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 ىـة األولـالسلسل
  

 

  


 





 

 

 ما مل يصدر قراًرا من الوزارة بعدم احلفظ خالل العام الدراسي .                        
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ّٟ ٌٚٔٙص ٗغزفٟ ِذدٌٚص خؿع١٘دذ عٚح خٌ٘وغ ٚظذّض٠دظٗ، ٔضعن ِد ٌض٠ٕد ِٓ  ّٞ ٚظغخغ ؿ١دؿ ظإّؿـط  ١ّص١ِغخغ دٌدع

ٚخٌٛدضش ٚخالؿعمالي ٚخٌّـدٚخش ٚخٌعمّضَ. وّد ظجٍّط خٌٕٔغش خٌس١٘ضش  ٠ّصٚخٌذغ ١ّصفٟ خٌمغْ خٌّدًٟ ٍٗٝ ِسدصت خٌمِٛ

ُٙٛ ٠ّصٔذٛ خٌّـعمسً فٟ ٘ظٖ خٌٌٕٙص خٌّسدعوص ٟٚ٘ ظلّك ُغ٠ك خًٌّ٘ ِٓ ؤـً خٌذغ . فىدٔط ١ّصخٌمِٛ ٠ّصٚخٌ

ِّص دٍّٙد ـّضٞ خٌّلغ٠ف خٌذـ١ٓ زٓ ٍٟٗ ٘ظٖ ِ ٚ٘ٛ ٠غٔٛ ِٖ ؤزٕدجٙد بٌٝ ِـعمسً ِلغق  -١ُّر  ؼغخٖ  -ِدٌر ؤ

ِّعٕد  ّّٔد لدِط ٌعإ١٠ض خٌذّك ٚٔوغش خٌ٘ضي ، ٚبٗؼ خٌ٘غز١ّص أل ّْ ٌٔٙعٕد ب ًٍد: " ب  ( .ٔ)ػ وعدذ  ٚبد١دء ؿّٕص عؿٌٛٗ"  خلدج
                  .ٖٔ، ص ٕٜٜٔالكبرى ،  العربّية رة سميسان مهسى ، الحدين بن عمي والثه  

  . ّيةميخاث حزارّي وتخاث سياسّي ونيزة عخب ك٢ اُوشٕ أُبم٢ ؟ اُؼشث٤ّخ ٓب ا٤ُٔشاس اُز١ رٔزٌِٚ األٓخ :  ٔط 
  والػحجة واالستقبلل والسداواة والتقجم. ّيةوالحخ  ّيةالقػم  .اُؼشث٤ّخ ارًش صالصخ ٓجبدت هبٓذ ػ٤ِٜب اُٜ٘نخ :  ٕط 

   . ّيةالقػم ّيةوالُيػ  ّيةمغ أجل الحخ  ؟ اُؼشث٤ّخ : ُٔبرا ًبٗذ اُٜ٘نخ  ٖط
 اال٤ٓش اُذغٖ اُٜ٘نخ ثبُٔجبسًخ. :  ٗط ّٞ   ػَِ : ٝفق عٔ

  وحققت انترارات  ،يدعى إلى االستقبلل ،ألنيا زرعت بحور الخيخ في نفذ كّل عخبّي صادق في انتسائو لػششو   
 .في سبيمو كبيخة    

 
 ٕٕٔٓوزارة   اُذغ٤ٖ ثٖ ػ٢ِ.اُؾش٣ق ُٔـلٞس ُٚ ا ٣ّخن سئدذد ؤٛذاف اُٜ٘نخ ْٝك: ٘ط

  وإعداز كتاب هللا وإحياء سشة رسػلو.، تأييج الحّق ونرخة العجل       
 ّٝمخ دالُخ ٓب رذزٚ خو .  : ٙط 

 : ٤ّخٗذسى ٓب ُذ٣٘ب ٖٓ ٤ٓشاس دنبس١ّ ٝرشاس ع٤بع٢ّ ٜٝٗنخ ػشث ،ٝرذّذ٣برٚ سٝح اُؼقشك٢ ٓذبُٝخ اعز٤ؼبة  ( ؤ
   ٕٕٔٓ+ٜٕٔٓوزارة      أي ما يسّيد عرخنا الحالي عغ غيخه.

ّٓخ دِٜٔب عّذ١ اُؾش٣ق اُذغ٤ٖ ثٖ ػ٢ِ ( ة  ٝٛٞ ٣شٗٞ ٓغ ؤث٘بئٜب ب٠ُ ٓغزوجَ ٓؾشم كٌبٗذ ٛزٙ ٓيبُت ؤ

  بسدتقبل زاىخ. العخبّية عشج الذخيف الحديغ بغ عمي وأبشاء األمة  ّيةوحجة الخؤ  : اُؼشث٤ّخ ألٓز٘ب  
ّٓز٘ب  ٓغزوجَ ٓؾشم ( د     . ّيةالقػم ّيةوالُيػ  ّيةالحخ  : اُؼشث٤ّخ أل
 ّٞسّٝمخ اُ:  ٚط  :  ٤ّخاُزبُ ٤ّخاُل٘ ق

 العرخ بإندان لو روح . صّػر سٝح اُؼقش : ( ؤ
ّٓخ دِٜٔب عّذ١ : ( ة  .السصالب بحسل ثقيل  صّػر  ٓيبُت ؤ

 

 ُب ًٜاَظٚ ُٕ كلثبد أٛ أدؼبض حسي حتّسايت فّٙ  ٛكج  اسدِؼاب

ٜ  ٍصهو اِذظحز ظٌٜ جتلّت ٌِم ئًى ٓض  ًسًّ أًـط ئًى ، ًرؼ

 ئهطاَ ٛذلـٌّ   كعظ ٕاغزاز ذثسأ ؿلم جضق 

 الكاتب :  سمو األمير الحسن بن طالل .                                امنة : الوحدة الث

                                          المتجّددة : تأييد  للحّق و نصرة العدل العربّية النهضة   الفكر العربّي المتجّدد /   
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ًّ خٗعؼخػ خٌٍِّٕم١ْٓ خألؿدؿ١ْ١ٓ ٌٍّؽٛعش   خٌ٘غز١ّص ٚز٘ض ِغٚع ِد ٠مدعذ خٌّحص ٗدَ ٍٗٝ ٘ظٖ خٌّضٗٛش، ِد ػٌٕد ٔـعظوغ زى

ـّدِ ـّه زم١َُ خإلؿالَ خٌٕس١ٍص خٌ   ( .ٕ)١ّصخٌىسغٜ: دفْ وغخِص خٌ٘غٚزص ٚخٌعّ

ّْ خإلؿالَ ٚخٌعمّضَ ٌِمض ظوّضض ٘ظٖ خٌؽٛعش ٌّٔد٘غ خؿعغالي خٌّض٠ٓ خٌذ١ٕف ودفص ؛  اوِّضش فٟ خٌٛلط ٔفـٗ ، ؤ

ْٕٛخْ ّٟ ،  ِه ـ١ّدؿ ّٟ ٚخٌ ُّ ٚؿدجً خإلهالح خالـعّدٗ ال ٠فعغلدْ ، وّد ُدٌسط زعِس١ك ٔٔدَ خٌلُّٛعٜ وٛؿ١ٍص ِٓ ؤ٘

ّٟ ٌٍِّٕمص  ّٞ خإلٔـدٔ ـّه زدٌّعغخغ ٚخألهدٌص خٌذٌدع خٌ٘غز١ّص ٚؤٌَٚط خٌس٘ض خٌذٌدع فٟ ِٛخـٙص  ٠ّصزإوٍّٙد ٚخٌّعّ

ًّخألسِدع خٌّذ١مص زدألِص   خ٘عّدِٙد ٕٚٗد٠عٙد. ـُ
 .ٕٕ، ص ٕٜٜٔالكبرى من خالل جريدة القبمة ،  العربّية لمثهرة  ّيةسييمة الريساوي ، االتجاىات الفكر  د. ٕ
  

  
 ( ؟ٗغززًش، ٓب صُ٘ب اُّذػٞحٝثؼذ ٓشٝس ٓب ٣وبسة أُئخ ػبّ ػ٠ِ ٛزٙ األ٤ٓش دغٖ ك٢ هُٞٚ )ٓبرا هقذ  :  ٔط

  ٕٕٓٓوزارة  الثػرة وما واكبيا مغ نيزة .الكبخى ، واستحكار أمجاد  دعػة الذخيف الحديغ  لمثػرة العخبّية 
   .ّيةحفع كخامة العخوبة والتسّدظ بقَيع اإلسبلم الشبيمة الّدام؟  اُؼشث٤ّخ ٓب أُ٘يِوبٕ اُِزإ اٗجضوذ ٜٓ٘ٔب اُضٞسح :  ٕط
    لسطاىخ استغبلل الّجيغ الحشيف كافة .  اٌُجشٟ؟ اُؼشث٤ّخ بُْ رقّذد اُضٞسح  :  ٖط
 بخسالة  ّيةألن اإلسبلم يجعػ إلى التقّجم في تشػيخ األذىان البذخ  اإلعالّ ٝاُزوذّ ف٘ٞإ ال ٣لزشهبٕ.َِ : ػ:  ٗط

   ٕٕٓٓوزارة  الشيزة والخقّي اإلندانّي ومػاجية االخصار الُسحيقة. اإلسبلم الّدْسحة التي تجعػ إلى 
 اٌُجشٟ؟ ُٝٔبرا ىبُجذ ثٚ ؟   اُؼشث٤ّخ ٔبرا ىبُجذ اُضٞسح ث:  ٘ط

ػرى كػسيمة مغ أىّع وسائل اإلصبلح االجتساعّي والّدياسّي .     بتصبيق نطام الذُّ
ّٔذ ثٜب اُضٞسح :  ٙط  اٌُجشٟ؟  اُؼشث٤ّخ ٓب األٓٞس اُز٢ اٛز

 بأكسميا . العخبّية وأوَلت البعج الحزارّي اإلندانّي لمسشصقة 
  .السحيقة باألمة ُجّل اىتساميا وعشايتيافي مػاجية األخصار  ّيةوالّتسّدظ بالّتخاث واألصالة الحزار 

   لسػاجية األخصار السحيقة باألمة . . ٣ّخثبُّزشاس ٝاألفبُخ اُذنبس اٌُجشٟ اُؼشث٤ّخ رٔغٌذ اُضٞسح : ػَِ :  ٚط
ّٛخل١ٓ بٌٝ خٌذغ  ِّص خٌع   ، خٌظٞ ودْ ٠عٍِّٖ بٌٝ ِـعمسً ٠عذّمك ف١ٗ  (ٖ)١ٍّدْ خٌسـعدٟٔؿٚخٌعغ١١غ  ٠ّصٚودْ ِٓ ؤزٕدء خأل

ُّ ف١ٗ ظفى١ه خالؿعسضخص وّد ز١ّٓ فٟ وعدزٗ "طوغٜ ٚٗسغش ؤٚ خٌضٌٚص خٌ٘ؽّدٔ خإلهالح  لسً خٌّضؿعٛع  ١ّصخٌّٕلٛص، ٠ٚع

ّّٔد ٘ٛ طوغٜ ٚٗسغش ظذّفؼ خٌش١دي ٍٗٝ خٌّعفى١غ فٟ ٜٛٓٔ  ،"ٚز٘ضٖ . ٕٚ٘د ؤلٛي: ال ٠ّ٘ض خٌّعدع٠ز ؿ١غٚعش ؿغص٠ّص، ب

 ٕٕٕٓوزارة   صْٚ ل١ٛص ؤٚ دضٚص.  خٌّّىٓ ِٓ 
 

 اًلٌٜ ٛالاضذفبق  ػِٜ امسامِة ٓلؼخ الآؼلاق  ػٌم امليطللْي 

ْيوان ٛاظٙز ُٛٔلز  صسي ثصّست ّٜٔ ،ٜٛ٘ صٜٔ امِصّ ِ ِٔـٌط ٛاحسِ٘ب اًص  ّصٍ ٛاً  ِ  اً

 ًٍٛ ٔأومَت

 وزارة
ٕٕٓٔ 

ِِز  اًِحبػخ  حٌم احملَلة ا٘ر

    ُلـّ  ظٌٍ ُجلّ 
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اق( ٜٛ٘ أًبظق ئًى اًرغٌٌط ذٜق   امخّواكي ِٜ   ُفطز٘ب ) ذ

 ٕٕٓٓوزارة 

  اًِؼٌٜة ٓـس املًضود

اًفصٍ ٛذفطًم أظعاء اًصي تلظٙب كٕ  فوى ثفكِم

 تلظٙب الآدط

 ذسفم حفع حتفّز

 الآفطاز تبًطِأي ُٕ غٌط ُـٜضح تسز  الاسدبساد

 ٜٕٔٓوزارة  +ٕٕٓٔ+ٕٕٕٓ 

 الاُرساز ٛالاػرِطاض ػٌط امّسريورة 

 ٜٕٔٓوزارة 

 عذر من أكثر أتقن"  السعرف دائرة" تأليف في وشارك ، بالتدريس اشتغل ، لبشاني أديب( مٕٜ٘ٔ - مٙ٘ٛٔ) البدتاني خاطر سميسان (ٖ)  
  ".ّيةالسرر  الجامعة" مجمس في عزهاً  انتخب ، شعًرا االلياذة بتعريب قام ، لغات

 ّٝمخ رُي. ،اُؼشث٤ّخ عبءد ريِؼبد ع٤ِٔبٕ اُجغزب٢ٗ ٓ٘غجٔخ ٓغ ٓجبدت اُٜ٘نخ  :  ٔط

ويتع فيو تفكيظ  ،فقج كان يتصّمع إلى مدتقبل يتحقق فيو اإلصبلح السشذػد ،ّيةالتػاقيغ إلى الحخ كان مغ أبشاء األمة 
   .ٜٛٓٔ ،قبل الجستػر وبعجه" ّيةاالستبجاد كسا بّيغ في كتابو "ذكخى وعبخة أو الجولة العثسان

 ٕٕٔٓ+ٕٕٓٓوزارة  ث٤ّٖ اُـشك ٖٓ رؼِْ اُزبس٣خ. :  ٕط

عمى الّتفكيخ في السسكغ مغ دون قيػد أو وتجفعو إنسا ىػ ذكخى وعبخة تحّفد الخيال  ،ّيةال يعّج التاريخ سيخورة سخد
   ؛ فيػ ليذ لتحكيخ الساضي فقط ، وإنسا لئلفادة مغ مشجداتو وبصػالتو .حجود

 ّٞس: ّٝمخ اُ ٖط    ٕٕٓٓوزارة  االستبجاد شيًئا معقجا متذابكا يتّع تفكيكو. صّػر )رل٤ٌي االعزجذاد ( .  ٤ّخح اُل٘ق
ّٟ خٌّٕفعخ ٍٗٝ خ٢سغ؛ خِٔالًلد ِٓ سوٛه١ّعٗ خٌعٟ ظذعغَ   ّٟ ١٘٠ض ظجض٠ض خٌ٘مً خٌ٘غز ـّه زدؿعمالٌٕد خٌؽمدف ّْ خٌعّ ب

ّٕٛ  زإكىدٌٗ ٚخٌعّ٘ضص ّْ خٌذٌدعخض  خٌعٟ ظمٛصٔد بٌٝ خٌذض٠ػ ٗٓ ِفَٙٛ خ١ٌ٘ق خٌّلعغن. ٚال ١ّصخٌؽمدف ٠ّصخٌعٕ ٕٔـٝ ؤ

ّٛخ١ٌّٔ٘ص ظفـخ  فٟ ؤٚؾ خػص٘دع٘د  ١ّصك٘دًعخ. وظٌه ودٔط خٌذٌدعش خإلؿالِٕ ٚظّعشظ ِٓ "خٌّعـدِخ ٌٍج١ّٖ" خٌّجدي ٌٍعٕ

ّٛش، ٚخالسعالف  ّٕٛ ِٓ ِىدِٓ خٌم ُّ ؤفغخًصخ ٠ٕعّْٛ ألٗغخق ٚؤُِ ِشعٍفص، فىدْ خٌّعٕ ظّعـٖ ٌض٠دٔدض ٚؼمدفدض ِعسد٠ٕص ٚظٌ

َٕٓ خٌىٛٔ ُّ ؼ خٌ٘مٛي ٗٓ ظفـ١غ ُس١٘ص خالسعالف، ٚظْإزٝ خٌمٍٛذ خٌعٟ لدَ ٍٗٝ ؤؿدؿٙد خٌٛـٛص. ٚد١ّٕد ظ٘ج ١ّصؤدض خٌ

ِّدجفص ؤٚ خٌ٘م١ضش ؿغٗدْ ِد ظٕلإ خٌذٛخـؼ ٠ٚؼصخص خٌّعسدٗض  ظمسًُّ خ٢سغ ٚخؿع١٘دذ ٔٔغظٗ فٟ خٌذ١دش، ٠ٚعفّلٝ خٌع٘ور ٌٍ

ِّس١٘ ًّ خٌّعٛخػٔدض خٌ  ٌ٘اللص خإلٔـدْ زإس١ٗ خإلٔـدْ. ١ّصز١ٓ كغخجخ خٌّجعّٖ خٌٛخدض، ّٚظشع
 

 
 ّٝمخ دالُخ ٓب رذزٚ خو . :  ٔط 

ّٕ اُزّٔغي ثبعزوالُ٘ب اُضوبك٢ّ ٣ؼ٤ذ رجذ٣ذ  ( ؤ  ٕٕٔٓ+ٕٕٓٓوزارة  :  اُؼوَ اُؼشث٢ّ أُ٘لزخ ػ٠ِ ا٥خشب

 ٕٕٕٓوزارة                    االنفتاح عمى الثقافات الستعّجدةو  ،وتقّبل اآلخخ ،البعج عغ التعّرب                 
 أصػليع. أوالتداىل والتيديخ في التعامل مع اآلخخيغ وتقّبميع، عمى اختبلف أديانيع أو أجشاسيع :  اُزغبٓخ ُِج٤ٔغ ( ة

 ُذرٌفخ تٌٕ مذباًية ٕٕٔٓوزارة  كٌٜ ٛاضذفبق  أٛط ٔأوج

 ُٜطم ًذرفٍ فٌٚ هِٕ ماكمن  ػلالاد ٛأظٔبغ كطق ٔأغصاق

َن  ِٔخ  ػٕٔ امسُّ  ٍٛ٘ ُب أٛزكٚ هللا فٍ اًوْٜ ُٕ أػثبة ٛكٜإٌٕٕٕٓٓوزارة  ُفطز٘ب ُػ

بَكٌخ  ػٜف امطائفة ذطفع أتٍ ثأىٔب َِ َّٔبغ  َظ َٕ اً  ُ 

   طُلف ٛفَؼس ٛاطؼطة دٌٍ ختخل 
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ّٞ األ٤ٓش اُذغٖ ؟  ٕط   : ٓبرا ٣ؼ٤ذ ُ٘ب اُزّٔغي ثبعزوالُ٘ب اُضوبك٢ّ ًٔب ث٤ّٖ عٔ

   السشفتح عمى اآلخخ .يعيج تججيج العقل العخبّي     
 انصبلًقا مغ    : اُزّٔغي ثبعزوالُ٘ب اُضوبك٢ّ ٣ؼ٤ذ رجذ٣ذ اُؼوَ اُؼشث٢ّ أُ٘لزخ ػ٠ِ ا٥خش . ّٝمخ رُي . ٖط 

 التي تقػدنا إلى الحجيث عغ مفيػم العير السذتخك. ّيةالثقاف ّيةخرػصّيتو التي تحتخم التشّػع  بأشكالو والتعّجد
  

ّٞح ، ٝاالخزالف ؤدذ اُغٖ٘ ا٤ٌُّٗٞخ اُز٢ هبّ ػ٠ِ ؤعبعٜب اُٞعٞد  : ٗط  ّٞع ٖٓ ٌٓبٖٓ اُو . ٛبد ٓضبًُب ػ٠ِ اُّز٘

  ؟عؼَ األ٤ٓش اُذغٖ اُذنبسح اإلعال٤ّٓخ بٗٔٞرًعب ُِذنبساد اُؼظ٤ٔخ ُٔبرا  ٝؤ  ٕٕٕٓ+ ٕٕٔٓوزارة     رُي

، في أوج ازدىارىا تّتدع لجيانات وثقافات متبايشة وتزّع أفخاًدا يشتسػن ألعخاق وأمع مختمفة ّيةكانت الحزارة اإلسبلم
   . ألنيا تتخّح مغ "التدامح لمجسيع" شعاًراوتقبل اآلخخ مغ غيخ تعّرب لصائفة أو عقيجة 

 ّٞع اُّضوبك٢ ٖٓ ؤْٛ ٓقبدس هٞح اُؾؼٞة :  ٘ط   ػَِ رُي  ؟  ،اُز٘

واالستقبلل الثقافي التي تحتخم التشػع  ّيةألّنو يقػد إلى العير السذتخك انصبلًقا مغ الخرػص ؛التشّػع مغ مكامغ القّػة
   بعيًجا عغ الّتعّرب والّتقديع . شفتح عمى اآلخخ بخبخاتو السختمفةفتقػد إلى العقل الس ،ّيةالثقاف ّيةبأشكالو والتعجد

ّٞ األ٤ٓش اُذغٖ ؟ ٛبرُي ًٔب رًش٤ًق ٣ٌٕٞ اُؼوَ ٓ٘ـِن ػ٠ِ ا٥خش ، ٝٓب ٢ٛ ٗزبئظ :  ٙط  عٔ

حيشسا تعجد العقػل عغ تفديخ شبيعة االختبلف، وتْأبى القمػب تقبُّل اآلخخ واستيعاب نطختو في الحياة، ويتفّذى 
التعرب لمّصائفة أو العقيجة سخعان ما تشذأ الحػاجد ويدداد الّتباعج بيغ شخائح السجتسع الػاحج، وّتختّل الّتػازنات 

   لعبلقة اإلندان بأخيو اإلندان. ةيّ الّصبيع
 ٗلزبح ا٥خش ؟٤ًق ٣ّٞكن اإلٗغبٕ اُؼشث٢ ث٤ٖ االعزوالٍ اُضوبك٢ ٝاال :  ٚط 

 وفي الػقت نفدو  ،مدتقمة بحاتيا ّيةثقاف ّيةبل يعشي ىػ  ،االستقبلل الثقافي ال يسشع االنفتاح عمى ثقافات اآلخخيغ
  وتحتكع إلى العقل.  ّيةالثقاف ّيةوتحتخم التشّػع والتعّجد ،تتقّبل اآلخخ وتشفح عمى ثقافاتو

ّٟ ٚكغٚع خٌفغلص ٚخٌّعلغطَ ال ظٕسث بٌّد زدٌّؼ٠ض ِٓ خٌّ٘دٔدش  ّْ ؤسِدع خٌذغٚذ ٚصٗٛخض خٌّعمـ١ُ ٚخٌشِدذ خٌِدجف ب

ـّدفغ ٌذمٛق خإلٔـدْ خٌظٞ وّغِٗ  ظ٘دٌٝ ٚ ١ّصخإلٔـدٔ فٟ خألعى. ِٚٓ خٌّفدعلدض خٌعٟ ٠٘دٟٔ  ؿعشٍفٗخٚخالٔعٙدن خٌ

ّٟ خٌفجٛش ّٟ ٚخإلؿالِ  ٠ٕسغٟ ؤْ ٠ىْٛ ِٚد ٘ٛ ودجٓ. ِد ز١ٓ  ِٕٙد ٚخلٕ٘د خٌ٘غز

 

 ٝاالٗزٜبى اُّغبكش ُذوٞم اإلٗغبٕ . ػذدٖٛ .  ٤ّخ: رًش اٌُبرت ؤٗٞاًػب ُِٔؼبٗبح اإلٗغبٗ ٔط

 أخصار الحخوب ودعػات الّتقديع والخصاب الصائفّي وشخور الفخقة والّتذخذم .        
 

 ٝٗز٤جخ . ث٤ّ٘ٚ . : ك٢ اُ٘ـ عجت ٕط

 أخصار الحخوب ودعػات الّتقديع والخصاب الصائفّي وشخور الفخقة والّتذخذم .      اُغجت :
  .  واالنتياك الّدافخ لحقػق اإلندان ّيةالسديج مغ السعاناة اإلندان     اُ٘ز٤جخ :

 اًِوـٜف اًٜاطح ػفط  امّسافص ٕٕٓٓوزارة   اًِرفطق شرشَ امدرّشذم 

ُفطز٘ب ُفبضكخ ٛذلٍٔ  فطق  املفاركات

 اًرٔبكع  أٛ الادرلاف 

 اًِِرؼم تٌٕ ؿٌئٌٕ  فعٜ  جفوة

6



7 
 

       
 ٤ّخٓب أُوقٞد ثبُؼجبسح ا٥ر :  ٖط:    ٕٕٔٓوزارة  

 اُز٢ ٣ؼب٢ٗ ٜٓ٘ب ٝاهؼ٘ب اُؼشث٢ّ ٝاإلعال٢ّٓ اُلجٞح ث٤ٖ ٓب ٣٘جـ٢ ؤٕ ٣ٌٕٞ ٝٓب ٛٞ ًبئٖ"؟"ٖٓ أُلبسهبد  
تعالى استخمف اإلندان في األرض وكّخمو ودعاه إلى اإلعسار  فاهلل ،يشبغي أن نتحاور ونتخاشب ال أن نتحارب

وما ىػ كائغ اليػم مغ أخصار الحخوب ودعػات  ،فيشاك مفارقة بيغ دور اإلندان في اإلعسار والبشاء ،والخيخ
   فكرة رئيسّية ( )     التقديع والخصاب الصائفي وشخور الفخقة والّتذخذم واالنتياك الّدافخ لحقػق اإلندان.

 
   أو وجود فجوة بين تاريخ العرب والمسلمين وحضارتهم العظيمة ، وما آلت إليه أحوالهم اليوم من ضعف وتبعيّة.

خٌّلعغوص  ١ّصخٌذّغش خٌّـٛئٌص ال ظٕفوً ٗٓ ظغ١ٍر خٌ٘مً ٚخٌذىّص، وّد ظٕـجُ ِٖ خٌم١َُ خإلٔـدٔ خٌ٘غز١ّص بْ خإلعخصش 

ّْ خٌسذػ فٟ ٘ظٖ خٌم١ُ خٌّلعغوص ٠ـُٙ فٟ ولف خٌٛـٗ خٌذم١مٟ  ـّه زٙد بٌٝ ظذم١ك خألِٓ ٌٍج١ّٖ. ب خٌعٟ ٠اّصٞ خٌعّ

خٌّاّؿـدض ، ٚظف١ً٘ صٚع ١ّصٚخإلل١ٍّ ١ّصٌٍّعِّغف، ٚفٟ بُدع ٘ظ خٌّـ٘ٝ، ٔذٓ زذدـص بٌٝ خٌّعغو١ؼ ٍٗٝ خٌّلعغودض خٌ٘دٌّ

ّٛعذًّ ؤ٠ٌّٛٚدظٕد ٚظذّضص ِ٘دٌّٙد ز، خٌعٟ ظ خٌ٘غز١ّص ٚ ١ّصخإلل١ٍّ ّٟ و ّْ ِـعمسً خًٌّ٘ خٌ٘غز ش ِـعمٍص. ٚال ع٠ر فٟ ؤ

ْ٘ٓى خ٠ىّٓ فٟ فٌدء ٠ضُٗ خٌّع٘دْٚ ٚخٌّعىدًِ ز١ٓ صٚي خإلل١ٍُ ٚك٘ٛزٗ، فّد ٔ٘د١ٔٗ خ١ٌَٛ ِٓ ؤٗغ َٛ ٍٗٝ  خٌ

ّٞ ٠اوِّض خٌذدـص بٌٝ خٌعجّضص فٟ ِشعٍف خ١ٌّدص٠ٓ، ٚظ٘ؼ٠ؼ ؼمدفص خٌ  إلٔجدػ.خًّ٘ ٚخٌّلدعوص ٚخٌّةزضخٕ ٚخٌو١٘ض خٌذٌدع
  ٕٕٔٓوزارة  

 
 اُذّشح أُغاُٝخ ال ر٘لقَ ػٖ رـ٤ِت اُؼوَ ٝاُذٌٔخ. اُؼشث٤ّخ ػَِ: بٕ اإلسادح :  ٔط 

ألنيا تخكغ إلى العقل وتعتسج عميو،وتشدجع مع القيع اإلندانّية السذتخكة التي يؤدي التسّدظ بيا إلى تحقيق األمغ 
  واالستقخار وتقّبل اآلخخ ونبح التصّخف.

 ؾق اُٞعٚ اُذو٤و٢ّ ُِّزيشفً: ّٝمخ دالُخ ٓب رذزٚ خو .  ٕط   ٜٕٔٓوزارة+ٕٕٓٔ 
 إضيار حقيقة الّتصّخف الحي يتدتخ وراء رداء آخخ ال يسّثمو. 

 ٗظشح ٓغزوج٤ِّخ ك٢ رذغ٤ٖ ٝاهغ اُؼبُْ اُؼشث٢، :  ٖط ّٙٞ  ٜٕٔٓوزارة   ّٝمذٜب. ُغٔ
  ودعع الّتعاون والّتكامل بيغ دول اإلقميع وشعػبو.، عسل والسذاركة واإلبجاع واإلنجازوتعديد ثقافة ال التجّجد في مختمف السياديغ،

  ؤؽبس عٔٞ األ٤ٓش اُذغٖ ب٠ُ اُزّٔغي ثبُو٤ْ اإلٗغب٤ّٗخ أُؾزشًخ ُِجؾش ػ٠ِ اخزالف ؤع٘بعْٜؤ( : ٗط

َّ ٣اد١ أ   ٝىٞائلْٜ ٝؤفُْٜٞ، ث٤ّٖ ؤ٤ّٔٛخ رُي.  ٜٕٔٓوزارة  ؟ اُزّٔغي ثبُو٤ْ اإلٗغب٤ّٗخٝ بال

 . لمجسيع، والبحث في ىحه القيع السذتخكة يديع في كذف الػجو الحقيقي لمّتصخف يؤّدي إلى تحقيق األمغ 

ذعبٛظ حس الاكرساي ٛاًحسٛز اًِللًٜخ ،  ػطف امخّطّصف  ذلسًّ ٛئًصبض  غٌج ثغلَب

 ًثبًغ فٌٙب 

ظلٌٚ فبكلا  فلٍ ثفؼَل

 ٛٛاكلب

ٍٛ٘  ٜٕٔٓوزارة  ُفطز٘ب  أًًِٜٛخ  أٛي  أولهّيات

ٍِ صفخ  ي اًصَّيء اًصي ًحر ِٛ  اًِوبْ الأ

    كٌٍ مدتقّمة
 ٜٕٔٓوزارة  

ٌَبزَح   ِر ٌم ت بًِؼ  َِ َر ب ُُ  ٜٕٔٓوزارة  ؿى أٛ ؿٕ  ضًج ًر

 ذلًٜخ  كعظ ثؼٍزز اًظلف  ٕٛ٘  امَوُن

ُصٍ ٛاًفظبئٍ ٛالأدلاق اًحٌِسح؛ هبًصسق، ٛالأُبٓخ، ٛاًرلبْٛ كٌى اًذٌط... املمي إلوساهَّة ُِ  ٍ٘ اً
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    )؟ ٗذٖ ثذبعخ ب٠ُ اُّزش٤ًض ػ٠ِ أُؾزشًبد اُؼب٤ُّٔخ ٝاإله٤ّٔ٤ِخٓبرا ؤساد  األ٤ٓش دغٖ  ك٢ دػٞرٚ : " ة " 

 ٕٕٓٓوزارة أو الحخص عمى قيع التشّػع والتعجد .   التسدظ بالقَيع اإلندانّية السذتخكة       
 
 ّٞس: ّٝمخ اُ ٘ط  ٕٕٓٓوزارة  .  كٔب ٗؼب٤ٗٚ ا٤ُّٞ ٖٓ ؤػشاك اُٖٞٛ:  ٤ّخاُزبُ ٤ّخح اُل٘ق

  الزعف الحي يريب أبشاء األمة اليػم مخًضا لو أعخاض تطيخ عمى صاحبو. صّػر
ٚبط ٔذعفٟ ز٘ض ؤ٠دَ ل١ٍٍص زمضَٚ كٙغ عٌِدْ خٌف١ًٌ، فةٕٟٔ ؤػـٟ خٌّعٕٙحص زٙظٖ خٌّٕدؿسص خٌّسدعوص بٌٝ ؤٍٟ٘  

ِّع١ٓ  ـّالَ ٚخألِٓ  خٌ٘غز١ّص ٚؤزٕدء ُٕٟٚ ٚخأل ًّ خٌ ْْ ١٘٠ضٖ ١ٍٕٗد ٚلض د ًٍد خٌٌّٛٝ خٌٍٟ٘ خٌمض٠غ ؤ ٚخإلؿال١ِّص؛ ؿدج

ّٟ خٌىس١غ ودفص ، ُٚعف٘ط ؤكىدي خٌّ٘دٔدش ٚخالٔعٙدودض خٌّودعسص ٌىغخِص خإلٔـدْ ٗٓ ٚخالؿعمغخع فٟ عزٕٛ ُٕٕٚد خٌ٘غز

ُّمع١ٍَ٘ٓ ُّٙجَّغ٠ٓ  خٌ  ٚخٌالـح١ٓ ِٓ ؤزٕدجٗ بسٛظٕد فٟ خإلٔـد١ّٔص. ٚخٌ
 

الض ز١ٓ خٌّـ١ٍّٓ؛ ّوٚظٛـ١ٗ ٚظٛؼ١ك ٌٍ ١ّصٌمض ؤعخص  ظ٘دٌٝ ٌلٙغ عٌِدْ خٌّسدعن ؤْ ٠ىْٛ كٙغ ٗسدصش ٚظغز

َِٗسغٖٔمف ٕٗض ٗٔدظٗ  ْْ ؤطّوغ زإّ٘،  ٚ ظإؿ١ؾ  ١ّصٚٔـعف١ض ِٓ ِ٘د١ٔٗ ٚصعٚؿٗ. ٚال ٠ـٕٟ٘ فٟ ٘ظخ خٌّمدَ بٌّد ؤ

ًِد ٗٓ خٌّعظو١غ  ْْ ؤٍُمط ٘ظٖ خٌّضٗٛش لسً ؼالؼص ٗمٛص ١ّٔٚف، ٌُ ؤظٛلف ٠ٛ ّٟ ٌٍّؼودش ٚخٌّعىدفً، فّٕظ ؤ هٕضٚق ٗدٌّ

ًّخ، ًّٚدْ  ١ّصٌٍسٍضخْ خإلؿالِ ص٠ّخالؿعفدصش ِٓ ٔٔدَ خٌّؼودش فٟ ؿس١ً ظذم١ك خأل٘ضخف خٌعّٕٛ ١ّصزٙد ٚزإّ٘ ّٔ ًّ خألل

ـٍِّص خألسالل ٠ّص، ٚظ٘ؼ٠ؼ ل١َُ خٌغ١غ١ّصخٌذ١دش خٌىغ٠ّص ٌألفغخص فٟ خٌّجعّ٘دض خإلؿالِ  .١ّصٚخٌىغخِص خإلٔـدٔ ١ّصٚخٌ

ّٛعال ظؼخي خٌ ّٟ ظعّ٘غى بٌٝ ؤلـٝ ؤكىدي خٌّعل٠ٛٗ ِٓ و ـّّذص ٌٍّض٠ٓ خإلؿالِ ؤٌٚحه خٌظ٠ٓ  ِلَسًش خٌذم١م١ّص خٌ

ّْ خٌّعغو١ؼ ِٓ سالي خٌّؼودش ٍٗٝ خٌم١ُ خإلٔـد١ّٔص ِؽً خٌّغدّص  ٠ّدعؿْٛ خإلع٘دذ ٚخٌ٘ضٚخْ ٚخٌّعِّغف زدؿُ خٌض٠ٓ. ب

ّٟ ؿ١ُـُٙ فٟ  ٚخإلدـدْ بٌٝ خٌّذعدؾ ٚخزٓ خٌـس١ً ٚظف٠ٛي خإلٔـدْ ِٓ د١ػ ٘ٛ بٔـدْ، ٚظ٘ؼ٠ؼ خٌّعىدفً خالـعّدٗ

١ّّدض خإلع٘دذ بكدٗص عؿدٌص خإلؿالَ خٌذّمص خٌّسٕ ـّالَ، ٠ٕٚإٜ زٙد ٗٓ ِـ  .ٚخٌغُّ٘دذ١ّص ٍٗٝ خٌ٘ضي ٚخٌ
 

   
 : ٓب ؤ٤ّٔٛخ رإع٤ظ ف٘ذٝم ػب٢ُٔ ُِّضًبح ٝاُّزٌبكَ االعزٔبػ٢ّ؟ ٔط

 وضسان الحياة الكخيسة لؤلفخاد  الّدكاة في سبيل تحقيق األىجاف التشسػّية لمبمجان اإلسبلمّية األقل نسًػا،االستفادة مغ نطام  
   في السجتسعات اإلسبلمّية،وتعديد قَيع الغيخّية والّدمصة األخبلقّية والكخامة اإلندانّية. 

ّٞساُ: ٖٓ اُز١ ٣وّٞ ثزؾ٣ٞٚ  ٕط  ح اُذو٤و٤ّخ اُّغٔذخ ُِّذ٣ٖ اإلعال٢ّٓ ؟ ق

 أولئظ الحيغ يسارسػن اإلرىاب والعجوان والّتصّخف باسع الجيغ.       
 

 : ٓب ٢ٛ سئ٣ّخ عٔٞ األ٤ٓش دغٖ ك٢ بؽبػخ سعبُخ اإلعالّ اُذّوخ أُج٤ّ٘خ ػ٠ِ اُؼذٍ ٝاُّغالّ ؟   ٖط

  الّتخكيد مغ خبلل الّدكاة عمى القيع اإلندانّية ، وتعديد الّتكافل االجتساعّي . 

 اًٜاطحخ  صرخ امصارذة  ٕٕٔٓوزارة  أكِسَ  ظظٜ ٔأزيج

ٌخ ، ا ِذ َلبٌؾ  كثط ِػربة ذلًٜخ  ٛشم ثوزَق ـَ  زَضٌّغ ، ك 

ض اًٌؼٌطح ٛاًؼٌٙخ  ػِح امسمحة  َصرُّف   فٜض  ثفًو ُٚ ُحطِاً ف ٍ اًرَّ ٌُ  َظّل

ُاب ًثرلس ٓأي ًيأٔى  ج  امصُّ َِ  ٕٕٓٓوزارة٘ض  ٕٕٓٓوزارة ضيَط اًذٜف اً

اب ج  إلُر ِٔفؽ  ٘ض  ُِبضػخ اًلٔف ٛاًلٌبَ تأكِبي ذذٌم اًطكج فٍ اً
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   اإلرىاب والخُّىاب .  : ٓب اُ٘ز٤جخ برا  ُْ ٣ؾغ اُؼذٍ ٝاُغالّ ؟ٗط
 
  ػّشف اُو٤ْ ، ٝؤرًش ؤٓضِخ ػ٤ِٜب ٓٞعٞدح ك٢ اُ٘ـ .  ٘ط : 

يشّية والُخمقّية واالجتساعّية التي تقػم عمييا حياة السجتسع اإلندانّي .   الِقَيع : الفزائل الجِّ
   الّخحسة واإلحدان إلى السحتاج وابغ الدبيل وتفػيس اإلندان مغ حيث ىػ إندان . مثال : 

 ّٞس: ٗظبّ اُضًبح ٣وّذّ  ٙط  ٕٕٔٓوزارة . خ ػٖ عٔبدخ اإلعالّ . اؽشح رُي ح دو٤و٤ّف

مثل الّخحسة واإلحدان إلى السحتاج وابغ الدبيل وتفػيس اإلندان مغ  سامية إندانّيةقيع عمى  دليل الدكاة نطام 
حيث ىػ إندان، وتعديد التكافل االجتساعّي سيديع في إشاعة رسالة الحّقة السبشّية عمى العجل والدبلم، ويشأى بيا 

 عغ مدّسيات اإلرىاب والخُّىاب.
  
  ّٞس: ّٝمخ اُ ٚط ػٖ  ٝاالٗزٜبًبد اُقبسخخ ٌُشآخ اإلٗغبٕ  ُسكؼذ ؤؽٌبٍ أُؼبٗبح  ح اُل٤ّ٘خ اُزب٤ُّخ : ق

 االنتياكات إنداًنا يرخخ ،  صّػرأشكال السعاناة ثقبًل يخفع عغ صاحبو ، و  صّػر  :  أُوزِؼ٤ٖ ٝأُٜجش٣ٖ

 السيّجخيغ مغ ببلدىع شجًخا مقتمًعا عغ األرض. صّػرو                            

 

 ٕٕٔٓوزارة  مقالة . ؟  ٓب اُلٖ األدث٢ّ اُز١ ٣ٔضِٚ اُّ٘ـ :  ٔط                                    
  

   ز٠ ًزجٚ ،  ٝٓب ٓ٘بعجخ أُوبٍ ؟ٓٝ ،  ، ٝك٢ ؤ١ فذ٤لخ أُوبٍٖٓ ًبرت ٛزا  : ٕط
قبل حمػل شيخ رمزان السبارك عام في صحيفة الغج ، و  كتب صاحب الّدسّػ السمكّي األميخ الحدغ بغ شبلل السقال 

 .مٕ٘ٔٓىـ /ٖٙٗٔ
الكبخى لتي أشمقيا السغفػر لو الّذخيف الحديغ بغ عمي، وما واكبيا مغ  العخبّية يدتحكخ سسّػه فيو أمجاد الثػرة  

 ٕٕٔٓوزارة  نيزة اّتخحت مغ قيع الحق والعجل ركيدة ليا.
 

 اُز٢ ػبُجٜب أُوبٍ؟اُشئ٤غ٤خ  : ٓب أُٞمٞػبد  ٖط
 يجعػ إلى تعديد ثقافة الحػار والّتدامح في السجتسعات اإلندانّية. -أ

 بأشكالو .نبح الّتعرب  -ب
يخى أّن الّتخاث الحزارّي عشرخ ميّع مغ عشاصخ الّتصّػر في ضّل االستقبلل الثقافّي الحي يؤمغ بالّتذاركّية وقبػل  -ج

  اآلخخ، ويّتخح مغ التاريخ جدًخا نحػ اإلبجاع والّتصػر.
 

