/   فعولن           فعو/ فعولن/   فعولُن/   فعولُ 

 

 ىـا َقضــــــــــــم ى ـعل  ـًرابْ ـَ َفص     ً    ـل    ُحبِّ ــبال   هللاُ   ى ــَقض

  ــ ٮ/    ــ  ــ  ٮ/    ــ  ــ  ٮ                   ــ  ٮ/  ــ  ــ  ٮ/  ــ  ــ   ٮ

 فعو/   فعولن/      فعولن                  فعو/ فعولن/   فعولُن

 

 الُحفْر    بْيَن   الدَّْىرِ  أبَد  ِعْش ـي           * الجبالِ   صعودَ   ال يِحبَّ   ومنْ 

  ــ ٮ/    ــ  ــ  ٮ/    ــ  ــ  ٮ/   ٮ ــ  ٮ          ٮ   ــ  ٮ/  ٮ  ــ  ٮ/  ٮ  ــ   ٮ/  ــ  ــ  ٮ

 فعو/   فعولن/      فعولن/  فعولُ                لفعو/ فعولن/   فعولُ /  فعولُن
 

 

 

 

 :افصل بٌن شطري كل بٌت من األبٌات اآلتٌة  – 1

 ا مَدْحُت َمْولى الَموالي وَربَّ األَمْم  إذا َمَدحوا آدميّ  -

   األَممْ  وَربَّ  الَموالً َمْولى تُ ـ                   مَدحْ  آدّمٌا َمَدحوا إذا

 إذا ُكْنَت في حاجٍة ُمْرِساًل فأْرِسْل َحكيًما وال توِصِو   -

   توِصهِ  وال َحكًٌما فؤْرِسلْ                  ُمْرِسبًل  حاجةٍ  فً ُكْنتَ  إذا 
 

 َوشاِىُدنا الَوْرُد َوالياَسميُن  َوالُمْسِمعاُت ِبُقّصاِبيا -
  ُن  َوالُمْسِمعاُت ِبُقّصاِبياـ          َوشاِىُدنا الَوْرُد َوالياَسمي

 المتقارب التام

 مجزوء المتقارب

 المتقارب التام

 مجزوء المتقارب

 المتقارب التام

 ملحوظة : لماذا لم نشبع حرؾ ) البلم( فً كلمة ) الجبال( الموجودة فً البٌت السابق.؟ 

   تفعٌلة ) فعولن ( فً ) عروض ( المتقارب جاءت مقبوضة ) فعولُ(. ) والقبض( هو سقوط

 الحرؾ الخامس الساكن من التفعٌلة فتصبح ) فعولُ( فً عروض  ) المتقارب(.
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 الفراغ بالكلمة المناسبة ؛ لٌستقٌم الوزن العروضً فً األبٌات اآلتٌة : امؤل – ٖ

 أال حبَّذا ُصْحَبُة .........                   وأْحِبْب بأّياِمِو أْحِبِب    
 المدّرِس   -د      الّشريِف         -جػ               المكتبِ  -ب    الكتاِب       -أ

 إذا بمَغ ......... آمالُو               فميَس لُو بعَدىا ُمقترْح          

 المجتهُد   -دِ        الرَّجُل          -جػ      اْلنساُف         -ب              المرءُ -أ

 وعمُمَك .........إذا ما وثقَت          بَمْن ليَس ُيؤَمُنِ مْن َغْدره   
 َجْهلٌ  -د         معرفٌة         -جػ    قليٌل              -ب    ضائٌع         -أ
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  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلُ      ٌسهل فً أبحر األرجاز بحٌر                 

 ٮ ـ  ٮ ـ / ـ ـ  ٮ ـ / ـ ـ  ـ ـ         

 

 

 ُمتِْفِعلْ } ٮ ـ ـ {     { ـ ـ ـُمْسَتْفِعلْ }     ــ { } ٮ ــ ٮ ُمَتْفِعلُن   ٮ ٮ ـ { ـ }  ُمْسَتِعلُن                                           

 

 

 ب    السابع والمقطع/    ـــ   الرابع والمقطع/      ب   الثالث المقطع ٌكون 

 التام الرجز فً تفعٌبلت َثبلث من وٌتكون مقاطع ةأربع كل  التفعٌبلت فصل طرٌقة 
 .مجزوبه فً وتفعٌلتٌن

 

لْ     ْبِر   على  عوِّ ِل  الصَّ ٌْ ُه    الَجِم  أْمَنُع ما الذ بِِه أولو الِحجى     إنَّ
 ى ج/  ح/  للأ /  أم / ن / ع / ما / ال / ذ / ب / هً /        عو/ ول/ ع / لص/ صب/ رل/ ج/ مً/ ل/ إن / ن/ هو               

          ــ ٮ  ــ  ٮ /ـ ـ ٮ  ٮ ــ/  ــٮ ٮ  ـ ـ         ــ ٮ ــ  ٮ /ـ ـٮ   ــ  ــ  / ــٮ   ــ ـ ـ        

 ُمَتْفِعلُن    ُمَتْفِعلُن       ُمْسَتِعلُن     ُمَتْفِعلُن          مستفعلن     مستفعلن          
 

 

 

ُح الَقْلَب ِبَبع   رِ    مّنً  َتجاُهبًل            ِض الَهْزِل    أَُروِّ ٌْ  َجْهِل   بَِؽ
 لً جه/ ر/ ؼً/ ب/ نً/ من/ لن/ /ـ ه / جا ت/           لً      هز/ ضل/ بع/ ب/ ب/ قل/ حل/ و/ رو/ أ/     

          ــ  ـٮ ـ /ـ ـ ٮ   ــ  ــ/  ــ ٮ   ــٮ                ــ  ــ ـ ـ /ـ ـٮ ٮ   ــ / ــٮ   ــ ٮ     

  ْفِعلْ ُمتَ     مستفعلن ُمَتْفِعلُن                ُمْسَتِعلُن   ُمْسَتْفِعلْ        ُمَتْفِعلُن       

 

 الَعْقِل  جبلُء   َوالَمْزُح أْحٌاًنا         الَفْضِل     أْمَزُح فٌِِه َمْزَح أْهلِ  
 / ج/ ال/ ءل/ عق/ لًأ /مز /ح /فً /ــه /مز /ح /أهــ /لل /فض /لً                   ول/ مز/ح/ أح/ ٌا/ نن

  ــ  ــ ـ / ـ ــٮ   ــ ـ / ـ ــٮ   ــ ـ ـ                        ــ  ــ ـ / ـ ــٮ   ــ ٮ/  ــٮ ٮ   ــ 

 ُمْسَتْفِعلْ                       مستفعلن /   مستفعلن /ُمَتْفِعلُن  /  ُمْسَتْفِعلْ          ُمْسَتِعلُن /  

  

 

  

 الرّجز بحر     

 مفتاح بحر الرجز

أولو الواو األولى 

 ترسم وال تكتب  

 طرٌقة كشفه وفصل التفعٌبلت
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ُشوا ِكراًما َتْحَت ِظلِّ الَعلَِم      ٌْ ا لنا         ِع ٌَ  األَُمِم  فً  َعزٌَزةٌ  َتْح
 عً/ شو/ ك/را/ من/تح/ ت/ ظل/ لل/ ع/ ل /مً               تح/ ٌا/ ل/ نا/ ع/ زي/ ز/ تن/ فل /أ / م/ مً 

   ـٮ ـ ٮــ /ـ ـ ٮ  ــ  ٮ/  ــٮ  ــ ـ ـ       ـٮ ٮ ـ ــ/ ـ ـٮ   ــ  ـ/  ـ ــٮ   ــ ـ ـ  

 ُمْسَتِعلُن   /ُمَتْفِعلُن    / مستفعلنُمْسَتِعلُن            / مستفعلن /   مستفعلن     

 

تفعيَلت ،  أربعنقصاف تفعيلة من تفعيَلت الّصدر وأخرى من تفعيَلت العجز ، وبو يصبح عدد التفعيَلت   أي     
 {مستفعلن  مستفعلن            مستفعلن  مستفعلن }    ثَلث تفعيلتافلكّل شطٍر 

 َقْد َرَقَص الَقْلُب لها       قِْطَعُة ِشْعٍر ُحْلَوةٌ        
 / ها  ل  ب/ / قد / ر/ ق/ صل/ قل          تن   و/ حل/ / رن / شع / ة / ع / قط        

 ـ ـ ٮ  ٮ  ــ/  ــ ٮ ٮ  ــ         ــٮ  ــ  ــ /  ــ ٮ ٮ  ــ     
  ُمْسَتِعلُن       ُمْسَتِعلُن               مستفعلن       ُمْسَتِعلُن              

 
 

 َحشاَشتًِ َمْنزلَها    أرٌُد أْن أَْجَعلَ ِمْن    
 ها     / ل / تً / من / ز ش/ / / شا أن / أج / ع / ل/ من       حأ / ري/ د /             

 ـ ـ ٮ  ٮ  ــ  / ــ  ٮ ٮ ــ         ــ ٮ  ٮ  ــ /ــ   ٮ ٮ ــ      
         ُمْسَتِعلُن          ُمَتْفِعلُن               ُمْسَتِعلُن      ُمَتْفِعلُن            

 

   
 

َمْت فً َطَبٍق  لْو قُ   راَم اللّبٌُب أْكلََها           دِّ

 لو / قد / د/ مت/ فً / ط / ب/ قن              را/ مل/ ل/ بً/ ب /أكـ/ ل/ ها               

     ــ ٮ ــ   ٮ/  ــٮ  ــ ـ ـ           ـٮ ٮ ـ/ ــ ـ ـٮ   ــ  ــ          
 /   ُمَتْفِعلُن     مستفعلن/  ُمْسَتِعلُن            مستفعلن             

 
     

 
 

 ِحْفُظ اللِّساِن راحُة اإلْنسانِ 
 حؾ/ ظل/ ل/ سا/ ن/ را/ ح/ تل/ إن/ سا/ نً

 / ــ ــ ــ   ــ ٮ ــ   ٮ/  ــٮ  ــ ـ ـ
 ُمْسَتْفِعلْ  /   ُمَتْفِعلُن    / مستفعلن

 
 
 

ْكِر لئلْحسانِ   َفاْحَفْظُه ِحْفَظ الشُّ
 فح/ فظ/ ــه/ حؾ/ ظش/ شك/ ر/ لل/ إح/ سا/ نً

 ــ ــ ــ /ـ ـٮ   ــ  ـ/  ـ ــٮ   ــ ـ ـ
 / ُمْسَتْفِعلْ  مستفعلن /   مستفعلن  

 

 الرجزبحر    مجزوء

 األرجوزة() الرجزبحر    مشطور



                                                988٘ٓ8ٓ7ٕٓ                                       مــعـــاذ الــعـــٌســه  :عداداألســتـاذإ
 ل  األولــصــفــارات( الــهــة ) مــٌــربــعــة الــؽــــن فــً اللـــٌــجَ ــالـلُّ                  

 

119 

   العيسه معاذ األستاذ  عدادإ    (               2002)توجــيــهــي جــيــل                 1( فمهارات) العربية اللغة في الـلـجيـن 
                                                                                                                                                                                

 
 

 فآَفُة اإلنساِن فً اللّسانِ 
 ؾ/ آ/ؾ/ تل/ إن/ سا/ن /فل/ ل/سا/نً

 ــ ـ ـٮ /  ــٮ   ــ ـ / ـ  ــ ٮــ   ٮ
 / مَتْفِعلْ   مستفعلنُمَتْفِعلُن       / 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 قّطع األبٌات اآلتٌة , واذكر تفعٌبلتها , ممًٌزا الرجز التام من مجزوبه :  – ٔ

            ُود ــإْذ ال دواَء لمَيوى َمْوج       الَيوى      مْن داءِ  القمبَ  ُيداويذا  َمنْ 
 ــ ــ ــ /ـ ـ  ٮ  ـــ ٮ/  ـــ ٮ ــ ـ ـ          ــ ٮ  ــ ـ / ــ ـ ٮ  ــ  ـ/  ـ ــ ٮ  ــ ـ ـ  

 /   ُمَتْفِعُمن /  ُمْسَتْفِعلْ  مستفعمن        مستفعمن/   مستفعمن /   مستفعمن     
 

 َدْه  ـَمْفسَ    َمْفَسَدٌة  لمَمْرِء أي          َدْه         ِـــ الج و  غَ االشَّباَب والفر  إنَّ 

 ــ  ٮ  ـــ ٮ/  ــ ٮ  ــ  ــ/    ــ ٮ ٮ ــ         ــ  ٮ  ـــ ٮ/  ــ  ٮ  ـــ ٮ/   ــ ٮ  ــ  ــ  

 نَتْفِعلْ مُ /   َتْفِعلُنسُ م/    مستعلن               ُمَتْفِعلُن/    ُمَتْفِعلُن/    مستفعلن   

 

       ي ـقأتَّ    مٍ ــــــأيَّ َعظي    ِقي        ـــَأْرت    كانٍ ــــمَ    َأيَّ  
 ــ ٮ  ــ ـ / ـ   ــ ٮ ٮــ              ــ ٮ  ــ ـ / ـ   ــ ٮ ٮــ 

 /   مُسَتْفِعُمن مستعمن               /   مُسَتْفِعُمن مستعمن
 
 ما ــندي فال يمْم في كـْشفِو      وما          ــــكت  رِّهِ لس  ْم يكنْ َمْن ل 

 ــ    ـــ ٮ/  ــ ٮ  ــ  ــ/ ـ ـ ٮ ـــ   ٮ          ــ  ـــ ٮ/  ــ  ٮ  ـــ ٮ/   ــ ٮ  ــ  ــ  

 ُمَتْفِعلْ /   مُسَتْفِعلُن/    مستعلن               ُمَتْفِعلُ /    ُمَتْفِعلُن/    مستفعلن   

   ـّردى ـــأْسـمَمـني إلى ال            دا         َبـ ـا ــلمّ   ادنٍ ــــوشـ

 التدرٌبات 

 

 التفعٌبلت فً كل سطر من المقطوعة السابقة؟ ماعدد

التفعٌلة التً تكررت هً تفعٌلة ) مستفعلن ( وصورها الفرعٌة , وعددها ثبلث فً كل شطر , 

وهذا مشطور الرجز , فكل سطر من هذه المقطوعة ٌعد شطراً من تام الرجز , لذا سمً هذا 

عها أراجٌز وٌسمى الشاعر الذي الوزن المشطور , وٌسمٌها الدارسون ) األرجوزة ( , وجم

 .( ازاً رجّ ) اشتهر بها 

 الرجز التام

 الرجز التام

 مجزوء الرجز

 الرجز التام
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 ــ ٮـــ   ٮ/    ــ ٮ ٮــ                   ــ ٮ  ــ ـ / ــ ـ  ٮـــ   ٮ
 َتْفِعُمن/   مُ  مستعمن        /   مُسَتْفِعُمن                ُمَتْفِعُمن

 
 ىوى            بْل َفاْعَجَبْن ِمْن سالٍم َكْيف َنجا   َكْيفَ   ىالكٍ   ِمنْ  َتْعَجَبنْ ال 

 ــ ٮ ـــ   ٮ/  ــ  ٮ  ـــ ٮ/  ـــ ٮ ــ  ــ      ــ   ٮ ٮ ــ/ ــ ٮ  ــ  ــ/   ــ ٮ  ــ  ــ  

 مستعلن/           ُمَتْفِعلُن/         مستفعلن        مستعلن/     مستفعلن/    مستفعلن   

 

 ن شطري كل بٌت من األبٌات اآلتٌة:افصل بٌ – ٔ

ها لّجةٍ  فوقَ  والْفلكُ     ِمبَردِ  فوقَ  تدبُّ  عقاربٌ  كؤنَّ

ها لّجةٍ  فوقَ  والْفلكُ    ِمبَردِ  فوقَ  تدبُّ  عقاربٌ                      كؤنَّ

اكَ   ٌّ ُؽرَّ  وأنْ  الّشبابُ  ٌْفتَنكَ  أنْ  إ  الّسرابُ  عٌَنكَ  ٌَ

اَك أْن ٌْفتَنَك  ٌّ ُؽرَّ عٌَنَك الّسراُب                     الّشبابُ إ ٌَ    وأْن 

  آفِـلُ  ٌوًما ُبـدَّ  ال وبْدرهُ  زابلُ  ِظـلٌّ  الّشبابُ  فإّنما 

 آفِـلُ  ٌوًما ُبـدَّ  ال وبْدرهُ                          زابلُ  ِظـلٌّ  الّشبابُ  فإّنما

   َفَننْ  على َحلََّتا الِحجازِ  فً عصفورتانِ  

    َفَننْ  على َحلََّتا زِ                          الِحجا فً عصفورتانِ 

  :امؤل الفراغ بالكلمة المناسبة لٌستقٌم الوزن العروضً فً األبٌات اآلتٌة – ٖ

مِم             وشاىـٌد لـُو ِبفْضِل الُحـْكِم    الّصْمُت لمَمرِء...... السِّ

 صاِحُب   -د        أمُل       -جػ    مسانُد            -ب           حلٌؾُ -أ 

 وآفُة الَعقِل الَيوى َفَمْن َعال            عمى .......َعـُقمُو فـَقـْد َنجـا

 عاطفِتِو  -د    َجنانِو          -جػ                هُ  َهوا -ب  نْفِسِو          -أ 

 

 مجزوء الرجز

 الرجز التام
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 ِبِو الواِعُظ يْوًما أْو غدا  ماراحَ              ِعـْظُو...... لْم َيْنفْعوُ َمْن لْم يَ 

 أْصحابُُو  -د           لّدْهرُ ا -جـوالداُه                 -ب  مُن        زَ الّ  -أ 

 تفّيم معاني األرجوزة اآلتية ، ثّم قّطعيا عروضًيا ، واذكر تفعيالتيا :  – 4

 أْسَرَعْت في نْقضيإّن الميالي 

 أخْذَن َبْعضي َوتَرْكَن َبعضي   

 َحَنْيَن طولي وَطَوْين َعْرضي  

 

  َحَنْيَن طولي وَطَوْين َعْرضي        أخْذَن َبْعضً وتَرْكَن َبعضً        َرَعْت فً نْقضً  إّن الّلٌالً أسْ  

   - - ٮ / -  ٮ  ٮ -/ -  ٮ -  ٮ         - -ٮ  / -ٮ  ٮ -/ - ٮ -ٮ           - - - / -  ٮ - -  /  - ٮ - -  

 ُمتْفعل  /   مستعلن /   متفعلن         ُمَتْفعل  /  مستعلن متفعلن   /     / مستفعل    / مستفعلن مستفعلن  

 
 

  
  

 قطع األبيات اآلتية، واذكر تفعيالتيا، واسم البحر في كل منيا:  - 1

ْبِح اختمْط    ِىالاًل   والَبْدُر َقْد صارَ     ناِحاًل             في آخِر الّشْيِر وبالص 

    -  ٮ - - / -  ٮ  ٮ - /  -  ٮ - -                 -  ٮ -  - / -  ٮ  ٮ - / -  ٮ -  -  

            مستفعلن/  مستعلن  / مستفعلن  / مستفعلن             مستعلن  مستفعلن/  
 

 فريْد      بديعٌ      دقيقٌ   نظاٌم      الحياِة            نظامَ     فإنّ    تأمَّلْ   

   - ٮ/  - -  ٮ/  - -  ٮ/  - -ٮ                 ب -  ٮ/  - -  ٮ/   ٮ -  ٮ/  - -  ٮ

     / فعولن/ فعولْ  فعولن / فعولن             ل/ فعو فعولن /  فعولُ  /  فعولن

 

 

 نَسْب  أُ    إذا      َنسبً    َوُهم   َفْرعً               َوُهم     أصلً  َوُهم   
 - - -  ٮ /  -  ٮ  ٮ -  ٮ                         -  -  -  ٮ /   -  -  -   ٮ     

              مفاَعلتن         /     مفاَعلتن        مفاَعلتن                /    فاَعْلتنم      
 

 

 يقيني   يقيني  فإنَّ  وَدْعني     لصروِف الّزماِن            فال تْبتئْس   

 - - ٮ/  - -  ٮ/   ٮ -  ٮ/  - - ٮ                   ب -ٮ /  - - ٮ/   ٮ - ٮ/  - -ٮ   

   / فعولن  / فعولن  فعولُ   / فعولن              / فعول فعولن/  / فعولُ  فعولن 

 التدريبات  

 الرّجز التام   

 المتق ارب التام

 

 جزوء الوافرم

 المتقارب التام



                                                988٘ٓ8ٓ7ٕٓ                                       مــعـــاذ الــعـــٌســه  :عداداألســتـاذإ
 ل  األولــصــفــارات( الــهــة ) مــٌــربــعــة الــؽــــن فــً اللـــٌــجَ ــالـلُّ                  

 

122 

   العيسه معاذ األستاذ  عدادإ    (               2002)توجــيــهــي جــيــل                 1( فمهارات) العربية اللغة في الـلـجيـن 
                                                                                                                                                                                

 
 

      

 َفِيْم      السَّْمعَ    أْحَسنَ  َمْن        َوفى            الَعْيدَ    َحِفظَ    َمنْ      

  –  ٮ  ٮ  -  /    -ٮ  - -                               -  ٮ  ٮ -/   -  ٮ  ٮ -    

                  ُمْستِعلن   /  علنُمْسَتفْ           ُمْستِعلن                  /   ُمْستعلن     

 

 

 بالعادِل      أْنتَ     َفما       عاذلً              ٌا     الَّلْومَ   دِع    

 –  ٮ/  – –  ٮ/  – –  ٮ                        –  ٮ / – –  ٮ/   – –  ٮ     

    فعو  / فعولن  /  فعولن       فعو               / فعولن  /  فعولن      
        

 

 بِة القريِب  رامْن ق أفضلُ        لبيِب           أخٍ  مْن  َصحيٌح  ودٌّ    

 – – ٮ/  – ٮ – ٮ/  – ٮ ٮ –                  – – ٮ / – ٮ – –/  – ٮ – –

   ُمتْفعل    /   متفعلن /  مستعلن                   ُمتفعلْ /  / مستفعلن مستفعلن

  
 

 ًء  َجميال از َفَعزِّ الفؤاَد ع             ىَي الّشمُس َمْسكنيا في الّسماِء 

 – – ٮ / – –ٮ/  ٮ – ٮ/  – –ٮ             ب – ٮ/  – – ٮ/ ٮ  – ٮ/  – – ٮ

      / فعولن / فعولن فعولُ   فعولن/            ل/ فعو فعولن  / فعولُ  /  فعولن   

 

 أِم القمُر  الُمْشِرُق             لنا             تجمتْ   أَشْمٌس    

  – ٮ/  – –ٮ/ ٮ  – ٮ                            – ٮ/  – – ٮ/  – – ٮ

          / فعو  فعولن/  فعولُ                / فعو           فعولن/  فعولن 

 
 

 َفال تقَنْع  ِبما دوَن الن جوِم         َمروٍم        إذا غاَمرَت في َشَرٍف  

   – – ٮ/  – – – ٮ / – – – ٮ                 – –ٮ/  – ٮ ٮ – ٮ/  – – – ٮ      

         فعولن /مفاعْلتن  / مفاعْلتن         فعولن       / تن لَ مفاعَ   /مفاعْلتن   

 

َم أّنه ٌْنفْع       أْمٌر                      َوَكْم َضرَّ امرأً    توهَّ

 – – – ٮ/  – ٮ ٮ  – ٮ                             – – – ٮ  / – – – ٮ

      مفاَعْلتن /    مفاَعلتن  ْلتن                          / مفاعَ  مفاَعْلتن 

 
 

 

 مجزوء الرجز

 مجزوء المتقارب

 الرجز التام

 لمتقارب التاما

 مجزوء المتقارب

 الوافر التام

 مجزوء الوافر



 تلخيص قواعد مهارات الفصل األول                                    8988088870معاذ العيسه  :األستاذإعداد 

 تلخيص قواعد المهارات الفصل األول لطلبة التوجيهي كافة الفروع                                            8988088870األستاذ معاذ العيسه 
 

 

 

 تطلب من المكتبات اآلتية                  

 جعفر / حي الرشيد آخر موقفمكتبة حي 

 ة بفرعيه الجبال الشمالي والرشيدمكتبة صّناع الحيا

 مكتبة الجذور / الزرقاء

 / طبربورلوتسمكتبة ال

 مكتبة اآلوابين/ المقابلين

 إعـــــداد األســــــتــــــــاذ : مـــعــاذ الــــعــــــــيـــــســــــــــــــه

8988088870 

 رقــــــــــــم الصــفــــــحـــــــــــة الـــــــــــمــــــــــوضــــــــوع

 6ــ  1 الـــنـــــداء
 8ــ  9 الـــــفــاعــلاســــم 

 11ــ  7 اســـم المــفـعول

 16ــ  10 الـــهــمـــزات 

 17ــ  19 الشـــرط

 02ــ  08 صيغة المبالغة
 00ــ  02 الــصفــة الــمــشبهة

 28ــ  06 البـــــــدل

 22ــ  21 اسمــا الزمان والمكان

 29ــ  22 الفعل المضارع المعتل اآلخر

ةاســــــم   27ــ  28 الـــــمـــــــــرَّ

 21ــ  28 اســـــــم الهـــــيــئــــــة
 20 طريقة التمييز بين الفعل الالزم والمتعدي

 22ــ  22 أساسيات علم العروض

 26ــ  20 الجذر اللغوي

 02ـ  29 التعبير وعالمات الترقيم

 فــهرس محتويات قواعد الفصل األول لمادة اللغة العربية / مهارات
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 هو دعوة المخاطب بوساطة حرؾ من أحرؾ الّنداء لإلقبال واالنتباه .                     
 

 

 

 

 

 

 

 .ََّٜٔٓػحٍ: ٣ح ٓغشػحً , ض 

 

 قشف ٗذجء , جُٔ٘حدٟ        

 

  

 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌــٕــذاءأعــٍٛة 

ا , أْي  , أَ , وا (. :أشهر حروؾ النداء ٌَ ا ,  َه ٌَ  ) ٌا , أ

:أسوبْ مجٍخ إٌذاء 

 .ب ِجٕٟ أٚ ِعشةأ
َّ
 حشف إٌذاء   ة . ادلٕبدٜ: ٠مع ثعذ حشف إٌذاء ِجبششح ٠ٚىْٛ إعشاثٗ , إِ

:ٜحىُ إعشاة ادلٕبدٜ/ ألغبَ ادلٕبد 

 جُٔنحف..1

 جُؾر٤ٚ ذحُٔنحف..2

   جٌُ٘شز ؿ٤ش جُٔوقٞدز..3

ة اإعراب ما بعد أدٌكون : جُٔ٘حدٟ جُٔؼشخ

 وله ثالثة أنواع: النداء , منادى منصوب

ة النداء , اإعراب ما بعد أدٌكون : المنادى المبنً

 مبنً فً محل نصب وله نوعان:منادى 

 اسم علم..ٔ

 النكرة ؼٌر المقصودة.ٕ

ٌكون إعراب ما بعد أداة النداء , منادى منصوب , فٌنصب بالفتح إذا كان : أ٫ًٝ جُٔ٘حدٟ جُٔؼشخ

الٌاء إذا كان بوٌنصب  , سالم أو مثنى ذكروٌنصب بالٌاء إذا كان المنادى جمع م ,مفردا   المنادى

 وله ثالثة أنواع: وٌنصب بالكسرة إذا كان جمع مإنث سالم  المنادى من األسماء الخمسة

 .هو ما كمل معناه بواسطة اسم مجرور بعده ٌكون مضافاً إلٌه المضاؾ :.ٔ

ن +اسم معرفة )معرف بأل  أو اسم بلد أو أداة نداء+: طرق الكشؾ ف بأل( وغٌر منوَّ اسم نكرة) غٌر معرَّ

 .(شخص

ن +ضمٌر ف بأل( وغٌر منوَّ  ا هــ ي ك ( .) ن اسم نكرة) غٌر معرَّ
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  :ٍالعلِم , واظب على دراستك طالبَ ٌا ٓػح. 

 ٣ح: أدجز ٗذجء   

 هحُد:  ٓ٘حدٟ ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ جُلطكس ٝٛٞ ٓنحف    

                               مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرةالعلِم: 

   :ٍشرطةِ ال قائدَ ٌا ٓػح                                                  

 أدجز ٗذجء   ٣ح:  

 ) ٗٞػٚ ٓؼشخ , ٓنحف (   ٓ٘حدٟ ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ جُلطكس ٝٛٞ ٓنحف  :  قائد

    مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة:شرطةِ ال 

 

    :ٍال تؽب عّنً صدٌقًٌِا ٓػح ,   

 ٍخزٝج جُؼِْ ٖٓ أكٞجٙ جُكٌٔحء.٣ح أذ٘حت٢  :ٓػح , 

 {٘ح ,  ٣ح َٓ                                                   .أؾ٤رٞج دجػ٢َ هللا{هٞ

 أدجز ٗذجء   ٣ح:  

 ) ٗٞػٚ ٓؼشخ , ٓنحف (   ٓ٘حدٟ ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ جُلطكس ٝٛٞ ٓنحف  :  قوم أبناء ,  , صدٌق

            .ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاؾ إلٌه :, نا  ي

                                

 :هٍٞ جُؾحػش 

ََ جُؿٜحدِ ٣ح ٗحؽَش     ػ ِٓ  ُْ كِّْوَص ُِٗؾَش جُؼِ ُٝ ِْ ذٜز١ جُر٬د         جُؼِ

 أدجز ٗذجء   ٣ح: 

 ) ٗٞػٚ ٓؼشخ , ٓنحف (   ٓ٘حدٟ ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ جُلطكس ٝٛٞ ٓنحف  :  ناشرَ 

                               مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة:علمِ ال 

 

  :هٍٞ جُؾحػش 

َع٘ح        َقلِعَ هللاُ صٓحٗحً أهََِؼي أخح٣ح  َٝ  جُرذِس ع٘حًء 

 أدجز ٗذجء   ٣ح:    

 ) ٗٞػٚ ٓؼشخ , ٓنحف (   ٝٛٞ ٓنحف   ُق ٧ٗٚ ٖٓ ج٫عٔحء جُغطس ٓ٘حدٟ ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ ج٫:  ناشرَ 

   مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة:بدرال 

     

   { : ا له لناصحونما أبانا  قالو ٌاقوله تعالى ا على ٌوسَؾ وإنَّ  .{ لََك ال تؤمنَّ

 أدجز ٗذجء   ٣ح:  

 ) ٗٞػٚ ٓؼشخ , ٓنحف (   ٝٛٞ ٓنحف   ُق ٧ٗٚ ٖٓ ج٫عٔحء جُغطس ٓ٘حدٟ ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ ج٫:  أبا

          ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاؾ إلٌه:نا  

  هٍٞ جُؾحػش: 

َّ ٣ح  ُٕ  خحِد ح ك٤ٚ ُخغشج َّٔ ْذَف ٓ ِٚ         أ ضَطُُِد جُشِّ طِ َٓ ِْ ًْ ضَؾو٠ ُِِخذ  جُِؿغ

 أدجز ٗذجء   ٣ح: 

 ) ٗٞػٚ ٓؼشخ , ٓنحف (   ٓ٘حدٟ ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ جُلطكس ٝٛٞ ٓنحف  :  خاِدمَ 

                               مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة:الجسمِ  

 

  لَسُتنَّ كؤحٍد من النساء { نساءَ قوله تعالى : } ٌا ًِّ  .النب

 أدجز ٗذجء   ٣ح:  

 ) ٗٞػٚ ٓؼشخ , ٓنحف (   ٓ٘حدٟ ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ جُلطكس ٝٛٞ ٓنحف  :  نساءَ 

  ًِّ                مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة:النب

   المجتمع  .سٌداِت ٌا 
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  جُر٤ِٞش. سذّحشِ ٣ح 

 أدجز ٗذجء   ٣ح:  

 ) ٗٞػٚ ٓؼشخ , ٓنحف (   ٝٛٞ ٓنحف   ٌغشز ٧ٗٚ ؾٔغ ٓإٗع عحُْٓ٘حدٟ ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ جُ:  سٌداِت , ربَّاتِ 

                               مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة:المجتمع , البٌوت       

 

 جُغؿٖ أ أسذحُخ ٓطلشهٕٞ خ٤ش أّ هللا {. فحِقر٢َهُٞٚ ضؼح٠ُ : } ٣ح 

 أدجز ٗذجء   ٣ح:  

 ) ٗٞػٚ ٓؼشخ , ٓنحف (  ٝٛٞ ٓنحف    ج٤ُحء ٧ٗٚ ٓػ٠٘ ٝقزكص جُٕ٘ٞ ُ٪محكسٓ٘حدٟ ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ ج:  صاحبً

     مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة:السجن      

                           

  ِجُخ٘غحءُ  هحُص  : 

             جُ٘ذجء  ُقخش  ضر٤ٌحٕ أ٫           ضؿٔذج    ٫ٝ  ؾٞدج   أػ٢٘٤َّ     

 أدجز ٗذجء   : أ

 ) ٗٞػٚ ٓؼشخ , ٓنحف (  ٝٛٞ ٓنحف   أفِٜح ) ػ٤٘٤ٖ( ج٤ُحء ٧ٗٚ ٓػ٠٘ ٝقزكص جُٕ٘ٞ ُ٪محكسٓ٘حدٟ ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ ج:  ػ٢٘٤َّ 

      إلٌهضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاؾ  :ي      

  ٣ح فحِٗؼ٢ جُٔؼشٝف

 أدجز ٗذجء   ٣ح: 

 ) ٗٞػٚ ٓؼشخ , ٓنحف (  ٝٛٞ ٓنحف    ٝقزكص جُٕ٘ٞ ُ٪محكس ؾٔغ ٓزًش عحُْ ج٤ُحء ٧ٗٚ ٓ٘حدٟ ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ ج:  فحِٗؼ٢

     مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة:المعروؾِ       

 

 

 :ٍضؼح٠ُ :  قوله  ٓػح{  ُْ ٍَ ئذشج٤ٛ  {جؾؼَ ٛزج ذًِذج آًٓ٘ح   سخّ ٝئر هح

 .  ٓكزٝكس جُٔطٌِْ ٣ٝحء{  سذ٢ّ}  أفِٚ{ ,  ئ٤ُٚ ٓنحف ذؼذٙ}  ٓنحف ٓ٘حدٟ:  سخّ    

 ذحُكشًس جُٔكَ جٗؾـحٍ ظٜٞسٛح ٖٓ ٓ٘غ جُٔوذسز جُلطكس ٗقرٚ ٝػ٬ٓس ٓ٘قٞخ ٓ٘حدٟ" :  سخِّ "  ًِٔس ئػشجخ 

 جُٔكزٝكس جُٔطٌِْ ٤ُحء جُٔ٘حعرس

 

 ٣ٌٕٞ قشف جُ٘ذجء ٓكزٝف  ٗوذِّس قشف ٗذجء كإ جعطوحّ  ك٢ٜ ٓ٘حدٟ ئٕ ُْ ٣غطوْ ك٢ٜ  ِٓكٞظس:ًِٔس سخَّ ػ٘ذٓح

 . ٓنحف ئ٠ُ ٣حء جُٔطٌِْ هللا عركحٗٚ ٝضؼح٠ُ قط٠ ضُؼَذ ٓ٘حدٟ ٣ٝؿد إٔ ٣ٌٕٞ  جُٔخحهد ٤ُغص ٓ٘حدٟ
 

   { :٣ك٢٤ ٤ٔ٣ٝص ١جُز سذ٢ٝئر هحٍ ئذشج٤ْٛ هُٞٚ ضؼح٠ُ }.     ذوذسز هللا ضؼح٠ُ  ٛ٘ح ٤ُغص ٗذجء ٝئٗٔح ئخرحس . 

