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 ٘ق قك أن ترتؿٌٔ 

 

 ُيطلب الكورس من املكتبات اآلتية املنتشرة يف  كاّفة أحناء اململكة ػػ

  ٖٖٖٖٜٜٓ٘ٚٓمقابل الينيني ىاتف   -مكتبة الموتس  -طبربور 
   مقابل البنك االسالمي -مكتبة الجاردنز  -الجاردنز 

ٜٜٓٚ٘ٙٓ٘ٓٗ 
 ٖٜٔٔ٘ٙٗٙٚٓ   -مكتبة أبو طوق  -ضاحية الحج حسن 

 ٖٜ٘٘ٔ٘٘٘ٚٓ  -مكتبة الحكيم  -جبل عمان 
  ٘ٛٚٔٔٚٛٛٚٓمكتبة الطالب   -جبل الحسين 
 ٖٖٜٛ٘ٓٓ٘ٚٓ -مكتبة جبل الحسين  -جبل الحسين 
  ٜٖٕٔ٘ٙٗ-ٙٓ -مكتبة الكتوعة  -جبل الحسين 

 - ٜٖٖٖٙ٘ٚٓٗٚمكتبة النرجس  -بيادر وادي السير 
ٜٜٜٜٜٓٚٛٓٙ 
  ٕٜٙ٘ٚٚٚٚٚٓ  -قرأامكتبة  -بيادر وادي السير 
  ٜ٘ٙٚٚٚٔ٘ٚٓمكتبة المدينة   -المدينة الرياضية 

  0ٕٕٜٙٙٗٓ٘ٚ -مكتبة خمدا  -خمدا 
 ٖٜٛٗٔ٘٘ –دوار المعارف  -مكتبة آية  -خمدا 

 ٖ٘٘ٓٙ٘٘ٙٓ  -مكتبة زيد الخير  -تالع العمي 
 ٕٖٛٚٛٛٚٓٗٔ -مكتبة الجاحظ  -البقعة 
   ٜٖٕٜٜٚٙٙٚٓ -مكتبة االمين  -البقعة 

 0777477718السمط : مكتبة عبودكو     
 ٕٖٖٜٚٙٚٚٚٚٓالسمط : مكتبة المقداد اإلسالمية  

 ٕٓٚٓٛٚٚٚٚٓ -السمط : مكتبة أمين العناسوة 
 ٜٕٕٙٔٚٓٚٚٓ -السمط : مكتبة معاذ  

 ٜٖٜٜٙٔٙٚٚٓالسمط  : مكتبة مجدالوي   
 ٚٚٓٓٚٓ٘ٚٚٓمكتبة األحباب   –السمط 
   ٖٜٔٗٛ٘ٛ٘ٚٓ مكتبة حمدي ىاشم  -صويمح 
  - مكتبة صويمح -صويمح 

   ٕٜٔٚٔٚ٘٘ٚٓمكتبة العمم نور  -ابو نصير 
   ممكتبة السال –أبو نصير 
  ٖٖٕٗ٘٘ٙ  -مكتبة الزمردة  –شفا بدران 
  مكتبة المستقبل –الجبيية 

  ٕٕٕٜٗٔٔ٘ٚٓمكتبة األستاذ  -شارع الجامعة  
 ٖ٘٘ٓٙ٘٘ٙٓمكتبة زيد الخير  -تالع العمي 
  ٕٕٕٛٓٓٚٚٚٓ -مكتبة ىدايا زيد  –الفحيص 

 ٜٖٖٜٙٛٚ٘ٚٓ  -االشرفية : مكتبة البراعة 
   ٖٜٜٓٓٙٔٙٚٓمكتبة االسراء  -االشرفية 
  ٖٜٗٚٗٔٓ٘ٚٓ  -مكتبة المسكاوي  –أم نوارة 

 ٕٖٛٙٓٓ٘ٛٚٓمكتبة المنفموطي  -الياشمي الشمالي 
  ٕٜٕٜٚٚ٘ٙٚٓمكتبة الجعبري  -النصر  جبل

 ٕٜٔٛٔٔٗٙٚٓاألوابين  -الوحدات  
 ٖٓٙٓ٘ٚٗ-ٙٓ -مكتبة البراق  –الوحدات 
  مكتبة حمزة –الوحدات 

   ٜٗٛٗ٘ٙٓ٘٘ٚٓدمحم النابمسي  -الوحدات 
 ٕٕٚٙٛٗ٘ٛٚٓمكتبة أم العرى  -المقابمين 
 ٜٜٚٓٓٚٛٓٚٓ -الخواجا  –المقابمين 

  ٕٜٜٛٛٔ٘ٛٚٓالقرى مكتبة أم  -مرج الحمام 
   ٕٕٕٜٖٙٗٙٓمكتبة طارق بن زياد  -حي نزال 
  ٜٜٜٔٓٚٓ٘ٚٓمكتبة حي نزال   -حي نزال 

   ٜٕٜٗٓ٘٘٘ٚٓحي نزال : مكتبة عمر و فؤاد 
  الذراع الغربي : مكتبة ابو لبة

 ٕٕٜٜٓٙٛٚٚٚٓ -النزىة : مكتبة زين 
 ٕٕٜٓٙ٘ٓٚٚٓ -النزىة : مكتبة عدي فميفل 

 ٕٖٜٜٜٚ٘٘ٚٓ -ن النزىة : مكتبة حسا
  مقابل البنك اإلسالمي ومركز الحافز -مكتبة كنعان  -الطيبة 

  أبو عمندا : مكتبة المعجم
 ٕٜٚٙٔٗٚٚٚٓ –سحاب : مكتبة جياد 

  ٕٖٜ٘ٚٓٗ٘ٚٓمكتبة العوايشة  –ماركا الشمالية 
 ٜٛٚٓ٘ٛٔٚٙٔ -الرصيفة : مكتبة الرصيفة الجنوبي 

  ٜٜٛٚٔٓٛٛٚٓ -ياجوز   ياجوز : مكتبة صناع الحياة
ٓ٘-ٖٖٖٚ٘ٚٓ 

 ٘ٙ٘ٓٛٙ٘ٛٚٓ -المشيرفة : مكتبة جمال 
 ٖٕٖٚٛٗ٘ٛٚٓ -شنمر : مكتبة األخوة 

  ٜٜٗ٘ٙٚٙٗٚٓمجمع السعادة  -مكتبة الوسام  -الزرقاء 
 ٕٜٜٗٓٗٚٚٓ –الزرقاء : مكتبة حمودة 

  ٜٛٔٚٙٔ٘ٛٚٓالرصيفة الجنوبي: مكتبة القمة 
  0ٕٛٛ٘ٛٙٛٚالسخنة : مكتبة أنس 

   ٖٜٕٜٜٙٔٚٚٓمكتبة الطالب المبدع  -لمفرق ا
  ٘ٗٔٚٔٗٚٚٚٓ -شارع البمدية  -االندلس  -المفرق 
 ٜٕٜٜ٘٘٘ٛٚٓ ٖٖٗٔ٘٘ٚٚٚٓمكتبة شومان  -مادبا 

  ٜٗٙٔٓٛٙ٘ٚٓ -اربد : مكتبة اليقين ، مركز نوبل الثقافي 
 ٜٙٛٗ٘ٛٙٚٚٓ-اربد : مكتبة البتراء 

 ٖٖٕٕٜ٘٘٘ٚٓ -الرمثا: المكتبة األولى 
 ٕٖٖٖٜٙٙٙٚٓ -عجمون : مكتبة الدلتا 
  ٖٜٙ٘ٙٚٚٚٚٓجرش : مكتبة اإليمان  
 ٜٓٓ٘ٔٙٚٚٚٓجرش : عالم الرياضة 

 الرفاتي . –الكرك : رم 
 مؤتة : الثائر .
 المزار : الفايز .

 . ندى الورد -البشير :   معان
 اإلسالمّية .:   الطفيمة 

 أم القرى . –عطّية  –العقبة : الرسالة 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٕ 

 

 

 

 41ٕٕٕٙٗٔٗٓ صيىؽح  (ايٓذاز)اؾٖٛس٠ دــــأنادمي١ٝ قُ 1

 46ٖٙٓٓٙٓ4ٓ طرببير ٔ ــــــَسنص املعٝ 2

 44ٖٙ4ٖ٘ٔٗٓ اقسؽط َسنص مسا ا٭ٚا٥ٌ  3

ٍٗاخؽًُ ( 2)املعني د ايٓذازـــــأنادمي١ٝ قُ 4  41ٕٖٙ٘ٓٙٓٓ دوار اق

 41ٙ٘٘6ٙ1ٓٓ اقيسٗات ١ ـــــَسنص ايسضاي 5

 4144ٖٕٗ٘٘ٓ خرىبُ اقسيؼ ١ ـــــــَسنص ايسضاي 6

 41ٕٙٓ6٘6ٓٓ اقرىاضًُ   املٗىفُ ١ ـــــــــَسنص املدٜٓ 7

 466ٖٗٗ6ٙٓٓ اقرصًفُ َسنص أٚىل ايكبًتني  8

 41ٙ٘ٙٔ4ٔٙٓ اهلامشٌ اقشؿاقٌ ٛاز ـــــــــَسنص ا٭ْ 9

 46٘4ٖٖٗٗٔٓ اقبؿعُ ٢ ــــــا٭قص َسنص 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖ 

 

 اتـــــــــــــــــاضطحتوغ                           



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٗ 

 

ػ

 8002وحتى شتوي    8002من شتوي                         
 

تّم تضمٌن جمٌع األسبلة الوزارٌة ضمن دروس المستوى الثانً وذلن لتوفٌر الولت وعناء  عسيسي الطالب :

 البحث .

 

  ٕٓٔٓصٌفً    – 1ٕٓٓصٌفً  ػطنػخطبظػحجظػاضوداعػ
  ٕ٘ٔٓشتوي   – ٕٕٔٓصٌفً  
 ٕٙٔٓشتوي 

  1ٕٓٓشتوي   – 6ٕٓٓشتوي  ػأراكػرصّيػاضدطع
 ٕٕٔٓشتوي    -ٕٔٔٓشتوي  
  ٕٗٔٓشتوي    - ٖٕٔٓشتوي  
  ٕ٘ٔٓصٌفً   – ٕ٘ٔٓشتوي  

  ٕٕٔٓشتوي    – 6ٕٓٓصٌفً  ػاضغحصػاضطبيػشبلػاضزواج
  ٕٗٔٓشتوي    – ٖٕٔٓصٌفً   

  ٕٔٔٓشتوي   – 1ٕٓٓشتوي  ػاضدغرةػاضذاتغظػإلحدانػرّباس
  ٖٕٔٓشتوي  

  ٕٗٔٓصٌفً   – 1ٕٓٓصٌفً  ػاضطططفػ
  ٕ٘ٔٓصٌفً   

  ٕٓٔٓشتوي     – 6ٕٓٓصٌفً  ػغاػابنػاضحدغظغن
  ٕٕٔٓصٌفً   – ٕٔٔٓصٌفً   
  ٕٗٔٓصٌفً    – ٖٕٔٓصٌفً    
 ٕٙٔٓشتوي   

ػ



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌ٘ 

 

 املطلوب فهمه و حفظه حرفيًّا : – 1
اقيت ٖ جنٗ أديبتنا مباشرٍ يف اقفص ، مجل : ؼٍسر ،  واقتفكري( و)اقتلوؼأسئؽُ )اٖستًعاب واقتشؽًل (  -أ 

 عّؽل ، وٍضح ...
 أسئؽُ اإلضاٍْ . –ب 
 معاقٌ اقكؽؿات . –ز 
 احلفظ مك اقؿصاّٗ واخلٕبُ :  -د 
 مك خٕبُ سذُ اقيداع   -

 ) ًٍُ    . مٕؽيب سفظ مك ) أٍىنا اقفاس امسعيا(  .... إىل ) ألل اجلالؽ
ٍٗمغ ) ٍ أبًات مك ؾصًٗأربعُ  - ٌٍ اق  ) ٖ ُىشرتط اقرتتًب (.   ( أراف عص
 ) ٖ ُىشرتط اقرتتًب ( ىا ابك احلسفني (.) ٍ أبًات مك ؾصًٗ أربعُ  -

 املطلوب فهمه :  – 2
اقيت تيدٗ أديبتنا مباشرٍ يف اقفص، سًح ىسنل عؽَ  واقتفكري( و)اقتلوؼأسئؽُ )اٖستًعاب واقتشؽًل (  –أ 

اقٕاقب استخراز اجلياب مباشرٍ مك اقفٍص امٗلعَٕ يف اٖمتشان ، ولله األسئؽُ وضعُت جباقب كلٍّ مفنا اقرمز 
ٍٗد بٗاىُ اإلدابُ وقناىتنا ،  ولي  )ص( ىعين ) مك  اقفٍص ( ; أن أٍن اجلياب ميديد سرؼًًٍا يف اقؿٕعُ ، وما عؽًك إّقا أْن حت

 .وىكين للا اقسٕام يف اٖمتشان خمتيمًا بعبارٍ ) كؿا ورد يف اقفٍص (
 
 و شرسنا باقتفصًل ، عفنا ، ومٍتُ عؽًك أن تعرـ طرىؿُ اإلدابُ دورٍ وزارٍى لفاف أسئؽُ متكررٍ يف كٍل –ب 

 لٌ :
  اجللر اقؽؽين. 
  ًٍُاقصيرٍ اقفف . 
  ) ُعالمات اقرتؾًؾ )رّكز عؽَ اقفاصؽ 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٙ 

 

 اقّؽين ٌٍ  ) وخاصُ اقٕباؼ( اقبٗىع
 ىعيد اقضؿري ؟  َ َمْكعؽ 
  باقشكل سرـ معًٍك يف كؽؿُ ...اضبط  

 أشئلة من غري ما ُذكر : -3
; قلقك  بسنيقُ مك اقؿٕعُ املعٕاٍ عفناوميكك اإلدابُ  ، ومباشرٍبؿًُ األسئؽُ مك خارز ما ُذكر تكين سنؽُ 

 َٖٕ ٖ تؽرؼ قفسك يف سفظ عٗد كبري مك األسئؽُ اإلضاؼًُ ; ألٍن أديبُ لله األسئؽُ ميديدٍ يف اقفٍص امٗلع
 وميكك استخرادنا أو استفتادنا بسنيقُ.

 ػػػػػػػػػػػ

 

 

 

 

 

 

 .اِّبوابػالػغعضقػبابهػ؛ػوإذاػاظػططتػاِّدبابػجاءػطداده،ػوإذاػشدتػاضػضوبػظزضتػرحطاتهّاػػإذاػأزضػتػضظاػػرّبػأّنػضهاضَحطدض 



 

 ٘ق قك أن ترتؿ4ٌ 

 

 صغفػتردػاِّدئضظػاضوزارغظ؟

 

 وىرد اقسٕام مك أسٗ اقٗروس اآلتًُ :
 املعٕػ .-اقسريٍ اقلاتًٍُ إلسسان عٍباس   –اقفشص اقٍٕبٌ ؾبل اقزواز  –مك خٕبُ سذُ اقيداع 

 مك إسِٗ اقؿصًٗتني : -عادًٍ  -وىرد 
ٍٗمغ  ٌٍ اق  ىا ابك احلسًفني . –أراف عص

 ؾٗ تأتٌ ) مك خٕبُ سذُ اقيداع ( يف مكان سٕام اقؿصاّٗ ) اقسٕام اقجاقٌ (  ٬َسع١ :
 

ٌٓ ُىخٍصص قم    عالمات ولي : وُىٕؽب ضؿك اقسٕام اقجاقٌ  سٕاٌم ؼرع
 كتابُ أربعُ  أبًات مك إسِٗ اقؿصًٗتني ) ٖ ُىشرتط ترتًب  األبًات( .  -أ 

 أو دزْ مك خٕبُ سذُ اقيداع  . -ب 

 ) اقعروض( . األخريٍوىرد مك اقيسٍٗ 
 املٕؽيبُ لٌ :واقبشير 

 حبر املتؿارب  . –حبر اقبسًط     –حبر اقٕيىل   
 وطرىؿُ اقسٕام اقيزارن باقصًؽُ اآلتًُ :

ّٕغ كاًل مك اقبًتني اقشعرىني اآلتًني ، واذكر تفعًالتنؿا، وحبر كٔل مفنؿا .  ؾ

 ػظاػظحوػاضدطاءلػاضطغورػإنػضاشتػبظاػاالرضػحٓضثضغتظاػط



 

 ٘ق قك أن ترتؿ6ٌ 

 

 أسئؽُ حنيىُ وصرؼًُ مّما ورد يف اقؿضاىا اقؽؽيٍىُ اقياردٍ يف قناىُ كٍل درس  .
 عؽَ اقفشي اآلتٌ :  -عادٍ –وترد 

 قٍص مك خارز اقكتاب وىرد عؽًم األسئؽُ اآلتًُ :
 استخرز مك اقفص .  – 1        
 أعرب اقكؽؿُ املخٕيط حتتنا . – 2       
 ما امليؾغ اإلعرابٌ قؽذؿؽُ )      ( مك اإلعراب ؟ – 3       
 ما املعفَ  اقلن ىفًٗه احلرـ املخٕيط حتتم يف اقفص ؟ – 4       

 صغ اسؾ اقفاعل أو اسؾ املفعيم  مك اقفعل  ... ) املصادر واملشتؿات ( – 5        
 ما اقيزن اقصريف قكؽؿُ ... ؟  – 6        
 صرىح إىل مٕوم إىل اقعكس .سٍيم املصٗر اق – 7        
 ما املعفَ اقلن أؼادتم اقزىادٍ يف اقفعل ... ؟ – 8         
 عّؽل ... – 9         

 مٍت سلـ صًؽُ اقسٕام اآلتٌ : اخرت اإلدابُ  اقصشًشُ .  