  : بالّ ٣ذػٞ األ٤ٓش دغٖ ك٢ ٓوبُٚ ؟ ٗط

   السجتسعات اإلندانّية.يجعػ إلى تعديد ثقافة الحػار والّتدامح في  ( أ
 نبح الّتعرب بأشكالو .  ( ب

 
 : ث٤ّٖ ٗظشح األ٤ٓش دغٖ ب٠ُ اُزشاس اُذنبس١ . ٘ط

عشرخ ميّع مغ عشاصخ الّتصّػر في ضّل االستقبلل الثقافّي الحي يؤمغ بالّتذاركّية وقبػل اآلخخ، ويّتخح مغ التاريخ 
  جدًخا نحػ اإلبجاع والّتصػر.

 

 ّ  جوووووووووو  ّ  وووووووووو 
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ُْ٘عٙد ظمٛي ٚهُٛظٙد ٠شعٕك زدٌسىدء: "٘ظٖ د١دش ال ُظِدق  ِّ ّٕٙدع ٚز٘ي خ١ًٌٍ ؿ ُٔىدفإ بٌّد  ،! ًّٔ٘ ؿذدزص خٌ ٚال 

ّٔٙد د١دش ال ظِدق!" ودٔط  ٍْٛش، ب ، ظشدُر فعدش ١ّصخٌّعىٍِّّص ٗدٍِص ؤِزدٌّعإ١ٔر ٚخالٔعٙدع، ال ٔـّٖ ِٓ ؤدض وٍّص ُد

ّْ عّزص خٌس١ط ودٔط لض ؤَِِغْظٙد  خٌس١ط خٌعٟ خٔعَٙغْظٙد، ٚهّسط ١ٍٗٙد خٌٍَّٛ؛ ألّٔٙد لّوغض فٟ ؤصخء ٚخـر. ٠ٚٔٙغ ؤ

ّْ عّذ خٌس١ط ٌُ ٠ٛفِّغ هَٛظٗ فٟ خٌّـدء خٌظٞ ؿسك، فعفّجَغ خٌسغودْ، زغودْ  زّؽً ٘ظخ خٌٛخزً فٟ خٌّوسدح خٌسدوغ، ٚؤ

ّٔخإل   زٍغص ف١ٍـٛف. ١ّصفٟ ؤزـَ ِِدٌسٙد ، ٚظىٍّّط خٌشدصِص خألِ ١ّصٔـد

  خٌذك فٟ خٌغخدص ،ٚظذض٠ض ؿدٗدض خًٌّ٘ ، ٚخدعغخَ وغخِص خٌ٘دًِ ( .خٌغج١ـ١ص : خٌفىغش ( 
 

  
 ٓب دالُخ ًَ ٖٓ :  ٔط : 

 شّجة الّزيق والحدن. :روٍٞ ٝفُٞرٜب ٣خز٘ن ثبُجٌبء .أ 
 العسل شػال اليػم. ٗؼَٔ عذبثخ اُّٜ٘بس ٝثؼل ا٤َُِ : .ة 
ّٗ .ط   ىحه السعاممة ، فثارت واضصخبت.داللة عمى أن الخادمة لع تعج تحتسل  : ٤ّخكزلّجَش اُجشًبٕ، ثشًبٕ اإلٗغب
 ٕٕٕٓوزارة ثِـخ ك٤ِغٞف :  ٤ّخرٌِّٔذ اُخبدٓخ األٓ  .ز 

 تجخبتيا جعمت تتكّمع كالحكساء رغع أمّيتيا ، داللة عمى قيخىا وضعف احتساليا.
 تأكيج أن ىحه السعاممة لع تعج ُتْحَتسل ، وقج تجاوزت الحّج.  : د٤بح ال ريبم  رٌشاس ػجبسح :  .ٗ 
ِْٞح :ٗغٔغ ٖٓ  ال .ٛ   وتػّقع الخادمة أن ُيقال ليا كمسة ُحمػة .قدػة معاممة أىل البيت لمخادمة  ؤدذ ًِٔخ ُد
 . الّمػم الذجيج ؤٓيَشْرٜب :  .ظ 

 
 ّٞس: ّٝمخ اُ ٕط ّٕ سّثخ اُج٤ذ ًبٗذ هذ ؤٓيَشْرٜب ثٔضَ ٛزا اُٞاثَ ك٢ اُّقجبح اُجبًش:  ٤ّخح اُل٘ ق  . ٣ٝظٜش ؤ

  ٕٕٔٓوزارة   ا .شجيجً  امصخً كبلم التأنيب واالنتيار الحي صّبتو رّبة البيت عمى العاممة  صّػر
 :٤ّخػبِٓذ كزبح اُج٤ذ اُخبدٓخ ٓؼبِٓخ هبع  :  ٖط

ّٞسٛبِد  ؤ   التأنيب واالنتيار والمػم وغياب الكمسة الُحمػة.      ٖٓ ٛزٙ أُؼبِٓخ.ا ف
 الخادمة في أداء واجب.تقريخ             ُٔؼبِٓخ ؟ٓب عجت ٛزٙ ا ة 

ٍْٛشخٌىٍّص  َٕٗد، خٌىٍّص خ١ٌٍِفص، ِد ؤدَٛؾ خٌُذ ِّف  ؤؿّد ّْ وٍّص كىغ ؤٚ ؼٕدء، وٍّص ظٍ ب١ٌٙد، زً ِد ؤدَٛؾ لٍٛزٕد ! ب

ّٔٙد  ّّص ٚخٌّغٚءش. ب ِّْذغ، فُعفغح خٌمٍر خٌذؼ٠ٓ، ٚظّـخ ٗغق خٌّع٘ر، ٚظذغِّن خٌٙ ؤٚ صٗدء، ُظمدي فٟ د١ٕٙد، ظفً٘ فً٘ خٌ

ًِد ؤٚ ودْ ؤـ١ًغخ ٌه، ِٓ فٌٍه ؤٚ خًّٗ  ِفدظ١خ خٌمٍٛذ، فإٔط د١ٓ ظمٛي ٌّٓ ٌه ٕٗضٖ ددـص، ٌٚٛ ودْ صٚٔه ِمد

ُٗ زىٍّص خٌّلىغ ؤٚ خٌّؽٕدء ؤٚ  ّٔٗ ؿ١اّصٞ خًٌّ٘ ٍٗٝ س١غ ٚـٗ ؛ ألٔٗ ؿ١اّص٠ٗ زّذّسص، ؼُ ِعٝ ودفإَظ ِ٘غًٚفد، وٓ ٚخؼًمد ؤ

 خٌّضٗدء، ػصَظٗ ظًٍ٘مد زه، ٚدغًهد ٍٗٝ بعًدجه.

 
 

ظط ٕٕٓٓوزارة      ٓٙط الاىهتار  ًَٜ ؿسًس كٌى دؼأ أٓج  امخّأٔهُب  اًَعِ

 اًِؼط اًـسًس  ٛتٍ  اموابل  غٌط ُرلٌِخ  أُّ  ُأمِّة

ٌّ  ُطأ  مصوءة خ  َكبئ  ٌَ َُ َلب ُِ ًّ ٍ ا ٌٜن ف  ٌُ ُػ َٛ ٕ  الأَّدلاَق   آزَاٌة  ََُحبػ  ٌَى   َك

 محمد النّقاش                الُحْلوةالكلمة مفاتيح القلوب /            التاسعة  الوحدة
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 ّٞس: ّٝمخ اُ ٔط  :   ٤ّخح اُل٘ق

 . ٓب ؤدٞط ؤعٔبػ٘ب ب٠ُ ًِٔخ ؽٌش ؤٝ ص٘بء ! ًِٔخ رِّيق ؤٝ دػبء ، بٜٗب ٓلبر٤خ اُوِٞة

 الكبلم الصّيب مفاتيح ليحه األبػاب. صّػر، و  ا القمػب أبػابً  صّػر         
 

  ا٥خش٣ٖ؟ : ٓب ؤصش أُؼبِٓخ اُِي٤لخ ك٢ ٗلٞط ٕط
ْحخ، فُتفخح القمب الحديغ، وتسدح عخق الستعب، وتحخِّك اليّسة والسخوءة.  تفعل فعل الدِّ

 
 ّٔخ ٝأُشٝء ؟ :  ٖط  ٓب دالُخ : رلؼَ كؼَ اُغِّْذش، كُزلشح اُوِت اُذض٣ٖ، ٝرٔغخ ػشم أُزؼت، ٝرذشِّى اُٜ

 األثخ الصّيب لكمسة شكخ أو ثشاء .  
  

 عؼَ اٌُبرت اُّزؼض٣ض ٝاُّض٘بء عج٤اًل ُإلخالؿ ك٢ اُؼَٔ ، ٝاَُوْغٞح ىش٣وًب ُإلدجبه: :  ٗط

ّٞسارًش ثؼل          اُّض٘بء ٝاُّزؼض٣ض ًٔب ٝسد ك٢ اُ٘ـ. ف

 فأنت حيغ تقػل لسغ لظ عشجه حاجة، ولػ كان دونظ مقاًما أو كان أجيًخا لظ، مغ فزمظ أو اعسل معخوًفا، كغ واثًقا  "
 أّنو سيؤّدي العسل عمى خيخ وجو ؛ ألنو سيؤّديو بسحّبة، ثع متى كافأَتُو بكمسة الّذكخ أو الّثشاء أو الّجعاء، زدَتو تعمًقا 

 . بظ، وحخًصا عمى إرضائظ"
  

ّْ خألـغ ٚخـر،  ْْ ظٕعمن ِٕٗ ٚظمعوض؛ أل ّٞ، ٚال ظىْٛ ٍٗٝ دـدزٗ، فعذدٚي ؤ ٍْٛش ال ظغٕٟ ٗٓ خألـغ خٌّدص ٚخٌىٍّص خٌُذ

ّٓ خٌىٍّص خٌُذٍٛش ِٗدء؛ فذ١ٓ ٠ضفٖ هددر خًٌّ٘ خألـغ ٚ٘ٛ ٠مٛي: ؿٍّط ٠ضخن، ِٚعٝ  ّْ خٌشضِص ٚخـسص، ٌى وّد ؤ

َّٛى ـِي٠مس ِّص ؤكىغن، ٠ل٘غ  خٌ٘دًِ ؤـغٖ ٚ٘ٛ ٠مٛي ٌوددر خًٌّ٘: ٗ ـِؼ خالؼٕدْ ف١عسدصالْ وٍ خ ١ٍٗه، ؤٚ ٠ٛ

ّٔٗ فً٘ ؤوؽغ ِٓ خٌٛ ّْ ٗاللعٗ زد٢سغ ٌُ ظ٘ض ٗاللص ِٕف٘ص ِدصخوالّ٘د ؤ ًّ ِهْغفص ٠ّصـر، ٚؤ ِٓ دٍّد ِذ ّْ خٌمٍس١ْ ، ٚؤ

ِٓ، ٚبط ِّدزٖ خٌٛد١ض خٌظٞ ٠ج ٠ّصخٌشضِص خٌّدص خخٌج١س١ْ ً٘د بٔـد١ًٔد عٚدد١ًّٔد ٘ٛ خٌ ر ؤْ ٠ـٛص خٌ٘اللدض ز١ٓ ظغظضٞ ُدز

ّٕدؽ؛ ألٔٗ ٠ل١ٖ  ُِّّإ١ٕٔصخٌ  ٠ٕٚلغ خٌٕٙدء. خٌ
  

  
                ٓب ٛٞ سؤ١ اٌُبرت ك٢  ٓٞهغ أٌُِخ اُذِٞح ٓغ األعش أُبد١ ؟  :  ٔط

 .   وال تكػن عمى حدابو، فتحاول أْن تشتقز مشو وتقترج، الكمسة الُحْمػة ال تغشي عغ األجخ الساديّ  
 
ِْٞح ال رـ٢٘ ػٖ األعش أُبد١ّ، ٝال رٌٕٞ ػ٠ِ دغبثٚ:  ٕط   ٕٛٔٓوزارة     .   . ػَِ رُي أٌُِخ اُُذ

  .  ألّن األجخ واجب، كسا أّن الخجمة واجبة     
 ّٞك اهلل ػ٤ِي ، ثبسى اهلل ك٤ي " ؟ ٖط    ٕٕٓٓوزارة   الجعاء . : ٓب أُؼ٠٘ اُز٢ رل٤ذٙ عَٔ ٖٓ ٓضَ : " ػ
 عؼَ اٌُبرت اُّزؼض٣ض ٝاُّض٘بء عج٤اًل ُإلخالؿ ك٢ اُؼَٔ ، ٝاَُوْغٞح ىش٣وًب ُإلدجبه: :  ٗط

ّٞسارًش ثؼل ؤ(   ٕٛٔٓوزارة    . ٝاُّزؼض٣ض ًٔب ٝسد ك٢ اُ٘ـاُّض٘بء  ف
 "حيغ يجفع صاحب العسل األجخ وىػ يقػل: سمست يجاك، ومتى يقبس العامل أجخه وىػ يقػل لراحب العسل: 

 عّػَض هللا عميظ، أو يػِجد االثشان فيتبادالن كمِسة أشكخك".

ف ْ  اًطاحخ ٛاًصلخ ٛكسَ اًلٌم ػِأْ امطمأٔهٌُة  اًذبًص ًّ ًذرٌؽ تغٌٖط صرف امِِصّ

 ٕٛٔٓوزارة 
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  )عِٔذ ٣ذاى، ٝٓز٠ ٣وجل٣ذكغ فبدت اُؼَٔ األعش ٝٛٞ ٣وٓبرا رغز٘زظ ٖٓ هٍٞ اٌُبرت : "د٤ٖ ة :ٍٞ  

ِٔخ ؤؽٌشى". اُؼبَٓ َّٞك اهلل ػ٤ِي، ؤٝ ٣ِٞعض االص٘بٕ ك٤زجبدالٕ ًِ  ؤعشٙ ٝٛٞ ٣وٍٞ ُقبدت اُؼَٔ: ػ

 أن كمسات التعديد تقػد اآلخخ إلى اإلخبلص في العسل ومحبتو.       
 
ِْٞح ػيبء :  ٘ط    .ؤؽبس اٌُبرت ب٠ُ ؤٕ دكغ فبدت اُؼَٔ األعش ُِؼبَٓ ٝاعت ، ٝأٌُِخ اُُذ

 ٕٛٔٓوزارة      ٓب اُز١ ٣ن٤لٚ ٛزا اُؼيبء ػ٠ِ اُؼالهخ ث٤ٜ٘ٔب ؟        
  ِصخفة ، وأّن قمبْييسا حبّل محل جيبْييسا ، بصابع إندانّي روحاني. ّيةأّن العبلقة بيشيسا لع تعج عبلقة ماد   

 
 اُوِج٤ٖ دِّب ٓذَ ٓب أُوقٞد ثوٍٞ اٌُبرت "ٝ:  ٙط ّٕ ِٖ ؤ  .ّيةتصغى عمى العبلقة الساد ّيةالعبلقة اإلندان؟ " اُج٤ج٤ْ

 
 ٕٛٔٓوزارة    ، ٝٓب ٗز٤جخ رُي ؟ ٣ّخٓب اُشداء اُز١ ٣جت رزذ٠ِ ثٚ اُخذٓخ أُبد:  ٚط

تختجي شابًعا إندانًيا روحانيًّا ىػ الّصابع الػحيج الحي يجب أن يدػد العبلقات بيغ الّشاس؛ ألنو يذيع  ّيةالخجمة الساد
 الصُّسأنيشة ويشذخ اليشاء.

 
 ّٞسّٝمخ اُ:  ٛط   (.رشرذ١ ىبثًؼب بٗغب٤ًٗب ٣ّخاُخذٓخ أُبد) :  ٤ّخح اُل٘ق

 بذخز يمبذ رداء جسيل . ّيةشبو الخجمة الساد       
 
 ّيةالػّد والسحبة واألخػة اإلندان  رشرذ١ ىبثًؼب بٗغب٤ًٗب " ؟ ٣ّخاُخذٓخ أُبدا: ٓب دالُخ "   ٜط .  
 
 ّٔبٍ ، ٝرذل٤ضْٛ ػ٠ِ اُؼَٔٓٔط  ؟: ٤ًق ٣ذشؿ فبدت اُؼَٔ ػ٠ِ رٞى٤ذ ػ٠ِ ػالهزٚ ثبُؼ

  بالحفاظ عمى كخامتيع وتجّشب إىانتيع ومعاممتيع بالكبلم الصّيب والّذكخ. 
ٍْٛش ِٓ ِؼخ٠د خإلٔـدْخٌىٍّص    ٕٕٔٓوزارة   ،  خٌُذ

فد٢ٌص ظّٛفغ ٌٙد خٌٛلٛص ٚخٌؼ٠ط فعوضٕ زإِغن، ١ٌٚـط فٟ ددـص بٌٝ ؤْ ظمٛي ٌٙد ِٓ فٌٍه ؤٚ ؤكىغن، ٟٚ٘ ظاّصٞ 

ّٕفٛؽ خٌوّدء  ٠َ٘جؼخًٌّ٘ زضّلص ٚؤِدٔص لض  ّٓ خٌ َُٕٗٙد خإلٔـدْ، ٌى َّ ّٕفٛؽ خٌّعّٕىغش إلٔـد١ٔعٙد  خ٢ٌص ، ه خٌ

 ًٌِّ ّٕدؽ ٍٗٝ ؤؿدؽ ًّٗ ٠َُٕجؼ ٚؤـغ ظف خٌع٘دًِ ِٖ خ٢ٌص ٍٗٝ خٌع٘دًِ ِٖ خإلٔـدْ، ّفعوسخ فٍـفص خٌّع٘دًِ ز١ٓ خٌ

 ك١ًحد ال ٠ِدق. - ١ّصوّد لدٌط خٌ٘دٍِص خألِ -٠ُضَفٖ ال ٔو١ر ٌٍمٍر ٚال ٌٍـدْ ف١ٗ، ٚظوسخ خٌذ١دش 

 
 ٓب دالُخ ًَ ٖٓ :  ٔط : 

 لكل شيء سبب ونتيجة .  .  ا٥ُخ رّٞكش ُٜب اُٞهٞد ٝاُض٣ذ كزقذع ثإٓشى ( أ
ٌّشح إلٗغب٤ٗزٜب رلنَِّ اُزؼبَٓ ٓغ ا٥ُخ ػ٠ِ اُزؼبَٓ ٓغ اإلٗغبٕ.    ( ة  اُّ٘لٞط أُز٘

 نفػس صّساء ال تحب االنجماج مع بعزيا البعس .  
 .  ّكزقجخ كِغلخ اُّزؼبَٓ ث٤ٖ اُّ٘بط ػ٠ِ ؤعبط ػَٔ ٣َُ٘جض ٝؤعش ٣ُذَكغ ال ٗق٤ت ُِوِت ٝال ُِغبٕ ك٤ٚ ( د

   وانعجام الػّد والسحّبة  .   ّيةعجم التذارك         

 ٕٛٔٓوزارة  َُعًِخ ُفطز٘ب  ُعي  مزااي 
  ٍٛ٘ اًصفبد ٛاًذصبئص

ص صسق ثصسع   ف ِ َٔ  ٕٛٔٓوزارة       ُذ

ٌخ  ٓوط   مذيكصة لا ذؼِم  صِّ صامء ٌِ رذ ُُ 
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 ه٤ٔخ ًج٤شح ك٢ د٤برٚ ، ٝمخ رُي. : كّشَم اٌُبرت ث٤ٖ بٗغبٕ ٓبد١ّ ، ٝبٗغبٕ ُِؼبىلخ ٕط 

 اإلندان السادّي يتعسل مع اآلخخيغ في أمػره عمى أساس عسل ُيشجد وأجخ ُيجفع ال نريب لمقمب وال لمدان فيو.
 ، وىػ يشطخ لمحياة بسشطار اإلندانّية . شبع فيوالكبلم الصّيب ، فالكمسة الحمػة العاشفة و اإلندان الحي يقّجر قيسة 

  
 ّٞسّٝمخ اُ:  ٖط   :  ٤ّخاُل٘ ق

َْ ا٥ُخ ،٢ٛ اُز٢ رلنَِّ اُزؼبَٓ ٓغ ا٥ُخ ( أ َٔ  .  اُّ٘لٞط اُقٔبء ف

 الّشفػس الجاّفة التي تفّزل التعامل مع اآللة آلًة صّساء ال تذعخ. صّػر
 ٕٕٓٓوزارة    األمخاندانا يمبي اآللة  صّػر . ا٥ُخ رّٞكش ُٜب اُٞهٞد ٝاُض٣ذ كزقذع ثإٓشى   ( ب

 
 ؟  ٤ّخػ٠ِ اُو٤ْ اإلٗغبٗ ٣ّخٓب ٓق٤َش ٓجزٍٔغ ريـ٠ ك٤ٚ اُؼالهبد أُبد:  ٗط 

 . ّيةعمى الّخوابط اإلندان ّيةستصغى فيو السرالح الساد . أ
ليغجو مجتسعًا جافًا في عبلقاتو ، ويذعخ أفخاده بالغخبة والزياع ،  ّيةواألخبلق ّيةوستزعف فيو االىتسامات السعشػ  . ب

 .ّيةومرالحيع الساد ّيةوالرخاع بيغ قيسيع األخبلق
 

َْ رخزِق ا٥ُخ ػٖ اإلٗغبٕ ؟ ٘ط  ٜٕٔٓوزارة   : ث
 .  اآللة تػّفخ ليا الػقػد والديت فترجع بأمخك، وليدت في حاجة إلى أن تقػل ليا مغ فزمظ أو أشكخك

 
َْ ا٥ُخ ( ؟:  ٙط َٔ  ٜٕٔٓوزارة   ٓب أُوقٞد ك٢ هٍٞ اٌُبرت : )اُّ٘لٞط اُقٔبء ف

  نفػس جاّفة ال تذعخ بذيء .        

 ٕٛٔٓوزارة    رٌ٘ش اُ٘لٞط ألٗغب٤ٗزٜب .ث٤ّٖ ٗز٤جخ :  ٚط
  . فيوتربح فمدفة الّتعامل بيغ الّشاس عمى أساس عسل ُيشَجد وأجخ ُيجَفع ال نريب لمقمب وال لمدان 

ْْ ظىْٛ هدصلص ،هدصعش ٗٓ بسالم ٚب٠ّدْ ال ٠لٛزٙد  ٍْٛش ؤ . ٔذٓ ال ٍُٔ٘ ِد فٟ ِٔفدقؤٚ  َػ٠ْف٠ٕٚسغٟ ٌٍىٍّص خٌُذ

خٌمٍٛذ؛ ألْ ٍّٗٙد ٕٗض ٍّٗدَ خٌغ١ٛذ، ٚخٌىٍّص خٌذٍٛش بط ُظمدي ؤٚ ُظىعر، ظوً ب١ٌٕد ِسدكغش، فعٕمغ ٍٗٝ ٚظغ ِٓ ؤٚظدع 

ْْ ٔذّضص ِضٜ بسالهٙد، ٚلض ٔفىغ فٟ طٌه، ٚلض ال لٍٛزٕد ٠ٚىْٛ ٌٙد هضخ٘د خٌّـعذّر.  لض ال ٠عدح ٌٕد فٟ وً ِّغش ؤ

 ٔذدٚي خٌّعفى١غ فٟ طٌه، ٚدـًٕد ٔفً٘.

  
 كشم ك٢ أُؼ٠٘ ث٤ٖ أٌُِز٤ٖ اُِز٤ٖ رذزٜٔب خّو ك٢ ٓب ٣إر٢: :  ٔط ٕٕٕٓوزارة 

ِْٞح ُٜب  ( ؤ ُٔغزذّت". فذاٛب"أٌُِخ اُُذ  (. رجع الرػت ، والسقرػد : أثخىا )                     اُ
ْٕ َدّشَهٜب َدشُّ  ( ة ًٟ             َثْؼَذ ؤ ُٛذ ُْ٘جُٞع  ََٝعشٟ ك٢ األسك ٣َ  (  العصر الذجيج ) .َفذاٛبهبٍ اُّؾبػش : 

 
 ٜٕٔٓوزارة    أٌُِخ اُذِٞح ؟ٓبرا ٣٘جـ٢ ؤٕ رٌٕٞ  : ٕط

 . فاقيذػبيا َزْيف أو نِ  صادرة عغ إخبلص وإيسان التكػن صادقة 

ًْف  ًذبًؼٙب  ؿٜة ٌضوهبا   اًثبػٍ اًطِزيء ُٕ اًصيء ظًف امزَّ

ًُثؼٕ  ٓفم  ِهفلق  ذطرة ٓلط ثيلص ئؿٙبض اًِط دلاف ُب 

د   صسي صساُا اًِٜػٕ اًحِؼبغ ٛذط وحص ّٜ  ٜٕٔٓوزارة  َضّظُم اًصَّ
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 ّٝمخ ؤصش أٌُِخ اُذِٞح عٞاء ًزبثخ ؤٝ هٍٞ . :  ٖط

 الكمسة الحمػة إذ ُتقال أو ُتكتب، ترل إليشا مباشخة، فتشقخ عمى وتخ مغ أوتار قمػبشا ويكػن ليا صجاىا السدتحّب. 
 .  قج ال يتاح لشا في كل مّخة أْن نحّجد مجى إخبلصيا

 
 ٓب دالُخ ًَ ٖٓ :  : ٗط 

 ٕٕٓٓوزارة  .  الشفػس في الصيبة لمكمسة اإليجابي األثخ  ) كز٘وش ػ٠ِ ٝرش ٖٓ ؤٝربس هِٞث٘ب ( ؟ ؤ(  
 ٜٕٔٓوزارة  .  تؤثخ فيشا وتجخل قمػبشا دون استئحان ة( ) رقَ ب٤ُ٘ب ٓجبؽشح ( ؟ 
 

 رجبٙ أٌُِخ ؟ ٣ّخ٤ًق رٌٕٞ ثبُؼبدح ىج٤ؼخ اُ٘لظ اُجؾش :  ٘ط
 . في مجى إخبلص ىحه الكمسة حاول الّتفكيخ توقج ال ، فكختقج        

  
ّٛصَض ٌـدٔه بعؿدي ٘ظٖ خٌ٘سدعخض" ؤكىغن، ِٓ فٌٍه  خٌِذضخصش٠مٛي خٌّؽً: "زّؼخٌٚص  ظوسخ دّضخًصخ "،  وظٌه بط ٗ

ّٛى خ ١ٍٗه، زدعن خ ف١ه"، فال زّض ِٓ ؤْ ظفً٘ فٟ ٔفـه  ،خؿّخ ٌٟ، ؤؿإٌه خٌ٘فٛ ؤٚ خٌّ٘ظعش ،ؿٍّط ٠ضخن، ٗ

 ٠ذدء، فدٌىٍّدض خ١ٌِّسص ظوضع ٗٓ خٌّٕفؾ، ٚظومٍٙد فٟ خٌٛلط طخظٗ.فً٘ خإل

  
 ٓب أُوقٞد  ثٌَ ٖٓ : :  ٔط 

 ٕٕٔٓ+ٕٕٓٓوزارة   .إذا عّػد السخء نفدو مسارسة فعل ما فإنو يعتاده ؟ثٔضاُٝخ اُذذادح رقجخ دذادًا   - أ
ّٕ أٌُِبد اُي٤ّجخ رقذس ػٖ  - ة  ؟اُّ٘لظ، ٝرقوِٜب ك٢ اُٞهذ رارٚ  ب

 نفدو أيزًا.عشجما يرجر السخء الكبلم الصّيب فإّنو ال يبّث الّدخور في متمقيو فقط وإّنسا في 
 

ّٞسارًش ثؼل :  ٕط   ّض٘بء ٝاُّزؼض٣ض ًٔب ٝسد ك٢ اُ٘ـ ، ٝٓب كبئذرٚ ؟اُ ف
 .  " أشكخك، مغ فزمظ ،اسسح لي، أسألظ العفػ أو السعحرة ،سمست يجاك، عّػض هللا عميظ، بارك هللا فيظ"

 الػقت ذاتو. تفعل في نفدظ فعل اإليحاء، فالكمسات الصّيبة ترجر عغ الّشفذ، وترقميا فيفائجتو : 
 
  اُلوشح اُز٢ ؤٓبٓي ؟ٓبرا رغز٘زظ ٖٓ :  ٖط  

وشبع فييع ، فبل يبحلػن في ىحه السعاممة عشاء ومذقة . ولكغ   ّيةمعاممة اآلخخيغ بمباقة عشج بعس الّشاس سج
 اإلندان متى ما عّػد لدانو ونفدو عمى السعاممة الصيبة ستربح عشجئح شبعًا مكتدبًا فيو ويعتادىا . 

 ٕٕٔٓوزارة  تحّل القمػب محلَّ الجيػب بالكمسة الحمػة . (( ))   فكرة رئيسّية ( )
 

 ألعِٞة اإلٗغبٕ ك٢ رؼبِٓٚ ٓغ ا٥خش٣ٖ دٌٝس ك٢ ًغت هِٞثْٜ ؤٝ ًغشٛب ، ٝمخ رُي. ٗط : ) 

الكمسة الصّيبة ىي مفتاح لقمػب اآلخخيغ ، وىي عشػان الستكمع ودليمو ، فعمى السخء أن يشتقي ألفاضو في خصابو مع 
 ضمستيا.أاآلخخيغ ، ويتجّشب كدخ خػاشخىع ، فبل يدتييغ أحج بالكمسة ميسا كانت ، فخّب كمسة أضاءت الجنيا أو 

 

ي  ُمزاوةل َٔٙب صلٍ ثصللِا  ُِبضػخ  ٛظ ًَّ تَٙب ، ذَع صَّ َٙ  ذ

ٍَ  إلحياء َح  ذفوٌط اًـذص ٛػٌٜهٚ تغٌط اػرذساَ أػبًٌج الإكٔبق ُٕ الآدط  َٛ
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ًِد ز١ٓ خألٔضخص:  ًّ ٌؼٚ ٍْٛش الػِص ز١ٓ خٌّغج١ؾ ٚخٌّغئٚؽ، ٚخٌشدصَ ٚخٌّشضَٚ، فٟٙ ١ٌـط ؤل ٌَِٚحٓ ودٔط خٌىٍّص خٌُذ

ّْ عفٖ خٌىٍفص ٠ٕفٟ وٍّص خٌّذّسص، زً خٌ٘ىؾ  َّ ؤدض ؤ ز١ٓ خٌّؼٚؾ ٚػٚـعٗ، ٚخألذ ٚخزٕٗ، ٚخٌّوض٠ك ٚهض٠مٗ، ٚال ٠ذـَس

خٌّوضخلدض. ٚبط ودْ خٌّغء ٠ُـّغ زـّدٕ وٍّدض  ُز١ٕدْخألٌفص ٚظُغمُّ عزدٍ  ّضظُل٘ٛ خٌّوذ١خ، ف٘سدعخض خٌع٘دُف 

خٌّمغَّز١ٓ ب١ٌٗ ؤٌٚحه خٌظ٠ٓ ١٘٠لْٛ ِ٘ٗ ؤوؽغ ؿدٗدض د١دظٗ،  ؤفٛخٖخٌّؽٕدء ِٓ خٌغغزدء، فٙٛ ؤوؽغ ؿغًٚعخ زـّدٗٙد ِٓ 

ـِٗ ؤًٌٚ ْٓ ٠فٛػ زةٗجدذ ػٚ َِ ّٕدؽ  ًّ ؤؿ٘ض خٌ ّٓ بٌٝ ؤلٛخٌُٙ، ٌٚ٘ ًّد ظؽٕٟ ١ٍٗٗ.ٚخٌظ٠ٓ ٠آِ زُٙ ٠ِّٚح  د ٠ٚـّ٘ٙد صخج

 
  ٝرذون ٖٓ  اُؼشث٤ّخ : اعزخذّ اٌُبرت ًِٔخ ) صٝط ( ُِّذالُخ ػ٠ِ أُشؤح ، ػذ ب٠ُ ؤدذ ٓؼبعْ اُِـخ  ٔط ،

ّٞسثٜزٙ اُاعزؼٔبُٜب    ح.ق
 زوج يدتػي فييا السحّكخ والسؤنث ، َزْوُج السخأة : بعميا . وَزوُج الخجل : امخأتو ، فيقال لبلثشيغ : ىسا زوجان. 

 
  ٓب اُلٌشح اُؼبٓخ ُِلوشح اُز٢ ؤٓبٓي ؟ ٕط :  ٕٕٔٓوزارة 

الّتعامل بالكمسة الصيبة واستخجاميا ، أو تمّقييا ليذ حكخًا عمى أحج ، إذ يذسل كّل فئات السجتسع ، بيغ أفخاد العائمة 
 أو أفخاد العسل أو الخادم والسدؤول أو صاحب العسل وغيخىع .

 
 ّٞس: ّٝمخ اُٖط   . كؼجبساد اُزؼبىق رُؾّذ سثبه األُلخ ٝرُشؿُّ ُث٤٘بٕ اُّقذاهبد  :  ٤ّخح اُل٘ق

 ٕٕٔٓوزارة   الّرجاقات بشاًء تقّػيو عبارات التعاشف. صّػر، و   عبارات التعاشف األلفة بخباط يذّجه صّػر
 

ِْٞح ك٢ أُجزٔغ اإلٗغب٢ّٗ. ٗط  : ث٤ٖ ؤصش ػجبساد اُزؼبىق ٝأٌُِخ اُُذ
   األلفة ، وتخّص بشيان الّرجقات ، وتشذخ الصُّسأنيشة واليشاء في السجتسع اإلندانّي. عبارات التعاشف تذّج رباط

      ّ  دمحم الشّقاش كاتب وناقج لبشاني. ًبرت أُوبُخ .ّ  تعريفّبا كاتبّ+ّج 
ِْٞح ( ؟ -ٔ  ٜٕٔٓ+  ٕٛٔٓوزارة   مقالة . ٓب اُلٖ اُ٘ضش١ ؤٝ األدث٢ اُز١ ٣٘ز٢ٔ ُٚ دسط ) أٌُِخ اُُذ
  ٢ٛ ٓاُّلبد ٓذٔذ اُ٘وبػ؟ٓب  -ٕ
 . دفتيو بزًعا وثبلثيغ مقالة م  جسع الحي يزّع بيغٜٓٙٔ ليج األرق" عامامقاالتو التي كتبيا في كتابو "مػ  

 . ليج األرق اكتابو "مػ   ٖٓ ؤ٣ٖ ُؤخز ٛزا أُوبٍ اُز١ ث٤ٖ ؤ٣ذ٣٘ب  ؟ -ٖ
ـّ ؟  -ٗ ّٞ اُ٘  ٓب األعِٞة اُز١ اٗزٜجٚ اٌُبرت ك٢ ٓؼبُجخ ٓٞمٞػٚ ، ًٔب ٝسد ك٢ ع

 نيج الكاتب نيًجا خاًصا في الّتفكيخ والّتعبيخ بمغة تبعث عمى األمل والّتفاؤل في الّتعامل بيغ الّشاس. (ٔ
 . دْفعيع نحَػ سبل الحّق والخيخ  (ٕ

   ك٢ اُّ٘ـ ؟ ًزبثزٚ ٤ًق ثذؤ اٌُبرت -٘
 ليشيس ويدسػ، ويربح أجسل السجتسعات وأفزميا.ممتدًما نحػ مجتسعو ومحيصو، وشعخ شعػًرا قػيًا بسا يعػزه  بجأ
 (جاء بأمثمة مغ الػاقع . ٔ ٤ًق اعزيبع اٌُبرت اُزإص٤ش ك٢ ٓزِو٢ اُّ٘ـ ؟  -ٙ

 وتأثيًخا فيو .( افتتح مقالتو بقّرة تذػيًقا لمقارئ ٖ. بشى عمييا الّشز ( سخد قّرة وقعت عمى مدامعو ٕ   

ّصٍ ٛأًـٌط ٓسز  ألهساد   ِ س ، ٜٛ٘ اً ِ ٔ  الاظرِبق ٛالاًرئبَ أًف ألمفة  ُفطز٘ب اً

ِّ تٙب تلظٙب ئًى تلع ضصص حُصصُّ   ظِم فٜٖ ٜٛ٘ اًفّ فٜٖ  ٔأفواٍ ط

15



16 
 

 
 
 

 
ــدذُ   -ٔ ــَه خٌِمســـ ــضِؽ ٔدصْظـــ ــَر خٌُمـــ ــد دس١ـــ  ٠ـــ

 

ــدذُ   ــدَي خٌغ١ــــــ ــْض ُــــــ ــُر َفَمــــــ  ٚخٌّذدع٠ــــــ

 
ّٔٙـــــــــد   -ٕ ٟ   ب ١َْٕـــــــــَه ٚفـــــــــ  ُلـــــــــغَُّش ١ٗ

 

ُُ ٌٍَٚىـــــــفِّ خٌِشٌـــــــدذُ     َْٛكـــــــ ْٔـــــــِضَن خٌ  َػ

 
ٖ-  ٞ ــظ ــِض خٌــــــ ْٙــــــ َ٘ ــٝ خٌ ــدُء ٍٗــــــ  ٚخألدّســــــ

 

ــٜٛ   ُٖ ٚخٌٙـــــ ــٛ َِ٘ـــــ ــُض  –َل ْ٘ـــــ ــسدُذ -ز  كـــــ

 
ٗ-  ُْ ِٙ ــضخِز ــٝ ؤ٘ـــــ ــدٌٟ ٍٗـــــ َُّه خٌغـــــ ــ  َعْؿـــــ

 

َُّه ؿـــــــــ١ْف  ٚوعـــــــــدُذ   عخ٠ّـــــــــص ٚخْؿـــــــــ

 
٘-    ُْ ُٙ ًُ َف١ــــــــد فدِعَؿــــــــ ْ٘ــــــــ ُُ خأَل ُ٘ــــــــ َٚ 

 

ْٙــــــــَغ    ُّ ْٗــــــــَه خٌغِّوــــــــدُذَؤْؿـــــــِغِؾ خٌ ِٚ  ٠ُِد

 

 

ــدجؿ    -ٙ ــغ  ٘ـــــــ ــَه َزْذـــــــ ٍَْفـــــــ ــْغ َس ـِـــــــ ٠َٚ 

 

 

 

ــدذُ   ــٛخؾ  ِ ٌـــــ ــٝ ٚؤِـــــ ــضٞ خأللوـــــ  ٠َْفَعـــــ

 

 

ٚ-     ُْ ِٙـــــ ْٓ ؤٔفدِؿ ِِــــ ـّــــدددِض  ُْ ٍٗــــٝ خٌ  وــــ

 

ــذدذُ   ــدَص َؿــــــ ُْ ـــــــ ــ ــْط ٚوــــــ  ٚعصش  فددــــــ

 
ــض    -ٛ ْٓ ٠ـــ ــ ِِـــ  ُْ ــ ــٝ َوـــ ٍُ٘ـــ ــدِذ خٌ ــٝ زـــ  ٍٚٗـــ

 

ــٙدذُ    َّ ِكـــــ ــ ُْ كـــــ ــ ــْط ٚوـــــ ــغِّش  َصلَّـــــ  ُدـــــ

 
ــدُي  -ٜ ُُ خألزِـــــ ــ ــُٚ٘ـــــ ــٝ ٌٙـــــ  ٚخأللوـــــ

 

ُْ َظْؼ٘ـــــــٛ خٌغَّٚخزـــــــٟ ٚخٌلِّـــــــ٘دذُ     ــ ِٙـــــ  ِٚز

 
ُّْغ ؤٗـــــــغخُؽ ِفـــــــًضٜ -ٓٔ ُّـــــــ ُٖ خٌ  ٚخٌجســـــــد

 

ْٓ َؿــــــٕد خٌّجــــــِض ب٘ــــــدذُ      ِِــــــ ــد   ١ٍٗٚٙــــ

 
ًِـــــــد -ٔٔ ْٓ زـــــــدُذ خٌُسِـــــــٛالِض َص ْْ ٠َىـــــــ  ب

 

ــدذُ   ــِص زـــــــ ُّْغ ٌٍجَّـــــــ ــ ُّـــــــ ُٖ خٌ ــد  فدٌجســـــــ

 
ٕٔ- ْٓ ِِــــ  ٠ــــد دس١ــــَر خٌُمــــْضِؽ ِــــد ٌٍُمــــْضِؽ 

 

ِْٕمـــــــــظ  بٌّـــــــــدَن    ـّـــــــــدُح ٠َســـــــــدذُ ُِ  فدٌ

 
ٖٔ-   ٜ ــض ًُْء خٌّـــــ ــ ِِـــــ ــٟ  ُٓ خٌعـــــ ــ١  خٌّال٠ـــــ

 

ــدذُ      ــدػٞ ِدــــ ــِغ خٌغـــ َٔـــ َٔ ــٟ  ــد فـــ ــد ٌٙـــ  ِـــ

 
ــد  -ٗٔ ــضَؽ فـــــــٟ ِذِٕعٙـــــ َّ خٌمـــــ ــَغ ؤ   ١ـــــ

 

ــدزٛخ    ًُ  ــــــ ــ ــدزغش  ٚخأل٘ــــــ ــَض٘د هــــــ  ٚدــــــ

 
ٔ٘-  ٜ ــًض ْٓ ال َهـــــ ــ ــَط ٌىـــــ ُْ ٔدص٠ْـــــ ــ  ٌَٚىـــــ

 

ــٛخذُ   ْٓ ال ـــــــ ــ َْ٘ط ٌىــــــ ــّ ُْ ؤؿــــــ ــ  ٌَٚىــــــ

 
 ٠ــــــد دس١ــــــَر خٌمــــــضِؽ ٠ــــــد ز١َغَلٙــــــد  -ٙٔ

 

ــٛف   ــدذُ ؿــــــ ــد خٌغِّدــــــ ٍْمد٘ــــــ ــد ٚٔ ٍْمدٔــــــ  َظ

 
ٔٚ-     ٖ ــ ِّـــــ ُِْجع ــٝ  ًُ خٌِذّـــــ ّْ ــ ــضًخ َكـــــ  ٚ ـــــ

 

ــأذُ    ــٝ ِــــــ ــجِض خأللوــــــ ــضًخ ٌٍّـــــــ  ٚ ــــــ

 

 القدس في قلوب الهاشميين                    العاشرة  الوحدة

 الشاعر : حيدر محمود      رسالة من باب العامود                                               
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ــَه    -ٔ ــضِؽ ٔدصْظــ ــَر خٌُمــ ــد دس١ــ ــدُذ٠ــ  خٌِمســ

 

ــدَي خٌغ١ــــــــدذُ     ــْض ُــــــ ــُر َفَمــــــ  ٚخٌّذدع٠ــــــ

 
 : شرح البيث

 مض ٔدصظه خٌمضؽ٠ٌٚمٛي ٌٗ : ٠د دس١ر خٌمضؽ ،  ٠شدُر خٌّلدٗغ ـالٌص خٌّغفٛع ٌٗ خٌٍّه خٌذـ١ٓ زٓ ُالي ،

  زّذدع٠سٙد ِٚلسدزٙد ، ِـعغ١ؽص زه.
  ٕٕٔٓوزارة   ) بشاء سقفو نرف دائخي مقّعخ مغ داخمو ( . الُقّبة.  ؟ ( اُِوجبُة ٓب ٓلشد ):  ٔط
ُٔخبىت ثــ ) دج٤ت اُوذط ( ؟ : ٕط   ٜٕٔٓوزارة   .  السمظ الحديغ بغ شبلل شّيب هللا ثخاه ٖٓ اُ
 ٕٛٔٓوزارة    ٓب دالُخ اُِوجبة ٝأُذبس٣ت ًٔب ٝسدد ك٢ اُوق٤ذح؟ :  ٖط

  . ّية، ما تسّثمو السقّجسات مغ رمد ديشي أوالىا الياشسيػن الخعا ّيةداللة ديش
ّٞس: ّٝمخ اُ ٗط  ٕٕٔٓ+ٜٕٔٓوزارة  ٝأُذبس٣ُت ( :  ) ٗبدْرَي اُِوجبُة ٤ّخح اُل٘ق

  دتغيث بو.يدي جبللة السمظ ، و شاومحاريبيا بإندان ي القجسقباب الّذاعخ  صّػر      
 .ّيةالعاشفة الجيش   : ٓب اُؼبىلخ اُز٢ ثشصد ك٢ ٝعذإ اُّؾبػش ك٢ ٛزا اُج٤ذ؟ ٘ط

ٕ-  ٟ ــ ــَه ٚفــــــــ ١َْٕــــــــ ــغَُّش ١ٗ ــد ُلــــــــ ّٔٙــــــــ  ب

 

ْٔــــِضَن  ُُ َػ َْٛكــــ  خٌِشٌــــدُذٌٍَٚىــــفِّ  خٌ

 

 : شرح البيث

 ٕٕٕٓوزارة       ٠ٚعدزٖ ِشدُسًد ـالٌعٗ :

ُٔٙد             ٌّر فٟ وّفه ٌٛ ُّٙد ، ٚظش ـّغٚع ٚخالُّحٕدْ فٟ لٍسه ، فمض خعظـُ فٟ َػٔضَن ٚك  . خٌمضؽ ِس٘ػ خٌ
 

 .والقجس جبللتو بيغ العبلقة ثبات عمى داللة ُٜزا اُج٤ذ . ٤ّخػالّ ٣ذٍ ٛزا اُج٤ذ ؟  ؤٝ  اُلٌشح اُشئ٤غ:  ٔط
                                                                                                                       ٕٕٔٓوزارة 

 دالُخ ًَ ٖٓ : ٓب :  ٕط

٤ََْ٘ي: ُهشَُّح ( ؤ  مبعث سخورك ورضاك. ػ٤
ٌَقِّ اُِخنبُة : ( ة   ثبات العبلقة بيغ جبللتو والقجس. ُِ

 
 : كّشم ك٢ أُؼ٠٘ ك٢ ٓب رذزٚ خو ك٢ ٓب ٣إر٢:  ٖط

ُْ  ( ؤ َْٞؽ ِْٗذَى اُ ٤ََْ٘ي ٝك٢      َص ٌَقِّبّٜٗب ُهشَُّح ػ٤  )الّخاحة مع األصابع(.     اُِخنبُة ُِٝ
َٝ ( ة َُْجَقِش،  ُْٓش  ًَقُّٖٓ دوٞم اُيش٣ن ًٔب ث٤ٜ٘ب اُشعٍٞ ف٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ : " َؿلُّ ا َٝاأَل  ،ِّ ََٝسدُّ اُغَّال اأَلَرٟ، 

ٌَِش". ْ٘ ُٔ ُْ ِٖ ا ٢ُْٜ َػ َّ َٝاُ َْٔؼُشِٝف،  ُْ   )مْشع / صْخف(.                                            ِثب

ةُ  س  َزهِْسكَ  ُب كطِد تٚ اًلٌٕ ، أي اػِأٓز  كطض  كُصَّ ُٜصٍ ػطف اًِصضاق  ٓظ

 فٍ اًوفِ 

بء   دظج اخِلضاُب  ِٔ ْ تٚ ُٕ ح  َّٜ ٌَ ر ًُ ًُّذَظج ٛ ُب 

 ٛٓحٜٖ
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ٖ-   ٞ ــظ ــِض خٌـــــ ْٙـــــ َ٘ ــٝ خٌ ــدُء ٍٗـــــ  ٚخألدّســـــ

 

ُٖ ٚخٌٙــــــــٜٛ   َِ٘ــــــــٛ ْ٘ــــــــُض  –َل ــسدُذ -ز  كــــــ

 : شرح البيث 
ُٕٗفٛخْ ّضفدٕ ٕٗٙد ، ٚ٘ٛخُ٘ ِد ػخي فع١ًدؤً٘ خٌمضؽ خٌظ٠ٓ ٠ذّسْٛ ـالٌعٗ زدلْٛ ٍٗٝ ٗٙضُ٘ ِ٘ٗ فٟ خٌ  ف١ُٙ 

 ٕٕٕٓوزارة      خٌّلسدذ ٚخٔضفدٗٗ. 