  { :جُغؿٖ أقدُّ ئ٢َُّ ٓٔح ٣ذػ٢٘ٗٞ ئ٤ُٚ سخِّ هحٍ هُٞٚ ضؼح٠ُ .} جُخطحخ ٓٞؾٚ هلل عركحٗٚ ٝضؼح٠ُ َّٕ   ٛ٘ح ٓ٘حدٟ ٓنحف ئ٠ُ ٣حء جُٔطٌِْ ٧

  { :جُؼح٤ُٖٔسخ ٝأخش دػٞجْٛ إٔ جُكٔذهلل  هُٞٚ ضؼح٠ُ .} ٛ٘ح ٤ُغص ٗذجء. 

  { :ٝئ٣ح١ سخِّ هحٍ هُٞٚ ضؼح٠ُ َُ ُْٜ ٖٓ هر َّٕ جُخطحخ ٓٞؾٚ هلل عركحٗٚ ٝضؼح٠ُ {. ُٞ ؽثص أٌِٛطُ   ٛ٘ح ٓ٘حدٟ ٓنحف ئ٠ُ ٣حء جُٔطٌِْ ٧

  { :ػزجخ ٣ّٞ ػظ٤ْ سذ٢أخحف ئٕ ػق٤ُص  ٢هَ ئَّٗ هُٞٚ ضؼح٠ُ      .} ٤ُغص ٗذجءٛ٘ح . 

 

 

 

 

 

  ذ٬ٌء ػ٠ِ فحقرٚ. ٝجعؼحً ٓػحٍ: ٣ح َْ َّٕ جُظِ  عِطحُٗٚ , ٫ ضظِْ كا

 ٍُٚإثمبءاٌىغشح  د١ٌالً  حزف ا١ٌبءجيٛص يف ادلٕبدٜ ادلضبف إىل ٠بء ادلزى
ع١ٍٙب

 جاء بعده ٌتمم معناه , هو الذي ٌأتً به شًء ٌتمم معناه  )مشتق معمول ( هو كل منادى الشبٌه بالمضاؾ :.ٕ

ف بأل أداة نداء+:طرق الكشؾ  منوناً بتنوٌن الفتح( من المشتقات +اسم ٌتم معناه و ٌكون هذا االسم:   اسم ) غٌر معرَّ

 .اسم منون بتنوٌن الفتح أو جار ومجرور
 اسم فاعل أو اسم مفعول او صفة مشبهة أو صٌؽة مبالؽة من المشتقات: مشتق ؼالبا  أن ٌكون المنادىمعنى. 
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 لٛاعذ ادلٙبساد فظً أٚي                                                                ربثعٛا طفحزٟ عٍٝ اٌف١ظ ثٛن ٚلٕبرٟ عٍٝ ا١ٌٛر١ٛة ثبعُ )األعزبر ِعبر اٌع١غٗ (       

 ()ٓؼشخ, ؽر٤ٚ ذحُٔنحف    ) ؾحءش ذؼذٙ ًِٔس عِطحٕ ضٔص ٓؼ٘حٙ(جُلطكسٓ٘حدٟ ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ ٝجعؼحً: 

 

  امثال:ٌا ا  رافع   شعار الوئام , جزاَك هللا خٌر 

 )ٓؼشخ, ؽر٤ٚ ذحُٔنحف (  ضٔص ٓؼ٘حٙ(  ؽؼحس) ؾحءش ذؼذٙ ًِٔس  جُلطكسٓ٘حدٟ ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ ٝجعؼحً: 

 

  ٬ًًِ ٣ح ؟! آ ُْ  ٓحٍ ج٤ُط٤ْ ٤ًق ض٘ؼ

 )ٓؼشخ, ؽر٤ٚ ذحُٔنحف (  ضٔص ٓؼ٘حٙ(  ٓحٍ ج٤ُط٤ْ) ؾحءش ذؼذٙ ًِٔس جُلطكسٓ٘حدٟ ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ : آ٬ًً  

 

 :هحٍ قحكع ئذشج٤ْٛ ك٢ ػٔش ذٖ جُخطحخ 

َٜح      ؾضجى سذَُّي خ٤شجً ػٖ ٓكر٤ِّٜح سجكِؼحً ٣ح   سج٣سَ جُؾُّٞسٟ ٝقحسَع

 )ٓؼشخ, ؽر٤ٚ ذحُٔنحف (  ضٔص ٓؼ٘حٙ(  سج٣س) ؾحءش ذؼذٙ ًِٔس جُلطكسٓ٘حدٟ ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ : آ٬ًً  

 

  :هحٍ جُؾحػش 

ْٜرِو جُؾُّؿؼحٕ ٛحذِطحً ٣ح  َٓ  أسَك جُؿضجتِش ٓشقرحً          أسُك جُؿضجتش 

 دسخ جُؼِْ, جِٓل ك٢ هش٣ن جُخ٤ش حً عح٣ٌُح أ.  

  ُٞجُذ٣ٚ. ٓط٤ؼحً ٣ح 

 )ٓؼشخ, ؽر٤ٚ ذحُٔنحف (جُلطكس      ٓ٘حدٟ ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ : هحُرحً, ٓط٤ؼحً 

 

 

 

 

  ا فٌا  الشاعر:قول  إّما عرْضَت فبلّؽْن          نداماَي من نجراَن أْن ال تالقٌا راكب 

 ( ٌٗشز ؿ٤ش ٓوقٞدز)ٓؼشخ, جُلطكس   ٓ٘حدٟ ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ : سجًرحً 

 

 :ٍس ,حً ػح٣ُٔح  ٓػح ّٓ َٜل ذح٧  .جٗ

 ( ٌٗشز ؿ٤ش ٓوقٞدز)ٓؼشخ, جُلطكس   ٓ٘حدٟ ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ : حً ػحُٔ

 

  خْز ذ٤ذ١سؾ٬ً ٓػحٍ: ٣ح ,.  

 ( ٌٗشز ؿ٤ش ٓوقٞدز)ٓؼشخ, جُلطكس   ٓ٘حدٟ ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ : سؾ٬ً 

  هحم٤حً ٣ح  ,    ؽشه٤حً ٣ح. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هو أن ٌكون المنادى نكرة مبهمة ال ٌأتً بعده ما ٌتمم معناه , ال ٌدل على معٌن مقصود  نكرة ؼٌر مقصودة :

 بالمناداة ) ٌدل على اسم مبهم شائع و ال ٌدل على شخص معٌن (

ف بأل) نكرة(  منوناً بتنوٌن الفتح( ال ٌأتً بعده اسم ٌتم معناه. أداة نداء+ : طرق الكشؾ  اسم ) غٌر معرَّ

 

اة النداء , منادى مبنً على الضم فً محل نصب  إعراب ما بعد أدٌكون  :غح٤ٗحً جُٔ٘حدٟ جُٔر٢٘

 :نوعان, أو على الواو او الٌاء او األلؾ عندما ٌكون المنادى جمع مذكر سالم أو مثنى  وله 

 األشخاص والدول واألنهارهو كل اسم ٌدل بلفظه على مسماه , مثل اسماء  :اسم العلم.ٔ

أداة نداء + اسم شخص سواء كان مثنى أوجمع مذكر أو مؤنث  , أو دولة , أو نهر طرق الكشؾ : 

.أداة نداء + اسم دولة , مدٌنة  , أو نهر 

 

 للتفرٌق بٌن أنواع المنادى المعرب, المضاؾ المنادى ال ٌؤتً مّنونا وٌؤتً بعده مضاؾ إلٌه , أما إذا جاء

ا شبٌه بالمضاؾ أو نكرة ؼٌر مقصودة  فإن جاء بعده ماٌتمم معناه  المنادى منَّونا بتنوٌن فتح فٌكون إمَّ

 ٌر مقصودةصار شبٌها  بالمضاؾ أما إذا لم ٌؤِت ما ٌتمم معناه فهو نكرة ؼ
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 لٛاعذ ادلٙبساد فظً أٚي                                                                ربثعٛا طفحزٟ عٍٝ اٌف١ظ ثٛن ٚلٕبرٟ عٍٝ ا١ٌٛر١ٛة ثبعُ )األعزبر ِعبر اٌع١غٗ (       

  قٔحِى هللا . هذطُ ٓػحٍ: ٣ح , 

 )ٓر٢٘, جعْ ػِْ (            ٓ٘حدٟ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُنْ ك٢ ٓكَ ٗقد٣ح هذُط : 

 

  أٗرِثْٜ ذحعٔحتْٜ {. أدّهُٞٚ ضؼح٠ُ : } هحٍ ٣ح  

ُّ  ٣ح  )ٓر٢٘, جعْ ػِْ (              ٓ٘حدٟ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُنْ ك٢ ٓكَ ٗقد:  أد

 

  جٗطِن ػ٠ِ ذشًس هللا. ٓكٔذُ ٤ََٛح  

 )ٓر٢٘, جعْ ػِْ (              ٓ٘حدٟ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُنْ ك٢ ٓكَ ٗقد:  , ٓكٔذقشف ٗذجء ٤ٛح : 

 

  ْعؼ٤ُذ  أ١ َّٕ   ج٣٩ٔحٕ ٓح ٝهش ك٢ جُوِد., ئ

 )ٓر٢٘, جعْ ػِْ (ٓ٘حدٟ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُنْ ك٢ ٓكَ ٗقد              :  عؼ٤ذُ , قشف ٗذجء :  أ١ْ 

 

  هُٞٚ ضؼح٠ُ : } هحٍ ٣ح ُْ   {. أ٠َّٗ ُي ٛزج  هحُص ٛٞ ٖٓ ػ٘ذ هللا  ٓش٣

ُْ  ٣ح  )ٓر٢٘, جعْ ػِْ (              ٓ٘حدٟ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُنْ ك٢ ٓكَ ٗقد:  ٓش٣

 

 ُأ أٗص كؼِص ٛزج ذأُٜط٘ح ٣ح  ٞجهُٞٚ ضؼح٠ُ : } هح ُْ   {.ئذشج٤ٛ

 ُْ  )ٓر٢٘, جعْ ػِْ (              ٓ٘حدٟ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُنْ ك٢ ٓكَ ٗقد:  ئذشج٤ٛ

 

 

  ٣ح ُّ  , أِهْغ ٝجُذ٣ي . أًش

  فرحـ جُخ٤ش ٣ح ُٕ  .ػٔح

 .ٓ٘حدٟ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُنْ ك٢ ٓكَ ٗقد   أًشّ , ػٔحٕ : 

  ُٖ  ُِي ٓغطورَ صجٛش , ٣ح عٞع

            

 ٕٝٓ٘حدٟ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُٞجٝ ك٢ ٓكَ ٗقد ) ؾٔغ ٓزًش عحُْ(: ٣ح ٓكٔذ 

   ٕ(ٓػ٠٘ك٢ ٓكَ ٗقد )  ٓ٘حدٟ ٓر٢٘ ػ٠ِ ج٧ُق :٣ح ٓكٔذج 

  (ؾٔغ ٓإٗع عحُْك٢ ٓكَ ٗقد )  جُنْٓ٘حدٟ ٓر٢٘ ػ٠ِ ) :٣ح كحهٔحش 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٤ٖٔ: ٣ح َُ هٍٞ جُوحم٢ ٧قذ جُٔطَّٜ  , أٗص ضغطكن ج٩ػذجّ.  هحضِ

َّٕ جُوحم٢ ٣ٌِِّْ ؽخـ أٓحٓٚ ٣ٝؼشكٚ (.  ) ًِٔس "هحضَ" جعْ ٌٗشز , ٌُٝ٘ٚ ٓوقٞد ٝٓؼ٤َّٖ , ُزُي فحس ٓؼشكس ؛ ٧

 َُ  ( ٌٗشز ٓوقٞدز)ٓر٢٘,               جُنْ ك٢ ٓكَ ٗقدٓ٘حدٟ ٓر٢٘ ػ٠ِ :  هحض

 

على نكرة معٌنة مقصودة ثم صار معرفة بالنداء ) وذلك ألنَّ المتكلم  هو كل اسم ٌدل ٌدل :نكرة مقصودة.ٕ

ًُ , قد قصده ووجه النداء إلٌه  , فكأنه معرفة  , فهنا مثالً عندما ٌجهل االسم ٌنادٌه باللقب , مثل: ٌا شرط

, ًُ  ٌا غالُم , ٌا رجُل , ٌا قاض

نادى ولٌس اسمه الحقٌقٌو لٌس اسم علم , كون صفة أو لقب المٌنكرة مضموم : أداة نداء + اسم طرق الكشؾ

  غالباً ٌأتً بعده أمر
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 لٛاعذ ادلٙبساد فظً أٚي                                                                ربثعٛا طفحزٟ عٍٝ اٌف١ظ ثٛن ٚلٕبرٟ عٍٝ ا١ٌٛر١ٛة ثبعُ )األعزبر ِعبر اٌع١غٗ (       

  ك٢ دسجعطي, جؾطٜذ  هحُُد ٣ح . 

 ( ٌٗشز ٓوقٞدز)ٓر٢٘,               ٓ٘حدٟ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُنْ ك٢ ٓكَ ٗقد:  هحُدُ 

 

  ٣ح ُّ َّْ هللا .  ؿ٬  , ع

  ُّ  ( ٌٗشز ٓوقٞدز)ٓر٢٘,               ٓ٘حدٟ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُنْ ك٢ ٓكَ ٗقد:  ؿ٬

 

  { : جذِؼ٢ ٓحءى  أسكُ ٝه٤َ ٣ح هُٞٚ ضؼح٠ُ .}  

 (ٌٗشز ٓوقٞدز)ٓر٢٘,               ٓ٘حدٟ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُنْ ك٢ ٓكَ ٗقد:  أسكُ 

 

  جسذو قضجّ ج٧ٓحٕ. عحتنُ جُؾشه٢ ُِغحتن ذؼذ إٔ  أٝهلٚ : ٣ح , 

 (ٌٗشز ٓوقٞدز)ٓر٢٘,               ٓ٘حدٟ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُنْ ك٢ ٓكَ ٗقد:  عحتنُ  

  ُػذُش ٍٍ ّْ ذأٍٓش ك٤َي ضؿذ٣ُذ          ٣ح ػ٤ذُ ػ٤ُذ ذأ٣َِّس قح  ذِٔح ٓن٠ أ

 

 

 

 

 

 

  ُّٕ ِّ أؿ٤٘سَ جُظُّرح     أسد  ٗرص جُغ٤ُٞف ٝقذ ع٤لي ٓح ٗرح أسَك جُؼض
  (  معرب , مضاؾ  ( ) ٌا أرَض العزمِ  , مبنً اسم علم ) ٌا أردنُ 

  { :٣ٞعقُ هُٞٚ ضؼح٠ُ      .} (  ٌوسؾ مبنً  , اسم علم ) أػشك ػٖ ٛزج  

 

 (  ٌا رَبنا  معرب  , مضاؾ )       , جؽشـ فذٝسٗح . سذَ٘ح 

 

  .٫ ضطٜحٕٝ ك٢ أدجء ٝجؾرحضي َُ   (  ٌا جمٌل  مبنً  , اسم علم ) ؾ٤ٔ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وٌدل علٌه  حرؾ النداء , حذؾقد ٌُ 

وهنا نقوم بتقدٌر حرؾ نداء  السٌاق,

د نوع المنادى  وبعدها نحدِّ
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 أقٔذ ِْٛ ِْٛ " ) ػرَّشش ًِٔس      .جُذسط كح َْ ك٢ٜ جعْ كحػَ  (" كح ِٜ  ػٖٔ هحّ ذحُلؼَ كَ

 ػٖٔ هحّ ذحُلؼَ َفِكَد ك٢ٜ جعْ كحػَ  ("  فحِقد" ) ػرَّشش ًِٔس  ج٩ٗغحٕ.فحِقد  جٌُطحخ 

  ذِسى أخ٢ ذِسى" ) ػرَّشش ًِٔس     جُكو٤وس .ُٓ  ػٖٔ هحّ ذحُلؼَ أدسَى ك٢ٜ جعْ كحػَ  ("  ُٓ

 ًذسِن"  اعُ فبعً ألٔٗ اعُ دي عٍٝ ِٓ لبَ ثبٌفع
ُ
 ٌزا ٔمٛي " فبُ٘ ٚطبحت ِٚ

 

 

 

  كوو.غ٬غس أقشف ٛٞ جُلؼَ جُز١ ػذد قشٝكٚ ك٢ جُٔحم٢  ػ٠ِ  ذحُلؼَ جُػ٬غ٢جُٔوقٞد 

 

 فـــــــــــبعِـــــــــــــــــــ٠ًظبغ اعُ اٌفبعً ِٓ اٌفعً اٌضالصٟ عٍٝ ٚصْ  .1
 جُٔحم٢         جعْ جُلحػَ         جُٔنحسع                                                                                     

ٌَص :         خحِسؼخشؼ :  ًِص  ,              َع ًِشرًش                      ٣زًش   ,      عح  رج

َ, ٣ؼَٔ           ػَٔ                      دجِسط ٣ذسط            دسط          ِٓ  ػح

 

 .ِٓكٞظس: قٌٔ٘ح ػ٠ِ ج٧كؼحٍ ) ٣ذسط , ٣ؼَٔ , ٣زًش ( أٜٗح غ٬غ٤س ٖٓ خ٬ٍ جُٔحم٢ 

  ْٜرسجػ٤ٚ ذحُٞف٤ذ {ذحِعوُ هُٞٚ ضؼح٠ُ } ًِٝر 

  هُٞٚ ضؼح٠ُ } ٝئر هحٍ سذُي ٬ُِٔتٌس ئ٢ّٗ َُ  ك٢ ج٧سك خ٤ِلس { ؾحِػ

 ٠ظبغ اعُ اٌفبعً ِٓ اٌفعً اٌضالصٟ ادلّٙٛص األٚي ثمٍت اذلّضح إىل ِذ )آ (. .0

 آفِلأفل: ,    آِسؾأِسؾ: آِخذ    ,   أخذ: آِمن   ,        أِمن : آِمر     ,    أَمر:  آٍت     ,   أتى: 

  { ذ٘حف٤طٜح آِخزٌ ٝٓح ٖٓ دجذٍس ئ٫ّ هُٞٚ ضؼح٠ُ } 

  { هحٍ ٫ أقدُّ هُٞٚ ضؼح٠ُ  ََ ح أكَ ّٔ  { ج٥ك٤ِِٖهحٍ ٛزج سذ٢ كِ

  { ٤ًِِٖ ٝؽؿشزً ضخشؼ ٖٓ هُٞس ع٤٘حَء ض٘رُُص ذحُذُّٖٛ ِٝفرٍؾ ُهُٞٚ ضؼح٠ُ ٦} 

 

 رضع١فٗ ( .3
ُ
ف ثئثمبء اٌزضع١ف وّب ٘ٛ ) ال ٔفه

َّ
 ٠ظبغ اعُ اٌفبعً ِٓ اٌفعً اٌضالصٟ ادلضع

: شاق   , : َشقَّ ,      ماد  : مدَّ ,         عادّ :  عدَّ ,         شاد  : شدَّ  ,       راد  : ردَّ   شاك  شكَّ

   شَع٤ِٖ {سجدّ هُٞٚ ضؼح٠ُ } ئٗح ُٔ  .ٝٙ ئ٤ُِي ٝؾحػِٞٙ ٖٓ جُ

 اٌظح١ح أٚالً:ط١بغخ اعُ اٌفبعً ِٓ اٌفعً اٌضالصٟ

 اسم مشتَّق ٌدل على الحدث ومن أو ما ٌقوم به .: اسم الفاعل

اسم فاعل ) معرفة اسم الفاعل( : وكشؾ طرٌقة استخراج 
ٌُطلَب اسم فاعل لفعل ثالثً .ٔ , مثل: فاٍع  أو على وزن فاعلالحرؾ الثانً ألؾ والحرؾ الثالث مكسور  ) اسم (نبحث عن كلمة عندما 

  .ساٍع , راٍم , قاٍض , راعٍ  عامل , سارب , عائد , باحث . قائمراجً , 

ٌُطلَب اسم فاعل من ؼٌر ثالثً ٖ  تبدأ بمٌم مضمومة والحرؾ قبل األخٌر مكسور , مثل:) اسم ( نبحث عن كلمة  . عندما 

 , ُمتقِن , ُمهَتٍد ,ُملتٍق , ُمتجِدد . ُمستِمع , ُمعاتِب , ُملَتفِت
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 األٌف إىل ّ٘ضح٠ظبغ اعُ اٌفبعً ِٓ اٌفعً اٌضالصٟ ادلعزً األجٛف ) ٚعغٗ حشف عٍخ ( ثمٍت  .1
 قائل: قالبائع  , : باع,    صائِن: صان,        الئِم:  الم,         عائِد  : عاد ,       سِائل: سال   

  ٍهُٞٚ ضؼح٠ُ } هح ٌَ  .ْٜٓ٘ ٫ ضوطِٞج ٣ٞعق{ هحتِ

 ٠ظبغ اعُ ِٓ اٌفعً ادلعزً اٌضالصٟ إٌبلض ) آخشٖ حشف عٍخ ( ثمٍت األٌف إىل ٠بء .0
  هاِدي, هادٍ : هدى,     سعى , ساٍع     :  سعى,      قاِضً, قاٍض : قضى ,       , راوٍ  راِوي: روى        

  ذ٤ٖ جُ٘حط ذحُوغو. هحكٍ ٓكٔذ 

 :هحٍ جُؾحػش 

 ٝجٛؿش دٝجػ٢ ج٧ُْ        ٝجػذٍ ٓغ جُظحُْ ٜٓٔح ظََِْ سجِم٤حً ِػْؼ 

 

 

 

 

 

 

 

   ٝجُٔوقٞد ذحُلؼَ ؿ٤ش جُػ٬غ٢ ٛٞ ٓح ًحٕ ػذد قشٝكٚ أًػش ٖٓ غ٬غس ك٢ جُٔحم٢ ٣ٌٕٝٞ جعْ جُلحػَ ٖٓ كٞم

 :ًٔح ٢ِ٣  جُػ٬غ٢

                                                                                   

 

 

 

 

         ُٓ٘قِشف          جٗقشف,    ؼُِِٖٓ         ؼِٖ ٣          أػَِٖ,               ُٓغطـلِش         جعطـلش         ٣غطـلش

ِطو٢ِ جُطو٠: ُٓ ؼِط٢ أٝ ٓؼٍو     أػط٠:  ,            ِٓطٍن أٝ     ُٓشِم٢أسم٠:   ,     ُٓغطذِػ٢جعطذػ٠:         ,ُٓ

٘طِقشجٗطقش:  طَقذِّم  ,    ضقذَّم:     ُٓ ف : ,            ُٓ َّٞ فه ِّٞ ٜحِؾْٛحؾْ: ,           ُٓط ؼطِزسجػطزس: ,   ُٓ ُٓ 

   ِض٣َُٓ         ض٣َ٣         أصجٍ,        ٤ِٜدُٓ          ٤ٜد٣         أٛحخ,          ِؼ٤ُٖٓ          ؼ٣ٖ٤         ػحٕج

 ج٤ُحء قشف ٓذ ٝجُٔٔذٝد ٫ (  ِض٣َُٓ ,  ٤ِٜدُٓ ,      ِؼ٤ُٖٓ  ) : ِٗكع أّٗ٘ح ُْ ٗنغ جٌُغشز ضكص ج٤ُحء ك٢ جٌُِٔحش َّٕ ؛ ٧

َّْ ٝمغ جٌُغشز ػ٠ِ ٓح هرَ ج٤ُحء٣ورَ قشًس   .ُزج ض

 

 

 

 

  {ظحُٕٔٞ جُوشٟ ٝأِٜٛح ٢ٌُِٜٓهُٞٚ ضؼح٠ُ } ٝٓح ًَّ٘ح. 