 اختًار إسٗالا .وىرد ثالثُ مياضًغ وُىٕؽب مك اقٕاقب 
 تكين : –عادًٍ   –واملياضًغ 

 خاطرٍ . –ؾصُ   –رساقُ  -سيار –مؿاقُ ) ولٌ األغؽب ( 

ػاضطراجعػاضتيػتّمػاالرتطادػرضغؼا

 أشئلة الكتاب : مّت اعتماد احلّل من دليل املعّلم  .  - 1
 أشئلة الوزارة : مّت اعتماد  احلّل من اإلجابات النموذجية الوزارّية.  – 2
 كلمات الدروس : مّت اشتدراج معانيها باالعتماد على  املعاجم اآلتية:    - 3
 معاجم أخرى . –املعجم الرائد  .   د  -املعجم الوشيط .    ج –خمتار الصخاح .    ب  –أ 



 

 ٘ق قك أن ترتؿ1ٌ 

 

 اضَوَدأعػَحجَِّظػُخِطَبِظػِطْن            

ًَْم اقّؽم َصّؽَ اهلل َرُسيُم ٖؾاَم  : َوَسؽََّؾ َوآَقَم َعٖؽ

ُٗ ُُٗه ، قـَؽََّم احٗلْؿ ًُْفُم ، َقْشَؿ ًَْم َوَقُتيُب ، َوَقْسَتْؽَفُرُه ، َوَقْسَتَع ًٔئاَت َوَمْك ، ٖأْقٗفَسفا ُشُروِر َمْك َباقؽََّم َوَقُعيُذ ، ِإٖق َٗ َمْك ، ٖأْعَؿاَقفا َس  اقؽَُّم َىْن

 . ٖقُم َلاَدَن ٖؼال ْلُىْضَؽ َوَمْك ٖقُم، ُمَضِل ٖؼال

ُٗ َُٗه اقؽَُّم ِإقَّا ِإٖقَم ٖ ٖأْن َوٖأْشَن ُٗ ٖقُم، َشِرْىٖك ٖ َوْس ًٗا ٖأنٍِ َوٖأْشَن ُُٗه ُمَشِؿ ًْٗكْؾ،.  َوَرُسيٗقُم َعْب  َعٖؽَ َوٖأُسّجٗكْؾ اقؽََّم، َبَت٘ؿَيِ ، اقؽََّم َعباَد ٗأْوَص

ًٌْر ُلَي َباقََّلن َوٖأْسَت٘فَتُح ، ٖطاَعَتَم  . َخ

ُٗ ٖأمٍِا ًْٔك َمٔفٌ اْسَؿُعْيا اقِفاُس، ٖأّىَنا:  َبْع َٗ ٖأ٘قٖؿاٗكْؾ ٖ ٖقَعؽٌِّ ٖأْدِرن، ٖ ٖؼِإٔقٌ ٖقٗكْؾ، ٗأَب  ِإِن اقِفاُس، ٖأىٍَّنا َلَلا. َمْيَؾَفٌ َؼٌ ، َلَلا َعاَمٌ َبْع

َْٗكْؾ ـٌ َوٖأْمَياٖقٗكْؾ َدَما ًْٗكْؾ َسَرا َُ َرِبٗكْؾ، َت٘ؽٖؿْيا ٖأْن ِإٖقَ َعٖؽ َٗٗكْؾ َؼٌ َلَلا، َشْنِرٗكْؾ َؼٌ َلَلا، َىْيَمٗكْؾ ٖكُشْرَم  اقؽٍُٖنؾَِ ؟ َبؽٍْٖؽُت َلْل ٖأٖقا. َلَلا َبٖؽ

ْٗ َُٗه ٖكاَقْت ٖؼَؿْك.  اْشَن ٌُ َعْف َٕٔدَلا ٖأَماَق ًُ َّْتَؿَفُم اقََّلن ِإٖقَ ٖؼ٘ؽ ًَْنا ا َُ ِرَبا َوِإِن.  َعٖؽ ًِ َٗٗأ ِرًبا ٖأِوَم َوِإِن َمْيُضْيٌع، اجٖلاَلَؽ ٌَ ِرَبا َبَم ٖأْب  اقَعِباِس َعٔؿ

َٗ ْبِك ََّؽَب َعْب َْ َوِإِن ، امٗل َُ َدَما ًِ ٌُ، اجٖلاَلَؽ ـٍ َوِإِن َمْيُضْيَع َٗٗأ ٖأِوَم َد ـُ َبَم َقْب ُٖ َعاَمِر َد ًَْع َٗ ْبِك احٖلاِرَخ ْبِك ْبِك َرَب ََّؽَب، َعْب  َمآَثَر َوِإِن امٗل

َُ ًِ ٌُ، اجٖلاَلَؽ ًَْر َمْيُضْيَع َُ ٖغ َٗاَق َُ اقٔس ُٗ.  َواقٔسٖؿاَى َٗ َوَشْبُم ٖؾَيٌد،   َو اقَعْؿ ًَْم ، َواحٖلَذِر َباقَعَصا ٗؾَتَل َما:  اقَعْؿ ُٗ َوَؼ ًٍْر، َمَئ  َزاَد ٖؼَؿْك َبَع

َُ ٖأْلِل َمْك ٗؼُنَي ًِ  . اجٖلاَلَؽ

ًْٕاَن ِإِن اقِفاُس، ٖأّىَنا ْٗ اقِش َٗ ٖأْن َىَئَس ٖؾ ْٗ َوٖقَكِفُم َلَلَه، ٖأْرَضٗكْؾ َؼٌ ُىْعَب ٌَ ٖؾ ٕٖاَع ٖأْن َرَض  .ٖأْعَؿاَقٗكْؾ َمْك َتْشَؿُرْوَن َمِؿا َذَقٖك َسَيِ َما َؼٌ ُى

َْٕمُفْيَن ِإِقَؿا اقِفاُس، ٖأّىَنا ٍٔ َىَشّل َوٖقا ِإْخَيٌٍ، امٗل ًَْم َماُم َقاْمِر ًَْب َعْك ِإقَّا ٖأَخ ْٗ اقؽَُّنِؾ ؟ َبؽَّْؽُت َلْل ٖأٖقا.  َمْفُم َق٘فٍس َط  . اْشَن

َٗن َتْرَدُعِك ٖؼٖؽا ْٗ ٖؼِإٔقٌ َبْعٍض، ِرٖؾاَب َبْعُضٗكْؾ َىْضِرُب ٗكفَّاًرا َبْع ًْٗكْؾ َتَر٘كُت ٖؾ َُٗه َتَضؽُّْيا ٖقْك َبَم ِإْن ٖأَخْلُتْؾ َما َؼ  َلْل ٖأٖقا.  اقؽََّم َكَتاَب:  َبْع

ْٗ اقؽَُّنِؾ َبؽَّْؽُت؟  . اْشْن

ٌٗ، َرِبٗكْؾ ِإِن اقِفاُس، ٖأّىَنا ٌٗ; ٖأَباٗكْؾ َوِإِن َواَس ـَ ٗكؽُّٗكْؾ َواَس ـُ َقآَد َٗ ٖأ٘كَرَمٗكْؾ ِإِن ُتَراُب، َمْك َوآَد ًٌْؾ اقؽََّم ِإِن ٖأْتٖؿاٗكْؾ، اقؽََّم َعْف ًٌْر َعَؽ ًَْس.  َخَب  َوٖق



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٓٔ 

 

ٍّ ٍّ َعٖؽَ َقَعَرَب ْٗ اقؽَُّنِؾ ؟ َبؽَّْؽُت َلْل ٖأٖقا.  َباقِت٘ؿَيِ ِإقَّا ٖؼْضٌل َعَذَؿ  . اْشَن

 . َقَعْؾ:  ٖؾاٗقْيا

ًَُبؽِِّغ:  ٖؾاَم ُٗ ٖؼ٘ؽ   .اقَؽاََّب اقِشاَل

  وسّؽؾ عؽًم اهلل صّؽَ اقفيٍب سريٍ/  لشاـ ابك                                                                                   

 .      604 – 603 م/  2 ز                                                                                        

 ػإضاءة

 نِ َهح زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يف املد١ٜٓ دٕٚ إٔ وٓر ؟ -1

 فً المدٌنة تسع سنٌن لم ٌحّج . مكث الّرسول 

 (4َٔ أض١ً٦ ا٫ضتٝعاب ٚايتشًٌٝ   ع)َت٢ قسز زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إٔ وٓر ؟         - 2

 فً السنة العاشرة للهجرة. 

 َا نإ َٛقـ ايٓاع عٓدَا عًُٛا بكساز زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ؟ - 3

 وٌعمل مثله . ٌؤتّم برسول هللا لدم المدٌنةَ بشٌر كثٌر ٌلتمس أن 

 َٔ أٜٔ دخٌ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َه١١ ؟ - 4

 مّكة، من أعالها من طرٌك َكداء حتى انتهى إلى باب بنً شٌبة . دخل الرسول 

  ؟ اؿساّ َاذا قاٍ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ عٓدَا زأ٣ ايبٝت  - 5

ا ومهابةً لّما رأى البٌت لال : "اللهمَّ زد هذا البٌت تشرٌفًا وتعظًٌما وتكرًٌما ومهابةً، وزد َمن عّظمه مّمن حّجه واعتمره تشرٌفًا وتكرٌمً 

 وتعظًٌما وبّرا" . 

 ؟ يف اؿٓر َاذا ع١ًِ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓاع -6

 وألمى خطبته فً ٌوم عرفة .علّم الناس مناسكهم وبٌّن لهم سنن حّجهم ، 

   َاذا بٝٓٔ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ؾُٛع املطًُني يف خٛبت٘ يف ّٜٛ عسؾ١ ؟ -7

 (2016( ) غتٟٛ   2009)صٝؿٞ  ملاذا أيك٢ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ خٛبت٘ يف ّٜٛ َعسؾ١؟           أٚ  

 بٌّن لجموع المسلمٌن الذٌن احتشدوا حوله أمور دٌنهم . 

 اقفؿرٍ األوىل 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٔٔ 

 

ًَْم اقّؽم َصّؽَ اهلل َرُسيُم ٖؾاَم  : َوَسؽََّؾ َوآَقَم َعٖؽ

ُٗ ُُٗه ، قـَؽََّم احٗلْؿ ًُْفُم ، َقْشَؿ ًَْم َوَقُتيُب ، َوَقْسَتْؽَفُرُه ، َوَقْسَتَع ًٔئاَت َوَمْك ، ٖأْقٗفَسفا ُشُروِر َمْك َباقؽََّم َوَقُعيُذ ، ِإٖق َٗ َمْك ، ٖأْعَؿاَقفا َس  ٖؼال اقؽَُّم َىْن

 . ٖقُم َلاَدَن ٖؼال ُىْضَؽْل َوَمْك ٖقُم، ُمَضِل

ُٗ َُٗه اقؽَُّم ِإقَّا ِإٖقَم ٖ ٖأْن َوٖأْشَن ُٗ ٖقُم، َشِرْىٖك ٖ َوْس ًٗا ٖأنٍِ َوٖأْشَن ُُٗه ُمَشِؿ ًْٗكْؾ،.  َوَرُسيٗقُم َعْب  ٖطاَعَتَم َعٖؽَ َوٖأُسّجٗكْؾ اقؽََّم، َبَت٘ؿَيِ ، اقؽََّم َعباَد ٗأْوَص

ًٌْر ُلَي َباقََّلن َوٖأْسَت٘فَتُح ،  . َخ

ػعاتػططاظيػاضصضطاتػاآلتغظػ:

 الحمد : الشكر والثناء .                         نستعٌنه : نطلب العون .         نعوذ :  نلتجا، نعتصم .   

 أستفتح : أبتدئ .        أحثّكم :أشّجعكم.              مضّل : من ٌُؽوي وٌمود إلى الضالل .     

 االدتغطابػواضتحضغلػ

 .ٜٗدٟ  : اٯت١ٝ ايه١ًُ َكابٌ اـٛب١ َٔ اضتدسز -2ع  )ص(

 ُٝضيو .

 :  عصٜصٟ ايٛايب

ل فً اّلمتحان ٌعنً ) من  النّص ( ؛ أي أّن الجواب موجود حرفٌّاً فً المطعة ، وما علٌن إّّل أْن تحدّد بداٌة اإلجابة ونهاٌتها ، وٌكون هذا السإا )ص(الرمز 

 مختوماً بعبارة ) كما ورد فً النّص (

 .  ا٫ضِ بٗرا ايٛداع سذ١ تط١ُٝ ضبب ٚٓضض - 5ع

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص ودّ   ع المسلمٌن بها وعّرفهم أموَر دٌنهم وصّرح فٌها بؤنّه لد ّل ٌلماهم بعد عامهم الذي لمٌهم فٌه ) عام حّجة الوداع ( .ألّن النب

ػاضتذوقػواضتغصغرػ

 . اـٛب١ َٔ ي٘  , َٓجٌ ايٓؿٞ أضًٛب اـٛب١ يف ٚزد -2ع  )ص(

 ال ٕحدٛ .

ػ



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٕٔ 

 

ػأدئضظػإضاسغظػ

 ٚضًِ ايٓاع يف املكٛع ايطابل َٔ اـٛب١ ؟مَب أٚص٢ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘  - 1  )ص(

 أوصاهم بتموى هللا ، وحثّهم  على طاعته .

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ : – 2

 نتوب  :توب.                     نعوذُ :  عوذ.      نستعٌن عون .            نستؽفر: ؼفر .          

 سٌّبات : سوأ .               ٌهِد + هادي : هدي .            مضلَّ + ٌُضلل : ضلل.   شرور : شرر.         

 تموى : ولً .                 أحّث :  حثث.                    طاعة : طوع .     أوصً : وصً .     

 أستفتح : فتح .

 ّل داعً لضبط الجذر بالحركات .اْتب٘ : 

 اقفؿرٍ اقجاقًُ 

ُٗ ٖأمٍِا ًْٔك َمٔفٌ اْسَؿُعْيا اقِفاُس، ٖأّىَنا:  َبْع َٗ ٖأ٘قٖؿاٗكْؾ ٖ ٖقَعؽٌِّ ٖأْدِرن، ٖ ٖؼِإٔقٌ ٖقٗكْؾ، ٗأَب  ِإِن اقِفاُس، ٖأىٍَّنا َلَلا. َمْيَؾَفٌ َؼٌ ، َلَلا َعاَمٌ َبْع

َْٗكْؾ ـٌ َوٖأْمَياٖقٗكْؾ َدَما ًْٗكْؾ َسَرا َُ ،َرِبٗكْؾ َت٘ؽٖؿْيا ٖأْن ِإٖقَ َعٖؽ َٗٗكْؾ َؼٌ َلَلا، َشْنِرٗكْؾ َؼٌ َلَلا، َىْيَمٗكْؾ ٖكُشْرَم  اقؽٍُٖنؾَِ ؟ َبؽٍْٖؽُت َلْل ٖأٖقا. َلَلا َبٖؽ

ْٗ َُٗه ٖكاَقْت ٖؼَؿْك.  اْشَن ٌُ َعْف َٕٔدَلا ٖأَماَق ًُ َّْتَؿَفُم اقََّلن ِإٖقَ ٖؼ٘ؽ ًَْنا ا َُ ِرَبا َوِإِن.  َعٖؽ ًِ َٗٗأ ِرًبا ٖأِوَم َوِإِن َمْيُضْيٌع، اجٖلاَلَؽ ٌَ ِرَبا َبَم ٖأْب  اقَعِباِس َعٔؿ

َٗ ْبِك ََّؽَب َعْب َْ َوِإِن ، امٗل َُ َدَما ًِ ٌُ، اجٖلاَلَؽ ـٍ َوِإِن َمْيُضْيَع َٗٗأ ٖأِوَم َد ـُ َبَم َقْب ُٖ َعاَمِر َد ًَْع َٗ ْبِك احٖلاِرَخ ْبِك ْبِك َرَب ََّؽَب، َعْب  َمآَثَر َوِإِن امٗل

َُ ًِ ٌُ، اجٖلاَلَؽ ًَْر َمْيُضْيَع َُ ٖغ َٗاَق َُ اقٔس ُٗ.  َواقٔسٖؿاَى َٗ َوَشْبُم ٖؾَيٌد،  َو اقَعْؿ ًَْم ، َواحٖلَذِر َباقَعَصا ٗؾَتَل َما:  اقَعْؿ ُٗ َوَؼ ًٍْر، َمَئ  ٗؼُنَي َزاَد ٖؼَؿْك َبَع

َُ ٖأْلِل َمْك ًِ  . اجٖلاَلَؽ

 

انتبه إلى ضبط )تشكٌل ( الكلمات المخطوط تحتها، ٌمكن أن ٌُطلب فً اّلمتحان ضبط حرؾ من حروؾ  عصٜصٟ ايٛايب :

 هذه الكلمات .

ػعاتػططاظيػاضصضطاتػاآلتغظػ:

ة أو حّك أو صحبة أو ؼٌر ذلنحرمة :   . ما ّل ٌحّل انتهاُكه من ذمَّ

 شبه العْمد : من ؼٌر لْصد ..                      ه الممتِرض زٌادة على ما الترضه ربا : المبلػ الذي ٌإدٌّ



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖٔ 

 

ػاالدتغطابػواضتحضغل

 بايسدٛع إىل املعذِ , ٚٓضض َعاْٞ املؿسدات اٯت١ٝ ٚؾل ٚزٚدٖا يف ايطٝام :  -1ع

 موضوع ، مآثر ، الّسدانة ، العمد ، لََود ، الّسماٌة .

 موضوع : باطل .             

 ارثة ، مفردها : )مؤثرة ( .مآثر : األلوال واألفعال المتو

    (2009) صٝؿٞ     السدانة : خدمة الكعبة .    

 العْمد : المتل العمد .    

 (2016) غتٟٛ    لود : المصاص؛ أي لتل الماتل بالمتٌل . 

 السماٌة : ما كانت لرٌش تسمٌه للحجاج من الزبٌب المنبوذ فً الماء .