   أىل القجس الحيغ يحّبػن جبللتو ويشتسػن لسجيشتيع.   : ٖٓ ْٛ األدّجبء؟ ٔط
  : ٓب اُؼٜذ اُز١ هيؼٞٙ؟ ٕط

 في الّجفاع عغ القجس ،  –شيب هللا ثخاه  –الػفاء واالنتساء لبشي ىاشع يسثميع السمظ الحديغ بغ شبلل 
  ورفس الخشػع لمعجو الغاضب.

                                                                
ّٞس: ّٝمخ اُ ٖط  ٕٕٔٓ+ٕٛٔٓوزارة   ؽجبُة ( : –ثْؼُذ  –) ٝاُٜٟٞ  ٤ّخح اُل٘ق

    اب القػّي في ُعْشفػانو وانجفاعو.بحّب أىل القجس بالذ صّػر      
 كّشم ك٢ أُؼ٠٘ ك٢ ٓب رذزٚ خو ك٢ ٓب ٣إر٢: :  ٗط

ِْٜذؤ( ٝاألدّجبُء ػ٠ِ  ُٙ ٝاُٜٟٞ   اُز١ اَُؼ  (. الػعج )      ؽجبُة –ثْؼُذ  –َهَيؼٞ
   (. زمغ )                                             .٣ّخاُّذُٝخ األٓٞػٜذ اُقخشح ك٢  ٤ّخُؽ٤ِّذْد هة( 

ػّجش اُّؾبػش ػٖ ٌٓبٗخ اُوذط اُّشك٤ؼخ ػ٘ذ أُِي اُذغ٤ٖ ثٖ ىالٍ ى٤ت اهلل صشاٙ ، ٌٝٓبٗخ اُذغ٤ٖ ػ٘ذ :  ٘ط 

 ؤِٜٛب ، ث٤ٖ رُي.
، وىحا  ّيةواالىتسام مشح تػّليو سمصاتو الجستػر  ّيةحطيت القجس بسكانة رفيعة عشج الحديغ بغ شبلل ؛ إذ تعيجىا بالخعا

ن يجه ،  ّيةشاىج عمى عبلقتو الّخوح  بسجيشة القجس ، فيي قّخة عيشْيو ، وىي كالػشع في َزْنجه ، وكالِخزاب الحي يمػِّ
  وأىميا يبادلػنو ىحا الحّب أنيع باقػن عمى العيج معو في الجفاع عشيا.

َُّه -ٗ ــ ُْ  َعْؿـــ ِٙ ــضخِز ــٝ ؤ٘ـــ ــدٌٟ ٍٗـــ  خٌغـــ

 

َُّه ؿـــــــــ١ْف  ٚوعـــــــــدذُ      عخ٠ّـــــــــص ٚخْؿـــــــــ

 : شرح البيث 
ّٛع ّٛش ؿ١ف ٠ضخفْ٘ٛ  ِغفٛٗص فٛق ؤـفدُٔٙ ،  ٠ّصعخ ١ّصظه خٌغدٌه ًّ ِد ف١ٗ ِٓ ل  ، ٚدىّعه ٚدٕىعه  زٗٚخؿّه زى

 وعدذ ٠عٍّّْ٘ٛ ِٕٗ.
 

 ٕٕٕٓوزارة  . وأحبائيا القجس أىل عشج ة السمظ حديغ بغ شبللمشدل عمى داللة : ٓب دالُخ اُج٤ذ اُغبثن ؟ ٔط
َُٔي ع٤ٌْق ًٝزبُة ( ؟ٓب دالُخ ًَ ٖٓ : ) :  ٕط  ٕٕٔٓ+ٕٛٔٓوزارة        القػة والحشكة.   ٝاْع
 ٕٛٔٓوزارة   الُيْجب.  ٓب ٓلشد )األٛذاة(؟:  ٖط
ّٞس: ّٝمخ اُ ٗط ْْ سا ٤ّخح اُل٘ق ِٜ َُٔي اُـب٢ُ ػ٠ِ ؤٛذاِث  عمى أىجاب أىل القجس. ّيةة السمظ راصّػر  صّػر: ( ٣ّخ)َسْع
 كّشم ك٢ أُؼ٠٘ ك٢ ٓب رذزٚ خو ك٢ ٓب ٣إر٢: :  ٘ط

َُٔي  ( ؤ َُٔي ع٤ٌْق ًٝزبُة َسْع ْْ    سا٣ّخ ٝاْع ِٜ           (. تظصّػر  )                    اُـب٢ُ ػ٠ِ ؤٛذاِث
ٍَ ك٢  هبٍ ؤٗٞ ٗٞاط :  ( ة َُِْوْذ ىب ٍَ َرشداد١ ثٜب َٝػ٘بئ٢ٝ  اُّذ٣بِس ُثٌبئ٢   َسْع    هذ ىب

 (. األثخ الباقي مغ الجيار )                                                                             

ـمُ  ٜ٘ي  امََِوى  اًل 

       ٜٕٔٓوزارة 
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٘- ُْ ُٙ ــ ًُ َف١ــــــــد فدِعَؿــــــ ــ ْ٘ــــــ ُُ خأَل ُ٘ــــــــ َٚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــِغِؾ   ــَغَؤْؿـــــ ْٙـــــ ُّ ــدذُ  خٌ ــَه خٌغِّوـــــ ْٗـــــ ِٚ  ٠ُِد

ــَه   -ٙ  ٍَْفـــــ ــْغ َس ـِـــــ ــغ ٠َٚ ــدجؿ  َزْذـــــ  ٘ـــــ

 

 ِ ٌــــــدذُ ٠َْفَعــــــضٞ خأللوــــــٝ ٚؤِــــــٛخؾ     

  
 

   
 

رال مع تابيشرح األ
ّ
ة : صو

ّ
 الفني

ّٛع( ٘ ٍَٗ ٌٍضفدٕ ٗٓ خٌمضؽ ، ؿ١ِدٚٗٗ ؤً٘ خٌمضؽ ِٚذّسٛ٘د ٠ٚـ١غْٚ ِ٘ٗ  ه خٌّلدٗغ ـالٌعٗ فدعؿًد ِعٝ ٠ـغؾ س١ْ

َْٙغ           ٕٕٔٓوزارة      ِا٠ّض٠ٓ ٌٗ. ُّ ـّغؾ  َؤْؿِغِؾ خٌ  : كّض ٍٗٝ خٌ

ّٛع( ٙ ّٛعؤً٘ خٌمضؽ ِٚذّس١ٙد ِٓ خٌ٘غذ زذًغخ ٘دجًجد ٠ـ١غ سٍف ـالٌعٗ ٌفضخء خأللوٝ ، وّد  ه  ُ٘ ؤِٛخـًد كض٠ضشه

 ظعالُُ  دًسص ِٓ ٗضٚ٘د. 
 ٜٕٔٓوزارة        السمظ الحديغ بغ شبلل رحسو هللا. ٚ اُّؾبػش؟ٖٓ اُلبسط اُز١ ٣زذّذس ػ٘:  ٔط
َُ : ٖٓ  ٕط ْٛ  ٜٕٔٓوزارة  أىل القجس. ؟اأَل
 ًًِب ٖٓ : : ٓب دالُخ  ٖط

ُٜٔش  .ؤ   ٕٕٓٓوزارة   والقيادة. ّيةالفخوس ؟   ؤعِشط اُ
 ٕٕٔٓ+ٕٕٓٓوزارة   . وغاضب ثائخجسع كبيخ ٛبئٌظ ،  ٝؤٓٞاٌط ِؿنبُة ؟     َثْذٌش .ة 
 ٕٕٓٓوزارة   داللة عمى تأييج أىل القجس لجبللتو وسيخىع معو لمجفاع عشيا.؟  ٝػَي اُشًِّبُة٣يب  .ط 
 .ّيةالعاشفة الػشش ؟اُج٤ذ اُخبٓظذإ اُّؾبػش ك٢ اُؼبىلخ اُز٢ ثشصد ك٢ ٝعٓب : ٗط
ْخج  . بٓذح . ٛبد ٓضبًُب ػ٠ِ رُي ٖٓ األعٔبء اُج اؽزوذ اُؼشُة ؤكؼبًُب:  ٘ط   ألَجع مغ الّمجام. أْسَخَج مغ الدَّ

ٚ-  ُْ ـــ ِٙـــ ْٓ ؤٔفدِؿ ــ ِِـــ ــدددِض  ـّـــ ــٝ خٌ ُْ ٍٗـــ ــ  وـــ

 

ُْ ـــــــــدَص َؿــــــــذدذُ      ٚعصش  فددــــــــْط ٚوــــــــ

ــض      -ٛ  ْٓ ٠ـــ ــ ِِـــ  ُْ ــ ــٝ َوـــ ٍُ٘ـــ ــدِذ خٌ ــٝ زـــ  ٍٚٗـــ

 

    َّ ــ ُْ كــــ ــ ــْط ٚوــــ ــغِّش  َصلَّــــ ــٙدُذُدــــ  ِكــــ

 
ٜ-    ُ ُُ خألزِـــــــدُي ٚخأللوـــــــٝ ٌٙـــــــ  ٚ٘ـــــــ

 

ــٟ    ــٛ خٌغَّٚخزــــ ُْ َظْؼ٘ــــ ــ ِٙــــ ــ٘دُذِٚز  ٚخٌلِّــــ

 

  
 
 
 
 
 
 

ٌُّللس كٌٌٚ  سرط امرسج ًُٜطم كٌى ؿٖٙط ف ّحٍ اًصي   اًفبضغ .   اًطَّ

اكُب  ٌِم فٍ اًسَّر  ضهج امِصّ  ط ، ًظم فٌٙب اًفبضغ كَسُٚحٌلخ ُٕ حسًس ُذل

ضُح ٛاًغظج ٌ٘غ  ُائٌ  ّٜ  اًَف

احّٙ  ٓفؽ  ٔأهفاِسِِمْ   آرصرد فٌح فاحْت  أٛض

 اًطفلُخ ٛاًصََّرفُ  كٌٜ امُؼىل  تصي ، ػذب  ظٜز  جادَ 

و ٜ حُز  ٓعّ ُطيء لاُم ؿٙج صِاب ذفرذط ٘ظ

وايب  ٕٕٔٓ+ٜٕٔٓوزارة     اًطِاتٌِخ  ُب اضذفم ُٕ الأضض ُفطز٘ب   ضتٜ امصَّ

ؼاُب  ِلج، ٜٛ٘ آفطاط تٌٕ ظثٌٌٕ ؿلج امِضّ ـ   ٕٛٔٓوزارة      ُفطز٘ب اً
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رال مع تابيشرح األ

ّ
ة : صو

ّ
 الفني

ّٛعخٌّلدٗغ ٗٓ ظٌذ١دض خٌّلٙضخء فٟ ؿس١ً فٍـ١ِٓ ، ٚ ٠عذضطغ( ٚ ـُٙد ، ٚ ه ّٛعخٌّلٙضخء ٚعًٚصخ فدح ؤَع صِدءُ٘ خٌعٟ  ه

ًِد ِدُغش ظـمٟ خألعى.  ٕٕٕٓوزارة  ُزظٌط  ١ٛ

 ٕٕٔٓوزارة   وُ ِٓ خٌّلٙضخء زظٌٛخ ؤٔفـُٙ وغخِص ٌٍمضؽ ، فىدٔٛخ ودٌٕجَٛ خ١ٌٌّحص خٌالِ٘ص فٟ ؿّدء خٌ٘ال.( ٛ

 ٕٕٔٓ+ٕٛٔٓوزارة     .( خٌمضؽ فٟ ـسدٌٙد ٚك٘دزٙد ظفعشغ ٚظؼ٘ٛ زإزِدٌٙد خٌظ٠ٓ ٠ضخفْ٘ٛ ٕٗٙد ٜ
 

 ًًِب ٖٓ :  دالُخ ث٤ّٖ :  ٔط

    كثخة الذيجاء .:       ؽغَّ ِؽٜبُة ،    عبَد َعذبُة                     ٜٕٔٓوزارة     الّذييج. ٝسدٌح كبدْذ :   
                                                .الخفعة والذخف باب  : ثبِة اُُؼ٠ِ                     .  الطُّمع رفسالذييج الحي   : ٣ٍذ ُدشٍِّح  

  
َُٓنشََّعٍخ ٣ُذُم ُُِٝذش٣ّخ اَُذٔشاِء ثبٌة  : ٛبِد ٖٓ اُ٘ـ ٓب ٣زٞاكن ٝٓؼ٠٘ هٍٞ ؤدٔذ ؽٞه٢ :   ٕط َِّ ٣ٍذ  ٌُ    ث

   .الثامغالبيت         
ّٞس: ّٝمخ اُ ٖط ْٖ ٣ٍذ ُدشٍِّح َدهَّْذ)  : ٤ّخح اُل٘ق ِٓ  ْْ ًَ  ( . ٝػ٠ِ ثبِة اُُؼ٠ِ 

   القجس. ّيةوأيادي الّذيجاء تجّق عميو في سبيل حخ ا العمى بابً  صّػر       
 ؟  دح ، ٝمخ ٤ًق ػّجش اُؾبػش ػٖ رُيؤؽبس اُّؾبػش ب٠ُ ؤٕ اُوذط ٢ٛ ؤسك اُجيُٞخ ٝاُّؾٜب:  ٗط

( تحجث الّذاعخ عغ تزحيات الّذيجاء في سبيل فمدصيغ ، فيؤالء الذيجاء ىع األبصال ، والقجس ٚ،ٛ،ٜ)األبيات 
   بمجىع ، واألقرى رمدىع الجيشي ، وتفتخخ بيع القجس بجباليا وشعابيا.

 ٜٕٔٓوزارة        .ّيةالعاشفة الػشش    ؟اُزبعغ  ك٢ ٝعذإ اُّؾبػش ك٢ اُج٤ذ ٓب اُؼبىلخ اُز٢ ثشصد:  ٘ط
 

ٔٓ-  ُٖ ّْغُ ٚخٌجســــد ُّــــ ٜ ؤٗــــغخُؽ  خٌ  ِفــــًض

 

ْٓ َؿــــــٕد خٌّجــــــِض ب٘ــــــدذُ       ِِــــــ  ١ٍٗٚٙــــــد 

ــد  -ٔٔ  ًِـــــ ــٛالِض َص ــدُذ خٌُسِـــــ ْٓ زـــــ ــ ْْ ٠َىـــــ  ب

 

ــدذُ    ــِص زـــــــ ُّْغ ٌٍجَّـــــــ ــ ُّـــــــ ُٖ خٌ ــد  فدٌجســـــــ

 
  

 
رال مع تابيشرح األ

ّ
ة : صو

ّ
 الفني

ِّغ٘د ٍٗٝ خٌعٟ لّضِٙد خٌج١ق خٌ٘غزٟ ٍٗٝ ؤعى خٌمضؿص ،  ١ّص٠ل١ض خٌّلدٗغ زدٌّٛخلف خٌسٌِٛ( ٓٔ ٚخٌعٌذ١دض خٌعٟ ؿ

ّٛعٚؼغخ٘د ،    ؤزِدٌُٙد خٌّلٙضخُء خٌظ٠ٓ ُػ٠ّٕط ـسدُ٘ٙ زٕٛع خٌّجض ٚخٌّلغف. دؤٗغخًؿ خٌج١ق خٌ٘غزٟ ه
   

ّٟ ، فجسدُ٘ٙ خٌـّغخء خٌعٟ ٔٔ ( بطخ ودٔط خٌِغ٠ك بٌٝ خٌسٌِٛص ال ظعذّمك بٌّد زظعف صِدء خألزِدي ِٓ خٌج١ق خٌ٘غز

    ٕٕٔٓوزارة   ؤًدءض زٕٛع خٌّغف٘ص ٚخٌّلغف ٚخٌلٙدصش ٟ٘ ُغ٠مُٙ بٌٝ خٌجٕص.
ُْٔش   ؤ( :  : ٓب دالُخ ٔط ُٙ اُغُّ  ٜٕٔٓوزارة  .         الجير العخبيّ  ؟  ٝاُججب

ْٖ َع٘ب أُجِذ بٛبُة                     ِٓ  في نيل الذيادة .الذخف العطيع الّخفعة و   ؟  ة(  ٝػ٤ِٜب 

ُٙ  ٓب ٓلشد ) :  ٕط  ٕٕٔٓوزارة    الجبية.  (؟اُججب
 .ّيةالعاشفة القػم  ؟٤ٖ اُج٤ز ٛز٣ٖك٢ ٝعذإ اُّؾبػش ك٢  ٓب اُؼبىلخ اُز٢ ثشصد:  ٖط

يا س أ٘ج ٕاُاُب  ٓفؼٚتصي  فسي ِفًسى اًظٜء اًؼبػم  ػٜٔ س َ ٌّ  اًع 

 

 ٜٕٔٓوزارة 
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ُْٔش(؟ٗط ُٙ اُغُّ  ٕٕٔٓوزارة   : ٓب دالُخ اُزٌشاس ك٢ هٍٞ اُؾبػش : )ٝاُججب

  .فمدصيغ أرض عمى وتزحياتو العخبي الجير دورعمى  تأكيج      
 رذذس اُّؾبػش ػٖ رنذ٤بد اُج٤ؼ اُؼشث٢ ٖٓ ؤعَ اُوذط: :  ٘ط 

 ٜٕٔٓوزارة  (.ٓٔ،ٔٔ)البيتان   رُي ٖٓ اُوق٤ذح. دذد ٓٞاىٖ .ؤ 
ّٞسارًش  .ة   ٛزٙ اُزنذ٤بد ُْ رشد ك٢ اُوق٤ذح.ٖٓ  اف

 م.ٜٛٗٔقّجم الجير العخبّي تزحياتو في معارك القجس ، كسعخكة المصخون ، وباب الػاد      
 ػٖ اُج٤ؼ اُؼشث٢ ػ٘ذٓب روق ػ٠ِ رنذ٤برٚ كذاء ُِوذط.ثٚ ٓب االٗيجبع اُز١ رخشط  .ط 

 الذجاعة . و  الّتفانيفي  ّيةالجور العطيع الحي يزصمع بو الجير العخبي ، ما يتستع بو الجير العخبي مغ قجرة وكفاءة عال
 

ٕٔ-    ْٓ ــ ِِـ ــْضِؽ  ــد ٌٍُمـ ــْضِؽ ِـ ــَر خٌُمـ ــد دس١ـ  ٠ـ

 

ــدُح   ـّـــــــ ِْٕمـــــــــظ  بٌّـــــــــدَن فدٌ  ٠َســـــــــدُذُِ

 
 

 
 ٕٛٔٓوزارة     : شرح البيث

   ظٕعٔغ ِٓ ٠ذ١ّٙد ٠ٚضخفٖ ٕٗٙد.فّد ٌٙد ِٓ ِٕمظ ؿٛخٖ ، ٚؿدددظٙد ٠ـعٕجض خٌّلدٗغ زجالٌعٗ إلٔمدط خٌمضؽ ، 
ُٔخبىت ثــ ) دج٤ت اُوذط ( ؟ ٔط                                                                       ٜٕٔٓوزارة    الحديغ بغ شبلل شّيب هللا ثخاهالسمظ  : ٖٓ اُ
 ٜٕٔٓوزارة   .ّيةوشش عاشفة ك٢ ٛزا اُج٤ذ؟بىلخ اُز٢ ثشصد ك٢ ٝعذإ اُّؾبػش ٓب اُؼ :ٕط  
ٓب دالُخ ثؼش    فبٓذح رغزـ٤ش ثٔذّج٤ٜب. ٢ اُوق٤ذح: ثش اُّؾبػش اُذ٤بح ك٢ أٌُبٕ ، كظٜشد اُوذط ك ٖط  

 عمى استسخار صسػدىا وثباتيا عمى أرضيا.ًجا تأكي  اُؾبػش اُذ٤بح ك٢ اُوذط؟
 

ِْ٘وٍز ( : ٓب ٗط ُٓ  ؟  را رغز٘زظ  ٖٓ هٍٞ اُؾبػش ) 

     وحخصو عمى تػحيج العخب مغ أجميا . مكانة القجس عشج السمظ الحديغ بغ شبلل وسعيو الجائع إلى الجفاع عشيا
ٖٔ-    ٜ ًُْء خٌّـــــــض ِِـــــــ ُٓ خٌعـــــــٟ   خٌّال٠ـــــــ١

 

َٔـــــِغ خٌغـــــدػٞ ِدــــــدذُ       َٔ  ِـــــد ٌٙـــــد فـــــٟ 

 
ــد   -ٗٔ ــٟ ِذِٕعٙـــــ ــضَؽ فـــــ َّ خٌمـــــ ــَغ ؤ   ١ـــــ

 

ــَض٘د  ًُ  ـــــــدزٛخ   ٚدـــــ  هـــــــدزغش  ٚخأل٘ـــــــ

 

رال مع تابيشرح األ
ّ
ة : صو

ّ
   الفني

ِّص ( ٖٔ ّٚ. خٌ٘غز١ّص ٠إؿف خٌّلدٗغ ٌذدي خأل  ٕٕٓٓوزارة     ٍٗٝ خٌغ ُ ِٓ ٗضص٘د خٌىس١غ خٌظٞ ال ٠ش١ف خٌ٘ض
 

ّٛعخٌمضؽ ؿعسمٝ هدزغش ؤِدَ ؤٗضخجٙد ، ٚ( ٗٔ  ٕٕٕٓوزارة.خٌمضؽ فعدش هدزغش ٍٗٝ ِذٕعٙد  ٚلض  دذ ٕٗٙد ؤٍ٘ٙد ه

ُفطز٘ب ػبحخ ٍٛ٘  ػٌح امساح

 اًِوبْ اًٜاػم 

 الأضض اًذبًٌِخ ًثج ًَباُب 

  ٜٕٔٓوزارة+ٕٕٓٔ 

ـِسح ُحٕ حميهِتا اًثلٌس ، اًٜاػم ُسي املسى  كّسض ، ؿأْ  حؼج   حساب  اًثلاء ٛاً

 ٜٕٔٓوزارة  المحتل اإلسرائيلي امللصود بلكمة ) احملية ( : اًلسٛ اًِحرٍ   غٛع امغازي

21



22 
 

 
 
  

ٍّ ػ٠ِ:  ٔط  ٕٕٔٓ+ٜٕٔٓوزارة      (ٖٔفي البيت )   ؟  اُؼشث٤ّخ ؿ٤بة اُٞدذح  ٓب اُج٤ذ اُز١ ٣ذ
َّ ٣ُؾ٤ش اُؾبػش ك٢  ٕط  ٕٛٔٓوزارة   . العخبّية غياب الػحجة ؟ ك٢ ٛز٣ٖ اُج٤ز٤ٖ : بال
 ٜٕٔٓوزارة     ك٢ اُج٤ذ اُضبُش ػؾش .  اُؼشث٤ّخ ّٝمخ دبٍ األٓخ :  ٖط

 عمى الخغع مغ عجدىا الكبيخ الحي ال يخيف العجّو. العخبّية حال األّمة        
 

 ٕٕٔٓوزارة   .ّيةالقػمالعاشفة    ؟ٛز٣ٖ اُج٤ز٤ٖ ك٢ ٝعذإ اُّؾبػش ك٢  ٓب اُؼبىلخ اُز٢ ثشصد :  ٗط
 : ٓب دالُخ اُج٤ذ اُشاثغ ػؾش ؟   ٘ط

 بعث الذاعخ الحياة في القجس .  ( أ
 صسػدىا وثباتيا عمى أرضيا . استسخارتأكيًجا عمى   ( ب

 

 
  تابيشرح األ

َُٙ خٌ٘غذ.( ٘ٔ ِ٘ ْْ ظغّص و١ض خألٗضخء ، ٚظـعٕٙي   ٠شدُر خٌّلدٗغ ـالٌعٗ : ٚوُ دغهط زّٛخلفه خٌؽدزعص ٍٗٝ ؤ
  

َٕ خٌمضؽ خٌذس١سص ٙٔ  خٌؽدزعص ،  هودٌٍُ٘ زّٛخلف ٚوٕطٕٗٙد  طخٌمضؽ ٚصخف٘ سطؤدس : ٠د ِٓ( ٠شدُر ـالٌعٗ آِاًل عـٛ

   ( ٕٕٔٓ+ٜٕٔٓوزارة  ( ٙٔة الفشية في البيت )رّهر ) ال ؿدددض خأللوٝ. ٍمدءعذّمك خٌٕوغ زؿٛف ٠
ُّ كٍُّٙ ٚخـعّ٘ٛخ ، ٠ٚ٘ٛص  ( خٌّلدٗغ ِعفدجً زدٌّـعمسً ، ٠ٚعٍِّٖ بٌٝ  ض  ظ٘ٛص ف١ٗ ص٠دعٚٔ خٌمضؽ بٌٝ ؤٍ٘ٙد ،ٚلض خٌع

  ٕٕٔٓ+  ٜٕٔٓوزارة   ف١ٗ خأللوٝ دغًّخ زةطْ خ.
) ٗبد٣َْذ ، ؤعْٔؼَذ ( ك٢ خيبة أُِي  ًِٔبد ٝػجبساد ٖٓ ٓضَ: ك٢ اُج٤ذ اُخبٓظ ػؾش : اعزخذّ اُّؾبػش ٔط

الجائع إلى السمظ  وسعيعشج السمظ الحديغ ، و  مكانة القجس ، ٓبرا رغز٘زظ ٖٓ رُي؟ -ى٤ت اهلل صشاٙ  –اُذغ٤ٖ 
 ٕٕٕٓ+ٜٕٔٓوزارة   . ، وحخصو عمى تػحيج العخب مغ أجميا عغ القجسالجفاع 

 
        عجم االستجابة لشجاء السمظ حديغ بغ شبلل . ؟ ك٢ اُج٤ذ اُخبٓظ ػؾش : ٓب دالُخ ) ال فذٟ ، ال عٞاة (  ٕط

ٔ٘-  ٜ ــًض ْٓ ال َهـــــ ــ ُْ ٔدص٠ْـــــــَط ٌىـــــ ــ  ٌَٚىـــــ

 

ــٛخذُ   ْٓ ال ـــــــ ــ َْ٘ط ٌىــــــ ُْ ؤؿــــــــّ ــ  ٌَٚىــــــ

 
 ٠ـــــد دس١ــــــَر خٌمــــــضِؽ ٠ــــــد ز١َغَلٙــــــد  -ٙٔ

 

ــد     ٍْمد٘ــــ ــد ٚٔ ٍْمدٔــــ ــٛف َظ ــدُذخٌغِِّؿــــ  دــــ

 ٔٚ-    ٖ ــ ِّـــــ ُِْجع ــٝ  ًُ خٌِذّـــــ ّْ ــ ــضًخ َكـــــ  ٚ ـــــ

 

ــأذُ   ــجِض خأللوــــــــٝ ِــــــ ــضًخ ٌٍّـــــــ  ٚ ــــــ

 

    ضاًرٙب ، كٌِٙب       تطق  برَيكَِا ذرطزز ًٌصٜد صسي َصًسى

  ٜٕٔٓوزارة 

حاُب   اًٜاػلخُفطز٘ب اًِطّحثخ، ٍٛ٘ الأضض  ضحج امِصّ

  ٜٕٔٓوزارة +ٕٕٓٔ 

 ُطظم  أٛة مأُٓب 

  ٕٕٔٓوزارة 

ُٚ  حٍِ احِلمى ٌُ ُٕ ًحٌِٚ أ٘  ُعرِم ؿٍِ مشل اًٜػ
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 ٜٕٔٓوزارة    ؟ك٢ ٜٗب٣خ اُوق٤ذح  ٣ب دج٤ت اُوذط( )هٍٞ اُؾبػش:٢ ٓب دالُخ اُزٌشاس ك:  ٖط 

   داللة عمى تأكيج عبلقة السحّبة التي تخبط جبللتو بالقجس.        
 الثابتة مػاقفوو  العمع  ٣ب ث٤َشَهٜب  ؟ؤ(  ٓب دالُخ :   :  ٗط

ِْوبٛب اُشِّدبُة   ة( ِْوبٗب ٝٗ ٌِٔغ  ٝؿذًا ُِٔغجِذ األهق٠ ٓأُة  ،              عٞف َر ُْٓجز َُ اُِذ٠ٔ  ْٔ   ٝؿذًا َؽ

 أمبًل بالخجػَع لمقجس الحبيبة ، وتحّقق الشرخ بسبلقاة ساحات األقرى.       
 

 ًَ ٖٓ :  ك٢ ٓب اُؼبىلخ اُز٢ ثشصد ك٢ ٝعذإ اُّؾبػش :  ٘ط

ِْوبٛب اُشِّدبُة  ) .ؤ  ِْوبٗب ٝٗ  ٕٕٔٓوزارة   .ّيةالعاشفة الجيش  ؟ (عٞف َر
ٌِٔغ ( )  .ة  ُْٓجز َُ اُِذ٠ٔ  ْٔ  القػمّية. العاشفة ؟ٝؿذًا َؽ
  .الجيشّية العاشفة ؟ٝؿذًا ُِٔغجِذ األهق٠ ٓأُة ( )  .ط 
َّ ٣ؼزٔذ اُؾبػش ك٢ رُي . ٙط  ٜٕٔٓوزارة     : ثذا اُّؾبػش ٓزلبئاًل ثبُٔغزوجَ ، ػال

 ٕٕٕٓ+ٕٕٔٓوزارة  ( ٚٔ+ٙٔبجا الّذاعخ متفائبًل في نياّية القريجة ، في البيت )    
 .  ويعتسج عمى ىّسة الياشسييغ ، وعمى وحجة العخب لشرخة القجس وجسع شسميع تحت راّية واحجة    
 

         

  م.ٕٜٗٔحيجر محسػد شاعخ أردنّي معاصخ، ولج في َحْيفا عام  ػشف ثؾبػش هق٤ذح  سعبُخ ٖٓ ثبة اُؼٔٞد. -ٔ
 اُز٢ ؽـِٜب؟ٓب اُٞظبئق  -ٕ

 عسل في اإلعبلم، ثّع مجيخًا لجئخة الثقافة والفشػن، ثع ُعّيغ سفيًخا لمسسمكة في تػنذ ، ثّع وزيًخا لمثقافة.
 
  ُعخف بقرائجه الػششّية، وبحّدو العحب وأسمػبو الّخشيق. ٓب عٔبد )خقبئـ( ؽؼشٙ ؟  -ٖ
 ٕٕٔٓوزارة  ارًش دٝا٣ٝ٘ٚ اُؾؼش٣ّخ .  -ٗ

   شجخ الّجفمى عمغ الّشيخ يغشي  .أ 
 مغ أقػال الّذاىج األخيخ .ب 
 عباءات الفخح األخزخ . .ج 

 
  ٕٕٕٓ+ٕٕٔٓ+ٜٕٔٓوزارة   .ت الفخح األخزخعباءا  ٓب اعْ اُذ٣ٞإ اُؾؼش١ اُز١ ؤخزد ٓ٘ٚ اُوق٤ذح؟  -٘
 ٕٕٔٓ+ٕٕٓٓ+ ٜٕٔٓوزارة   ٓب ٓ٘بعجخ ٛزٙ اُوق٤ذح ؟ -ٙ

في احتفال  -شّيب هلل ثخاه  -السغفػر لو السمظ الحديغ بغ شبلل  ألقى الّذاعخ ىحه القريجة بيغ يجي جبللة
  م.ٜٓٚٔالجير العخبّي بسشاسبة ذكخى اإلسخاء والسعخاج عام  -لمقػات السدّمحة األردنّية 

  ؟  ٓب أُؾبػش اُز٢ ظٜشد ك٢ اُوق٤ذح  -ٚ

 غ بالقجس . ضيخت في ىحه القريجة مذاعخ الفخخ واالعتداز بالعبلقة التي تخبط الياشسيي     
 
ـّ .  ادزل٠ اُّؾبػش ثزق٣ٞش  -ٛ ّ٘ ّٞ اُ  ػَِ رُي ؟ٓذ٣٘خ اُوذط ، ًٔب ٝسد ك٢ ع

 ىي بػابة السحّبة والّدبلم . .ٕ بسا تسثّمو مغ رمد ديشّي عسيق.  .ٔ
 قّجم الجير العخبّي تزحياتو عمى أسػراىا. .ٗ ضّحى الّذيجاء مغ أجميا . .ٖ

   تعريفّبا شاعرّ+ّج ّ     ّ
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ّٕسعص خٌعٟ ظذضَّض ٚدضظٟ ٚخلعذّط د١دظٟ، ٚؤٗغف ٌّدطخ ؿدءض ٗاللعٟ زٙد بٌٝ طٌه  ؤٗغُف ٌّدطخ ًدق هضعٞ زعٍه خٌ

هض٠مٟ )دـٕٟ(، خٌظٞ ؤدٌغ٘د زّٕدؿسص كفدجٟ ِٓ ِغًٟ، فإٔد ٌُ ؤوغ٘ٙد  خٌذّض خٌّشجً. ال زّض ِٓ ؤْ ؤزغِّٜء

 ظٍه خٌٕسعص، زٍفدفعٙد خٌّلفدفص. ًسدزـسر طٌه خٌّوض٠ك خٌظٞ ظ٘دُف ِٟ٘، ٚػخعٟٔ فٟ ز١عٟ، ِوِذ

ّٔٗ ٘ٛ خٌظٞ خسعدع ٌٙد طٌه خٌّىدْ ؤؿفً ـضخع خٌغغفص، ًٚٚ٘ٙد ف١ٗ ز٘ض ٔؼٕ ٕٗٙد ٌفدفص خٌٛعق   ، ٚخٌلََّسغهذ١خ ؤ

ّٔٗ ٌُ ٠ىٓ  َّ عٗد٠عٙد خٌعٟ ؤظ٘سعٕٟ فٟ ِد ز٘ض، بال ؤ ّٔٗ كغح ٌٟ زذغهٗ خٌّ٘ٙٛص، ٚزّد ٠لسٗ خإلِالء، ِٙد ٚهذ١خ ؤ

 فٟ خٌ٘ضخء خٌظٞ ّٔد ز١ٕٟ ٚز١ٓ ظٍه خٌٕسعص زإٚعخلٙد خٌعٟ ظلسٗ عؿُ خٌمٍر. ًسدؿس
 
   
  
 

                                                                                         وزارة ٕٓٔٛ+ٕٕٓٔ 
 اعزٞد٠ اُوبّؿ ػ٘ٞإ هقزٚ؟ :  ٔط ّْ   ، ألنيا تذبو رسع القمب. صجيقو ىا إليوامغ شكل الشبتة التي أىج  ٓ

ّ٘جزٚ ؟ ٕط   تو  الّشبتة بتمظ صجره ضاق : ٓبرا ٝفق اُوبّؿ رِي اُ   و . حيات واقتحست ووحجت تحجَّ
ّٔخ سثبه ّٝد ٓز٤ٖ ٣شثو اُوبّؿ ثقذ٣وٚ )دغ٢٘(، دَُّ ػ٠ِ رُي. ٖط   : ص

ممفػفة بالػرق  تعاشف حدشي مع القاص خاصة وقت مخضو و زيارتو وإحزار حدشي ىجية )نبتة تذبو رسع القمب(
  الحي أوصاه بأال يغيخ مكان الشبتة.اىتسام القاص بكبلم صجيقو حدشي و والذبخ لرجيقو. 