  { كحُطح٤ُحشهُٞٚ ضؼح٠ُ }ًرًشج. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 ادلعزً :ط١بغخ اعُ اٌفبعً ِٓ اٌفعً اٌضالصٟصب١ٔبً 

 ٖاألشىبي::ديىٓ مجع أشىبي اعُ اٌفبعً اٌضالصٟ يف مجٍخ ٚال خيشط عٓ ٘ز 

ب( شبنٍ عٕذٔب ٌٓ ٠ٕفع رجمٝ ٔبئُِ ٚ آوًِ ٚشبسِة ) عٛي ِب أٔذ 
ّ
ِٕ  

 اٌضالصٟغري :ط١بغخ اعُ اٌفبعً ِٓ اٌفعً صبٌضبً 

المضارعة ) الحرؾ األول (  . قلب حرؾٕ اإلتٌان بالمضارع.ٔ

 مٌم مضمومة
 . كسر ما قبل اآلخرٖ

 ٌُثنَّى أو ٌجمع وٌتصل به   أو تاء مربوطةضمٌرال التعرٌؾ  أو ملحوظة هامة: اسم الفاعل ٌمكن أن ٌإنَّث أو 

دة(.  ) المسلمون , خاشعون , قانتات , ساِمعهم , فاهمة , حافِظة , مرسلون , عاِمالن , صائمان  , ُمتجدِّ

حذؾ عالمة الجمع والمثنى والتؤنٌث والضمٌر والتاء فالحكم علٌه بعد 
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 ّٜٞػٖٔ ٝهغ ػ٤ِٚ  جُلؼَ ك٢ٜ جعْ ٓلؼٍٞ ("  جُٔلّٜٞ" ) ػرَّشش ًِٔس   .هُُٞٚ ٣غطٔغ ئ٤ُٚ جُ٘حط جُٔل 

  ػٖٔ ٝهغ ػ٤ِٚ  جُلؼَ ك٢ٜ جعْ ٓلؼٍٞ("  مصونة  " ) ػرَّشش ًِٔس  .حرٌُتهامصونة   المرأة 

  ٌَّة ارجعً إلى ربك راضٌةقوله تعالى: } ٌا أٌتها النفس المطمئنة  .  {َمرض

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كوو.غ٬غس أقشف ٛٞ جُلؼَ جُز١ ػذد قشٝكٚ ك٢ جُٔحم٢  ػ٠ِ  ذحُلؼَ جُػ٬غ٢جُٔوقٞد 

ً ادلضبي اٌٛاٚٞ   ِٓ اٌفعً اٌضالصٟادلفعٛي ٠ظبغ اعُ  .4
ّ
ف ٚادلعز

َّ
ضع

ُ
          اٌضالصٟ اٌظح١ح  ٚادلّٙٛص ٚادل

ــــعــــٛيعٍٝ ٚصْ 
ْ
ـــف

َ
ِ 

ٌَص :    ٓؼٍٔٞ:  ـــ ػَٔ    ٓؾشٝـ,  ٣ؾشـ:      ٓؿٍٜٞ:  ؾَٜ ,      ) كؼَ ٫صّ( ٓغٌٞش ػ٘ٚ, َع

 : َْ :      ٓؼَِّٞػِِ َْ ِٜ  ٓغإٍٝ, ُعثَِ:   ٓؾشٝخ ,    ؽشخ: ٓؿٍٜٞ  , ؾَٜ:    ٓذكٞع, دكغ:   ٓلّٜٞ , كَ

 ٓزًٞس, ٣زًش:        ٌٓطٞخ, ٣ٌطد           ًطد                      ٓذسٝط دسط          ٣ذسط            

 ٣زًش ( أٜٗح غ٬غ٤س ٖٓ خ٬ٍ جُٔحم٢. ٌطدِٓكٞظس: قٌٔ٘ح ػ٠ِ ج٧كؼحٍ ) ٣ذسط , ٣ , 

  وَ جُِكغحٕ. ٌٓكُٞسهحٍ جُؾحػش: ٝأصٛحُس ُٓ ح   ًٝأَّٜٗ

ً اٌٛاٚٞ
َّ
ف ٚادلعز

َّ
ضع

ُ
 أٚالً:ط١بغخ اعُ ادلفعٛي ِٓ اٌفعً اٌضالصٟ اٌظح١ح ٚادلّٙٛص ٚادل

 اسم مشتَّق من فعل مبنً للمجهول  ٌدل على الحدث , ومن أو ما ٌقع علٌه الفعل .: اسم المفعول 

كحػِٚ ٓؿٍٜٞ )ؿ٤ش ٓؼشٝف ( ك٤أخز ٗحتد كحػَ قحؽ ٖٓ ٣ َّٕ  .كؼَ ٓر٢٘ جُٔؿٍٜٞ :ٝٛٞ جُلؼَ جُز١ ٫ ٣أخز كحػَ ٧

 

 :واستخراجه المفعول اسم كشؾ طرٌقة ــ

 دائما مفتوحة بمٌم تبدأ كلمة عن نبحث الثالثً الفعل اسم المفعول من : 
 مشدود,  ممنوح, معلوم, َمفهوم: مثل َمفعول وزن على والحرؾ الرابع واو مفتوحة بمٌم تبدأ كلمة. أ

 .مقوم به, َمصوم, َمضٌق,  َمبٌع: مثل ساكنة أو واو ٌاء الثالث والحرؾ مفتوحة بمٌم تبدأ كلمة.خ
ًّ : مثل مضعفة ٌاء أو واو األخٌر والحرؾ مفتوحة بمٌم تبدأ كلمة.ش  َمدعوّ ,  منِس

 اآلخر قبل الذي  الحرؾ مفتوح مضمومة بمٌم تبدأ كلمة عن نبحث) المزٌد(  ؼٌر الثالثً اسم المفعول من الفعل 
 .ُمحتَّل, ُمعان,  ُمصاب,  ُمَسهَّل,  ُمَثَقؾ, فةُمَإلَّ : أو مٌم مضمومة وما قبل اآلخر الؾ مثل
 

خ لجً ط١بغخ اعُ ادلفعٛي:
ّ
 رٕج١ٙبد ٘بِ

 اٌفعً ادلغٍٛة ط١بغخ اعُ .1
َّ
 فعٛي ِٕٗ  صالصٟ أَ غري صالصٟ.ادلجيت اٌزأوذ أْ

 اٌفعً ادلغٍٛة ط١بغخ اعُ ا.0
َّ
 فعٛي ِٕٗ ِزعذٞ أَ الصَ.دلجيت اٌزأوذ أْ

إرا وبْ اٌفعً ادلشاد ط١بغخ ِٕٗ اعُ ِفعٛي فعً الصَ جيت إحلبق ثبعُ ادلفعٛي  شجٗ مجٍخ جبس ٚرلشٚس أٚ شجٗ .3
ْ إ١ٌٗ 

َ
مرت

ُ
 مجٍخ ظشف١خ , )ٌٗ , عٕٗ , ثٗ , إ١ٌٗ , ف١ٗ , فٛلٗ , حتزٗ ...( ِضً: ِشغٛة ف١ٗ , ِ

 ٔٗ صالصٟ طح١ح أٚ ِعزً ا٢خش أٚ اٌٛعظ.يف حبي وبْ اٌفعً ادلشاد ط١بغخ اعُ ادلفعٛي ِٕٗ صالصٟ جيت اٌزأوذ أ.4
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ٖ: ٓأٓٞس  ,  أٓش: ـــ  ِٓ  )كؼَ ٫صّ ِٗكن ذٚ ؽرٚ ؾِٔس(.ٓأعٞف ػ٤ِٚ أِعق: ٓأخٞر  , أخز: ٓأًٍٞ  ,  أًَ: ٓإٔٓٞ  ,  أ

 )كؼَ ٫صّ ِٗكن ذٚ ؽرٚ ؾِٔس(.: ٤ٓإط ٓ٘ٚ ٣ثِظ ,  ٓأعٞسأُِعَش: 

  ًَؼقٍق  { ٓأًٍٞهُٞٚ ضؼح٠ُ } كؿؼِْٜ 

 

َؾَذ ٓٞؾٞد,  ٣ٞؾذ:  ٓٞػٞد ,  ٝػذ:  ()كؼَ ٫صّ ِٗكن ذٚ ؽرٚ ؾِٔسٓٞهٞف ذٚ ػ٤ِٚ ػ٘ذٙ  :ٝهقــ  َٝ  

  { ُـ٤ش هللا ذٚ ٝجُٔ٘خ٘وس ٝهُٞٚ ضؼح٠ُ ََ ِٛ َٓص ػ٤ٌِْ ج٤ُٔطس ٝجُذّ ُٝكْ جُخ٘ض٣ش ٝٓح أُ  .{جُٔٞهٞرز ُقشِّ

 

 )كؼَ ٫صّ ِٗكن ذٚ ؽرٚ ؾِٔس(.: ٓؾٌٞى ك٤ٚ ؽيَّ ٓغذٝد  , عذَّ: ٓشدٝد   , سدَّ: ٓؼذٝد   , ػذَّ: ٓؾذٝد  ,  ؽذَّ: ــ 

  { هُٞٚ ضؼح٠ُ ٍّ  .{ ٓؼذٝدجشٝجرًشٝج هللا ك٢ أ٣ح

 

ً األجٛف ) ٚعغٗ حشف عٍخ ِضً: لبي , ثبع , طبَ ( وّب ِٓ اٌفعً اٌضالصٟ  فعٛي٠ظبغ اعُ ادل.0
َّ
ادلعز

:ٍٟ٠ 

 ِفزٛحخ.ٔأرٟ ثبدلضبسع          ة. حنزف ٠بء ادلضبسعخ ٚٔضع ِىبٔٙب ١ُِ  . أ

وٍٞ   ,    : هحٍ ٓنحسػٚ ٣وٍٞ  ر٤غ    ,       : ذحع ٓنحسػٚ ٣ر٤غ َٓ  َٓقٕٞ    :فحٕ ٓنحسػٚ ٣قَٕٞٓ

ِّٞ    ,    خحه: ٫ّ ٓنحسػٚ ٣ِّٞ َٓقّٞ    : ذحع ٓنحسػٚ ٣ر٤غ َٓخ٤و   ,      : ٓنحسػٚ ٣خ٤و  َٓ ر٤غ   فحّ: َٓ 

ذٝس قُٞٚ  : دجس ٓنحسػٚ ٣ذٝس ,          غٞطَٓ  :عحط ٓنحسػٚ ٣غٞط   )كؼَ ٫صّ ِٗكن ذٚ ؽرٚ ؾِٔس(.َٓ

ؾ٤ذ     ,      ؽحد: ,       ()كؼَ ٫صّ ِٗكن ذٚ ؽرٚ ؾِٔسَٓقّٞ  ك٤ٚ فحّ: ؼ٤د  , ػحخ: َٓ َٓؾ٤ف ػ٘ٚ .ؽحـَٓ  : 

 .   ()كؼَ ٫صّ ِٗكن ذٚ ؽرٚ ؾِٔسَٓخٞف  ٓ٘ٚ : خحف ٓنحسػٚ ٣خحف ٗأخز ٓقذسٙ ُٔؼشكس أفَ ج٧ُق  جُخٞف 

 .حرٌُتهامصونة   َمضٌق به   , *  المرأة ضاق: 

ً اٌضالصٟ اٌفعً ِٓ ادلفعٛي اعُ ٠ظبغ .3
َّ
 :٠ٍٟ وّب( , لضٝ  دعب,  ععٝ,  سٜٚ: ِضً) ا٢خش ادلعز

 ط. رضع١ف احلشف ا٢خري   ِفزٛحخ ١ُِ ِىبٔٙب ٚٔضع ادلضبسعخ ٠بء حنزف. ة     ثبدلضبسع ٔأرٟ . أ
ُّٞ   ,  : دػح ٓنحسػٚ ٣ذػٞ  ذػ ُّٝ    , : ؿضج ٓنحسػٚ ٣ـضٝ َٓ ـض ُّٞ َٓ  :سؾح ٓنحسػٚ ٣شؾَٞٓ    شؾ

ٜذ١ّ    , : ٛذٟ ٓنحسػٚ ٣ٜذ١ َٓون٢ُّ    ,  : هن٠ ٓنحسػٚ ٣ون٢      ش٢ّٓ َٓ  :س٠ٓ ٓنحسػٚ ٣ش٢َٓٓ

   ()كؼَ ٫صّ ِٗكن ذٚ ؽرٚ ؾِٔسَٓغؼ٢ُّ ذٚ : عؼ٠ ٓنحسػٚ ٣غؼ٠ ٗأخز ٓقذسٙ ُٔؼشكس أفَ ج٧ُق جُغؼ٢  

ٜذ١ّ    ,   : ٛذٟ ٓنحسػٚ ٣ٜذ١  ك٢ُّ٘ : ق٠٘ ٓنحسػٚ ٣ك٢٘ َٓ ًّ .                 رأى:  ,ذٚ َٓ  َمرئِ
 

 

 

 

  ُكٞم  ٔلؼٍٞٝجُٔوقٞد ذحُلؼَ ؿ٤ش جُػ٬غ٢ ٛٞ ٓح ًحٕ ػذد قشٝكٚ أًػش ٖٓ غ٬غس ك٢ جُٔحم٢ ٣ٌٕٝٞ جعْ ج ٖٓ

 :ًٔح ٢ِ٣  جُػ٬غ٢

                                                                      

 

 

 

َٖ ٓنحسػٚ ٣طوٖ  طوَٖ  ,    : أضوَ ٘ظَّْ   ,        : ٗظَّْ ٓنحسػٚ ٣ُ٘ظَّْ ُٓ    ُٓغطورََ :٣ُغطورََجعطورَ ٓنحسػٚ ُٓ

ٌَشّ  ,    : أًشّ ٓنحسػٚ ٣ٌَُشّ   ُٓغطَ٘ؿذ ذٚجعط٘ؿذ: ُٓغطخَشؼ     , : جعطخشؼ ٓنحسػٚ ٣ُغطخَشؼ ُٓ

)كؼَ ٫صّ ِٗكن ذٚ ؽرٚ ٓوُطَشٕ ذٚ جهطشٕ: ,      ()كؼَ ٫صّ ِٗكن ذٚ ؽرٚ ؾِٔس ُٓ٘قَشف ػ٘ٚ  :جٗقشف ٓنحسػٚ ٣ُ٘قَشف

  (ؾِٔس

 صب١ًٔب:ط١بغخ اعُ ادلفعٛي  ِٓ اٌفعً غري اٌضالصٟ

 . فتح ما قبل اآلخرٖ . قلب ٌاء المضارعة إلى مٌم مضمومةٕ اإلتٌان بالمضارع.ٕ
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َّٞم م  ,    : ه َّٞ وذَّط :هذَّطَ ُٓؾذَّد   ,     : ؽذَّدَ ُٓط طوذَّّ ذٚضوذَّّ: ,    ُٓ : جعطؿحخ,  ()كؼَ ٫صّ ِٗكن ذٚ ؽرٚ ؾِٔسُٓ

 ُٓغطؿحخ     

ِطحعأهحع: ضجٍ   أصجٍ ,     ُٓ ُٓ ؼحٕ ,  أػحٕ: ,   ُٓطحع أهحع : ,  :   ُٓغطوحّ: وحّجعطُٓغطؾحس, جعطؾحس: ُٓ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
َّْ جُٔؼ٠٘ ذحعطرذجُٜح ذلؼَ ٓر٢٘ ُِٔؼِّٞ ك٢ٜ جعْ كحػَ(خطحس٣            )ض

  . ُٓخطحس جُطحُد غ٤حم جُٔؼِْ ٣ُخطحس جُطحُد , ٝدُص ػ٠ِ ٍٞ ُْ ٣غطوْ جُكؼَ ٓر٢٘ ُِٔؿٜحػَ , ٧ٗ٘ح ُٞ جعطرذُ٘ح ٌٓحٜٗح ) ٓخطحس جعْ كجُٔؼِْ 

 ٖٓ هحّ ذحُلؼَ (
 

  .ُِْٓخطحس ٖٓ جُٔؼ ٍٞ ع٤غطوْ جُٔؼ٠٘ جُطحُد ٣ُخطحسٖٓ جُٔؼِْ ٝدُص كؼَ ٓر٢٘ ُِٔؿٜٓلؼٍٞ , ٧ٗ٘ح ُٞ جعطرذُ٘ح ٌٓحٜٗح ) ٓخطحس جعْ جُطحُد 

 ػ٠ِ ٖٓ ٝهغ ػ٤ِٚ جُلؼَ (
 

 ُٔكطََ ٣ؼح٢ٗ ٖٓ جُؼذٝ جُق٢ٗٞ٤ٜ ُٔكطََ.  جُؾؼد جُلِغط٢٘٤ جُ  جُ

ُٔكطََ ج٠ُٝ٧ : جعْ ٓلؼٍٞ ٧ٜٗح ضذٍ ػ٠ِ ٖٓ ٝهغ ػ٤ِٚ جُلؼَ .  ــ جُ

كطََ جُػح٤ٗس : جعْ كحػَ ٧ٜٗح ضذٍ ػ٠ِ ٖٓ هحّ ذحُلؼَ. ُٔ  ــ جُ

 
 شضحخ٣َ           

  . ُٟٓشضحخ ُٔح سأ  ) جعْ كحػَ , أ١ خحتق (.جُٔؿشّ 

 

  . ُٚٓشضحخ ك٢ ٓٞهل  ) جعْ ٓلؼٍٞ , أ١ ٓؾٌٞى ك٤ٚ(.ئٗٚ 

 

  ُٓخطحس ًطحخ جُوٞجػذ ُٓخطحس هش٣طٌْ                            ) جعْ كحػَ (ص٣ذ   ) جعْ ٓلؼٍٞ(ــ  ٓكٔذ 

  ُٓخطحسز ٬ٓذغٜح ذزٝم سك٤غ ُٓخطحسز ذؼ٘ح٣س كحتوس         ) جعْ كحػَ (جُلطحز   ) جعْ ٓلؼٍٞ( ــ  جُٜذ٣س 
 ضُ ٣ُؼطَ                           ُض                                                                     أْػطَ       

  ؼطَض ذو٢ٔ٤ جُؼشذ٤س ج٧ف٤ِس ُٓ ؼطَض ذٜح ٧ٜٗح ُـس جُوشإٓ جٌُش٣ْ            ) جعْ كحػَ (أٗح  ُٓ  ) جعْ ٓلؼٍٞ(ــ جُِـس جُؼشذ٤س 
 ) جُط٢ ضُكطحؼ (                                                                                              ٣َكطحؼ                    

 ُٚٓكطحؼ ُر٢٘ ؾ٘غ ُٔكطحؾس         ) جعْ كحػَ (ج٩ٗغحٕ ذطرؼٚ    ) جعْ ٓلؼٍٞ(ــ ضغحػذ جُذٍٝ جُـ٤٘س جُذُٝس جُ
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ٌُثنَّى أو ٌجمع وٌتصل به ال التعرٌؾ  أو ضمٌرأو تاء  ملحوظة هامة: اسم المفعول  ٌمكن أن ٌإنَّث أو

 مربوطة .

سة  , ُمخلَصٌن , ُمتَّهمون ,   (.ُمإَصدة ) مرموقة ,مرموقون, مرموقٌن, موسوعات  ُمقدَّ

فالحكم علٌه بعد حذؾ عالمة الجمع والمثنى والتؤنٌث والضمٌر والتاء 

 الزم تلحق به شبه جملة مثل:ملحوظة: اسم المفعول إذا صٌػ من فعل 

 ,  دار: مدور حوله  , وقؾ: موقوؾ عنده شكَّ : مشكوك فٌه    , رؼب: مرؼوب فٌه 

      انصرؾ: ُمنصَرؾ عنه    ,  اقترن: ُمقتَرن به 

 مثل : الكلماتمالحظة هاّمة: تتشابه صٌؽتا اسم الفاعل واسم المفعول فً بعض 

) ُمحتاج , ُمختار , ُمشتاق , ُمحَتل , ُمرتاب , ُمعَتز( وللتفرٌق بٌنهما من خالل سٌاق المعنى فإنَّ اسم الفاعل  

من قام بالفعل أواتَّصؾ به, واسم المفعول من وقع علٌه الفعل والسٌاق الذي ٌحدد ذلك أو ٌمكن التفرٌق 

لكلمة بفعل مبنً للمجهول فإن استقام المعنى فهً اسم بٌنهما من خالل الفعل المبنً للمجهول نقوم باستبدال ا

 .مفعول وإن لم ٌستقم فهً اسم فاعل
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 :اعضائٟ اٌغٍجخ ألذَ ٌىُ عشق ثغ١غخ ٌغشق وزبثخ اذلّضاد ِٚٛاعٕٙب 
 :تقسم الهمزة تبعا  لموقعها إلى ثالثة أقسام 
 همزة تكتب فً أول الكلمة وهً } همزة الوصل , وهمزة القطع { . .ٔ
 همزة تكتب فً وسط الكلمة وهً } الهمزة المتوسطة { . .ٕ
 لمتطرفة { .وهمزة تكتب فً نهاٌة الكلمة وهً }  الهمزة ا .ٖ

 سنتعرؾ على مواطن وكٌفٌة كتابة كل منهما .
 

 

 

 

 

 
 هً الهمزة التً تكتب بصورة ) ا ( وال تنطق فً درج الكالم.

 :مـــــواطنها / مواقعها 
 فً االسماء اآلتٌة: ابن وابنة , اسم , اثنان واثنتان , امرإ , امرأة. .ٔ
 ,ارِم ,ادُع .أمر الفعل الثالثً: اكتْب , ادرْس , احفْظ , اعمل ْ, اكتْب , افهم , ارُسْم , اضرْب , اسَع  .ٕ
 }ٌكون الحرؾ األول ) ا ( والحرؾ الثالث ) ت ( { ماضً الفعل الخماسً وأمره ومصدره .  .ٖ

 ماضً الفعل الــخــمــاســً
 { , انَفَعل, افعلَّ  على وزن }افـــَتــَعــلَ 

 الفعل الــخــمــاســً أمـــر
 {, انَفِعلعلى وزن }افـــَتــِعــلْ 

 الــخــمــاســًالفعل مصدر 
 {, انفعال , افعالل}افـــَتــعال 

 , احمرار داــــــصاقــــَتـــ ـــَتـــِصــــــدْ اقـ اقــــَتـــَصـــــَد , احمرَّ 

 ار, اصفرارــــــشانــــَتــ ـَتــِشــــــرْ ـــان انــَتــَشــــَر, اصفرَّ 

 اداعــَتــِمـــــ ـَتــِمـــــدْ اعـ اعــَتــَمـــدَ 

 الـــتِـــــفـــــات الــــَتـــفِـــــتْ  الــَتـــَفــــتَ 

 
 {ؼالبا  . } تبدأ الكلمة بــ ) استــ ( ماضً الفعل السداسً وأمره ومصدره .ٗ

 

 مــــــاضً الفعل السداسً
 { , استفالعلى وزن } اْسَتْفَعلَ 

 أمر الفعل السداسً
 { , استفِل على وزن } اْسَتْفِعلَ 

 مصدر الفعل السداسً
 { , استفالةعلى وزن } اْستِْفعالَ 

 اســـتـــقـــبـــال ــلْ ــَتـــقــــبِ اْسـ اْســـَتـــْقَبــــلَ , احمرَّ 

 جاـخـــرتــــاســـ جْ ــَتـــخـــرِ اسـ اســـَتـــخـــَرَج , اصفرَّ 

 اســــتِـــــراحــــة اســـَتــــــِرحْ  اســـتـــراحَ 

 استِـــــــقامـــــة اســـَتــــقِــــــمْ  اســـتـــقـــامَ 

 
 همزة ال التعرٌؾ المتصلة إذا اتصلت باالسم .  الكتاب , الخٌر , الحق , المنارة . .٘
 
 

 

 

 اذلـــــــّــــــــــــضاد
 وــزــبثــخ اٌــّٙــضاد ) اٌٛطً ٚاٌمغع ٚادلزٛعغخ ٚادلزغشفخ(                           

 

 أوالً: كتابة الهمزة التً تكتب فً أول الكلمة.

قد ٌضاف أحٌانا إلى آخر الكلمة المحتوٌة على همزة الوصل أو القطع الواقعة فً األفعال ضمائر رفع أو نصب  تنبٌه هام :

متصلة  فهذا ال ٌغٌر على تعلٌلها أي شًء مثل } استخدموا , اكتبً , استخرجت  , اقتصدي{ عند التعلٌل ٌبقى كما هو .
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 ٢ٛ جُٜٔضز جُط٢ ضٌطد ذقٞسز ذقٞسز ) أ , ئ ( ٝض٘طن دجتٔحً.

 ٓٞجهؼٜح/  ٓـــــٞجهٜ٘ح: 

.} كؼَ ٓحم٢ غ٬غ٢ ٓرذٝء ذٜٔضز ) أ ( { جُــلــؼــَ جُػ٬غ٢ جُٜٔٔٞص جُلحء .  .ٔ ََ ًَ َش , أ َٓ ٟ, أض٠ , أ َٝ  ٓػَ : أخَز , أ

  جُلؼَ ػ٠ِ ج٤ُٔضجٕ جُقشك٢ ُوحذَ جُٜٔضز قشف جُلحء:جُٔوقٞد ذٜٔٔٞص جُلحء أٗٚ ٫ ٣ٞؾذ كحء ٝئٗٔح ُٞ ػشم٘ح 

 ٓـــــشأخــــَز              ,        أًــــَ      ,      أ 

 

 ـــؼـــَكـــؼـــَ            ,       كــؼـــَ             ك

 ٓحم٢ جُلؼَ جُشذحػ٢ ٝأٓشٙ ٝٓقذسٙ. .ٕ

 ٓـــحم٢ جُــلـــؼــَ جُــشذـحػــ٢

ََ {ػ٠ِ ٝصٕ }   أكـــَؼـــ

 جُــلـــؼــَ جُــشذـحػــ٢ أٓــش 

 } َْ  }ػ٠ِ ٝصٕ أكـــِؼــــ

 جُــلـــؼــَ جُــشذـحػــ٢ ٓـــقــذس

 }ػ٠ِ ٝصٕ ئكـــؼـــحٍ { 

 َّ ّْ  أًـــَش  ئًـــشجّ أًـــِش

 َٖ ْٖ  أػـــَِـــ  ئػـــ٬ٕ أػـــِِ

 َٖ ْٖ  أقـــَغــ  ئقـــغـــحٕ أقـــِغـــ

 

 ٝكحػِٚ ٓغططش ضوذ٣شٙ أٗح { .  ٓنحسػس } كؼَ ٓنحسع ٓرذٝء ذٜٔضزجُلؼَ جُٔنحسع جُٔغ٘ذ ئ٠ُ جُٔطٌِْ  .ٖ

. َُ شُّ , أعطَْورِ ُٓ ِدُع , أ ْٞ ُِٜذ  , أْعطَ َُ   , أؾطَ َٔ  ٓػَ: أًطُُد  , أقلَعُ   ,  أُطَلُِص   ,  أػ

ػ٘ذٓح ضطقَ ذح٫عْ( { ٓػَ: ئ٠ُ , أّ , أٝ , جُكشٝف جُٜٔٔٞصز } ًَ جُكشٝف ٛٔضضٜح هطغ ٓح ػذج ) جٍ  جُطؼش٣ق  .ٗ

. ّٕ ْٕ  أ٫ , أٓح , ئ٫ّ , ئ  ئ

 ج٧عٔحء ٓح ػذج جُط٢ رًشش ك٢ ٛٔضز جُٞفَ . ٓػَ : أعذ , أًشّ , أقٔذ , أٓؿذ , أَٓ , ئعٔحػ٤َ , ئذشج٤ْٛ. .٘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :جرًش ٗٞع جُٜٔضز ٓغ ذ٤حٕ عرد ًطحذطٜح ذحُقٞسز  جُط٢ ؾحءش ػ٤ِٜح ك٤ٔح ضكطٚ خو 

 

 كغ٤شٟ هللا ػٌِْٔ ٝسعُٞٚ {.   ػِٔٞجهحٍ ضؼح٠ُ } ٝهَ ج .ٔ

 {. ٖٓ جُػٔشجش أِٛٚ جسصمٛزج ذِذجً آٓ٘ح ٝ جؾؼَسخِّ  ئذشج٤ْٛٝئر هحٍ }  ضؼح٠ُ هحٍ .ٕ

ْٖ هحٍ جُؾحػش :  ئرج ٓح ِٗص ٖٓ د٤ٗحى قظّحً           .ٖ  ُِـ٢ِّ٘ ُِٝلو٤شِ  كأقِغ

 جُو٤ظ ؽحػش ؾح٢ِٛ. جٓشؤ  .ٗ

 . ٝصجسز جُطشذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ جُؼح٢ُ ٗطحتؽ جُورٍٞ جُٔٞقذ أػََِ٘ص .٘

 جُٔؼشك٢.ج٫هطقحد ضطٞس جُطؼ٤ِْ ٗكٞ  .ٙ

 ًَ ٓح ُذ٣ي ٖٓ هحهحش ُٔغحػذز جُٔكطحؼ. جذزٍ .7

 جُؼحَٓ ذؼذ ػِٔٚ. جعطشجـ .8

 جُٔرشز ج٤ُط٤ْ. أٝشِ  .9

 تمرٌن على همزتً الوصل والقطع

ع حرفً } الواو أو الفاء { فإذا ملحوظة: للتفرٌق بٌن همزة الوصل وهمزة القطع من خالل النطق نقوم بقراءة بلفظ الكلمة م

 نطقنا الهمزة فً قطع و إن لم تنطق فهً وصل مثل } استعمل ,فاستعمل { نلحظ لم ننطق الهمزة عند اتصالها بالفاء فهً وصل

. أجبر , وأجبر { نلحظ أننا نطقنا الهمزة عند اتصالها بالواو فهً همزة قطع { 
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 ٢ٛ جُٜٔضز جُط٢ ضٌطد ك٢ ٝعو جٌُِٔس ٓػَ: ٓإٖٓ , ذثش , ٓأٓٞس.

  كطٌطد ػ٠ِ قشف ٣٘حعد جُكشًس ج٧هٟٞ ٜٓ٘ٔح , جُكشف جُز١ هرِٜح  قشًسقشًس جُٜٔضز ٝضؼطٔذ ًطحذطٜح ػ٠ِ ,

َّٕ أهٟٞ جُكشًحش ٢ٛ  ض٤ِٜح جُنٔس كحُلطكس كحُغٌٕٞ جُط٢ ٤ُغص ذكشًس .جٌُغشز  ػِٔحً أ

 . ُعَِّْ أهٟٞ جُكشًحش ٝٓح ٣٘حعرٜح 

 تـــ()جُ٘رشز جٌُغشز                   ض٘حعرٜح 

  

 جُٞجٝ) ؤ (جُنٔس            ض٘حعرٜح            

                      

 ج٧ُق ) أ (جُلطكس           ض٘حعرٜح                     

 

 ) ء (جُغطش  جُغٌٕٞ          ٣٘حعرٚ                             

 

  ٕٝٗشٟ جُز١ هرِٜح , ٝقشًس جُكشف قشًطٜح ٢ٛ أ٫ًٝ ُٔؼشكس ًطحذس جُٜٔضز جُٔطٞعطس ٣ؿد ػ٤ِ٘ح إٔ ٗوحس ,

 جُلطكس .أ٣ٜٔح أهٟٞ,  جٌُغشز غْ جُنٔس غْ 

 

 

 

ضٌطد جُٜٔضز جُٔطٞعطس ػ٠ِ ٗرشز } تــ { ئرج ًحٗص ٌٓغٞسز أٝ ئرج ًحٕ جُكشف جُز١  هرِٜح ٌٓغٞسجً أٝ عروص 

 ذ٤حء ٌٓغٞسز أٝ عحً٘س.

 ًطرص ػ٠ِ ٗرشز ؛ ٧ٜٗح عحً٘س ٝٓح هرِٜح ٌٓغٞس .                 ٓػَ: ِرْتـــد : 

 ًطرص ػ٠ِ ٗرشز ؛ ٧ٜٗح ٌٓغٞسز ٝٓح هرِٜح ٓلطٞـ .                 َصتِـــ٤ــش :      

 .                     ٌغٞسٝٓح هرِٜح ٓ ٓلطٞقسًطرص ػ٠ِ ٗرشز ؛ ٧ٜٗح ضــذكِــثَــس :     

 ًطرص ػ٠ِ ٗرشز ؛ ٧ٜٗح ٓلطٞقس ٝٓح هرِٜح  ٌٓغٞس.  ِستَــــــــس:     

                    .  قشف ٓذٝٓح هرِٜح   ٌٓغٞسزضرص ػ٠ِ ٗرشز ؛ ٧ٜٗح     ٬ٓتِٔس:   

 

 

 

 ضٌطد جُٜٔضز جُٔطٞعطس ػ٠ِ ٝجٝ  } ؤ { ئرج ًحٕ جُنْ أهٟٞ جُكشًط٤ٖ.

ـــْإضــس:   ًطرص ػ٠ِ ٝجٝ ؛ ٧ٜٗح عحً٘س ٝٓح هرِٜح ٓنّٔٞ , كحُنْ أهٟٞ ٖٓ جُغٌٕٞ.ُٓ

 ًطرص ػ٠ِ ٝجٝ ؛ ٧ٜٗح ٓلطٞقس ٝٓح هرِٜح ٓنّٔٞ , كحُنْ أهٟٞ ٖٓ جُلطف. ٣ُــَإغِـــش :

 ًطرص ػ٠ِ ٝجٝ ؛ ٧ٜٗح ٓنٔٞٓس ٝٓح هرِٜح ٓنّٔٞ . كُُإٝط:

 ًطرص ػ٠ِ ٝجٝ ؛ ٧ٜٗح ٓنٔٞٓس ٝٓح هرِٜحقشف ٓذ ) عحًٖ ( , كحُنْ أهٟٞ ٖٓ جُغٌٕٞ. ضلحُؤٍ:

 ٜٗح عحً٘س ٝٓح هرِٜح ٓنّٔٞ , كحُنْ أهٟٞ ٖٓ جُغٌٕٞ.ًطرص ػ٠ِ ٝجٝ ؛ ٧ ذُـْإط:          

 

 

 

 َسأكس , ضَأَُّْ.ضٌطد جُٜٔضز جُٔطٞعطس ػ٠ِ أُق ئرج ًحٕ جُلطف أهٟٞ جُكشًط٤ٖ. ٓػَ : 

ــإْٔٓٞ:   ًطرص ػ٠ِ أُق ؛ ٧ٜٗح عحً٘س ٝٓح هرِٜح ٓلطٞـ , كحُلطف أهٟٞ ٖٓ جُغٌٕٞ.َٓ

 ًطرص ػ٠ِ أُق ؛ ٧ٜٗح عحً٘س ٝٓح هرِٜح ٓلطٞـ, كحُنْ أهٟٞ ٖٓ جُغٌٕٞ.ذَــأْط: 

 .ٝٓح هرِٜح ٓلطٞـ  عحً٘سًطرص ػ٠ِ أُق ؛ ٧ٜٗح  َؽإْٔ:

 ثــانٌاً: الهمزة المتوسطة

 كتابة الهمزة المتوسطة على نبرة } ئـــ {.ٔ

 . كتابة الهمزة المتوسطة على واو } ؤ {ٕ

 . كتابة الهمزة المتوسطة على ألف } أ {ٖ
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 ضٌطد جُٜٔضز جُٔطٞعطس ػ٠ِ جُغطش ئرج ًحٗص ٓلطٞقس ٝٓغرٞهس ذأُق عحً٘س أٝ ٝجٝ عحً٘س. 

 أُق عحً٘س.ح هرِٜح ًطرص ػ٠ِ جُغطش ؛ ٧ٜٗح ٓلطٞقس ٝٓذشجَءز: 

 عحً٘س.ٝٓح هرِٜح أُق ًطرص ػ٠ِ جُغطش ؛ ٧ٜٗح ٓلطٞقس هشجَءز: 

 عحً٘س.ٝٓح هرِٜح أُق رص ػ٠ِ جُغطش ؛ ٧ٜٗح ٓلطٞقس ًطأذ٘حَءٙ: 

 عحً٘س.ٝٓح هرِٜح أُق ًطرص ػ٠ِ جُغطش ؛ ٧ٜٗح ٓلطٞقس ضؾحَءّ: 

 عحً٘س.ٝٓح هرِٜح أُق ًطرص ػ٠ِ جُغطش ؛ ٧ٜٗح ٓلطٞقس  ضشجَءٟ:

 ًطرص ػ٠ِ جُغطش ؛ ٧ٜٗح ٓلطٞقس ٝٓغرٞهس ذٞجٝ عحً٘س. ٓشَٝءز:

 ًطرص ػ٠ِ جُغطش ؛ ٧ٜٗح ٓلطٞقس ٝٓغرٞهس ذٞجٝ عحً٘س. عًٞءٛح:

 

 

 

 

 

 ٢ٛ جُٜٔضز جُط٢ ضٌطد ك٢ ٜٗح٣س جٌُِٔس.