 ٚاضتدسز اؾ١ًُ املؿتاس١ٝ )مج١ً املٛضٛع( ؾٝٗا .ُعد إىل ايؿكس٠ ايجا١ْٝ ,  -3ع  )ص(

ٌُْكْم إِلَى أَْن تَْلمَْوا َربَُّكْم، َكُحْرَمِة ٌَْوِمُكْم َهذَا، فًِ َشْهرِ   ُكْم َهذَا" ." إِنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َحَراٌم َعلَ

َٛٓات ا٭َٔ يف اإلض٬ّ نُا ٚزدت يف  أع٢ٛ ايسضٍٛ  -6ع  )ص( يف ٖرٙ اـٛب١ سٓل اؿٝا٠ ايهسمي١ اٯ١َٓ يإلْطإ . ؾُا َك

 اـٛب١؟

ٌن .  الحفاظ على الدم والحٌاة والمال والدِّ

 صٓٓـ ايعادات ٚاملُازضات اؾا١ًٖٓٝ ايٛازد٠ يف اـٛب١ سطب َٛقـ اإلض٬ّ َٓٗا نُا ٖٛ َبٝٓٔ يف اؾدٍٚ  -7ع

 اٯتٞ :

ض لدماء الناس وأموالهم ، التفاخر باألحساب واألنساب.عاد با ، األخذ بالثؤر، التعرُّ    ات جاهلٌة أبطلها اإلسالم : الّرِ

ماٌة، ُحرمة مّكة، ُحرمة شهر ذي الحّجة. دانة، الّسِ  عادات جاهلٌة ألّرها اإلسالم : الّسِ

 اٯٜات ٚا٭سادٜح اٯت١ٝ :اضتدسز َٔ اـٛب١ عبازات تتٛاؾل يف َطُْٛٗا َٚطُٕٛ  -8ع  )ص(

ًْ األَْلبَاِب لَعَلَُّكْم تَتَّمُونَ  -أ ٌَاةٌ ٌَاْ أُوِل  (2009) صٝؿٞ        ([ 41ٔ. ]البمرة : )َولَُكْم فًِ اْلِمَصاِص َح

ٌٍْر"  ٌِْه ِمبَةُ بَِع  " َوالعَْمدُ لََودٌ، َوِشْبهُ العَْمِد فِف

 

 : "كّل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه".  رواه الترمذي لال رسول هللا  -جـ 

ٌُْكْم "   " إِنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َحَراٌم َعلَ

 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٗٔ 

 

 (2016) غتٟٛ               . اذنس ٚاسد٠ َٓٗا. ٚزد يف اـٛب١ غري عباز٠ تٛسٞ بدْٓٛ أدٌ ايٓسضٍٛ  -9ع  )ص(

 بَْعدَ َعاِمً َهذَا() لَعَلًِّ ّل أَْلمَاُكْم 

ػاضتذوقػواضتغصغرػ

 ٚزد يف اـٛب١ أضايٝب ايٓدا٤ , ٚا٫ضتؿٗاّ, ٚا٭َس: -2ع )ص(

ٌٓ أضًٛب َٔ ٖرٙ ا٭ضايٝب َٔ اـٛب١ ) َٔ ايؿكس٠ ايجا١ْٝ (. - أ  َٓجٌ يه

 األمر : اسمعوا منًّ .                        اّلستفهام :   أّل هل بلّؽت ؟                   النداء : أٌّها الناس .   

 (علّل :  نّوع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً أسالٌبه اللؽوٌة فً النّص. :  2016) غتٟٛ    بني أثس ٖرٙ ا٭ضايٝب يف ْؿظ املطتُع .

 التشوٌك وجذب انتباه السامع والحرص على بماء التركٌز بالتنوٌع فً األسالٌب .

 ٚدق١١ ايتعبري ٚٚضٛس٘  . َٓجٌ يريو َٔ اـٛب١ . َٔ ع٬َات ايؿصاس١ اإلهاش -3ع )ص(

 ربا الجاهلٌّة موضوع . -كتاب هللا .               -العمد لود .                      -

 :  عصٜصٟ ايٛايب

ل فً اّلمتحان ٌعنً ) من  النّص ( ؛ أي أّن الجواب موجود حرفٌّاً فً المطعة ، وما علٌن إّّل أْن تحدّد بداٌة اإلجابة ونهاٌتها ، وٌكون هذا السإا )ص(الرمز 

 مختوماً بعبارة ) كما ورد فً النّص (

ُٓ٘ ايعباع بٔ عبد املًٛب , نُا بدأ بإضكاط دّ عاَس بٔ زبٝع١ بٔ اؿازخ بٔ عبد املًٛب . َا  بدأ ايٓسضٍٛ  -5ع بإضكاط زبا ع

 د٫ي١ ذيو؟

 لٌشّكل المدوة فً السلون اإلسالمً الموٌم واّللتزام بما حثَّت علٌه الشرٌعة اإلسالمٌة .

 

 ْٗا١ٜ اـٛب١ . إٔ ٜب١ًؼ ايػاٖد ايػا٥ب يف َا اؿه١ُ َٔ تأنٝد ايسضٍٛ  -6ع

 ٌحّملهم المسإولٌة فً تعلٌم دٌنهم وإعالم المسلم للمسلم بما ٌتعلّم وٌعرؾ، وهذا التعلٌم ونمل المعرفة فً أمور الدٌّن فرٌضة .

 (2015) غتٟٛ     عباز٠ "أٜٓٗا ايٓاع" بد٫ٟ َٔ "أٜٗا املطًُٕٛ" يف ٖرٙ اـٛب١. ع١ًٌ اضتدداّ ايٓسضٍٛ  -7ع

 ة معٌّنة دون ؼٌرها مّمن لد ٌُسلمون بعد ذلن .بمن أصول متعدّدة ولتبمى صالحة لكّل الناس بعد  ذلن فال تختّص بفألّن المسلمٌن 

 ٜٓتٗو بعض ايٓاع ايّٝٛ سس١َ أَٛاٍ اٯخسٜٔ بأضايٝب غري َباغس٠ . اذنس أَج١ً ع٢ً ذيو . -8ع

 حاّلت النصب واّلحتٌال، الربح الفاحش فً التجارة مثالً .

ػ
 .ػغاػسضمػغباضواػبحػدػاضَبذرررسُواػشغطظػاضدظػ؛سػشـضوبّاأدـطــدػاضظـــاػعمطحونػااضطتد



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌ٘ٔ 

 

ػأدئضظػوزارّغظ

 2009صٝؿٞ  - 1

 اضبط اؿسف ا٭خري َٔ ن١ًُ ) َآثس ( . 

 ألنّها اسم إّن منصوب وعالمة نصبه الفتحة ( تٛضٝض :مآثَر .         ) 

 2012صٝؿٞ   -2

 َا ايبًد ايرٟ أغاز إيٝ٘ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يف قٛي٘: )يف بًدنِ ٖرا(؟ 

 البلد : مّكة المكّرمة ، البلد الحرام 

 2012صٝؿٞ   -3

 اذنس عادتني داًٖٝٓتني أبًُٛٗا اإلض٬ّ ٚزدتا يف ايٓٓص.   )ص(

 التعامل بالّربا ، األخذ بالثؤر .

 2012صٝؿٞ   -4

 اضتدسز َٔ ايٓٓص اثٓتني َٔ املآثس اؾا١ًٖٓٝ اييت أقٓسٖا اإلض٬ّ.  )ص(

 الّسدانة ، الّسماٌة .

 2012صٝؿٞ   -5

ُِد( ؟ نُا ٚزد يف ايٓٓص. )ص(  َا ايكتٌ )غب٘ ايع

 المتل )شبه العمد( : ما لتل بالعصا والحجر 

 

 

 2012صٝؿٞ   -6

ٍٚٓ زٓبا( ايٛازد٠ يف ايٓٓص.  ٕٓ أ ٍٚٓ( يف مج١ً )ٚإ  اضبط بايػهٌ آخس ن١ًُ )أ

 ألنّها اسم إّن منصوب وعالمة نصبه الفتحة (  تٛضٝض :أّوَل  )الفتحة( ) 

 2012صٝؿٞ   -7

َّ ٜعٛد ايطُري )ٖا( يف ن١ًُ )عًٝٗا( ايٛازد٠ يف ايٓص؟   )ص(  ع٬

 ٌعود الضمٌر )ها( على كلمة )أمانّة( 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٙٔ 

 

 2012صٝؿٞ   -8

 اخرت مم١ا ٜاتٞ ع١َ٬ ايرتقِٝ املٓاضب١ َهإ ايٓذ١ُ يف ايٓٓص: 

 ايؿاص١ً املٓكٛط١  -ع١َ٬ ايتعٓذب        د -ايؿاص١ً          ز -ايٓك١ٛ      ب -أ 

 الفاصلة  -ب 

 2012صٝؿٞ   -9

ِٖ( ايٛازد٠ يف ايٓٓص:  ٟٓ يف عباز٠ )اي١ًٗ  اخرت مم١ا ٜأتٞ ا٭ضًٛب اي١ًػٛ

 ايتعٓذب  -ايٓدا٤              د -ا٫ضتؿٗاّ        ز -ايػسط      ب -أ 

 النداء  -ج

 2016غتٟٛ   -10

 َا د٫ي١ قٍٛ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ :"ؾُٔ شاد ؾٗٛ َٔ أٌٖ اؾا١ًٖٝ" ايٛازد يف ايٓٓص؟ 

 فٌهما.اّللتزام بتعالٌم اإلسالم فً ما ٌتعلك بالمصاص والدٌّة وعدم الزٌادة 

  2016غتٟٛ   -11

 ٚضض املكصٛد بعباز٠ "ٚإٕ دَا٤ اؾا١ًٖٝ َٛضٛع١" ايٛازد٠ يف ايٓٓص. 

 أي أّن من لُتِل فً الجاهلٌّة دُمه متروٌن ّل دٌة فٌه وّل لصاص وّل كفّارة 

  2016غتٟٛ   -12

 انتب اؾرز ايًػٟٛ يـ )تًكٛا( ايٛازد٠ يف ايٓٓص. 

 لمً. 

  2016غتٟٛ   -13

َّ ٜعٛد ايطُري )ٖا( يف )ؾًٝ٪ٚدٖا( ايٛازد٠ يف ايٓٓص؟           )ص(  ٌعود الضمٌر )ها( على األمانة.ع٬

ػأدئضظػإضاسغظػ

  َا املكصٛد بايرتانٝب اٯت١ٝ : - 1

 .عاَٞ ٖرا , َٛقؿٞ ٖرا, َٜٛهِ ٖرا, غٗسنِ ٖرا

 ولوفه ٌوم عرفة .عامً هذا : العام العاشر للهجرة .                    مولفً هذا : 

 ٌومكم هذا : ٌوم عرفة .                                 شهركم هذا : شهر ذي الحجة .

ماٌة .          َاذا اضتج٢ٓ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َٔ َآثس اؾا١ًٖٝ ؟ – 2  )ص( دانة والّسِ  الّسِ



 

 ٘ق قك أن ترتؿ4ٌٔ 

 

 ْتعاٌَ َع ايكتٌ ايعُد ٚغب٘ ايعُد ؟نٝـ ٚٓضض يٓا زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إٔ  - 3 )ص(

 المتل العمد : بالمصاص ) الماتل ٌُمتل ( .

 شبه العمد : فٌه مبة بعٌر .

ٕٖ دَا٤نِ ٚأَٛايهِ سساّ عًٝهِ إىل إٔ تًكٛا زٓبهِ, نشس١َ َٜٛهِ ٖرا .  ٚٓضض ايصٛز٠ ايؿ١ٝٓٓ اٯت١ٝ : – 4  إ

 شبّه حرمة دماء وأموال المسلمٌن كحرمة ٌوم عرفة .

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ : – 5

 أموال : مول .                      أدري : دري .                          ألماكم + تلموا : لمً .       دماء : دمً .  

 الجاهلٌّة : جهل .                            ِربا : ربو .        أمانة + ابتمنه : أمن .               فلٌإدّها : أدي .           

 السماٌة : سمً .        موضوع : وضع .                     السدانة : سدن .         

 : ٌفّضل المرور على الجذور السهلة بشكل سرٌع، ووضع إشارة عند الجذور الصعبة لمراجعتها باستمرار . ٬َسع١

 اقفؿرٍ اقجاقجُ 

ًْٕاَن ِإِن اقِفاُس، ٖأّىَنا ْٗ اقِش َٗ ٖأْن َىَئَس ٖؾ ْٗ َوٖقَكِفُم َلَلَه، ٖأْرَضٗكْؾ َؼٌ ُىْعَب ٌَ ٖؾ ٕٖاَع ٖأْن َرَض  .ٖأْعَؿاَقٗكْؾ َمْك َتْشَؿُرْوَن َمِؿا َذَقٖك َسَيِ َما َؼٌ ُى

َْٕمُفْيَن ِإِقَؿا اقِفاُس، ٖأّىَنا ٍٔ َىَشّل َوٖقا ِإْخَيٌٍ، امٗل ًَْم َماُم َقاْمِر ًَْب َعْك اِإقَّ ٖأَخ ْٗ اقؽَُّنِؾ ؟ َبؽَّْؽُت َلْل ٖأٖقا.  َمْفُم َق٘فٍس َط  . اْشَن

َٗن َتْرَدُعِك ٖؼٖؽا ْٗ ٖؼِإٔقٌ َبْعٍض، ِرٖؾاَب َبْعُضٗكْؾ َىْضِرُب ٗكفَّاًرا َبْع ًْٗكْؾ َتَر٘كُت ٖؾ َُٗه َتَضؽُّْيا ٖقْك َبَم ِإْن ٖأَخْلُتْؾ َما َؼ  َلْل ٖأٖقا.  اقؽََّم َكَتاَب:  َبْع

ْٗ اقؽَُّنِؾ َبؽَّْؽُت؟  . اْشْن

ٌٗ، َرِبٗكْؾ ِإِن اقِفاُس، ٖأّىَنا ٌٗ; ٖأَباٗكْؾ َوِإِن َواَس ـَ ٗكؽُّٗكْؾ َواَس ـُ َقآَد َٗ ٖأ٘كَرَمٗكْؾ ِإِن ُتَراُب، َمْك َوآَد ًٌْؾ اقؽََّم ِإِن ٖأْتٖؿاٗكْؾ، اقؽََّم َعْف ًٌْر َعَؽ ًَْس.  َخَب  َوٖق

ٍّ ٍّ َعٖؽَ َقَعَرَب ْٗ اقؽَُّنِؾ ؟ َبؽَّْؽُت َلْل ٖأٖقا.  َباقِت٘ؿَيِ ِإقَّا ٖؼْضٌل َعَذَؿ  . اْشَن

 . َقَعْؾ:  ٖؾاٗقْيا

ًَُبؽِِّغ:  ٖؾاَم ُٗ ٖؼ٘ؽ   .اقَؽاََّب اقِشاَل

 

انتبه إلى ضبط )تشكٌل ( الكلمات المخطوط تحتها، ٌمكن أن ٌُطلب فً اّلمتحان ضبط حرؾ من حروؾ  عصٜصٟ ايٛايب :

 هذه الكلمات .



 

 ٘ق قك أن ترتؿ6ٌٔ 

 

ػعاتػططاظيػاضصضطاتػاآلتغظػ:

. ًّ ًّ : ؼٌر العرب  تحمرون : تستصؽرون .             ٌحّل : ٌُباح.          :  عجم

 االدتغطابػواضَتحضغل

 َكابٌ ايهًُات اٯت١ٝ :اضتدسز َٔ اـٛب١  -2ع

ٞٓ , ايػاٖد , تسنت .  عسب

ًّ .       الشاهد : الؽابب .      تركُت : أخذُت. ًّ : َعَجِم  عرب

 اضتدسز َٔ اـٛب١ عبازات تتٛاؾل يف َطُْٛٗا َٚطُٕٛ اٯٜات ٚا٭سادٜح اٯت١ٝ : -8ع  )ص(

ِٔ َذٜنس٣  -ب َٔ  ِِ َٗا ايَٓٓاُع إ٢َْٓا َخًٜٞكَٓاٝن َ٘ َعًَٜٔا ٜأُٜٓ َٕٓ ايًٜٓ ِِ إ٢ ٘ٔ ٜأِتٜكاٝن َِٓد ايًٜٓ ِِ ٔع ََٝه َٕٓ ٜأٞنَس ٌَ ٔيَتَعاَزٝؾٛا إ٢ َٜٚقَبا٥ٔ ِِ ُغُعٛبٟا  ًَٞٓاٝن ََٚدَع َِْج٢  ِْ َخٔبرْي َٚٝأ ٝ

(13)طضٛز٠ اؿذساتص . 

ٍ فَْضٌل إِ " إِنَّ َربَُّكْم َواِحدٌ، َوإِنَّ أَبَاُكْم َواِحدٌ؛ ُكلُُّكْم ِِلدََم َوآدَُم ِمْن تَُراٍب، إِ   ًّ ٍ َعلَى َعَجِم ًّ ٌَْس ِلَعَربِ ٌٌْر . َولَ ٌٌْم َخبِ َ َعِل ِ أَتْمَاُكْم، إِنَّ اَّللَّ ّلَّ نَّ أَْكَرَمُكْم ِعْندَ اَّللَّ

 بِالتَّْمَوى "

 

 : "إذا ايتك٢ املطًُإ بطٝؿُٗا ؾايكاتٌ ٚاملكتٍٛ يف ايٓاز" قاٍ زضٍٛ اهلل  -د

 ا باٍ املكتٍٛ؟ قاٍ : "إْٓ٘ نإ سسّٜصا ع٢ً قتٌ أخٝ٘" . َتؿل عًٝ٘قًت ٜا زضٍٛ اهلل : ٖرا ايكاتٌ , ؾُ

 " فاََل تَْرِجعُنَّ بَْعِدي ُكفَّاًرا ٌَْضِرُب بَْعُضُكْم ِرلَاَب بَْعٍض"

 

ََٔ نإ يف قًب٘ َجكاٍ ذز٠ َٔ ٔنِبس". زٚاٙ َطًِ قاٍ زضٍٛ اهلل  -ٖـ  ٌُ اؾ١ٓٓ   : "٫ ٜدخ

ٍ فَْضٌل إِّلَّ بِالتَّْمَوى "   ًّ ٍ َعَلى َعَجِم ًّ ٌَْس ِلعََربِ  " لَ

 . اذنس ٚاسد٠  َٓٗا. ٚزد يف اـٛب١ غري عباز٠ تٛسٞ بدْٓٛ أدٌ ايٓسضٍٛ  -9ع )ص(

ٌُْكْم َما إِْن أََخْذتُْم بِِه لَْن تَِضلُّْوا بَْعدَهُ (  ) تََرْكُت فِ

ٕٓ أسهاّ ايػسٜع١ اإلهل١ٓٝ قد انتًُت؟ َا اٯ١ٜ اي١يت ْصيت ع٢ً ايٓسضٍٛ  – 10ع  يف سٓذ١ ايٛداع َ٪ن١د٠ٟ أ

ْساَلَم ِدٌنًا"  ٌُْكْم نِْعَمتًِ َوَرِضٌُت لَُكُم اإْلِ     " اْلٌَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدٌنَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَ

 (2015) غتٟٛ   ٚضًِ ايٓٓاع َٔ ايٓسدٛع إىل ايهؿس بعد اإلض٬ّ , ٚدعٌ يريو ع١َ٬. اذنسٖا.سٓرز ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘  -11ع )ص(

 َضْرب ٌعض المسلمٌن رلاب بعض .