 ّٞس: ّٝمخ اُ ٗط  ( .رِي اُ٘جزخ اُز٢ رذذد ٝدذر٢ ٝاهزذٔذ د٤بر٢) : ح اُل٤٘خ ق

 الشبتة إندانة تقتحع خرػصية القاص وتتجخل في شؤونو وتتحجى وحجتو. صّػر
 

فٟ خٌسضخ٠ص ٌُ ؤك٘غ زٌغٚعش ٚـٛص ٗاللص دّر ؤٚ زغي ز١ٕٟ ٚ ز١ٕٙد، لض عؤ٠ط ف١ٙد ِجّغص ٚخدضش ِٓ ِٛـٛصخض  

ِّدٌٚص،  ِّْضفإشخٌغغفص، ِؽً خٌىغؿٟ، ٚخٌ ّٛع، ٚخٌشؼخٔص، ؤٚ دّعٝ بُدعخض خٌٚخٌ  ٍٗٝ خٌجضخع. و

ـَّإَ فٟ ٔفـٟ، ِد  ّٕٟٔ ز٘ض ؤ٠دَ، ظّٕسُٙط بٌٝ ِد ٠ؽ١غٖ هّعٙد ِٓ خٌ ََّّغشخٌظٞ ٠جظزٕٟ بٌٝ ِجغص ٔسعص  ١غ ؤ ـَ ُِ 

ُّعمّلغش، ؤٚ عزّد  ُّوفّغش خٌ ّٕذدؿ١ّص ؤٚ خٌسالؿع١ى١ّص، ُظذٍُّك فٟ ؿمف خٌغغفص خٌمدظُ، ؤٚ فٟ خٌجضعخْ خٌ ِؽً خٌّعّدؼ١ً خٌ

 فٟ ظمد١ُٖ ٚـٟٙ، ٚال ؿ١ّّد ظٍه خألسدص٠ض خٌّعمدُ٘ص فٟ ـسٙعٟ ٚفٟ سضٞ؟
 

 

َْ اّرغٔذ ٗظشح اُوبّؿ األ٤ُّٝخ ب٠ُ اُ٘جزخ؟  :  ٔط  ٕٛٔٓوزارة   ث
 عمى  رّػرمثل الكخسي والصاولة والسجفأة والخدانة أو حتى إشارات ال ،يا مجخد واحجة مغ مػجػدات الغخفةرأى في

 الججار ولع يذعخ بزخورة وجػد عبلقة حب أو بغس بيشو وبيشيا.

حً  كحّ  اكذحم َّٜ ُك َٛ فبً  ّٔ ُك َٛ ًح  َٜ ّٔ ٌَز ُك  زََد

 اًٌٍِ ٛاًظعط ػئّ امّسأَم

   ٕٛٔٓوزارة 

َصة  شبترخ ػِط ُمَسمَّ

  ٕٛٔٓوزارة 

ملق  ذٔـط تـسح  حٌِم حُتْ

 ًـسٍٓ ئًٌٚ ظصة جيشبين اًرعبكٌس ٛاًحفط دسز ألذادًس ُلاُح كؼم ثلاطَع

 رسم القلب      الروائي األردني : جمال ناجي قلب نبتة /        الحادية عشرة  الوحدة :
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   و  . الّدَأم في نفدتشّبو إلى ما يثيخه صستيا مغ عشجما   :  ٓز٠ عبءد اُؼالهخ ث٤ٖ اُوبّؿ ٝاُ٘جزخ ؟ ٕط
 ؤؽْش ب٠ُ ٓٞمغ ) اُذٛؾخ ٝاالعزـشاة ( اُز٢ ظٜشد ك٤ٜب أُؾبػش أُٞعٞدح ك٢ اُ٘ـ: ٖط : 

   ..... لى مجخد نبتة مدسخة ما الحي يجحبشي إ 
 ّٞس: ّٝمخ اُ ٗط  ٗجزخ رذِٔن ك٢ عوق اُـشكخ اُوبرْ( . ح اُل٤٘خ ) ق

  .الشبتة إندانة تشطخ بذجة إلى سقف الغخفة القاتع صّػر        
  ٓب دالُخ ًَ ٖٓ :  ٘ط :  ٕٛٔٓوزارة  +ٕٜٓٔ 

ُٔزوّؾشح. ( ؤ ُٔقلّشح اُ  .سػء األوضاع السادية لمقاص   ُرذُِٔن ك٢ عوق اُـشكخ اُوبرْ، ؤٝ ك٢ اُجذسإ اُ
 التقجم في الدغ.األخبد٣ذ أُزوبىؼخ ك٢ عجٜز٢ ٝك٢ خّذ١.     ( ة
 

ّٔٙد ٔسعص  َّ هسدح ب ٍِمص فٟ آْ ًِ٘د، ٟٚ٘ ظذعدؾ بٌٝ ٕٗد٠ص ١ِّٛ٠ص وٟ ظّٕٛ زسِٕٙد خٌـ١ّه، وّد ؤٔٙد ظغ ّٕٟ و ُِْم َِ٘سص ٚ ُِع

ّٕٛع ؤٚ ٠غخ٘د، ٚظجسغٟٔ ٍٗٝ ع٠ّٙد، ٚظ١ٕٔف ؤٚعخلٙد ِٓ خٌغسدع، ؼُ ظـ١ّض٘د ز١ٓ ِّضش ٚؤسغٜ،  ـّعدجغ وٟ ظغٜ خٌ ٍٗٝ بػخدص خٌ

  ؤـؼَ زإٟٔ وغ٘عٙد.
 خ ؤٓٞس ؤصبسد اعز٤بء اُوبّؿ ٖٓ اُ٘جزخ.ػذد صالص  :  ٔط

 تحتاج إلى عشاية يػمية كي تشسػ فتخغسو كل صباح عمى إزاحة الدتائخ ورييا وتشطيف أوراقيا وتدسيجىا كسا أنيا 
  تحتاج إلى مغ يبتدع ليا.

 ؤؽبس اُوبّؿ ب٠ُ عِٔخ ٖٓ اُذوبئن اُؼ٤ِّٔخ أُزؼِّوخ ثبُ٘جبد، ّٝمخ رُي ٕط  : .    ٕٛٔٓوزارة 
 تحتاج إلى الزػء، والخي، والتدسيج،وتشطيف األوراق. . أ

  تجشب نقميا مغ مكان إلى آخخ. . ب
 ّٞس: ّٝمخ اُ ٖط  اُل٤٘خ اُزب٤ُخ :  ق

الشبتة إندانة تشطخ بعيشييا إلى  صّػر ٢ً رشٟ اُ٘ٞس ؤٝ ٣شاٛب: - أ
 .ا يشطخ إلى الشبتةالشػر شخًر  صّػرالشػر و 

   الشبتة إندانة تجبخه عمى سقايتيا. صّػر رججش٢ٗ ػ٠ِ س٣ٜب: - ب
ّْ خٌٕسدظدض خٌعٟ ظ١٘ق صخسً خٌس١ٛض ظذعدؾ بٌٝ ِٓ ٠سعـُ ٌٙد   ِد ؤؼدع  ١ٟٔ، ٘ٛ ِد لغؤظٗ فٟ بدضٜ خٌّوذف، ِٓ ؤ

ًٔد ٌّٛء خٌظٞ ٠س٘ػ خٌذ١دش فٟ ٗغٚلٙد. ؛ ألٔٙد ِشٍٛلدضؤد١د ـّدؿص، ودجٕدض د١ّص ظعٍّمف خالزعـدِص، وّد خٌ  د

ّٟ ؤِدَ ؤوؽغ خألِٛع ُغخفص. )دـٕٟ( خٌظٞ ـدء  ّْ خالزعـدَ ١ٌؾ ِٓ ُسٟ٘، فإٔد ال ؤودص ؤعسٟ كفع ٘ظخ ِد ٠ٕموٕٟ، ؼُ ب

 زٙد ٠٘غف ٘ظٖ خٌذم١مص، فى١ف ٠ّىٕٕٟ خالزعـدَ ٌّجّغص ٔسعص ز١ٍضش؟ 

  ّْ ْْ ؤً٘ٙد سدعؾ خٌغغفص، ٕٗض ػخ٠ٚص صعؾ خٌّ٘دعش، ٌىٓ )دـٕٟ( ؤٚهدٟٔ زإٌّد ؤٔمٍٙد ِٓ ِىدٔٙد؛ أل ًّ ٘ٛ ؤ ًّ د ؤفٌ

 ظغ١١غ ِٛل٘ٙد ؿ١اّصٞ بٌٝ خًِغخع٘د ٌٍّعى١ّف ِٖ خٌّىدْ خٌجض٠ض، ٚلض ال ٠ٕدؿسٙد، فعظزً ٚظّٛض.

 

 

 
 
 

 : ٓب اُخجش اُز١ ؤؿنت اُوبؿ ؟ ٔط

     .  أحياناً  ليا يبتدع مغ إلى تحتاج البيػت داخل تعير التي الشباتات أنّ  مغ الّرحف، إحجى في عشج قخاءتو

ٍ  ضغّ  حصمغين   ذعثٓط

ي  رّّيا  ٛض

  وزارة
ٕٓٔٛ 

 ػلبًرٙب 

 ذٌرلؽ ًلف ثخللّف  غظثٍ  غٌف غَظي 
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ّٕ اُ٘جبربد اُز٢ رؼ٤ؼ داخَ اُج٤ٞد رذزبط ب٠ُ ٖٓ ٣جزغْ  ٕط  ػَِ رُي ؟ُٜب ؤد٤بًٗب  .: ؤػي٠ اُوبؿ عجًجب ٖٓ ؤ

   .عخوقيا في الحياة يبعث الحي الّزػء كسا االبتدامة، تتمّقف حّية كائشات حّداسة، مخمػقات ألنيا
  ارًشٙ. : اػزشف اُوبؿ ثؾ٢ء ٣خّقٚ . ٖط

  .شخافة األمػر أكثخ أمام شفتيّ  أرخي أكاد ال فأنا شبعي، مغ ليذ االبتدام      
َّ ٓشح؟  :  ٗط  دبٍٝ اُوبّؿ ؤٕ ٣زخِّـ ٖٓ اُ٘جزخ ؿ٤ش ٓشح، ٓب اُّغجت اُز١ دكؼٚ ب٠ُ اُزشاعغ ك٢ ً

 دفعو إلى التخاجع: أن صجيقو حدشي أوصاه بأال يشقميا مغ مكانيا  والحي حاول وضعيا خارج الغخفة عشج درج العسارة
   ال يشاسبيا فتحبل وتسػت. ألن تغييخ مػقعيا سيؤدي إلى اضصخارىا لمتكيف مع السكان الججيج وقج

 ؤؽْش ب٠ُ ٓٞمغ) اُذٛؾخ ٝاالعزـشاة ( اُز٢ ظٜشد ك٤ٜب أُؾبػش أُٞعٞدح ك٢ اُ٘ـ: ٘ط  : 
  ٕٕٔٓوزارة     . نبتة بميجة؟فكيف يسكششي االبتدام لسجخد          

 ٓب دالُخ ًَ ٖٓ  ٙط : : 

ّٟ ؤِدَ ؤوؽغ خألِٛع ُغخفص لٛي خٌمدم:   . أ  ٕٕٔٓوزارة   العبػس والتجيع. ؟  ؤٔد ال ؤودص ؤعسٟ كفع
  احتخام الرجاقة ومتانتيا .  ٌىٓ )دـٕٟ( ؤٚهدٟٔ زإٌّد ؤٔمٍٙد ِٓ ِىدٔٙد  ؟  لٛي خٌمدم: . ب
 ّٞس: ّٝمخ اُ ٚط  .الشباتات أشخاصا يدتقبمػن االبتدامة صّػر ًبئ٘بد د٤خ رزِوق االثزغبٓخ (:ح اُل٤٘خ ) ق

 
سالي كٙغ آطخع، خٔع٘لط ظٍه خٌٕسعص، ّٚٔط زّد ٠ٛدٟ زغ سعٙد فٟ خٌعشٍّن ِٓ ١ٗٛذ هّعٙد، ٌٚىٓ ٘ظخ ٌُ ٠ٛلف  

 هغخٟٗ خٌّودِط ِ٘ٙد، فٟٙ ٍٗٝ ؤ٠ّص ددي ودجٓ ٠ضُ٘ د١دظٟ، ٠شغق ٚدضظٟ، ٠ٚعضّسً فٟ ١ِٛ٠دظٟ، ٌّدطخ ال ؤظشٍّن 

 فٟ  غفعٟ؟ ِٕٙد؟ ؤال ٠ّىٓ ؤْ ٠ىْٛ )دـٕٟ( لض ظأِغ ٍٗٝ د١دظٟ زًٛ٘ٙد
  

  
 .انتعذت تمظ الشبتة، ونست بسا يػحي بخغبتيا في التخّمز مغ عيػب صستيا : ٓبرا دقَ ُِ٘جزخ ك٢ ؽٜش آراس ؟  ٔط

  و . ، ويتجّخل في يػمياتويخخق وحجتو ، حياتو يجىع اُقبٓذ ث٤ٖ اُوبؿ ٝاُ٘جزخ .  : ارًش صالصخ ؤعجبة ٖٓ اُقبسع ٕط
 صبسد ك٢ ٗلظ اُوبؿ ػّذح رغبئالد ك٢ داخِٚ . ارًشٛب .  ٖط : 

 ) داللة عمى التخصيط ( .    مشيا؟ أتخّمز ال لساذا .أ 
  ) داللة عمى الذظ ( .  غخفتي؟ في بػضعيا حياتي عمى تآمخ قج( حدشي) يكػن  أن يسكغ أال .ب 
 ّٞس: ٓبرا  ٗط  يتجخل باآلخخيغ ويبقى عشجىع وال يغادر .الشبتة  بكائغ حي  صّػر  اُوبؿ اُ٘جزخ ؟ ف

 
ْٓ ٠ـعغغق خألِغ ؤوؽغ ِٓ ؼد١ٔص    ـّدق، بٔٙد سلٕص ِٖ ُغخٚظٙد، فّىغُض: ٌ ـّـُط ظٍه خٌ  د١ٓ خلعغزْط ٠ضٞ ِٓ ؿدلٙد، ظذ

ـّدق، دغوص ٚخدضش ٚخعظدح ِٕٙد.ٚخدضش، ؤص٠غ ٠ضٞ، فإلوف   خٌ

ّٕٟٔ ِمضَ ٍٗٝ خعظىدذ فٍ٘ص ظٕعّٟ بٌٝ ؿٍـٍص ـغخجُ لعً خٌّٕفؾ،  لٍّسط خٌفىغش فٟ عؤؿٟ، فعّٛهٍط زـغٗص بٌٝ ؤ

ظغخـُ٘ط، ٚظٕٙضُض، ٚـٍـُط ٍٗٝ خٌّم٘ض، ًٚٚ٘ط وّفٟ ؤؿفً فىٟ ِذّضلًد زذ١غش ٚلٍك. فٟ ظٍه خٌٍذٔص عؤ٠عٙد ظلغجّر، 

ّٟ ظفعّغخْ ٗٓ خزعـدِص  ١غ ِفِٙٛص،ٍٗٝ خأللً ٚظٌّٛضض ألٚعخلٙد  ١ْٗٛ،١ْٗٛ وؽ١غش ؤسظض ظغخلسٕٟ زذظع،فٛـحط زلفع

 زدٌٕـسص ٌٟ.

 ًفبظئ زّ٘ ًسهُ  

  ٜٕٔٓوزارة 

ي  دطق  خيصق  ًذطِة ًٛثلى ٛلا ًٛع
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ـَّ  ًّ ؿدٗص، دّعٝ وْضُض ؤعٜ ز١ٕٟ٘ خٌّجّغصش و١ف ظعفّعخ ؤٚعخلٙد خٌجض٠ضش، ٚو١ف ظعس ًّ ٠َٛ، و ـّغ٠ٖ و ّٛ٘د خٌ عخلسط ّٔ

خألٚعخق ٚخٌسغخُٗ خٌجض٠ضش، ٚوؽ١غًخ ِد ؿُّ٘ط هٛظٙد، هٛض خٌِمِمص  وّف آص١ِص، ٚد١ٓ ؤهذٛ فٟ خٌّوسدح، ؤظفّمض ِؽً

خٌشدفعص ٌألٚعخق فٟ ؤؼٕدء ظفّعذٙد فٟ خٌّوسدددض خٌسدوغش. ٌٚمض ؤ٠مْ طٌه خٌّوٛض فٟ ؤّٗدلٟ فغدًد ُف١ًٌّٛد، ًٚسُِط 

   ٔفـٟ طخض ِغش ٚؤٔد خزعـُ ٌٙد.

  
 محاولة القاص عمى الّتخمز مغ الشبتة .  : ٓبرا رغز٘زظ ٖٓ اُلوشح األ٠ُٝ  ؟ ٔط
َّ ٓشح؟دبٍٝ اُوبّؿ ؤٕ :  ٕط  ٣زخِّـ ٖٓ اُ٘جزخ ؿ٤ش ٓشح، ٓب اُّغجت اُز١ دكؼٚ ب٠ُ اُزشاعغ ك٢ ً

 ما دفعو إلى التخاجع: أيقغ أنو مقجم عمى ارتكاب فعمة تشتسي  فكخ أن يقرف ساقيا ليختاح مشيا. خبلل شيخ آذار     
   إلى سمدمة جخائع قتل الشفذ وشعخ بأن الشبتة تخاقبو بححر.       

 اُزشدد ( اُز٢ ظٜشد ك٤ٜب أُؾبػش أُٞعٞدح ك٢ اُ٘ـ: ٓٞمغ: ؤؽْش ب٠ُ  ٖط ( 
  تخاجعت ،وتشيجت،وجمدت عمى السقعج". "قمبت الفكخة في رأسي،

 اُلشح ( اُز٢ ظٜشد ك٤ٜب أُؾبػش أُٞعٞدح ك٢ اُ٘ـ: ؤؽْش ب٠ُ ٓٞمغ ٗط ( 

 " فػجئت بذفشي تفتخان عغ ابتدامة غيخ مفيسػمة، عمى األقل بالشدبة لي". - أ

 ولقج أيقع ذلظ الرػت في أعساقي فخحا شفػليا،وضبصت نفدي ذات مخة وأنا أبتدع ليا ". " - ب
  

ٍّٞ ب٣جبث٢ّ ٝامخ ٗ ٘ط ّٞس ؤدذاس اُوّقخ . : ثذا ػ٠ِ اُوبّؿ رذ  ٕٕٕٓوزارة   ث٤ّٖ ٓالٓذٚ.ذٞ اُ٘جزخ ٓغ ري

 . فػجئ  بذفتيو تفتخان عغ ابتدامة غيخ مفيػمة تجاه الشبتة  -
  . أخح يخقب نسػىا الدخيع كل يػم كيف تتفتح أوراقيا الججيجة وكيف تتبدط مثل كف آدمية  -
كان يتفقج األوراق والبخاعع الججيجة وكثيخا ما كان يدسع صػتيا صػت الصقصقة الخافتة لؤلوراق في في الّرباح  -

 أثشاء تفتحيا في الرباحات الباكخة.
 ػدىا ويخغب في بقائيا.أن القاص أخح يعتاد عمى وج   ما سببو ؟ . أ

  أخحت تشسػ سخيعًا بعج أن تػافخت ليا أسباب العشاية اليػمية.  ما أثره في الشبتة؟  . ب
 تقّبل اآلخخ شيء ضخوري في حياتشا ؟  االخ٤شحٓبرا رغز٘ظ ٖٓ اُلوشح  :  ٙط  . 

 
، ّٔط ٚظٛخٌط ٌٙد ؤٚعخق ـض٠ضش ، ؤٚعخق سٌغخء ٠دٔ٘ص ، ٚد١ٓ زٍغط ِٕعوف خٌجضخع، صّذ خٌشالف  ٚفٟ خأل٠دَ خالدمص 

ـّْٙط بٌٝ  ١غ ِد ؤع٠ض، ٔذٛ خٌٕدفظش.  ز١ٕٕد ِٓ ـض٠ض، فإٔد ؤعصُض ظٛـ١ٙٙد ٔذٛ خٌسدذ وٟ ظىـٛ ٠ـدع خٌجضخع، ؤِد ٟ٘ فعٛ

ُٕمٙد زغفك ٔدد١ص خٌسدذ، ؼُ ٘ضّؤْض ٔفـٟ، ؤِـىُط عؤؿٙد، لٍُط وّٓ ٠شدُر خِغؤش: ِٓ ٕ٘د ؤ  ُٗ ٠ّعٙد خٌ٘ؼ٠ؼش، ٠ٌٛٚط 

ّّٔد ظٕٔغ بٌٝ خٌٛعخء. ـّٗ ٔذٛ خٌٕدفظش، فسضْض وإ  عزِعٗ زش١َ ِعَّوً زذدفص طٌه خٌسدذ. ٚز٘ض ؤ٠ّدَ، ٗدص عؤؿٙد ٠عٛ
 

 
 

بأدطط  ٓٙس حهنس ًٓ ب أٛ ُحع ًِ ٖ أً ِس  َُ َفَؼٚ تلس   ُِلٕ أًـط  حسق حمّسكاً  َٓ

 ذِِس كٔلٙب ٛذطذفم  شرة جرشئبّ 

   ٕٕٔٓوزارة+ٕٕٕٓ 

 ذثرؼِبْ  فرط  ثفرّتان

 اًؼبهٔخ  دفز اخلافذة 
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 اُّقلبد ا٥ر٤خ:، ٝرج٤ّٖ أل١ّ األُٞإ رغزؼَٔ اُؼشث٤ّخ ٝسد ػجبسح )خنشاء ٣بٗؼخ( ُػذ ب٠ُ ؤدذ ٓؼبعْ اُِّـخ :  ٔط 

  األخزر : ا٤ُبٗغ ،  األسهد :اُذبُي   ،األزرق  :اُّقبك٢ ، األحسر :اُوب٢ٗ ، األبيض: اُ٘بفغ ، األصفر: اُلبهغ
 :  ٓب ٛٞ اُخالف ث٤ٖ اُ٘جزخ ٝاُوبؿ ؟  ٕط

  .الشافحة نحػ خيج،ي ما غيخ إلى فتػّجيتْ  ىي أما الججار، يدار تكدػ كي الباب نحػ تػجيييا ادأر  ىػ
 ٓب دالُخ  ًَ ٖٓ :  ٖط : 

 ) ٝك٢ األ٣بّ االدوخ ، ٗٔذ ٝرٞاُذ ُٜب ؤٝسام عذ٣ذح ، ؤٝسام خنشاء ٣بٗؼخ ( ؟  -ٔ
 والقاص.ان ىشاك تػافق بيغ الشبتة ك 

 ) ٣ُٞذ ُػُ٘وٜب ثشكن ٗبد٤خ اُجبة، صْ سثيزٚ ثخ٤و ٓزَّقَ ثذبكخ رُي اُجبة( ؟  -ٕ

 . الّتدمط والّتجبخ ، أو عجم رغبة القاص في التغييخ   
   عجم الخضى والخغبة بالحخية . ) ٝثؼذ ؤ٣ّبّ، ػبد سؤعٜب ٣زّٞعٚ ٗذٞ اُ٘بكزح، كجذْد ًإّٗٔب ر٘ظش ب٠ُ اُٞساء ( ؟  -ٖ
 ّٞسّٝمخ اُ ٗط  اُزب٤ُخ : اُل٤٘خ ق

 .       عمى خبلف مع القاص الشبتة إندانة صّػر . د٤ٖ ثِـذ ٓ٘زقق اُجذاس دة اُخالف ث٤٘٘ب ٖٓ عذ٣ذ ( ؤ
 الشبتة إندانة تشطخ إلى الػراء . صّػر  . كجذْد ًإّٗٔب ر٘ظش ب٠ُ اُٞساء ( ة

 
 ًّ ًٝ ِسٙ ، ٚال ؿ١ّّد د١ٓ لّضعض ؤٔٙد ؤعخصض زذغوعٙد ظٍه ٌفط خٔعسدٟ٘ ٚظظو١غٞ دهذ١خ ؤْ خٌّلٙض ؤؼدع فٟ ٔفـٟ ؤؿ

ًَ ز١ٕٕد، ٌىٓ، ٌّدطخ  ًِزدٌّعفدُ٘ خٌظٞ دَو ّْ خٌّـددص خٌّعسّم١ص د ال ظـعج١ر ٌغ سعٟ؟ ٍٗٝ خأللً بوغخ ال٘عّدِٟ زٙد، ؼُ ب

ّٛ٘د ٚخِعضخص٘د، فٟٙ ِألٜ زدٌ ّٛعِٓ خٌجضخع دعٝ خٌٕدفظش ال ظـعٛٗر ّٔ  .و
 
ُٕمٙد زغفك ٚظو١ُّ، ٌىّٕٙد ٘ظٖ  ُٗ  ّٟ ـّ خٌّّغش زضض ؤوؽَغ هالزص ٚبهغخًعخ ددٌُٚط ٌ ٗ ٔذٛ خٌٕدفظش، ٚد١ٓ لـط ٍٗٝ خٌعٛ

ًٍددزٟ٘ ؤه ُٕمٙد ظغظجف، ؤـً، ٌمض خعظجفط ِغظ١ٓ.١ٍٗٙد ل١ٍ ُ٘ ـُْط ز  ، ؤدـ
 
ُٕك خعظجفط ز١ٓ ؤهدزٟ٘ ِؽً ؿّىص د١ّص، خػَصْص  ُ٘ ٍٗٝ  ُض بهغخًعخِٓ خٌّو٘ر ؤْ ؤفُٙ ؤٚ ؤّهضق ِد دضغ، ٌىٓ ظٍه خٌ

 ظٕف١ظ ِد زضؤُظٗ، ٚز١ّٕد ؤددٚي ؼ١ٕٙد ٔذٛ خٌسدذ زةهغخع، بط زٙد ظٕىـغ.
 

ًِدٞ ؿّ٘عٗ ٌذٔعحظ  ؤكسٗ زوٛض وـغ ّٗٔص زلودْ خٌّوٛض خٌظ فٟ  فٍص ِٓ  غ٠ّص، ٚصّٕٟ٘ ك٘ٛع ِٓ خعظىر ـغ

ًَ ز١ٓ ؤهدزٟ٘، ٌُ ؤصع ِدطخ ؤفً٘ زٗ، ظٍّفطُّ دٌٟٛ  ِّد عؤؿٙد فٔ ِّز ٠ضٞ، ؤ ـّدجً خٌظٞ ّٔؼ ِٓ ِىدْ خٌىـغ ٌ ّٕدؽ، ٚخٌ خٌ

ًٔدظغخـ٘ط لضِدٞ ٔذ زُظٗغ، ضٞ، فعذُط خٌسدذ، ٚ دصعُض ٚبْط ؿمَ خٌغؤؽ ِٓ ٠ ظّعّٕٟٙ، ٛ خٌٛعخء، عؤ٠ط فٟ خألٚعخق ١ٗٛ

ّٔفُط ِـدِدظٙد زمِ٘ص ِٓ خٌمّدف خٌّسٍٛي،  خٌس١ط. ٌُ ظِّي ؿٜٛ ؤ٠دَ ل١ٍٍص دعٝ طزٍط ؤٚعخلٙد، ددٌُٚط بٔمدط٘د، ٔ

ـّعدجغ ٚخٌٕٛخفظ، ٌىٓ ودٔط ؤكسٗ ز٘ؼ٠ؼ ٠غ٠ض خالٔـذدذ ِٓ د١دظٟ زوّط ِٛـٖ.     ع٠ٚعٙد زذغم، فعذط خٌ

   
   .يسابالّتفاىع الحي حَرَل بيش هوتحكيخ  القاص أرادت بحخكتيا تمظ لفت انتباهر٘ظش ب٠ُ اُٞساء ، ُٔبرا ؟ : اُ٘جزخ ًبٗذ  ٔط
 .  اأسًى مبيسً  القاص السذيج أثار في نفذ اُوبؿ ػ٘ذٓب ًبٗذ اُ٘جزخ ر٘ظش ُِٞساء ؟ٗلظ  ؤصبس ك٢  را: ٓب ٕط

 غٌط ٛاطح تّٙ مهبم حعْ أسي،أػٜ ٔأىس أٛظس،أحسس شٜض  ٔأاثر

 فرٍ ٛشٔى  ًٜي لّ  ذرؼم ٛكج جس خوغب ؿِس ، ظصة  ًفز مفت

 ًٔصرف ػحج اوسحاب كؼَط ٛػبي. ٓعظ ىزّ  كسَ آرثبٖ غفٍ غفةل
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 : ٓبرا ًبٕ سّد اُوبؿ ٖٓ ٝساء كؼِزٚ ؤٝ ٓب ٢ٛ ٝعٜخ ٗظشٙ ٖٓ ٝساء كؼِزٚ اُغبثوخ ؟  ٖط

 ا . بي الىتسامي إكخاماً  األقل عمى لخغبتي؟ تدتجيب ال لساذا ( أ
   .رّػربال مؤلى فيي وامتجادىا، نسّػىا تدتػعب ال الشافحة حتى الججار مغ الستبّقية السداحة إنّ  ( ب

 ٓب دالُخ ًَ ٖٓ :  ٗط : 

ّٞسثبُ ٓألٟأُغبدخ أُزجّو٤خ ٖٓ اُجذاس  .أ   .  ذكخيات القاص الكثيخة :ق
ُ٘وٜب ثشكن ٝرق٤ْٔ .ة    االصخار والتعّشت  . : دبُُٝذ ٢ُّ ُػ
 الحخية والبقاء . :  ٌُّٜ٘ب ٛزٙ أُّشح ثذد ؤًضَش فالثخ ٝبفشاسًا ػ٠ِ اُزّٞعٚ ٗذٞ اُ٘بكزح .ط 
  . الزعف والخػف:  رشرجق، ؤعَ، ُوذ اسرجلذ ٓشر٤ٖٝد٤ٖ هغذ ؤفبثؼ٢ ػ٤ِٜب ه٤ِاًل، ؤدغْغُذ ثُؼُ٘وٜب    .ز 
  التدمط والتجّبخ . :  اصَدْدُد بفشاسًا ػ٠ِ ر٘ل٤ز ٓب ثذؤُرٚ   .ٗ 
 االصخار والتعّشت  . :  ٝث٤٘ٔب ؤدبٍٝ ص٤ٜ٘ب ٗذٞ اُجبة ثةفشاس، بر ثٜب رٌ٘غش   .ٛ 
  الشجم . :  ٝد٢٘ٔٛ ؽؼٞس ٖٓ اسرٌت عشًٓب ك٢ ؿلِخ ٖٓ اُّ٘بط   .ظ 
    اليخوب مغ الػاقع ، وعجم تحسل وقع السريبة  . :  ٝؿبدسُد اُج٤ذكزذُذ اُجبة،   .ح 

 :  ؤساد اُوبّؿ ؤٕ رغ٤ش اُ٘جزخ ك٢ ىش٣ن، ٝؤسادد اُ٘جزخ ؤٕ رغ٤ش ك٢ ىش٣ن آخش: ٘ط

   )ٜٓ٘ٔب ػ٠ِ سؤ٣ٚ؟ؤ َّ  ُٔبرا ؤفّش ً
 أراد ليا أن تتػجو نحػ الباب ألن السداحة الستبقية مغ الججار حتى الشافحة ال تدتػعب نسػىا وامتجادىا  : اُوبؿ

 وكأنو ال يخيجىا داخل بيتو ويخيجىا أن تشسػ خارجو أو أن تخحل عشو. رّػرمؤلى بال فيي
  .و كأنيا تخيج البقاء والحياة أرادت التػجو نحػ الشافحة: حيث الزػء واليػاء  : اُ٘جزخ

 ٕٕٔٓوزارة  .  الصخفيغ سيؤدي إلى كارثة تعّشترا رغز٘زظ ٖٓ رُي ؟ ٓبة( 
 
 ؤؽْش ب٠ُ أُؾبػش اُزب٤ُخ أُٞعٞدح ك٢ اُ٘ـ :  ٙط : 

 تخاجعت قجماي نحػ الػراء .  ٓٞمغ) اُزشدد(  : .ؤ 
 .الحي نّد مغ مكان الكدخ لصخ يجي دائل الشاس،والمغ ارتكب جخما في غفمة مغ  ودىسشي شعػر ٓٞمغ )اُ٘ذّ(: .ة 
 .حياتي مغ االندحاب يخيج بعديد أشبو كانت     .  إنقاذىا حاولت ٓٞمغ )اُ٘ذّ(: .ط 

  
 ػ٠ِ رُي ٖٓ اُوّقخ. ٚط ٍّ  : ه٤َ: "ك٢ اُؼجِخ اُّ٘ذآخ ٝك٢ اُّزإ٢ٗ اُّغالٓخ". ارًش ٓب ٣ُذ

 العجمة واضحة في مػقف القاص مغ الشبتة، فقج أراد التخمز مشيا غيخ مخة وفي السخة األخيخة قدت أصابعو  أوًلا :
 .  عمى عشقيا فانكدخت

ا :
ا
دىسو شعػر مغ ارتكب جخما في غفمة مغ الشاس بعج أن كدخىا ثع حاول إنقاذىا  ا عشجماالشجم ضيخ واضحً  ثاني

  بتشطيف مداماتيا بقصعة مغ القساش السبمػل ورييا وتعخيزيا لمزػء.
 الػاقع السؤلع لئلندان بدبب سمػكو .ٓبرا ٣ُّٞمخ ُ٘ب اٌٗغبس اُ٘جزخ ٝعوٞىٜب ؟ :  ٛط  

  
 ٜٕٔٓوزارة  .  خيإٙ . ؤؽش ب٠ُ رُيفالح ب: دبٍٝ اُوبؿ اٗوبر اُ٘جزخ ، ٝ ٜط

 حاولُت إنقاذىا، نّطفُت مداماتيا بقصعة مغ القساش السبمػل، رويتيا بحخص، فتحت الّدتائخ و الشػافح .
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 ؤٝ  : ٓبرا ٗغز٘زظ ٖٓ اُلوشح اُّغبثوخ هجَ اٌٗغبس اُ٘جزخ ٝعوٞىٜب ؟ ٓٔط 

 )اُذش٣ّخ دن ىج٤ؼ٢ ُإلٗغبٕ( ٗبهؼ ٛزا اُوٍٞ ثؼذ كٜٔي ُِوّقخ  .       

   تخك اآلخخيغ يسارسػن حخيتيع كسا يذاءون ، وال نزغط عمييع ، أو نقتحع حياتيع ما لع ُتؤذنا حخيتيع .  
ًّ ٠َٛ ظوفّغ ؤٚعخق ـض٠ضش، ؼُ ظجّف ٚظـمَ، ٌُ ٠سَك ؿٜٛ ؤ ودٔٙد ع٠ًٚضخ  خع٠ًٚض خٌعٟ خؿّٛصض، خهفّغض ؤٚعخلٙد، و

ُّ ٠ـمَ ٍٗٝ خألعى فجإش فٟ بدضٜ ١ٌدٌٟ ؤ٠ّدع، ف١٘ٛص خٌجضخع  ٚزضض ِؽً ؤطعٕ ؿٛصخء ٌٕ٘ىسٛض سغخفٟ ٠علّسػ زجضخع، ؼ

ِؽٍّد ودْ، ِعمّلغًخ ِوفّغًخ، ٚٗدع٠ًد، ؤِد ؤٔد فمض صّ٘عٕٟ ع سص ـدِذص،  ١غ ِفِٙٛص زغئ٠ص طٌه خٌّوض٠ك )دـٕٟ(، ٌّدطخ 

             ىسٛض فٟ ؿىْٛ ظٍه خ١ٌٍٍص ِٓ ؤ٠ّدع؟خكعْمُط ب١ٌٗ د١ٓ ؿمَ خٌٕ٘

  
  د٤ٖ عوو اُؼٌ٘جٞد ك٢ عٌٕٞ رِي ا٤ُِِخ ٖٓ ؤ٣ّبس ( ؟ٗغزذٍ ٖٓ هٍٞ اُوبؿ  را : ٓب ٔط (    ٜٕٔٓوزارة 

  مػت الشبتة.
  ٣ٞد٢ اعزخذاّ اُوبؿ ُلظخ )ػٌ٘جٞد( ك٢ ٜٗب٣خ اُوّقخ؟ ٕط َْ  ٕٕٔٓ+ٜٕٔٓوزارة   : ث

  ومات .  يتذبت بالججار ثع ىػى وسقطشكبػت بالحياة فقج كانت الشبتة مقاومة متذبثة بالحياة كعوالّتسّدظ  التذبت     
  رُي  ٖط ٍّ َّ ٣ُذ  ؟: اؽزبم اُوبّؿ ك٢ ٜٗب٣خ اُوّقخ ب٠ُ سئ٣خ فذ٣وٚ )دغ٢٘(، ػال

 أسفو ونجمو عمى مػت الشبتة وكأنو يخيج نبتة أخخى مغ صجيقو حدشي بجل تمظ التي ذبمت. .أ 
ربسا يكػن قج عاوده السخض  ج.  شعػره بالحنب لسا حل بالشبتة وخجمو مغ صجيقو الحي أوصاه بالعشاية بيا.  .ب 

    بعج سقػط الشبتة  فاشتاق لخؤية صجيقة ليعػده ويصسئغ عميو حامبل بيجه نبتة تذبو تمظ التي سقصت.
 ٜٓ٘بٛبِد   : ّٝظق اُوبّؿ ػ٘بفش اُذشًخ، ٝاُقٞد، ٝإُِٞ ك٢ اُوّقخ: ٗط َّ  فهم اإلجابة فقط  (())  : ٓضباًل ٌُ

 
 اُذشًخػ٘قش 
  ٕٕٓٓوزارة 

 ػ٘قش إُِٞ

  ٜٕٔٓوزارة 
 ػ٘قش اُقٞد

كان الرػت الحي سسعتو أشبو  صفخت أوراقياأ عمى السقعج جمدت ونست انتعذت تمظ الشبتة،
 أغرانيا التي اسػدت تػجيت إلى غيخ ما أريج لػيت عشقيا برػت كدخ عطسة بذخية

صػت  وكثيخا ما سسعت صػتيا ، ايعػد الججار مرفخً  تدقط سقط الخأس مغ يجي
 في الججران السرفخة اقتخبت يجي مغ ساقيا تذخئب الصقصقة الخافتة لؤلوراق

     تحددت تمظ الداق
 ُؼ٘بفش اُذشًخ ٝإُِٞ ٝاُقٞد ٖ اُو٤ٔخ اُل٤ّ٘خ ث٤ّ:  ٘ط . 