  قشًس ٓح هرِٜح , كطٌطد ػ٠ِ قشف ٣٘حعد ضِي جُكشًس , ٝػ٠ِ جُغطش ئرج ًحٕ ٓح هرِٜح عحً٘حً ضؼطٔذ ًطحذطٜح ػ٠ِ

ء , دػحء. َْ ِٓ  أٝ قشف ٓذ ) ٝ , ج , ١ ( . ٓػَ : هَشأَ  , ض٤ُّٜإ  , ؽحِهة , 

 

 

 

 ضٌطد جُٜٔضز جُٔططشكس ػ٠ِ أُق ئرج ًحٕ جُكشف جُز١ هرِٜح ٓلطٞـ. 

 ًطرص ػ٠ِ أُق ؛ ٧ٕ ٓح هرِٜح ٓلطٞـ.هَشأ: 

 ًطرص ػ٠ِ أُق ؛ ٧ٕ ٓح هرِٜح ٓلطٞـ. َِٓؿأ:

 ص ػ٠ِ أُق ؛ ٧ٕ ٓح هرِٜح ٓلطٞـ.ًطر ٓرطَذأ:

 ًطرص ػ٠ِ أُق ؛ ٧ٕ ٓح هرِٜح ٓلطٞـ. َٗؾأ ٝ َٓ٘ؾأ:

 

 

 

 ضٌطد جُٜٔضز جُٔططشكس ػ٠ِ ٝجٝ ئرج ًحٕ جُكشف جُز١ هرِٜح ٓنّٔٞ.

 ًطرص ػ٠ِ ٝجٝ ؛ ٧ٕ ٓح هرِٜح ٓنّٔٞ.ضرحهُإ: 

 ًطرص ػ٠ِ ٝجٝ ؛ ٧ٕ ٓح هرِٜح ٓنّٔٞ. ضٌحكُإ:

 ًطرص ػ٠ِ ٝجٝ ؛ ٧ٕ ٓح هرِٜح ٓنّٔٞ. ض٤ٌّٜإ:

 ًطرص ػ٠ِ ٝجٝ ؛ ٧ٕ ٓح هرِٜح ٓنّٔٞ. ضٞجهُإ:

 

 

 

 ضٌطد جُٜٔضز جُٔططشكس ٣حء ئرج ًحٕ جُكشف جُز١ هرِٜح ٌٓغٞس.

 ًطرص ػ٠ِ ٣حء ؛ ٧ٕ ٓح هرِٜح ٌٓغٞس.ؽحِهة: 

 ًطرص ػ٠ِ ٣حء ؛ ٧ٕ ٓح هرِٜح ٌٓغٞس. ٗحِؽة:

 ٌٓغٞس.ًطرص ػ٠ِ ٣حء ؛ ٧ٕ ٓح هرِٜح  هحسب:

 ًطرص ػ٠ِ ٣حء ؛ ٧ٕ ٓح هرِٜح ٌٓغٞس. ذحسب:

 كتابة الهمزة المتوسطة على السطر } ء {

 ثالثا : الهمزة المتطرفة

 كتابة الهمزة المتطرفة على ألف } أ {.ٔ

 {. كتابة الهمزة المتطرفة على واو } ؤ ٕ

 . كتابة الهمزة المتطرفة ٌاء } ْى {ٖ
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 ضٌطد جُٜٔضز جُٔططشكس ػ٠ِ جُغطش ئرج ًحٕ جُكشف جُز١ هرِٜح عحًٖ أٝ قشف ٓذ } ٝ , ج , ١ {.

   ٓططشكس  ذؼذ ٓذ. ٧ٜٗحرص ٓ٘لشدز ػ٠ِ جُغطش ؛ طًج٧ػرحء: 

                  ٓططشكس  ذؼذ ٓذ.  ٧ٜٗحًطرص ٓ٘لشدز ػ٠ِ جُغطش ؛  أؽ٤حء:

 ًطرص ٓ٘لشدز ػ٠ِ جُغطش ؛ ٧ٜٗح ٓططشكس  ذؼذ ٓذ.  عٔحء:

 ًطرص ٓ٘لشدز ػ٠ِ جُغطش ؛ ٧ٜٗح ٓططشكس  ذؼذ ٓذ.  ًٜشذحء:

 ٓططشكس  ذؼذ ٓذ.  ٧ٜٗحًطرص ٓ٘لشدز ػ٠ِ جُغطش ؛  مٞء:

 ًطرص ٓ٘لشدز ػ٠ِ جُغطش ؛ ٧ٜٗح ٓططشكس  ذؼذ ٓذ. ٛذٝء:

 ٓططشكس  ذؼذ ٓذ.  ٧ٜٗحًطرص ٓ٘لشدز ػ٠ِ جُغطش ؛ ؽ٢ء: 

 .ٓح هرِٜح عحًٖ ٝٓططشكس  ٜحًطرص ٓ٘لشدز ػ٠ِ جُغطش ؛ ٧ٗ ؾضء:

 ٓح هرِٜح عحًٖ. ًٝطرص ٓ٘لشدز ػ٠ِ جُغطش ؛ ٧ٜٗح ٓططشكس ػدء: 

 ٓح هرِٜح عحًٖ. ًٝطرص ٓ٘لشدز ػ٠ِ جُغطش ؛ ٧ٜٗح ٓططشكس  ٗؼء:

 

 

 

ئرج ًحٗص جُٜٔضز ٓططشكس ك٢ ًِٔس ٓ٘ٞٗس ذط٣ٖٞ٘ جُلطف " جُ٘قد " ٝجُكشف جُز١ هرِٜح ٖٓ جُكشٝف جُز١  .ٔ

 ٗرشز ٓػَ :} خ , ش , ظ , ؼ , ف , م , ٕ , ّ .....{٣ٌٖٔ ٝفِٜح ذٔح ذؼذٛح , كاٜٗح ضٌطد ػ٠ِ 

ًطرص ػ٠ِ ٗرشز ؛ ٧ٕ جُٜٔضز ٓططشكس ك٢ ًِٔس ٓ٘ٞٗس ذط٣ٖٞ٘ جُلطف " جُ٘قد " ٝجُكشف جُز١ هرِٜح ٖٓ ؽ٤ثحً: 

 .جُكشٝف جُط٢ ٣ٌٖٔ ٝفِٜح ذٔح ذؼذٛح

د " ٝجُكشف جُز١ هرِٜح ٖٓ ًطرص ػ٠ِ ٗرشز ؛ ٧ٕ جُٜٔضز ٓططشكس ك٢ ًِٔس ٓ٘ٞٗس ذط٣ٖٞ٘ جُلطف " جُ٘ق دكثحً:

 جُكشٝف جُط٢ ٣ٌٖٔ ٝفِٜح ذٔح ذؼذٛح.

ًطرص ػ٠ِ ٗرشز ؛ ٧ٕ جُٜٔضز ٓططشكس ك٢ ًِٔس ٓ٘ٞٗس ذط٣ٖٞ٘ جُلطف " جُ٘قد " ٝجُكشف جُز١ هرِٜح ٖٓ  ذطثحً:

 جُكشٝف جُط٢ ٣ٌٖٔ ٝفِٜح ذٔح ذؼذٛح.

 ؽحِهة             ؽحهثحً     ,     ػدء        ػرثحً      

 

ئرج ًحٕ جُكشف جُز١ هرَ جُٜٔضز ٫ ٣ٌٖٔ ٝفِٚ ذٔح ذؼذٙ ذو٤ص جُٜٔضز ًٔح ٢ٛ ٓلشدز ػ٠ِ جُغطشٓػَ :} د  .ٕ

 , ر  س, ص , ٝ  .......{ .

ًطرص ػ٠ِ جُغطش ؛ ٧ٕ جُٜٔضز ٓططشكس ك٢ ًِٔس ٓ٘ٞٗس ذط٣ٖٞ٘ جُلطف " جُ٘قد " ٝجُكشف جُز١ مٞءجً: 

 .هرِٜح ٖٓ جُكشٝف جُط٢ ٫ ٣ٌٖٔ ٝفِٜح ذٔح ذؼذٛح

ًطرص ػ٠ِ جُغطش ؛ ٧ٕ جُٜٔضز ٓططشكس ك٢ ًِٔس ٓ٘ٞٗس ذط٣ٖٞ٘ جُلطف " جُ٘قد " ٝجُكشف جُز١ ؾضءجً: 

 .هرِٜح ٖٓ جُكشٝف جُط٢ ٫ ٣ٌٖٔ ٝفِٜح ذٔح ذؼذٛح

  " ِٓكٞظس: ئرج ًحٗص جُٜٔضز ٓططشكس  ٝٓح هرِٜح  قشف أُق سعٔص ٓ٘لشدز ػ٠ِ جُغطش , ٣ٝٞمغ ض٣ٖٞ٘ جُلطف

 عٔحءجً  , جؽ٤حءجً  , ػؾحءجً       َ : عٔحًء  , أؽ٤حًء , ؿزجًء , جػرحًء .جُ٘قد " كٞهٜح ٓػ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 
 

 . كتابة الهمزة المتطرفة على السطر } ء { ٗ

 الهمزة المتطرفة فً كلمة منونة بتنوٌن نصب

ك ال حدٌثِ ارتِق بمستوى 

ك ؛ إنه بمستوى صوتِ 

ّمً األزهار نَ الذي ٌُ  المطرُ 

 ولٌس الرعد!!!
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 :ضوغْ ؾِٔس جُؾشه ئ٠ُ غ٬غس ػ٘حفش ٢ٛ 

 
 

 

 

 

 

 

  : ضوغْ أدٝجش جُؾشه ئ٠ُ هغ٤ٖٔ ٖٝٓ خ٬ٛٔح ٗكذَّد ٓح ٗٞع أعِٞخ جُؾشه ئ٠ُ 

 

 

                       

 

               

 

 

 

 ــ ئرج ًحٕ كؼَ جُؾشه أٝ ؾٞجذٚ كؼَ ٓنحسع فك٤ف ج٥خش ٣ؿضّ ذحُغٌٕٞ .

 ــ ئرج ًحٕ كؼَ جُؾشه أٝ ؾٞجذٚ كؼَ ٓنحسع ٓؼطَ  ج٥خش ٣ؿضّ ذكزف قشف جُؼِس  .

 كؼَ جُؾشه أٝ ؾٞجذٚ ٖٓ ج٧كؼحٍ جُخٔغس  ٣ؿّٞ ذكزف جُٕ٘ٞ . ــ ئرج ًحٕ

 َضلؼِٕٞ, ٣لؼِٕٞ(  , أٝ أُق  :ِٓكٞظس ج٧كؼحٍ جُخٔغس : ٛٞ جُلؼَ جُٔنحسع جُز١ ُأعِ٘ذ ئ٠ُ ٝجٝ جُؿٔحػس ,ٓػ (
 ج٫غ٤ٖ٘ ٓػَ: ) ٣لؼ٬ٕ , ضلؼ٬ٕ(  , أٝ ٣حء جُٔخحهرس , ٓػَ: )  ضلؼ٤ِٖ( ك٢ قحُس جُؿضّ ضكزف جُٕ٘ٞ .

 أدجز جُؾشه  ٢ٛٝ جُط٢ ضشذِو ذ٤ٖ كؼَ جُؾشه ٝؾٞجذٚ ٝضوغْ ئ٠ُ ؾحصٓس ٝؿ٤ش ؾحصٓس .ٔ

 كؼَ جُؾشه : ٛٞ عرد ُكذٝظ ؾٞجخ جُؾشه. .ٕ

 ؾٞجخ جُؾشه : ٝٛٞ ٗط٤ؿس ُكذٝظ كؼَ جُؾشه .ٖ

 ؾٞجخ جُؾشه ) جُ٘ط٤ؿس ( كؼَ جُؾشه ) جُغرد( أدجز جُؾشه جُؿِٔس 

ْس هللا َُي جُخ٤ش  ٣وذِّس ضؿطٜذ ق٤ػٔح ق٤ػٔح ضؿطْٜذ ٣ُوذِّ

َْ أعِٞخ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ضذسى ذ٬ؿطٚ َْ  ٓط٠ ٓط٠ ضطأٓ  ضذسى ضطأٓ

ْْ ُغحٗي ْٕ ضُٞجِفَ هشجءز جُوشإٓ ٣غطوِ ْٕ  ئ ْْ  ضُٞجِفَ ئ  ٣غطوِ

ْٖ ٣غَغ ئ٠ُ  ْٖ  جُٔؿذ ٣كوْوَٚٓ  ٣كوْوٚ ٣غغَ  َٓ

  عٕبطش مجٍخ اٌششط:

ّبة من جملتٌن متالزمتٌن مسبوقتٌن بؤداة شرط, ال ٌتم معنى أوالهما إاّل بالثانٌة: لوب الشَّرطسأ  .جملة مركَّ

ٙخ ألعٍٛة اٌششط  بدرٕج١
ّ
 :  ٘بِ

 د األداح اعُ أَ حشف
ِّ

حذ
ُ

ٔ 
َّ

ُ
ُ

 .ٌزحذ٠ذ ٔٛع أعٍٛة اٌششط جبصَ أَ غري  جبصَ ِٓ خالي أداح اٌششط , ِٚٓ ص

 ادلغٍٛة إعشاثٗ يف أعٍٛة اٌششط ٘ٛ  يف أعٍٛة اٌششط اجلبصَ فمظ ٚ٘ٛ فعال اٌششط ٚغري ِغبٌجني ثئعشاة
 ( ٚ٘ٛ حشف ششط ِجٕٟ عٍٝ 

ْ
 اٌغىْٛ الزلً ٌٗ ِٓ اإلعشاةاألدٚاد ِب عذا حشف اٌششط اجلبصَ ) إْ

 ألــغــبَ أدٚاد اٌــشـــشط

 أداة شرط ؼٌر جازمة.ٕ أداة شرط جازمة.ٔ

 ْٔٙ انتٙ تجضو فؼهٙ انششط ) فؼم انششط ٔجٕاتّ (, ٔتمغى إنٗ لغًٍٛ :  أٚالً: أدٚاد اٌــشـــشط اجلبصِخ
.

 أسماء حرؾ
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 حصٓس:ــــؿـــشه جُـــحء جُؾــٔـــأع
ْٖ  ٓط٠   ٤ًلٔح أ٣٘ٔح أ٣ٖ ق٤ػٔح ٜٓٔح أ٣ّحٕ ٜٓٔح ٓح  َٓ

 

(قشف جُؾشه جُؿحصّ ٛٞ:  ْٕ  ) ئ

 ج٧دجز جُؿحصٓس  جُؿِٔس 

 ) جعْ أّ قشف(

 ٝئػشجذٚ (جُ٘ط٤ؿس ) ؾٞجخ جُؾشه كؼَ جُؾشه ) جُغرد( ٝئػشجذٚ

 هللا ٌُوفقْ  إصالحا   ٌرٌدا إنْ : } تعالى قال
 {. بٌنهما

 

فؼم يضاسع يجضٔو  :ٌرٌدا قشف ؾحصّـ  إنْ 

ٔػاليح جضيّ حزف انٌُٕ ألَّ يٍ 

 .األفؼال انخًغح

: فؼم يضاسع يجضٔو ٔػاليح ٌُوفقْ 

 .جضيّ انغكٌٕ

ْٕ ضذسْط ض٘ؿف ْٕ  ئ / حشف جاصو, ئ

حشف يثُٙ ػهٗ 

انغكٌٕ ال يحم 

 نّ يٍ اإلػشاب

: فؼم يضاسع يجضٔو ضذسطْ 

 . جضيّ انغكٌٕٔػاليح 

فؼم يضاسع يجضٔو ٔػاليح : ض٘ؿف

 جضيّ انغكٌٕ.

:فؼم يضاسع يجضٔو ٔػاليح ُتصلِّ  ـ اعى /جاصو أ٣٘ٔح الكعبة إلى فاتجه ُتصلِّ  أٌنما

 جضيّ حزف حشف انؼهح

 : فؼم أيشفاتجه

:  فؼم يضاسع يجضٔو ضقلكٞج ـ حشف جاصو ئٕ ئٕ ضقلكٞج ػٖ جُ٘حط ٣شَك هللا ػٌْ٘

حزف انٌُٕ ألَّ يٍ ٔػاليح جضيّ 

 األفؼال انخًغح

فؼم يضاسع يجضٔو ٔػاليح  ٣شَك:

 جضيّ حزف حشف انؼهح.

ـْ فذٝسًْ فؼم يضاسع يجضٔو  :ضوشؤٝج ـ اعى جاصوٓط٠  ٓط٠ ضوشؤٝج جُوشإٓ ض٘ؾش

ٔػاليح جضيّ حزف انٌُٕ ألَّ يٍ 

 األفؼال انخًغح

ـْ  فؼم يضاسع يجضٔو  :ض٘ؾش

 ٔػاليح جضيّ انغكٌٕ

ٌ   ُِ٘حط ٣وذِّسٝىئٕ ضطٞجمْغ  فؼم يضاسع يجضٔو  :ضطٞجمغْ  حشف جاصو ـ إ

 ٔػاليح جضيّ انغكٌٕ

فؼم يضاسع يجضٔو  :٣وذِّسٝى

ٔػاليح جضيّ حزف انٌُٕ ألَّ يٍ 

 األفؼال انخًغح

 ٜٓٔح ضؾٌْش ٣ضدْد سصهي

 

فؼم يضاسع يجضٔو  ضؾٌش: يًٓا ـ اعى جاصو

 ٔػاليح جضيّ انغكٌٕ

فؼم يضاسع يجضٔو ٔػاليح  :٣ضددْ 

 جضيّ انغكٌٕ

ْٖ ٣ذُع ئ٠ُ جُخ٤ش جُػٞجخ َٓ  ْٖ فؼم يضاسع يجضٔو  ٣ذُع: اعى جاصو ـَٓ

 ٔػاليح جضيّ حزف حشف انؼهح

فؼم يضاسع يجضٔو ٔػاليح  :٣ِنَ 

 جضيّ حزف حشف انؼهح

فؼم يضاسع يجضٔو  :٣ٌػش ـ اعى جاصوٓط٠ ٓط٠ ٣ٌػُْش ٬ًٓي ٣ٌػْش عوَطَي

 ٔػاليح جضيّ انغكٌٕ

فؼم يضاسع يجضٔو ٔػاليح  :٣ٌػش

 جضيّ انغكٌٕ

فؼم يضاسع يجضٔو ٔػاليح  ضََش: اعى جاصوـ  ٤ًلٔح ٤ًلٔح ضََش جُ٘حط ٣شٝى

 جضيّ حزف حشف انؼهح.

فؼم يضاسع يجضٔو  :٣شٝى

ٔػاليح جضيّ حزف انٌُٕ ألَّ يٍ 

 األفؼال انخًغح

فؼم يضاسع يجضٔو  :ضغشْ  اعى جاصو ـ ق٤ػٔح ق٤ػٔح ضغْش ضؿْذ جُخ٤ش

 ٔػاليح جضيّ انغكٌٕ

فؼم يضاسع يجضٔو ٔػاليح  :ضؿذْ 

 جضيّ انغكٌٕ

ٓح ضوذٓٞج ُِلوشجء ٝجُٔغح٤ًٖ  ٖٓ 

 خ٤ش ضؿذٝٙ ػ٘ذ هللا

فؼم يضاسع يجضٔو  :ضوذٓٞج جعْ ؾحصّـ ٓح 

ٔػاليح جضيّ حزف انٌُٕ ألَّ يٍ 

 األفؼال انخًغح

فؼم يضاسع يجضٔو  :ضؿذٝٙ

ٔػاليح جضيّ حزف انٌُٕ ألَّ يٍ 

 األفؼال انخًغح

 ّْ ٍٕ ٣ؿطْٜذ ٣طوذَّ فؼم يضاسع يجضٔو  :٣ؿطٜذْ  أ١ ـ جعْ ؾحصّ أ١ُّ ئٗغح

 ٔػاليح جضيّ انغكٌٕ
 ّْ فؼم يضاسع يجضٔو ٔػاليح  :٣طوذَّ

 جضيّ انغكٌٕ
 ضؿذْ  ضغحكش جعْ ؾحصّ أ٣٘ٔح أ٣٘ٔح ضغحكْش ضؿْذ ٨ُسدٕ جقطشجٓحً 

 أرٛدْ  ضزْٛد  جعْ ؾحصّأ٣ّحٕ  أ٣ّحٕ ضزْٛد أرٛدْ 

ٍٍ ٣ذَّخْشٙ جُٔشُء ك٢ فـشٙ  أ١ُّ ٓح

 ٣٘لْؼٚ ك٢ ًرشٙ

 ٣٘لْؼٚ ٣ذَّخشٙ أ١ ـ جعْ ؾحصّ

 ٣ظٜش ضؼَٔ ٜٓٔح ـ جعْ ؾحصّ ؾٞجسقي ػ٠ِ ٣ظٜش ػَٔ ٖٓ ضؼَٔ ٜٓٔح
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 حصٓســــؿــــش جُــــ٤ـــــشه ؿـــأدٝجش جُؾ
ح ئرج ج٧عٔحء .ٔ ًَِّٔ 

 

  ُٞٓح ٫ُٞ ُٞ جُكشٝف .ٕ

 

 ج٧دجز ؿ٤ش جُؿحصٓس  جُؿِٔس 

 ) جعْ أّ قشف(

 ؾٞجخ جُؾشه )جُ٘ط٤ؿس( . كؼَ جُؾشه ) جُغرد( .

 جعط٘حس أّد٣ص ؿ٤ش ؾحصّ جعْـ  كلَّما  ٝؾٜي جعط٘حس جُّق٬ز أّد٣ص ًِّٔح

قِص ػٖ هّٞ ٝهذسٝج  ئرج ضشَّ

 إٔ ٫ ضلحسهْٜ كحُشجقِٕٞ ْٛ              

 جُؿِٔس ج٫ع٤ٔس جُشجقِٕٞ ْٛ ضشقِص إذا ـ اسم ؼٌر جازم

ًََزخ  ًزخ قذَّظ جُٔ٘حكن إذا ـ اسم ؼٌر جازم ئرج قذََّظ جُٔ٘حكُن 

ِْطُُٚ ئرج سأ٣ُص سأ١َ  ِْطُُٚ  سأ٣ُص سأ١َ  إذا ـ اسم ؼٌر جازم ؿ٤ش١ أكنَ ٖٓ سأ٢٣ هَرِ  هَرِ

ح كلَّما سافرْت تعرفت على أناس جدد  تعرفت سافرتْ  جاصوـ اعى غٛش ًَِّٔ

ح ضؾحسُى ك٢ خذٓس جُٞهٖ , ٗٔح ٝجصدٛش ح ًَِّٔ  .ٗٔح ضؾحسى جاصواعى غٛش  ـ ًَِّٔ

ٌٖ ٫ٗطؾشش جُؿشجتْ . ٗس ٖٓ  ؿ٤ش ؾحص٫ُّٞ ـ قشف  ٫ُٞ ج٧ٓ َّٞ ؾِٔس جع٤ٔس ٌٓ

جُٔرطذأ ) ج٧ٖٓ ( ٝخرشٙ 

جُٔكزٝف ضوذ٣شٙ 

 ٓٞؾٞد
األيٍ: يثتذأ يشفٕع 

ٔػاليح سفؼح انضًح 

ٔخثشِ يحزٔف تمذٚشِ 

يٕجٕد ٔانجًهح االعًٛح 

 فؼم انششط.

 انجشائى ٫ٗطؾشش

رُّش ٌَّ ٗس ٖٓ  ُٞٓح ـ قشف ؿ٤ش ؾحصّ ُٞٓح جُطٞجمُغ ُغحَد جُط َّٞ ؾِٔس جع٤ٔس ٌٓ

جُٔرطذأ ) جُطٞجمغ ( 

ٝخرشٙ جُٔكزٝف 

 ضوذ٣شٙ ٓٞؾٞد
انتٕاضُغ: يثتذأ يشفٕع 

ٔػاليح سفؼح انضًح 

ٔخثشِ يحزٔف تمذٚشِ 

يٕجٕد ٔانجًهح االعًٛح 

 فؼم انششط

رُّش ٌَّ  ُغحَد جُط

 َسلَِمتْ  َفل٢ِ ُٞ ـ قشف ؿ٤ش ؾحصّ حٌاُته َسلَِمتْ  اإلنسان ضمٌر َصفًِ لو
دا   ٌِّ ب الفرٌُق ج ب ُٞ ـ قشف ؿ٤ش ؾحصّ لَحقََّق الفوزلو تَدرَّ  لَحقَّقَ  تَدرَّ

ما المطلوب تحدٌد عناصر  :ملحوظة فً أسلوب الشرط الؽٌر جازم لٌس مطلوب إعراب فعل الشرط أو جوابه وإنَّ

  الشرط فقط

 ولوال ٌعرب مبتدأ مرفوع وخبره محذوؾ وجوبا  تقدٌره موجود(ماعدا االسم الواقع بعد ) لوما 

 :فؼهٙ انششط ) فؼم انششط ٔجٕاتّ (, ٔتمغى إنٗ ال تؤثش ػهٗ إػشابْٔٙ  صب١ًٔب: أدٚاد اٌــشـــشط غري اجلبصِخ

. لغًٍٛ : 
 أسماء حرؾ
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ٕٓ 

 لٛاعذ ادلٙبساد فظً أٚي                                                                ربثعٛا طفحزٟ عٍٝ اٌف١ظ ثٛن ٚلٕبرٟ عٍٝ ا١ٌٛر١ٛة ثبعُ )األعزبر ِعبر اٌع١غٗ (       

 
 

 

 

 اعى يشتك ٚذل ػهٗ انحذث ٔيٍ أٔ يا ٚمٕو تّ ػهٗ ٔجّ انكثشج ٔانًثانغح .

 

 

 

 

 

 

 

 

جٍ , قّؿحؼ,  قّذجد , ّٗؿحس ,                                    ّٞ جّ , ق٬ّف , هّشجء , ه ّٞ حع , ػ٬ّّ . ًـَزجخ , ف ّٔ  ه

 

  ًَ حص ٤ٜٖٓ ق٬ّفٍ هحٍ ضؼح٠ُ: } ٫ٝ ضطغ ّٔ  ذ٤ْٔ٘{ ّٓؾحء ٛ

 
 ٓؾ٠          ٛٔض      قِق                                          

 

  ُِؼر٤ذ{. ذظ٬ّّهحٍ ضؼح٠ُ : } ٝٓح سذي 

 

  ٖٓ٫ٝ ُّؼحٕ , ٫ٝ كحقؼ ٫ٝ ذز١ء ( ذطّؼحٕهحٍ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ) ٤ُظ جُٔإ 

 

 :هحٍ أذٞ جُؼطح٤ٛس 

جخ هٞذ٠ ٌَُ ٓشجهد     ٌَُٝ        ّٝ  ؽٌٞس أ

 
 )ٖٓ جُلؼَ آَخ(                                 

 

ًَزٝخ, هٔٞـ , َرًٞس.                                    ؿلٞس ,عإٍٝ, ٝدٝد, ًطّٞ, ؽٌٞس, قغٞد,قوٞد ,َؾضٝع,

 

  ح ّٓ ح ؽحًشجً ٝئ ّٓ  {.ًلٞسجً هحٍ ضؼح٠ُ : } ئّٗح ٛذ٣٘حٙ جُغر٤َ ئ

  ٞٛ ّٚٗجُشق٤ْ{. جُـلٞسهحٍ ضؼح٠ُ : } ئ 

 

ط٬ف.                 ِٓ وذجّ ,  ِٓ ِٓن٤حف,  ضٝجؼ, ٌٓػحس,  ِٓ رزجس ,  ِٓ ٜزجس ,  ِٓ   
  وذجٓحً ًحٕ جُؾ٤ٜذ جُط٤حس كشجط جُؼؿ٢ِٗٞ ِٓ. 

  فً مجاالت التنمٌة. ِمعطاءةالمرأة األردنٌة 

  ْٜ{.ٓذسجسجً هحٍ ضؼح٠ُ : } ٝأسعِ٘ح جُغٔحء ػ٤ِ 

 

 
 فاروق, ساكوت, ساطور, ناطور, جاسوس.                        

 

  لتفرٌقه بٌن الحق والباطل. بالفاروقلُقب عمر بن الخطاب 
 

 أٚصاْ طــ١ــغخ ادلجبٌغــخ

. ُتشَتق صٌؽة المبالؽة من الفعل الثالثً المتعدي 
 ملحوظة هامة : هناك أوزان مشتركة بٌن الصفة المشبهة وصٌؽة المبالؽة للتفرٌق بٌنهما من خالل الفعل الذي اشتقت 

 ّفــّعــال.ٔ

 ـعــولـفَّ .ٕ

.ِمــْفــعــال ٖ

 ِمْفــعا

 فبعــٛي. 4
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ٕٔ 

 لٛاعذ ادلٙبساد فظً أٚي                                                                ربثعٛا طفحزٟ عٍٝ اٌف١ظ ثٛن ٚلٕبرٟ عٍٝ ا١ٌٛر١ٛة ثبعُ )األعزبر ِعبر اٌع١غٗ (       

 
ٌد .                  ٌت , ِزهِّ  ِصّدٌق, ِدّرٌس , ِدّهٌن , ِظلٌّم , ِسكِّ

 
 
 

                                                                                      

 

 

 , ِْٜ  . َؾِكذ, هَِِنَقِزس , كَ

  جَُكِزسؾحء ك٢ جُٔػَ:ٖٓ ٓأٓ٘ٚ ٣إض٠. 

 

 

                  

 

 سق٤ْ , ع٤ٔغ , قل٤ع ,ك٤ْٜ , ػ٤ِْ , ٗز٣ش , خر٤ش .

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ط١غخ ادلجبٌغخ يف اٌعجبسح ا٢ر١خ::ديىٓ مجع أشىبي 

اة ٘ٛ ) 
َ
٠ك , ٚأٔذ ِِمٛاي وز

ّ
زس طِذ

َ
  (غفٛس سح١ُعٓ اٌجبعً , ٚاهلل  ٚعبوٛديف والِه ح

5ً١
ّ
 . فِع

ــعِــ6ً
َ
المبالؽة للتفرٌق بٌنها من خالل الفعل الذي اشتق منه إذا كان هذا الوزن مشترك بٌن الصفة المشبهة وصٌؽة  .ف

 الفعل الذي اشتق منه الزم فهً صفة مشبهة وإذا كان متعدٌا  فهً صٌؽة مبالؽة.

ــع7ً١
َ
 .ف

هذا الوزن مشترك بٌن الصفة المشبهة وصٌؽة المبالؽة للتفرٌق بٌنها من خالل الفعل الذي اشتق منه إذا كان 

 الفعل الذي اشتق منه الزم فهً صفة مشبهة وإذا كان متعدٌا  فهً صٌؽة مبالؽة.
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ٕٕ 

 لٛاعذ ادلٙبساد فظً أٚي                                                                ربثعٛا طفحزٟ عٍٝ اٌف١ظ ثٛن ٚلٕبرٟ عٍٝ ا١ٌٛر١ٛة ثبعُ )األعزبر ِعبر اٌع١غٗ (       

 
 

 

 

 

 اعى يشتك ٚذل ػهٗ انحذث ٔيٍ أٔ يا ٚمٕو تّ ػهٗ ٔجّ انكثشج ٔانًثانغح .