 

 ٘ق قك أن ترتؿ1ٌٔ 

 

ِٓ اغٗد"؟ َا د٫ي١ تهساز ايسضٍٛ  -12ع  عباز٠  "أ٫ ٌٖ ب١ًػت؟ اي١ًٗ

 بإبالؼه المسلمٌن . دّللتها التوكٌد على العمل والتبلٌػ وعلى مضمون العبارة وما لام علٌه السالم

 بٝٓٔ املباد٨ ٚا٭خ٬م اإلض١َٝ٬ اي١يت تتطُٓٗا نٌ عباز٠ َٔ عبازات اـٛب١ املب١ٓٓٝ يف اؾدٍٚ : – 13ع

 املبدأ أٚ اـًل اإلض٬َٞ                                            ايعباز٠

العدل والمساواة  -        "إنّما المإمنون إخوة"                                      -  

 (2015) غتٟٛ      التواضع والبعد عن الِكبر -"كلكم ِلدم وآدم من تراب"                                         -

ٌٗ ملطًِ َاٍ أخٝ٘ إ٫ عٔ طٝب ْؿظ َٓ٘" -14ع  ٚزد يف اـٛب١ :  "٫ و

ٌٗ ؾٝٗا َاٍ املطًِ ٭خٝ٘.      اذنس سا٫ت و

دلة، الِهبَة، البٌع والشراء كنمل الملكٌّة والعمود.  المٌراث، الصَّ

 اضتذوقػواضتغصغرػ

ٔٓ بعدٟ نؿ١ازٟا ٜطسب بعطهِ زقاب بعض"  ٚٓضض ايصٛز٠ ايؿ١ٝٓ يف قٛي٘  -1ع  :   "ؾ٬ تسدُع

 . صَور اإلنسان الذي ٌمتل أخاه بمن تخلَّى عن دٌنه وارتدَّ كافراً، فصار ٌستهٌن بؤمر لتل أخٌه

 ٚزد يف اـٛب١ أضًٛب ايػسط َٓجٌ ي٘ َٔ ايؿكس٠ ايجايج١  . -2ع )ص(

 إْن أخذتم به لن تضلّوا بعده .

َٓا اؾ١ًُ اإلْػا١ٓٝ٥  ؾٗٞ اؾ١ًُ  اييت ٫  اؾ١ًُ اـرب١ٜٓ ٖٞ اي١يت ؼتٌُ ايتصدٜل ٚايتهرٜب , َجٌ : أَٛست ايطُا٤ .  -4ع أ

 ؼتٌُ ايتصدٜل ٚايتهرٜب , ٚإُْٓا تعتُد أضايٝب اإلْػا٤ َٔ : اضتؿٗاّ , ْٚؿٞ , ْٚٗٞ, ْٚدا٤ , ٚتعذب . 

 ُعد إىل ايؿكس٠ ا٭خري٠ َٔ ايٓٓٓص , ٚصٓٓـ مجًٗا خربٜٓ٘ ٚإْػا١ٓٝ٥ .

 ها الناس ( .الممصود بالفمرة األخٌرة هو آخر فمرة تبدأ بـ ) أٌَّ 

ًّ الجمل الخبرٌّة : إنَّ ربَّكم واحد، وإنَّ أباكم واحد، كلّكم ِلدم وآدم من تراب، إنَّ أكرمكم عند هللا أتماكم، إنَّ هللا علٌٌم خب ًّ على عجم ٌٌر، لٌَس لعرب

 فضٌل إّل بالتموى .

 الجمل اإلنشابٌة : أٌُّها الناس ، هل بلّؽت؟  اللهم، اشهد، فلٌبلّػ الشاهد الؽابب .

  .وغوضدػرذراتػاضطراتػطنػرحمػاضتجاربػ،وضدػاضطرءػطرةػطنػرحمػاِّمػُغ



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٕٓ 

 

 تهٓسزت ن١ًُ ايتك٣ٛ يف اـٛب١ يف َٛاضع عٓد٠ : -9ع

 يػ١ٟ ٚاص٬ّٛسا . ٚٓضض َؿّٗٛ ايتك٣ٛ اي١يت سح عًٝٗا ايٓسضٍٛ  -أ

 الستر والصون والحذر .التموى )لؽةً( : من الفعل ) ولى ( ومصدره ولاٌة، والولاٌة هً 

 التموى ) اصطالحاً ( : اّلمتثال ألوامر هللا واجتناب نواهٌه .

 

 َا اهلدف َٔ تهساز ن١ًُ ايتك٣ٛ ؟ -ب

 التوكٌد على مفهومها ومعناها ودّللتها .

 ايؿ١ٝٓٓ يًٓص(: اضتدًص اثٓتني َٔ ايطُات 2009) صٝؿٞ  .يف ض٤ٛ دزاضتو ايٓص , ٚٓضض مخظ مسات ؾ١ٓٝٓ ٚأدب١ٝ يًدٛب١ -10ع

 بما ٌضمن فهم السامع . سهولة اللؽة ولّوتها –اإلٌجاز.               ب  –أ 

 خصوصٌة الموضوع المتعلّك بالفرابض وما حثّت علٌه الشرٌعة. –د    لصر العبارة .    –ج 

ػأدئضظػوزارغظ

 2015غتٟٛ   - 1

ٌٗ يًُطًِ ؾٝٗا َاٍ أخٝ٘ املطًِ, نُا ٚزد يف ايٓٓص.  )ص(  بٝٓٔ اؿاي١ اييت و

 إذا كان ذلن عن طٌب نفٍس من صاحب المال؛ أي بمبوله ورضاه

 2015غتٟٛ   - 2

 التموى .َا َعٝاز ايٓتؿاضٌ بني ايٓٓاع, نُا دا٤ يف ايٓٓص؟        )ص(

 2015غتٟٛ   -3 

ٟٓ يف عباز٠ "ؾًٝب١ًؼ ايٓػاٖد ايػا٥ٓب" , ايٛازد٠ يف ايٓٓص.  ِٚ ا٭ضًٛب ايًػٛ  ض

 األمر

 2015غتٟٛ   -4

ٟٓ يه١ًُ )أنسَهِ(, ايٛازد٠ يف ايٓٓص.   انتب اؾرز ايًػٛ

 كرم     )بدون ضبط( 

 2015غتٟٛ   -5

َّ ٜعٛد ايٓطُري )ايهاف( يف ن١ًُ )زٖبهِ( ايٛازد٠  يف ايٓٓص؟   ع٬

 على كلمة )الناس(ٌعود 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٕٔ 

 

ػأدئضظػإضاسغظػ

 َا املكصٛد بكٍٛ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚض١ًِ " أزضهِ ٖرٙ " ؟ - 1

 مّكة المكّرمة .

َِ زضٞ  نُا ٚزد يف اـٛب١ ؟ - 2 )ص( َِ ٦ٜظ ايػٝٛإ ؟ َٚ َ 

 ٌبس أن ٌُعبد فً أرض مّكة ، ولكنّه رضً أن ٌُطاع فً ما سوى ذلن مّما تحمرون من أعمالكم .

 َا ايرٟ تسن٘ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يٓا , ٚئ ْطٌ إٕ أخرْا ب٘ ؟ – 3 )ص(

 كتاب هللا .

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ :  – 4

 المإمنون : أمن .            الشٌطان : شٌط ) وٌجوز شطن : لها وجهان فً المعاجم (     تحمرون : حمر .             أعمالكم : عمل .   

  عجمً : عجم .          الؽابب  : ؼٌب .          خبٌر : خبر .                إخوة : أخو .                 علٌم  : علم .               

 شضاغاػضعوغظػ

ُٓا ٜأتٞ: -ٔ  اضتعٔ بأسد املعادِ يإلداب١ ع

 عٓٛإ دزضو مبا ٜٓاضب َعٓاُٖا.اضبط اؿا٤ يف ن١ًُ )سذ١( ٚاـا٤ يف ن١ًُ )خٛب١( ايٛازدتني يف  -أ

ٌٓ ٚد٘ َٓٗا؟ -ب   َا ايٛدٛٙ اٝ٭خس٣ يطبط اؿا٤ ٚاـا٤ ؾُٝٗا ؟ َٚا َعاْٝٗا يف ن

 أ+ب/ ِحّجة: مصدر دال على عمل مخصوص فً ولت مخصوص وهو اسم المرة من الحج على ؼٌر لٌاس.
ة: اسم المرة من الحج.  َحجَّ

 ُحّجة: البرهان والدلٌل.
 لسانً . ُخطبة: فن نثري

 ِخطبة: ارتباط بمصد الزواج واّللتران.

ِٓ اضتددَ٘ يف مجٌ َؿٝد٠ :  -ٕ  ٖات َؿسد نٌ َٔ اؾُعني اٯتٝني , ث

 شرور -ب                        مآثر. -أ

 مفرد مآثر: مؤثرة.   ما لمَت به مؤثرة جلٌلة .
 .شرور: ّشر.         اللهم نّجنا من شَر أنفسنا األمارة بالسوء 

 قرٚف -3

ٌٓ َٓٗا ٚؾل اؾدٍٚ: -4  صٓٓـ ا٭ؾعاٍ اٯت١ٝ إىل َبين َٚعسب , ثِ اذنس ع١َ٬ ايبٓا٤ أٚ اإلعساب يه

. ٓٔ  امسعٛا , إٔ تًكٛا , ؾًٝ٪ٓدٖا , أخرمت , ا٥تُٓ٘ , َٔ ٜٗد , ؼكسٕٚ , ص٢١ً , ٫ تسدع



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٕٕ 

 

 ايؿعٌ املبين ايؿعٌ املعسب ع١َ٬ ايبٓا٤ / ع١َ٬ اإلعساب

 اسمعوا  على حذؾ النونمبنً 

  أن تلموا منصوب وعالمة نصبه حذؾ النون

  فلٌإدّها مجزوم وعالمة جزمه حذؾ النون

 أخذتم  مبنً على السكون

 ابتمنه  مبنً على الفتح

  ٌهد مجزوم وعالمة جزمه حذؾ حرؾ العلة ) فعل الشرط (

  تحمرون مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون

 صلّى  الممدّرمبنً على الفتح 

 مجزوم وعالمة جزمه حذؾ النون 

أصلها : ّل ترجعْونَّ ، فحذفت واو الجماعة لمنع التماء  ايتٛضٝض :

 الساكنٌن .

نون التوكٌد الثمٌلة لم تبِن الفعل على الفتح؛ ألنَّها لم تتصل  اْتب٘ :

 بالفعل اتصاّلً مباشراً ؛ لوجود الفاصل .

  ّل ترجعنّ 

 قرٚف -5

 ا٭ؾعاٍ اٯت١ٝ سطب ْٛع ايطُري املتصٌ بٗا نُا ٖٛ َٛٓضْض يف اؾدٍٚ اٯتٞ : صٓٓـ -6

 أسٗجهِ , امسعٛا , أيكانِ , ؾًٝ٪ٓدٖا , تًكٛا , تط١ًٛا , أٚصٝهِ .

 أوصٌكم . –فلٌّإدها  –ألماكم  –أحثّكم  أفعال اتصلت بها ضمابر نصب : 

 تضلّوا . –لموا ت –رفع :              اسمعوا أفعال اتصلت بها ضمابر

 َٝٓص املبين َٔ املعسب يف ا٭مسا٤ اٯت١ٝ :  -7

. ِٔ ََ ٞٓ , ٖرٙ , ايػٝٛإ ,   ايٓاع , أعذُ

 الناس : اسم معرب / أعجمً : اسم معرب / هذه : اسم مبنً / الشٌطان : اسم معرب / َمْن : اسم مبنً .

 َا املعاْٞ املطتؿاد٠ عسف )٫( يف َا ٜأتٞ : -8

 النفً والتوكٌد .                                   ْطذد إ١٫ هلل.إْٓا ٫  -أ

 نفً الجنس .                                   ٫ نرٚب قبٛب. -ب 

 حرؾ عطؾ ٌفٌد النفً .                   أَتٓا ؼٗب ايط٬ّ ٫ اؿسب . -دـ 

 حرؾ جواب ٌفٌد النفً .                      ٫ -ٌٖ شزت املعسض ؟       –د 

ٔٓ بعدٟ نؿ١اّزا" .                  -ٖـ   حرؾ نهً وجزم .     "ؾ٬ تسدع



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖٕ 

 

 .قرٚف -9

ٌٓ َٓٗا : -10 ِٓ اذنس ؾعٌ ن  اذنس املع٢ٓ ايصسيف يًهًُات اٯت١ٝ , ث

ََٛٔقـ , ايٓطدا١ْ . ُٓد , َٛضٛع , امل٪َٕٓٛ ,  َُش ٌٓ , ٖادٟ ,   َُط

ًّ : هو نوع المشتك، هل هو اسم فاعل أم اسم مفعول أم ؼٌر ذلن  تٛضٝض :  ؟المعنى الصرف

 .اسم فاعل من أَضلَّ  َٓطٌ :

 اسم فاعل من هدى . ٖادٟ :

َُُٖ دَ. د :ش  اسم مفعول من َحمَّ

 اسم مفعول من َوَضَع بمعنى ترن . َٛضٛع : 

 اسم فاعل من آَمَن. امل٪َٕٓٛ :

 اسم مكان من َولََؾ . َٛقـ :

 مصدر صرٌح من الفعل سدن . ايٚطدا١ْ :

 قرٚف . -11

 قرٚف . -12

 

عصٜصٟ ايٛايب

إٍن سضيرف  اقٗورٍ املكٍجفُ اقيت ُتعٖؿٗ يف املراكز اقيت أتشٍرـ باقتٗرىس ؼًنا ىساعٗف عؽَ استعادٍ 
وؼنؾ كٍل ما درستم خالم اقفصل بٕرىؿُ سنؽُ ومبسُٕ وتٍٕلؽك قؽشصيم عؽَ أعؽَ اقعالمات 

اعتبارًا مك ،عؽؿًا أٍن اقٗورات كّؽنا  ستكين باستخٗاـ  شاشُ اقعرض) اقٗاتا شي ( تبٗأ اقٗورات  
15  /11  
ٍٗتو  اقؿياعٗ واقعروض واقتعبري واقؿٕغ املؿرتسُ وتشؿل   ؼؿط نيتنا ىيمكين م

 أمساْ املراكز ملكيرٍ يف اقصفشُ اقجاقًُ يف بٗاىُ اقٗوسًٍُ  .
 

 

 

 

 .ػاضحغاةػالػتططيػدروداػطجاظغظػِّحد 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٕٗ 

 

 احلؿٗاقٌؼراس  أبي          اضدَّْطٔعػَرِصيَّػَأَراَك              

ٌِ ٖأَراٖف -1 ِْٗمِغ َعَص ًْؿُتٖك اق ٌٓ َق٘ؽَنَيِ ٖأَما                  اقِصْبُر َش ًْٖك َقْن   ٖأْمــُر َوٖقا َعٖؽ

ََٗن ُمْشتاٌؼ ٖأَقا ، َبٖؽَ -2  ســَــــــّر ٖقُم ُىَلاُع ٖقا َمْجَؽٌ َوٖقَكِك                      ٖقْيَعٌُ َوَعْف

ًُْل ِإَذا -3 ُٕ٘ت ٖأْضَياَقٌ اقؽَّ َٗ َبَس  اقَكْبــُر َخالََّؿَم َمْك َدْمًعا َوٖأْذٖق٘ؽُت                اهٖلَيِ َى

ُْ َتٖكاُد -4 ًَْك اقِفاُر ُتَضٌ ٌَ ِإَذا                     َدَياَقَشٌ َب ُٗ ٖأْذٖكْتَنا َل  َواقَف٘كــُر اقِصَباَب

ٕ٘ــــُر َقَزَم ٖؼال ٖظْؿآقًا َمّت ِإَذا                        ُدْوَقُم َوامٖلْيُت َباقَيْصِل ُمَعّؽٖؽَتٌ -5  اقٖؿ

ًَْفَفا امٖليِدٍٖ َوَضًِْعَت َسَف٘ظُت -6 َْ َبْعِض َمْك َوٖأْسَسُك                       َب ُْٗر ٖقَك اقَيٖؼا   اقَؽ

ٌٔ َؼٌ اقَؽاَدْىَك َمَك َبَف٘فَسٌ -7  ُعــْلُر َوَبْنَذُتَنا ، َذْقٌب ٖقَنا َلَياَن                ٖغاَدٌٍ احٖل

 ُرـــُُ َو٘ؾـــَواَشًَ ٔلـْك ٗكـا َعـَنًا َبـْذقٗأٖق               ٌــقَ ِنِإ، َوٌِــَك َؼـْـَ اقَياَشًـٖقُػ ِإُرْوـَت - 8

ْٗ                - َىٗكْك َوٖقْؾ - اقُيَشاٍٗ ٖؾاَم َما َىٗك ٖؼِإْن -9 ـَ ٖؼٖؿ َٗ َٗ َما   اإِلْىَؿاُن َل ًِ      اقٗك٘فــُر َش

ًُْت - 10 َْ َبْعِض َوَؼٌ َوٖؼ ٌُ اقَيٖؼا ُُ                    َمَلقَّ ٌٔ َؼٌ َقـِإْقَساَق ًَْؿُتَنا احٖل ُْٗر َش   اقَؽـــ

   امٗلْنـــُر ٖأِرَن   ٖكَؿا  ٖأْسًَاًقا ٖؼَت٘أَرُن                       َىْسَتَفّزلا اقٔصبا َوَرْىَعاُن َوٗؾْيٌر -11



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٕ٘ 

 

   َدْسُر َق٘ؽَبٖؽَ اهٖلَيِ ٖقَكِك اقٖؿ٘ؽَب ِإٖقَ                    َمْسٖؽٌك ٖقْيٖقاَف َق٘ؽٖأْسزاِن ٖكاَن َوَما  -12

ُٖ ُتْفَكِرْىَفٌ ٖؼٖؽا -13 ـُ                         ِإِقُم اقَعٔؾ َىاْبَف ًَْعِر ُْٗو ٖأْقٖكْرَتَم َمْك ٖق    َواحٖلْضُر اقَب

ُُ َقٗكٔل ٖقَذِراٌر َوِإٔقٌ -14 ًَْب  اقِفْصـــــــــُر َبَنا ُىَخِل ٖقا ٖأْن ُمَعِيَدٍُ                             ٖكَت

ُُ َبٗكٔل ٖقَفِزاٌم َوِإٔقٌ -15 ًٌْر                          َمُخْيٖؼ        اقِشـــــــــْزُر اقِفٖظُر ُقِزاَقَنا ِإٖقَ ٖكَج

ًُْض َتْرَتِين َسِتَ ٖؼٖأ٘ظَؿٗأ -16 ُّْب َىْشَبغََََ َسِتَ َوٖأْسَؽُب               َواقٖؿَفا اقبََ  َواقِفْســـــُر اقٔل

ٌِ ٗأْصَبُح َوٖقا -17 ـَ احٖل ًَْش َوٖقا                 َبَؽاَرٍُ اخٖلٗؽْي ٌَ َت٘أَتَم ٖقْؾ َما اجٖل      اقّفـــــــْلُر ٖؾْبَؽ