 . ة أوضح وأصجقرّػر والتأثيخ فيو ، ونقل أفكار القاص بتقخيب السعشى مغ نفذ السمتقي   
 

ِْ ٛذٍِٙ  ؿثض روًًسا  اصثح ًٜٓٙب أػٜز ػٜز  اسودت كٌٌلًا كٌى ذأ

 غطًج ُٛس٘ف  دطف دصايف  ٜٕٔٓوزارة  ذِِؼى تلٜح ؿثض جضبّر

 ٘سٛء  ػوٕ  سكون  سرًلخ  ظِح جاحمة
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 ث٤ّٖ ػ٘بفش ٛزٙ اُوّقخ . :  ٙط 

        مغ شيخ آذار إلى شيخ أيار.الزمان:  .ٔ
  مشدل القاص.السكان :  .ٕ
 .            الشبتة، القاص الشامية: الذخهص .ٖ
     ٕٕٕٓوزارة   حدشي صجيق القاص. الثابتة الذخهص .ٗ
  مغ البجاية إلى الشياية . العبلقة بيغ القاص والشبتة التي مخت بسخاحل وتحػالت الحدث:  .٘
 انكدار عشق الشبتة عشجما رفزت التػجو نحػ الباب.ذروة التأزم :  .ٙ
 مػت الشبتة واشتياق القاص إلى رؤية صجيقو حدشي.الحل:  .ٚ

 
    

ّٞسٓبرا ٣: ٔط   اُوبّؿ ك٢ هّقخ )سعْ اُوِت( ؟ ق
   .العبلقة التي نذأت بيشو وبيغ نبتة تذبو رسع القمب أىجاىا إليو صجيقو لذفائو مغ السخض  رّػري

  .  الشبتةاّص و عشرخ الّرخاع بيغ الق : ٓبرا ثشص ك٢ اُوّقخ ؟ ٕط
   . ، وقالب قرري جسيل في حبكة قّجميا القاّص بزسيخ الستكّمع : ٤ًق هّذّ اُوبّؿ هقزٚ ؟ ٖط
 : هّذّ اُوبّؿ ك٢ دجٌخ هقزٚ ثن٤ٔش أُزٌِّْ . ػَِ رُي ؟   ٗط

  .لتكذف مدؤولية اإلندان في تحقيق الّدعاده لشفدو ولسغ حػلو      
  ٜٕٔٓوزارة    ثؼذ اُقشاع ث٤ٖ اُوبّؿ ٝاُ٘جزخ ؟ اُّغؼبدح: ٤ًق رزّٔضَ  ٘ط

 .ع، وال يتدّخع في اّتخاذ قخاراتواآلخخيغ، ويتكّيف معيتتسثل في أن يتخك اإلندان اآلخخيغ يسارسػن حّخيتيع، وأن يقبل 
 

 جسال ناجي روائّي وقاّص أردنّي.  كاتب الشص .بف عرّ                               
 
  رئيذ سابق لخابصة الكتاب األردنييغ.ب.    . عزػ اّتحاد الكّتاب العخبأ.  ؟  ٓب أُ٘بفت اُز٢ رٞاُٜب اٌُبرت -ٔ

 نال عّجة جػائد محمية وعخبية كان آخخىا جائدة الجولة التقجيخية لآلداب   ارًش اُجٞائض اُز٢ ٗبُٜب اٌُبرت. -ٕ
 م.ٕٙٔٓم/ األردن، وجائدة السمظ عبجهللا الثاني لئلبجاع األدبّي ٕ٘ٔٓ                             

 ارًش األػٔبٍ األدث٤خ ٌُِبرت. -ٖ

 .األدبّية تخجع عجد مشيا إلى لغات أجشبّيةلو مجسػعة مغ األعسال   .أ 
 ومغ رواياتو:  .ة 

  عشجما تذيخ الحئاب .ٖ مخّمفات الدوابع األخيخة .ٕ الصخيق إلى بمحارث .ٔ
 مغ مجسػعاتو القررية: و  .ط 

   ما جخى يػم الخسيذ .ٖ رجل ببل تفاصيل .ٕ رجل خالي الحىغ .ٔ
 ٕٕٓٓ+ٜٕٔٓ+ٕٛٔٓوزارة  الخسيذ.ما جخى يػم    ٓب أُجٔٞػخ اُوقق٤خ اُز٢ ؤخزد ٜٓ٘ب ٛزٙ اُوقخ؟  -ٗ
 

با كاتبّ  تعريف 

ّ    ّ ج 
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ـََص خألَصذِ     -ٔ َّد ََُذـــــد ِزـــــَه ٠َـــــد َهـــــ  َِـــــدَطخ 

 

ــَغذِ    َ٘ــــ ــِص خٌ َٕــــ ــَضخِح خْز ِْــــ َْٚض ِزَإ ــَض ــال َكــــ  َ٘ــــ

 
َٙـــــد      -ٕ ٌَ ّْـــــَط  ـَ َٚ َِـــــَه َؤْدـــــَضخغ   ْٛ َٔ َُـــــدَع   ؤ

 

ــرِ     ََٛهــــ ٌْ ِّ ٚخ ــ َٙــــ َٓ خٌ ــ١ْ ُْٕفُز َزــــ ــ ــطَّ َظــــ  َفِســــ

 
ٖ-   ِٗ ــ ــَط ِزــــ َْ٘ؽــــ ــد َز َِــــ ــضٜ  ْٔــــ ــُص َؤ ُْ٘غِز١َّــــ ١ٌَْ  َٚخ

 

َّــــَغذ   َٓ خٌ ْٚ َكــــْضًٚخ ِــــ ِْ َؤ ٌُْذــــؼ َٓ خ ِِــــ  َكـــْجًٛخ 

 
ٗ-  ِٗ ــ ٍّــــ َٓ خٌ ــ ِِــــ َٗــــــص ُعٚح   َٔدِػ  َّ ــ  َؤْد١َــــــْط ُوــــ

 

ــرِ   ٍَـــــ َّ ُِ  َّ ــ ــْط ُوـــــ َٚآَظـــــ  ِْ ــد َٓ خٌَس١َـــــ ــ  ِِـــــ

 
ــد   -٘ َٙـــ ُ٘ ِْٛل َِ  َِ ــد َّـــ ًِ خٌَس ــ َِـــ َٓ خأَل ــ ِِـــ ــٝ  َ٘ـــ  َؤْػ

 

    َٓ ــ ِِـــ ــٝ  ٍَـــ ــد َؤْد َٙـــ ِٓ ٌَْفد ــْغُؽ َؤ ـَـــ ــَغِذَٚ َّـــ  خٌ

 
ــد   -ٙ َٙــــ ــْذَغخِء ٠ُِٛلٔ ــِص خٌوَّــــ َٕٝ ِزإْسِس١َــــ ــ  َْٚؿــــ

 

   َٓ ــ ِِـ ّْـــؾ   ٘ ْٚ ِّْؾ َؤ ــ َٓ خٌلَّـ ــ ِِـ   ٟ ــ ــِٙرَْٚدـ  خٌلـ

 
ــَذصً   -ٚ ُِْفِوـــــ  ِْ ــْغآ َُٛع خٌُمـــــ ــ ــْط ُؿـــــ َّـــــ ٍَّ  َظَى

 

ٌُـــــــِر  َِـــــــدِح ٚخٌُم  َفَإْؿـــــــَىَعْط َهـــــــَشَر خأَلْع

 
َٙد     -ٛ ُٓ َؿـــــدَصِظ ــ َٚخْزـــ ــُغ ُلـــــَغ٠ْق   ََ َس١ْـــ ــد  ََٚلـــ

 

َ  ٚفـــــٟ َصؤِذ  َٗـــــْؼ ِٗ فـــــٟ  ٍّـــــ ٌَـــــٝ خٌ ُٗٛ ِب  ٠َـــــْض

 
ــَجطْ    -ٜ ـِــ ُٔ  ْٛ ــ ٌَــ ــٟ  َْٛكــ ِّ خٌ ِّ ــ َ٘دكــ ــك   ِِــ ْٕ َّ  ِز

 

   ًُ ُٗ خأَلَهـــــدِج ْٕــــ ُْ ظِغـــــرِ ِِ ٌَـــــ َٚ  ًْ ُْٕوــــ ُْ َظ  ٌَـــــ

 
ٔٓ-   ٕ ــِض َْٕوـــ ُِ ــِغ  ٓ  َكـــــض٠ض  َ ١ْـــ ــُغْو  َفـــــدَػْض زـــ

 

َِِغذِ    ــ ٌْــــ ُِ ــِغ  ً  َ ١ْــــ ــ ََٚدْســــ  ِْ ــد ــٓ خٌَس١َــــ  ِِــــ

 
َٕــف        -ٔٔ َِ فــٟ َو ْٓ ِدّــٝ خإِلْؿــاَل ِِــ ُْ َظــَؼْي  ٌَــ َٚ 

 

ْٕـــــِؼي  َسِوـــــر   َِ ِٗـــــؼِّٖ فـــــٟ  ِْـــــٓ  َٚ   ً ْٙ  َؿـــــ

 
َٙـــــد خ١ٌََّـــــدٌٟ فـــــٟ َفَغخجـــــض٘د -ٕٔ َِْع  َدعَّـــــٝ َع

 

ــَسرِ    ْٓ َهــــ ــ ِِــــ ــدُع  َٙــــ ْٕ َٙد ٠َ ُٔ َِد ٍْ ــ ــغَّ ُؿــــ  ََٚســــ

 
ٖٔ- ُٗ ــ ُ٘ــــ ُْ َظّــــــأْل َزَضخِج ــ ٌَــــ  َْ َٔد َٗــــــْض  َّ  َوــــــَإ

 

ــِغذِ    ُِْمَعــــ َٚ ــدء   َٔــــ  ْٓ ــ ِِــــ  ِْ ْٛ ــ َٖ خٌَىــــ ِِ ــد  َِـــــ

 
ــض    -ٗٔ ٍَـــ ْٓ َز ــ ِِـــ ــَعْجِض٠ٗ  ـْـــ َٔ  ِْ ــ َّْفـــ ٌِ ــُغ   ١َِٔـــ

 

ٍَــــــــٝ َوَؽــــــــرِ    َٗ َّـــــــد  ِِ  ُٗ ََٚؤِْؽدٌُــــــــ  َٔـــــــدء  

 
ــٟ   -٘ٔ ــدء فـ َّـ ــِغِق خٌ ْٙـ ُّ ــَضخ َو َٓ َزـ ــ١ ــْذغخِء ِدـ  خٌوَّـ

 

َٗـــــــدِعى  َوـــــــِظِذ   ْٓ ــ ِِـــــ ِٗ َزـــــــدِعق   ِٕـــــــ ١َْ٘ ٌِ 

 
َّ َددَعَزٙـــــــد  -ٙٔ ْٕــــــِط ُلـــــــَغ٠ْق  ؼـــــــ  َؤْػَعٜ ِزِس

 

ــَغذِ     َٚخٌَغــــ  ِٖ ــ َّْســــ َٓ خٌ ــ١ْ ــغُِّق َزــــ ْٓ اَل ٠ُفــــ ــ  َِــــ

 
ٔٚ-    ُٗ ُِِمــــــ ْٕ َِ َّْخ  َّــــــ َّ خٌ ََ٘غزــــــ ْْٔعــــــُغُن خٌ  ؤ

 

ــِغذِ     ُِْغَعــــ  ِّ ــد ٌَْفــــ َٓ خأل ــ ِِــــ   ً ــ ــٝ َصِس١ــــ ٌَــــ  ب

 
ٔٛ-     ُٗ ٌَـــــ ََٔفـــــدَص  ْٕـــــؼ  اَل  ُِ َو ـِ َ٘ـــــد َّ  َِٚفـــــٟ خٌ

 

ُّـــــــُشرِ    َٚخٌ َٓ خٌـــــــضُّعِّ  ١َِّّـــــــُؼ َزــــــ١ْ ٠ُ ْٓ َّــــــ ٌِ 

 
ــد    -ٜٔ َ٘ـــ ُٔىغُِّع ــد  َّـــ ِِ ــَضْض  ِٙـــ ـُ ــص   َٔـــ ٌَْف  ُْ ــ  َوـــ

 

ــرِ   َ٘ـــ ــضَِّش خٌعَّ ْٓ ِكـــ ــ ِِـــ ــْط  َٙؽـــ ٌَ ــْض  ٌََمـــ  َدعَّـــــٝ 

 
َّــــص      -ٕٓ ٍِ ْٔ ُِ ِْٛف  ـَــــ َْٕط فــــٟ  َٔــــص  ُؿــــِج ٌَْف َٚ 

 

ُّْؾ    ــ ــغ خٌلَّــ ُٔــ ْٕ ُْ َظ ــ ــرِ ٌَــ ُِْغَظِمــ  َٓ ــ١ْ َٗــ ــد  َٙــ ْٕ ِِ 

 
َٙـــــد     -ٕٔ ِْ ِز َٓـــــد ََّٛٝ خٌَمدِع ــد َلـــــْض َظـــــ َّـــ َّٔ  َوإ

 

ــُاذِ     ُْ َظـــ ــ ٌَـــ َٚ ١َْٔد  ــضَّ ــٝ خٌـــ ٌَـــ ــد ِب ُْ ٠َُاَٚزـــ ــ ٍَـــ  َف

 
َُِشِّــــَضش      -ٕٕ َٚخٌــــظِّْوَغٜ  َّــــدِص  ــد ِكــــ١َشَص خٌ  ٠َــ

 

َِ٘مـــــــرِ      ٍْ ٌِ  َْ ُٕــــــٛ َِــــــد َظْس َٕــــــد ٠َُاؿَّــــــُؾ  ُ٘ 

 
ــد    -ٖٕ َِــ ــضًخ  َِْجــ  َْ ــٛ ُّــ ــد َظُش َٕــ ُ٘  ُ ــ ٍَــ ــَغٜ َل  ـَــ

 

ٌِْذَمــــــرِ   َٚخ ــدِع  َ٘ــــ َِــــــَضٜ خأَلْص ِٗ فــــــٟ  ــ ٍِــــ ِّْؽ  ِز

 

                في ماضيها وحاضرها        العربّية  لغة البيان /         الثانية عشرة  الوحدة 
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ََُذــــد ِزــــَه ٠َــــد     -ٔ ـََصَِــــدَطخ  َّد  خألَصِذ َهــــ

 

ــَغذِ   َ٘ــــ َٕــــــِص خٌ ِْــــــَضخِح خْز َْٚض ِزَإ ــَض  َ٘ــــــال َكــــ

 

 
 شرح البيت : 

ًٍ ٔفـٗ ٍٗٝ  ٝ زٙد، ف١ذّػزدٔوغخفٗ ٕٗٙد ٚ٘ٛ س١غ ِٓ ظغّٕ خٌ٘غز١ّص د ٗٓ ظمو١غٖ ِٖ ٠شدُر خٌلدٗغ ٔفـٗ ِعـدج

د آسغ ِٓ ٔفـٗ ٠ٕدـ١ٗ، ِلسٙد ِٚضدٙد.ّٚٗض خٌلدٗغ فٟ ٘ظخ خٌس١ط بٌٝ خٌعجغ٠ض زدٔعؼخٗٗ كشًو خٌعغٕٟ زجّدٌٙد،

   خٌظٞ ٌمر زوّٕدـص خٌ٘غذ ٌذـٓ ع١ٔٓ ك٘غٖ. فـٗ زدألٗلٝ ١ِّْٛ زٓ ل١ؾ خٌلدٗغٔ
 ٕٕٔٓوزارة   :  ٓبرا ٣ؼٔذ ثؼل اُّؾؼشاء ك٢ ٓيبُغ هقبئذْٛ ؟  ٔط

  .آخخ مغ نفدو يشاجيوًرا ومخاشبتو، او بانتداع الّذاعخ شخيعسج إلى الّتجخيج؛ باستحزار اآلخخ 
َّ ٣ذّضٚ اُّؾبػش؟ :  ٕط ٍّٝ؟ ٝػال  ٕٕٔٓوزارة   َٖٓ أُخبَىت ك٢ اُج٤ذ األ

 ومجحيا. العخبّية يخاشب الذاعخ نفدو و يحثو عمى التغشي بالمغة        
 ٕٕٓٓ+  ٕٛٔٓوزارة     ثقّ٘بعخ األدة؟ ُٔبرا ٝفق اُّؾبػش ٗلغٚ:  ٖط

 بـ  ( لقب لؤلعذى ميسػن بغ قيذ الذاعخ لحدغ رنيغ شعخه ، ووصف الذاعخ نفدو األَدِب  َصشَّاَجةَ  )
  في وججانو. العخبّية ( ليجل عمى مكانة شعخه وحدشو ومشدلة المغة  صشاجة األدب )

  اُّؾؼش اُؼشث٢ّ اُوذ٣ْ ك٢ ٓؼب٤ٗٚ ٝؤُلبظٚ . ارًشٙ .اُؼٞدح ب٠ُ ّٔضَ ٣ُ ٓظٜشك٢ اُج٤ذ اُغبثن :   ٗط

  صشاجة األدب.            
  ابشة العخب.    .اُؼشث٤ّخ :  اعزخشط ٖٓ اُوق٤ذح ً٘ب٣خ ٠ًّ٘ ثٜب اُّؾبػش ػٖ اُِّـخ  ٘ط
   ٕٕٔٓ+ٜٕٔٓوزارة  التعجب .    :  ٓب اُـشك اُز١ خشط ب٤ُٚ االعزلٜبّ ك٢ ٛزا اُج٤ذ؟ ٙط
َُـــدَع   -ٕ َِــــَهؤ ْٛ َٙــــد َٔ ٌَ ّْــــَط  ـَ َٚ  َؤْدــــَضخغ  

 

    ِّ ــ َٙـــ َٓ خٌ ــ١ْ ُْٕفُز َزـــ ــ ــطَّ َظـــ ــِرَفِســـ ََٛهـــ ٌْ  ٚخ

 
 

 
 ٕٕٓٓ+ٕٛٔٓوزارة    سبب معاناة  الشاصر ؟+ سؤال : بّين   شرح البيت : 

    
ـًد دعٝ عخح  ٚخٌّغىخٌذؼْ ِٕٚ٘عٗ ِٓ خٌَٕٛ ، فإهدزٗ  ٗؤلٍمع َٛخ١ٌخٌ٘غز١ّص خٌٍغص  ددي ظإؼُّغ خٌّلدٗغ ِٓ       ٠غؿً ٔف

ًٍد      ٕٕٕٓوزارة    . طٌه زـسر٠ُٛ

ّٔغ،  صٔغ َصيَّاَجةَ  َصَرَفى كٕ ػحٜ َطَحا ِبمَ  ٜٛ٘ آًخ ُٜػٌلٌخ، ٛهبْ اًلاكج تبًصَّ

 ٌٕ ٕ  ٓض الأكصى ًٌِلج تِصٔبظخ اًلطة ًحّؼ

.  ؿلٖط

 ذغٌٔز ؿسٛ  َصَسْوَت   اًلطتٌِخ اًٌغخ  تٍٔ ابْيَِة امَؼَصِب 

َت  ُصبئج حسس َأْحَساثٌ  ٜٕٔٓوزارةِٓفط ػٌط ٔأَطاَر هَْوَممَ  ب ٛظّ َوََجْ  ػوز حٓع

 ذطػٍ ٓفؼبً ػًٜلاً  ٓفر  ثَْيُفخُ  أُطى ًٌٌرٚ تٌز بّت  ٜٕٔٓوزارة 

ذطػٍ ٓفؼبً  ٓفر  ثَْيُفخُ 

 ػًٜلاً 

 اًِطض ٛصج امَْوَصِب  اًحعْ ِّ٘  امَِمِّ 
ٜٕٔٓوزارة 
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ََٓي  : ٓب دالُخ هٍٞ اُؾبػش : ) ٔط ْٞ َٗ  . عجم الدكيشة والخاحة( ؟ ؤَىبَس 
    . والسخض الحدن  : ث٤ّٖ أُؾبػش اُز٢ ظٜشد ػ٠ِ اُؾبػش ك٢ ٛزا اُج٤ذ . ٕط
ٖ-   ِٗ ــ ــَط ِزـــ َْ٘ؽـــ ــد َز َِـــ ــضٜ  ْٔـــ ــُص َؤ ُْ٘غِز١َّـــ ١ٌَْ  َٚخ

 

ًٛخ  ْٚ   َكــْج ِْ َؤ ٌُْذــؼ َٓ خ ًٚخِِــ َّــَغذ  َكــْض َٓ خٌ  ِــ

 
 

  
 ٜٕٔٓوزارة  ؟  العربّية + سبب افتخار الشاصر باللغة شرح البيت 

 ٌٍٗٓع٘س١غ ٚؤوؽغ ِالءًِصد زإٌفدٓٙد فٟٙ ؤدـٓ هًٛظ ،١ؼ زٗ ِٓ لضعش ٍٗٝ خٌعإؼ١غِٚد ظعّ خٌ٘غز١ّص ٠فعشغ خٌلدٗغ زدٌٍغص 

    خٌفغح ٚخٌذؼْ فٟ ِ٘د١ٔٙد ٚؤهٛخظٙد.
 . اليعخبية   .اُؼشث٤ّخ :  اعزخشط ٖٓ اُوق٤ذح ً٘ب٣خ ٠ًّ٘ ثٜب اُّؾبػش ػٖ اُِّـخ  ٔط
  .( شجوا ، شجػا ) اعزخشط ىجبًهب ٖٓ اُج٤ذ اُّغبثن .:   ٕط

  .صالحة لجسيع األغخاض العخبّية المغة . ٝٓضا٣بٛب ك٢ اُج٤ذ اُّغبثن . ارًشٛب  اُؼشث٤ّخ رـ٠ّ٘ اُّؾبػش ثغٔبد :  ٖط
ــص     ُعٚح  -ٗ َٗــ َٔدِػ  َّ ــ ــْط ُوــ ِٗ َؤْد١َــ ــ ٍّــ َٓ خٌ ــ  ِِــ

 

   َّ ــ ــْط ُوــــ َٚآَظــــ  ِْ ــد َٓ خٌَس١َــــ ــ ــِرِِــــ ٍَــــ َّ ُِ 

 
  

 
 شرح البيت : 

 
زدٌٕـسص ٌٍّٕن  خٌ٘غز١ّص فإهسذط ؤد١ط ١ًِ خٌٕدُك زٙد بٌٝ خٌس١دْ ٚخٌفوددص ،  خٌمغآْ خٌىغ٠ُ،  ٌغص خٌ٘غز١ّص خٌٍغص 

    فدؿعِدٗط ؤْ ظاصٞ ؤٞ ٍِِٛذ ِٚموٛص . ودٌغٚح ٌٍجـض 
   فراحتيا وببلغتيا .وقػة ألفاضيا وبيانيا و  الكخيع القخآن لغة .اُؼشث٤ّخ ُِـخ  اُغبثنث٤ّٖ اُّغٔخ اُجبسصح ك٢ اُج٤ذ :  ٔط
ِٕ ُِغْذشا : " :  هبٍ اُّشعٍٞ  ٕط َٖ اُج٤ب ِٓ  ّٕ ـّ ثٔنٕٔٞ اُذذ٣ش اُؾش٣ق. ." ب  ٕٕٕٓوزارة    ث٤ّٖ ػالهخ اُ٘

    في ىحا البيت. الذاعخ كقػل ، أسمػبيا وبيانيا،وجسال ببلغتيا مغ نابع وتأثيخىا العخبّية  المغة جسال        
ــد   -٘ َٙــ ُ٘ ِْٛل َِ  َِ ــد َّــ ًِ خٌَس ــ َِــ َٓ خأَل ــ ِِــ ــٝ  َ٘ــ  َؤْػ

 

 

 

ــْغُؽ  ـَــ َٚ    َٓ ــ ِِــ ٍَــــٝ  ــد َؤْد َٙــ ِٓ ٌَْفد َّــــَغِذَؤ  خٌ

 
 

  

واً  أحؼٕ صًٜذب ٛأهصط كؼبء ٓسي  َأهْسى  اًحعْ ؿعٜ ََشْ

ََْؼُصِبََّةُ   كطة امْ

  

ٌِغخ   اًلحؼبٌْٜٓ ٓؼثخ ئًى ًلطة تٕ كحؼبْ اًصي ًٔرؼج ئًٌٚ اًلطة اًلطتٌِخ اً

  ٕٛٔٓوزارة 

ََانِ  ََنزِػَةٍ  ََانِ  ٌٍُ ئًٌٚ ٓعق / تٌٕ ِمَن امَب حَ  تٌٕ  امَب اط  َٛ  ت َفَصبَحٍخ ، ت ثَلاََغٍخ 

لَب أّكَؼزّ  أذٍ أٓثَْت    ُؼٌٜة ػٌج ُمطَّ

ٜ ٔأزىه  ب فٍ اًؼبُم ٛكم َمْوِكُؼَِا أظٍِ  ٘ظ  صٜد ظطغ  َجْصُس  ذأشٌ٘ط

َِب    اًلؼٍ ضرة  امَّضَّ
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ّٔدْ ؤدٍٝ ِٓ خٌ٘ـً .        شرح البيت :  ظإؼ١غ ٍٗٝ ؿدِ٘ٙد، ٚؤٌفدٓٙد طخض ب٠مدٕ ِٛؿ١مٟ دٍٛ ع

 
 أحمى مغ العدل .  العخبّية صػت حخوف المغة    . اُؼشث٤ّخ ُِـخ : ث٤ّٖ اُّغٔخ اُجبسصح ك٢ اُج٤ذ اُغبثن  ٔط
ِّ: ٓب دالُخ )   ٕط َِ اَُجغَّب َٓ  ٕٕٔٓ+ٜٕٔٓوزارة   . الجسيل في الشفػسالعخبّية المغة  أثخ  ( ؟ اأَل
ّٞسخ اُ: ّٝم ٖط َٖ اُنََّشِة ( .ح اُل٤ّ٘خ )ق ِٓ َٜب َؤْد٠َِ  َُْلبِظ  . أحمى مغ العدلالعخبّية أصػات المغة  صّػر ََٝعْشُط َؤ
 . العدل أحمى مغصػت حخوفيا  ٝٓضا٣بٛب ك٢ اُج٤ذ اُّغبثن . ارًشٛب . اُؼشث٤ّخ : رـ٠ّ٘ اُّؾبػش ثغٔبد  ٗط
 
ٙ- َٕٝ َٙــــد َْٚؿــــ  ِزإْسِس١َــــِص خٌوَّــــْذَغخِء ٠ُِٛلٔ

 

ــٙرِ     َٓ خٌلُّـ ــ ِِـ ــؾ   ّْـ ٘ ْٚ ِّْؾ َؤ ــ َٓ خٌلَّـ ــ ِِـ   ٟ ــ  َْٚدـ

  

 
                   شرح البيت : 

 خٌوذغخء بٔٙد خ١ٌَٛ ظذعدؾ بٌٝ ِٓ ٠ٛلٔٙد ِٓ لٍر ،٠ٚمٛيخأله١ً فٟ خٌوذغخء خٌ٘غز١ّص ُِٛٓ خٌٍغص ٠ل١غ خٌلدٗغ بٌٝ 

 ٚبُالق ،خٌ٘غز١ّص  ٙد٠ٚذ١١ٙد زٛدٟ ٚبٌٙدَ ِٓ خٌلّؾ ؤٚ خٌلٙر،٘ظخ خٌٛدٟ خٌظٞ ٠ٍُٙ خألصزدء ٚخٌل٘غخء ٌٍعغٕٟ زجّدٌ

  لغخجذُٙ ٌٍمٛي زٙد.
ّٞس: ّٝمخ اُ ٔط  ٕٕٔٓ+ٜٕٔٓوزارة  .   اُؼشث٤ّخ ُِـخ بثن خ ك٢ اُج٤ذ اُّغح اُل٤ّ٘ق

  في الّرباح أو الّذياب الّداشع . فتاة نائسة في خيستيا في الرحخاء يػقطيا ضػء الذسذ العخبّية المغة  صّػر
  كسا في البيت الدادس .  بخزت الّصبيعة بعشاصخىا السختمفة واضحة   : ٓبرا ثشص ك٢ اُج٤ذ اُغبثن ؟ ٕط
  ٜٕٔٓوزارة         )وسشى، يػقطيا(. اعزخشط ىجبًهب ٖٓ اُج٤ذ اُّغبثن .:  ٖط
  أْخِبَيةِ   اُؼٞدح ب٠ُ اُّؾؼش اُؼشث٢ّ اُوذ٣ْ ك٢ ٓؼب٤ٗٚ ٝؤُلبظٚ . ارًشٙ .ّٔضَ ٣ُ ٓظٜشك٢ اُج٤ذ اُغبثن :  ٗط
 ٜٕٔٓوزارة                 ٜٕٔٓوزارة   . العخبّية المغة  َْٝع٠َ٘ ِثإْخِج٤َِخ اُقَّْذَشاِء ( ؟: ٖٓ أُٞفٞف ك٢ )  ٘ط
 
ــَذصً   -ٚ ُِْفِوــــ  ِْ ــْغآ َُٛع خٌُمــــ ــ ــْط ُؿــــ َّــــ ٍَّ  َظَى

 

 

 

 

 

 

ــدِح     َِـــ ــَشَر خأَلْع ــَىَعْط َهـــ ــِرَفَإْؿـــ ٌُـــ  ٚخٌُم

 
 

 
 شرح البيت :                   

ذمك ِد ٗجؼض خٌـ١ٛف ٚخٌغِدح ٗٓ ظذم١مٗ، ٠فوددعٙد ٚز١دٔٙد ؤْ ٚ خٌ٘غز١ّص خٌظٞ ٔؼي زدٌٍغص خٌمغآْ خٌىغ٠ُ  خؿعِدٕ

ًّ خألعـدء، ٚٔسظ ٗوس١ّص خٌجد١ٍّ٘ص ٚسالفدظٙد ٚلعدٌٙد.  فٕلغض ظ٘د١ٌُ خٌّض٠ٓ خٌذ١ٕف فٟ و

ىن أًبئِخ، ُٕ اًِؼٔخ  ٛػٕ امَوس ْ

 ٍٛ٘ أًَٜ

ََةِ  دثأ ،  ٔأْدِب

 دثٍ 

ثبء، ٍٛ٘  اًذٌبَ، ُفطز٘ب اًذ 

 ٕٕٔٓوزارة   اًذٌِخ

ِِب  ئؿبضح أٛ ئًِبء  ٛحٍ َوْحٌ  ظِم ؿٙبة،ٜٛ٘ أًعّ اًِطيء  ؿٙج  امضُّ

 اًلاُم.

ٌِٔخ   فصح ُمْفِصَحةً  َرب ٛاطحخ ُٛث  ادرلاغ الأصٜاد صذج امصَّ

ح اَلْرَماحِ  ظِم ُضُح، ٜٛ٘ كٔبح فٍ ضأػٙب  ُض

ًُؼلٕ تٚ  ٌْ ٔب  ػ 

 اًِؼٌٜف كظج امُلُضِب 
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َْ رـ٠ّ٘ اُؾبػش ك٢ اُج٤ذ اُّغبثن ؟  اُؼشث٤ّخ ُِـخ  ث٤ّٖ اُّغٔخ اُجبسصح ك٢ اُج٤ذ اُغبثن:  ٔط  . ؤٝ ث

 عمى المغات في أنيا لغة القخآن الكخيع وفراحتيا وببلغتيا ، وقػة ألفاضيا وبيانيا .  العخبّية تفّػق المغة 
 ُـخ اُوشإٓ اٌُش٣ْ: اُؼشث٤ّخ : اُِّـخ  ٕط

 .اُؼشث٤ّخ ٌش٣ْ ك٢ ػب٤ُٔخ اُِّـخ ث٤ّٖ ؤصش  اُوشإٓ اُ ( ؤ

 غيخ مغ اكثيخً  والعالسية،ألن الرجارة ليا فجعل وانتذخت، ذاعت وبالقخآن ،العخبّية  المغة الكخيع القخآن حفع
 .العخبّية  وتعمسػا اإلسبلم دخمػا العخب 

 خبُذح ثخِٞد اُضوشإٓ، ّٝمخ ٛزا. اُؼشث٤ّخ اُِّـخ  ( ة

 .والخمػد القجسية فاكتدب ببقائو وباقية وحسايتو بحفطو محفػضة فيي الكخيع القخآن لغة ألنيا
 

ِٕ ُِغْذشا : " هبٍ اُّشعٍٞ :  ٖط َٖ اُج٤ب ِٓ  ّٕ ـّ ثٔنٕٔٞ اُذذ٣ش اُؾش٣ق. " ب  ٕٕٕٓوزارة  ، ث٤ّٖ ػالهخ اُ٘

 أسمػبيا ، كقػل الذاعخ في ىحا البيت. وتأثيخىا نابع مغ ببلغتيا وبيانيا،وجسال العخبّية جسال المغة 
 

 .  َفَأْسَكَتتْ ، َتَكمََّستْ  اعزخشط ىجبًهب ٖٓ اُج٤ذ اُّغبثن .:  ٗط
 

ّٞس: ّٝمخ اُ ٘ط  ح اُل٤ّ٘خ ك٢ اُج٤ذ اُّغبثن . ق

 األرماح والقزب بإندان سكت أمام ىحه القّػة.   صّػربإندان قػي يتكمع بفراحة ، و  ُسَػُر الُقْخآنِ  صّور
 
َٙد    -ٛ ــدَصِظ ُٓ َؿــ ــ َٚخْزــ ــَغ٠ْق   ــُغ ُلــ ََ َس١ْــ ــد  ََٚلــ

 

ــٟ     ِٗ فــ ــ ٍّــ ــٝ خٌ ٌَــ ُٗٛ ِب ــْض َ ٠َــ ــْؼ ــٟ َصؤِذ َٗــ  ٚفــ

 

 
 شرح البيت :                   

زدٌّضٗٛش ؤْ ٠اصٞ زٙد عؿدٌعٗ  ِ٘جؼش خٌمغآْ خٌىغ٠ُ ٚؿ١ٍص ١ّٔٗص خؿعِدٕ زٙد عؿٌٕٛد خٌىغ٠ُ خٌ٘غز١ّص ٌمض ودٔط 

ّّص ٗد١ٌص.  ٜٕٔٓوزارة    . فٟ صٗٛظٗ هفص عؿٛي خ → بٌٝ خإلؿالَ ز٘ؼ٠ّص ٚ٘
 

 . رسػلشا الكخيعدعا بيا   . اُؼشث٤ّخ : ث٤ّٖ اُّغٔخ اُجبسصح ك٢ اُج٤ذ اُغبثن ُِـخ  ٔط
 ُقَخْير   اُؼٞدح ب٠ُ اُّؾؼش اُؼشث٢ّ اُوذ٣ْ ك٢ ٓؼب٤ٗٚ ٝؤُلبظٚ . ارًشٙ .ّٔضَ ٣ُ ٓظٜشك٢ اُج٤ذ اُغبثن  :  ٕط
 
ٜ-   ِّ ِّ ــ َ٘دك ــك   ِِ ْٕ َّ ــِٟز َْٛك ــَجطْ  خٌ ـِ ُٔ  ْٛ ــ ٌَ 

 

ُْ ظِغـــــرِ   ــ ٌَـــ َٚ  ًْ ــ ُْٕوـــ ُْ َظ ــ ٌَـــ  ًُ ــدِج ُٗ خأَلَهـــ ْٕـــــ ِِ 

 

  
 شرح البيت :                   

ظ١ّؼض زذسىص ِِٕمٙد ٚلٛظٙد فٟ عٗ ف٘غز١ّ ، س١غ دجص فٟ صٗٛظٗ خٌ٘غز١ّص زدٌٍغص   خٌغؿٛي خٌىغ٠ُ والَودْ 

  خٌ٘مً ٚخإللٕدٕ . ِشدُسص

 دٌط/ كطؾ َذرْيُ كَُصٌٍْش  اًطػٜي   َظسِ  زَأة َدٔأب 

 ُحثوز ٓؼغ  وُِسَجْت  ٓلف اًِصٜة ٛشي امَوْش  هلاَ  ٓؼم َمٌِْطقٍ 

ًرغٌِط  ٓصٍ ثَْيُصلْ 

 ًٜٓٙب

ُفطز٘ب : أصٌٍ، اًٜكز حٌٕ ذصفط اًـِؽ   أصٍ  اَلَصائِلُ 

 ًِغطتٙب
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ّٞس: ّٝمخ اُ ٔط  ح اُل٤٘خ ك٢ اُج٤ذ اُغبثن . ق

 الكخيع بشقر ثػب مشدػج مغ خيػط قػية ال تفدج الحي تكمع بو الخسػل الياشسيّ  العخبّية مشصق المغة  صّػر - أ
 وال يتغيخ لػنيا عبخ الدمغ. 

  .لثػب  ىحا ا ُيْرشُع مشيا نقٌر  ااألصائل خيػشً  صّػر  - ب
ِٕ ُِغْذشا : " :  هبٍ اُّشعٍٞ  ٕط َٖ اُج٤ب ِٓ  ّٕ ـّ ثٔنٕٔٞ اُذذ٣ش اُؾش٣ق. ب  ٕٕٕٓوزارة  "، ث٤ّٖ ػالهخ اُ٘

  وتأثيخىا نابع مغ ببلغتيا وبيانيا،وجسال أسمػبيا ، كقػل الذاعخ في ىحا البيت. العخبّية جسال المغة 
  البيت التاسع.كسا في بخزت الّصبيعة بعشاصخىا السختمفة واضحة   اُغبثن ؟ : ٓبرا ثشص ك٢ اُج٤ذ ٖط
   . دعا بيا رسػل هللا  ٝٓضا٣بٛب ك٢ اُج٤ذ اُّغبثن . ارًشٛب . اُؼشث٤ّخ رـ٠ّ٘ اُّؾبػش ثغٔبد :  ٗط
ٔٓ-    ٕ َْٕوــــِض ُِ ٓ  َكـــض٠ض  َ ١ْــــِغ   َفـــدَػْض زــــُغْو

 

َِِغذِ    ــ ٌْــــ ُِ ــِغ  ً  َ ١ْــــ ــ ََٚدْســــ  ِْ ــد ــٓ خٌَس١َــــ  ِِــــ

 

 
 ة فنّية                  صّورشرح البيت  و

 
ّٛلط ٘ظٖ خٌٍغص ٍٗٝ  ١غ٘د ٚ ّٛعخٌىغ٠ُ ، ٚزدٌفوددص ٚخٌسال ص؛ ألٔٙد ٌغص خٌمغآْ ظف ـضخًعخ ل٠ًّٛد ال  خٌ٘غز١ّص ز١دْ خٌٍغص  ه

ًٕد .ِـعم١ُ ِى١ٓ . ًٍد ِى١  ٕٕٔٓوزارة   ٠علمك ٚدس

 ٝٓضا٣بٛب ك٢ اُج٤ذ اُّغبثن . ارًشٛب .  اُؼشث٤ّخ رـ٠ّ٘ اُّؾبػش ثغٔبد :  ٔط

  قػة ألفاضيا وبيانيا.و تفػقت عمى المغات في فراحتيا وببلغتيا،     
َْ٘قِذٍع  ٓب دالُخ ) :  ٕط ُٓ ٍٖ َؽذ٣ٍذ َؿ٤ِْش  ًْ   .  الكخيع القخآن لغةألنيا  وقػتياالعخبّية ببلغة المغة  ( ؟َكبَصْد ثُش
ُْٓنَيِشِة( .: ّٝمخ أُوقٞد ) ٖط ٍَ َؿ٤ِْش    ٜٕٔٓوزارة  وفراحتيا وببلغتيا .  العخبّية قّػة بيان المغة  ََٝدْج
َِ فــٟ   -ٔٔ ْٓ ِدّــٝ خإِلْؿــاَل ــ ِِ ــَؼْي  ُْ َظ ــ ٌَ ــف َٚ َٕ  َو

 

 

 

 

 

 

 

  ً ْٙ ــ ــِؼي      َؿـ ْٕـ َِ ــٟ  ِٗـــؼِّٖ فـ ــٓ  ِْـ ــرَٚ  َسِوـ

 
 

  
 ة فنّية صّورشرح البيت + 

 فٟٙ ِذفٛٓص زذفٔٗ . خإلؿالَ، ألٔٙد خٌٍغص خٌعٟ ٔؼي زٙد خٌمغآْ خٌىغ٠ُ ، دفْص  فٟ ِذ١ّّ خٌ٘غز١ّص ٌٍغص خ

ّٛعٚ   وةٔـدْ ٔؼي زض٠دع سوسص ظذ١ّٗ ٚظغٗدٖ ٚظّ٘ؼٖ. ←٘د ه
 . لغة القخآن الكخيع محسية في ضل اإلسبلم ٝٓضا٣بٛب ك٢ اُج٤ذ اُّغبثن . ارًشٛب . اُؼشث٤ّخ : رـ٠ّ٘ اُّؾبػش ثغٔبد  ٔط

 ث٤ّٖ رُي.اُؼشث٤ّخ عااٍ : روّٞ كٌشح اُوق٤ذح ك٢ ٓجِٜٔب ػ٠ِ أُوبسٗخ ث٤ٖ دب٤ُٖ ػبؽزٜٔب ، 

  وأشار إلى عصاء، فيي األحدغ صػتا واألكثخ  العخبّية صفات  الذاعخ ( ذكخٔٔ-ٔفي الشرف األول مغ القريجة )
 وتغشي الذعخاء بيا.  ، ومشاسبتيا لكل حال نطسا ونثخا فراحتيا وأصالتيا،

ًُرلٜٝ تٚ ًٛؼرٔس ئًٌٚ  ضهٕ بُصْننٍ   ُٔـم ، ُٔوسر  صسق ُمٌَْصِسعٍ  ُب 

    ُرحطن ، ُٙرع ضرة  ُمْضَطصِِب 

 هصٌط اًلـج ٛاًولأ دصج َدِصب حفف هٔف َنيٍَف  حِبًرٚ  حٍِ إلسالم  ِِحى

37



38 
 

 
 

َٙــــد خ١ٌََّـــدٌٟ فــــٟ َفَغخجــــِض٘د   -ٕٔ َِْع  َدعَّـــٝ َع

 

    ْٓ ــ ِِـــ ــدُع  َٙـــ ْٕ َٙد ٠َ ُٔ َِد ٍْ ــ ــغَّ ُؿـــ ــَسِرََٚســـ  َهـــ

 
  

   
 شرح البيت :                   

  ِٓ بّ٘دي ؤٍ٘ٙد ٌٙد. ، ز٘ض ؤْ ز١ّٓ خٌلدٗغ ِىدٔص خٌٍغص لض٠ّد عخح ٠مدعٔٙد زدٌذدي خٌّاؿف خٌظٞ آٌط ب١ٌٗ خ١ٌَٛ
ّٞس: ّٝمخ اُ ٔط  ٕٕٕٓوزارة  خ ك٢ اُج٤ذ اُغبثن . ح اُل٤ّ٘ق

ونفػذىا العخبّية قػة المغة  صّػرو   ، كأنيا شخيجة بدياموالعخبّية الميالي برّياد رمى نفائذ المغة  الذاعخ صّػر
  بدمصان ضُعف وسقط مغ مشحجر . 

 . العخبّية تخاجع السكانة العطيسة لمغة  : ٓب دالُخ اُج٤ذ اُّغبثن ؟ ٕط
 

ٖٔ-  ُٗ ــ ُ٘ـــ ُْ َظّـــــأْل َزَضخِج ــ ٌَـــ  َْ َٔد ــْض َٗـــ  َّ ــَإ  َوـــ

 

ُِْمَعــــــِغذِ      َٚ َٔــــــدء    ْٓ ِِــــــ  ِْ ْٛ َٖ خٌَىــــــ ِِ  َِـــــــد

 
 

  
ّْ) شرح البيت :   ٕٕٓٓوزارة   ٌُ ٠ّأل ـّدٌٙد ٚزض٠ٖ ؤؿٍٛزٙد ؤلوٝ خألعى ٚؤصٔد٘د.ٚ زضض  غ٠سص (خٌ٘غز١ّص وإ

 (. ناء، مقتخب ) اعزخشط ىجبًهب ٖٓ اُج٤ذ اُّغبثن .:  ٔط
 ٕٕٔٓوزارة   . َعْجَنانَ  ؟ اُؼشث٤ّخ : ٓبرا ٠ًّ٘ اُؾبػش اُِـخ  ٕط
ُٔخبىت ك٢)  ٖط ُٚ ( ؟: ٖٓ اُ ْْ َرٔأْل َثَذاِئُؼ َُ َٕ َٗب َّ َػْذ   ألنيع أىسمػىا . العخبّية أىل المغة  ًََإ
ِٕ( ؟: ٓب دالُخ ) ٗط ْٞ ٌَ َِٓغ اُ   . العخبّية االنتذار الػاسع لمغة  َٓغب
 

ــض   -ٗٔ ٍَــ ْٓ َز ــ ِِــ ــَعْجِض٠ٗ  ـْــ َٔ  ِْ ــ َّْفــ ٌِ ــُغ   ١َِٔــ

 

ــرِ   ــٝ َوَؽــــــ ٍَــــــ َٗ ــد  َّــــــ ِِ  ُٗ ــ ََٚؤِْؽدٌُــــــ ــدء    َٔــــــ

 
 

  
 شرح البيت :     
 ٕٕٔٓ+ ٜٕٔٓارة وز           ؟ اُؼشث٤ّخ ٓب اُؼزت اُز١ عجِٚ اُؾبػش ػ٠ِ ؤث٘بء  :  ٔط

أخخى غيخىا، مغ الّجخيل ألفاًضا أىميا يدتعيخون في كبلميع  فرار اليػم، العخبّية يتألع الذاعخ لسا آلى إليو حال 
         غشّية في اشتقاقيا وترخيفيا.العخبّية وىع ال يعمسػن أن  والستخجع في المغات األخخى ،

 اًلٜح ٛأًفٜش  ػٌؼٕ ُسلَْطاُُنَا ظِم فطًسح، ٍٛ٘ اًعٜ٘طح اًصٌِٔخ فطز فََصائس

 ُب آحسض ُٕ الأضض صثج َصبَِب  ػلؽ دطض َدصّ 

َُ  اًلطتٌِخ ظس اًلطة، هٔبًخ كٕ اًٌغخ  كسْ ػَْسََنن  كعبئثٚ تسق بََسائُِؼ

 كطًج كطة ُمْلرَتِب تلٌس  ٜٓأ ََنءٍ 

َخْجِسي  كطة هصج َنثَِب  تلٌس ٜٓء ََنءٍ  ٓؼٌج اًلْٜ ظسٛ وَس ْ
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ّٞس: ّٝمخ اُ ٕط  ح اُل٤٘خ ك٢ اُج٤ذ اُغبثن . ق

 مغ بمج بعيج، شيػًرا تصيخ لمبحث عغ المفع الجخيل ، ويصمبػنو محتاجيغ إليو  العخبّية أبشاء  الذاعخ صّػر
  وىػ قخيب في متشاول األيجي. ، مثمو لجييعرغع أن 

     (.كثب ناء،  ) ٖٓ اُج٤ذ اُّغبثن . اعزخشط ىجبًهب:  ٖط
ــَضخ    -٘ٔ َٓ َز ــ١ ــْذغخِء ِد ــٟ خٌوَّ ــدء ف َّ ــِغِق خٌ ْٙ ُّ  َو

 

ــِظذِ    ــدِعى  َوـــــ َٗـــــ  ْٓ ــ ِِـــــ ــدِعق   ِٗ َزـــــ ــ ِٕـــــ ١َْ٘ ٌِ 

  

  
  شرح البيت : 

 .خٌ٘غز١ّص ظشٍّٛخ ٕٗٙد ٕٗضِد ٚـضٚخ زض٠ال فٟ والُِٙ دعٝ ٚبْ ودْ ال ٠اصٞ خٌّٕ٘ٝ وّد ظاص٠ٗ خٌٍغص  خٌ٘غز١ّص ؤً٘ خٌٍغص بْ  
 
  .  الجخيمة مغ الثقافات األخخى األلفاظ  ة( اُؼبسك اٌُزة :    الفريحة العخبّية  أُبء : ؤ(   : ٓب دالُخ ًَ ٖٓ : ٔط

ّٞسّٝمخ اُ:  ٕط  ح اُل٤٘خ ك٢ اُج٤ذ اُغبثن . ق

بحال مغ صب الساء في  العخبّية حال مغ يدتخجم ىحا المفع الجخيل في كبلمو مغ لغات أخخى، ويبتعج عغ  صّػر
 الرحخاء واستغشى عشو، حيغ ضيخ لو سحاب ذو بخق مصل في األفق ال مصخ فيو.