 

 

 

 

 

 

 

 

جٍ , قّؿحؼ,  قّذجد , ّٗؿحس ,                                    ّٞ جّ , ق٬ّف , هّشجء , ه ّٞ حع , ػ٬ّّ . ًـَزجخ , ف ّٔ  ه

 

  ًَ حص ٤ٜٖٓ ق٬ّفٍ هحٍ ضؼح٠ُ: } ٫ٝ ضطغ ّٔ  ذ٤ْٔ٘{ ّٓؾحء ٛ

 
 ٓؾ٠          ٛٔض      قِق                                          

 

  ُِؼر٤ذ{. ذظ٬ّّهحٍ ضؼح٠ُ : } ٝٓح سذي 

 

  ٖٓ٫ٝ ُّؼحٕ , ٫ٝ كحقؼ ٫ٝ ذز١ء ( ذطّؼحٕهحٍ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ) ٤ُظ جُٔإ 

 

 :هحٍ أذٞ جُؼطح٤ٛس 

جخ هٞذ٠ ٌَُ ٓشجهد     ٌَُٝ        ّٝ  ؽٌٞس أ

 
 )ٖٓ جُلؼَ آَخ(                                 

 

ًَزٝخ, هٔٞـ , َرًٞس.                                    ؿلٞس ,عإٍٝ, ٝدٝد, ًطّٞ, ؽٌٞس, قغٞد,قوٞد ,َؾضٝع,

 

  ح ّٓ ح ؽحًشجً ٝئ ّٓ  {.ًلٞسجً هحٍ ضؼح٠ُ : } ئّٗح ٛذ٣٘حٙ جُغر٤َ ئ

  ٞٛ ّٚٗجُشق٤ْ{. جُـلٞسهحٍ ضؼح٠ُ : } ئ 

 

ط٬ف.                 ِٓ وذجّ ,  ِٓ ِٓن٤حف,  ضٝجؼ, ٌٓػحس,  ِٓ رزجس ,  ِٓ ٜزجس ,  ِٓ   
  وذجٓحً ًحٕ جُؾ٤ٜذ جُط٤حس كشجط جُؼؿ٢ِٗٞ ِٓ. 

  فً مجاالت التنمٌة. ِمعطاءةالمرأة األردنٌة 

  ْٜ{.ٓذسجسجً هحٍ ضؼح٠ُ : } ٝأسعِ٘ح جُغٔحء ػ٤ِ 

 

 
 فاروق, ساكوت, ساطور, ناطور, جاسوس.                        

 

 أٚصاْ طــ١ــغخ ادلجبٌغــخ

. ُتشَتق صٌؽة المبالؽة من الفعل الثالثً المتعدي 
 ملحوظة هامة : هناك أوزان مشتركة بٌن الصفة المشبهة وصٌؽة المبالؽة للتفرٌق بٌنهما من خالل الفعل الذي اشتقت 

 ّفــّعــال.ٖ

 ـعــولـفَّ .ٗ

.ِمــْفــعــال ٖ

 ِمْفــعا

 فبعــٛي. 4
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ٕٖ 

 لٛاعذ ادلٙبساد فظً أٚي                                                                ربثعٛا طفحزٟ عٍٝ اٌف١ظ ثٛن ٚلٕبرٟ عٍٝ ا١ٌٛر١ٛة ثبعُ )األعزبر ِعبر اٌع١غٗ (       

  لتفرٌقه بٌن الحق والباطل. بالفاروقلُقب عمر بن الخطاب 
 
 

ٌد .                  ٌت , ِزهِّ  ِصّدٌق, ِدّرٌس , ِدّهٌن , ِظلٌّم , ِسكِّ
 
 
 

                                                                                      

 

 

 , ِْٜ  . َؾِكذ, هَِِنَقِزس , كَ

  جَُكِزسؾحء ك٢ جُٔػَ:ٖٓ ٓأٓ٘ٚ ٣إض٠. 

 

 

                  

 

 سق٤ْ , ع٤ٔغ , قل٤ع ,ك٤ْٜ , ػ٤ِْ , ٗز٣ش , خر٤ش .

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ط١غخ ادلجبٌغخ يف اٌعجبسح ا٢ر١خ::ديىٓ مجع أشىبي 

اة ٘ٛ ) 
َ
٠ك , ٚأٔذ ِِمٛاي وز

ّ
زس طِذ

َ
  (غفٛس سح١ُعٓ اٌجبعً , ٚاهلل  ٚعبوٛديف والِه ح

5ً١
ّ
 . فِع

ــعِــ6ً
َ
المبالؽة للتفرٌق بٌنها من خالل الفعل الذي اشتق منه إذا كان هذا الوزن مشترك بٌن الصفة المشبهة وصٌؽة  .ف

 الفعل الذي اشتق منه الزم فهً صفة مشبهة وإذا كان متعدٌا  فهً صٌؽة مبالؽة.

ــع7ً١
َ
 .ف

هذا الوزن مشترك بٌن الصفة المشبهة وصٌؽة المبالؽة للتفرٌق بٌنها من خالل الفعل الذي اشتق منه إذا كان 

 الفعل الذي اشتق منه الزم فهً صفة مشبهة وإذا كان متعدٌا  فهً صٌؽة مبالؽة.
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ٕٗ 

 لٛاعذ ادلٙبساد فظً أٚي                                                                ربثعٛا طفحزٟ عٍٝ اٌف١ظ ثٛن ٚلٕبرٟ عٍٝ ا١ٌٛر١ٛة ثبعُ )األعزبر ِعبر اٌع١غٗ (       

 
 

 

 

 جعْ ٓؾطن ٣ذٍ ػ٠ِ ٖٓ ٣طَّقق ذحُلؼَ جضّقحكحً دجتٔحً أٝ ؿحُرحً ٢ٛٝ ضذٍ ػ٠ِ جُٔضج٣ح أٝ جُطرحتغ أٝ جُؼ٤ٞخ أٝ ج٧ُٞجٕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 أقٔش  قٔشجء     , أذ٤ل ذ٤نحء     , أقٞس قٞسجء    , أ٤ٛق ٤ٛلحء  , أًكَ ًك٬ء.                                          

حء.                                           ّٔ ّْ ؽ  أؽ

  لوُنهاالحمراَء أحب  الوردَة 

 

 

 

 

 
 

 

 ؿنرحٕ ؿنر٠  , َػطؾحٕ َػطؾ٠ , َؾٞػحٕ َؾٞػ٠ , خقٔحٕ َخق٠ٔ ,                                               

 َق٤شجٕ َق٤شٟ.                                               

 .}ْٜهحٍ ضؼح٠ُ : } ٛزجٕ خقٔحٕ جخطقٔٞج ك٢ سذ 

 

   أؾحؼ.ُؽؿحع , ُسقحخ , كُشجش ,         
  ُِف  شجشهحٍ ضؼح٠ُ : } ٝٛٞ جُز١ ٓشؼ جُركش٣ٖ ٛزج ػزخ ك ِٓ  {.أُؾحؼ ٝٛزج 

 
 َحصان , َرزان , َجبان ,  َجواد .                         

 

  فً بٌته. َجوادهذا الرجل 
 
 

 َسْهل , َضْخم , َصْعب , َرْحب , َنْذل , َعْذب  .                 
 

 َسْهل , لكنه َصْعب ظننت أن االمتحان. 

 { : هحٍ ضؼح٠ُ ٍٖ  {.دسجْٛ ٓؼذٝدز ذَْخظٝؽشٝٙ ذػٔ

 
 

                                                                                      

 

 . َؾِؾغ , ذَِؾغ , َؽِشٙ , َُرِن , كَِشـ , َمِؿش

 أٚصاْ اٌظـــفــخ اٌــّــشجــٙــخ

. ُتشَتق الصفة المشبهة من الفعل الثالثً الالزم 
تفرٌق بٌنهما من خالل الفعل الذي اشتقت. ملحوظة هامة : هناك أوزان مشتركة بٌن الصفة المشبهة وصٌؽة المبالؽة لل 

 أفَعل مإنثه فعالء.ٔ

 عالن مإنثه فعلىفَ .ٕ

 .فُعالٖ

ــعــبي. 4
َ
 ف

ـــ5ً
ْ
ــع

َ
 . ف

ــعِــ6ً
َ
هذا الوزن مشترك بٌن الصفة المشبهة وصٌؽة المبالؽة للتفرٌق بٌنها من خالل الفعل الذي اشتق منه إذا كان  .ف

 الفعل الذي اشتق منه الزم فهً صفة مشبهة وإذا كان متعدٌا  فهً صٌؽة مبالؽة.

س: ٤ُظ ًَ ًِٔس ػ٠ِ ٝصٕ ) أكؼَ ( ضؼذ فلس ٓؾرٜس كؾشهٜح قط٠ ضٌٕٞ فلس ٓؾرٜس إٔ ضٌٕٞ       ّٓ  ِٓكٞظس ٛح

 جُقلس جُٔإٗػس ٜٓ٘ح ػ٠ِ ٝصٕ ) كؼ٬ء( .            

ََ , أفؼد               َّ , أهٍٞ , أػ٠ِ  , أؾٔ  ٓػَ: جعٔحء جُطلن٤َ ٝكؼَ جُطؼؿد ٫ ضؼذ فلحش ٓؾرٜس  , أًرش , أه

 كحُقلس جُٔإٗػس  ٜٓ٘ح ٤ُظ ػ٠ِ ٝصٕ ) كؼ٬ء(.             
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 ذخ٤َ , ذ٤ٜؽ , ٝغ٤ن. ؽش٣ق , هذ٣ْ , ؾذ٣ذ , ُط٤ق , ؾ٤َٔ , عؼ٤ذ , ه٣َٞ , ٛض٣َ , ؾش١ء, ٓش٣ل , ٝع٤ْ ,

  هللا ػ٠ِ ًَ ؽ٢ء َّٕ  {.هذ٣شهحٍ ضؼح٠ُ : }ئ

  ٍ{. ذ٤ٜؽهحٍ ضؼح٠ُ : }ٝج٧سَك ٓذدٗحٛح ٝأُو٤٘ح ك٤ٜح سٝجع٢ ٝأٗرط٘ح ك٤ٜح ٖٓ ًَ صٝؼ 

 :هحٍ جُؾحػش 

ٌَ ضَُؼ٤ُِّشٗح أّٗح  َّٕ جٌُشجّ ه٤َِ ه٤ِ  َػذ٣ذٗح         كوُُِص ُٜح 

 

 .ذَطََ , َقَذظ , َسَؿذ , َقَغٖ                 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــع7ً١
َ
 .ف

المشبهة وصٌؽة المبالؽة للتفرٌق بٌنها من خالل الفعل الذي اشتق منه إذا كان هذا الوزن مشترك بٌن الصفة 

 الفعل الذي اشتق منه الزم فهً صفة مشبهة وإذا كان متعدٌا  فهً صٌؽة مبالؽة.

ـ8ً
َ
ــع

َ
 .ف

 :ال التعرٌؾ   ماجمع وٌتصل بهتثنَّى أو تإنَّث أو تٌمكن أن  الصفة المشبهة وصٌؽة المبالؽة ملحوظة هامة

 . أو تاء مربوطةضمٌرأو 

 ) كرٌمة , الحزٌنة  , سعٌدة , الطوٌالت  (.

 والتاءفالحكم علٌه بعد حذؾ عالمة الجمع والمثنى والتؤنٌث والضمٌر 
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 .جُخ٤ِلسُ ػُٔش ٍَ  ٓػحٍ: َػَذ

             

 

  ّجُخ٤ِلس ؟ أٛٞ ػٔش؟ أ ْٖ َٓ ئرج هِ٘ح ) َػَذٍ جُخ٤ِلس( ًحٕ ٛزج ج٬ٌُّ ضحٓحً , ٌُٖٝ جُغحٓغ عؾؼش ذ٘وـٍ ك٤ٚ ٣ٝطغحَءٍ 
َّٕ ػ٢ِ؟ أٝ أذٞ ذٌش؟  كؿث٘ح ذٌِٔس )ػٔش( كضجٍ جُ٘وـ ػٖ ًِٔس جُخ٤ِلس  ؛٧,َّ ػٔش ٛٞ جُٔوقٞد ذحُكٌْ, ِٝٗكع أ

 .ٓشكٞػس ٧ٗٚ كحػَ , كحُرذٍ ضٌٕٞ أ٣نحً قشًطٚ جُشكغ ٧ٗٚ ضحذغ ُٜح جُكشًس ج٩ػشجذ٤س ُِٔرذٍ ٓ٘ٚ جُخ٤ِلس ؾحءش

 

  :ٍٓػح َٕ  .هقذُش ٝػحتِط٢ قذجتن جُكغ٤ٖ ك٢ جُؼحفِٔس ػٔح

             

 

 

  :ٍضط٧٨ جُؾُٔظ أؽؼطُٜح ك٢ ٓذ٣٘س أّ ه٤ظٓػح. 

             

 

 

  :ٍٓػح َّٕ َّٕ ج٧سد  .ؾرحَُٜح ٓطؼسُ ُِ٘حظش٣ٖئ

             

 

 

 

 

 ٤ُٞمف جُٔرذٍ ٓ٘ٚ ٣ٝؼشخ ٓشكٞع أٝ ٓ٘قٞخ أٝ ٓؿشٝسجُرذٍ:   ٝٛٞ ج٫عْ جُٔوقٞد  ذحُكٌْ جُز١ ؾحء  .ٗ

رَذٍ ٓ٘ٚ: ج٫عْ جُز١ ٝمكٚ جُرذٍ ٝٓطِٞخ ٓؼشكس قشًطٚ ج٩ػشجذ٤س ك٤ٌٕٞ قغد ٓٞهؼٚ ٖٓ جُؿِٔس  ٣وغ هرَ جُرذٍ . .٘ ُٔ  جُ

 ذذٍ  ٓرذٍ ٓ٘ٚ

رذٍ  ٓ٘ٚ  ذذٍ ُٓ

رذٍ  ٓ٘ٚ    ذذٍ ُٓ

رذٍ  ٓ٘ٚ    ذذٍ ُٓ

  عٕبطش مجٍخ اٌجذي:

ى الُمبَدل منه , وٌعمل على إٌضاِحهِ  :الــــَبــــَدل تَبع اسما  سابقا  له فً اإلعراب ٌسمَّ ٌَ  .تــابِـــع مقصود بالُحُكم 

ٙخ ٌٍجذي  بدرٕج١
ّ
 :  ٘بِ

 اٌجذي ٠أخز احلشوخ اإلعشاث١خ ٌٍّجذي 
َّ

خ ٌٍّجذي ِٕٗ , ألْ
ّ

عٕذ إعشاة اٌجذي جيت ع١ٍٕب ِعشفخ احلشوخ اإلعشاث١
 .ِٕٗ ف١ىْٛ : ثذي ِشفٛع أٚ ِٕظٛة أٚ رلشٚس , حغت احلشوخ اإلعشاث١خ ٌٍّجذي ِٕٗ. 

 

ة ثذي ِشفٛع  ٚ٘ٛ ادلمظٛد يف اجلٍّخ أٞ ِٓ اٌزٛاثع
َ
عش

ٌ
١
َ
ز احلشوخ اإلعشاث١خ ٌالعُ ادلزجٛع ٌٗ ) ادلجذي ِٕٗ( ف

ُ
٠أخ

 عشاث١خ ٌٍّجذي ِٕٗ إابفخ اٌزٛا١ح  ٌٍمٍّخ .حغت احلشوخ اإل,  أٚ رلشٚس, أٚ ِٕظٛة 
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 ٝج٫ؽطٔحٍ , ٝؾضء ٖٓ ًَ ,جُٔطحذن : ُِرذٍ غ٬غس أٗٞجع. 

 

 

 

 

 

 

 .ٖقزك٘ح جُٔرذٍ ٓ٘ٚ جُٔؼ٠٘ ٣٫طـ٤ش) ٣غ٠ٔ ػػٔحٕ..(              ٣ُغ٠ٔ جُخ٤ِلسُ ػػٔحٕ ذٖ ػلحٕ رج جُُّ٘ٞس٣ ُٞ 

                                  

             

 

 ٢ُ فشقحً ُؼ٢ِ أذُُؾ ج٧عرحخ  , أعرحخ جُغٔٞجش ِٖ  ( هحٍ ضؼح٠ُ) ...جذ

                                  

             

 

 ( هحٍ ضؼح٠ُ) ؾؼَ هللاُ جٌُـــؼـــرـــسَ جُــرـــ٤ــَص جُكشجّ ه٤حٓحً ُِ٘حط 

                                  

 

 

              َٕ  ( هحٍ ضؼح٠ُ) ئر هحٍ ُْٜ أخــٞٛــْ ٛــُٞد أ٫ ضطوٞ

 

 

 

 

 

 

 

رذٍ  ٓ٘ٚ  ٓطحذن ٓشكٞع ٝػ٬ٓس سكؼٚ جُنٔس ذذٍ ُٓ

رذٍ  ٓ٘ٚ  ٓطحذن ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ جُلطكس ذذٍ ُٓ

رذٍ  ٓ٘ٚ  ٓطحذن ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ جُلطكس ذذٍ ُٓ

رذٍ  ٓ٘ٚ  ٓطحذن ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس ٗقرٚ جُلطكس ذذٍ ُٓ

٤٘س أٝ ٝظ٤لس  . أ ًُ  .ذذٍ ٓطحذن =ٜٓ٘س + جعْ  أٝ ُود أٝ 

ٓػَ: ج٩ٓحّ , جُطر٤د , جُشت٤ظ, جُخ٤ِلس  جُقحدم,  

 جُؼحدٍ  أذٞ ك٬ٕ ,  أّ ك٬ٕ , ِٓي . أ٤ٓش .

 

 جُرذٍ ٝٗٞػٚ ٝئػشجذٚ جُٔرذٍ ٓ٘ٚ /ٝقشًطٚ ج٩ػشجذ٤س  جُؿِٔس 

ُٕ ذٖ ػلّحٕ رج جُُّ٘ٞس٣ٖ ٠َّٔ جُخ٤ِلسُ ػػٔح ُٕ : ذذٍ ٓطحذن ٓشكٞع ٝػ٬ٓس  جُخ٤ِلسُ / جُنٔس ٧ٗٚ كحػَ ٣غ ػػٔح

 سكؼٚ جُنٔس 

 ُِوحتِذ/ جٌُغشز ٧ٗٚ جعْ ًحٕ ُِوحتِذ خحُِذ ذٖ ج٤ُُٞذ سأ١ٌ عذ٣ذٌ 

 ٓؿشٝس

: ذذٍ ٓطحذن ٓؿشٝس ٝػ٬ٓس خحُذ

 ؾشٙ جٌُغشز

ٖٓ أهٞجٍ ؾ٬ُس جُِِٔي ػرذهللا جُػح٢ٗ جذٖ 

َّٕ ًَ ٓٞجهٖ خل٤ش (  جُكغ٤ٖ: ئ

جُِٔي/ جٌُغشز ٧ٗٚ ٓنحف 

 ئ٤ُٚ

ػرِذ ذذٍ ٓطحذن ٓؿشٝس : رذهللاػ

ٝػ٬ٓس ؾشٙ جٌُغشز ٝٛٞ ٓنحف , 

 هللا ُلع جُؿ٬ُس ٓنحف ئ٤ُٚ

ـُ جُذ٣ٖ جُوذطَ  ـُ  جُنٔس ٧ٗٚ كحػَ/ جُوحتذُ  قّشَس جُوحتُذ ف٬ ذذٍ ٓطحذن ٓشكٞع ٝػ٬ٓس  : ف٬

 سكؼٚ جُنٔس

ي
َ
ذ
َ
 أٔـــٛاع اٌــج

والمبدل منه وٌتساوٌان فً الداللة وٌتطابقان فً المعنى   : وفٌه ٌتطابق االلبدلأوالـ  البدل المطابق ) الكل من كل(

 ) البدل هو نفسه المبدل منه والعكس أٌضا (.

طرٌقة كشفه: جواز حذؾ الُمبَدل منه , وإحالل محلّه البدل , فإذا حذفنا الُمبدل منه ال ٌتؽٌر المعنى 

طرق كشؾ البدل المطابق وفروعه 

.صور البدل المطابق 
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هحٍ ضؼح٠ُ: ) ٝهُْٜٞ ئَّٗح هطِ٘ح جُٔغ٤َف 

 ػ٤غ٠  جذٖ ٓش٣ْ سعٍٞ هللا(

ػ٤غ٠:ذذٍ ٓطحذن ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس  جُٔغ٤َف/ جُلطكس ٧ٗٚ ٓلؼٍٞ ذٚ

ٗقرٚ جُلطكس جُٔوذسز ػ٠ِ ج٧ُق 

س.  ُِطؼزُّ

ف ذأٍ  + جعْ جعْ ئؽحسز . خ  .ذذٍ ٓطحذن = ٓؼشَّ

أعٔحء ج٩ؽحسز: ٛزج , ٛزٙ , رُي ضِي , ٛإ٫ء, أُٝثي... 

ؽش٣طس كطٌٕٞ أعٔحء ج٩ؽحسز ٓرذٍ ٓ٘ٚ ٝج٫عْ جُٔؼشف 

 ذأٍ ذذٍ .

 ؽش٣طس إٔ ٣أض٢ ذؼذٛح جعْ ٓؼشف ذأٍ قط٠ ٣ؼشخ ذذٍ

 

 جُرذٍ ٝٗٞػٚ ٝئػشجذٚ جُٔرذٍ ٓ٘ٚ /ٝقشًطٚ ج٩ػشجذ٤س  جُؿِٔس 

َٕ ٣ٜذ١ ُِط٢ ٢ٛ  َّٕ ٛزج جُوشآ هحٍ ضؼح٠ُ: ) ئ

 أهّٞ ٣ٝرؾش جُٔإ٤ٖ٘ٓ(

ٛزج/ جعْ ئؽحسز ٓر٢٘ ك٢ ٓكَ 

 َّٕ  ٗقد جعْ ئ

َٕ :ذذٍ ٓطحذن ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس  جُوشآ

جُٔوذسز ػ٠ِ ج٧ُق  ٗقرٚ جُلطكس

س.  ُِطؼزُّ

ِّ ٫ ٣ٌحدٕٝ  هحٍ ضؼح٠ُ: ) كٔح ُِٜإ٫ِء جُوٞ

 ٣لوٜٕٞ قذ٣ػحً(

ُِٜإ٫ِء/ جعْ ئؽحسز ٓر٢٘ ك٢ 

 ٓكَ ؾش ذكشف جُؿش

: ذذٍ ٓطحذن ٓؿشٝس ٝػ٬ٓس  ِّ جُوٞ

 ؾشٙ جٌُغشز.

ُّ ٗذجُٜٝح ذ٤ٖ جُ٘حط( ضِي/ جعْ ئؽحسز ٓر٢٘ ك٢ ٓكَ  هحٍ ضؼح٠ُ: ٝضِي ج٣٧ح

 أسكغ  ٓرطذ

: ذذٍ ٓطحذن ٓشكٞع ٝػ٬ٓس  ُّ ج٣٧ح

 سكؼٚ جُنٔس.

َُ ًش٣ْ ٛزج/ جعْ ئؽحسز ٓر٢٘ ك٢ ٓكَ  ٛزج جُشؾ

 سكغ  ٓرطذأ

َُ:  ذذٍ ٓطحذن ٓشكٞع ٝػ٬ٓس  جُشؾ

 سكؼٚ جُنٔس.

 .ذذٍ ٓطحذن = ؼ. جعْ ٓؼشف ذأٍ+ ضٌشجس ج٫عْ ٗلغٚ  

 ٣ٌٕٞ ج٫عْ ج٧ٍٝ ٓرذٍ ٓ٘ٚ ٝجُػح٢ٗ ذذٍ.

 

 جُرذٍ ٝٗٞػٚ ٝئػشجذٚ جُٔرذٍ ٓ٘ٚ /ٝقشًطٚ ج٩ػشجذ٤س  جُؿِٔس 

هحٍ ضؼح٠ُ: ) جِٛذٗح جُقشجهَ جُٔغطو٤ْ جُز٣ٖ 

 أٗؼٔص ػ٤ِْٜ(

ِفشجهَ  :ذذٍ ٓطحذن ٓ٘قٞخ ٝػ٬ٓس  جُقشجهَ / جُلطكس ٧ٗٚ ٓلؼٍٞ ذٚ

 ٗقرٚ جُلطكس .

هحٍ ضؼح٠ُ: ) ُ٘غلؼحً ذحُ٘حف٤ِس ٗحف٤ٍس ًحرذس 

 خحهثسً(

ِّ : ذذٍ ٓطحذن ٓؿشٝس ٝػ٬ٓس  ٓؿشٝسِفشجهَ /جٌُغشز جعْ  جُوٞ

 ؾشٙ جٌُغشز.

 هحٍ جُؾحػش:

 أٓشُّ ػ٠ِ جُذ٣حِس د٣حِس ٢ِ٤ُ

ََ رج جُؿذجس ٝرج جُؿذجس                    أُهَرِّ

د٣حس: ذذٍ ٓطحذن ٓؿشٝس ٝػ٬ٓس  جُذ٣حِس/ جٌُغشز جعْ ٓؿشٝس

 ؾشٙ جٌُغشز.
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َ أهغحّ جُٔرذٍ ٓ٘ٚ ضلق٬٤ً ؽح٬ًٓ.د. جُرذٍ جُطلق٢ِ٤: ٝٛٞ كشع ٖٓ كشٝع   جُرذٍ جُٔطحذن ٝك٤ٚ ٣لقِّ

 ./ ضلق٢ِ٤ذذٍ ٓطحذن = جعْ ذق٤ـس جُؿٔغ أٝ جُٔػ٠٘ أٝ ػذد+ أهغحّ ج٫عْ ٗأخز أٍٝ هغْ   

 

 جُرذٍ ٝٗٞػٚ ٝئػشجذٚ جُٔرذٍ ٓ٘ٚ /ٝقشًطٚ ج٩ػشجذ٤س  جُؿِٔس 

هِرِٚ  :ذذٍ ضلق٢ِ٤  ٓؿشٝس ٝػ٬ٓس  / جُؿش جعْ ٓؿشٝس ذأفـش٣ٚ جُٔشُء ذأفـش٣ٚ: هِرِٚ ُٝغحِٗٚ.

 ؾشٙ جٌُغشز.

هحٍ ف٠ِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ:) ػ٤٘حٕ ٫ 

ُٖ ذٌص ٖٓ خؾ٤س هللا  ضٔغٜٔح جُ٘حس: ػ٤

 ٝػ٤ٖ ذحضص ضكشط ك٢ عر٤َ هللا(

ُٖ :ذذٍ ضلق٢ِ٤ ٓشكٞع ٝػ٬ٓس  ػ٤٘حٕ /جُشكغ ٧ٗٚ ٓرطذأ ػ٤

 سكؼٚ جُنٔس.

 هحٍ جُؾحػش:

 وِد ذحُرش ٝجُطُّو٠أدٝج١ ؾكٞد جُ

 ٫ ٣غط١ٞ جُوِرحٕ: هحٍط ٝسجقْ               

/ جُشكغ ٧ٗٚ كحػَ ِٕ هحٍط:ذذٍ  ضلق٢ِ٤ ٓشكٞع ٝػ٬ٓس  جُوِرح

سكؼٚ جُنٔس جُٔوذسز ػ٠ِ ج٤ُحء 

 جُٔكزٝكس.

ُْ ٝج٧دخ  ٍٍ ٣غٞد ذٜح جُٔشء:جُؼِ أسذُغ خقح

 ٝجُؼلس ٝج٧ٓحٗس

: ذذٍ   أسذُغ/ جُشكغ ٧ٗٚ ٓرطذأ ُْ ضلق٢ِ٤ ٓشكٞع ٝػ٬ٓس جُؼِ

 سكؼٚ جُنٔس

 .ذذٍ ٓطحذن = د. ًِس ) جذٖ ( ئرج ٝهؼص ذ٤ٖ ػ٤ِٖٔ  

 ضٌٕٞ جذٖ ذذٍ ٝج٫عْ جُز١ ٣غروٜح ذذٍ.

 

 جُرذٍ ٝٗٞػٚ ٝئػشجذٚ جُٔرذٍ ٓ٘ٚ /ٝقشًطٚ ج٩ػشجذ٤س  جُؿِٔس 

ُٖ ص٣حد كحضف ج٧ٗذُظ. : ذذٍ ٓطحذن ٓشكٞع  هحسم / جُنْ ٧ٗٚ ٓرطذأ هحسُم ذ ُٖ ٝػ٬ٓس سكؼٚ  ذ

 جُنٔس.

 جُرذٍ ٝٗٞػٚ ٝئػشجذٚ جُٔرذٍ ٓ٘ٚ /ٝقشًطٚ ج٩ػشجذ٤س  جُؿِٔس 

 َّٕ َّٕ  جُوذَط أذٞجذَٜح ٓطؼسٌ ُِ٘حظش٣ٖ.ئ أذٞجذَٜح  :ذذٍ ذؼل ٖٓ ًَ ٓ٘قٞخ  جُوذَط / جُلطف جعْ ئ

ٝػ٬ٓس ٗقرٚ جُلطكس ٝٛٞ ٓنحف 

جُٜحء م٤ٔش ٓطقَ ٓر٢٘ ك٢ ٓكَ ؾش 

 ٓنحف ئ٤ُٚ.

ا ( من المبدل منه , وؼالبا ٌكون من كل( بعض من كل  ) جزء  ـثانٌا   ٌّ : ٌكون البدل جزءا  أساسٌا  حقٌقٌا  ) ماد

 جزءا  ملموسا  , وفً األشٌاء المحسوسة .

  ل ببدل البعض من كل  ضمٌر ٌعود على المبدل منه وٌكون إعراب هذا الضمٌر دائما ضمٌر ؼالبا  ٌتصِّ

 متَّصل مبنً فً محل جر مضاؾ إلٌه.

 طرٌقة كشفه: اسم محسوس + جزء اسم حقٌقً محسوس  متصل ؼالبا  بضمٌر, وٌمكن فصل البدل عن

 المبدل منه, ؼالبا  ٌكون فً الكلمات: ) أكثر, نصؾ , ثلث , ربع (.
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ص٣طِٜٞٗح  : ذذٍ ذؼل ٖٓ ًَ ٓؿشٝس  ذحُٔضسػس  /جُؿش أػؿرص ذحُٔضسػِس ص٣طِٜٞٗح

حف ٝػ٬ٓس ؾشٙ جٌُغشز  ٝٛٞ ٓن

جُٜحء م٤ٔش ٓطقَ ٓر٢٘ ك٢ ٓكَ ؾش 

 ٓنحف ئ٤ُٚ .

ُٖ ٓوذعحضُٜح ٗلَٞع٘ح كخشجً . ُٖ جُشكغ ٧ٗٚ كحػَ ض٨ٔ كِغط٤ ٓوذعحُش:ذذٍ  ذؼل ٖٓ ًَ  ٓشكٞع  كِغط٤

 ٝػ٬ٓس سكؼٚ جُنٔس .

ٍُ هحػذضُٚ. هحػذضُٚ :  ذذٍ  ذؼل ٖٓ ًَ  ٓشكٞع  جُطٔػحٍ/ جُشكغ ٧ٗٚ ٗحتد كحػَ ًُِغش جُطٔػح

 كؼٚ جُنٔس.ٝػ٬ٓس س

ََ ئ٫ّ  َ هْ ج٤ُِ ِّٓ هحٍ ضؼح٠ُ: ) ٣ح أ٣ٜح جُٔض

ـْ ٖٓ ه٬٤ًِ(  ه٬٤ًِ ِٗقلَٚ أٝ جٗوُ

/ جُ٘قد ٓلؼٍٞ ذٚ ََ ِٗقلَٚ: ذذٍ  ذؼل ٖٓ ًَ  ٓ٘قٞخ  ج٤ُِ

 ٝػ٬ٓس ٗقرٚ جُلطكس.

طَٚ. َٓ ٓوذٓطٚ: ذذٍ  ذؼل ٖٓ ًَ  ٓ٘قٞخ  جُركَع/ جُ٘قد ٓلؼٍٞ ذٚ أػذَّ جُطحُد جُركَع ٓوذ

 ٗقرٚ جُلطكس.ٝػ٬ٓس 

َٕ ٗقلَٚ. /جُ٘قد ٓلؼٍٞ ذٚ  ضقلكُص جُذ٣ٞج َٕ ٗقلٚ: ذذٍ  ذؼل ٖٓ ًَ  ٓ٘قٞخ  جُذ٣ٞج

 ٝػ٬ٓس ٗقرٚ جُلطكس.