َِٗ َبُعْزٍم َصْشَبٌ َوَما ٗأَسْرُت -18  ٗغْؿــــــــُر َرّبُم َوٖقا ُمْنٌر، ٖؼَرَسٌ َوٖقا          اقَيٖغَ ٖق

ًَْشاَبٌ  َوٖؾاَم -19   ُمــــــّر ٖأْسٖؽاُلَؿا ٖأْمَراِن ، ُلَؿا ٖؼٗؿ٘ؽُت ،              اقِرَدِ ٖأِو اقَفَراُر: ٗأَص

ًُْبَفٌ ٖقا َقَؿا ٖأْمَضٌ َوٖقَكِفَفٌ - 20 ًُْرَلَؿا ٖأْمَرْىِك َمْك َوَسْسُبٖك                   َىَع  اأٖلْســـــُر َخ

ُٖ َبْعَت َقٌ َىٗؿْيٗقْيَن - 21  ُخْســـــــــــُر َقاٖقَفٌ َما اقؽََّم، َو ٖأَما: ٖؼٗؿ٘ؽُت              َباقِرَدِ اقِسالَم

ٌَ َىَتَذاٖؼَ َوَلْل -22 ًُ امٖلْيُت َعٔف ٌَ َتَذاٖؼَ َما ِإَذا                َساَع  َواقّضـــــــــّر اأٖلْسُر َعٔف

ِٗ ِإَذا ٖؾْيَمٌ َسًَْلٗكُرَقٌ -23 ُّٗلُؾ َد َُ َوَؼٌ            َد ًْٖؽ َْ اقؽَّ ُٗ اقظَّ٘ؽَؿا ُْٗر ُى٘فَتٖؿ  اقَبـــــــــــــــ

ًَْفَفا َتَيّسٖط ٖقا ٗأَقاٌس َوَقْشُك -24 ُْٗر ٖقَفا                     َب ًَْك َدْوَن اقِص       اقٖؿْبــــــــــُر ٖأِو اقَعاٖقَؿ



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٕٙ 

 

ًَْفا َتُنْيُن -25 َٕٖب َوَمْك                ُقٗفْيُسَفا امٖلَعاَقٌ َؼٌ َعٖؽ َْ َخ     امٖلْنـــــــُر ُىْؽَؽَنا ٖقْؾ احٖلْسفا

 ػإضاءة

ُٚيد ؟ ٚأٜٔ ٚ َت٢ تٛؾ١ٞ  ؟ -1  َٔ أبٛ ؾساع اؿُداْٞ ؟ ٚأٜٔ َٚت٢ 

 هـ لرب حمص . 4ٖ٘هـ وتوفً سنة  ٕٖٓأبو فراس هو الحارث بن سعٌد الحمدانً ، ولد فً الموصل سنة 

 َا ايع٬ق١ بني أبٞ ؾساع ٚضٝـ ايدٚي١ ؟ -2

 نشؤ ٌتًٌما فكلفه ابن عمه سٌؾ الدولة ، الذي كان ٌمٌزه وٌصطحبه فً ؼزواته ، وٌستخلفه على أعماله . 

 نٝـ ٚقع أبٛ ؾساع يف ا٭ضس ؟ ٚأٜٔ املهإ ايرٟ قط٢ ؾٝ٘ ا٭ضس ؟ ٚنٝـ خسز َٔ أضسٙ ؟ -3

 أُِسَر أبو فراس فً إحدى الولابع مع الروم ، وهو جرٌح مصاب بسهم ، وبمً نصله فً  فخذه. 

 هـ . ٖ٘٘هـ ، وبمً فً أسره حتى افتداه سٌؾ الدولة سنة 6ٖٗحمله األعداء معهم إلى المسطنطٌنٌة 

 (2015َا َٓاضب١ ايكصٝد٠ ؟   ) صٝؿٞ   – 4

 سٌؾ الدولة، محّمال شعره جلَّ مشاعره وأحاسٌسه، مستخدما التورٌة والتلمٌح واإلٌماء.لال الشاعر لصٌدته وهو فً سجنه، مخاطبًا 

 (2015( ) غتٟٛ  2008عًٌ : غعس أبٞ ؾساع َػٗٛز .   ) َا ممٝصات غعسٙ ؟ (   ) غتٟٛ   – 5
 عذوبة اللفظ وجودة المعانً.       -ٌٕحفل بالصور واألخٌلة       -ٔألنَّه : 

 ؼنً بالخواطر والحكم       -ٌٗتمٌز بإٌماع موسٌمً.         -ٖ     
 ٌسّطر موالؾ تارٌخٌة ذات لٌمة عالٌة.  -٘     

ع٢ً َاذا قاَت َٓصي١ أب ؾساع ؟    أٚ اذنس َٛضٛعات غعس أبٞ ؾساع اؿُداْٞ.      أٚ  َا ا٭غساض ايػعس١ٜٓ يف  – 6
 غعس أبٞ ؾساع؟ 

 الؽزل.   -ٖلفخر.    ا -ٕاإلخوانٌات .    -ٔ
 وبلؽت ذروتها بفضل )الرومٌّات( التً عكست شخصٌته بما فٌها من بطولة وفروسٌة وإباء وحافظ على سمّو الذات وكبرٌابها. -ٗ

 (2011َاذا ُتط٢ُ ايكصا٥د اييت قاهلا ايػاعس ٖٚٛ يف ا٭ضس؟     )غتٟٛ   -7

 الرومٌات .

 (2014ا٭بٝات ايطابك١؟   ) غتٟٛ َٔ قا٥ٌ ايكصٝد٠ اييت اخرت َٓٗا  -8

 أبو فراس الحمدانً .

 
 .ضؼاطواػرضىػردمػتػّبظاسػصّطِّ عػوشتكػسيػطحاوضظػذرحػسصرةِضالػُت



 

 ٘ق قك أن ترتؿ4ٌٕ 

 

 (    4( إىل )  1األبًات مك ) 

 سٗىح اقشاعر قففسم وبٍح أشياؾم.اقفكرٍ اقرًّسُ  : 

 اقعاطفُ : اقشيؼ أو احلٍب .

ٌِ ٖأَراٖف -1 ِْٗمِغ َعَص ًْؿُتٖك اق ٌٓ َق٘ؽَنَيِ ٖأَما                  اقِصْبُر َش ًْٖك َقْن  ٖأْمــُر َوٖقا َعٖؽ

 

انتبه إلى ضبط )تشكٌل ( الكلمات المخطوط تحتها، ٌمكن أن ٌُطلب فً اّلمتحان ضبط حرؾ من  عصٜصٟ ايٛايب :

 حروؾ هذه الكلمات .
 شرح األبٌات .  –عادة  –وحاول أن تفهم شرح األبٌات فهماً وخاصة الفكرة التً ٌدور حولها البٌت؛ ألنّهم ّل ٌطلبون 

ػعاتػططاظيػاضصضطاتػاآلتغظػ:ػ

ًّ الدمع : ٌحبس دمعه وٌكبحه .                  شٌمتن :  طبٌعتن، سجٌّتن .  عص

ػواسغّاػ.أدبغّاػولػذرحّاػاذرحػاضبغتػاِّ

 ٌخاطب الشاعر نفسه : ما لً أران تحبس دمعن وأنت المحب العاشك ، ألٌس للهوى تؤثٌراً علٌن؛ فتنتهً بنهٌه، وتؤتمر بؤمره ؟

ػاالدتغطابػواضتحضغلػ

ٜطتددّ ايػاعس يف ايبٝت ا٭ٍٚ ضُري املداطب املرن١س , نُا يف املؿسدات )أزاى , غُٝتو , عًٝو( , ؾُٔ املداطب يف  -1ع

 (2013) غتٟٛ   ايبٝت ؟  

 ٌخاطب الشاعر نفسه بضمٌر المخاطب. 

ػ

ػأدئضظػوزارغظػ

 2009غتٟٛ   -1
ٞٓ ايدَع(؟   ع٢ً َٔ ٜعٛد ايٓطُري )ايهاف( يف مج١ً : )أزى عص

 على الشاعر نفسه .



 

 ٘ق قك أن ترتؿ6ٌٕ 

 

 2009غتٟٛ   -2
 أٜٔ نإ ايٓػاعس أبٛ ؾساع اؿُداْٞ َٛدّٛدا عٓدَا ْعِ ٖرٙ ايكصٝد٠؟ 

 أو فً السجن عند الروم .فً األسر عند الروم  

 2013غتٟٛ   -3

 اضتدسز َٔ ايبٝت ايطابل َجاٟيا ع٢ً )ايٛبام( . )ص(

 نهً، أمر .

 :  عصٜصٟ ايٛايب

ل فً ٌعنً ) من  النّص ( ؛ أي أّن الجواب موجود حرفٌّاً فً المطعة ، وما علٌن إّّل أْن تحدّد بداٌة اإلجابة ونهاٌتها ، وٌكون هذا السإا )ص(الرمز 

 اّلمتحان مختوماً بعبارة ) كما ورد فً النّص (

 2013غتٟٛ   -4
 .ٍٓٚ  اضبط سسف )ايتا٤( يف ن١ًُ )غُٝتٜو( املدٛٛط ؼتٗا يف ايبٝت ا٭

 الضمة .

ػأدئضظػإضاسغظػ

ََٔ ٜعٛد ضُري ) ايهاف ( يف ن١ًُ )غُٝتو ( ؟ -1 )ص(  ع٢ً 

 على الشاعر .

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ : -2
ًّ : عصً .     شٌمتن : شٌم .      الهوى : هوى .     عص

 

   

ََٗن ُمْشتاٌؼ ٖأَقا ، َبٖؽَ -2  ســَــــــّر ٖقُم ُىَلاُع ٖقا َمْجَؽٌ َوٖقَكِك                 ٖقْيَعٌُ َوَعْف

ػعاتػططاظيػػاضصضطاتػاآلتغظػ:ػ

 لوعة : حرلة فً الملب من الحّب .                                ٌُذاع : ٌُنَشر .

ػاذرحػاضبغتػاضثاظيػذرحّاػأدبغّاػػواسغّاػ.

 بلى، إنّنً فً حالة  شوق شدٌد، وأعانً من حرلة الحّب والعشك، ولكن كٌؾ إلنسان بمكانتً أن ٌُنشر سّره وٌُكَشؾ للناس جمٌعاً  ؟ 

ػأدئضظػإضاسغظػ

ََٔ ٜعٛد ضُري ) اهلا٤ ( يف ن١ًُ ) ي٘ ( ؟ -ٔ  ع٢ً 

 على الشاعر .



 

 ٘ق قك أن ترتؿ1ٌٕ 

 

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ : - 2

 لوع .                  ٌُذاع : ذٌع . مشتاق : شوق .         لوعة :

 

ًُْل ِإَذا -3 ُٕ٘ت ٖأْضَياَقٌ اقؽَّ َٗ َبَس  اقَكْبــُر َخالََّؿَم َمْك َدْمًعا َوٖأْذٖق٘ؽُت         اهٖلَيِ َى

ػعاتػططاظيػاضصضطاتػاآلتغظػ:ػ

 َطْبع اإلنسان .أضوانً: ضّمنً .          أذللُت : ذرفُت .           خالبمه : مفردها خلٌمة : 

ػػواسغّاػ.أدبغّاػاذرحػاضبغتػاضثاضثػذرحّاػ

 إذا حّل اللٌل تؤّججت بداخلً نٌران الحّب والعشك، فؤذرؾ دموعاً على الرؼم مّما أتصؾ به من كبرٌاء .

ػاالدتغطابػواضتحضغل

 َت٢ ٜبًؼ ايػاعس َسس١ً ايطعـ اييت تصٌ إىل ايبها٤ ؟ -دـ  - 2ع )ص(

 والتفكر فً الدٌار والمحبوبة.عند اشتداد الشوق 
 

 َا ايٓتٝذ١ اييت ٜ٪دٟ إيٝٗا ساي١ ايتؿه١س عٓد ايػاعس ؟ -د       

 البكاء.

ػدؤالػوزاري

 2009غتٟٛ  
 ٚٓضض ايٓصٛز٠ ايؿ١ٓٝٓ يف مج١ً: )بطٛت ٜد اهل٣ٛ(. 

 شبّه الهوى بإنسان باسٍط ٌده .

ػأدئضظػإضاسغظػ

 ٚٓضض ايصٛز٠ ايؿ١ٝٓ اٯت١ٝ :  " ايًٌٝ أضٛاْٞ "  - 1

 " اللٌل أضوانً "   شبّه اللٌل بإنسان ٌضّم .

ََٔ ٜعٛد ضُري ) اهلا٤ ( يف ن١ًُ ) خ٥٬ك٘ ( ؟ – 2  ع٢ً 

 دمعاً .



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖٓ 

 

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ : – 3

 أضوانً : ضوي .   أذللت : ذلل .     خالبمه : خلك. 

 

ُْ َتٖكاُد -4 ًَْك اقِفاُر ُتَضٌ ٌَ ِإَذا                َدَياَقَشٌ َب ُٗ ٖأْذٖكْتَنا َل  َواقَف٘كــُر اقِصَباَب

ػعاتػططاظيػاضصضطاتػاآلتغظػ:ػ

 جوانحً : الجوارح .         أذكتها : أشعلتها .             الصبابة : شدة العشك .

ػواسغّاػ.أدبغّاػاذرحػاضبغتػاضرابعػذرحّاػ

 الهوى تلتهب فً كل جوارحً عندما ٌشعلها شدة الشوق والتفّكر بالمحبوب . إّن نار

ػاالدتغطابػواضتحضغل

 ٜسضِ ايػاعس يف ا٭بٝات ا٭زبع١ ا٭ٚىل يٛس١ سٛاز١ٜ مج١ًٝ : -2ع

 سٓدد طسيف ٖرا اؿٛاز . -أ

 .الشاعر وذاته 

 بٝٓٔ َطُٕٛ دٛاب ايػاعس عٔ ايط٪اٍ ايٛازد يف ايبٝت ا٭ٍٚ . -ب

 سإال الشاعر فً مضمون األبٌات الثانً والثالث والرابع. جواب
 

 ( 2011(  ) غتٟٛ   2009َا ايرٟ ٜ٪ٓدر ايٓاز بني دٛاْض ايػاعس ؟  ) غتٟٛ   -ٖـ  )ص(

 الصبابة والفكر    أو      الشوق والتفكُّر.   

ػأدئضظػإضاسغظ

 َا َؿسد ن١ًُ ) دٛامٞ ( ؟ -1

 جانحة .

ََٔ ٜعٛد  -2 )ص(  ضُري ) اهلا٤ ( يف ن١ًُ ) أذنتٗا ( ؟ع٢ً 

 على النار .



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖٔ 

 

 ٚٓضض ايصٛز٠ ايؿ١ٝٓ " إذا ٖٞ أذنتٗا ايصباب١ ٚايؿهس "  -3

 شبّه الصبابة والفكر بؤنّهما ولود لنار الهوى .

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ : - 4

 تضًء : ضوأ .      جوانحً : جنح .       أذكتها : ذكو .   الصبابة : صبب. 

  13إىل     5األبًات مك                    

 اقفكرٍ اقرًّسُ : وصػ احملبيبُ وما قاقم مك سزن بسببنا .

 اقعاطفُ : سٍب .

ٕ٘ــــُر َقَزَم ٖؼال ٖظْؿآقًا َمّت ِإَذا                  ُدْوَقُم َوامٖلْيُت َباقَيْصِل ُمَعّؽٖؽَتٌ -5  اقٖؿ

ػعاتػططاظيػاضصضطاتػاآلتغظػ:

 معلّلتً:ُمصبّرتً.     بالوصل : اللماء .           ظمآن : عطشان .      المطر : المطر .

ػواسغّاػ.أدبغّاػذرحػاضبغتػاضخاطسػذرحّاػػا

 حبوبته .بم المحبوبة تِعدُه باللماء ولكتَّها تُخِلؾ وعدها، وهو ٌخشى الموت لبل لمابها، وٌدعو على المحبٌّن بالحرمان إذا مات ظمآن، ولم ٌلتكِ 

ػأدئضظػإضاسغظػ

ََٔ ٜعٛد ايطُري ) ايٝا٤ ( يف ن١ًُ ) َع١ًًيت (, ٚايطُري ) اهلا٤ ( يف ن١ًُ ) دْٚ٘ ( ؟ -1  ع٢ً 

 معللتً : المحبوبة .                دونه : الموت .

 َا املكصٛد بـ ) ظُإٓ ( ٚ ) ْصٍ ايكٛس ( ؟ - 2

 نزل المطر : الوصال بالمحبوبة .ظمآن : محروم من اللماء بالمحبوبة .          

ٛٞس ( ؟ - 3  َا ا٭ضًٛب ايًػٟٛ  املطتددّ يف ) َع١ًًيت , ؾ٬ ْصٍ ايك

 معلّلتً : أسلوب نداء .  ) أصلها : ٌا معلّلتً (.

 فال نزل المطر  : أسلوب نفً ٌفٌد الدعاء ) ّل + فعل ماض = دعاء ( .

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ : - 4

 معلّلتً : علل .   مّت : موت.     ظمآن : ظِما .   



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٕٖ 

 

 

ًَْفَفا امٖليِدٍٖ َو َضًِْعَت َسَف٘ظُت -6 َْ َبْعِض َمْك َوٖأْسَسُك             َب ُْٗر ٖقَك اقَيٖؼا  اقَؽ

ػعاتػططظىػاضصضطظػػاآلتغظػ:

 المودة :  المحبّة.      

ػواسغّاػ.أدبغّاػاذرحػاضبغتػاضدادسػذرحّاػ

 صنُت المحبة بٌننا ، ولكنّن ضٌّعِت هذه المحبة، ولحبًّ لن  فإّن ؼدرن أفضل من بعض الوفاء لً .لمد 

ػاالدتغطابػواضتحضغل

 ُعد إىل ايكصٝد٠ ٚسٓدد ع٢ً َٔ تعٛد ايطُا٥س اييت ؼتٗا خط يف َا ٜأتٞ : -8ع

 ضٌعِت : المحبوبة .حفظُت : الشاعر .                               سؿٞعُت  ,  ضِٝٓعٔت  .

ػاضتذوقػواضتغصغرػ

تتُٝص ايكصٝد٠ بتٛاؾس بعض ايًؿتات ايب٬غ١ٝ اؾ١ًُٝ , نايتكطِٝ ايرٟ ًٜذأ إيٝ٘ ايػاعس يتهجٝـ املع٢ٓ عرب تكطِٝ  -7ع

ٞ املطُٕٛ إىل ؾ٦ات َتٛاتس٠ , داَع١ ٭قطاّ املع٢ٓ ايرٟ ٜػتٌُ عًٝ٘ اؿهِ. عٝٓٔ ايبٝت ايرٟ ٜػتٌُ ٖرا ايًٕٛ ايبدٜع

 َٛٓضّشا َا ؾٝ٘ َٔ تهجٝـ يؿعٞ َٚعٟٓٛ.