 
 البيت الخامذ عذخ.كسا في بخزت الّصبيعة بعشاصخىا السختمفة واضحة   : ٓبرا ثشص ك٢ اُج٤ذ اُغبثن ؟ ٖط
 ك٢ ٗلٞط ؤث٘بئٜب ك٢ اُج٤ذ اُشاثغ ػؾش ٝاُخبٓظ ػؾش  .  اُؼشث٤ّخ : ث٤ّٖ ٓظٜش رشاعغ اُِـخ  ٗط

    .  الفريحة ، يفزمػن األلفاظ الجخيمة مغ الثقافات األخخى  العخبّية ييسمػن  
َّ َددَعَزٙـــــد    -ٙٔ ــِط ُلـــــَغ٠ْق  ؼـــــ ْٕـــ  َؤْػَعٜ ِزِس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   َٓ ــ١ْ ــغُِّق َزــ ْٓ اَل ٠ُفــ ــ َِِٖــ ــ َّْٕســ ــَغِذ خٌ  َٚخٌَغــ

 

 
 شرح البيت : 

 
ّٛعٚخ١ٌَٛ  ١٘٠ٚسٙد خٌجدً٘ خ١ٌٌ٘ف ز٘غز١عٗ خٌظٞ ال ٠فغق ز١ٓ ؤٌفدٓٙد. خٌ٘غز١ّص ِٓ ٠ذدعذ خٌٍغص  ددٌٗ ٘ظٖ وذدي  ه

 . ِٖ َّْس    ٕٕٔٓوزارة  ِٓ ال ١ّّ٠ُؼ ز١ٓ كجغ خٌَغَغذ ٚكجغ خٌ

َطح تسٛ بََسا هِٕ ًصِج اًِبء ٕٕٔٓوزارة  ََ٘طقَ  ُمِِْصقِ  َٛ َٙط ،   َؿ

ٍِ  كطض ػَاِرٍض  شٛ تطقػحبة  تطق ََبِرٌق  ُِؼ  اًِؼحبة اً

 أ٘بْ ٛكبة        ظضي َأْزَرى

  اًلطتٌِخ اًٌغخ  تٍٔ ِبًِْت كَُصٌٍْش 

 ِ  ؿعط صٌج ًِٜٔ كٌى ضؤٛغ اًعثبي ٓثم اميَّْبع

ٝ تٚ اًِؼٙبَ، ًِٜٔ كٌى طفبف اًِبء ٛالأٓٙبض،  غطة امَغَصب ِٜ ضرة ُٕ ؿعط ُذؼ

ًُؼٌم فٍ تلاز اًـبَ كٌى ؿعط اًحٜض، ٛاحسذٚ: َغَطتخ ٛ   
  ٕٛٔٓوزارة 
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ـََشِة  ٓبرا رغز٘زظ ٖٓ هٍٞ اُؾبػش : ) : ٔط َٝاُ َّْجِغ  َٖ اُ ْٖ اَل ٣ُلشُِّم َث٤ْ  ( ؟  َٓ

  . العخبّية في نفػس أبشائيا بحيث ال يسّيدون بيغ ألفاظ  العخبّية تخاجع المغة       
  ٕٕٕٓ+ٕٛٔٓوزارة   بشت قخير.    .اُؼشث٤ّخ اعزخشط ٖٓ اُوق٤ذح ً٘ب٣خ ٠ًّ٘ ثٜب اُّؾبػش ػٖ اُِّـخ  : ٕط
ـَّش ٝ: اعزخشط ٖٓ اُوق٤ذح ٓب ٣وبسة ٓؼ٠٘ ٛزٙ اُؼجبسح: ٖط ّٕ ال ٣لّشُم ث٤ٖ اُ   البيت الدادس عذخ..(اُّغ٤ٖٔ)كال
 كّشم ك٢ أُؼ٠٘ ك٢ ٓب رذزٚ خو ك٢ ٓب ٣إر٢:  :  ٗط

َّ َدبَسَثٜب  ( ؤ ِْ٘ذ ُهَش٣ٍْؼ ص َٖ         َؤْصَسٟ ِثِج ْٖ اَل ٣ُلشُِّم َث٤ْ َّْجِغَٓ ـََشِة اُ  )شجخ صمب يشسػ عمى رؤوس الجبال(.  َٝاُ

َٓبَء  ( ة  َُ َٜ ْٗ َّْجِغَؤ ْٖ َد٤ُْش اَل اُ َٝاَُّْغش  ِٓ َْٗذ  َُ ِبالِّ َؤ َٜ ْ٘  )عيغ الساء(.         ٣َ

 .. ارًشٛب رّٔضَ اُؼٞدح ب٠ُ اُّؾؼش اُؼشث٢ّ اُوذ٣ْ ك٢ ٓؼب٤ٗٚ ٝؤُلبظٚك٢ اُج٤ذ اُغبثن  ٓظبٛش :  ٘ط
  الشبع، الغخب، قخير        

   . العخبّية ال يسّيدون بيغ ألفاظ   ك٢ ٗلٞط ؤث٘بئٜب ك٢ اُج٤ذ اُّغبثن . اُؼشث٤ّخ : ث٤ّٖ ٓظٜش رشاعغ اُِـخ  ٙط
ٔٚ-   َّ ــ ََ٘غزــ ــُغُن خٌ ْْٔعــ َّْخؤ ــ َّــ ُٗ خٌ ــ ُِِمــ ْٕ َِ 

 

ــٝ   ٌَـــــ ــِغذِ  ب ُِْغَعـــــ  ِّ ــد ٌَْفـــــ َٓ خأل ــ ِِـــــ   ً ــ  َصِس١ـــــ

 

 
 شرح البيت : 

ّٟ خ١ٌَٛ ٚٔجغٞ ٚعخء خٌّض   س١ً ٚخٌغغ٠ر ِٓ ٌغدض ؤسغٜ ٌٕعىٍُ زٙد . ً٘ ٔعغن خٌٍفْ خٌ٘غز
  ٕٕٕٓ+ٕٕٓٓ+ٜٕٔٓ+ٕٛٔٓوزارة    اإلنكار  ك٢ ٛزا اُج٤ذ؟ االعزلٜبّ : ٓب اُـشك اُز١ خشط ب٤ُٚ  ٔط
ّٔ٘ذ رُي. اُؼشث٤ّخ ػ٠ِ ؤث٘بء  ػزًجبعّجَ اُّؾبػش :  ٕط   .(ٚٔ،ٙٔ،٘ٔ،ٗٔ) اُز٣ٖ خزُٞٛب، دّذد األث٤بد رن
ّٞسّٝمخ اُ:  ٖط  ح اُل٤٘خ ك٢ اُج٤ذ اُغبثن .ق

   األلفاظ األخخى بالجخيل والغخيب وُمخّحب بو . صّػرالمفع العخبّي بذخز مشبػذ ومكخوه و  صّػر
 ( .ٗٔ،٘ٔ،ٙٔ،ٚٔ)ـخ، ٝبّٗٔب ك٢ ؤث٘بئٜب، ّٝمخ رُي ًٔب ظٜش رُي ك٢ األث٤بد : اُؼ٤ت ٤ُظ ك٢ اُِّ ٗط

لغة الببلغة والبيان ، ندل بيا القخآن الكخيع بإعجازه وبيانو وببلغتو ، فيي أتع المغات وأكسميا ، أما أبشاء  العخبّية المغة 
  مغ لغات أخخى وتكمسػا بيا. ألفاًضا واستعارتيع  فيع مقرخون في حقيا ، بابتعادىع عشيا، العخبّية 

 ك٢ ٗلٞط ؤث٘بئٜب ك٢ اُج٤ذ اُغبثغ ػؾش  .  اُؼشث٤ّخ : ث٤ّٖ ٓظٜش رشاعغ اُِـخ  ٘ط

  .  مػن األلفاظ الجخيمة مغ الثقافات األخخى الفريحة ، يفّز  العخبّية ييسمػن  
ٔٛ-    ُِ ـِ َ٘ــد َّ ْٕــؼ  َِٚفــٟ خٌ ُٗ  ََٔفــدصَ اَل  َو  ٌَــ

 

ــضُّعِّ     َٓ خٌـــ ــ١ْ ــُؼ َزـــ ١َِّّـــ ٠ُ ْٓ ــ َّـــ ــُشِرٌِ ُـّـــ  َٚخٌ

 

  

ْمحَ  َُ  اًؼٍٙ ػِح امسَّ  غطًج زدٍ ، غطة ُمْغرَتِِب ،  َدِدِلٍ  هلاُٚ ٓؼم َمٌِْطُل

رِّ  ٓٙبًخ ٓفس هََفادَ   ٛاحسذٚ ُزضِح، ٍٛ٘ اًٌإًإح اًوثٌطح زضض ادلُّ

ُرِب  ذبة، ٜٛ٘ اًللس ُٕ اًذطظ ٛٓحٜٖ، ًذٌٜ ُٕ اًعٜا٘ط ػذج امسُّ  ُفطز٘ب ػ 

 ٕٕٕٓ+ٕٕٓٓوزارة 
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 شرح البيت : 
  ٌّٓ ١ّّ٠ؼ ز١ٓ ؤٌفدّ خٌٍغص. ، وٕؼ ؼ١ّٓ ِٓ خٌّفغصخض زدكعمدلٙد ٚظوغ٠فٙد ٚؤهدٌعٙد خٌ٘غز١ّص ٚفٟ خٌّ٘دـُ 

 .صالحة لجسيع األغخاضو سعة معجسيا  ٝٓضا٣بٛب ك٢ اُج٤ذ اُّغبثن . ارًشٛب . اُؼشث٤ّخ : رـ٠ّ٘ اُّؾبػش ثغٔبد  ٔط
  . يبتعجون عغ معاجسيا   ك٢ ٗلٞط ؤث٘بئٜب ك٢ اُج٤ذ اُّغبثن . اُؼشث٤ّخ : ث٤ّٖ ٓظٜش رشاعغ اُِـخ  ٕط
 اُؼشث٤ّخ ، ٤ًق ٗغزي٤غ ثؼش اُِـخ اُؼشث٤ّخ خ بدذٟ اُّقؼٞثبد اُز٢ رٞاعٜٜب اُِّـخ : اعزخذاّ أُلشدح األع٘ج٤ّ ٖط

  ٝكن سؤ١ اُّؾبػش؟ ٖٓ عذ٣ذ
 .حبيدة السعاجع كتابة ونصقاوتػضيف ألفاضيا الفريحة ، العخبّية بالخجػع إلى معاجع المغة  
 

رِّ  ) : اعزخشط ىجبًهب ٖٓ اُج٤ذ اُّغبثن . ٗط ُخِب ، َ الجُّ  (. الدُّ
ّٞس: ّٝمخ اُ ٘ط  ح اُل٤ّ٘خ ك٢ اُج٤ذ اُغبثن . ق

 السعاجع بالكشد  صّػر ( أ
وغيخه مغ الُحمّي  المؤلؤبحال مغ يسّيد بيغ  وألفاضيا في السعاجعالعخبّية مفخدات المغة يسّيد بيغ  حال مغ  صّػر  ( ب

    . أو الجػاىخ المؤلؤالتي تخمػ مغ 
ــد    -ٜٔ َ٘ــ ُٔىغُِّع ــد  َّــ ِِ ــَضْض  ِٙــ ـُ ــص   َٔــ ٌَْف  ُْ ــ  َوــ

 

ــرِ      َ٘ـــ ــضَِّش خٌعَّ ْٓ ِكـــ ــ ِِـــ ــْط  ََٙؽـــ ٌَ ــْض  ٌََمـــ ــٝ   َدعَّـــ

  
 
 

 شرح البيت : 
٠ٚعغوْٛ خٌغٚخجٖ ِٓ خألٌفدّ خٌىدِٕص فٟ  ،٠غوؼْٚ ٍٗٝ خألٌفدّ خٌلدج٘ص  خٌ٘غز١ّص خٌٍغص  وؽ١غ ِّىٓ ٠ـعشضِْٛ

  ٕٕٓٓوزارة   دعٝ زدظط ٘ظٖ خألٌفدّ ظلىٛ ِٓ وؽغش خؿعّ٘دٌٙد. خٌ٘غز١ّص ِ٘دـُ 
ّٞس: ّٝمخ اُ ٔط  ٕٛٔٓوزارة   المفطة بكائغ حي متعب ويميث .  صّػر ح اُل٤٘خ ك٢ اُج٤ذ اُغبثن .ق
 ٕٕٔٓوزارة  ك٢ ٗلٞط ؤث٘بئٜب ك٢ اُج٤ذ اُغبثغ ػؾش  .  اُؼشث٤ّخ : ث٤ّٖ ٓظٜش رشاعغ اُِـخ  ٕط

    األلفاظ الجخيمة مغ الثقافات األخخى ، ويبتعجون عغ معاجسيا . مػن الفريحة ، يفّز العخبّية ييسمػن  
َْٕط فــٟ  -ٕٓ َٔــص  ُؿــِج ٌَْف ِْٛفَٚ ــ ــص  ـَ َّ ٍِ ْٔ ُِ 

 

     َٓ ــ١ْ َٗـ ــد  َٙـ ْٕ ِِ ُّْؾ  ــ ــغ خٌلَّـ ُٔـ ْٕ ُْ َظ ــ ــِرٌَـ  ُِْغَظِمـ

 
 

 
  شرح البيت : 

  دس١ـص خٌّ٘دـُ ٌُ ٠ٕٔغ ب١ٌٙد ؤدض  ١غ ِـعٍّ٘ص . خأله١ٍص ٍّٓط  خٌ٘غز١ّص ٚفٟ خٌّمدزً ٕ٘دن وؽ١غ ِٓ خألٌفدّ 
ّٞساُ: ّٝمخ  ٔط  ح اُل٤٘خ ك٢ اُج٤ذ اُغبثن . ق

 عسيقة مطمسة ال يقخبيا ضػء الذسذ. في حفخةأصحابيا بدجيشة  األصيمة وقج أىسمياالعخبّية  المفطة صّػر

 

َسْت   أدطط ًؼبٓٚ ذلثب           ًٙض مََِثَْت  أصبتٙب اًِرلج ظٙس ُُجِ

 ُٔرـط  ضكج ُمْرَتِقِب  حفطضح كٌِلخ ُـٌِخ ؿٌّ ُمْغِمَسة   تبػٕ ظٜف َجْوِف 
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 كسا في البيت العذخيغ  . بخزت الّصبيعة بعشاصخىا السختمفة واضحة   : ٓبرا ثشص ك٢ اُج٤ذ اُغبثن ؟ ٕط
َْ٘ذ  ٖط ٍَٔخ ( ؟: ٓب دالُخ ) ُعِج ِِ ُْٓظ ِْٞف   ٕٛٔٓوزارة   تخك األلفاظ الفريحة وإىساليا.  ك٢ َع
 

َٙــــد    -ٕٔ ِْ ِز ــد َٓــ ََّٛٝ خٌَمدِع ــ ــْض َظــ ــد َلــ َّــ َّٔ  َوإ

 

ُْ َظـــــُاذِ       ٌَـــــ َٚ ١َْٔد  ٌَـــــٝ خٌـــــضَّ ُْ ٠َُاَٚزـــــد ِب ٍَـــــ  َف

 
  

  
  شرح البيت : 

 ّٚ٘د عـالْ ِٓ  ، بط طوغ خٌمدع١ٓٓ خٌٍظ٠ٓ ؤهسذط دىد٠عّٙد ٌِغذ خٌّؽً ٕٗض خٌ٘غذ ، ظإؼغ خٌلدٗغ زدٌعغخغ خٌمض٠ُ

، ٚ٘ظٖ ددي خٌٍفٔص خٌـج١ٕص  زٕٟ ٕٗؼش سغـد ٠سذؽدْ ٗٓ ٚعق كجغ ٠ـعشضَ ٌٍضزد ص ٚ٘ٛ خٌمغّ ، ٌُٚ ٠٘ٛصخ زِدجً

    خٌعٟ زذؽٕد ١ٍٗٙد ٌُٚ ٔجض٘د .  خٌ٘غز١ّص فٟ ٌغعٕد 
ّٞس: ّٝمخ اُ ٔط  ح اُل٤٘خ ك٢ اُج٤ذ اُغبثن . ق

  بحال ىحيغ القارضيغ المحيغ لع يعػدا بذيء بعج عشاء بحثيسا .مغ بحث عغ المفطة الرحيحة ولع يججىا حال  صّػر
  . ّٔضَ اُؼٞدح ب٠ُ اُّؾؼش اُؼشث٢ّ اُوذ٣ْ ك٢ ٓؼب٤ٗٚ ٝؤُلبظٚ . ارًش٣ُٙ ٓظٜش: ك٢ اُج٤ذ اُغبثن   ٕط

  ٕٕٔٓوزارة   . القارضان      
 اعزخشط ٖٓ اُوق٤ذح ٓب ٣وبسة ٓؼ٠٘ ٛزا اُج٤ذ::  ٖط

َِٝاَٗزِظش١ ِب٣بث٢٢ َكَشّع         َِ٘ض١ُّ آثب  اَُخ٤َش  ًُ اَُؼ  البيت الحادي والعذخون.           ِبرا ٓب اُوبِس
ٍّ اُج٤ذ اُغبثن ؟:  ٗط َّ ٣ذ  . العخبّية مجى اّتداع المغة  ػال

ّٔ٘ذ رُي. اُؼشث٤ّخ ػ٠ِ ؤث٘بء  ػزًجبعّجَ اُّؾبػش :  ٘ط  (.ٕٔ،  ٕٓ، ٜٔ األبيات)اُز٣ٖ خزُٞٛب، دّذد األث٤بد اُز٢ رن

َٚخٌـظِّْوَغٜ    ِكـ١َشصَ ٠َد  -ٕٕ َّـدِص   َُِشِّـَضش  خٌ

 

 

 

 

 

 

 

  َْ ُٕــــــٛ َِــــــد َظْس َٕــــــد ٠َُاؿَّــــــُؾ  َِ٘مــــــِرُ٘ ٍْ ٌِ 

 

 

 

ٕٖ-      ُ ــ ٍَـ ــَغٜ َل ـَـ ــد  َِـ ــضًخ  َِْجـ  َْ ــٛ ُّـ ــد َظُش َٕـ ُ٘  

 

 

 

 

 

 

 

ٌِْذَمـــــِر  َٚخ ــدِع  َ٘ـــ َِـــــَضٜ خأَلْص ِٗ فـــــٟ  ٍِـــــ ِّْؽ  ِز
 

ةٌ  َ  ُٕ ًأذٍ تلسهّ ُٕ الأظٌبي اًلاحلخ كلج امَْؼِلِب  زائِخ ، أتسًخ  دٌس ُمَزّّلِ

ونَ  طُّ ْ دؼؽ خَتُ  اًلعِح ٛاًطفلخ  ُعس َمْجساً   ذحفٛط

  ػٜاي ُسي  َمَسى ػبض ، هرج  ظطي َجَصى

ارِ  َُ ُفطز٘ب:حلثخ: ٍٛ٘ اًِسح لا ٛكز ًٙب  حقب امِْحَلِب  ُسح اًحٌبح  ز٘ط  اَلْد

ضٛاًِلصٜز اًل أٛ اًِؼٔخ ِٜ  ص

ََزةَ   ُفطز٘ب ؿٌر ٜٛ٘ شٛ اًِوبٓخ ُٕ كٌّ أٛ فظٍ أٛ ضئبػخ   ؿٌر  ص ِ

ادِ  ََزَة امضَّ  اًلطتٌِخ كٌِبء اًٌغخ   ص ِ

ادِ    اًلطتٌِخ هٔبًخ كٕ اًٌغخ  امضَّ

ٍَ  َتَهلَّى  ً س الأُط ٛكبَ تٚ  َٛ ٌِ ٛ ةَ  َيُؤوب ذل  ًلٜز ٕٕٕٓوزارة     أَ

ضظلاْ ُٕ تٍٔ َكٔعح دطظب فٍ ػٌج اًَلطَؾ فٌّ ًطظلب،  ٛاًَلطَؾ، ٛاحسذٚ  كطض الَقاِرَعان

ًُّستغ تٚ .  َكطَؿخ، ٜٛ٘ ٛضق ُٕ ؿعط 
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 ٕٕٔٓوزارة         شرح البيت : 

 خٌ٘غز١ّص ١ٍُٗٙ زعجض٠ض ِىدٔص  ، ٠ٚ٘مض خألًِخٌ٘غز١ّص ٍّٚٗدء٘د فٟ ِجّٖ خٌٍغص  خٌ٘غز١ّص ٠شدُر خٌلدٗغ ك١ٛر خٌٍغص  

ّٛعفٟ ِ٘دـّٙد ِٚٛخوسص ظِٛع خٌٍغص ٗسغ خٌ٘ خٌ٘غز١ّص ٔفٛؽ خألـ١دي. ٠ٚل١غ بٌٝ ؤؼغُ٘ فٟ دفْ ؤِجدص خٌٍغص  فٟ   .و
 كّشم ك٢ أُؼ٠٘ ك٢ ٓب رذزٚ خو ك٢ ٓب ٣إر٢:  :  ٔط

َُٓخِّـَذحٌ     - ؤ ًَْشٟ  َٝاُـزِّ  ٣َب ِؽ٤َخَخ اُنَّـبِد 

 

 

 

 

 

 

 

  َٕ ُ٘ـــــٞ َٓـــــب َرْج َ٘ـــــب ٣َُاعَّـــــُظ  َِْؼِوـــــِتُٛ ُِ 

 

 

 

 بلحقة العاقبة التي تأتي بعجكع(.)األجيال ال                                                                  
ْٞم   - ة َُٓاخَّش اُّغبم َك   . ( )عطع مؤخخ القجم        .اَُؼِوتاُُؼْشُهٞة َػَقجخ ك٢ 

 الزاد.   .اُؼشث٤ّخ :  اعزخشط ٖٓ اُوق٤ذح ً٘ب٣خ ٠ًّ٘ ثٜب اُّؾبػش ػٖ اُِّـخ  ٕط
 : ث٤ّٖ دالُخ رلبئٍ اُّؾبػش ك٢ ٛز٣ٖ اُج٤ز٤ْٖ. ٖط

  .العخبّية ويعسمػن عمى إحيائيا بسا يبحلػن مغ جيػد في مجامع المغة  العخبّية وجػد عمساء يغارون عمى 
 : ٓب ٛٞ اُّذٝس اُز١ ٣نيِغ ثٚ ػِٔب اُؼشث٤ّخ ُذلظٜب ؟  ٗط

 وضع معاجع لسرصمحات اآلداب والعمػم والفشػن الحجيثة ، والّدعي لتػحيج السرصمحات . .ٔ
   التخجسة والّتأليف والشذخ في مػضػعات المغة العخبّية وقزاياىا .  .ٕ
ث٤ّٖ رُي.اُؼشث٤ّخ ٤ُٖ ػبؽزٜٔب عااٍ : روّٞ كٌشح اُوق٤ذح ك٢ ٓجِٜٔب ػ٠ِ أُوبسٗخ ث٤ٖ دب ، 

كبلميع ألفاًضا  غخيبة دخيمة ، وأىسمػا لغتيع  استعسمػا في( وصف حال العخب اليػم وقج ٕٔ-ٕٔوفي الشرف الثاني)
 األصيمة، فسا عادوا يفخقػن بيغ الفريح والعامي،أو بيغ ألفاضيا عامة.

************************************************************************* 
 اُّزٌشاس؟ٓب دالُخ ( ُلظخ  )اُّؾٔظ( . ٕٓ،  ٙ( ُلظخ )اُّقذشاء( ٝرٌشس ك٢ اُج٤ذ ) ٘ٔ،  ٙرٌّشس ك٢ اُج٤ذ ):  ٔاُغااٍ  

 ٕٕٕٓوزارة  (( ٘ٔ+  ٙ))البيت  ومػشغ الزاد القجيع. العخبّية داللة عمى أصالة المغة  : الرحخاء وردت مختيغ  
 مغ ججيج  العخبّية التعبيخ عشو في إيقاظ  الذاعخالذسذ مختيغ: تجل عمى الػضػح، وتشدجع مع السعشى الحي أراد   

 ولفطة... لع تشطخ الذسذ مشيا عيغ مختقب ، : وقػلو يػقطيا وحي مغ الذسذ ،  :  في قػلو  
    (( .  ٕٓ+  ٙ)) مغ ججيج. العخبّية بسعشى أن الذاعخ وضف الذسذ رمدا إلحياء المغة       

 :  ٕاُغااٍ 

  ك٢ ٓبم٤ٜب ٝدبمشٛب ( ؟  اُؼشث٤ّخ ػ٢ِ اُجبسّ ك٢ هق٤ذرٚ )  اُؾبػش ثٖٔ رإصش ؤ( 

ِه الَحجُّ َبيَغ الِججِّ َوالَمِعِب في · الَديُف َأصَجُق َأنباًء ِمَغ الُكُتِب تأثخ ببائية أبي تّسام التي مصمعيا  ))      (( . َحجِّ
ّٔبّ ؟ اُؼشث٤ّخ اُؾبػش ػ٢ِ اُجبسّ ك٢ هق٤ذرٚ )  ث٤ّٖ رإّصش ة(   ك٢ ٓبم٤ٜب ٝدبمشٛب (  ثجبئ٤خ ؤث٢ ر

  ٕٕٓٓوزارة   اإلّتفاق في البحخ العخوضّي والخوّي .         
 :  ّٝمخ ٓلّٜٞ : ) اُض٘بئ٤خ اُِـ٣ّٞخ ( ، ) اصدٝاع٤ّخ اُِـخ ( ، ٝؤ٣ٜٔب ٣ُؼّذ ػ٤ًجب .  ٖاُغااٍ 

  ىحا ُيعّج عيًبا .  ازدواجّية المغة  : الخمط بيغ العخبّية  وغيخىا في الكبلم  .     
  ىحا ليذ عيًبا .   .  العخبّية الثشائية المغػّية : معخفة لغات أخخى إلى جانب    
ال في اإلّشبلع عمى حزارات الثقافات األخخى ، ومػاكبة أحجث الّتصػرات في العالع وفيسيا ؛ ألن العمع ألنو يفيجنا  

  يقترخ عمى أصحاب لغة بعيشيا ، واالعتداز بالعخبّية ال يعشي إىسال تعّمع لغات أخخى .
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 ؟ ثبُِـخ اُؼشث٤ّخ ) رإ٤ُق ، رق٤٘ق ، ؽؼش ، ٗضش ، دساعخ ( ػَِ رُي األػبعْ  :  ؤثذع ًض٤ش ٖٓ  ٗاُغااٍ 

 ألنيا لغة القخآن الكخيع الحي دعا الّشاس إلى الّتفّكخ والّتجّبخ في أمػر الكػن والحياة . .ٔ
 وضع العخب وغيخ العخب السرشفات والبحػث والكتب بيحه المغة خاصة عشج اّترال األعاجع بالثقافة العخبية .  .ٕ
 االىتسام في آداب وفشػن وعمػم الحزارة العخبية اإلسبلمّية ما دعا األعاجع إلى تعّمسيا .   .ٖ
     

 م( أديب مرخّي.ٜٜٗٔ – ٔٛٛٔعمي الجارم )                         
 
 ٓب أُ٘بفت اُز٢ روِذٛب اُؾبػش؟ -ٔ

                       عسل في الّتعميع .  .أ 
 بسرخ، ثع وكيبًل لجار العمػم . العخبّية كان كبيخ مفتذي المغة   .ب 
ديغ لمسجَسع الّمغػي في مرخ.   .ج      أحج أعزاء السؤسِّ

 ارًش األػٔبٍ األدث٤ّخ ُؼ٢ِ اُجبسّ ؟  -ٕ

     . لو ديػان شعخ .أ 
  . ( متخجسة عغ اإلنجميدية قرة العخب في إسبانيا لو )   .ب 
 ٜٕٔٓوزارة  :  شارك في تأليف كتب أدبية، مشيا  .ج 

 .حة الببلغة الػاض -ٗ .  الّشْحػ الػاضح -ٖ.   السفّرل -ٕل . السجس -ٔ
 

 
 

 ٕٕٕٓ+ٕٛٔٓوزارة   :  ٓب ٓ٘بعجخ ٛزٙ اُوق٤ذح ؟ ٔط
 .م  ٖٜٗٔالسرخي عام  العخبّية ألقى الذاعخ ىحه القريجة في حفل افتتاح الجورة الثالثة لسجسع المغة 

 
َْٔجٔغ ًٔب: ٓب ٢ٛ سعبُخ  ٕط  ٜٕٔٓوزارة   والتغّشي بجساليا. العخبّية الحفاظ عمى الّمغة  ؤؽبس ُٜب اُؾبػش ؟ اُ
 

َْٔجٔغ . ػَِ رُي ؟ ٖط  ، وبعثيا في األجيال.العخبّية دورىع في إحياء الّمغة  : د٠٤ّ اُؾبػش ؤػنبء اُ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   تعريفّبا شاعر

 ج ّ     

 العمر ماىو فرصٍة وحدة وال ىو بفرصتني
 لألماممع كل مطلع مشس لك فرصة وخطوة 
 ىذا والزلنا تعلمنا الليايل والسنني

 والعلم أخري من اجلهل والنور جالي الظالم
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 الثانيّةة ـالسلسل
  

 

  :  مطلوب من الطالب في دروس القضايا اللغوّية 

                 :  العدد  .1

 تحويل العدد إلى كتابة + إعراب العدد  + ضبط أواخر العدد والمعدود      
 

 : المصدر الّصريح  .2

 صياغته + استخراج + تحويل من مصدر مؤول  إلى مصدر صريح      
  

 :أسلوب الّتعّجب  .3
 بيان صيغ التعّجب + صياغة  +  إعراب      
 
 :المصدر الميمي  .4
تمييز المصدر الميمي عن اسم الزمان والمكان واسم المفعول + استخراج +  

 تحويل المصدر صريح إلى  مصدر ميمي 
 

 : كم ) الخبرّية ، االستفهامّية (  .5
 عراب االسم الذي يليهما أو ضبطهالتفريق بين كم الخبرية واالستفهامّية + إ   
 

  ة ) ى ، ا (صّوركتابة األلف المق .6
    كتابة األلف : ا ، ىبيان سبب   
 

  التمييز .7

 التفريق بين  تمييز النسبة والذات + استخراج +إعراب
  

 والممدود  صّورالسم المنقوص والمقا .8

 معرفة كل اسم وقاعدته + إعراب + ضبط الحركة اإلعرابية لألسماء الثالثة  
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 األمثلة   العدد
 (01-2األعداد مً )

 خٌّعظو١غ ٚخٌّعإ١ٔػ.ظـشدٌف خٌـّـ٘ضٚص فٟ  -ٔ

ً٘د ِجغًٚعخ زدإلًدفص. -ٕ  ٠إظٟ ِ٘ضٚص٘د ـّ

ً٘د ٌـّٛل٘ٙد فٟ خٌـجٍّص. -ٖ     ظ٘غذ زدٌذغودض ظس

 
 وأربع قرز  . شالَع زيٌج ثبلثَة كتب   -

      

 (01-00لعدداٌ )ا
 ٠ِدزمدْ خٌـّـ٘ضٚص فٟ خٌّعظو١غ ٚخٌّعإ١ٔػ. -ٔ

 ٠إظٟ ظ١١ّؼّ٘د ِفغًصخ ِٕوًٛزد. -ٕ

 .( ٠ُْسٕٝ ٍٗٝ فعخ خٌـجؼؤ٠ٓ ٔٔخٌ٘ضص ) -ٖ

ً٘د ٌـّٛل٘ٗ فٟ خٌـجٍّص. ً٘د ٚٔوًسد ٚـغًّخ ظس  عف

ّٚي ٠٘غذ بٗغخذ خٌـّؽٕٝ ٕٔخٌ٘ضص ) -ٗ  ( ـؼئٖ خأل

ً٘د ٌـّٛل٘ٗ فٟ خٌـجٍّص، ٚـؼئٖ خٌؽدٟٔ ٠ُْسٕٝ ٍٗٝ خٌفعخ.   ظس

 
 ، وإحجى عذخَة قخْأُت َأَحَج َعَذَخ كتاًبا -

 كتاًبا     
 
 األردّن اثشتا َعْذَخَة مـحافطًة.في  -
 

 (01-02األعداد مً )
ّٚي ٠ـشدٌف خٌـّـ٘ضٚص ٚخٌجؼء خٌؽدٟٔ ٠ٛخفمٗ.  -ٔ  ـؼئ٘د خأل

 ٠إظٟ ظ١١ّؼ٘د ِفغًصخ ِٕوًٛزد. -ٕ

ً٘د ٌـّٛل٘ٙـد فٟ خٌـجٍّص. -ٖ ً٘د ٚٔوًسد ٚـغًّخ ظس  ُظْسٕٝ ٍٗٝ فعخ خٌـجؼؤ٠ٓ عف

 
 شالًبا.اشتخك في الّخحمة خـسدَة عَذَخ  -
 في مجرسة اإلناث تْدَع َعْذَخَة معّمسًة. -

 (11-11ألفاظ العقود مً )
ّٛعظٍؼَ ؤٌفدّ خٌ٘مٛص  -ٔ ش ٚخدضش ِٖ ِ٘ضٚص٘د، ؿٛخء ؤودْ ِظّوًغخ ؤَ ه

 ِأًؽد.

 ٠إظٟ ظ١١ّؼ٘د ِفغًصخ ِٕوًٛزد. -ٕ

ً٘د ٌـّٛل٘ٙـد  -ٖ ـّدٌُ، فع٘غذ بٗغخزٗ ظس ظىْٛ ٍِذمص زـجّٖ خٌـّظوغ خٌ

ً٘د زدٌٛخٚ، ٚٔوًسد ٚـغًّخ زد١ٌدء.فٟ   خٌـجٍّص؛ عف

ّٛع( ظٍؼَ ٜ-ٖبطخ ِٗفط ؤٌفدّ خٌ٘مٛص ٍٗٝ ٗضص ِفغص ) -ٗ ش ٚخدضش ِٖ ه

ِ٘ضٚص٘د، ؿٛخء ؤودْ ِظّوًغخ ؤَ ِأًؽد، ٚخٌـِّ٘ٛف ١ٍٗٗ ٠ـشدٌف 

 .خٌـّ٘ضٚص

 
 شاركت في الحػار عذخوَن شالبًة.                          -
 حفطُت ثبلثيَغ بيًتا ِمَغ الّذعخ.                            -
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 ...( مليوٌ ألف، مئة،) األعداد
ّٛعظٍؼَ  -ٔ  ش ٚخدضش ِٖ ِ٘ضٚص٘د، ؿٛخء ؤودْ ِظّوًغخ ؤَ ِأًؽد. ه

 ٠إظٟ ِ٘ضٚص٘د ِفغًصخ ِجغًٚعخ زدإلًدفص. -ٕ

ً٘د ٌـّٛل٘ٙد فٟ خٌـجٍّص. -ٖ      ظ٘غذ زدٌذغودض ظس

 
 . كمسة   مئةِ  في فقخة كتبتُ  - 
 في مكتبتشا مئتا كتاب   - 

 * ُتححف الشػن عشج اإلضافة 
 فاعل وزٌ على الرتتيبّية األعداد

 (/ خٌّؽدٌػ/ خٌّغخزٖ ... . ٜ-ُٖظودٙ ِٓ خٌ٘ضص خٌـّفغص ) -ٔ

 ظِدزك خٌـّـ٘ضٚص فٟ خٌّعظو١غ ٚخٌّعإ١ٔػ. -ٕ

 ظـعًّ٘ ِفغصش ِٚغّوسص ِٖ خٌ٘لغش. -ٖ

 
 .الّخواية مغ الّخابعَ  الفرلَ  قخأتُ  - 

 .الّخواية مغ َعْذَخةَ  الّخابعةَ  الّرفحةَ  قخأتُ  -
 

 (ِبْضع)كلنة بالعدد يلحق
ًّ ٗٓ ؼالؼص ٚال ٠ؼ٠ض ٍٗٝ ظـ٘ص.  -ٔ  ظضّي ٍٗٝ ٗضص ِسُٙ ال ٠م

 (.ٜ-ُٖظـَعًّ٘ خؿعّ٘دي خألٗضخص خٌـّفغصش ِٓ ) -ٕ

لض ظغّور ِٖ خٌ٘لغش ظغو١ًسد ِؼـ١ًد، ٚلض ٠ىْٛ ًِِ٘ٛفد ١ٍٗٙد  -ٖ 

 ؤدض ؤٌفدّ خٌ٘مٛص.

دىّٙد ِٓ د١ػ خٌعظو١غ ٚخٌعإ١ٔػ ؤٚ خإلٗغخذ وإدىدَ خألٗضخص  -ٗ 

( ِٖٓ-ٜ.) 

 
 .أعػام   ِبْزعةَ  القجس في أقستُ  -
 . سشػات   ِبْزعَ  مّكةَ  في مكثتُ  -
 .رُجبًل  َعَذخَ  ِبْزَعةَ  شاىجتُ  -
 . امخَأةً  عْذَخةَ  ِبْزعَ  كّمستُ  -
 .رُجبًل  وعذخيغَ  ِبْزَعةً  صافْحتُ  -

 (الّيّيف) كلنة
َ٘مض، ٚظضّي ٍٗٝ ٗضص ِٓ خٌٛخدض بٌٝ خٌّؽالؼص. -ٔ  خٌّؼخجض ٍٗٝ خٌ

ٕ-  َْ ال ظـعًّ٘ بٌّد ز٘ض خٌ٘مٛص ٚز٘ض خٌـّحص ٚخألٌف، ٔذٛ: )َؤْعَز٘ٛ

١َّٔف ... ( ؤٞ: ؤوؽغ ِٓ، ٚػ٠دصش ١َّٔف ، ِحص  ٚ ٚ .ٍٝٗ 

 ظٍؼَ ددٌص ٚخدضش ِٓ د١ػ خٌّعظو١غ ٚخٌّعإ١ٔػ. -ٖ

 
 . ونّيفٌ  رجبًل  ثبلثػنَ  جاء -
 .ونّيًفا ديشاًرا عذخيغَ  أنفْقتُ  -
 ونّيفً  قريجةً  عذخيغَ  حفْطتُ  -
 

 تدريبات
ِٖ ب٠ُ ًِٔبد: -ٔ ٍّٞ األسهبّ اُز٢ ث٤ٖ هٞع٤ْ  د

 .وستيغَ  واثشتيغِ  وتدعسئة   ألف   سشةَ     ( ّ.ُٕٜٙٔؤّعغذ اُجبٓؼخ األسد٤ٗخ ع٘خ ) -ؤ  
  ٣ّٞ(.ٛٔؽٜش( ٝ)ٕع٘خ( ٝ )ٌٖٕٓش ٛبسٕٝ اُشؽ٤ذ ك٢ اُخالكخ ) -ة

 .يػًما عذخَ  وثـسانيةَ  وشيخيغِ  سشةً  وعذخيغَ  ثبلًثا      
 .وخـسديغَ  وستة   وثسانـسئة   ألف   عامَ  ( ّ.ُُٙ٘ٛٔٝذ ع٤ِٔبٕ اُجغزب٢ّٗ ػبّ ) -عـ
 .صفحةً  عذخةَ  إحجى أُزٞعو.( فلذخ ٖٓ اُذجْ ٣ٔٔوغ اُّذسط ك٢ ) -د

 .وثـسانػنَ  سبعةٌ   ( ػبًٓب.ُٚٛػٔش عّذ١ ) -ٛـ
 .كتاب   مئتا  ( ًزبة.ٕٓٓك٢ ٌٓزجخ ث٤ز٘ب ) -ٝ
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 ؤػشة ٓب رذَزٚ خوٌّ ك٢ ٓب ٣إر٢: -ٕ

ِٚ ٣َب َؤَثِذ ِب٢ِّ َسَؤ٣ُْذ  هبٍ رؼب٠ُ:  -ؤ   ٍَ ٣ُُٞعُق َُِإِث٤ َٖ  َؤَدَذ َػَؾَشِبْر َهب ْْ ٢ُِ َعبِعِذ٣ ُٜ ََٔش َسَؤ٣ُْز َُْو َٝا َْٔظ  َٝاُؾَّ ًًَجب  ْٞ ًَ . 