ٓشجؾُؼٜح: ذذٍ  ذؼل ٖٓ ًَ  ٓشكٞع  جٌُٔطرسُ/ جُشكغ كحػَ أكحدض٢٘ جٌُٔطرسُ ٓشجؾُؼٜح

 ٝػ٬ٓس سكؼٚ جُنٔس.

َِ هٔطِٚ ٖٓ ًَ ٓؿشٝس  هٔطٚ:  ذذٍ ذؼل ذحُؿرَ/ جُؿش ٓشسش ذحُؿر

 ٝػ٬ٓس ؾشٙ جٌُغشز  .

 ؽشجع: ذذٍ ذؼل ٖٓ ًَ ٓؿشٝس جُغل٤ِ٘س/ جُؿش ٗظشُش ئ٠ُ جُغل٤ِ٘س ؽشجِػٜح

 جُرذٍ ٝٗٞػٚ ٝئػشجذٚ جُٔرذٍ ٓ٘ٚ /ٝقشًطٚ ج٩ػشجذ٤س  جُؿِٔس 

ٛح جُٜحِدب. َّٞ ُّٖ جُوحسب ئ٠ُ جٌُٔطرِس ؾ ٛح: ذذٍ جؽطٔحٍ ٓؿشٝس ٝػ٬ٓس  جٌُٔطرِس / جٌُغشز جعْ ٓؿشٝس ٣طٔث َّٞ ؾ

ؾشٙ جٌُغشز ٝٛٞ ٓنحف ٝجُٜحء 

م٤ٔش ٓطقَ ٓر٢٘ ك٢ ٓكَ ؾش 

 ٓنحف ئ٤ُٚ.

ُٚٔ ٚ: ذذٍ جؽطٔحٍ ٓشكٞع ذحُنٔس. جُٔطكُق/ جُنٔس ٧ٗٚ كحػَ أػؿر٢٘ جُٔطكُق ض٘ظ٤ ُٔ  ض٘ظ٤

 أس٣ؽ: ذذٍ جؽطٔحٍ ٓ٘قٞخ ذحُلطكس. جُٞسدزَ/ جُلطكس ٧ٗٚ ٓلؼٍٞ ذٚ ؽُٔٔص جُٞسدزَ أس٣َؿٜح

َّ ٓزجهَٚ / جُلطكس ٧ٗٚ ٓلؼٍٞ ذٚ جعطِزَّ جُن٤ُق جُطؼح َّ  ذذٍ جؽطٔحٍ ٓ٘قٞخ ذحُلطكس. ٓزجم: جُطؼح

 ّٔ  ضؤقٚ:  ذذٍ جؽطٔحٍ ٓشكٞع ذحُنٔس. جُطحُد/ جُنٔس ٧ٗٚ كحػَ ُقٚ ؽخق٤س جُرطَأدٛؾ٢٘ جُطحُُد ضو

ٚ ِٓ ٚ: ذذٍ جؽطٔحٍ ٓؿشٝس ذحٌُغشز. ذحُٔذسؼ/ جٌُغشز  جعْ ٓؿشٝس ٓرٜٞس٣ٖ ذحُٔذسؼ جُشٝٓح٢ٗ  ِٗظح ِٓ  ٗظح

 أخ٬ِم: ذذٍ جؽطٔحٍ ٓؿشٝس ذحٌُغشز. ذحُلطحز/ جٌُغشز أػؿرُص ذحُلطحِز أخ٬هِٜح

ِٚ جٗطلؼُص  َْٛذ٣ِ ِٚ :ذذٍ جؽطٔحٍ ٓؿشٝس ذحٌُغشز. ذحُوشإٓ/ جٌُغشز ذحُوشإٓ   ٛذ٣ِ

 االشتمال  :وهو من المعانً التً ٌشتمل علٌها المبدل منه ولٌس جزءا  حقٌقٌا  مادٌا  أصٌال  .   ـثالثا  

ل ببدل االشتمال  ضمٌر ٌعود على المبدل  منه وٌكون إعراب هذا الضمٌر دائما  ضمٌر متَّصل مبنً فً ؼالبا  ٌتصِّ

 محل جر مضاؾ إلٌه.

 طرٌقة كشفه: اسم محسوس أو ؼٌر محسوس + جزء اسم معنوي ؼٌر محسوس  متصل ؼالبا  بضمٌر.

 ؼالبا  ٌكون فً األشٌاء المعنوٌة ؼٌر المحسوسة مثل : التنظٌم , البهاء , الجمال , العطر, األصوات  .
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 يأخٕر يٍ فؼم نٛذل ػهٗ صياٌ حذٔث انفؼمكحعْ جُضٓحٕ,  ُِطلش٣ن ذ٤ٖ جعْ جُضٓحٕ ٝجٌُٔحٕ ٖٓ خ٬ٍ جُٔؼ٠٘ : 

 ٚؤخز يٍ انفؼم نٛذل ػهٗ يكاٌ حذٔث انفؼم ٔٚغأل ػُّ تــ أٍٚ؟ جعْ جٌُٔحٕٔٚغأل ػُّ تــ يتٗ؟  .. ٔ 

  :ٍُِذ جُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ك٢ ٌٓس جٌُٔشٓس ٓػح ْٞ  ) أ٘ يكاٌ ٔالدتّ ٔٚغأل ػٍ اعى انًكاٌ تـ أٍٚ؟؟ (.   َٓ

 :ٍُِذ جُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ؽٜش سذ٤غ ج٧ٍٝ ٓػح ْٞ  ) أ٘ صيٍ ٔالدتّ ٔٚغأل ػٍ اعى انضياٌ تـ يتٗ؟؟ (.   َٓ

 :ٍجُط٬خ ك٢ جُٔذ٣٘س جُؿحٓؼ٤سٓػح ًََ أْ  ٘ يكاٌ يأكهٓى  (.)أ         َٓ

 :ٍجُط٬خ جُغحػس جُػحٓ٘س       ٓػح ًََ أْ  )أ٘ صيٍ  يأكهٓى   (. َٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كوو.غ٬غس أقشف ٛٞ جُلؼَ جُز١ ػذد قشٝكٚ ك٢ جُٔحم٢  ػ٠ِ  ذحُلؼَ جُػ٬غ٢جُٔوقٞد 

ـــــً إرا وبْ:ِٓ اٌفعً اٌضالصٟ عٍٝ ٚصْ  ب اٌضِبْ ٚادلىب٠ْظبغ امس.1
َ
ـــــع

ْ
ــــف

َ
ِ 

 ِضَّٛ اٌعني.إرا وبْ ِضبسع اٌفعً ) اٌظح١ح (  . أ
لَؼَ( جُطؼ٤َِ جعْ جُضٓحٕ أٝ جٌُٔحٕ جُٔنحسع جُلؼَ  َٓ  / عرد ف٤حؿطٚ ػ٠ِ ٝصٕ ) 

طَد  َّٕ  َيكتَة ٚكتُة ًَ  ٓنحسػٚ ٓنّٔٞ جُؼ٤ٖ ٧

َسج ٚذُسج َدَسؼ َّٕ  َيذ   ٓنحسػٚ ٓنّٔٞ جُؼ٤ٖ ٧

َّٕ  َيط هَغ ٚطهُغ هِغ  ٓنحسػٚ ٓنّٔٞ جُؼ٤ٖ ٧

 ََ َخم ٚذُخم َدَخ َّٕ  َيذ   ٓنحسػٚ ٓنّٔٞ جُؼ٤ٖ ٧

ٓ َشب ُٚٓشب ٛشخ َّٕ  َي  جُؼ٤ٖٓنحسػٚ ٓنّٔٞ  ٧

ُ ظَش ُٚظُش َٗظَش َّٕ  َي  ٓنحسػٚ ٓنّٔٞ جُؼ٤ٖ ٧

َضٌ ٚخُضٌ خضٕ َّٕ  َيخ   ٓنحسػٚ ٓنّٔٞ جُؼ٤ٖ ٧

َشج ٚخُشج خشؼ َّٕ ٓنحسػٚ ٓنّٔٞ جُؼ٤ٖ ًيخ  ٧ 

 أٚالً:ط١بغخ امسٟ اٌضِبْ ٚادلىبْ ِٓ اٌفعً اٌضالصٟ 

 اسمان مشتَّقان ٌدالن على الحدث وزمان أو مكان وقوعه.: اسما الزمان والمكان

الزمان والمكاناسم وكشؾ طرٌقة استخراج ً : 

ٌُطلَب  .ٔ َمشِرق , َمؽِرب  َموقِع  على وزن )َمفِعل( أو  )َمفَعل(, مثل:) اسم (عن كلمة لفعل ثالثً نبحث اسم زمان أواسم مكان  عندما 

 , َمجلِس ,َموقِؾ , َمخَزن , َمكَتب, َمسَبح,  َمرمى.

ٌُطلَب ٕ فتوح وٌدل على تبدأ بمٌم مضمومة والحرؾ قبل األخٌر م) اسم ( نبحث عن كلمة   من ؼٌر ثالثً  اسم زمان أواسم مكان. عندما 

 ُمرتَقب , ُمنَتهى.ُمقام , ,  ُملتقى, ستوَدعمُ  , مثل: الزمان أو المكان

:ْخ لجً ط١بغخ امسٟ اٌضِبْ أٚ ادلىب
ّ
 رٕج١ٙبد ِّٙ

 اٌفعً صالصٟ أَ غري صالصٟ..1
َّ
 جيت اٌزأوذ أْ

عزً أَ طح١ح يف اٌفعً اٌضالصٟ فمظ..0
ُ
 اٌفعً ِ

َّ
 جيت اٌزأوذ أْ

 أَ ِىغٛس إرا وبْ اٌفعً صالصٟ طح١ح جيت إسجبعٗ إىل ادلضبسعخ حىت ٔزعشف عٍٝ عٍٝ حشوخ )عني( اٌفعً.3
 .}ٚ٘ٛ احلشف اٌضبٌش يف ادلضبسع {عً:اٌف عني ِضَّٛ أَ ِفزٛح

 جت اٌزأوذ 
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ٖٕ 

 لٛاعذ ادلٙبساد فظً أٚي                                                                ربثعٛا طفحزٟ عٍٝ اٌف١ظ ثٛن ٚلٕبرٟ عٍٝ ا١ٌٛر١ٛة ثبعُ )األعزبر ِعبر اٌع١غٗ (       

 ِفزٛح اٌعني.إرا وبْ ِضبسع اٌفعً ) اٌظح١ح (  . ة
لَؼَ( جُطؼ٤َِ جعْ جُضٓحٕ أٝ جٌُٔحٕ جُٔنحسع جُلؼَ  َٓ  / عرد ف٤حؿطٚ ػ٠ِ ٝصٕ ) 

َّٕ  َيغثَح ٚغثَح  عرف  ٓنحسػٚ ٓلطٞـ جُؼ٤ٖ ٧

َّٕ  َيهَؼة ٚهَؼة َُِؼدَ   ٓنحسػٚ ٓلطٞـ جُؼ٤ٖ ٧

َّٕ  َيشَشب ٚشَشب ؽشخ  ٓنحسػٚ ٓلطٞـ جُؼ٤ٖ ٧

 ََ َٜ ُ َٓم َُٚٓم َٗ َّٕ  َي  ٓنحسػٚ ٓلطٞـ جُؼ٤ٖ ٧

 َٖ ِٓ َّٕ  َيأَيٍ ٚأَيٍ أ  ٓنحسػٚ ٓلطٞـ جُؼ٤ٖ ٧

ً ٔبلض ) أٞ آخشٖ حشف عٍخ( , ِضً : ععٝ. عشٜ.إرا وبْ  ط.
َ
عز

ُ
 اٌفعً ِ

 * ٍِحٛظخ: يف اٌفعً اٌضالصٟ ادلعزً ال حنزبط ٌٍّضبسع.
لَؼَ( جُطؼ٤َِ جعْ جُضٓحٕ أٝ جٌُٔحٕ جُلؼَ  َٓ  / عرد ف٤حؿطٚ ػ٠ِ ٝصٕ ) 

 ٓؼطَ ٗحهـ٧ٗٚ  َيغؼٗ  عؼ٠

 ٓؼطَ ٗحهـ٧ٗٚ  َيجشٖ ؾشٟ

 ٓؼطَ ٗحهـ٧ٗٚ  َيشٖٔ سٟٝ

 ٓؼطَ ٗحهـ٧ٗٚ  َيأٖٔ أٟٝ

 ٓؼطَ ٗحهـ٧ٗٚ  َيشيٗ س٠ٓ

 ٓؼطَ ٗحهـ٧ٗٚ  َيغشٖ عشٟ

َعٗ سع٠  ٓؼطَ ٗحهـ٧ٗٚ  َيش 

  ( جُػ٬غ٢ جُٔؼطَ جُٔػحٍ ٗأٟ  لؼَجُٖٓ ٌٓحٕ ) جعْ ٌُِش٣ْ ػٖ ج٧رٟ.     ٓ٘أٟك٢ ج٧سك.  

 ٝ ْغَؼ٠ جُكؿحؼ  ذ٤ٖ جُقلح  .زجُٔشَٝٓ

  ٠ َٓ ْش َٓ  .( جُػ٬غ٢ جُٔؼطَ جُٔػحٍ س٠ٓ  لؼَجُٖٓ صٓحٕ ) جعْ        جُؿٔشجش.أ٣حّ ٠٘ٓ 

 

ـــــعِـــــً إرا وبْ:ِٓ اٌفعً اٌضالصٟ عٍٝ ٚصْ  ضِبْ ٚادلىبْاٌ ب٠ظبغ امس. 2
ْ
ــــف

َ
ِ 

 ِىغٛس اٌعني.إرا وبْ ِضبسع اٌفعً ) اٌظح١ح (  . أ
لِؼَ( جُطؼ٤َِ جعْ جُضٓحٕ أٝ جٌُٔحٕ جُٔنحسع جُلؼَ  َٓ  ) عرد ف٤حؿطٚ ػ٠ِ ٝصٕ ) 

هِظ ٚجهِظ ؾِظ َّٕ  َيج   ٓنحسػٚ ٌٓغٞس جُؼ٤ٖ ٧

ِضل ٚؼِضل ػضٍ َّٕ  َيؼ   ٓنحسػٚ ٌٓغٞس جُؼ٤ٖ ٧

ِشض ٚؼِشض ػشك َّٕ  َيؼ   ٓنحسػٚ ٌٓغٞس جُؼ٤ٖ ٧

ِشف ٚصِشف فشفَ  َّٕ  َيص   ٓنحسػٚ ٌٓغٞس جُؼ٤ٖ ٧

ِشب ٚضِشب مشخ َّٕ  َيض   ٓنحسػٚ ٌٓغٞس جُؼ٤ٖ ٧

ُ ِضل ٍُٚضل ٗضٍ َّٕ  َي  ٓنحسػٚ ٌٓغٞس جُؼ٤ٖ ٧

  { ٣حذ٢٘ جسًد ٓؼ٘ح ِضٍؼْ َٓ ٝٗحدٟ ٗٞـ جذ٘ٚ ًٝحٕ ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ }.   ٖٓ ٕ٣ؼِضٍ (دسؼ  جُػ٬غ٢ لؼَجُ) جعْ ٌٓح  

  { هُٞٚ ضؼح٠ُ َّٕ شِؾؼْٜغْ ئ    .{ ٠ُ٩ جُؿك٤ْ َٓ

  ؼْ رٛرص ٝفذ٣و٢ ئ٠ُ ِٝصجسز ج٧ٝهحف. ِشكَٓ  جُكؽ جُز١ أهحٓطٚ 

  َفشف ٣قِشف ٌٓغٞس جُؼ٤ٖ ك٢ جُٔنحسع (        .  ئع٢ٓ٬ ِشفٍ قْ َٓ أّدِخُش ك٢ ( 

  { ِشكحً َٓقْ ُْٝ ٣ؿذٝج ػٜ٘ح هُٞٚ ضؼح٠ُ}.   
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ٖٖ 

 لٛاعذ ادلٙبساد فظً أٚي                                                                ربثعٛا طفحزٟ عٍٝ اٌف١ظ ثٛن ٚلٕبرٟ عٍٝ ا١ٌٛر١ٛة ثبعُ )األعزبر ِعبر اٌع١غٗ (       

الً ِضبالً ٚا٠ًٚب) أٞ أٌٚٗ حشف عٍخ  ٚاٚ (, ِضً : ٚعذ, ٚلف.إرا وبْ  .ة  
َ
عز

ُ
 اٌفعً ِ

 ٌٍّضبسع.* ٍِحٛظخ: يف اٌفعً اٌضالصٟ ادلعزً ال حنزبط 
لَؼَ( جُطؼ٤َِ جعْ جُضٓحٕ أٝ جٌُٔحٕ جُلؼَ  َٓ  / عرد ف٤حؿطٚ ػ٠ِ ٝصٕ ) 

 ٓؼطَ ٓػحٍ ٝج٧١ٝٗٚ  َيِٕػذ  ٝػذ

 ٓؼطَ ٓػحٍ ٝج٧١ٝٗٚ  َيٕلِف ٝهق

 ٓؼطَ ٓػحٍ ٝج٧١ٝٗٚ  َيٕنذ ُٝذ

 ٓؼطَ ٓػحٍ ٝج٧١ٝٗٚ  َيِٕسد ٝسد

ِعى ٝعْ  ٕ  ٓؼطَ ٓػحٍ ٝج٧١ٝٗٚ  َي

  { ٣ّٞ جُض٣٘س ٝإٔ ٣كؾش جُ٘حط مك٠ ذًَْٓٞػْ هحٍ هُٞٚ ضؼح٠ُ }.   

 

 

 

  ٔح جُضٓحٕ ٝجٌُٔحٕٝجُٔوقٞد ذحُلؼَ ؿ٤ش جُػ٬غ٢ ٛٞ ٓح ًحٕ ػذد قشٝكٚ أًػش ٖٓ غ٬غس ك٢ جُٔحم٢ ٣ٌٕٝٞ جع 

 :ًٔح ٢ِ٣  ٖٓ كٞم جُػ٬غ٢

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

  

  

 ى 

  

 

 ً ِٕطَ ح  (يكاٌ ) اعى     جُؾرحخ جُغ٘س ك٢ جُؼورس.و٠َ ُٓ

  { ُٓشعحٛح٣غأُٞٗي ػٖ جُغحػس أ٣حٕ هُٞٚ ضؼح٠ُ }.  ٌ(يٍ انفؼم أسعٗ ) اعى صيا 

  { َ٘ض٫ً ٝهَ سخِّ أٗض٢ُ٘ هُٞٚ ضؼح٠ُ  (يٍ انفؼم أَضل ) اعى صياٌ  .{ ٓرحسًحً  ُٓ

 َٔغ ؿط  ٖٓ ٣٘حؾٕٞ هللا ٝهص جُغكش.  ُٓ

  (يٍ انفؼم اعتخشج ) اعى صياٌجُرطشٍٝ .  ُٓغطخَشؼجُوشٕ جُطحعغ ػؾش 

 .ٍُٝٓغطخَشؼ جُرطش  (يكاٌ يٍ انفؼم اعتخشج) اعى     ع٤٘حء 

 ؼغٌَ  ٣ؾحسى جُؾرحخ ك٢ ُٔ  جٌُؾل٤س.شجش جُ

  وحٓحهُٞٚ ضؼح٠ُ } خحُذ٣ٖ ك٤ٜح قغ٘ص ُٓ  (يكاٌ ) اعى  .{ُٓغطوَشج ٝ

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 جعْ جُضٓحٕ أٝ جٌُٔحٕ جُٔنحسع جُلؼَ 

 ُيصهَّٗ ) انٛاء تمهة أنف( ٚصهَّٙ ف٠َِّ

 ُيهتمَٗ ٚهتمٙ جُطو٠

 ُيؼغَكش ُٚؼغِكش ػغٌش

 ُيُتَذٖ ُٚتذ٘ جٗطذٟ

 ُيماو ٚمٛى أهحّ

 ُيشَعٗ ٚشعٙ  أسع٠

 جعْ جُضٓحٕ أٝ جٌُٔحٕ جُٔنحسع جُلؼَ 

 ُيشتمَة ٚشتمة جسضود

 ُيُتَٓٗ ُٚتٓٙ جٗط٠ٜ

 ُيغتَٕدع ٚغتٕدع جعطٞدع

 ُيغتَٕصف ٚغتٕصف جعطٞفق

 ُيغتشفَٗ ٚغتشفٙ جعطؾل٠

 ُيغتمَش ٚغتمش جعطوش

 ِٓ اٌفعً غري اٌضالصٟ ٟ اٌضِبْ ٚادلىبْصب١ًٔب:ط١بغخ امس

المضارعة ) الحرؾ األول (  ٌاء. قلب ٕ اإلتٌان بالمضارع.ٔ

 مٌم مضمومة
 ما قبل اآلخر .فتحٖ

:ٌُثنَّى أو ٌجمع وٌتصل به ال التعرٌؾ  أو ضمٌرأو تاء مربوطة  ملحوظة هامة  مثل:اسما الزمان والمكان ٌمكن أن ٌإنَّث أو 

 (., مقاعد , مصادر , ُمحافظات , مسالك )مكتبة , المعسكرات, مخزنا  , المسجد, مطابع , مكاتب,  مستشفٌات 
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ٖٗ 

 لٛاعذ ادلٙبساد فظً أٚي                                                                ربثعٛا طفحزٟ عٍٝ اٌف١ظ ثٛن ٚلٕبرٟ عٍٝ ا١ٌٛر١ٛة ثبعُ )األعزبر ِعبر اٌع١غٗ (       

 
 

          
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

   

 

    ؼق٢ٔ ِٓ ٍٙ ٖٓ ه٤ذى أد٠ٓ  ِٚ آ َْ أُذو٤ ُِ .  ٝٓح أذو٠ ػ٢َِّ

 ٫ ضؾط٢ٜجُش٣حـ ذٔح  ضأض٢ . ُٖ  جُغل

 جُؼحهَ ذ٘قف جُٔؿشذ٤ٖ  ٣ٜطذ١. 

 ِٞ٣ؼ  ْٖ َٓ  .ذحُكن ٣ون٢هذس 

 جُٔحء ك٢ جُٜ٘ش ٣ؿش١. 

  ْٖ َٓ  ػ٘ذ جُٔوذسز. ٣ؼلٞجٌُش٣ْ 

 ذ٬د١ ٖٓ جُـحفر٤ٖ. عأق٢ٔ 

  جُخطَّحٕ جُٔطٞجص٣حٕ.٫ ٣ِطو٢ 

 جُخلحػ ٜٗحسجً  ٣خطل٢. 

 

 

 

 ك٢ هللا ُٞٓس ٫تْ. ٫ أخؾ٠ 

 ح  .هللا ٖٓ ػرحدٙ جُؼِٔحء{ ٣خؾ٠ هُٞٚ ضؼح٠ُ: } ئَّٗٔ

  جٌُغٍٞ ئ٠ُ جُطلٞم٫ ٣غؼ٠. 

  أٚالً:سفع اٌفعً ادلضبسع ادلعزً ا٢خش

 .هو الفعل المضارع الذي ٌنتهً بؤحد حروؾ العلة ) و,ا,ي(: لفعل المضارع المعتل اآلخرا

 ى , ٌسعــً, ٌمشــ ومثل: ٌدعــ

الفعل المضارع المعتل اآلخر طرٌقة استخراج : 
 .ندعو, أمشً, تسعى, ٌهتدي ((( آخره حرؾ علة مثل ي فعل مبدوء بؤحد أحرؾ كلمة ) نــؤتــً , ن, أ, ت,.ٔ

صحٌح علٌه ضمة أو فتحة أو كسرفً  حرؾ آخره( ي ,ت, أ, ن,  نــؤتــً)  كلمة أحرؾ بؤحد مبدوء فعل.ٕ

ما بدل  ( ٌهتدِ , تسعَ , أمشِ , )ندعُ  مثل حالة الجزم هذه الضمة أو الفتحة أو الكسرة لٌست عالمة إعرابٌة وإنَّ

 .لحرؾ العلة المحذوؾ

 والواو بالٌاء نلحظ أنَّ األفعال المخطوط تحتها أفعال مضارعة معتلة اآلخر

)فعل مضارع مرفوع غٌر مسبوقة بناصب أو جازم فٌكون إعرابها : و

 وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل (.

ٌُحَذؾ.  ونلحظ أنَّ حرؾ العلة فً حالة الرفع ٌبقى كما هو ال

  حبالد إعشاة اٌفعً ادلضبسع ادلعزً ا٢خش

رة على آخره , إذا لم سبق بحرؾ ناصب أو جازم أو إذا لفعل المضارع المعتل اآلخر اٌرفع  بالضمة المقدَّ

عا  وهً التً ٌستخدم فعلها مع ُسبَِق بال النافٌة: ) ال تإثر ال النافٌة على الفعل المضارع فتبقٌه مرفو

 أنا, نحن, هو, هً , هم..( ,مثل: ال أخشى)ضمائر الؽائب  والمتكلم: 

:( يفعل مبدوء بؤحد أحرؾ كلمة ) نــؤتــً , ن, أ, ت, طرٌقة كشؾ الفعل المضارع المعتل اآلخر فً حالة الرفع

 بحرؾ ناصب أو جازم.( ؼٌر مسبوق , ٌمضً ندعو, أمشً, تسعى, ٌهتدي (آخره حرؾ علة مثل 

إذا كان  للثقل إعرابه: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره

رآخره واو أوٌاء     ,   .إذا كان آخره ألؾ  وللتعذ 

 باأللؾ نلحظ أنَّ األفعال المخطوط تحتها أفعال مضارعة معتلة اآلخر

)فعل مضارع مرفوع : غٌر مسبوقة بناصب أو جازم فٌكون إعرابها 

 وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعُذر (.

ٌُحَذؾ.  ونلحظ أنَّ حرؾ العلة فً حالة الرفع ٌبقى كما هو ال



 8788588890 ِعبر اٌع١غٗ { :األعزبر إعذاد}                     (  لٛاعذ ِبدح ادلٙبساد اٌفظً األٚي ٌغٍجخ اٌزٛج١ٟٙ )  

ٖ٘ 

 لٛاعذ ادلٙبساد فظً أٚي                                                                ربثعٛا طفحزٟ عٍٝ اٌف١ظ ثٛن ٚلٕبرٟ عٍٝ ا١ٌٛر١ٛة ثبعُ )األعزبر ِعبر اٌع١غٗ (       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٕئ٠ُ جُٔؼح٤ُ.٢ُغؼ٠  خِن ج٧ٗغح 

 

 

 

  ذحُظِْ.ُٖ أسم٠ 

 

 

 

  ئ٠ُ جُٔؼح٢ُإٔ ضغؼ٠ ػ٤ِي 

 

 

 

  قط٠ ضشم٠جُكُٔذ ٣حهللا ُٝي.  

 

 

 

 

  ؽإٔ أٓط٘ح. ُِ٘ؼ٢َِ ٣ؿد إٔ ٗطٞقذ ٖٓ  

 

  َٞ  ٓكٔذ أخحٙ ئ٠ُ جُكلَُٖ ٣ذػ

 

 

فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة  , ٌسعى:الم التعلٌل  لٌِسعى:

ر  المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذُّ

  صب١ًٔب:ٔظت اٌفعً ادلضبسع ادلعزً ا٢خش

رة على األلؾ ,  وبالفتحة الظاهرة على كل من الواو لفعل المضارع المعتل اآلخر اٌنصب  بالفتحة  المقدَّ

 والٌاء إذا ُسبَِق بؤحد أدوات النصب 

 ( ي فعل مبدوء بؤحد أحرؾ كلمة ) نــؤتــً , ن, أ, ت, :النصبطرٌقة كشؾ الفعل المضارع المعتل اآلخر فً حالة

 .مسبوق بحرؾ ناصب ندعو, أمشً, تسعى, ٌهتدي ( (آخره حرؾ علة مثل 

ه:ــــــرابـــإع 

 مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة فعل  إذا كان معتل اآلخر باأللؾ ٌعرب

ر.  على األلؾ منع من ظهورها التعذ 

 مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة فعل  إذا كان معتل اآلخر بالواو أو الٌاء ٌعرب

 الظاهرة  على آخره.

 أشهر حروؾ النصب: أْن , لن ,كً , حتى , الم التعلٌل

فعل مضارع منصوب  أرضى:: لن حرف مصدري ونصب , لن أرضى

ر.  وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذُّ

فعل مضارع منصوب  :تسعى: أن حرف مصدري ونصب , تسعى أن

ر.  وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذُّ

فعل مضارع منصوب  رضى:ت: حتى حرف مصدري ونصب , رضىت حتى

ر.  وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذُّ

ًَ : الم التعلٌل حرف مصدري ونصب ,لنعلً فعل مضارع منصوب  :نعل

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على الٌاء .

فعل مضارع منصوب  :ٌدعوَ : لن حرف مصدري ونصب , ٌدعوَ لن 

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على الواو 
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  ٝجؾرحضي .إٔ ضإد١ جقشؿ ػ٠ِ  

 

 

  إٔ ٌٕٗٞ أٍٝ ٖٓ أُو٠{. ٝئٓحإٔ ضِو٢َ هُٞٚ ضؼح٠ُ : } هحُٞج ٣ح ٓٞع٠ ئٓح 

  َٞ  جُغحسم ٖٓ جُؼوحخ.ُٖ ٣٘ؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  ِّ   ) أفِٜح ضش٢ٓ(.  ج٬ُٜٔٔش ك٢ جُطش٣ن ٫ضش

 

 

  { : ٫ٝ ضِٔؼ هُٞٚ ضؼح٠ُ}ًك٢ ج٧سك ٓشقح . 

 

  َٚ٘أفِٜح ض٠ٜ٘(  ػٖ خِن ٝضأض٢ ٓػِٚ.٫ ض ( 

 

 

  ُ(شؾٞ) أفِٜح ض  جُخ٤ش ُِ٘حط. ُِطشؼ 

 .ٖ(ون٢) أفِٜح ض ُِطوِل ذحُكن ذ٤ٖ جُٔطخحف٤ٔ  

 

 

 

 

 جضَ اٌفعً ادلضبسع ادلعزً ا٢خش ًب:ٌضصب

نلحظ أنَّ الفعل المضارع المعتل اآلخر فً حالة النصب ٌثبت حرؾ 

ر على األلؾ للتعذر وٌظهر على الواو والٌاء.  ٌُحَذؾ فٌقدَّ  العلة وال 

فعل مضارع منصوب  :تإديَ : أن حرف مصدري ونصب , تإدي أن

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على الٌاء

 بحذؾ حرؾ العلة من آخره ) و, ا, ي(  إذا ُسبَِق بؤحد أدوات الجزملفعل المضارع المعتل اآلخر اٌجزم 

َض مكانها الضمة , وإذا  َض مكانه الفتحة , وإذا كان المحذوؾ الواو ُعوِّ فإذا كان المحذوؾ األلؾ ُعوِّ

َض مكانها الكسرة .  كان المحذوؾ الٌاءُعوِّ

ما دلٌل على الحرؾ المحذوؾ    ملحوظة: الضمة والكسرة والفتحة لٌست عالمة عرابٌة وإنَّ

 ( آخره ي فعل مبدوء بؤحد أحرؾ كلمة ) نــؤتــً , ن, أ, ت, :الجزمطرٌقة كشؾ الفعل المضارع المعتل اآلخر فً حالة

 .مسبوق بحرؾ جزم (  ندُع, أمِش, تسَع, ٌهتدِ (مثل  صحٌح علٌه ضمة أو فتحة او كسرةحرؾ 

ه:ــــــرابـــإع 

.فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذؾ حرؾ العلة من آخره 

 

 لم, لّما , ال الناهٌة , الم األمر ) أدوات الشرط الجازمة مثل َمن,إن, مهما..(: جزمأشهر حروؾ ال

فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه  :ترمِ : ال الناهٌة حرف جزم, ال ترمِ 

 حذف حرف العلة ) الٌاء( من آخره.

فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه  :تنهَ : ال الناهٌة حرف جزم, ال تنهَ 

 حذف حرف العلة ) األلف( من آخره.