 التمسٌم الذي ٌكثؾ المعنى فً البٌت السادس فً لفظتً حِفْظُت وّضٌعِت فمد عمد فٌها ممارنة بٌنه  وبٌن محبوبته. 
 وفً لفظتً تروغ والَوْلر فً أذن الشاعر وفٌها تكثٌؾ للمعنى . 

ػدؤالػوزاري

 2011غتٟٛ  

 شبه الشاعر المودة بشًء ثمٌن ضٌَّعتْهُ محبوبته.              ايػاعس: )ٚضٝعٔت املٛد٠ٜ بٝٓـٓا(ٚٓضض ايصٛز٠ ايؿ١ٝٓ يف قٍٛ 

ػدؤالػإضاسي

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ :

 ضٌّعت : : ضٌع .      المودّة : ودد.         الوفاء : وفً .
 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖٖ 

 

ٌٔ َؼٌ اقَؽاَدْىَك َمَك َبَف٘فَسٌ -7  ُعــْلُر َوَبْنَذُتَنا ، َذْقٌب ٖقَنا َلَياَن          ٖغاَدٌٍ احٖل

ػعاتػططظىػاضصضطاتػاآلتغظػ:ػ

 بهجة : ُحْسن .        ؼادة : الفتاة الناعمة اللٌنة .     الؽادٌن : الذاهبٌن  صباحاً .       بنفسً : أفدي بنفسً .   

ػواسغّاػ.أدبغّاػاذرحػاضبغتػاضدابعػذرحّاػ

 الجمٌلة الذي أراها تمشً صباحاً ، وذنبً أنّنً أحبّها، وعذري ُحْسنها وجمالها .أفدي بروحً تلن الفتاة الناعمة 

ػاالدتغطابػواضتحضغلػ

 عٝٓٔ مج١ً تتطُٔ َع٢ٓ ايؿدا٤ ٚبرٍ ايسٚح. -أ - 3ع )ص(

 بنفسً من الؽادٌن فً الحً ؼادة.

 (2011  ٜرنس ايػاعس ذّْبا اؾرتت٘ . ؾُا ٖرا ايرْب ؟ َٚا ُعرزٙ ؾٝ٘ ؟   ) غتٟٛ -ب     

 والعذر بهحتها وجمالها. ، أنه ٌهواها

ػأدئضظػإضاسغظػػ

 َا َؿسد ن١ًُ ) ايػادٜٔ ( ؟ - 1

 الؽادي .

 ٚٓضض ايصٛز٠ ايؿ١ٓٝٓٓ اٯت١ٝ : " ٖٛاٟ هلا ذْب "  - 2

 شبّه الهوى بذنٍب ٌُرتَكب .

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ :  - 3

ًّ : حًٌ .        ؼادة : ؼٌد            بهجتها : بهج . الؽادٌن  : ؼدو .      الح
 

 

 

 

 

 

 

  .طؼطاػوثػتػباضظاسػأتركػأدراركػضظغدك



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖٗ 

 

 ُرـــُُ َو٘ؾـــَواَشًَ ٔلـْك ٗكـا َعـَنًا َبـْذقٗأٖق         ٌــَق ِنِإ، َوٌِــَك َؼـْـَ اقَياَشًـٖقُػ ِإُرْوـَت - 8

ػاضصضطاتػاآلتغظػ:عاتػططاظيػ

ا.            الواشٌن : النّمامٌن .       واشٌة : دسٌسة      ولر : َصَمم.  تروغ : تمٌل سرًّ

ػاذرحػاضبغتػاضثاطنػذرحّاػواسغّاػ.

ا أنا فال أستمع لهم .  إنّها تستمع إلى الواشٌن الذٌن ٌسعَون للتفرٌك بٌنهما ، أمَّ

ػاالدتغطابػواضتحضغل

  َا مسات اؿبٝب١ اييت تعٗسٖا ا٭بٝات؟ -دـ  - 3ع  )ص(

 تسمع للوشاة وتمٌل لمولهم . 
 

 (2011َا ايؿسم بٝٓ٘ ٚبني قبٛبت٘ يف ايبٝت ايجأَ؟  ) غتٟٛ   -د

 أنّه ٌَصّم أذنه عن كل وشاٌة ودسٌسة.

ػأدئضظػإضاسغظ

ََٔ ٜعٛد ايطُري ) ايعا٤ ( يف ن١ًُ ) بٗا ( ؟ -1 )ص(  ع٢ً 

 أذناً  . 

 ن١ًُ ) ايٛاغني ( ؟َا َؿسد  -2

 الواشً .

 ٚٓضض ايصٛز٠ ايؿ١ٓٝٓٓ اٯت١ٝ : " تسٚؽ إىل ايٛاغني " . - 3

 شبّه المحبوبة بالثعلب الذي ٌروغ .

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ : - 4

 تروغ : روغ .  الواشٌن : وشً .    

 

  .تطشػبطغدّاػرنػاضضهػوتطضبػاضدطادةػال



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖ٘ 

 

ْٗ       - َىٗكْك َوٖقْؾ - اقُيَشاٍٗ ٖؾاَم َما َىٗك ٖؼِإْن -9 ـَ ٖؼٖؿ َٗ َٗ َما   اإِلْىَؿاُن َل ًِ      اقٗك٘فــُر َش

ػواسغّاػ.أدبغّاػاذرحػاضبغتػاضتادعػذرحّاػ

الشاعر واثك بنفسه، وّل ٌتؤثر بما ٌموله الوشاة عنه وٌعتبره ؼٌر صحٌح ، وهو ٌرى نفسه على حّك والوشاة على باطل، وسٌهدم الحكٌّ 

 الباطَل .

ػأدئضظػإضاسغظػ

 َا َؿسد ن١ًُ ) ايٛغا٠ ( ؟ -1

 واٍش أو الواشً .

 ٖات َكاب١ً  َٔ ايبٝت ايتاضع . -2 )ص(

 )هدم اإلٌمان(      ٌمابل  ) شٌّد  الكفر( .

 توضٌح : الممابلة : معنٌان أو أكثر ممابل معنٌٌن أو أكثر على الترتٌب .

 : أمن .اإلٌمان    ٖات درز ايه١ًُ اٯت١ٝ :

 

ًُْت - 10 َْ َبْعِض َوَؼٌ َوٖؼ ٌُ اقَيٖؼا ُُ            َمَلقَّ ٌٔ َؼٌ َقـِإْقَساَق ًَْؿُتَنا احٖل ُْٗر َش  اقَؽـــ

ػواسغّاػ.أدبغّاػػػاذرحػاضبغتػاضطاذرػذرحّا

، مع أّن هذا الوفاء كان ٌذلّنً، ولكنّها كانت تمابل وفابً بالؽدر ًّ  كعادتها . لمد كنُت وفٌاً لمحبوبتً فً الح

ػاضتذوقػواضتغصغرػ

 نٝـ تٛؾ١ل بني ؾدس ايػاعس ٚنربٜا٥٘ يف ا٭بٝات , ٚبني املري١١ اييت ٜسد ذنسٖا يف ايبٝت ايعاغس؟ -13ع

  أظهر التذلّل للمحبوبة وصدّها له وتمنّعها عنه وهذا التذلّل مباح ولٌس عٌباً فً نظره .

ػ

ػ
 .ػغصنػضكػتحتػاِّرضػصنػضضـهػسوقػاِّرض



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖٙ 

 

ػأدئضظػوزارغظ

 2011غتٟٛ   -1

 نٝـ قابًت احملبٛب١ ٚؾا٤ ايػاعس يف ايبٝت ايعاغس ؟ )ص(

 بالؽدر . 

 2013غتٟٛ   -2

َِ ٚصـ ايػاعس قبٛبت٘ يف ايبٝت ايعاغس؟  )ص(  ٔب

  بالؽدر

 2013غتٟٛ   - 3

 اضتدسز َٔ ايبٝت ايطابل َجاٟيا ع٢ً )ايٛبام( . )ص(

 الوفاء ، الؽدر .

 2015صٝؿٞ   - 4 )ص(

 ملاذا ٜس٣ ايػاعس إٔ يف بعض ايٛؾا٤ َري١١, نُا دا٤ يف ايبٝت ايعاغس؟ 

 ألنّه ٌلتزم دابماً بالوفاء بالوعد للمحبوبة، والمحبوبة من شٌمتها الؽدر .

ػأدئضظػإضاسغظ

ََٔ ٜعٛد ايطُري ) اهلا٤ ( يف ن١ًُ ) غُٝتٗا ( ؟ -1 )ص(  ع٢ً 

 إنسانة أو المحبوبة .

 ايػاعس ٚاحملبٛب١ ػاٙ بعطُٗا ؟َا َٛقـ  - 2 )ص(

 الشاعر : الوفاء .     المحبوبة  : الؽدر .

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ :  - 3

 وفٌت + الوفاء : وفً .      مذلّة : ذلل .

 

 .نػغذرقػاضضوءػآخرػاضظغقأػالبّد



 

 ٘ق قك أن ترتؿ4ٌٖ 

 

   امٗلْنـــُر ٖأِرَن   ٖكَؿا  ٖأْسًَاًقا ٖؼَت٘أَرُن            َىْسَتَفّزلا اقٔصبا َوَرْىَعاُن َوٗؾْيٌر -11

ػعاتػططاظيػاضصضطاتػاآلتغظػ:

 الصبا : الصؽر والحداثة .                       رٌعان: أّول .             ولور :  رزٌنة.   

 الُمهر : ولد الفرس.                    (  ٖٕٔٓتؤرن : تنشط وتمرح. )شتوي  

ػواسغّاػ.أدبغّاػاذرحػاضبغتػاضحاديػرذرػذرحّاػ

 إنَّها تتصؾ بالرزانة والِحْلم، ولكنّها صبٌةٌ ممتلبة بالحٌوٌة والنشاط، وتندفع فً سٌرها كاندفاع المهر .

ػاالدتغطابػواضتحضغل

 )تٓػط ٚمتسح( أسٝاّْا , ؾُا ضبب خسٚدٗا عٔ ٖرا ايٛقاز؟   ٜصـ ايػاعس قبٛبت٘ بايٛقاز , ٚيهٓٗا تأزٕ -4ع )ص(

 (2015) صٝؿٞ  

 ألنَّ رٌعان االصبا ٌستفّزها فتخرج عن ولارها بدافع الشباب والحٌوٌة.

ػأدئضظػإضاسّغظ

 مَب ٚصـ ايػاعس قبٛبت٘ يف ايبٝت ايطابل ؟ -1 )ص(

 كالمهر .تنشط  –ٌستفّزها رٌعان الصبا .     ج  –رزٌنة .    ب  –أ 

 :  تنياٯتٝ تني ايؿٓٓٝٓ تني ٚٓضض ايصٛز- 2

 : شبّه رٌعان الصبا بإنسان ٌستفّز . " زٜعإ ايصبا ٜطتؿٓصٖا "

 : شبّه نشاطها بنشاط المهر . " تأزٕ نُا أزٕ املٗس "

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ : - 3

 ولور : ولر .     رٌعان : رٌع .       الصبا : صبو .     ٌستفّزها  : فزز .     تؤرن : أرن .

 

 .ػضهػأثرهػاضطائدػسيػحغاتكػأمػرضطَتػطهػجؼضَتطتهػوتػّدططروفػشّدػصّل



 

 ٘ق قك أن ترتؿ6ٌٖ 

 

   َدْسُر َق٘ؽَبٖؽَ اهٖلَيِ ٖقَكِك اقٖؿ٘ؽَب ِإٖقَ          َمْسٖؽٌك ٖقْيٖقاَف َق٘ؽٖأْسزاِن ٖكاَن َوَما  -12

ػعاتػططاظيػاضصضطاتػاآلتغظػ:

 مسلن :  طرٌك .                 البلى : الفناء .

ػواسغّاػ.أدبغّاػاذرحػاضبغتػاضثاطنػرذرػذرحّاػ

 لوّل حبِّن ما عرفت اّلحزان طرٌماً إلى للبً ، فالحّب هو طرٌك الهالن .

ػأدئضظػوزارغظ

 2013غتٟٛ   - 1

ٖٔ اهل٣ٛ ئًب٢ً دِطُس(   شبّه الهوى بالجسر.          ٚٓضض ايصٛز٠ ايؿ١ٓٝٓ يف عباز٠ )يه

 2015صٝؿٞ   - 2

٢ٕ ي٫ٜٛى َطًو٠". َٕ ي٬سصا  ٚٓضض ايصٛز٠ ايؿ١ٓٝٓ يف عباز٠ "َٚا نا

 شبّه األحزان بإنسان ٌسٌر على الطرٌك  أو شبه األحزان بالطرٌك .

 2015صٝؿٞ   - 3

 َا ايطبط ايصشٝض ؿسف )ايبا٤( يف ن١ًُ )ايب٢ً( ايٛازد٠ يف ايبٝت ايجاْٞ عػس؟ 

 الكسرة .

ػدؤالػإضاسيػ

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ :

 األحزان : حزن .    البلى : بلو، بلً ) لها جذران ممبوّلن ( .

 

 

  .تطغبػضهػاضثطارػصثغرّاوفػدسػباضبذورػجغدّاػطنػغطتٔن 



 

 ٘ق قك أن ترتؿ1ٌٖ 

 

 (  17إىل  14األبًات ) مك 

 وصػ ساقم يف املعارف وؼخره بففسم .اقفكرٍ اقرًّسُ : 

 اقعاطفُ : اقفخر .

ُٖ ُتْفَكِرْىَفٌ ٖؼٖؽا -13 ـُ             ِإِقُم اقَعٔؾ َىاْبَف ًَْعِر ُْٗو ٖأْقٖكْرَتَم َمْك ٖق    َواحٖلْضُر اقَب

ػعاتػططاظيػاضصضطاتػاآلتغظػ:ػ

 البادٌة .                              الحضر :سكان المدن .البدو : سكان 

ػواسغّاػ.أدبغّاػاذرحػاضبغتػاضثاضثػرذرػذرحّاػ

 ألتمُس منن ٌابنة العّم أّّل تنكري فضلً وفروسٌّتً؛ فالبدو والحضر  ٌعرفون مكانتً .

ػاضتذوقػواضتغصغر

 ؼتٗا خط يف َا ٜأتٞ :ُعد إىل ايكصٝد٠ ٚسٓدد ع٢ً َٔ تعٛد ايطُا٥س اييت  -8ع

 على سٌؾ الدولة الذي كنّى عنه بالمحبوبة .تٓهسٜين  : 

 ٖات َٔ ايكصٝد٠ بٝتٟا ٜكازب َعٓاٙ ايبٝت اٯتٞ : -11ع )ص(

٩ّ ؟ أَٔ ْكص أب؟ َٔٔ ْكص أ ِٓهسْٞ ا٭بعدٕٚ             أ  َٚٔ أٜٔ ُٜ

 البٌت الثالث عشر .

 َٛضعني َٔ ايكصٝد٠ : عٓبس ايػاعس عٔ غٗست٘ ٚذٜٛع صٝت٘ يف -14ع

 (2013سٓدد أسد ٖرٜٔ املٛضعني.       ) غتٟٛ   -أ )ص(

 البٌت الثالث عشر .

 إ٫ّ ٜسَٞ ايػاعس باتها٥٘ ع٢ً غٗست٘؟ -ب

 لتذكٌر سٌؾ الدلة أنه لٌس باإلنسان الذي ٌُنسى وأنه ٌنفع لومه فً الشدابد.



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٓٗ 

 

ػأدئضظػوزارغظػ

 2013غتٟٛ   - 1

 ايطابل َجاٟيا ع٢ً )ايٛبام( .اضتدسز َٔ ايبٝت  )ص(

 البدو، الحضر .

 2015صٝؿٞ    -  2

َِ ٜؿتدس ايػاعس يف ايبٝت ايجايح عػس؟  )ص(  ٔب

 ٌفتخر الشاعر بشهرته وذٌوع صٌته بٌن الناس من بدو وحضر .

 2015صٝؿٞ   - 3

ِٓ" ؟  ٟٓ ايرٟ ميٓجً٘ قٍٛ ايػاعس: "ٜا ب١ٓ ايع  َا ا٭ضًٛب ايًػٛ

 أسلوب نداء .

ػأدئضظػإضاسغظػ

ََٔ ٜعٛد ايطُري ) اهلا٤ ( يف ن١ًُ ) أْهست٘ ( ؟ -1  ع٢ً 

 الشاعر .

 َاذا ًٜٛب ايػاعس َٔ قبٛبت٘ يف ايبٝت ايطابل ؟ - 2 )ص(

 أّّل تنكر فضله .

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ : - 3

 تنكرٌنً +  أنكرته : نكر .                      البدو : بدو .

 

ُُ َقٗكٔل ٖقَذِراٌر َوِإٔقٌ -14 ًَْب  اقِفْصـــــــــُر َبَنا ُىَخِل ٖقا ٖأْن ُمَعِيَدٍُ                   ٖكَت

ػعاتػططاظيػاضصضطاتػاآلتغظػ:ػ

 جّرار : لابد .           كتٌبة: فرلة من الجٌش .   معّودة :معتادة .       ٌُخّل : ٌترن ، ٌؽٌب .



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٔٗ 

 

ػواسغّاػ.أدبغّاػاذرحػاضبغتػاضرابعػرذرػذرحّاػ

 ٌمول الشاعر مفتخراً بنفسه : إنّنً لابدٌ عظٌٌم لكّل كتٌبة ّل تعرؾ إّل النصر .

ػاالدتغطابػواضتحضغل

 (2012اضتدًص َٔ ٖرا ايبٝت ايصؿات اييت خًعٗا ايػاعس ع٢ً ْؿط٘ .   ) غتٟٛ   - 6ع

 لابد محنّن لفرق جٌش ّل ٌعرؾ الهزٌمة .

ػاضتذوقػواضتغصغر

ايػاعس ببعض ايعبازات َعاْٞ أخس٣ غري املع٢ٓ ايرٟ ٜبادز إىل ايرٖٔ َباغس٠ . اقسأ اؾٌُ اٯت١ٝ , ٚبٝٓٔ َا ٜهين عٓ٘ ٜسٜد  -3ع

ٌٓ بٗا ايٓصس(.  ) غتٟٛ   -ايػاعس بٗا :   أ  (2014)َعٛد٠ إٔ ٫ ى

 تنتصر فً كل المعارن.