 .بو مفعػل نرب محل في الجدأيغ فتح عمى مبشي مخكب عجد     
ُٙ  هبٍ رؼب٠ُ: -ة ِْٓوَذاُس  َٕ ًَب  ٍّ ْٞ ِٚ ِك٢ ٣َ ٤َُْ َٝاُشُُّٝح ِب ٌَُخ  َٔالِئ ُْ ََٖرْؼُشُط ا ِْٔغ٤ ٍَ٘خ َخ َُْق َع  .َؤ

 .الدالع السحكخ بجسع ممحق ألنو الياء، نربو وعبلمة مشرػب كان خبخ     
َٕ  ِثْنِغِك٢ هبٍ رؼب٠ُ:  -عـ ُٞ٘ ِٓ ُْٔا ُْ َِٓئٍز ٣َْلَشُح ا ْٞ ٣ََٝ ِٖٓ َثْؼُذ  َٝ  َُ ِٖٓ َهْج ُْٓش  ِٚ اأَل َّ ُِ َٖ ٤ِ٘  .ِع

 . مزاف وىػ آخخه عمى الطاىخة الكدخة جخه وعبلمة مجخور اسع     
 فالٍح ك٤ٔب عٞاٙ بُّب أُغجذ اُذشاّ".  ؤُِق: " فالح ك٢ ٓغجذ١ ٛزا ؤكنَ ٖٓ  هبٍ سعٍٞ اهلل  -د

 .مزاف وىػ آخخه عمى الطاىخة الكدخة جخه وعبلمة مجخور اسع    
 
َّ ٖٓ اُؼذد ٝأُؼذٝد ك٢ ٓب ٣إر٢: -ٖ  امجو ؤٝاخش ً

ّٞح، كغإُزٚ ػٖ عجت  ،سشةً  وعذخونَ  مئةٌ  هبٍ األفٔؼ٢ّ: سؤ٣ذ ك٢ اُجبد٣خ ؤػشاث٤ًب ُٚ ٖٓ اُؼٔش -ؤ  ٝك٤ٚ ػضّ ٝه

ًُْذ اُذغذ، كجو٢ اُجغذ.  ٗؾبىٚ، كوبٍ: رش

 صٖٔ ثنبػزٚ. ديشار   ألفَ  هجَل اُّزبعش -ة
 .مثسرة  شجخةً  عذخةَ  أربعَ  مدرستشا حديقة في زَرْعَشا -جـ
 .أيام   سبعةَ  ؤٓن٤ُْذ ك٢ اُّ٘بد١ اُق٤ل٢ّ -د

 خٌّغفٕٛ زدٌٌُ

 خٌ٘ضص  ←خٌشسغ :   خٌّسعضؤ / خؿُ   (ٔ

 خٌشسغ خٌّمّضَ :  (ٕ

 خٌ٘ضص   ←خؿُ     ←خٌ٘ضص      ،    ٓغف  ←خؿُ   ←دغف ـغ  

 خٌ٘ضص  ←خٌفدًٗ :     خٌفً٘ / لض   (ٖ

 خٌّٕوٛذ زدٌفعخ

 ( خٌ٘ضص ) ٔـإي ٕٗٗ ِدطخ   ←فدًٗ    ←خٌّف٘ٛي زٗ :    فً٘  (ٔ

ُِّضش ِٓ خٌؼِٓ .    ٔدجر ٗٓ خٌّف٘ٛي خٌٍِّك  :  (ٕ  ٚٔـإي ٕٗٗ وُ ألٔٗ صّي ٍٗٝ 

     خٌ٘ضص     ←فدًٗ     ←فً٘  .ٔ

 خٌ٘ضص      ←ِف٘ٛي زٗ    ←فدًٗ     ←فً٘  .ٕ

 خٌ٘ضص   ←خؿّٙد    ←ودْ  (ٖ

 خٌّجغٚع زدٌىـغ

  خٌ٘ضص   ←خؿُ ِجغٚع :     دغف خٌجغ  (ٔ

 خٌ٘ضص   ٚٔـإي ٕٗٗ ِعٝ ألٔٗ صّي ٍٗٝ زضخ٠ص خٌؼِٓ   ←خٌٌّدف ب١ٌٗ :    خٌٔغف  (ٕ
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 .بدمغ مقتخن  غيخ حجث عمى يُجلّ  اسع الّصريح الـنصدر
ؤٚػخْ ِودصع خٌفً٘ 

 خٌّؽالؼٟ خٌـّلٙٛعش

 ؤٚػخْ ِودصع 

 خٌفً٘ خٌّغزدٟٗ

ؤٚػخْ ِودصع 

ّٟ  خٌفً٘ خٌشّدؿ

ؤٚػخْ ِودصع خٌفً٘ 

ّٟ ـّضخؿ  خٌ

 استغفار خْؿِعف٘دي اجتياد خفع٘دي إنتاج بف٘دي ِصشاعة ِف٘دٌص
َ٘الْ  استجابة خْؿِعفدٌص انجماج خٔف٘دي إعادة بفدٌص َجَخيان َف
ًُٗ تذجيج ظف١ً٘ ُسيػلة ُفٌ٘ٛص  اخذيذان خف١٘٘دي تباُيغ ظفد
ًَ٘ ًُّ     َتـيِجئة َظفٍِ٘ص َمَخض َف    تعمُّع ظف
ُ٘ٛي ِ٘الي ِججال ِف٘دي ومُقجُ  ُف    اْسِػداد خْف
ًْ٘      ُمجادلة ُِفدٍٗص َعْخض َف
ْ٘الي َدبيب َف١ً٘      ِوْسػاس ِف
ٍٍَص ُسعال ُف٘دي ْ٘      َشْسَأنة َف

 فبئسح

ٍِ اًـِصسض اًِصرًح ًٛأدص ئكطاتٚ، ًٛٚ كِسح أؿوبي ُٔٙب:اًـِص ٍُّ ُـح ي: ُصسض ًـح ِٛ  سض اًـِإ

ّْ ذصهَط أدبن تـِب ًوٖط / شهطن -1 ّْ ٛاًفلٍ، ٓحٜ: اًغٌثُخ أ  .أ

 تجريبات
ّٔب ٣إر٢:  -ٔ َّ كؼَ ٓـ  ٛبِد اُـٔقذس اُّقش٣خ ٌُ

َْ الفعل ِٜ َٖ َك َْٞى َْ ىبَُغ اعز َّ اْدَنّش ؤؽشَف ؤخشَط ػِّ  اٗـٜض

 انـيدام اخزخار إشخاف إخخاج تعميع مصالعة استيصان َفْيع الـسرجر
 
 
ُّٝخ ب٠ُ ٓقبدس فش٣ـذخ ك٢ ٓب ٣إر٢: -ٕ ٍّٞ اُـٔقبدس اُـٔا  د

ْٕ رغزضٔش٣ؼجج٢٘  -ؤ    استثسار  ىبهبري ك٢ ؤػٔبٍ ٓل٤ذح. ؤ
ْٕ ؤىبَُغؤدتُّ  -ة  مصالعة                اٌُزَت اُؼ٤ِّٔخ. ؤ
 

ـّ ا٥ر٢:ػ٤ّٖ اُـٔقبدس  -ٖ  اُّقش٣ـذخ ٖٓ اُضالص٢ّ ٝ ؿ٤ش اُضالص٢ّ ك٢ اُ٘

َْ ٣غٞد اُّشعَ ك٤ٌْ؟ هبٍ: ثبُّذ٣ٖ ٝاٌُشّ، ٝاُّؾجبػخ، ٝرـجُّت اٌُزة، ٝاالؽـٔئضاص ٓ٘ٚ،   "ه٤َ ألػشاث٢ّ: ثـ

 ٝاالثزؼبد ػٖ عِغبء اُّغٞء، ٝاُّزوشُّة ب٠ُ اُ٘بط، ثبدزشاّ اٌُجبس ٝاالعزٔبع ب٠ُ آسائْٜ ٝاُّزؾبٝس ٓؼْٜ

 ٝاالعزلبدح ٖٓ رجبسثـْٜ، ٝاُؼيق ػ٠ِ اُّقـ٤ش، ٝاالػز٘بء ثز١ اُذبعخ اُـِٜٔٞف".

ب، االبتعاد، االشسئداز، تجشُّب،  .االعتشاء االستفادة، التذاور، االستساع، احتخام، التقخُّ
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 األمثلة    : التعّجب أشلوب

 خٌع٘جر لـّدْ : 

ًٌد: خٌع٘جر خٌم١دؿٟ، ٌٚٗ ه١غعدْ ّ٘د:  ّٚ  ؤ

ًَ...!ِد  - أ  ؤف٘

ًْ زـــ ...!  - ب ِ٘  ؤف

 ما أجسَل االبتدامَة السخسػمَة عمى ُمحّياك !
 أعطْع بقاض  يعجُل بيغ الّشاس!

 

ـّّدٗـــٟ: ٠فُٙ ِٓ ؿ١دق خٌـجٍّص .  ! اإلنجاز ىحا عمى هللاَ  هللاَ  ؼد١ًٔد: خٌّع٘جر خٌ
 !هللا شاء ما هللا شاء ما
 !الكخيع القخآن لغة العخبّية  الّمغة درُّ  هلل

 . ) ! ًَ   خإلٗغخذ : ظغو١ر خٌع٘جر خٌم١دؿٟ ) ِد ؤف٘
 !الـسشطخَ  أجـسلَ  ما
 .مبتجأ رفع محل في الّدكػن  عمى مبشيّ  اسع التعجبّية،: ما -
 (. ما) عمى يعػد ىػ تقجيخه وجػًبا مدتتخ ضسيخ وفاعمو التعّجب، إلنذاء الفتح عمى مبشيّ  جامج ماض   فعل: أجسل -
 محل في( السشطخَ  أجـسلَ ) الفعمّية والـجسمة آخخه، عمى الطاىخة الفتحة نربو وعبلمة مشرػب بو مفعػل: الـسشطخ -

 .الـسبتجأ خبخ رفع
 

 تدريبات
 ث٤ّٖ اُّق٤ـخ اُز٢ عبء ػ٤ِٜب ؤعِٞة اُّزؼّجت ك٢ ا٣٥ز٤ٖ اٌُش٣ٔز٤ٖ ا٥ر٤ز٤ٖ:  -ٔ

ُٚ َؿ٤ُْت  هبٍ رؼب٠ُ:  -ؤ   َٔب َُِجُضٞا َُ ُْ ِث َِ ُٚ َؤْػ َّ َِ اُ ٢ٍَُِّٝ ُه  ِٖٓ  ِٚ ِّٖ ُدِٝٗ  ُْٜ َٓب َُ ِْٔغ  ََٝؤْع  ِٚ َٝاأَلْسِك َؤْثِقْش ِث َٝاِد  َٔب اُغَّ

ِٚ َؤَدًذا ٣ُْؾِشُى َٝال ِٔ ٌْ  .قياسيّ  تعجب/  بـ أفعل  ِبوِ  َأْبِرخْ                                                 . ِك٢ ُد
ُٙ هبٍ رؼب٠ُ:  -ة ًَْلَش َٓب َؤ  ُٕ ََ اإِلَٗغب  .قياسيّ  تعجب/  أفعل ما   َأْكَفَخهُ  َما                                 .  ُهِز
 

 ؤػشة ٓب ٣إر٢: ٓب ؤٗنَش خنشَح اُّضسِع! -ٕ

 ٓب ؤٗنَش خنشَح اُّضسِع!     

 .مبتجأ رفع محل في الّدكػن  عمى مبشيّ  اسع التعجبّية،: ما -
 . ىػ تقجيخه وجػبا مدتتخ ضسيخ والفاعل التعجب، إلنذاء الفتح عمى مبشي جامج ماض   فعل: أنزخ -
 .مزاف وىػ آخخه عمى الطاىخة الفتحة نربو وعبلمة مشرػب بو مفعػل: خزخة -
 .السبتجأ خبخ رفع محل في الفعمية والجسمة. آخخه عمى الطاىخة الكدخة جخه وعبلمة مجخور إليو مزاف: الّدرع -
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 الـنينّي الـنصدر
ّٟ ِوضع ٠سضؤ   .خٌـّفدٍٗص، ٠ُٚضّي ٍٗٝ ِد ٠ضّي ١ٍٗٗ خٌـّوضع زـ١ُّ ػخجضش ٌغ١غخٌـّوضع خٌـ١ّّ

َِْىـر.  ـّْغش،  َِ َِْإسظ،  ْٕف٘ص،  َِ ـْ٘ٝ،  َِ ٍِْر،  َِ  ٔذٛ: 

 
 تدريبات

٤ّٓض اُـٔقذس اُـ٢ٔ٤ٔ ٖٓ اعْ اُـٔلؼٍٞ ٖٓ اعـ٢ٔ اُّضٓبٕ ٝاُـٌٔبٕ ك٢ ٓب رـذَزٚ خّو ا٣٥بد اٌُش٣ـٔخ   -ٔ

 ا٥ر٤خ:

٢ٌِ  هبٍ رؼب٠ُ:   .ؤ  ُُٗغ َٝ َّ َفالِر٢  َْ ِب َْٓذ٤َب١َُه َٔبِر٢ َٝ َٓ َٝ َٖ ٤ِٔ َُْؼبَُ ِٚ َسةِّ ا َّ ُِ                                     . 

ِٚ  هبٍ رؼب٠ُ:  .ة  َّ ُٚ ٣َُزُٞة ِب٠َُ اُ َّ ََ َفبًُِذب َكِة ِٔ ََٝػ َٖٓ َربَة   .                                     ََٓزبًثبَٝ

َٖ  هبٍ رؼب٠ُ:  .ط  ُٔزَِّو٤ ِْ ُِ َّ  .                                     ََٓلبًصاِب

ٍَ  هبٍ رؼب٠ُ:  .د  َْْهب ًُ ِْٞػُذ َّبُط ُمًذ٠ َٓ ََٝؤٕ ٣ُْذَؾَش اُ َِ٘خ  ُّ اُض٣ِّ ْٞ ٣َ                                     . 

َٖ  هبٍ رؼب٠ُ:  .ٙ  َٖ َُُذْغ ُٔزَِّو٤ ِْ ُِ َّ َِٝب ًٌْش  ٍٕ  (ٜٗ) َٓأٍةََٛزا ِر َٞاُة َُّلزََّذًخَعَّبِد َػْذ ُْ اأَلْث ُٜ َّ                                     . 

َٜب  هبٍ رؼب٠ُ:  .ٝ  ٤َِْ َٖ َػ ٤ِِ ِٓ َُْؼب َٝا  ِٖ ٤ًِ ََٔغب ُْ َٝا ُِْلَوَشاء  َٔب اُقََّذَهبُد ُِ َّ َُٔاََّلِخِب ُْ ْْ  َٝا ُٜ ُُِٞث  ُه

ـَب                       ُْ َٝا ََِٖٝك٢ اُشَِّهبِة  ٤ِٓ  .                                     ِس

َٟٞ ) هبٍ رؼب٠ُ:  .ص  َٜ ُْ ِٖ ا ٠َٜ اَُّْلَظ َػ َٗ َٝ  ِٚ َّ َسثِّ ََٓوب ْٖ َخبَف  َٓ َّب  ٢َِٛ ََٓٗٝؤ َُْجََّخ  َّ ا َٟٝ( َكِة َْٔإ ُْ  .     ا

                                 
  .ص   .ٝ   .ٙ   .د   .ط   .ة   .ؤ  اُّشٓض

َٔبِر٢ ٓـَْذ٤َب١َ أٌُِخ ِْٞػُذ ََٓلبًصا ََٓزبًثب َٓـ َُٔاََّلِخ َُّلزََّذًخ َٓأٍة َٓ ُْ َٟٝ ا َْٔإ ُْ  ا

/ الـسردر
 الـسذتقّ 

 مرجر
 ميسي

 مرجر
 ميسي

 مرجر
 ميسي

 مرجر
 ميسي

 مرجر زمان اسع
 ميسي

 اسع
 مفعػل

 اسع
 مفعػل

 اسع
 مكان

  
 مغ ٓقذًسا ٤ٔ٤ًّٓب ٌٓبٕ اُـٔقذس اُّقش٣خ ك٢ ٓب رذَزٚ خّو ك٢ اُجَٔ ا٥ر٤خ: -ٕ

 .عؼ٤يّٝكوي اهلل ك٢ ٗجبح  -ؤ   .ؤ 

 .ػظخاهشؤ اُوشإٓ ٤ٌُٕٞ ُي ٓ٘ٚ  .ة 

 .ٗـجبحك٢ اُّقذم  -عـ .ط 

ِٖ ٗلغي ػٖ  .د   اُّ٘بط ثبُؼَٔ. عااٍؤْؿ

 
 د عـ ة ؤ اُّشٓض

 عااٍ ٗجبح ػظخ عؼ٤ي اُـٔقذس اُّقش٣خ

 مدألة مشجاة مػعطة مدعاك اُـٔقذس اُـ٢ٔ٤ٔ
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 الـخربّية وكه االشتفهامّية كه
 

 كْه
 االشتفهامّية

ظضسً ٍٗٝ خالؿُ ٚخٌفً٘ ٠ٍُِٚر زٙد خٌع١١٘ٓ ؛ ؤٞ 

 ظذعدؾ بٌٝ ـٛخذ .

ًّد .   ٠إظٟ ظـ١١ّؼ٘د ِفغًصخ ِٕوًٛزد بطخ ودْ خؿ

ِْ؟ ُْ ُدًٌسد ٔجخ فٟ خالِعذد  و

 ظف١ض خٌعىؽ١غ. الـخربّية كْه

٠إظٟ ظ١١ّؼ٘د ِجغًٚعخ زدإلًدفص ؤٚ زذغف خٌجّغ، ؿٛخء 

ًّد ِفغًصخ ؤَ  ً٘د .ؤودْ خؿـ  ـّ

ُ  سضَ خٌُٛٓ. ُْ ٗدٌـ  و

ُٖ خ. ْٓ ِغ٠ي  كفد ِِ  ُْ  و

 

 

ـ١ّدق.  ٠جٛػ دظف ظ١١ّؼ٘د بْ صّي ١ٍٗٗ خٌ

 لدي خٌلدٗغ : 

ـُْط ؤطُوُغٖ        َِغَّ زٟ ف١ٗ ١ٗق  ٌ  ُْ  َو

    ُٖ ـُْط ؤٔـد ١َْٗق  ٌ َِغَّ زٟ ف١ٗ  َٚ 

 

َِغَّ زٟ ١ٗق     َِغَّش    ُْ  ٚخٌعمض٠غ: َو

 
 تدريبات

 
 ٤ّٓض ًْ االعزلٜب٤ّٓخ ٖٓ ًْ اُخجش٣ّخ، ٝامًؼب ػالٓخ عااٍ ثؼذ عِٔخ ًْ االعزلٜب٤ّٓخ ك٢ ٓب ٣إر٢:  -ٔ

ِٚ  هبٍ رؼب٠ُ:  .ؤ  َّ ِٕ اُ ًَِض٤َشًح ِثِةْر ََِجْذ ِكَئًخ  ٍَِخ َؿ ٤ِِ ِّٖ ِكَئٍخ َه  ًََْٖ ََٓغ اُقَّبِثِش٣  ُٚ َّ  .  َٝاُ

 :  هبٍ سعٍٞ اهلل  .ة 

َْٔش٣ٖ، ال ٣ُاَثٚ ُٚ، ُٞ َؤهغْ ػ٠ِ اهلل ََُإثّشٙ". ْٖ َؤْؽَؼَش َؤْؿَجش ر١ ِى ِٓ  ًْ " 

َٕ .ط  ّٔب  ًْ ٤ًِٞ ٓزًشا رجؼُذ اُؼوجخ َػٖ ػ

ْٖ ٣ٍَذ َث٤نبَء ػ٘ذ١ .د  ِٓ ََُي   ْْ ًَ َٝ َِِي ٝاأل٣بد١ هبٍ اُجذزش١:    ًََلْن  ٌَ  ُـٜب َكْن

ُّ ػ٠ِ اُجذش األث٤ل اُـٔزٞعو ً .ٙ   ْ دًُٝخ ػشث٤ًّخ ري
 
 ؤػشة ٓب رذَزٚ خوُّ ك٢ ٓب ٣إر٢: -ٕ

 .آخخه عمى الطاىخة الفتحة نربو وعبلمة مشرػب تـسييد   ك٢ ٓذبكظخ بسثذ؟ ٓذسعًخًْ  -ؤ  
ْْ  -ة َّ ػٖ هْذِس فبدٍت فبدٍتهبٍ اُّؾبػش:  ًٝ ُٚ األعجبَة كبسرو٤ب ًٓؼب هذ ع  كإُو٠ ُ

 .آخخه عمى الطاىخة الكدخة جخه وعبلمة مجخور إليو مزاف                                      
 
 امجو آخش ٓب رذَزٚ خّو ك٢ هٍٞ اُؼجبط ثٖ ٣ؼ٤ؼ:  -ٖ

    ُْ ُٛ ْْ ِبخٞح َُي ُْ ٣ِْذَى ؤثٞ ََُٝذًٝب                ً َّٔب آثبُئْٛ   ًٝإ

 .كدخ تشػيغ/ إخػة                              

 .    خبخّية  .أ 
 .    خبخّية   .ب 
 .     استفيامّية   .ج 
 .    خبخّية   .د 
 .  استفيامّية  .ه 

52



53 
 

 
 

 ةصّورالـنق األلف كتابة
 

ًٌد: ظىعر خألٌف خٌـّم ّٚ ّٛعؤ ّٛعش لدجّص زو  خألِؽٍص   ش )خ( فٟ خٌـذدالض خ٢ظ١ص:و

 عـد، صٔد،  ؼخ . بطخ ودٔط خألٌف ِٕمٍسص ٗٓ ٚخٚ فٟ خٌفً٘ خٌؽالؼٟ 

ُ٘ال، خٌغُّزد . بطخ ودٔط خألٌف ِٕمٍسص ٗٓ ٚخٚ فٟ خالؿُ خٌؽالؼٟ   خٌ٘ود، خٌ

 ٠ـذ١د، ؤد١د، ؤ١ٗد . بطخ ٚل٘ط فٟ خٌفً٘ خٌؼخجض ٍٗٝ ؼالؼص ؤدغف ٚؿسمط ز١دء 

 خٌٙضخ٠د، خٌض١ُّٔد، خٌمٌد٠د .  بطخ ٚل٘ط فٟ خالؿُ خٌؼخجض ٍٗٝ ؼالؼص ؤدغف ٚؿسمط ز١دء

ّٛعٍِذٛٓص: ظىعر ؤٌف خؿُ خٌٍُ٘ )٠ـذ١ـٝ( ز     ش )ٜ( ظـ١١ًّؼخ ٌٗ ِٓ خٌفً٘ )٠ـذ١د(.و

 

ّٛعخٌـّمؼد١ًٔد: ظىعر خألٌف  ّٛعش زو  خألِؽٍص   ش )ٜ( فٟ خٌـذدالض خ٢ظ١ص:و

 ؿ٘ٝ، ؤظٝ، لٌٝ بطخ ودٔط خألٌف ِٕمٍسص ٗٓ ٠دء فٟ خٌفً٘ خٌؽالؼٟ . 

 خٌفعٝ، خألطٜ، خٌـٜٙٛ بطخ ودٔط خألٌف ِٕمٍسص ٗٓ ٠دء فٟ خالؿُ خٌؽالؼٟ. 

 خٔعّٝخؿعـمٝ،  بطخ ٚل٘ط فٟ خٌفً٘ خٌؼخجض ٍٗٝ ؼالؼص ؤدغف ٌٚـُ ظـسك ز١دء. 

 ِوِفٝ، خٌسلغٜ بطخ ٚل٘ط فٟ خالؿُ خٌؼخجض ٍٗٝ ؼالؼص ؤدغف ٌٚـُ ظـسك ز١دء . 

 

 ٘غف ؤهً خألٌف ف٠ٟٚـّىٓ ؤْ ٠ُ

 

 

ًٌد: خألؿـّدء ِٓ سالي : ّٚ  ؤ

 خٌّغـٕٛ بٌٝ خٌـّؽٕٝ، ِؽً:  -ٔ

ًَٛخْ .  ََٗوٛخْ، فعٝ: َفَع١دْ، ؤطٜ: َؤَط٠دْ، عًد: ِع  ٗود: 

 عّص خٌـجّٖ بٌٝ ِفغصٖ، ِؽً:  -ٕ

 ُلغٜ: لغ٠ص، ُطعخ: طعٚش، ِعكد: عكٛش، ُعزد: عْزٛش. 

ًّد، ِؽً:  -ٖ  ـّٖ خٌىٍّص ـّٖ ِأػ ؿدٌـ

ََٗوٛخض . ََٗود:  َٙٛخض،  َِ َِٙد:  ُ٘ض٠دض،   ُ٘ضٜ: 

 ؼد١ًٔد: خألف٘دي ِٓ سالي : 

 

ًٚخ، ؿ٘ٝ: ؿ١ً٘د . -ٔ  خٌّوضع   ؼخ:  ْؼ

 خٌـٌّدعٕ  عـد: ٠غـٛ، زىٝ: ٠سىٟ .  -ٕ
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 تدريبات
ّٞساألُق اُـٔوث٤ّٖ عجت ًزبثخ  -ٔ ّٞسح ثبُق  ح اُز٢ سعـٔذ ػ٤ِٜب ك٢ ٓب رذَزٚ خّو ك٢ ٓب ٣إر٢:ق

َُْؼْشِػ هبٍ رؼب٠ُ:   .ؤ  ٠َِ ا ُٖ َػ َٔ َٟٞ اُشَّْد  . اْعَز

ْٕ ٣َٜجٚ اُّزس٣خ اُّقبُـذخ. دػب .ة   اُّشعَ اهلل رؼب٠ُ ؤ

 ".اُّغل٠ِخ٤ٌش ٖٓ ا٤ُذ اُؼ٤ِب : "ا٤ُذ  هبٍ سعٍٞ اهلل   .ط 

ّّ  .د   .اُوشٌٟٓخ اُـٌّٔشٓخ ؤ

 اُّؾبػش فذ٣وٚ.سص٠  .ٙ 

٤َُّْزٚ  .ٝ  ْٖ ٤َُْذ٤ب ٣ـذ٤ـ٠هبٍ اُّؾبػش:  ٝعـ َُ كِْ ٣ٌ  ُشدِّ هنبِء اهلل ك٤ٚ عج٤
 

 . بياء مدبػقة غيخ فيو واأللف أحخف ثبلثة عمى زائج فعل اعزٟٞ   .ؤ 
 .واو عغ مشقمبة فيو األلف ثبلثي، فعل دػب   .ة 
 .بياء مدبػقة فيو واأللف أحخف، ثبلثة عمى زائج اسع ػ٤ِب   .ط 

 .بياء مدبػقة غيخ فيو واأللف أحخف، ثبلثة عمى زائج اسع عل٠ِ 
 .قخية: مفخدىا/ ياء أصميا فييا األلف اُوشٟ   .د 
 .ياء عغ مشقمبة فيو األلف ثبلثي، فعل سص٠   .ٙ 
 .بياء مدبػقة فيو واأللف أحخف، ثبلثة عمى زائج فعل ٣ذ٤ب   .ٝ 

 .الفعل مغ لتسييده اسع ٣ذ٠٤ 
 

 
ّٞسثإُق ٓوآأل اُلشاؽ  -ٕ ًِب:    ٛذا٣ـ.....، ٣ـُٔ٘ـ.......، آزو......، َدـٔـ...... .ق  ح )ا،ٟ( ٓؼِّ

 .بياء مدبػقة فيو واأللف أحخف، ثبلثة عمى زائج اسع ٛذا٣ـب
 .بياء مدبػقة غيخ فيو واأللف أحخف، ثبلثة عمى زائج اسع ٣ُـٔ٘ـ٠
 .بياء مدبػقة غيخ فيو واأللف أحخف ثبلثة عمى زائج فعل آزي٠
 .ياء عغ مشقمبة فيو األلف ثبلثي، فعل َدـٔـ٠

  
ّٞساعٔغ أٌُِبد ا٥ر٤خ ٓشاػ٤ًب ًزبثخ األُق اُـٔو -ٖ  ح ك٤ٜب ًزبثخ فذ٤ذخ ػ٘ذ اُـجٔغ:  هن٤ّخ، ؽٌٟٞ، ِث٤٘خ.ق

 قزايا هن٤ّخ  .ٔ
 شكاوى  ؽٌٟٞ   .ٕ
  بشـًى ِث٤٘خ   .ٖ
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 الّتنييــــــس
 

 ٗٓ ِد لسٍٗخؿُ ٔىغش ِٕوٛذ ٠ؼ٠ً خإلزـٙدَ  الّتنييس

. 

ِْ؟ ُْ ُدًٌسد ٔجخ فٟ خالِعذد  و

 
 
 
 
 

ىوعا  
 التنييس

 ظـ١١ّؼ خٌظخض )خٌـّفغص( -ٔ

ٚ٘ٛ خٌظٞ ٠ؼ٠ً خٌغّٛى ٗٓ ٌفٔص ؤٚ وٍّص 

ز١ٕ٘ٙد ظـسمٗ ظىْٛ ٗضًصخ ؤٚ ِمضخًعخ ِٓ و١ً 

ًٗد  ٚٚػْ ِٚـددص، ؤٚ كسٗ ِمضخع، ؤٚ فغ

 ٌٍّع١١ّؼ.      

َْ  ( أ ُٛ٘ ـْ َِٚظ   ٖ ـْ ُٗ ِظ ٌَ ََ٘ظخ َؤِسٟ   َّ لدي ظ٘دٌٝ: ﴿ ِب

ِٟٔ ِفٟ  َٗؼَّ َٚ َٙد  ١ِٕ ٍْ َٚخِدَضش  َفَمدَي َؤْوِف َْ٘جص   َٔ  َٟ ٌِ َٚ َْ٘جًص  َٔ

َِدِذ ﴾.                        ٌِْش  خ

 خكعغ٠ُط ًُّد دض٠ًضخ.  ( ب

 لّضُِط ٌٍ٘ودف١غ دفًٕص لًّذد.  (ذ 

ـُْط ل١ًّود لًِٕد.  (ؾ   ٌس

 )خٌٕـسص( ظـ١١ّؼ خٌـجٍّص -ٕ

ّٛي: ٚ٘ٛ ِد ٠ؼ٠ً خٌغّٛى  ( ؤ خٌّع١١ّؼ خٌـّذ

ٗٓ ٗاللص ظغزَ ز١ٓ ٕٗدهغ خٌـجٍّص، فٟ 

ٗاللص خٌـّسعضؤ زدٌشسغ ؤٚ خٌفً٘  زدٌفدًٗ ؤٚ 

 خٌفً٘ زدٌـّف٘ٛي زٗ.

ّٛي: ٚ٘ٛ ِد ٠ؼ٠ً  ( ذ خٌّع١١ّؼ  ١غ خٌـّذ

خإلزـٙدَ ٗٓ ـٍّص خٌّعّ٘جر ٚـٍّعٟ خٌـّضح 

.َّ  ٚخٌّظ

 

َٛ  (ؤ  ُ٘ َٚ  ِٗ َّغ  َفَمدَي ٌَِودِدِس ُٗ َؼ ٌَ  َْ ََٚود    لدي ظ٘دٌٝ: ﴿ 

ََٔفًغخ ﴾.           َٗؼُّ  ََٚؤ ًٌد  َِد َِِٕه  َٔد َؤْوَؽُغ  ُٖ َؤ ُِٚع  ٠َُذد

َٙٓ. (ذ  ِّ ُِ خٌـ ٍِّسص بلسدًٌد ٍٗٝ ظٍّ٘  خػصخص خٌ

ّّدَي ؤـًٛعخ.  (ؾ  ُ٘  ٚف١ُّط خٌ

ُٖ عـًٍد! (ص   ِ َصعُّ

ًٍُمد. (ٖ  َُ خٌوِّْضُق ُس ْ٘ ِٔ 

 

 
 تدريبات

 ٤ّٓض ر٤٤ٔض اُزاد ٖٓ ر٤٤ٔض اُّ٘غجخ ك٢ ٓب ٣إر٢:  -ٔ

 هبٍ رؼب٠ُ:  .ؤ 

 ب ِٚ َّ ُِٜٞس ِػَ٘ذ اُ َِّٚ ِػذََّح اُؾُّ َّ ًَِزبِة اُ ًْٜشا ِك٢  َ٘ب َػَؾَش َؽ   .اْص

 هبٍ رؼب٠ُ:  .ة 

 ُىٞاًل ٍَ ُِْجَجب َُِؾ ا ََُٖٝ َرْج ََّي َُٖ َرْخِشَم اأَلْسَك  ََٓشًدب ِب ِْٔؼ ِك٢ اأَلْسِك   . َٝاَل َر

َٕ ؽؼجًخ". هبٍ سعٍٞ اهلل  .ط   : " اإل٣ٔبٕ ثنٌغ ٝعجؼٞ

 ٓب ؤدمَّ اُج٤َذ ث٘بًء! .د 

ًِب ص٣ًزب. .ٙ   اؽزشٟ ٝاُذ١ ِسْى

َٕ ىبُجًخ. .ٝ  ِٕ ٝػؾشٝ  رؾزشُى ك٢ عٔبػخ فذ٣وبد اُـٌٔزجخ اص٘زب

ّْ   .ص  ُٜٔزَِّة فذ٣ًوب!ثؤًش  بُـ

 ؿشْعُذ األسَك ؽجًشا. .ح 

 

 ذات تسييد شيًخا  .ؤ 
 ندبة تسييد شػال   .ة 
 ذات تسييد شعبةً   .ط 
 ندبة تسييد بشاءً   .د 
 ذات تسييد زيًتا  .ٙ 
 ذات تسييد شالبةً   .ٝ 
 ندبة تسييد صجيًقا  .ص 
 ندبة تسييد شجًخا  .ح 
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ًٓب:  -ٕ  ؤػشة ٓب رذزٚ خوٌّ بػشاًثب رب

ُٙ  .أ  ًٔبهلِل دسُّ  !ػبُـ
 .آخخه عمى الطاىخة الفتحة نربو وعبلمة مشرػب ندبة تسييد

 
ّ٘بِط  .ة  ًٗبؤؿ٠٘ اُ  .ؤًضُشْٛ بدغب

 .مزاف وىػ آخخه عمى الطاىخة الزسة رفعو وعبلمة مخفػع الـسبتجأ خبخ: أكثخىع     
 .باإلضافة جخ محل في مبشي مترل ضسيخ: ىع     
 .آخخه عمى الطاىخة الفتحة نربو وعبلمة مشرػب ندبة تسييد: إحداًنا     

 
ًٔب كّنًخُجْغُذ  .ط   .خبرـ

 .آخخه عمى الطاىخة الفتحة نربو وعبلمة مشرػب بو مفعػل: خاتـًسا
 .آخخه عمى الطاىخة الفتحة نربو وعبلمة مشرػب ذات تسييد: فزةً 

 
 آأل اُلشاؽ ثز٤٤ٔض ٓ٘بعت ك٢ ٓب ٢ِ٣: -ٖ

 .ىػاءً  اُّش٣ق ؤٗو٠ ٖٓ أُذ٣٘خ .أ 
 .شعًخا اُجذزش١ّ ؤعَٜ ٖٓ ؤث٢ رٔبّ .ب 
 .ماءً  ؽشْثُذ ًًٞثب .ج 
ًٗب .د   .أرًضا اؽزش٣ُْذ كذا

االشه 
 امليقوص

 خٌـٙدصٞ، خٌمدًٟ، خٌّضخٟٗ .      الػِص، ِىـٛع ِد لسٍٙد.خؿُ ِ٘غذ ٠ٕعٟٙ ز١دء 

 دظف ٠دء 

 خالؿُ خٌـّٕمٛم 

 . ٚبٗغخزٗ

 

ّٛى  بطخ ودْ ِـجّغًصخ ِٓ )ؤي( ٚخإلًدفص ٠ٚ٘

ٕٗٙد زع٠ٕٛٓ وـغ ٍٗٝ ِد لسً خ١ٌدء خٌـّذظٚفص 

، ف١٘غذ زدٌذغودض فٟ ددٌعٟ خٌّغفٖ ٚخٌجّغ

خٌّغفٖ خٌـّمّضعش ٍٗٝ خ١ٌدء )خٌـّذظٚفص( فٟ ددٌعٟ 

ّّص( ٚخٌـجّغ )خٌىـغش( . ٌّ  )خٌ

 

 ـدَء لدى . .ؤ 

 ِغعُض زمدى . .ذ 

 

 ظؽس١ط ٠دء

خالؿُ  

 خٌـّٕمٛم 

 . ٚبٗغخزٗ

ّْ خ١ٌدء ظؽسط ، ٠ُٚ٘غذ   فٟ ددٌص خٌّٕور فة

 زدٌفعذص خٌٔد٘غش ٍٗٝ خ١ٌدء فٟ ددٌص خٌّٕور.

 لدي خٌـّعّٕسـٟ:  

ْْ ظغٜ خٌـَّٛض  ـُْر       كدف١ًدوفـٝ زَه صخًء ؤ َٚد

َّ ؤِد١ٔد ْْ ٠َُى َّٕد٠د ؤ  خٌـ

 بٗــغخذ  

ؿُ خٌّٕمٛم خال

ُّّ٘غف زـ ؤي   .خٌ

ُِّ٘غًفد زـ)ؤي( ف١٘غذ زدٌذغودض خٌـّمّضعش  بطخ ودْ 

ّّص(  ٌّ ٍٗٝ خ١ٌدء )خٌّؽسعص( فٟ ددٌعٟ خٌّغفٖ )خٌ

 ٚخٌـجّغ )خٌىـغش( .

 
 ـدَء خٌمدًٟ . .ؤ 

 ِغعُض زدٌمدًٟ . .ذ 
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االشه 
 صّورالـنق

ّٛعِ٘غذ ٠ٕعٟٙ زإٌف الػِص ِمخؿُ     )  خٌّض١ٔد ، خٌىسغٜ (ش، ِؽً و

بٗغخذ خالؿُ 

ّٛعخٌّم  . و

ّٛع٠٘غذ خالؿُ خٌـّم ّّص(،  و ٌّ ً٘د)خٌ زدٌـذغودض خٌـّمّضعش ٍٗٝ آسغٖ، فٟ ـ١ّٖ ددالظٗ عف

 ٚٔوًسد )خٌفعذص(، ٚـغًّخ)خٌىـغش( .
  
خؿُ ِ٘غذ ٠ٕعٟٙ زإٌف ِـّضٚصش )ؤٌف ػخجضش ّٚ٘ؼش( ؿٛخء ؤودٔط ٘ظٖ خٌـّٙؼش ؤه١ٍص،  االشه املندود

 .  )ٔجالء(، ؤٚ ػخجضش، ٔذٛ: )عـدء/ زٕدء(ؤَ ِٕمٍسص ٗٓ ؤهً، ٔذٛ:  )بٔلدء(ٔذٛ: 

بٗغخذ خالؿُ 

 خٌّّضٚص .

 . ٍٗٝ آسغٖخٌـّّضٚص زذغودض ٓد٘غش ٠٘غذ خالؿُ  ( أ

ّٔٗ ٠جّغ زدٌفعذص   ( ب بطخ ودْ خالؿُ خٌـّّضٚص ٔىغش  ١غ ٌِدفص ٚخٌـّٙؼش ف١ٗ ػخجضش، فة

ًٗد ِٓ خٌّوغف، ٔذٛ : دّغخء ٍّٚٗدء .  ًًد ٗٓ خٌىـغش ألّٔٗ ٠ىْٛ ِّٕٛ ٛٗ 
 

 تدريبات
 ػَِّ: دزف ٣بء االعْ اُـٔ٘وٞؿ )سام٢( ك٢ هٍٞ اث٢ اُلزخ اُجغز٢ّ: -ٔ

      ِٚ َٓؼ٤َؾِزـ ُٕ ٝرٝ اَُو٘ـبَػِخ ساٍك ٓـٖ  ـَنجب  ٝفبدُت اُـِذْشِؿ بٕ ؤصـشٟ َك

 (.ذو) لـ مخفػع خبخ رفع، حالة في وىػ مزاف وغيخ( نكخة) معّخف غيخ ألنو      
 
 امجو ٓب رذَزٚ خّو ك٢ ٓب ٣إر٢:  -ٕ

ــــرافِ  َىــذاكَ  أَْىلُ  َواَل       ُيْشِكروَنشـــي اَل  غبــخاءَ  َبشــي رَأْيتُ      هبٍ َىَشكخ ثٖ اُؼجذ:  .أ  دِ  الظِّ  الـُســَســـدَّ
ةُ  وَبْيَشــــــــُكــــــمُ       َبْيشــــــــــي ويُكهنَ  جاَرُكمْ  َأكُ  أَلـــمْ            هبٍ اُـُذَي٤ْئخ:  .ب   واإلخـــــــــــــــــــــاءُ  الـَســــــــــــــهدَّ

 
ًٔب ٓو ٛبِد -ٖ ّٞساعـ ًٔب ٓ٘وًٞفب، ق ًٔب ٓـٔذًٝدا ٖٓ األكؼبٍ ا٥ر٤خ: افيل٠، اكزذٟ، اسرن٠.ا، ٝاعـ  ٝاعـ

ّٞساالعْ اُـٔو اُلؼَ  االعْ اُـٔٔذٝد االعْ اُـٔ٘وٞؿ ق

 افيلبء ٓقيٍق/أُقيل٢ ُٓقيل٠ افيل٠

 اكزذاء ٓلَزٍذ/ أُلزذ١ ُٓلزذٟ اكزذٟ

 اسرنبء ٓشَرٍل/ أُشرن٢ ُٓشَرن٠ اسرن٠
 
 ؤػشة ٓب رذَزٚ خوٌّ ك٢ ٓب ٣إر٢:  -ٗ

  ًٌِّْٝ ٓغاٍٝ ػٖ سػ٤ّزٚ". ساٍع: "ًٌِّْ  هبٍ سعٍٞ اهلل  .ؤ 

 .مشقػص اسع ألنو ، السححوفة الياء عمى السقجرة الزسة رفعو وعبلمة مخفػع السبتجأ خبخ
 .آخخه عمى الطاىخة الكدخة جخه وعبلمة مجخور إليو مزاف ٓب عزَش اُجغَذ ٝٝه٠ ٖٓ اُـَذّش ٝاُجشد. اٌُغبِءخ٤ُش  .ة 

 .التعحر ضيػرىا مغ مشع األلف، عمى السقجرة الزسة رفعو وعبلمة مخفػع مبتجأ  ؤعبط اُذٌْ اُّقبُخ. اُؾُّٞسٟ .ط 

 . آخخه عمى الطاىخة الزسة رفعو وعبلمة مخفػع فاعل ٝػِٔبُء ٝؽؼشاُء. ؤدثبُءرـخّشَط ك٢ اُجبٓؼِخ  .د 

 .آخخه عمى الطاىخة الكدخة جخه وعبلمة مجخور إليو مزاف ٝادزشآْٜ ظبٛشح دنبس٣ّخ عب٤ٓخ. اُؼِٔبِءروذ٣ُش  .ٙ 

ِٚ. اُّذاػ٢ .ٝ   .الثقل ضيػرىا مغ مشع الياء، عمى السقجرة الزسة رفعو وعبلمة مخفػع مبتجأ  ب٠ُ اُـخ٤ِش ًلبػِ
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 الثالثة ة ـالسلسل
  

 

  من مواضيع العروض  :مطلوب من الطالة 

 

 البحر الخفيف:) التام ، المجزوء ( -1

 البحر البسيط:) التام ، المجزوء (  -2

 البحر الطويل : ) التام ، المجزوء (   -3

 الـــقــافــيــة  -4

 الــــــرَّّوّي  -5
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ام يٌ يجزوئُ :  -ٔ

ّ
ا اهـخفيف اهج

ً
ع األبيات اآلثية يٌ بحر اهـخفيف، واذلر ثفعيالثّا، يًّّي

ّ
 قط

ٔ. 
ٕ. 