: الم األمر حرف جزم, فعالن مضارعان مجزومان وعالمة لترُج,لتقِض 

 ( الواو والٌاءحذف حرف العلة ) جزمهما 
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  ح  ٣وِل َّٔ  (٣ون٢) أفِٜح جُٔذ٣ٖ د٣٘ٚ.     ُ

  َّعحػسػٖ ٓٞػذ ئه٬ع جُطحتشز عٟٞ ُْ ٣طرن    . 

  ًئرج ً٘ص ك٢ قحؾٍس ٓشع٬ً    كأسعَ ق٤ٌٔح ِٚ  ٫ٝ ضِٞف

  ُْ  (٣٘ٔٞ) أفِٜح  .جُضسعُْ ٣٘

 ػ٤ؾُْٚ ٣قُق  ئرج محم فذس جُٔشء. 

  جُك٤ٞجٕ, كٜٞ ٣طأُْ ًٔح ضطأُْ.٫ ضإِر 

 جُ٘حط ٣شٝىضَش  ٤ًلٔح. 

  ٖٓ ُجُؿضجء جُكغٖ ٣ِنَ ئ٠ُ جُخ٤ش  ٣ذع.   

 الكعبة إلى فاتجه ُتصلِّ  أٌنما .    

        

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌُحذؾ  الجزم نلحظ أنَّ الفعل المضارع المعتل اآلخر فً حالة 

ض عن حرؾ العلة المحذوؾ العلة  حرؾ من آخره وٌعوَّ

بالحركة المناسبة) ضمة أو فتحة أو كسرة( وهذه الحركة 

 . لٌست عالمة إعرابٌة
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  كوو.غ٬غس أقشف ٛٞ جُلؼَ جُز١ ػذد قشٝكٚ ك٢ جُٔحم٢  ػ٠ِ  ذحُلؼَ جُػ٬غ٢جُٔوقٞد 

 ُح  ٠ظبغ اع
َّ
ــخ  ِٓ اٌفعً اٌضالصٟ عٍٝ ٚصْ ادلش

َ
ـــــٍ

ْ
ـــــــــع

َ
 ) ثفزح اٌفبء ٚرغىني اٌالَ(.ف

  

 

  ُ٘ح َّٕ زً هُٞٚ ضؼح٠ُ: } ٝهحٍ جُز٣ٖ جضَّرؼٞج ُٞ أ شَّ أ ْٜٓ٘{ًَ ()     .ك٘طرشَّ     يٍ انفؼم كشَّ

 }ح ٢ٛ َصْؾشز ٝجقذز     (صجش) يٍ انفؼم     .هُٞٚ ضؼح٠ُ: } كاَّٗٔ

  

 جعْ جُٔشز جُٔقذس جُقش٣ف جُلؼَ 

ب مشخ تح انَضش   َضش 

 َجه غح جهٕط َؾَِظ

هَقَ  لٕف َٝ ل فح ُٔ َٔ 

 ََ هح دخٕل َدَخ  َدخ 

نح َضٔل ٗضٍ  ََض 

ٌَص تح عكٕخ َع  َعك 

ق هشمَ  لح انطَّش   طَش 

 لَف ضج انمف ض هلضَ 

 جعْ جُٔشز جُٔقذس جُقش٣ف جُلؼَ 

 َْ حًح سق ًح ٔاحذج انشَّ  َسح 

ٕج ٔاحذج انذَّػٕج دػح  َدػ 

 َْف ٕج ٔاحذج انٓفٕج ٛلح

ٛ حح ٔاحذج انصٛحح فحـ  َص

 َخط ٕج ٔاحذج خطٕج خطح

 َحظ ٕج ٔاحذج َحظ ٕج َقِظ٢َ 

ح 
َّ
 ِٓ اٌفعً اٌضالصٟ أٚالً:ط١بغخ اعُ ادلش

ة  .اسم ٌدل على وقوع الحدث مرة واحدة: اسم المرَّ

ة  وكشؾ طرٌقة استخراج  : اسم المرَّ

ٌُطلَب.ٕ ة لفعل ثالثً  عندما   , مثل:)َفـْعـلة( على وزنمبدوء بفتحة ٌنتهً بتاء مربوطة  ) اسم (نبحث عن كلمة اسم مرَّ

عة ٌْ ٌْحة واحدة,  َجْلسة , َب  .َسْكتة , َص

ٌُطلَب . ٕ ة عندما  ٌنتهً بتاء مربوطة وهو عبارة عن مصدر صرٌح منتهً بتاء ) اسم (نبحث عن كلمة   من ؼٌر ثالثًاسم المرَّ

 ابتسامة., استراحة, التفاتة , مثل:مربوطة

 ٗفعً صالصٟ أَ غري صالصٟ  ٘بَرٕج١ ِٓ 
ً
ح عٛاء

َّ
  :جذًا لجً ط١بغخ اعُ ادلش

 عٍٝ اٌغبٌت أْ ٠أخز ادلظذس اٌظش٠ح ثبعزخذاَ عجبسح ) لّذ ثع١ٍّخ....(ِٓ اٌفعً ادلشاد ط١بغخ اعُ ادلشح
 ادلظذس اٌظش٠ح ال ٠ٕزٟٙ ثزبء ِشثٛعخ ٠ٚىْٛ رشبثٗ ث١ٕٗ ٚثني اعُ ادلشح , 

َّ
ْ وبْ ادلظذس ٚإِٕٗ , حىت ٠زأوذ أْ

 .اٌظش٠ح ٠ٕزٟٙ ثزبء ِشثٛعخ ٔض١ف إىل اعُ ادلشح وٍّخ ٚاحذح, ٘زٖ اٌغش٠مخ وٟ الخيغئ اٌغبٌت يف اٌظ١بغخ

نلحظ أنَّ المصدر الصرٌح من األفعال 

الواردة فً الجدول  لم تأِت على وزن 

أي ال ٌوجد تشابه بٌنه وبٌن اسم   (فـَـْعـلة)

 المرة لذلك ال نصف اسم المرة بكلمة واحدة

إذا كان مصدر الفعل الثالثً فً األصل 

فنصف اسم المرة  (فـَـْعـلة) على وزن 

بكلمة واحدة حتى نمٌز بٌن اسم المرة 

 والمصدر األصلً.
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 }ْٓس ٫ت ْٞ     (الوَ ) يٍ انفؼم     .هُٞٚ ضؼح٠ُ: } ٫ٝ ٣خحكٕٞ َُ
 

 

 

   ٌٕٞكٞم  جعْ جُٔشزٝجُٔوقٞد ذحُلؼَ ؿ٤ش جُػ٬غ٢ ٛٞ ٓح ًحٕ ػذد قشٝكٚ أًػش ٖٓ غ٬غس ك٢ جُٔحم٢ ٣ٝ ٖٓ

 :ًٔح ٢ِ٣  جُػ٬غ٢

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جعْ جُٔشز جُٔقذسأٝ جُٔنحسع جُلؼَ 

ٕج ٔاحذج انًضاسع ٚذػٕ دػح  َدػ 

سج انًضاسع ٚضٔس صجس  ٔ  َص

ٛح انًصذس انغؼٙ عؼ٠  َعؼ 

تح انًضاسع ًٕٚخ ٓحش  ٕ  َي

نح انًضاسع ٚمٕل هحٍ  ٕ  لَ

ٛح انًضاسع ٚشيٙ س٠ٓ  َسي 

ٛ ؼح انًضاسع ٚثٛغ ذحعَ   تَ

ساٌ دجسَ  َٔ سج انًصذس َد  ٔ  َد

 جعْ جُٔشز جُٔقذس جُقش٣ف جُلؼَ 

 اَطاللح اَطالق ٣٘طِن

 اْتضاصج اْتضاص جٛطضَّ 

 انتفاتح انتفاخ جُطلص

 اَتثاْح اَتثاِ جٗطرٚ

 تكثٛشج تكثٛش ًرَّش

 اتتغايح اتتغاو ٣رطغْ

 جُٔشزجعْ  جُٔقذس جُقش٣ف جُلؼَ 

 اعتشاحح ٔاحذج اعتشاحح جعطشجـ

 تغطٛح ٔاحذج تغطٛح ؿط٠َّ

 إجاتح ٔاحذج إجاتح أؾحخ

 يمأيح ٔاحذج يمأيح هحّٝ

 ُيشاسكح ٔاحذج ُيشاسكح ؽحسىَ 

 اعتمايح ٔاحذج اعتمايح جعطوحّ

 اعتجاتح ٔاحذج اعتجاتح جعطؿحخ

 إلايح ٔاحذج إلايح أهحّ

 إػادج ٔاحذج إػادج أػحدَ 

 إَاسج ٔاحذج إَاسج أٗحسَ 

ح صب١ًٔب:ط١بغخ اع
َّ
 ِٓ اٌفعً غري اٌضالصُٟ ادلش

 زٌادة تاء مربوطة على آخر المصدر. ٕ مصدرهاإلتٌان ب.ٖ

إذا كان الفعل المراد صٌاغة اسم المرة منه 

معتل ) وسطه أو آخره حرف ألف( نأخذ 

مضارعه أو مصدره لمعرفة أصل األلف 

 على وزن )َفْعلة( وثم نزنه

إذا كان مصدر الفعل غٌر الثالثً ٌنتهً فً  

األصل بتاء مربوطة نصف اسم المرة بكلمة 

ٌِّزه عن المصدر الصرٌح   )واحدة( حتً نم
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  كوو.غ٬غس أقشف ٛٞ جُلؼَ جُز١ ػذد قشٝكٚ ك٢ جُٔحم٢  ػ٠ِ  ذحُلؼَ جُػ٬غ٢جُٔوقٞد 

 ُــخ  ِٓ اٌفعً اٌضالصٟ عٍٝ ٚصْ اذل١ئخ  ٠ظبغ اع
َ
ـــــٍ

ْ
 اٌفبء ٚرغىني اٌالَ(. ىغش) ثفِـــــــــع

 

 

  ٍجُؼحَٓ ػ٠ِ أٗٚ ٓش٣ل ِْٝهلسضذ.     

  ْؾ٤س ٓؾ٤ص قٍٞ جٌُؼرس  .جُخحمغِٓ

 هللا ًطد ج٧قغحٕ ػ٠ِ ًَ ؽ٢ء كارج هطِطْ كأقغ٘ٞج َّٕ , ٝئرج رذكطْ كأقغ٘ٞج جُوِْطِس  هحٍ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ :) ئ

 (.  جُِزْذكس

 }(صثغ) يٍ انفؼم     .هُٞٚ ضؼح٠ُ: } ِفْرـس هللا ٖٝٓ أقغٖ ٖٓ هللا ِفْرـس    

  ٞٛ َٜس ِْٝؾ      .٤ُٜٞٓح{هُٞٚ ضؼح٠ُ: } ٌَُٝ 

 }(ػاػ) يٍ انفؼم     .هُٞٚ ضؼح٠ُ: } كٜٞ ك٢ ِػ٤ْؾس سجم٤س    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جعْ ج٤ُٜثس جُلؼَ 

 ِٔل فح ٝهق

 ِجه غح َؾَِظ

ج ٛضَّ   ِْضَّ

 ِرت حح رذف

 لِت هح هطَ

 نِث غح ُرظ

 ِسدَّج سدَّ 

 جعْ ج٤ُٜثس جُلؼَ 

ٛ ؼح ذحع  تِ

ٛ هح ًحٍ  ِك

ٛ هح هحٍ  تمِ

ٛ تح ٓحش  ِي

ٛ شح ػحػ  ِػ

ٛح ٓؾ٠  ِيش 

ٛ فح خحف  ِخ

 ِٓ اٌفعً اٌضالصٟ أٚالً:ط١بغخ اعُ اذل١ئخ 

 .اسم ٌدل على هٌئة حصول الفعل: هٌئةاسم ال

اسم الهٌئة  وكشؾ طرٌقة استخراج : 

ٌُطلَب  .ٔ ـْعـلة(, فِ  على وزن )ٌنتهً بتاء مربوطة  الحرؾ األول مكسور ) اسم (نبحث عن كلمة لفعل ثالثً  اسم هٌئة عندما 

لةْلسة ,جِ  مثل: ٌْ  .ِوْقفة,  ِك

ٌُطلَب ٕ وبعده مضاؾ إلٌه أو ؼٌر منتهً بتاء  مصدر صرٌح منتهً بتاء مربوطة ) اسم (نبحث عن كلمة  من ؼٌر ثالثً  اسم هٌئة. عندما 

ؾ , مثل:أو صفة  ابتسامة الطالب., انطالق السهم , التفاتة الموظَّ

ٌصاغ اسم الهٌئة من الفعل الثالثً المعتل 

الذي وسطه أو آخره حرف ألف بقلب 

 األلف إلى ٌاء على وزن 

 ) ِفْعلة(
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   ٌٕٞكٞم  جعْ ج٤ُٜثسٝجُٔوقٞد ذحُلؼَ ؿ٤ش جُػ٬غ٢ ٛٞ ٓح ًحٕ ػذد قشٝكٚ أًػش ٖٓ غ٬غس ك٢ جُٔحم٢ ٣ٝ ٖٓ

 :ًٔح ٢ِ٣  جُػ٬غ٢

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  جعطورحٍ جُكلحٝز.جعطورِ٘ح جُن٤ٞف 

  جٗط٬م جُقوش.جٗطِن جُٔطغحذن 

  ئكؾحء جُغ٬ّػ٤ِ٘ح. 

  ٝجُطلحضس جُٔزػٞسجُطلص جُطحتش جُطلحضس ٓزػٞسز أ. 
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 جعْ جُٔشز جُٔقذس جُقش٣ف جُلؼَ 

 اعتمثال أٔ اعتمثانح انضٛف اعتمثال جعطورَ

 اْتضاص أٔ اْتضاصج انشجشج اْتضاص جٛطضَّ 

 احتشاو انٕانذٍٚ احتشاو جقطشّ

 انتفاتح انطائش انتفاخ جُطلص

 اعتشاحح انًغافش اعتشاحح جعطشجـ

 إطؼاو انطؼاو إطؼاو  أهؼْ

 ِٓ اٌفعً غري اٌضالصُٟ ا١ٌٍٙئخصب١ًٔب:ط١بغخ اع

 .إضافته إلى اسم بعدهٖ أو بؽٌر زٌادة زٌادة تاء مربوطة على آخر المصدر. ٕ مصدر الفعلاإلتٌان ب.ٔ
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 .الذي ٌكتفً برفع الفاعل إلتمام معنى الجملة وال ٌحتاج إلى مفعول به   هو                                  

 

 .ٌحتاج إلى مفعول به إلتمام معنى الجملةوالفعل الذي  ه                                

 

                                     

 آخر الفعل لنرى فإن قبله وأعطانا معنى مفٌد فهو فعل متعدٍ  , إلىالهاء ٌمكن إضافة حرؾ 
 .الهاء إلٌه فهو فعل الزم وإن لم ٌقبل إَضافة الضمٌر

 مثل: على حاله دون اإلتٌان بصورة أخرى منه إبقاءالفعل بشرط
 
َجُملَ ـــ ال ٌمكن أن نقول )َجُملَه( فهو فعل الزم, ولكن ال ٌجوز أن آتً بصورة أخرى من الفعل مثل: )خّرج(  ــ

 . بالتضعٌؾ وأقول إنه ٌقبل الضمٌر
 احمّر ــ ال ٌجوز احمّره, فعل الزم ــ 
 ولو لم ٌظهر المفعول فً الجملة فهذا فعل متعد كتب الطالُب ــ ٌجوز أن أقول كتبه ــ 
 َوَسم ال تقبل الهاء )وسمه( فهو الزم ــ 
 َرِحم نقول )رحمه( قبلت الهاء فهو متعدي ــ 
 الَم تقبل الهاء )المه( فهو متعدي ــ

 سمع .... ماذا سمع؟ = سإال سلٌم ٌعنً أنه متعدٍ ــ 
 التقى من )التقاه( قبل الهاء فهو متعدٍ  ــ
 شكر من )شكره( قبل الهاء فهو متعدٍ  ــ

 

 

فإن كان السإال سلٌما  )ٌعطً معنى مناسب ومفٌد( فهو متعٍد وإن كان ؼٌر سلٌم ٌكون   (ضع قبل الفعل كلمة )ماذا*
 : الزم مثل

 انصرؾ من )انصرفه( لم ٌقبل الهاء فهو الزم ــ
 ٌعنً أنه متعدٍ َفِهم .... ماذا فِهم؟ = سإال سلٌم ــ 
 ذهب ... ماذا ذهب ؟=سإال ؼٌر سلٌم ٌعنً أنه الزمــ 
 َجُملَ.... ماذا جمل؟ = سإال ؼٌر سلٌم فهو الزمــ 
 قدر... ماذا قدر؟ سإال ؼٌر سلٌم فهو الزمــ 
 لطؾ .... ماذا لطؾ؟ = سإال ؼٌر سلٌم ٌعنً أنه الزمــ 
 باع.... . ماذا باع؟ سإال سلٌم فهو متعدٍ ــ 

 

 

 عديـتـمـل الـعـفـالزم والـل الـعـفـن الـٌـز بـٌـٌـمـتـة الـقـرٌـط

 الفعل الالزم

 الفعل المتعدي

 الطرٌقة األولى

 الطرٌقة الثانٌة

https://web.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://web.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG


 8788588890 ِعبر اٌع١غٗ { :األعزبر إعذاد}                     (  لٛاعذ ِبدح ادلٙبساد اٌفظً األٚي ٌغٍجخ اٌزٛج١ٟٙ )  

ٖٗ 

 لٛاعذ ادلٙبساد فظً أٚي                                                                ربثعٛا طفحزٟ عٍٝ اٌف١ظ ثٛن ٚلٕبرٟ عٍٝ ا١ٌٛر١ٛة ثبعُ )األعزبر ِعبر اٌع١غٗ (       
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 ٟاٌغٍجخ ألذَ ٌىُ عشق ثغ١غخ ٌىٟ رزّىٕٛا ِٓ خالذلب عٍٝ اٌزمغ١ع اٌعشٚاٟ اعضائ: 
 

 

 

ٌُعَرؾ به صحٌح وزن الشعر من مكسوره.  مٌزان الشعر 
روض وأخرجه إلى الوجود  واضع علم العروض هو الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي, وهو الذي استنبط علم الع 

 بحرا  هً:وقّسمه إلى خمسة عشر 
َمل والسرٌع والمنسرح والخفٌؾ  َجز والرَّ } الطوٌل  والمدٌد و البسٌط والوافر والكامل والهزج والرَّ

 خفش تلمٌذ الفراهٌدي بحرا  واحدا  سّماه الَخَبب ) المتدارك (.والمضارع والمقتَضب والُمجَتث { ثم زاد األ
 

 

 

 جُٔوحهغ ٢ٛٝ جُٔوطغ جُط٣َٞ ٣ٝشٓض ُٚ ذحُشٓض } ـــ { ٝجُٔوطغ جُوق٤ش ٣ٝشٓض ُٚ ذحُشٓض }خ {جُطلؼ٤ِس: ٓؿٔٞػس ٖٓ  .ٙ

 جُركش: ٓؿٔٞػس ٖٓ جُطلؼ٬٤ش جُط٢ ٣طٌٕٞ ٜٓ٘ح جُر٤ص. .7

 ضلؼ٤ِس جَُؼشٝك: جُطلؼ٤ِس ج٧خ٤شز ٖٓ جُؾطش ج٧ٍٝ ٖٓ جُر٤ص ) جُقذس (. .8

 .( ُر٤ص ) جُؼُؿضجُػح٢ٗ ٖٓ ججُطلؼ٤ِس ج٧خ٤شز ٖٓ جُؾطش ضلؼ٤ِس جَُنشخ:  .9

 جَُكؾٞ: ضلؼ٬٤ش جُر٤ص جُؾؼش١ ذحعطػ٘حء ضلؼ٤ِط٢ جَُؼشٝك ٝجُنشخ. .ٓٔ

 

 

 

هرَ إٔ ٗرذأ ذحٌُطحذس جُؼشٝم٤س ٣ؿد ػ٤ِ٘ح إٔ ٗوشأ جُر٤ص جُؾؼش١ هشجءز ٓطأ٤ٗس ٤ُطنف ٖٓ خ٬ُٜح جُوشجءز  .ٓٔ

 ٝجُكشٝف جُٔنؼلس ) جُٔؾذدز ( , ٝجٌُِٔحش جُٔ٘ٞٗس.ج٬ٓ٩ت٤س جُقك٤كس ٝجُكشٝف جُط٢ ض٘طن ٝجُط٢ ٫ ض٘طن 

 .ٛ٘حى كشم ذ٤ٖ جٌُطحذس ج٬ٓ٫ت٤س  ٝجٌُطحذس جُؼشٝم٤س  .ٔٔ

ن ٫ ٣ٌُطَد  . جٌُطحذس جُؼشٝم٤س ضوّٞ ػ٠ِ أٓش٣ٖ أعحع٤ٖ ٛٔح:       أ. ٓح ٣ُ٘طَن ٣ٌُطَد        خ. ٝٓح ٫ ٣ُ٘طَ   .ٕٔ

 قشف جُط٢ ضٌطد ئ٬ٓت٤حً ٫ٝ ض٘طن.ٝٛزج٣غطِضّ ص٣حدز ذؼل ج٧قشف ئ٬ٓت٤حً ٝقزف ذؼل ج٧

 ٣شٓض ُٚ ذحُشٓض } ـــ {جُطوط٤غ جُؼشٝم٢ ٣ٌٕٞ ُكشف ٝجقذ ٣ٝشٓض ُٚ ذحُشٓض } خ { ٝجُكشك٤ٖ  .ٖٔ

 

 

 

ئرج ًحٕ جُكشف ٓؾّذدجً ٗلي ضؾذ٣ذٙ . ٓػَ )ؽذَّ (ك٢ جٌُطحذس جُؼشٝم٤س ضقرف : )َؽْذ / د( , ) ؽطّحٕ ( ؽص / ضح/ ٕ  .ٔ

ح ئرج  ّٓ ِٗكع إٔ جُذجٍ ٝجُطحء ٓنلؼلحٕ كحُكشف جُٔنؼق ٣أخز جُكشف جُز١ ٣غروٚ ٝؾٞذحً ٝئرج ًحٕ ٓح ذؼذٙ عحً٘حً ٣أخزٙ أ

 شى ٫ ٣ِطو٢ ك٢ جٌُطحذس جُؼشٝم٤س (. ًحٕ ٓطكشًحً ٗلقَ ذ٤ٜ٘ٔح ) ٓطكشى ٓغ ٓطك

 

طِدَ  .ٕ ًُ ٌَ  ئرج ًحٕ جُكشف ٓ٘ٞٗحً   َؼ / خ / ُٖ ( , ) قغشزً قظ / س / ضٖ (  جُط٣ٖٞ٘ ٗٞٗحً عحً٘س. ٓػَ )ؾر

  ّٞ  ٍٕ ّ / ش / ُٞ / ٝ ٖٗ (  ,) ؽٌشجً ؽي / سٕ (.) ٓطِ

 , ٓػَ: ) ٛزج , ٛح/ رج (  هللا ُٝلع جُؿ٬ُس (ٌُٖ)ضضجد أُق ك٢ ذؼل جٌُِٔحش , ٓػَ ذؼل أعٔحء ج٩ؽحسز , ًِٝٔس .ٖ

 / سـ / ٓح / ٕ( , ) ٛإ٫ء , ٛح/ ؤ/ ٫/ ء() ٌُٖ , ٫ / ًٖ ( , ) جُشقٖٔ , جس  

 هذ ٣وطن٢ ئؽرحع قشف جُٜحء ) ٛحء جُن٤ٔش ُِٔلشد جُٔزًش جُـحتد ( ئرج عروٚ قشف ٓطكشى ك٢ جُـحُد ٓػَ: .ٖ

                   ْٖ ٌ٣ ْْ ُ ْٖ َٓ   ِٙ ْْ ك٢ ًـْؾلِ     ٞٓح           ــــًط  ُغش  ٔحــٗذ٣  ٚك٬ ٣ِ

 

 تكتة ) ْٙ ( ألٌ يا لثهٓا يتحشن                                           

 أعبع١بد عٍُ اٌعشٚع

 التعرٌف بعلم الَعروض

 المصطلحات العروضٌة

 الكتابة الَعروضٌة

 الكتابة العروضٌة قواعد
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    ئؽرحع آخش قشف ٓطكشى ك٢ ًَ ؽطش , ك٬ ٣ؿٞص إٔ ٣٘ط٢ٜ آخش جُقذس أٝ جُؼؿض ذٔوطغ هق٤ش } خ {. .ٗ

             

ٌَّ  جُّؾرحخُ  كاّٗٔح                    َُ    ِظـ ح ذُـذَّ  ٫ ٝذْذسُٙ                       صجت ًٓ ٞ٣  َُ  ف/ نٕأا /        آكِـ

 صا / ئ / نٕ                                                       

 جُض٣صِ ضقد جُخَ ك٢      جُر٤ِص سذحخ سذس                     

                           

 از/ زي/ تً                           تً/ بً/ ال                                      

 , ) فاعَجَبْن , فع / ج / بن ( تحذؾ همزة الوصل إذا جاءت فً وسط الكالم مثل: )فاجتمع , فج / ت / م / ع( .٘
, ) الّردى , ار / ر / دى ( , ) الّشباب ,   تحذؾ الالم الشمسٌة مثل : ) الشمس , اش/ شم / س ( .ٙ

 اش/ش/با:ب(
تحذؾ حروؾ العلة ) و , ا , ي ( عندما ٌلٌها ساكن مثل: )فً البٌت , فل/ بً/ ت( ) فً الحجاز , فل/ ح  .7

 /جا/ز(
 تحذؾ الؾ التفرٌق مثل : ) كتبوا , ك/ت/بو (  , ) قاموا , قا/مو (, ) ذهبوا , ذ/هــ/ بو ( . .8
جب أن ٌدمج ما قبلها فٌها فإن كانت الالم قمرٌة تدمج فً الالم , أما إذا كانت شمسٌة فتدمج فً ال التعرٌؾ ٌ .9

 الحرؾ الذي ٌلً الالم.
 :ٌُدمج بٌن حرؾ الحاء والالم ألن الالم قمرٌة فتصبح ) ؾ/ ت / حل / با / ب( مثال  فتح الباب: ٌجب أن 
  ً( ساكنة وبعد ال الشمسٌة فتحذؾ الشمسٌة وندؼم مثال: فً الناس: ) فن / نا/ س ( الٌاء فً حرؾ ) ف

 الٌاء فً حرؾ النون.
 حروؾ العلة ) و, ا, ي ( تؤخذ ما قبلها ؼالبا . .ٓٔ
 مثال: بدا: ب/ دا 
 ًمثال: عاٌرونً: عا/ ي/ رو/ ن 
 ًملحوظة: ألؾ واو الجماعة ) ألؾ التفرٌق ( ال تنطبق علٌها القاعدة السابقة بل تسقط فً التقطٌع العروض 

 ألنها ال تنطق. مثال: نالوا: نا/ لو.
 حرؾ المد ) آ ( هو عبارة عن حرفٌن ) أ ا( أي مقطع طوٌل ــ .ٔٔ
 مثال: الشآم : اش/ ش/ أا/ م     , اآلن: ال/ أا /ن 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 :لة إاّل فً بعض األبٌات الشعرٌة لبحر المتقارب فً عمن المستحٌل أن ٌنتهً آخر الشطر أو البٌت بمقطع قصٌر } ب { ملحوظة

 القبض.

:عند التقطٌع العروضً ٌجب اإلنتباه إلى األحرف الساكنة واألحرف المتحركة , فالحرف المتحرك  ملحوظة هامة

الذي ٌلٌه ساكن نأخذهما معاً , أّما المتحرك الذي ٌلٌه متحرك فٌجب الفصل بٌنهما ألن متحركٌن ال ٌلتقٌان فً التقطٌع 

 أما المتحرك مع الساكن نأخذهم معاً. العروضً

, )أخبرونً أخ/ ب/ رو/ نً(ٌسعى , ٌس/ عى) مثال: )َقلَق, ق / ل / ق ( , ) 
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 ـــــــــمــــــاٌــ
ُ
 ــــــزس اٌــــــٍ

َ
 ـــــــِٛ ــــــغ

ّ
ٞ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِعشفخ اجلزس اٌٍغٛٞ دلبدح اٌٍغخ اٌعشث١خ /ِٙبساد ِع  : يف ٘زٖ اٌٛسلخ ع١زُ اٌزعٍُ عٍٝ و١ف١خٍِحٛظخ

 .اٌٛاسدح يف اٌىزبة ادلمشس عٍٝ اجلزس اٌٍغٛٞ ادلّٙخ  رغج١ك ألشٙش اٌىٍّبد
 ط١غخ عؤاي اٌٛصاسح ٌٍمزس اٌٍغٛٞ: ِب اجلزس اٌٍغٛٞ ٌٍىٍّخ... ؟   أٚ   ِب  ادلبدح اٌٍغ٠ٛخ ٌٍىٍّخ...؟.

 أٚ ِب األطً اٌٍغٛٞ ٌٍىٍّخ....؟
وال ٌشترط الضبط ) التشكٌل( وؼالبا  ما ٌكون من  بال ألؾهو ارجاع الكلمة إلى ماضٌها الثالثً  :اٌـــمزس اٌٍغٛٞ

 وؼالبا  أن ٌكون رباعٌا .الفعل الماضً الثالثً 
 .اجلزس اٌضالصٟأغٍت األعئٍخ اٌٛصاس٠خ يف اٌذٚساد ادلبا١خ يف عؤاي اجلزس وبٔذ عٍٝ  ٍِحٛظخ: 

  ٞوٍّخ ٔزجع اٌغشق ا٢ر١خدلعشفخ جزس أ: 

  ًٔأرٟ ثبدلباٟ اٌضالصٟ ٌٍىٍّخ ثذْٚ أٌف ٚال صٚائذ ٚال ٠شرتط اٌضجظ. أٚال 

 تقارب: قرب    ,    شعاع: شعع   , امتداد: مددالمحراب: حرب      ,  خسائر: خسر       ,     
 البشارة: بشر        , األلفة: ألؾ ) هنا فً الماضً ألؾ حرؾ همزة ولٌس ألؾ(.

 , األلفة: ألؾ          ,   اإلنتهار: نهر     , اإلنسحاب: سحب  , الرحاب: رحب        األنداد: ندد   
 لمح          , مهرق: هرق        , مواجهة: وجه      , شرائع: شرع. مالمح:

 .ٍٞٛٔحظ يف اٌىٍّبد اٌغبثمخ مج١عٙب خٍذ ِٓ حشف ) األٌف( عٕذ أخز جزس٘ب اٌٍغ 

 :أوبْ ثبٌٛعظ ) إرا  صب١ٔب 
ً
اشزٍّذ اٌىٍّخ ادلشاد ِعشفخ جزس٘ب اٌٍغٛٞ عٍٝ حشف األٌف عٛاء

 أجٛف( أٚ ثبألخش ) ٔبلض( ٔمَٛ ثشد األٌف إىل أطٍٙب اٌٛاٚٞ أٚ ا١ٌبئٟ ثغش٠مزني:

 عٓ عش٠ك اسجبعٙب ٌٍّضبسعخ دلعشفخ أطً األٌف ٚاٚٞ أٚ ٠بئٟ. . أ

توي على حرؾ األؾ فال ٌجوز ذلك فً الجذر مثال: مبٌعات ماضٌها الثالثً) باع( نجد أن الكلمة تح

  ) ث١ع(.فنؤتً بمضارعها ) ٌبٌع ( نجد األلؾ منقلبة عن ٌاء فً المضارع فٌصبح جذرها اللؽوي 

 فنؤتً الجذر فً ذلك ٌجوز فال األؾ حرؾ على تحتوي الكلمة أن نجد( قال)الثالثً ماضٌها مثال: أقوال:

 (.لٛي)  اللؽوي جذرها فٌصبح واوفً المضارع عن منقلبة األلؾ نجد(  ٌقول)  بمضارعها
ؾ فال ٌجوز ذلك فً الجذر لماضٌها الثالثً)وحى( نجد أن الكلمة تحتوي على حرؾ األ مثال:اإلٌحاء:

 ) ٚحٟ(فنؤتً بمضارعها ) ٌوحً ( نجد األلؾ منقلبة عن ٌاء فً المضارع فٌصبح جذرها اللؽوي 

( عٍٝ اٌفعً فٕىشف ِٓ خالٌٗ أطً إرا وبٔذ األٌف يف آخش اٌىٍّخ ديىٓ  . ة
ُ
إابفخ اٌزبء ادلزحشوخ )د

 األٌف.