 ٌٖ ػد ايػاعس ذا ْصٚع ؾسدٟ ذاتٞ يف خٛاب٘؟ -أ - 10ع

 نعم .

 سٓدد ا٭يؿاظ ايداي١ ع٢ً ٖرا املٓش٢ ايؿسدٟ إٕ ٚددت. -ب )ص(

 إنًّ . 

 ؾٚطس اختٝاز ايػاعس ايطُري املؿسد تاز٠ٟ ٚضُري اؾُاع١ٔ تاز٠ٟ أخس٣. -دـ

ًّ فً استخدامه ضمابر المفرد والجمع . ًّ والفخر المبل  ٌراوح الشاعر بٌن الفخر الشخص

ػأدئضظػإضاسغظػ

ٛٓد٠ ..." .ٚٓضض ايصٛز٠ ايؿ١ٝٓ : "  - 1  نتٝب١ َع

 شبّه الكتٌبة بإنساٍن ٌعتاد على أمٍر ما .

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ :  - 2

 جّرار : جرر.       كتٌبة : كتب .     معّودة : عود .            ٌخّل : خلل . 

 

ُُ َبٗكٔل ٖقَفِزاٌم َوِإٔقٌ -15 ًٌْر                  َمُخْيٖؼ        اقِشـــــــــْزُر اقِفٖظُر ُقِزاَقَنا ِإٖقَ ٖكَج



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٕٗ 

 

ػعاتػططاظيػاضصضطاتػاآلتغظػ:ػ

 نّزال : كثٌر النزول .     مخوفة : أرض ٌُخاؾ منها .      النظر الشَّْزر : نظرة اإلعراض والؽضب .

ػواسغّاػ.أدبغّاػاذرحػاضبغتػاضخاطسػرذرػذرحّاػ

 األعداء األشداء، وٌكتفً من ٌرالبنا بنظرات الؽضب والؽٌظ ؛ ألنّهم ٌعجزون عن هكذا منازلة .إنّنً بطل ممدام ، ألدم على منازلة 

ػاالدتغطابػواضتحضغل

 ٜصـ ايػاعس يف ايبٝت اـاَظ عػس َػٗد خٛض٘ املعازى , نٝـ ْعس أعدا٩ٙ ي٘ ٚؾٝػ٘؟ -5ع )ص(

 كان أعداإه ٌنظرون إلٌه شزراً بنظرات الحمد والكراهٌة.

ػواضتغصغراضتذوقػ

 دي١ٌ مبٛاضع َٔ ايكصٝد٠ ع٢ً َا ٜأتٞ : -1ع

 نسا١ٖٝ ا٭عدا٤. -دـ )ص(

 البٌت الخامس عشر .

ٜسٜد ايػاعس ببعض ايعبازات َعاْٞ أخس٣ غري املع٢ٓ ايرٟ ٜبادز إىل ايرٖٔ َباغس٠ . اقسأ اؾٌُ اٯت١ٝ , ٚبٝٓٔ َا ٜهين  -3ع

 عٓ٘ ايػاعس بٗا :

 ايٖػِصُز(.)نجري إىل ْٓصاهلا ايٓعس  -ب

 كره األعداء له ولجٌشه .

 ٌٖ ػد ايػاعس ذا ْصٚع ؾسدٟ ذاتٞ يف خٛاب٘؟ -أ   -10 ع

 نعم .                

 سٓدد ا٭يؿاظ ايداي١ ع٢ً ٖرا املٓش٢ ايؿسدٟ إٕ ٚددت. -ب )ص(     

 إنًّ، نّزال .             

ػ

.حغرػاضبئرػشبلػأنػتذطرػباضططشاػ



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖٗ 

 

ػأدئضظػوزارغظ

 2014غتٟٛ   -1

 سدد زقِ ايبٝت ايرٟ ٜؿدس ؾٝ٘ ايػاعس بأْٓ٘ ىٛض املداٚف. )ص(

 البٌت الخامس عشر .

 2014غتٟٛ   -2

ٟٓ يه١ًُ )ْصاٍ(   ايٛازد٠ يف ايبٝت اـاَظ عػس ؟َا اؾرز ايًػٛ

 نزل .

ػدؤاالنػإضاسغان

ََٔ ٜعٛد ايطُري ) اهلا٤ ( يف ن١ًُ ) ْٓصاهلا ( ؟ - 1 )ص(  مخوفة .           ع٢ً 

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ : -2

 مخوفة : خوؾ .      الشزر : شزر . 
 

ًُْض َتْرَتِين َسِتَ ٖؼٖأ٘ظَؿٗأ -16 ُّْب َىْشَبغََََ َسِتَ َوٖأْسَؽُب      َواقٖؿَفا اقبََ  َواقِفْســـــُر اقٔل

ػعاتػططاظيػاضصضطاتػاآلتغظػ:

 البٌض : مفردها ) أبٌض (  السٌؾ. أظمؤ : أعطش .   ترتوي : تزٌل عطشها .     

 (ٕٕٔٓأسؽب : أجوع.  ) شتوي             المنا : مفردها ) لناة (، الرمح .        

ػاذرحػاضبغتػاضدادسػرذرػذرحّاػأدبغّاػواسغّاػ.

 . ّل أشرب الماء حتى ترتوي السٌوؾ والرماح من دماء األعداء ، وّل آكل حتى تشبع الذباب والنسور من أشالبهم نًإ

ػ

.ظػاضظاسػرزقػرظغمػطنػاضضهػ،ػوصظزػضغسػضهػثطنطحّبػ



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٗٗ 

 

ػاالدتغطابػواضتحضغل

 اضتدًص َٔ ٖرا ايبٝت ايصؿات اييت خًعٗا ايػاعس ع٢ً ْؿط٘ . - 6ع )ص(

 عندما ترتوي السٌوؾ من دماء أعدابه، ولبل أن ٌولع فٌهم لتلى تشبع النسور والذباب من نهش جثثهم.ّل ٌهدأ إّل 

ػػاضتذوقػواضتغصغر

َٕ إىل إٔ تستٟٛ ايطٝٛف: -15ع  دا٤ يف ايبٝت ايطادع عػس , إٔ ايػاعس ٜبك٢ ظُآ

 َا املكصٛد بايعُأ؟ َٚا ع٬ق١ ظُأ ايػاعس بعُأ ايطٝٛف ٚايكٓا ؟ -أ

 الظمؤ هو الرؼبة فً المتال وشدة ظمؤ صاحب السٌؾ لذلن، وأن ارتواءه ّل ٌكون إّل   الممصود ب
 بتمتٌل األعداء وتحمٌك النصر. 

 

 َا ع٬ق١ دٛع ايػاعس بػبع اير٥اب ٚايٓطٛز ؟ -ب

 ٌمكن للشاعر أن ٌكؾ عن المتال وٌؤكل إذا أولع فً أعدابه لتل كثٌر وؼُزرت الجثث فٌهم حتى 
 أن الذباب والنسور تشبع جراء نهشها لهذه الجثث. 

ػدؤالػوزاريػ

 2014+ غتٟٛ    2012غتٟٛ  

 ٚٓضض ايصٛز٠ ايؿ١ٓٝٓ يف قٍٛ ايػاعس: )تستٟٛ ايبُٝض( 

 شبّه السٌوؾ بإنسان ٌشرب حتى ٌرتوي .

ػأدئضظػإضاسغظػ

 ٖات طباقني َٔ ايبٝت ايطابل . -1

 ٌشبع . ،ترتوي .               أسؽب  ،أظمؤ 

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ : -2

 ترتوي : روي .   أسؽب : سؽب .

 

 

 .عاػبػاربػطنػاضصبرساربْرطنػاضؼطومػػذاػصاظتػحغاتكػبحرّاإ



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌ٘ٗ 

 

ٌِ ٗأْصَبُح َوٖقا -17 ـَ احٖل ًَْش َوٖقا          َبَؽاَرٍُ اخٖلٗؽْي ٌَ َت٘أَتَم ٖقْؾ َما اجٖل      اقّفـــــــْلُر ٖؾْبَؽ

ػططاظيػاضصضطاتػاآلتغظػ:عاتػ

 . هو الحً الذي ؼاب عنه رجاله و لم ٌبك فٌه إّل العاجزون و النساء واألوّلد: الحً الخلوؾالخلوؾ : 

 النذر : مفردها ) نذٌر( ،  إنذار .

ػاذرحػاضبغتػاضدابعػرذرػذرحّاػأدبغّاػواسغّاػ.

ٍ صباحاً ولد تركه  ًّ فرسانه وخلّفوا وراءهم النساء واألطفال والعاجزٌن، كما أنّنً ّل أؼٌر على لٌس من شٌمً الؽدر؛ فؤنا ّل أؼٌر على ح

 جٌٍش حتى أرسل له إنذاراً .

ػاالدتغطابػواضتحضغل

 اضتدًص َٔ ٖرا ايبٝت  ايصؿات اييت خًعٗا ايػاعس ع٢ً ْؿط٘ . - 6ع )ص(

ًّ فٌه األطفال والنساء والعاجزون ، وّل ٌُؽٌر على جٌش إّل   بعد إنذاره .ّل ٌُؽٌر على ح

ـًٝك١ٝ يًُشازب املٓتصس نُا صٛزٖا ايػاعس. -10ع )ص(  اخرت َٔ ايكصٝد٠ بّٝتا هطد امل٬َض ا

 البٌت السابع عشر .

ػاضتذوقػواضتغصغرػ

 دي١ٌ مبٛاضع َٔ ايكصٝد٠ ع٢ً َا ٜأتٞ : -1ع )ص(

 ؾدس َع تٛاضع. -ب

 البٌت السابع عشر .

 ذاتٞ يف خٛاب٘؟ٌٖ ػد ايػاعس ذا ْصٚع ؾسدٟ  -أ - 10ع

 نعم .

 سٓدد ا٭يؿاظ ايداي١ ع٢ً ٖرا املٓش٢ ايؿسدٟ إٕ ٚددت. -ب )ص(

 أُصبِح .



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٙٗ 

 

 ؾٓطس اؾتداز ايػاعس بإزضاٍ ايٓرز ٭عدا٥٘. -أ - 16ع

 هو ّل ٌؤخذهم على حٌن ِؼّرة بل ٌماتلهم مستعدٌن، وهم فً أحسن حاّلت التؤهب للمتال ومع ذلن ٌنتصر علٌهم.
 

ٖٛغ١ , تصـ ؾٝٗا ساٍ اؿسب يف ساٍ ٝأْٔرَز أًٖٗا , ٚيف ساٍ عدّ إْرازِٖ.اعكد َٛاش١ْ  -ب  َط

 عند إنذارهم فإنَّهم ٌُعدّون العُدّة وٌجّهزون العتاد وٌحّصنون الموالع، أّما إذا لم ٌنذروا فٌكونون أكثر عرضة للهزٌمة .

ػأدئضظػوزارغظ

 2012غتٟٛ   -1

 مباذا ٜؿتدس ايػاعس يف ايبٝت ايطابع عػس ؟  )ص(

 ّل أؼٌُر على لبٌلة خرج منها فرسانها 

 وّل أؼٌر على لبٌلة دون إنذارها. 

 2014غتٟٛ   -2

 البٌت السابع عشر .؟            زقِ ايبٝت ايرٟ ٜؿدس ؾٝ٘ ايػاعس بآْ٘ ٫ ٜؿاد٧ أعدا٤َٙا  )ص(

ػدؤاالنػإضاسغان

ََٔ ٜعٛد  -1 )ص(  ايطُري ) اهلا٤ ( يف ن١ًُ ) تأت٘ ( ؟ع٢ً 

 الجٌش.

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ : -2

 ؼارة : ؼور .                                     تؤتِه : أتً . 

 

 

 

 
 .ضغسػاضذخصػاضذيػتذطرػبوجودهػ،ػوضصظهػاضذخصػاضذيػتذطرػبعغابهػاضذخصػاضطؼمػسيػحغاتكػ



 

 ٘ق قك أن ترتؿ4ٌٗ 

 

 (  22إىل  18األبًات ) مك 

 اقفكرٍ اقرًّسُ : وؾيعم يف األسر، ومؿارقُ ساقم مغ أصٗؾاّم يف املعركُ .

َِٗ َبُعْزٍم َصْشَبٌ َوَما ٗأَسْرُت -18  ٗغْؿــــُر  َرّبُم َوٖقا ُمْنٌر، ٖؼَرَسٌ َوٖقا    اقَيٖغَ ٖق

ػعاتػططاظيػاضصضطاتػاآلتغظػ:ػ

 مهر : ولد الفرس .        (    ٕ٘ٔٓ( ) شتوي ُٕٗٔٓعزل : مجردون من السالح .        الوؼى : الحرب . ) شتوي  

 ربُّه : صاحبه .         ؼمر : جاهل، لم ٌجّرب األمور.

ػواسغّاػ.ػأدبغّاػػاذرحػاضبغتػاضثاطنػرذرػذرحّا

 مدّرب وأنا فارس لذّي خبرة كبٌرة فً المعارن . ولْعُت فً األسر مع أّن أصدلابً ٌحملون سالحهم ، وفرسً

ػاالدتغطابػواضتحضغل

ِٓ اغسس٘  -7ع ٝأٔضَس ايػاعس ع٢ً ايسغِ َٔ تٛاؾس َا ميٓع أضسٙ! عد إىل ايٓص , ٚعٝٓٔ ايبٝت ايرٟ وٌُ ٖرا املع٢ٓ , ث

 غؿٜٛ٘ا .

 البٌت الثامن عشر ، تّم شرحه .

ػاضتذوقػواضتغصغر

 ايكصٝد٠ ع٢ً َا ٜأتٞ :دي١ٌ مبٛاضع َٔ  -1ع )ص(

 ايتطًِٝ بايكطا٤ ٚايكدز. -د

 البٌت الثامن عشر .

ػ

.طاػأظتػطنػغجضسػباضطصسالػتػلػإنػاضدظغاػتططغظيػظؼرعاػػسرّبػ



 

 ٘ق قك أن ترتؿ6ٌٗ 

 

ػدؤالػوزاري

 2015غتٟٛ 

ٕٓ ايٓػاعس ٚقع يف ا٭ضس بايٓسغِ َٔ تٛاؾس َا ميٓع ذيو.  )ص(  سٓدد ايبٝت ايرٟ ٜػري َعٓاٙ إىل أ

 عشر . البٌت الثامن

ػأدئضظػإضاسغظػ

 َا َؿسد ن١ًُ ) ُعصٍ ( ؟ -1

 أعزل .

 نٝـ نإ اؿاٍ اييت ٚقع ؾٝٗا أبٛ ؾساع اؿُداْٞ يف ا٭ضس ؟ -2 )ص(

 ألبً فراس خبرة بالمتال . –فرسه مدّرب .    ج  –كان أصحابه ٌحملون سالحهم .   ب  –أ 

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ : -3

 :  وؼً .أسرُت : أسر  .    الوؼى 

 

ًَْشاَبٌ  َوٖؾاَم -19  ُمــــــّر ٖأْسٖؽاُلَؿا ٖأْمَراِن ، ُلَؿا ٖؼٗؿ٘ؽُت ،     اقِرَدِ ٖأِو اقَفَراُر: ٗأَص

ػاآلتغظػ:ػػصضطظاضعاتػططظىػ

 الموت .:  الردى 

ػاذرحػاضبغتػاضتادعػرذرػذرحّاػأدبغّاػواسغّاػ.

 لال أصحابً والمعركة فً أشدّها : إّما أن نهرب أو أن نُمتل، فملت : إنّهما خٌاران صعبان لاسٌان . 

ػ

ػ

ػ

 .إٓضاػأظؼاػتغتّّػآساشّاػوادطظػسيػاضحغاةػتضكػاضظاسذةػاضصعغرةػاضتيػطؼطاػصعرػحجطؼاػوِّطلػعا



 

 ٘ق قك أن ترتؿ1ٌٗ 

 

ػاضتذوقػواضتغصغرػ

 دي١ٌ مبٛاضع َٔ ايكصٝد٠ ع٢ً َا ٜأتٞ : -1ع )ص(

 ايجبات ع٢ً املعتكد. -أ

 البٌت التاسع عشر .

ٍٜٓعسض ايػاعس َٛاش١ْ بني َٛقؿ٘ َٚٛقـ أصشاب٘ يف ايكتاٍ . عنٓي  -6ع )ص(  ع٢ً ٖرٙ املٛاش١ْ. ايبٝت ايرٟ ٜد

 البٌت التاسع عشر .

 ُعد إىل ايكصٝد٠ ٚسٓدد ع٢ً َٔ تعٛد ايطُا٥س اييت ؼتٗا خط يف َا ٜأتٞ : -8ع )ص(

 الموت واألسر  أو )الفرار والردى ( . أس٬ُٖا  :

ػدؤالػوزاري

 2015غتٟٛ  

 اذنس اـٝازٜٔ اي١ًرٜٔ َعسضُٗا ا٭صشاب ع٢ً ايٓػاعس, نُا ٚزد يف ايبٝت ايتاضع عػس .  )ص(

 الفرار أو الردى .

ػأدئضظػإضاسغظػ

 ن١ًُ ) أصٝشابٞ ( ؟ يف  تصػريايَا اهلدف َٔ  -1

 لٌشٌر إلى للة عددهم .

 ايصٛز٠ ايؿ١ٝٓ :" ُٖا أَسإ أس٬ُٖا َٓس "ٚٓضض  -2

 شبّه الفرار والردى بطعام مّر .

 

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ : -3

 أصٌحابً : صحب .    الفرار : فرر .   الردى : ردي .     أحالهما : حلو .    ُمّر  : مرر .

 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٓ٘ 

 

ًُْبَفٌ ٖقا َقَؿا ٖأْمَضٌ َوٖقَكِفَفٌ - 20 ًُْرَلَؿا ٖأْمَرْىِك َمْك َوَسْسُبٖك        َىَع  اأٖلْســـــُر َخ

ػعاتػططاظيػاضصضطاتػاآلتغظػ:

 أمضً :  أسٌر .           حسبن : ٌكفٌن .

ػاذرحػاضبغتػاضطذرغنػذرحّاػأدبغّاػواسغّاػ.

 سؤختار ما ّل ٌولعنً فً العٌب وهو األسر ، على الرؼم من لسوة األسر وذلّه وهوانه .

ػاالدتغطابػواضتحضغل

 ٜػتٗس غعس أبٞ ؾساع بػٝٛع اؿه١ُ ؾٝ٘, ؾٌٗ ػد ذيو يف ايكصٝد٠؟ عٝٚٔ أسد َٛاضعٗا  -8ع

 البٌت العشرون .