ساِء واألرِض   َشّتــــــــىَنَغٌع في الدَّ
ْيَل َضاِحَظ اْلِبْذِخ َيْسِذي   َنَدَل الدَّ

بيِع  َأْو َأْلـحاِنوْ   ٜٕٔٓوزارة  ِمْغ  َمعانـي  الخَّ
 ِفيِو َمْذَي اأَلِميِخ ِفي ُبْدَتاِنوْ 

 – – – –ٮ  –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  – –ٮ ٮ 
 فـاالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فـاِعــالتُـنْ  فـاِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فَـِعــالتُـنْ 

ٖ. 
 

 ٜٕٔٓوزارة   ناَزَعْتشـي إَلْيِو في اْلـُخْمِج َنْفدـي َوَششـي َلْػ ُشِغْمُت ِباْلـُخْمِج َعْشــــــــوُ 
 – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  – –ٮ ٮ 
 فـاِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فـاِعــالتُـنْ  فـاِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فَـِعــالتُـنْ 

با و أّياَم ُأْندـــي اختبلُف الشَّيــــــــــاِر والّميــــِل ُيْشدـــــي .ٗ  اْذُكخا لــي الرِّ
 – –ٮ  – –ٮ  –ٮ                – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  –ٮ                – –ٮ  –

 فـاِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلْن        فـاِعــالتُـنْ  فـاِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلْن        فـاِعــالتُـنْ 

 ٜٕٔٓوزارة        يا َمبلكي وُكلُّ  َشْيء   َلَجْيظِ  أيَّ َشْيء  في العيِج ُأىجي إَلْيـِظ         .٘
       – –ٮ  – –ٮ  –ٮ        – –ٮ  –               – –ٮ  – –ٮ  – –               – –ٮ  –

 فـاِعــالتُـْن                 ُمتَـْفِعُلْن        فـاِعــالتُـْن                 فـاِعــالتُـْن                 ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعــالتُـنْ 

 ِجْبذِ  كلِّ  َججا َعغْ  َوَتَخّفْعتُ  َنْفدي ُيَجنُِّذ  َعّسا َنْفدي ُصْشتُ  .ٙ
               – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  – –ٮ ٮ  – –ٮ ٮ  –ٮ  – –               – –ٮ  –

 فـاِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلْن        فَـِعــالتُـْن       فَـِعــالتُـْن       ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعــالتُـنْ 

 ٕٛٔٓوزارة َتِعَبْت  فـي  ُمخاِدىا  اأَلْجدامُ   وإذا  كاَنِت  الشُّفػُس  ِكبـــــــــــــاًرا          .ٚ
     – – – –ٮ  –ٮ  – –ٮ ٮ  – –ٮ ٮ     –ٮ  –ٮ  – –ٮ ٮ 

 فـاالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلْن        فَـِعــالتُـْن       فَـِعــالتُـْن       ُمتَـْفِعُلْن        فَـِعــالتُـْن      
 

 ) ست ثفعيالت( اهخفيفاهبحر   األول  اهبحر

 فـاِعــالُت          فـاِعــالتُـْن   ُمْستَـْفِعُلنْ   اي خفيًفا خفَّْت بِو الـحركاُت        يفجاح اهبحر
 فـاِعــالتُـنْ    ُمْستَـْفِعُلنْ    فـاِعــالتُـنْ  فـاِعــالتُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعــالتُـنْ  اهجفعيوة االساسية

 – –ٮ  – –ٮ  – – – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  – – – –ٮ  – اهًقاطع
  ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعــالتُـنْ  يجزوء  اهخفيف

 
  ُمْستَـْفِعُلنْ    فـاِعــالتُـنْ  

 –ٮ  – – – –ٮ  –  –ٮ  – – – –ٮ  – اهًقاطع 
     – –فَـِعــالتُـْن ٮ ٮ    :  – – ٮ –فـاِعــالتُـْن  ينوب عن   اهجفعيالت اهفرعية

 .والضاربال ترد إالا يف العروض   – – –   فـاالتُـنْ                                                
   ٮ  –ٮ   ُمتَـْفِعُلْن :     – ٮ – – ُمْستَـْفِعُلنْ  ينوب عن– 

 –واملقطع الثالث  ٮ املقطع الثاين   طريقة يعرفجُ
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 فـــإذا  وّليــــا  َتــــػّلـــى  الشِّـــــطـــامُ  وِنطــاُم  اأُلمػِر  َعْقــــــٌل  وَعـــــْجٌل         .ٛ
 – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  – –ٮ ٮ  – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  – –ٮ ٮ  
 فـاِعــالتُـنْ         ُمتَـْفِعُلنْ  فَـِعــالتُـْن       فـاِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلْن        فَـِعــالتُـْن       

ي .ٜ  ٕٛٔٓوزارة  في عشاء  أعِطع بِو مْغ عشاءِ    إنَّ قمبي ُيِحبُّ َمْغ ال ُأَسسِّ
               – –ٮ  – –ٮ  – –               – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  – –ٮ  –

 فـاِعــالتُـْن                 ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعــالتُـنْ  فـاِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فـاِعــالتُـنْ 

 َوِبَأنػاِرِه َوشيِب َزماِنو  َمخَحبًا ِبالَخبيِع في َريعاِنوِ  ٓٔ
 – –ٮ ٮ  –ٮ  –ٮ  – –ٮ ٮ      – – – –ٮ  –ٮ  – –ٮ  –

 فَـِعــالتُـْن       ُمتَـْفِعُلْن        فَـِعــالتُـْن       فـاالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فـاِعــالتُـنْ 

دي  المَّْحَغ  راِئًعــــــــا  َعْبَقــــخيًّا ٔٔ باِح  الَػليــجِ  َردِّ  َيَتيادى  َمَع  الرَّ
 – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  – –ٮ ٮ  – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  – –ٮ  –

 فـاِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فَـِعــالتُـنْ  فـاِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فـاِعــالتُـنْ 

قْ  لـــعْ  جــسيـــعٌ  أىمــــي حيغ العيُر  حّبحا ٕٔ  األىــــــــــــػاءُ  قمػبـَيـــــا ُتفــــــخِّ
 – – – –ٮ  –ٮ                – –ٮ  –               – –ٮ  – –ٮ  –ٮ                – –ٮ  –

 فـاالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلْن        فـاِعــالتُـنْ  فـاِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلْن        فـاِعــالتُـنْ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٔ.  
ٕ.  
ٖ.  

 

 نــــــــــــــــــاَم َصــــــــــــــــــْحبي َوَلــــــــــــــــــع َأَنــــــــــــــــــعْ 
ـــــــــــــــْل ِلســـــــــــــــْغ   فـــــــــــــــي الَيـــــــــــــــػى  المَ ُق

ْىــــــــــِخ  تشقـــزــــــي  شـــــــــــّجُة  الــــــــــــــــــجَّ

ـــــــــــــــــــــعْ ِمـــــــــــــــــــــْغ َخيـــــــــــــــــــــال  ِبشـــــــــــــــــــــا أَ   َل
ــــــــــــــــــخْ  ىكــــــــــــــــــحا ــــــــــــــــــْج َأَم ــــــــــــــــــُغ َق  الُحْد

 ثـــــــــــــــــــــــّع   يـــــــأتـــــــــــــي   َرخــــــــــــــــــاُؤهُ 
 –ٮ  –ٮ  – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  – –ٮ  –

 ُمتَـْفِعُلنْ  فـاِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فـاِعــالتُـنْ 

ٗ. 
 

َيـــــــــــــْخ  أَثـــــــــْخ  َلـــــــــــْع  َيـُســـــــــْت  َمْغ  َلــــــُو   وحــيـــــــــــاٌة  ِمـــــــــــــــــــَغ  الـــــدِّ
 – ٮ  –ٮ  – –ٮ ٮ  –ٮ  –ٮ  – –ٮ  –

 ُمتَـْفِعُلنْ  فَـِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فـاِعــالتُـنْ 

٘. 
 

ــــــخُّ  والَعــَمـــــــغْ  والَبــــــــــــَجنْ لـــــــــــــــكـــــُع   الــــــــــّخوُح     لـــــــــكـــــــــــُع  الــــــدِّ
 – ٮ  –ٮ  – –ٮ ٮ  –ٮ  –ٮ  – –ٮ ٮ 
 ُمتَـْفِعُلنْ  فَـِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فَـِعــالتُـنْ 

 البحر اخلفيف الّتاو  ) مً البيت األول إىل البيت الثاىي عشر  (
 

 
ف

في
خل

ء ا
سو

جم
 0+1+2+3+4 
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 ايأل اهفراغ باهموًة اهًَاسبة؛ هيسجقيى اهْزن اهعرويّض يف األبيات اآلثية: -ٕ

  

 بيت يٌ األبيات اآلثية:ا  -ٖ
ّ

 فصن بني شطري لن

 

ْعَخ َحّيا ٔ باُب واألَمُل الـَسْشذػُد ُتػحي َفَتْبَعُث الذِّ  الـَيػى والذَّ
باُب واألَمُل الـَسْشــــــــ  ْعَخ َحّيا الـَيػى والذَّ  ـذػُد ُتػحي َفَتْبَعُث الذِّ

 – –ٮ  – –ٮ  – ٮ – –ٮ  – – –ٮ ٮ  –ٮ  –ٮ  – –ٮ  –
 فـاِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فـاِعــالتُـنْ  فَـِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فـاِعــالتُـنْ 

 ٜٕٔٓوزارة      َقْج  َتِخفُّ  الـَحياُة  َبْعَج  ُذبػل   َويميُغ  الدَّماُن  َبْعَج  َجفــاءِ  ٕ
 الدَّمـــــــــــــــاُن  َبْعَج  َجفــاءِ َويميُغ   َقْج  َتِخفُّ  الـَحياُة  َبْعَج  ُذبػل   

 – –ٮ ٮ  –ٮ  –ٮ  – –ٮ ٮ  – –ٮ ٮ  –ٮ  –ٮ  – –ٮ  –
 فَـِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فَـِعــالتُـنْ  فَـِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فـاِعــالتُـنْ 

ْمــــــــِح  َواْحَتَدــــْب َرِحــــــــَع  هللُا  َمــــــــــْغ  َأعـــــــــــــاَن   ٖ  َعمــــــــى  الرُّ
ــــــْمــــــــِح  َواْحَتَدــــْب   َرِحــــــــَع  هللُا  َمــــــــــْغ  َأعـــــــــــــــــا     َن  َعمــــــــى  الرُّ

 جمسوء  –ٮ  –ٮ  – –ٮ ٮ   –ٮ  –ٮ  – –ٮ ٮ 
 ُمتَـْفِعُلنْ  فَـِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فَـِعــالتُـنْ  اخلفيف

  
   
 

 
ٔ 

 وال َأْنَت َفْخَقــــــــــجْ  َفْحـَسةٌ ما َأنــــــــا  يا َأخي ال َتـِسْل ِبَػْجِيَظ َعّشي
 ب( اْلَغخيُب    جـ( ُمـْخَتِمٌف     د( َعطيعٌ      َفْحـَسةٌ أ(      

 – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  ٮ –ٮ  –ٮ  – –ٮ  –
 فـاِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فـاِعــالتُـنْ  فَـِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فـاِعــالتُـنْ 

 
ٕ 
 
 

ةٌ آَلُة  اْلَعْيِر    َفإذا  َوّليـــا  َعـــِغ  اْلـَسْخِء  وّلـــــــــى َوَشبابٌ   ِصحَّ
ةٌ أ( َسعاَدٌة     ب(        جـ( ضْحٌظ     د( مالٌ     ِصحَّ

 – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  – –ٮ ٮ  – –ٮ ٮ  –ٮ  –ٮ  – –ٮ  –
 فـاِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فَـِعــالتُـنْ  فَـِعــالتُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فـاِعــالتُـنْ 

 
ٖ 
 
 

 داخــــــــلُ   اْلَقْمـــــــــِب وْىــــــَػ  فــــــي    َكْيَف  َأْنـجػ  ِمَغ  الـيــــــــــــػى   
 د( الشُّفػسِ      اْلَقْمِب أ( اأَلْحذاِء     ب( َخيالي    جـ(   
 جمسوء  –ٮ  –ٮ                – –ٮ  –  –ٮ  –ٮ                – –ٮ  –

 ُمتَـْفِعُلنْ  فـاِعــالتُـْن                 ُمتَـْفِعُلنْ  فـاِعــالتُـْن                 اخلفيف
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ام يٌ يجزوئُ:  -ٔ

ّ
ا اهبسيط اهج

ً
ع األبيات اآلثية يٌ بحر اهبسيط، واذلر ثفعيالثّا، يًّّي

ّ
 قط

ٔ. 
ٕ. 
 
 

 ُأْرُدنُّ  َأْشَخَق  في  الِػْججاِن  َمخآكــــــــــا
 باَنْت ُسعاُد َفَقْمبي الَيْػَم َمْتبػلُ 

ُة الـُخمِج أَ   ٕٛٔٓوزارة ْىجْت َبعــــَس َمْعشاكــــــاَوَجشَّ
 ُمَتيَّــــٌع إْثــَخىا لــع ُيْفـــَج َمــــْكبػلُ 

 – – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  – – –ٮ  – – –ٮ ٮ  –ٮ  – –
 فَـْعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعـلُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فَـْعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ 

 َوَأْحبلىا َتبلقيشا ُأَحْيمى َفسا َوَأْىػاىا َتْيػاني َوْىيَ  الَقْيُتيا .ٖ
 – – – ٮ – – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  – – – ٮ – – –ٮ  – –ٮ   – –

 فَـْعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعـلُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فَـْعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعـلُـْن     ُمْستَـْفِعُلنْ 

ٗ. 
٘. 

 ِىـــَي  اأُلمـــــػُر  َكسا  شاىْجَتـيا  ُدوٌل     
 َنِدْيُج َوْحِجَك َأنَت الـُحْدُغ يا َوَششــــي       

 ٜٕٔٓوزارة َمـــــْغ  َســـــــخَُّه  َزَمـــــٌغ  ساَءْتــُو  أْزمــــانُ 
ْحُخ تاجـــاكَ   ٕٕٕٓوزارة    ىــحا الـَجساُل َوىحا الدِّ

 – –  – ٮ – – –ٮ ٮ  –ٮ  – – –ٮ ٮ  –ٮ  – – –ٮ ٮ  –ٮ  –ٮ 
 فَـْعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ 

ٙ. 
 
 

ْكـــــَب  ُمْخَتـِحـــــُل         ْع  ُىـــــــخْيـــخَة  إنَّ  الخَّ جــــلُ وَىْل  ُتصيُق   ودِّ  ٜٕٔٓوزارة    وداًعــــــا  أيُّيا  الخَّ
 – ٮ ٮ –ٮ  – – –ٮ ٮ  –ٮ  –ٮ  –ٮ ٮ  –ٮ  – – –ٮ ٮ  –ٮ  – – 

 فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  فَـْعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ 

 
 

    () خًاين ثفعيالت اهبسيط اهبحر   اهبحر اهداين

ـــُل         يفجاح اهبحر ــــُط اأَلَم ــــ ــــِو يُبَس  ُمْستَـْفِعُلْن فـاِعـلُـْن ُمْستَـْفِعُلْن فَـِعـلُـْن          إنَّ الَبسيَط لَـــــــَدْي
 فَـِعـلُـْن        ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـْن        ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  اهجفعيوة االساسية

    –ٮ ٮ  –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  – –    –ٮ ٮ  –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  – – ااهًقاطع
  ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ   ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  يجزوء  اهخفيف

 –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  – – اهًقاطع
 

 اهجفعيالت اهفرعية

  ٮ  – –      ُمْستَـْفِعُلنْ يَنوب عن– 
 – – –،     ُمْستَـْفِعْل      –ٮ ٮ  –،    ُمْستَـِعُلْن     –ٮ  –ٮ    ُمتَـْفِعُلنْ       
  ٮ  –ينوب عن  فـاِعـلُـْن– 
 ىذه الّتفعيلة ال ترد إاّل يف العروض والّضر  – –،   فَـْعـلُـْن    –فَـِعـلُـْن  ٮ ٮ       

 –املقطع الثالث : ٮ   واملقطع الرابع والّسابع   طريقة يعرفجُ
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 ٕٕٓٓ+ٜٕٔٓوزارة َمْغ كاَن َيْأَلُفُيْع في الـَسشدِل الـَخِذـغِ  إنَّ  الِكــــــــخاَم  إذا  ما  أْيَدخوا  َذَكـــــخوا        .ٚ
 –ٮ ٮ  –ٮ  – – –ٮ ٮ  –ٮ  – – –ٮ ٮ  –ٮ  – – –ٮ ٮ  –ٮ  – –

 فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ 

بيُع الُسَغّشي وْىَي َبْيَجُتوُ  .ٛ  َوْىَي الَحياُة وَمْعشى الُحبِّ َمْعشاىا َفْيي الخَّ
 – – – ٮ – – –ٮ ٮ  –ٮ  – – –ٮ ٮ  – ٮ – – –ٮ  – – ٮ – –

 فَـْعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ 

 ٕٛٔٓوزارة     َفغُّ الّربا وِحػاُر الحبِّ غّشاىا َوِفْتَشٌة ِمغ َشباِب الُحْدِغ َرقََّسيا . ٜ
 – – – ٮ – – –ٮ ٮ  –ٮ  – – –ٮ ٮ  – ٮ – – –ٮ  – –ٮ  –ٮ 

 فَـْعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعـلُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ 

ٔٓ 
  

فِل إْن ُتـْيِسْمُو َشبَّ َعمى        ضاِع وإْن َتْفِصْسُو َيْشَفِصـــــعِ  والشَّْفُذ َكالصِّ  ُحــبِّ الخَّ
 – ٮ ٮ –ٮ  – – –ٮ ٮ  –ٮ  – – –ٮ ٮ  –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ   – –

 فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعـلُـْن     ُمْستَـْفِعُلنْ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٔ. 
ٕ. 
 

 ـانِ ِسيّ  أال إّنـشا ـتْ لقـا
ْػَق مِ   ـْغ أشــــبلل       ما َىيَّـَج الذَّ

 ٕٕٕٓوزارة     اأَلْكــػانِ ُشْعَمَة  الـُحدـِغ يا ِفي
 أضَحْت ِقفاًرا كَػْحي الػاحـي

 – – – –ٮ  – –ٮ  – – – – – –ٮ  – –ٮ  – –
 ُمْستَـْفِعلْ  فـاِعـلُـْن     ُمْستَـْفِعُلنْ  ُمْستَـْفِعلْ  فـاِعـلُـْن     ُمْستَـْفِعُلنْ 

ٖ. 
 

 ُمْخَمْػِلق  داِرس  ُمْدَتعِجعِ  وُقػِفي َعَمى َرْبع  َعَفاَماذا 
 –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  – –

 ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعـلُـْن     ُمْستَـْفِعُلنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعـلُـْن     ُمْستَـْفِعُلنْ 

ٗ. 
 

 ذي َســَمـب  َمـْدــمـػبُ وُكــلُّ   َوُكـــلُّ ذي إِبــــل  َمــــْػروثٌ 
 – – – –ٮ ٮ  –ٮ  –ٮ  – – – –ٮ ٮ  –ٮ  –ٮ 

 ُمْستَـْفِعلْ  فَـِعـلُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ  ُمْستَـْفِعلْ  فَـِعـلُـنْ  ُمتَـْفِعُلنْ 

٘. 
  

ـــــوُ   متــــــــــــــخوكُ عـــــغ عـــــاِجـــــل  ُكمُّــــُو  ما أشَيــــــــــَب العيَر لــــــــػال أنَّ
 – – – – ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ   – – 

 ُمْستَـْفِعلْ  فـاِعـلُـْن     ُمْستَـْفِعُلنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعـلُـْن     ُمْستَـْفِعُلنْ 

 ( العاشرالبحر البصيط الّتاو ) مً البيت األول إىل البيت 

     
ط

صي
الب

حر 
الب

ء 
سو

جم
 0+1+2+3+4 
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ٕ-  ٌ  بيت ي
ّ

 األبيات اآلثية:افصن بني شطري لن

 
 ٔ 

ْوَحِة الَخْزخاِء قْج َشمَع األَحخاُر والّريُج َوالثُّػاُر والخُّسلُ   ٜٕٔٓوزارة     ِمْغ ىحه الجَّ
ْوَحِة الـَخْزخاِء َقْج َشَمَع الـــــ يُج َوالثُّػاُر والخُّسلُ  ِمْغ ىحِه الجَّ  َأحخاُر والرِّ

 – ٮ ٮ –ٮ  – – – ٮ – –ٮ  – – –ٮ ٮ  –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ   – –
 فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ 

 
 ٕ 

حى ِفي الَعيِغ إشخاقا  َورٌد تألََّق في َضاِحي َمشابِتِو فاْزداَد ِمشُو الزُّ
حى ِفـي الَعيِغ إشخاقــــا َمشابِتــــــــوِ َورٌد تألَّــــَق فـــي َضاِحــــي   فــــاْزداَد ِمشُو الزُّ

 – – – ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ ٮ  –ٮ  – – –ٮ ٮ  –ٮ   – –
     فَـْعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلن

 
 ٖ 

 الَػَسغُ  أَجفاَنوُ  وَجفا ِذْكِخُكعْ  ِمغْ  َعاَدُه َشَجغُ  غخيًبا َتْحكخونَ  َىلْ  
 ِمْغ ِذْكِخُكــــْع وَجفا َأجفاَنُو الَػَســــغُ       َىــــْل َتْحكــــخوَن غخيًبا َعاَدُه َشَجغُ 

 – ٮ ٮ –ٮ  – – –ٮ ٮ  –ٮ  – – –ٮ ٮ  –ٮ  – – –ٮ ٮ  –ٮ   – –
 فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـْعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ 

 
 ايأل اهفراغ باهموًة اهًَاسبة؛ هيسجقيى اهْزن اهعرويّض يف األبيات اآلثية: -ٖ

 
 ٔ 

عيفقْل ِلـسْغ   حِفْطَت َشْيًئا وغاَبْت عشَظ أشياءُ  في العمِع َفمَدفًة    يـــجَّ
عيجـ(  أ( َيخى         ب( َيطغُّ             د( ُيْتِقغُ       يجَّ
 – – – ٮ – – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  –ٮ ٮ  –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  –ٮ 

      فَـْعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعـلُـْن     ُمتَـْفِعُلْن         فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعـلُـْن     ُمتَـْفِعُلْن        

 
 ٕ 

وِض أْبِكي فْقَج ُمذِبيِو    َأعُيُغ الدََّىــــخِ  بُجمػِعــيحتَّـى َبكـْت  َوقفُت ِفـي الخَّ
ا          جـ( ِلـَسْخآَي     د( اْحِتجاًجا    بُجمػِعيب(      أ( َىـسًّ

 – ٮ ٮ –ٮ  – – –ٮ ٮ  –ٮ  – – –ٮ ٮ  –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  –ٮ 
 فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعـلُـْن             ُمتَـْفِعُلنْ 

 
 ٖ 

 َعـــَمْيــــِو فـــــإنَّ هللَا يْشــــــَدُعـــــــــــــوُ  شكـــــــخ   وَمْغ َغجا الِبًدا َثْػَب الّشعيِع ببل   
 شكخ  د(  ب( تفّزل       جـ( احتخاس         أ( نقػش       
 – ٮ ٮ –ٮ  – – –ٮ ٮ  –ٮ  – – –ٮ ٮ  –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  –ٮ 

 فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فَـِعـلُـنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  فـاِعـلُـْن     ُمتَـْفِعُلْن        
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ع األبيات اآلثية يٌ بحر اهطْين، واذلر ثفعيالثّا: -ٔ

ّ
 قط

ٔ. 
 
 

ــــــُجىا قمبــــــي َوَيجعــــــــــــــػ َلـيا َفـسي ببلدي َىػاىا في ِلداني َوفي َدمــــي  ٜٕٔٓوزارة   ُيـَسجِّ
 – ٮ –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  ٮ –ٮ  –ٮ  –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ 

 َمفـاِعلُـنْ  فَـعولُـْن       َمفـاِعيـلُـْن    فَـعولُ  َمفـاِعلُـْن       فَـعولُـْن       َمفـاِعيـلُـْن    فَـعولُـنْ 

ٕ. 
 
 

 َأكــــــاَن َسخــــــــــاًء مـــــا َأتـــــى أْم َتداِخيا ولمّشْفِذ َأْخبلٌق َتُجلُّ َعمــى الَفتــى      
 – ٮ –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  ٮ –ٮ  –ٮ  –ٮ  ٮ –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ 

 َمفـاِعلُـنْ  فَـعولُـْن       َمفـاِعيـلُـْن    فَـعولُ  َمفـاِعلُـْن       فَـعولُ  َمفـاِعيـلُـْن    فَـعولُـنْ 

ٖ. 
 
 

 حــاِزمِ ِبَخأِي  نــــريح   أَو  نــريَحِة   إِذا َبَمــــَغ الّخْاُي الــَسُذػَرَة َفاسَتِعـــــغْ 
 – ٮ –ٮ  ٮ –ٮ  – – –ٮ  ٮ –ٮ  –ٮ  –ٮ  ٮ –ٮ  – – –ٮ  ٮ –ٮ 

 َمفـاِعلُـنْ  فَـعولُ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُ  َمفـاِعلُـنْ  فَـعولُ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُ 

ٗ. 
 
 

 ٜٕٔٓوزارة   َكباِقـــــــي الَػْشِع فــــــي َضاِىِخ اليـــجِ َتمػُح  لِـَخْػَلـــــــَة أْشـــــــبلٌل ِبـــــُبــخَقــــِة َثيـــَســِج        
 – ٮ –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  ٮ –ٮ  –ٮ  –ٮ  ٮ –ٮ  – – –ٮ  ٮ –ٮ 

 َمفـاِعلُـنْ  فَـعولُـْن       َمفـاِعيـلُـْن    فَـعولُ  َمفـاِعلُـْن       فَـعولُ  َمفـاِعيـلُـْن    فَـعولُ 

٘. 
 
 

ْكخُ  إنَّ الــــساَل َغـــــاد  َوَرائـــــــــــــحٌ  أَمـــــاِويَّ   َوَيْبقى ِمَغ الـساِل األحاِدْيُث َوالحِّ
 – – – ٮ – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ 

 َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُـنْ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُـنْ  َمفـاِعلُـنْ  فَـعولُـنْ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُـنْ 

 َوَتْأتي َعَمى َقْجِر الِكخاِم الَسكارمُ  َعمى َقْجِر أْىِل اْلَعْدِم َتأتي اْلَعداِئعُ  .ٙ
 –ٮ  –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ 

 َمفـاِعلُـنْ  فَـعولُـنْ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُـنْ  َمفـاِعلُـنْ  فَـعولُـنْ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُـنْ 

 ) خًاين ثفعيالت( اهطْين اهبحر   اهداهح اهبحر

 فـاِعيــلُ مَ  فـاِعيـلُـْن فَـعولُـنْ مَ  فَـعولُـنْ   َفضـــــــــــائِــــــــــــُل        طويـــــــــٌل لــــُو دوَن البُــحـــور يفجاح اهبحر

اهجفعيوة 

 االساسية

 فـاِعيـلُـنْ مَ  فَـعولُـنْ  فـاِعيـلُـنْ مَ  فَـعولُـنْ  فـاِعيـلُـنْ مَ  فَـعولُـنْ  فـاِعيـلُـنْ مَ  فَـعولُـنْ 

 – – –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  ااهًقاطع
اهجفعيالت 

 اهفرعية

   فَـعولُ 
 ٮ –ٮ 

 –ٮ  –ٮ  فـاِعلُـْن  مَ 
 وىذه الّتفعيلة ال ترد إاّل يف العروض والّضرب.  – –فـاِعي  ٮ مَ 

 –واملقطع السابع والثامن     ٮ املقطع الرابع   هًعرفجُ 
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خػِل َفـَحْػَمـــــــلِ  ِقفا َنْبِظ ِمغ ِذْكخى َحِبيب  َوَمْشِدِل       .ٚ  ِبِدْقِط المِّػى َبْيَغ الجَّ
 – ٮ –ٮ  ٮ –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ 

 َمفـاِعلُـنْ  فَـعولُ  َمفـاِعيـلُـْن    فَـعولُـنْ  َمفـاِعلُـْن       فَـعولُـْن       َمفـاِعيـلُـْن    فَـعولُـنْ 

ٛ. 
 

 َوَمغ َخَصَب الـَحْدشاَء لـْع ُيْغِمو الـَسْيخُ  َتـُيػُن َعَمْيشا ِفــــي الـَسعالــي ُنفػُسشا       
 – – – ٮ – –ٮ  – – –ٮ  ٮ –ٮ  –ٮ  –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  ٮ –ٮ 

 َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُـْن       َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُ  َمفـاِعلُـنْ  فَـعولُـنْ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُ 

ٜ. 
 

 مانِ َأزْ  حُ ُمشْ  آياُتوُ َوَرْبع  َخَمْت  فانِ َوِعخْ  َحبيب   خى ِذكْ  ِمغْ  َنبظِ  ِقفا
 – – –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ 

 َمفـاِعيـلُـْن    فَـعولُـْن       َمفـاِعيـلُـْن    فَـعولُـنْ  َمفـاِعيـلُـْن    فَـعولُـْن       َمفـاِعيـلُـْن    فَـعولُـنْ 

ٔٓ 
 

ْىِخ َبيشــي َوَبْيَشيا ْىـــــــــــخُ  َعِجْبُت ِلَدْعي الجَّ  َفمـّسا اْنَقزى ما َبيَششا َسَكَغ الجَّ
 – – –ٮ  ٮ –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  ٮ –ٮ 

 َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُـنْ  َمفـاِعلُـنْ  فَـعولُـنْ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُ 

باِب  َرْيعانَ  لْيتَ  أال ٔٔ  َيعػدُ  ُبَثْيغَ  يا  َتَػّلى َوَدْىخاً   َججيجُ  الذَّ
 – –ٮ  ٮ –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  – –ٮ  ٮ –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ 

 فَـعولُـنْ  فَـعولُ  َمفـاِعيـلُـْن    فَـعولُـنْ  فَـعولُـنْ  فَـعولُ  َمفـاِعيـلُـْن    فَـعولُـنْ 

ٕٔ 
 
 

 َكَسا اْنَتَفـــــــَس الُعرفػُر بمََّمــــــُو الَقْصــــــخُ  َوِإنِّــــــي َلـــَتعخونــــــي ِلحْكـــــــخاِك ِىــــــــدٌَّة       
 – – – ٮ ٮ –ٮ  – – –ٮ  ٮ –ٮ  –ٮ  –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ 

 َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُ  َمفـاِعلُـنْ  فَـعولُـنْ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُـْن      

 َفُكــــــــــــــلُّ  ِرداء   َيْخَتِجيــــــــــــِو  َجــــسيـــــلُ  إذ الَسْخُء َلْع ُيْجَنْذ ِمَغ المُّْؤِم ِعْخُضوُ  ٖٔ
 – – ٮ – –ٮ  – – –ٮ  ٮ –ٮ  –ٮ  –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ 

 َمفـاِعـــي فَـعولُـنْ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُ  َمفـاِعلُـنْ  فَـعولُـنْ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُـنْ 
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ٌ األبيات اآلثية: -ٕ  بيت ي

ّ
 افصن بني شطري لن

ِت اأَليِجي ِإلى الّداِد لـْع أُكْغ ِبَأْعَجِمِيع إْذ    أْجَذُع الَقػِم َأْعَجلُ َوإْن ُمجَّ
ِت اأَليِجي ِإلى الّداِد لـْع أُكغْ  ٔ   ٕٕٕٓوزارة    ِبَأْعَجِمِيع إْذ أْجَذُع الَقػِم َأْعَجلُ  َوإْن ُمجَّ

 – ٮ –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  ٮ –ٮ  –ٮ  –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ 
 َمفـاِعلُـنْ  فَـعولُـنْ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُ  َمفـاِعلُـنْ  فَـعولُـنْ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُـْن      

 
 ٕ 

ْت بالخِّجـــاِل الـَســــخائـــــــــخُ   ٕٕٕٓوزارة      أِفْق َقج َأفاَق العاِشقــــػَن وَفاَرقػا الـَيــــػى واْسَتَسخَّ
ْت بالخِّجـــاِل  أِفْق َقج َأفاَق العاِشقــــػَن وَفاَرقػا الـــ  الـَســــخائـــــــــخُ َىــــػى واْسَتَسخَّ

 – ٮ –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  –ٮ  ٮ –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ 
 َمفـاِعلُـنْ  فَـعولُـنْ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُـنْ  َمفـاِعلُـنْ  فَـعولُ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُـْن      

 
 ٖ 

ــــخى َخْمفي ِلـَسْغ َقّل َماُلُو َوأنَعْمُت   أْفخاسي بُشْعساَك َعْدَجـــجاَتَخْكُت الدُّ
ــــخى َخْمفي ِلـَسْغ َقّل َماُلوُ   َوأنَعْمُت أْفخاسي بُشْعساَك َعْدَجـــجا َتَخْكُت الدُّ

 – ٮ –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ 
 َمفـاِعلُـنْ  فَـعولُـنْ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُـنْ  َمفـاِعلُـنْ  فَـعولُـْن       َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُـْن      

   
 ايأل اهفراغ باهموًة اهًَاسبة؛ هيسجقيى اهْزن اهعرويّض يف األبيات اآلثية: -ٖ

 
 ٔ 

ْد ِمَغ   الَفجخِ  إلى َتعيُر  َىل ليلٌ  َجغَّ  إَذا فإنََّظ ال َتجري   الّتقػى َتدوَّ
    ٜٕٔٓوزارة +ٕٕٓٓ 

 د( األْخبارِ         الّتقػى جـ(        ب( الصَّعاِم   أ( الـساِل    
 – – – ٮ ٮ –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  ٮ –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ 

 َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُـْن       َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُـنْ 

    
 ٕ 

 َتـسَتِدجانِ  الّخوَحيغِ  َيخى  أنْ  سػى     َغمْيَموُ  َيْذفي ليَذ  ُفؤادي َكأنَّ 
 َسَقسي( د       االنتطارَ ( جـ      ُفؤادي( ب       الَقمبَ ( أ

 – – ٮ ٮ –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ  –ٮ  –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  ٮ –ٮ 
     َمفـاِعي فَـعولُ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُـنْ  َمفـاِعلُـنْ  فَـعولُـْن       َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُ 

    
 ٖ 

 فميَذ َلُو إال الِفخاَق ِعتابُ     َمبللةً  إال  َيْيجْخكَ  َلـعْ  الـِخلُّ  ِإذا
 َيْيجْخكَ د(       جـ( ُيجاِفَظ     ب( ُيعِصَظ        أ( ُيفارْقَظ   

 – – ٮ ٮ –ٮ  – – –ٮ  ٮ –ٮ  –ٮ  –ٮ  – –ٮ  – – –ٮ  – –ٮ 
     َمفـاِعي فَـعولُ  َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُ  َمفـاِعلُـنْ  فَـعولُـْن       َمفـاِعيـلُـنْ  فَـعولُـْن      
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 القـافيـة
   .ّٞ ّٞ ٚؤ٘ـّـٙد دغف خٌـغَّٚ  ٟ٘ ِجّٛٗص ِٓ خٌذغٚف فٟ آسغ خٌس١ط خٌّل٘غ

 
  :َٚفك ظ٘غ٠ف خٌش١ًٍ زٓ ؤدّض  خٌمدف١ص 

ّٚي ؿدوٓ    ـّدوٓ. ٟ٘ ِٓ آسغ دغف فٟ خٌس١ط بٌٝ ؤ  ٠ـسمٗ ِٖ خٌّعذّغن خٌظٞ لسً خٌ
 
َُي:     ِؽد    َّىدع َِ خٌـ َٚظإظٟ ٍٗٝ َلْضِع خٌِىغخ      ُُ َ٘ؼخج َْ٘ؼَ ظإظٟ خٌ ًِ خٌ ْ٘  ٍٗٝ َلْضع ؤ

الٌ        
ّ

ل سالٌ  فاهقافية يف ِذا اهبيت يه )لارُم(: اهًجحّرك اهذي قبن اهس
ّ

            ك           آخر حرف يف اهبيت أو
ْ
 ُم      ا

 
عرّية اآلثية:سؤال : 

ّ
د اهقافية يف األبيات اهش

ّ
 حد

ـــا        -1 ـــــ         َوتـَْعظُُم يف َعنِي الّصغرِي صغارُىـــــ ــــَوَتْصُغُر يف َعنِي الَعظيِم الَعظائِــ ــــ ــــمُ ـــ  ــــ
ـــيَُكلُِّف سيُف الّدْوَلِة اجليَش َىـمَّ  -2 ـــَوقد َعِجَزْت عن     ُو         ــــ ـــــُو اجليوُش اخلضـــ  ارمُ ــــ
ــَوَيطُلُب عنَد الّناِس م -3 ــوذلَك م      ا عنَد نفِسو        ـــــ ــــ ـــــتَ ا ال ــــ ــــــــ ــّدعيِو  الضَّراِغــ  ٕٕٓٓ+ٕٛٔٓوزارة   ــــمُ ـ
مْ ــــأراَك َعصِ  -4 ُر         ـــيَّ الدَّ  ٕٕٕٓوزارة  رُ ــــيَك  وال َأمْ ــا  للَهوى  نَـْهٌي  علـــــــــَأم    ِع شيمُتَك الصَّبـْ
ــــتْ ـــَرم -5 ـــــلُّ  حـــــي  كـــنــ ـــطَ ـــأخْ ـــف             ــٍة          ـادثــ ــــتْ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــي َو لَــــــــ ــــ ــــ  ٕٕٕٓ+ٜٕٔٓوزارة   ِصبِ ـــْم تُ ـــ

 الّروّي
ّّٝ زٗ خٌمو١ضش،    ٘ٛ خٌذغف خٌظٞ ُظسٕٝ ١ٍٗٗ خٌمو١ضش، ٠ٚعىّغع فٟ ٔٙد٠ص ؤز١دظٙد، ٚظـ

 )ؿ١ّٕ١ص، عخج١ّص، ددج١ّص ...( ٠ٚىْٛ ؿدوًٕد ؤٚ ِعذّغًود.   

ْشَفخى:مثال:  قال    َعْت ِجيخاَنيا ِإْذ تَ      الذَّ و َأْجـَسَعْت فاْستَقمَِّت     وما َودَّ  َػلَِّت ـــــــــَأال ُأمُّ َعْسخ 
و  بَأمِخىــــا   وقج َسَبَقْتَشا  أُ                              ت بَأْعشاِق الَسِصيِّ َأَضمَّتِ ـــــــوكانمُّ  َعْسخ 

 

ـّدوٕص، ٚظىْٛ خٌٙدء ع٠ًّٚد بطخ ؿسمٙد ؿدوٓ ؿٛخء ؤودٔط  ـ١ّٖ خٌذغٚف ظوٍخ ؤْ ظىْٛ ع٠ًّٚد، ِد ٗضخ دغٚف خٌـّّض خٌ

ِّد بطخ ؿسمٙد ِعذّغن فال ظىْٛ ع٠ًّٚد.            ؤه١ٍّص ؤَ ػخجضش، ؤ

عرّية اآلثية: سؤال : 
ّ

وّي يف األبيات اهش د اهرَّ
ّ

 حد

 إذا طلعْت لـم يَـــْبــُد منهنَّ كوكُب   أبّنك شـمٌس والـملوك كواكٌب      .1
ـُو      .2  ذَّبُ ــعلى َشَعٍث أيُّ الّرِجاِل الـُمه  ولسَت بـُمْسَتِبٍق أًخــا ال تـَلُـمُّ
ــــــُدُه      .3 ــوُد ال يَــْنـــَفــــكُّ حـــاِمـــ ــُل  ال  يَــْنـــَفــــ الـجــــ ــــ ـــوُ ـوالبُــــْخ  ٕٕٕٓوزارة  كُّ  الئــُمــــ
ــروِف  مـــا  لَـْم   أفَضــــــُل  ا  .4 ــــ ــ   لـمع ــــ ــــ ــــتَـــ ــــ ـــــتُــــْب ــــ  ٕٕٓٓوزارة   وهُ ـــَذل  فـــيــــو  الــــوجـ
ــْبـــرًة واّتِعــاظًا  إنَّ يف الـَمـــوْ   .5 ــواَك وَدْعـــــوُ    ت ِعـ  فازُجــــر الَقْلـــَب َعْن ىـ

  اٍجّٓ اهفصن اهدرايس اهداين بحًده ثعاىل    

ــــــُم. .1 خإلـدزص  ــــ ـــــُم. .3 ضارُم. .2 ظائِــــــ  لَـْم ُتِصِب. .5 َأْمــــُر. .4 راِغــــ

 اإلجابة 
 الباء.  .ٔ

 الباء.  .ٕ

 الـسيع.  .ٖ
 الـياء.  .ٗ

 الـياء.  .٘
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