 فنؤتً الجذر فً ذلك ٌجوز فال األؾ حرؾ على تحتوي الكلمة أن نجد( صفا) الثالثً ماضٌها اصطفى ثال:م
 اللؽوي جذرها فٌصبح عند اسنادها واو عن منقلبة األلؾ نجد( صفوت) تاء المتحركةالاضٌها المسند إلى بم

 (.طفٛ) 
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تّدعً ماضٌها الثالثً) دعا( نجد أن الكلمة تحتوي على حرؾ األؾ فال ٌجوز ذلك فً الجذر فنؤتً بماضٌها :ِضبي

 (.دعٛ) ( نجد األلؾ منقلبة عن واو عند اسنادها فٌصبح جذرها اللؽويالمسند إلى التاء المتحركة) دعوتُ 
فبق ( ٠جذأ جزس٘ب صبٌضبً 

ّ
ظبي , ار

ّ
ظبف , ار

ّ
ىبي , ار

ّ
حبد, ار

ّ
: اٌىٍّبد اٌزٟ صب١ٔٙب ربء ِشذدح ِضً ) ار

  ) اّتحاد: وحد  , اّتكال: وكل    , اّتصاؾ: وصؾ   , اّتصال: وصل   , اّتفاق: وفق (مثل غبٌجًب ثبٌٛاٚ 
خبر  وٌستثنى كلمة

ّ
 . ألن جذرها أخذار

مثل ) مقة , صلة  , هبة , صلة , سمة( هذه الكلمات ادلؤٌفخ ِٓ حشفني ٚربء ِشثٛعخ ) ِظذس(  اٌىٍّبد:ساثعبً 

سمة:  ,ٌبدأ جذرها بواو مع حذؾ التاء المربوطة ) مقة : ومق  , صلة: وصل   , هبة: وهب  صلة: وصل 
 .وسم(

 ِجبششح .اٌىٍّبد اٌزٟ رجذأ مب١ُ ِىغٛسح ٠ٚبء ٠ىْٛ أطً ا١ٌبء ٚاٚ فزمٍت ٚاٚ  :خبِغبً 
مٌقات: ,  : مٌزان : أصلها موزان وجذرها ) وزن(  ,   مٌثاق : أصلها موثاق وجذرها ) وثق(  مٌالد: ولدمثال 

 .وقت        مٌعاد: وعد
ٔأخز  األٚىل غبٌجًب ) اعزــ ( ِٚٓ صُاٌىٍّبد اٌزٟ رجذأ ثــــ ) اعزــ ( ٔمَٛ حبزف األحشف اٌضالصخ  :عبً عبد

 ثم١خ األحشف .
 سمع.:  معاستخرج: خرج     , استعمال: عمل    , استفاد: فٌد ألن أصل األلف ٌاء  , استِضبي: 

 .فهنا السٌن أصلٌة وجذرها سلم) اعزالَ(  . ما عدا كلمة    أو بدّ  استبداد: بدد
 ًب: اجلزس ادلضعف جيٛص فه رضع١فٗ أٚ اثمبئٗ. ثععبد

 ترص: رّص   أو رصص   ,  كّن أو كنن    , شاّد: شّد أو شدد ,   مكنون:: رّد أو ردد كالهما صحٌح   مثال: استردّ 

 لذ ٠ىْٛ اجلزس سثبع١ًب  ٌىٕٗ ٔبدس ٚمل ٠شد يف عؤاي اٌٛصاسح.:بً صبِٕ
 ,  سلسلة: سلسل   مثال: التشرذم: شرذم     , زلزالها: زلزل     ,   سٌطرة: سٌطر

 . ,      تحملق: حملق    الطمأنٌنة: طمأن
  اٌٍغٛٞ ٌٍىٍّبد ا٢ر١خ:) أشٙش اٌىٍّبد ادلّٙخ يف اٌىزبة ادلمشس ٌغٍجخ اٌزٛج١ٟٙ  ِب اجلزسعؤاي

 ِٓ ِبدح اٌٍغخ اٌعشث١خ ـ ِٙبساد اٌفظً األٚي ٚاٌضبٟٔ(.
 أٚ رسساٌزس٠خ:

ّ
خشْٚ:       مسٛمس١زٙب:          عشٛ اٌعشٟ:      ,  رسأ  أٚ رس

ّ
 رخش, رذ

عٟ:        ٚطُ,  ٠ظُ:             ِٚك  ِمخ: 
ّ
    أٚ    شعع,    شعبع:           دعٛ,     رذ

ّ
 شع

د:      ذلُ ٍِّٙخ: 
ّ
   أٚ ِذد     ,     اِزذ

ّ
شٞ: ِذ

ُ
  أٚ عشس   ,  اٌغ

ّ
 ِضً,  اٌزّبص١ً: عش

 : ح١ٟ,   إح١بء    دٚٞ,   اٌذٚاء:  عٍغً  ,   عٍغٍخ:      ٚسساٌرتاس: 
   أٚ سطضرشص: ,        عّأْ,  اٌغّأ١ٕٔخ:     س٠ٛٔشٔٛ: 

ّ
  أٌف ,     األٌفخ:    سص

  محٍكحتٍّك:    ,       عئُ اٌغأَ:  ,       ٔٙش ,    اإلٔزٙبس:  ٚحٟ  اإلحيبء: 
د:     عحت اإلٔغحبة: 

ّ
ٝ :   عٛد ,   اعٛد

ّ
 ٘شق,   ِٙشق: ٚيل    , رٌٛ

 ع١ٟ,   اإلع١بء:      عٛط,    اعٛجبط:     غشق,  اغشٚسق :     أٚة٠ؤٚة: 
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 تطرح الوزارة ثالثة موضوعات , نختار المقالة ؼالبة فهً أسهل من القصة والحوار والرسالة والخاطرة . 

 اكتب ست فقرات, كل فقرة أربعة أو خمسة سطور, وتحتوي الفقرة على فكرة واحدة فقط , وتبدأ الفقرة بفراغ

 وتنتهً بنقطة .

 الفقرة األولى : المقدمة وتعرٌؾ بالموضوع , وطرح أسئلة تشوٌقٌة .  -

 الفقرة الثانٌة : أهمٌة الموضوع والفوائد واإلٌجابٌات . -

 الفقرة الثالثة : السلبٌات , األنواع , المصادر , األسباب , المخاطر .....  - 

 أي األدٌان الفقرة الرابعة : دور الحكومة أو دور وسائل اإلعالم , أو ر -

 . الفقرة الخامسة : النتائج والنصائح والتوصٌات -

 الفقرة السادسة : الخاتمة .  -

 

 

 

 

  

 , ومناسبة للموضوع هادتّ وجصحٌحة , وشاملة , ومنطقٌة , ومترابطة , ومتسلسلة , األفكار : ـ ٔ   

ع فً األفكار وهنا التركٌز على النقاط التالٌة  :ألنَّ األفكار مهمة جدا  جدا  فً موضوع التعبٌر حتى ٌكون تنو 

 . ) أضرار المخدرات( , مثال : أضرار الموضوعأ .أهمٌة  الموضوع التً نكتب به   

 ومحاربتها . نا نحو المخدراتواجب ب. واجبنا نحو الموضوع: مثال  

وهنا نكتب مثال : حثَّ اإلسالم  نبوي , الشعر , الحكم , األمثال القرآن الكرٌم , الحدٌث التوظٌؾ الشواهد : ج. 

ر على عدم اإلضرار بالنفس اإلنسانٌة ونستشهد بآٌة أو بحدٌث نبوي وٌجوز االستشهاد ببٌت شعري , أو حذَّ

 اإلسالم ...

أكان األثر إٌجابٌا  أو سلبٌا , والتوُسع بكتابة اإلٌجابٌات  سواء  , . أثر الموضوع على الفرد والمجتمع د

 والسلبٌات حتى ٌكون لدٌنا أكثر من فكرة فً الموضوع الواحد 

 

البعد , مثل ألنها تفقد الطالب جزء كبٌر من العالمة ) القوالب الجاهزة ( ـ البعد عن المقدمات المحفوظة  ٕ

 عن :

) مما ال شك فٌه , ومن دواعً سروري , اكتب ٌا قلمً , إنَّ هذا الموضوع من أكثر المواضٌع الذي تمنٌُت 

, فالمقدمة تكون تؤلٌؾ من المعجم اللؽوي من دماؼك ولٌس من قالب جاهز بما ٌتناسب مع  أن أكتب فٌها (

 الموضوع الذي نكتب عنه .

 ِبد اٌرتل١ُٚعال اٌزعجري ثغش٠مخ اٌغؤاي اٌّٟٛ٘

   فً موضوع التعبٌر مراعاتها  ٌجب ألمور التًا

 عٕأخز ِضبالً رغج١م١ًب عٍٝ ِٛاٛع  ادلخذساد 
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 لٛاعذ ادلٙبساد فظً أٚي                                                                ربثعٛا طفحزٟ عٍٝ اٌف١ظ ثٛن ٚلٕبرٟ عٍٝ ا١ٌٛر١ٛة ثبعُ )األعزبر ِعبر اٌع١غٗ (       

, وهنا نبدأ بشرح كل فكرة وحدها ) األفكار التً طرحناها سابقا  ( وهً  إلى فقراتتقسٌم الموضوع ـ  ٖ

أهمٌة الموضوع نبدأ بالتوسع عنه وبعدها نضع نقطة ومن ثم نبدأ بسطر جدٌد وننتقل بشرح الفكرة الثانٌة 

وهً واجبنا نحو الموضوع ونبدأ التوسع بهذه الفكرة  ومن ثم نضع نقطة ونبدأ بسطر جدٌد وننتقل إلى 

   ومن ثم نقطة.لفكرة الثالثة وهً توظٌؾ الشواهد ونبدأ التوسع وشرح اآلٌة أو الحدٌث أو البٌت الشعري ا

, نبتعد عن األخطاء اللؽوٌة واالمالئٌة والنحوٌة   سالمة اللؽة , ومراعاة عالمات الترقٌم , ووضوح الخط ـ  ٗ

) مرفق فً هذا الملؾ استخدامات عالمات  مواطن استخدام الهمزات وجمع المذكر السالم وعالمات الترقٌم

 الترقٌم (

 وألوان البدٌع , ومراعاة الشكل الفنً للموضوع .  والصور الفنٌة قوة التراكٌب , وتوظٌؾ الخٌالاألسلوب :  ـ ٘ 

 .  وضوع المطلوبموعدم الخروج عن ال مناسب للمضمون العنوان – ٙ

 نظافة وترتٌب الورقة والبعد عن التشطٌبات . -7 

 ) أمر , نهً , استفهام , تعجب , نداء ..... ( التنوٌع بٌن األسلوبٌن الخبري واإلنشائً  -8 

 االبتعاد عن الكلمات العامٌة . -9

 االبتعاد عن التكرار ؼٌر المفٌد . -ٓٔ 

,  وهذه نستخدمه أٌضا مع (القرآن الكرٌم , الحدٌث النبوي , الشعر , الحكم , األمثال ): توظٌؾ الشواهد  ٔٔ
 الخاتمة.

 . الخاتمة هً تلخٌص للموضوع .ٕٔ
 

 

 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِٛاٛع اٌزعجري ثغش٠مخ اٌغؤاي اٌّٟٛ٘ ٚاإلجبثخ 
 احلم١م١خ

   ٌُطحذس ٓٞمٞع جُطؼر٤ش جُٔوح٢ُ ٗوّٞ ذطشـ ج٧عثِس ج٥ض٤س ٖٝٓ غْ ٗؿ٤د ػ٤ِٜح

٤ٔٛٝنس أ١ ٫ ضٌنٕٞ ج٧عنثِس كن٢ ٣ٌٖٔ جُطؼحَٓ ٓغ ٓٞمٞع جُطؼر٤ش ) جُٔوحُس ( ٓنٖ خن٬ٍ ضك٣ِٞنٚ ئُن٠ جعنثِس 

 جُٔٞمٞع أ١ ػ٠ِ ٝسهس ) جُٔغٞدز ( ٖٝٓ غْ ٗوَ جُٔٞمٞع ذؾٌَ ًحَٓ ذذٕٝ ج٫عثِس ) ٗوَ ج٧ؾٞذس(
 

 ما الطرٌق؟ األسباب؟ما  ما النتائج؟
 ما موقف؟

 

 ما أهمٌة الموضوع؟

 

 ما العالقة؟

 

 ما العوامل؟

 
 ما المطلوب؟
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 ٝضٌٕٞ ج٩ؾحذس ًٔح ٢ِ٣ ) ٗأخز  ٓٞمٞع جُٔخذسجش ٓػح٫ً (                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما موقف األسالم أو الشرٌعة أو القانون  أو 

الدولة من الموضوع ) المخدرات مثاالً(. 

 فتكون هذه مقدمة 

م كل ما ٌذهب العقل ؛  َم األسالم المخدرات تحرٌماً قاطعاً , وحرَّ حرَّ

ثارها السٌئة على الفرد والمجتمع , قال تعالى } وال تلقوا بأٌدٌكم إلى أل

 التهلكة { . ومن ثم نبدأ شرح اآلٌة والتوسع بالموضوع

 ما النتائج المترتبة على تعاطً الفرد المخدرات

 ؟أو على الموضوع المطلوب 

تعاطً الفرد المخدرات حالة من اإلدمان . تطفئ من النتائج المترتبة على 

مور العقل , وتؤدي بحٌاة متعاطٌها , وٌرتكب الجرائم , وٌهون علٌه دٌنه 

 وِعرضه ) ونبدأ بالتوسع بالموضوع (

 ما األسباب وراء تعاطً المخدرات؟
,  هو حب الفضول , وتقلٌد الغٌر المخدراتمن األسباب وراء تعاطً 

 .وتجرٌب الممنوع

ما الطرٌق الذي سلكه األعداء إلٌقاع الشباب 

 فً ِشباك المخدرات؟

ومن الطرق التً ٌسلكها األعداء إلٌقاع الشباب فً ِشباك المخدرات تقدٌم 

المخدرات للشباب مجاناً , وتزٌٌن أصدقاء السوء ألقرانهم تعاطٌها , 

 الفكري واالقتصاديوالقضاء على مستقبل األمة 

ما الطرٌق إلى التوعٌة بأضرار 

 المخدرات؟
وٌمكن التوعٌة بأضرار المخدرات من خالل أجهزة اإلعالم المرئً 

 والمسموع ومن خالل إقامة ندوات , وبحوث علمٌة ......

 ما المطلوب تنفٌذه؟ 
وهنا المطلوب تنفٌذه هو تنفٌذ العقوبة على المّروجٌن للمخدرات......ومن 

 نستشهد بقوله تعالى } وال تلقوا بأٌدٌكم إلى التهلكة { والحدٌث النبوي

 ) ال ضرر وال ضرار(
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َٖ ج٩ع٬ّ ٓ٘ز أًػش ٖٓ ٜٓح ضكش٣ٔحً هحهؼحً ٝٝؾٚ ج٧ٗظحس  ذ٤َّ ٌِشجش , ٝقشَّ ُٔغ أسذؼس ػؾش هشٗحً ٓخحهش جُٔخذسجش ٝجُ

 ٝجُرقحتش ئ٠ُ ؽشٝسٛح .

 ٝهحٍ ػض ٝؾَ ك٢ ًَ ٓح ٣إد١ ئ٠ُ رٛحخ جُؼوَ : } ٫ٝ ضِوٞج ذأ٣ذ٣ٌْ ئ٠ُ جُطٌِٜس{ . 

العقل , وتإدي بحٌاة متعاطٌها , من النتائج المترتبة على تعاطً الفرد المخدرات حالة من اإلدمان . تطفئ مور 

 .وٌرتكب الجرائم , وٌهون علٌه دٌنه وِعرضه

ومن الطرق التً ٌسلكها , هو حب الفضول , وتقلٌد الؽٌر , وتجرٌب الممنوع من األسباب وراء تعاطً المخدرات

السوء ألقرانهم تعاطٌها , األعداء إلٌقاع الشباب فً ِشباك المخدرات تقدٌم المخدرات للشباب مجانا  , وتزٌٌن أصدقاء 

 .والقضاء على مستقبل األمة الفكري واالقتصادي

وٌمكن التوعٌة بؤضرار المخدرات من خالل أجهزة اإلعالم المرئً والمسموع ومن خالل إقامة ندوات , وبحوث  

 .علمٌة

تعالى } وال تلقوا بؤٌدٌكم  ومن المطلوب تنفٌذه هو تنفٌذ العقوبة على المّروجٌن للمخدرات......وهنا نستشهد بقوله 

 . إلى التهلكة { والحدٌث النبوي) ال ضرر وال ضرار(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوع كامل  ) بعد اإلجابة عن األسئلة ( 

ٌصلح التعامل مع أي موضوع مقالة بهذه الطرٌقة حتى 

, بطرٌقة ٌسهل على الطالب التعامل مع موضوع التعبٌر

السإال والجواب مع تؽٌٌر بعض الكلمات المناسبة 

 للموضوع
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 سنتعرؾ على طرٌقة كتابة الرسالة: ها الوزارة أٌضا  ) أكتب رسالة توجهها لـ ......( تطرحمن المواضٌع التً  

 تحتوي الرسالة على عناصر ٌجب توافرها عند كتابة موضوع التعبٌر بطرٌقة الرسالة وهً: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :)ًاكتب رسالة تهنئة  إلى صدٌقك بمناسبة نجاحه فً الثانوٌة العامة) سإال تطبٌق 

         

 

 

 

  
 
 

 

 اٌشعبٌخاٌزعجري ثظ١غخ 

                                                              اٌزبس٠خ:.1
ً إ١ٌٗ / .0

َ
شع

ُ
اٌشخض  امسٗطفخ ادل

 ادلٛجٙخ ٌٗ اٌشعبٌخ:

 اٌزح١خ:.3

 ادلمذِخ:.4

 

 ادلٛاٛع:.5

 
 

 اخلبمتخ:.6

 

ً إ١ٌٗ ) وبرت اٌشعبٌخ (:.7
َ
شع

ُ
 طفخ ادل

 عٕٛأٗ:.8

 

 0801/ 18/7اٌغجذ 

 طذ٠مٟ أٚ طذ٠مزٟ اٌعض٠ض/ زلّذ

 ٚثعذ.. أٚ اٌغالَ ع١ٍىُ ٚسمحخ اهلل ٚثشوبرٗحت١خ ع١جخ 

أكتب إلٌك هذه الرسالة بكل الفرح والسرور , والشكر هلل راجٌا  

ٌُمتَعَك بموفور الصحة والعافٌة  منه ـ سبحانه وتعالى ـ أن 

نً أو ٌسعدنً أو ٌحزننً نً أو ٌسرَّ  لقد أسعدنً أحزننً  أو سرَّ

 ) نكتب موضوع الرسالة ( 

 

ل إلٌه ) أدعو هللا أن ٌوفقك و أن ٌكتب لً ولكل الدعاء للمرسَ 

 مسلم أو دعاء مناسب للموضوع (

 أخوك, أختك , صدٌقك , أبوك / محمد

 ٖٗٗاألردن ــ عمان الزرقاء اربد اسم المحافظة ص. ب 

 

 ٕٕٔٓ/ٗ/9ٕالخمٌس 

 صدٌقً العزٌز خالد

 تحٌة طٌبة .........وبعد                                              

  أكتب إلٌك هذه الرسالة وكلً فرح وسرور شاكراً هلل و راجٌاً منه ـ  سبحانه وتعالى ـ لك دوام التوفٌق والنجاح , وأن ٌدٌم علٌك رضاه.

نً كثٌراً خبر نجاحك الكبٌر فً إمتحان الثانوٌة العامة, وحصولك على عالمة متمٌزة , جعلك هللا ذخراً للوطن وقدوة لآلخرٌن  لقد سرَّ

 بك األمة.ونفع 

 وال ٌسعنً إاّل الدعاء لك بالتوفٌق فً كل أمورك , وتحقٌق ما ٌرفع شأنك.

 صدٌقك المخلص/ معاذ      

 ٘ٗ٘األردن ـ الزرقاء ـ ص. ب 
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, ٝضؼ٢٘ إٔ ٣وق جُوحسب ٝهلس خل٤لس , ُِلقَ ذ٤ٖ جُؿَٔ ٝضغطؼَٔ (   ,) أ٫ًٝ ـ  جُـــلــــحفــــِس 
 :٣غطش٣ف ػ٘ذٛح ٤ُٞجفَ هشجءز جُؿِٔس ٝٓٞجمغ جعطؼٔحُٜح

ه٣ِٞس ٝذ٤ٖ جُؿَٔ جُوق٤شز جُٔطشجذطس جُط٢ ضٌٕٞ ؾِٔس , ذ٤ٖ جُؿَٔ دجخَ جُلوشز جُٞجقذز  . أ

 ...ٝٓحش ك٤ٜح, ُٝذ ك٢ ٌٓس , ػٔش ذٖ أذ٢ سذ٤ؼس  : ٓػَ , ٓشًرس
جُٔؼِْ ٣وشأ جُذسط : ٓػَٝج٧كؼحٍ , ٝجُقلحش , ضٞمغ ذ٤ٖ ج٧ؾ٘حط جُٔطؾحذٜس ك٢ جُؿِٔس ًح٧عٔحء  . خ

 .٣ٝغطٔغ ئ٤ُْٜ , ٣ٝشجهد جُطِرس , ٣ٝؾشـ , 
 .ُٝغحٗٚ, هِرٚ : جُٔشء ذأفـش٣ٚ: ٓػَ , ذ٤ٖ أهغحّ جُؾ٢ء ٝأٗٞجػٚ أٝ أؾ٘حعٚ. ؼ

 .ٝجُٔوحٓس, ٝجُخحهشز , ٝجُٔوحُس , ٝجُوقس , جُشٝج٣س : ٗٔحرؼ جُ٘ػش ٢ٛ : ٓػحٍ
 .قٔحى هللا, ٣ح هذط .   سقٔس هللا  , ٣ح سجؾ٤حً : ٓػَذؼذ ُلع جُٔ٘حدٟ . د

 .جؾطٜذ ك٢ دسٝعي, ٣ح ػ٢ِ 
 .ئٕ جُٔخذسجش آكس خط٤شز, ُؼٔش١ : ٓػَ : ذ٤ٖ جُوغْ ٝؾٞجذٚ. ٛـ

 . ٧دجكغ ػٖ ٝه٢٘, ٝهللا : ٓػحٍ

  
٣ٝوق ػ٘ذٛح جُوحسب ٝهلس , ُِلقَ ذ٤ٖ جُؿَٔ  ٝضغطؼَٔ( ؛ )  غح٤ٗحً ـ  جُـــلــــحفــــِس جُٔ٘وٞهس 

 :ٝٓٞجمغ جعطؼٔحُٜح, أهٍٞ ٖٓ ٝهلطٚ ػ٘ذ جُلحفِس ؿ٤ش جُٔ٘وٞهس 
؛  ك٘ؿف ك٢ ج٩ٓطكحٕ, جؾطٜذ جُطحُد ك٢ دسٝعٚ : ٓػَ: ذ٤ٖ ؾِٔط٤ٖ ئقذجٛٔح عررحً ك٢ ج٧خشٟ . أ

 .٧ٗٚ جؾطٜذ ك٢ دسٝعٚ
 .فحقد جُٔؿطٜذ٣ٖ ضٌغد ؛ ٧ٕ ٓقحقرطْٜ ٌٓغد: ٓػحٍ
 .جقزس ٖٓ ج٩ٛٔحٍ ؛ قط٠ ٫ ٣طوذّ ػ٤ِي ؿ٤شى: ٓػحٍ

 .ذك٤ع ضؾٌَ ًَ ؾِٔس ٬ًٓحً ضحّ جُلحتذز, ذ٤ٖ ؾِٔط٤ٖ ه٣ِٞط٤ٖ  . خ
جُوشٕ ؽٜذ جُوشٕ جُؼؾش٣ٖ ٜٗنس ػ٤ِٔس ٝجعؼس ك٢ ٓخطِق جُٔؿح٫ش ؛ ٣ٝ٘طظش إٔ ٣ؾٜذ : ٓػحٍ

 .جُكحد١ ٝ جُؼؾشٕٝ ٜٗنس ػ٤ِٔس أٝعغ ٓٔح ًحٕ ػ٤ِٚ جُكحٍ ك٢ جُوشٕ جُغحذن
 

ذك٤ع ضكَٔ , ٝضٞمغ ك٢ ٜٗح٣س ًَ ؾِٔس ضْ ٓؼ٘حٛح , ٢ٛٝ  ػ٬ٓس جُٞهق جُطحّ  ) . (:غحُػحً ـ جُ٘وطس 

 .جُؿِٔس جُط٢ ض٤ِٜح ٓؼ٠٘ ؾذ٣ذجً ؿ٤ش جُٔؼ٠٘ جُغحذن
 .ضْٜ ؛ خٞكحً  ٖٓ جُؼحس ٝجُلوشًحٗص جُؼشخ ك٢ جُؿح٤ِٛس ٣ثذٕٝ ذ٘ح: ٓػحٍ

 .سكغ ؽإٔ جُٔشأز, ٝػ٘ذٓح ؾحء ج٩ع٬ّ 
 

٣ٝوق , ٝجُؾشـ , ٝجُطر٤٤ٖ , ٝضغطؼ٬ٕٔ ك٢ ٓٞجمغ جُطٞم٤ف  ) : (:سجذؼحً ـ جُ٘وططحٕ جُشأع٤طحٕ 

 (.ضؾرٚ ٝهلس جُلحفِس جُٔ٘وٞهس ) جُوحسب ػ٘ذٛح ٝهلس ٓطٞعطس 
 :ٝضغطؼ٬ٕٔ ك٢ جُٔٞجمغ ج٥ض٤س

 هحٍ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ هحُد:  ٓػَ( هحٍ ٝٓؾطوحضٜح:) ٓح ك٢ ٓؼ٘حٙذ٤ٖ جُوٍٞ أٝ  . أ
 .(هٞذ٠ ُٖٔ ؽـِٚ ػ٤رٚ ػٖ ػ٤ٞخ جُ٘حط: )ـ سم٢ هللا ػ٘ٚ ـ  

 (.  ٝجُلشجؽ, جُقكس : ٗؼٔطحٕ ٓـرٕٞ ك٤ٜٔح ًػ٤ش ٖٓ جُ٘حط) هحٍ ـ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ــ 

 :ٝٓـٞجهـٖ جعــطــؼــٔحُــٜــحػــ٬ٓــحش جُـطـشهـ٤ـْ 
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 لٛاعذ ادلٙبساد فظً أٚي                                                                ربثعٛا طفحزٟ عٍٝ اٌف١ظ ثٛن ٚلٕبرٟ عٍٝ ا١ٌٛر١ٛة ثبعُ )األعزبر ِعبر اٌع١غٗ (       

ئٜٗح : ك٢ ضؼش٣ق جُر٬ؿسه٤َ : ٓػَ, هرَ ج٬ٌُّ جُز١ ٣ٞمغ ُِؾشـ أٝ جُطٞم٤ف أٝ جُطؼش٣ق  . خ

 .ٓطحذوس ج٬ٌُّ ُٔوطن٠ جُكحٍ 
٣ؾ٤د ذ٢٘ آدّ ٝضؾد : ًوٍٞ جُشعٍٞ ـ ف٠ِ هللا  ػ٤ِٚ ٝعِْ ـ , ذ٤ٖ جُؾ٢ء ٝأهغحٓٚ ٝأٗٞجػٚ.ؼ

 .جُكشؿ ًٝػشز جُطٔغ: ك٤ٚ خقِطحٕ
 .ٝجُٜ٘حس آ٣س ٖٓ آ٣حش هللا, ج٤َُِ : جُؿذ٣ذجٕ : ٓػحٍ

 .( ٓػَ, ذؼذ ًِٔس ٓػحٍ )هرَ ج٧ٓػِس . د
 .ٝؾحٓؼس ج٧صٛش, ٝؾحٓؼس جُ٘ؿحـ , ؾحٓؼس جُضسهحء : ك٢ جُؼحُْ جُؼشذ٢ ػذز ؾحٓؼحش ٓػَ: ٓػحٍ

 
 : ٝضغطؼَٔ ك٢ جُٔٞجمغ ج٥ض٤س (:ــ ) جُؾشهس .خحٓغحً ـ

 جُشضد جُؼ٤ِٔس  ــ ذؼذ جُكقٍٞ ػ٠ِ جُذًطٞسجز ـ: ٓػَضٞمغ ذ٤ٖ جُؼذد ٝجُٔؼذٝد . أ 
 :غ٬ظ

 ــ أعطحر ٓغحػذ
 ــ أعطحر ٓؾحسى

 ـ   أعطحرـ
 :ٖٓ ؽشٝه جُ٘ؿحـ ك٢ جُؼَٔ: ٓػحٍ, جُؼذد ُلظحً . خ 

 .أ٫ًٝ ــ ضكذ٣ذ جُٜذف
 .غح٤ٗحً ــ جُقذم ك٢ جُؼَٔ
 .غحُػحً ــ ج٩خ٬ؿ ك٤ٚ هلل

عٞجء ًحٗص ج٧دجز ٓزًٞسز , ٝضغطؼَٔ ك٢ ٜٗح٣س جُؿَٔ ج٫عطلٜح٤ٓس  (:؟ ) ػ٬ٓس ج٫عطلٜحّ .عحدعحً ـ

 ُْٝ ضقذهٚ؟ ضغٔغ ػ٢٘ جُخرش: ٓػَأّ ٓكزٝكس 
 ًْ ٤ًِٞ ٓطشجً ضرؼذ جُؼورس ػٖ ػٔحٕ؟,     ضلطش ك٢ سٓنحٕ ٫ٝ ضخؾ٠ هللا؟       

, ٝجُكضٕ , ٝضٞمغ ذؼذ جُؿَٔ جُط٢ ضكَٔ جٗلؼح٫ً ٓح ًحُلشـ  ) ! (:ػ٬ٓس جُطأغش أٝ جُطؼؿد .عحذؼحً ـ 
 ٝجُٔذـ ٝجُزّ, ٝجُطأعق , ٝجُذٛؾس , ٝجُطشؾ٢ , ٝجُط٢٘ٔ , ٝجُذػحء

 (.ذؼذ أعِٞذ٢ جُطؼؿد جُو٤حع٢ ٝجُغٔحػ٢ ) 
 !أػظْ ذوحٍك ٣ؼذٍ ذ٤ٖ جُ٘حط!    , هلل دسٙ كحسعحً !        ,  ٓح أدم جُرطشجء ذ٘حًء : ٓػحٍ

 !ٝجٓؼطقٔحٙ!  , ج٣َُٞ ٧ػذجت٘ح !   , ٓحؽحء هللا !    هللا هللا ػ٠ِ ٛزج ج٩ٗؿحص 
 .جُؿَٔ جُٔؼطشمس ٝجُؿَٔ جُذػحت٤س ذ٤ٖ(: ـــ     ـــ ) ػ٬ٓس ج٫ػطشجك .عحذؼحً ـ

 ــ ه٤د هللا  غشجٙ ــ   , ــ سقٔٚ هللا ــ  ,  ـ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ــ    : ٓػَ
 .ــ سم٢ هللا ػ٘ٚ ــ 

 .ــ سقٔٚ هللا ــ ٫ ضؿحُظ سكحم جُغٞء: هحٍ أذ٢: ٓػحٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كـــ١ــٛفــزــبٌـــث ُ ـــىــٌ ٟــــــــبٔــــــت األِــــــ١ـــــأع
 ٗــــغـــــ١ـــــــعـــــبر اٌــــــــــعــــــ: ِ األعزبر إعذاد
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