ػاضتذوقػواضتغصغر

 دي١ٌ مبٛاضع َٔ ايكصٝد٠ ع٢ً َا ٜأتٞ : -1ع )ص(

 ايجبات ع٢ً املعتكد. -أ

 البٌت العشرون .

ػأدئضظػإضاسغظػ

 َاذا قصد ايػاعس به١ًُ ) أَسٜٔ ( ؟ -1 )ص(

 األسر أو الفرار .

ٟٓ ا٭َسٜٔ اختاز أبٛ ؾساع ؟ -2 )ص(     أ

 األسر .

 ٖات درز ايه١ًُ اٯت١ٝ : -3

 ٌعٌبنً : عٌب . 

 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٔ٘ 

 

ُٖ َبْعَت َقٌ َىٗؿْيٗقْيَن - 21  ُخْســـــــــــُر َقاٖقَفٌ َما اقؽََّم، َو ٖأَما: ٖؼٗؿ٘ؽُت      َباقِرَدِ اقِسالَم

ػعاتػططاظيػاضصضطاتػاآلتغظػ:

 الردى : الموت .      نالنً : أصابنً .      ُخسر :ُخسران، هالن . 

ػاذرحػاضبغتػاضحاديػواضطذرغنػذرحّاػأدبغّاػواسغّاػ.

 عاتبه أصحابه ؛ ألنّه باع السالمة باألسر، فمال : لم ٌنلنً ُخسران  بسبب ما اخترته ؛ فاألبطال ٌمكن أن ٌمعوا فً األْسر .

ػاضتذوقػواضتغصغرػ

 دي١ٌ مبٛاضع َٔ ايكصٝد٠ ع٢ً َا ٜأتٞ : -1ع )ص(

 ايجبات ع٢ً املعتكد. -أ

 البٌت الحادي والعشرون .

ػأدئضظػوزارغظػ

 2015غتٟٛ  

َٕ يٞ ٔبعَت ايٖط١َ٬ بايٓسد٣  " ٚٓضض ايصٛز٠ ايؿ١ٓٝٓ يف قٍٛ ايٓػاعس:" ٜكٛيٛ

 الّسالمة ببضاعة تباع وتشترى .شبّه السالمة والردى بالسلعتٌن اللتٌن تُباعان وتُشتَرٌان أو شبّه 

 2015غتٟٛ  

 الضمة .                 َا ايطٓبط ايصشٝض ؿسف )اـا٤( يف ن١ًُ )خِطُس ( ايٛازد٠ يف ايبٝت ايطابل؟ 

ػدؤالػإضاسي

  ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ :

 لها جذران : نول ، نٌل ( فً المعجم ٌمولون : لول .    السالمة : سلم .   نالنً : نول ) 

 

 .الػتتدٓضقػشطمػاضجبالػضغراكػاضطاضم،ػتدٓضػؼاػضترىػأظتػاضطاضم



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٕ٘ 

 

ٌَ َىَتَذاٖؼَ َوَلْل -22 ًُ امٖلْيُت َعٔف ٌَ َتَذاٖؼَ َما ِإَذا      َساَع  َواقّضـــــــــّر اأٖلْسُر َعٔف

ػعاتػططاظيػاضصضطاتػاآلتغظػ:

 الضّر : سوء الحال ، الشدّة .                    ٌتجافى :   ٌبتعد.             

ػاذرحػاضبغتػاضثاظيػواضطذرغنػذرحّاػأدبغّاػواسغّاػ.

 هل سٌبتعد عنً الموت إذا ولعت فً األسر، إنّه لدر هللا ، فهروبً من األسر والضر ّل ٌعنً نجاتً من الموت .

ػاالدتغطابػواضتحضغل

 ( 2012غتٟٛ  ) ٜػتٗس غعس أبٞ ؾساع بػٝٛع اؿه١ُ ؾٝ٘ , ؾٌٗ ػد ذيو يف ايكصٝد٠؟ عٝٚٔ أسد َٛاضعٗا  -8ع )ص(

 البٌت الثانً و العشرون .

ػاضتذوقػواضتغصغر

 دي١ٌ مبٛاضع َٔ ايكصٝد٠ ع٢ً َا ٜأتٞ : -1ع )ص(

 ايجبات ع٢ً املعتكد. -أ

 البٌت الثانً والعشرون .

 ٚايكدز.ايتطًِٝ بايكطا٤  -ب  

 البٌت الثانً والعشرون .

ٍٜٓعسض ايػاعس َٛاش١ْ بني َٛقؿ٘ َٚٛقـ أصشاب٘ يف ايكتاٍ . عنٓي  -6ع  ع٢ً ٖرٙ املٛاش١ْ. ايبٝت ايرٟ ٜد

 البٌت الثانً والعشرون .

 اضتعٔ بايطٝام يف ايبٝت ايجاْٞ ٚايعػسٜٔ ; يتشدٜد املع٢ٓ ايب٬غٞ ايرٟ خسز إيٝ٘ ا٫ضتؿٗاّ. -9ع

 (2011)غتٟٛ  

 النفً  ) بمعنى : ّل ٌتجافى عنً الموت ... ( و اإلنكار ) بمعنى : ٌنكر أن ٌتجافى عنه الموت ...(

 كال الجوابٌن صحٌح، وورد فً دلٌل المعلم .



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖ٘ 

 

 ٖات َٔ ايكصٝد٠ بٝتٟا ٜكازب َعٓاٙ  ايبٝت اٯتٞ : -11ع )ص(

ِٖ ايكطا٤ ع٢ً اَس٨        ؾًٝظ ي٘ بٙس ٜكٝ٘  ٫ٚ عُس ٚيهٔ إذا س

 البٌت الثانً والعشرون .

 أدئضظػإضاسغظ

 ٚٓضض ايصٛز٠ ايؿ١ٓٝٓ اٯت١ٝ :" ٜتشاؾ٢ عٓٓٞ املٛت " .

 شبّه الموت بإنسان ٌبتعد .

 ٖات درز  ايهًُات اٯت١ٝ :

 ضرر. ٌتجافى : جفو .              الموت :  موت  .              الضّر :

 ( 25إىل  23األبًات ) مك 

 (2008اقرًّسُ : ؼخر اقشاعر بففسم وبؿيمم .   ) شتين  اقفكرٍ 

 اقعاطفُ : اقفخر .

ِٗ ِإَذا ٖؾْيَمٌ َسًَْلٗكُرَقٌ -23 ُّٗلُؾ َد َُ َوَؼٌ      َد ًْٖؽ َْ اقؽَّ ُٗ اقظَّ٘ؽَؿا ُْٗر ُى٘فَتٖؿ  اقَبـــــــ

ػعاتػططاظيػاضصضطاتػاآلتغظػ:

 جدّ : اشتدّ .        ِجدّهم : الَكدّ.              

ػاذرحػاضبغتػاضثاضثػواضطذرغنػذرحّاػأدبغّاػواسغّاػ.

 سٌفمدنً لومً عندما ٌشتدّ الكرب علٌهم، كما ٌُفتمد البدر فً اللٌلة شدٌدة السواد .

ػ

ػ
 .لػضضجطالػ:ػأظتػأشبّّػطنػاضػبّّػسيػزغابػاِّخالقش



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٗ٘ 

 

ػاالدتغطابػواضتحضغل

 اغسح ايبٝت ايجايح ٚايعػسٜٔ غسّسا أدبٝ٘ا ٚاؾّٝا , َعّٗسا َا ؾٝ٘ َٔ متجٌٝ ؾيٓن ٜ٪ند املع٢ٓ ايرٟ ٜسٜدٙ ايػاعس. -11ع

 ٬َسع١ : ٖرا غسح ايديٌٝ , ٚميهٔ إٔ تهتؿٞ بايػسح ايطابل املبٓطط .
حٌنها لشدة بؤسه وما ٌولعه فً أعدابه من بطش وفتن، إذا احتاج لوم الشاعر لمحارب صندٌد ٌرد عنهم عوادي الدهر فسٌذكرونه وٌفتمدونه 

وهو ٌصور نفسه بالبدر الذي ٌبعث الضوء وٌشتت الظلمة فً لٌلة حالكة السواد، وأراد أن ٌشٌر بالحلكة إلى عوادي الزمان التً تحتاجه 
 لٌشتتها.

 التذوق والتفكٌر

ِٓ -2ع ًٟا ضبب اختازى .  اخرت أسد ا٭بٝات اييت ؼٌُ ايتصٜٛس ا٭مجٌ يف ْعسى , ث  ٚضش٘ َع٨ً

 البٌت الثالث والعشرون ، ٌحمل صورة فنٌة جمٌلة ، شبه حاجة لومه له عند الشدابد كحاجة المسافر للبدر فً اللٌلة الظلماء  لٌهتدي إلى

 الطرٌك الصحٌح .

قسأ اؾٌُ اٯت١ٝ , ٚبٝٓٔ َا ٜهين عٓ٘ ٜسٜد ايػاعس ببعض ايعبازات َعاْٞ أخس٣ غري املع٢ٓ ايرٟ ٜبادز إىل ايرٖٔ َباغس٠ . ا -3ع

  ( 2008)ٚيف اي١ًًٝ ايعًُا٤ ٜؿتكد ايبدز(.      ) غتٟٛ   -دـ      ايػاعس بٗا :

 كنّى بذلن عن نفسه وحاجة لومه له عند تعّرضهم لألخطار لموته  وفتكه وبطشه. 

 ٜأتٞ :ُعد إىل ايكصٝد٠ ٚسٓدد ع٢ً َٔ تعٛد ايطُا٥س اييت ؼتٗا خط يف َا  -8ع

  لوم الشاعر . دٗدِٖ  :

 عٓبس ايػاعس عٔ غٗست٘ ٚذٜٛع صٝت٘ يف َٛضعني َٔ ايكصٝد٠ : -14ع )ص(

 سٓدد أسد ٖرٜٔ  املٛضعني. ) مٓت ؼدٜد املٛضع اٯخس يف ايبٝت ايجايح عػس ( . -أ

 البٌت الثالث والعشرون .

ػدؤالػوزاريػ

 2008غتٟٛ 
 اضبط سسف اؾِٝ يف ن١ًُ ) دٓدِٖ( ايٛازد٠ يف ايبٝت ايطابل . 

 الكسرة .

ػأدئضظػإضاسغظػ

 مَب غب٘ ايػاعس ْؿط٘ ؟ -1 )ص(

 بالبدر الذي ٌُفتمد فً اللٌلة الظلماء .

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ : -2
 سٌذكرنً : ذكر .       جدّ : جدد .

  



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌ٘٘ 

 

ًَْفَفا َتَيّسٖط ٖقا ٗأَقاٌس َوَقْشُك -24 ُْٗر ٖقَفا        َب ًَْك َدْوَن اقِص       اقٖؿْبــــــــــُر ٖأِو اقَعاٖقَؿ

ػعاتػططاظيػاضصضطاتػاآلتغظػ:

 الصدر : الرباسة .              العالمٌن : الَخْلك كله .

ػاذرحػاضبغتػاضرابعػواضطذرغنػذرحّاػأدبغّاػواسغّاػ.

 ّل نمبل التوّسط؛ فإّما أن نكون أسٌاد العالم ، أو ٌكون الموت خٌراً لنا سإال إضافًٌفتخر الشاعر بمومه لابالً: إنّنا لوٌم 

ػدؤالػإضاسيػ

 مَب ٜؿتدس ايػاعس يف ايبٝت ايطابل ؟

 ٌفتخر بمومه وٌرى أنّهم ّل ٌمبلون التوّسط ؛ فإّما أن تكون لهم السٌادة أو الموت خٌٌر لهم .

 

ًَْفا َتُنْيُن -25 َٕٖب َوَمْك      ُقٗفْيُسَفا امٖلَعاَقٌ َؼٌ َعٖؽ َْ َخ     امٖلْنـــــــُر ُىْؽَؽَنا ٖقْؾ احٖلْسفا

ػعاتػططظىػاضصضطاتػاآلتغظػ:

 تهون :  ترخص .       المعالً : الرفعة والشرؾ .    الَمهر : ما ٌدفعه الزوج إلى زوجته بعمد الزواج .

ػ(ػ8002واسغّاػ.ػػػػػ)ذتويػػاذرحػاضبغتػاضخاطسػواضطذرونػذرحّاػأدبغّاػ

نبذل أنفسنا رخٌصة فً سبٌل تحمٌك طموحنا ووصولنا إلى المكانة التً نرٌد؛ فالذي ٌخطب المرأة الجمٌلة ٌرخص لدٌه كل ؼاٍل من مال 
 وؼٌره فً سبٌل الحصول علٌها. 

ػاضتذوقػواضتغصغر

 دي١ٌ مبٛاضع َٔ ايكصٝد٠ ع٢ً َا ٜأتٞ : -1ع )ص(

 ؾدس َع تٛاضع. -ب

 البٌت الخامس والعشرون .

ػ



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٙ٘ 

 

ػدؤالػوزاري

 2008غتٟٛ  
  أٜٔ ػد أضًٛب ا٫يتؿات يف ا٭بٝات ايج٬ث١ ا٭خري٠ ؟

 فً تنمّل الشاعر بٌن ضمٌر المتكلّم المفرد )سٌذكرنــً لومً..( والضمٌر )نحن( لجماعة المتكلّمٌن.

ػأدئضظػإضاسغظػػ

 َا َؿسد ن١ًُ ) املعايٞ ( ؟ -1

 َمعالة .

 ٚٓضض ايصٛز٠ ايؿ١ٝٓ يف ايبٝت اـاَظ ٚايعػسٜٔ . -2

 شبه تمدٌم النفوس فً سبٌل الرفعة والشرؾ، كمن ٌمدم المهر الؽالً للحسناء .

 ٖات درز ايهًُات اٯت١ٝ : - 3

 تهون : هون .    المعالً : علو .     نفوسنا : نفس .    الحسناء : حسن .    ٌُؽله : ؼلو . 

 

ٌٓ عٓٛإ َُٓٗا َطُٕٛ ا٭بٝات اييت تٓدزز ؼت٘. -9ع  قٓطِ ايكصٝد٠ إىل عٓاٜٚٔ ؾسع١ٝ , ميٓجٌ ن

 تّم وضع كل عنوان فرعً فً مكانه .

 ُعد إىل ايكصٝد٠ , ٚأغس إىل َٛاضع ايؿدس ؾٝٗا -12ع

 ( ٕٕ – ٕٔباستثناء )  ٕ٘إلى البٌت  ٖٔمن البٌت 

 

ٕٓ أبا ؾساع بكٞ يف ا٭ضس َد٠ ضبع ضٓني تكسّٜبا : -4ع  بايٓعس إىل ظسٚف ايكصٝد٠ ايتازى١ٝ , ْس٣ أ

 َا ايرٟ دؾع ضٝـ ايدٚي١ يف زأٜو إىل َجٌ ٖرا ايتباط٪ يف اؾتدا٤ ابٔ عُ٘؟ -أ

 ٌة، أو ٌنالون من أبً فراس  حتى ّل ٌظن الروم أن سٌؾ الدولة مهتم به فٌؽالون فً طلب الفد
 وٌمتلونه لٌنالوا بذلن من سٌؾ الدولة.

 

  ملاذا آتِٗ أبٛ ؾساع ابٔ عُ٘ مبذاؾات٘ ٚايتٓهس ي٘ ؟ -ب

 ذلن بسبب طول المدة التً لضاها فً األسر دون محاولة جادّة ّلفتدابه كما ٌعتمد.



 

 ٘ق قك أن ترتؿ4ٌ٘ 

 

ٕٖ أضًٛب ا٫يتؿات ٜعين َػاٜس٠ ايػاعس يف  -5ع اضتدداّ ايطُا٥س ٚايتٓكٌ بٝٓٗا , نُا ايتٓكٌ بني املداطب ٚايػا٥ب إذا عًُت أ

 َج٬ٟ , ؾٌٗ ػد ذيو يف ايكصٝد٠ ؟ َجٌ إلدابتو .

فً  إن أسلوب اّللتفات ٌكمن فً استخدام الشاعر ضمٌر المتكلم فً األبٌات الثانً والثالث والرابع ثم انتماله ّلستخدام ضمٌر الجمع للؽابب
 ر والواحد والعشرٌن والثالث والعشرٌن.األبٌات التاسع عش

ِٓ أدب عٔ ا٭ض١ً٦  -12ع بعد دزاضتو ايكصٝد٠ ٬َٚبطاتٗا َٚا اْدزز ؾٝٗا َٔ عٛاطـ , ؽٌٝٓ أْو أبٛ ؾساع اؿُداْٞ , ث

 اٯت١ٝ :

 ّل .        قـ ضٝـ ايدٚي١ ٚتباط٦٘ يف ؾدا٥و؟ٌٖ نٓت ضرتض٢ عٔ َٛ -أ

 شَّٓا ٜصٌ إىل ضبع ضٓني؟ٌٖ ٜدّٚ إصسازى ع٢ً َهاتبت٘  -ب

 نعم، حتى أصل إلى حّرٌتً .

 

 ٌٖ ضتًذأ يف َهاتباتو إىل ايتًُٝض أّ إىل ايتصسٜض؟ ؾٓطس إدابتو. -دـ

 إلى التصرٌح ؛ ألوّضح له أّن للحساد والوشاة مصالح شخصٌّة جعلتهم ٌفسدون ما بٌنً وبٌنه، وألبّرئ نفسً أمام سٌؾ الدولة  .

 َٛضٛع يف قصٝدت٘ , ؾٌٗ تس٣ أْ٘ نإ وطٔ ايتد١ًص يف تٓكً٘ بٝٓٗا؟ تٓاٍٚ ايػاعس غري -17ع

ًّ بالرؼم من تنكر ابن عمه له، ثم ٌعرض  نعم، هنان ما ٌسمى بخٌط  نفسً ٌربطها معاً بشكل أو بآخر، فهو ٌشكو حال السجن ولكنه وف

 اً معاً .بعض الموالؾ فً حٌاته كشواهد دالّة مفتخراً بنفسه ولومه ونجد كل ذلن مترابط

ػشضاغاػضعوغظػ

 : اضبط أٚاخس املؿسدات اٯت١ٝ -1

 َمذَلَّة                         )َري١( يف ايبٝت ايعاغس. -أ

ٌُْرهما                  )خريُٖا( يف ايبٝت ايعػسٜٔ. -ب  َخ

 نفوُسنا.    )ْؿٛضٓا( يف ايبٝت اـاَظ ٚايعػسٜٔ. -دـ

 سسٚف ايصٜاد٠ يف ا٭ؾعاٍ اييت ؼت نٌ َٓٗا خط يف َا ٜأتٞ : بٝٓٔ َا تؿٝدٙ -ٕ

 ٌٖٚ ٜتذاؾ٢ عٓٓٞ املُٛت ضاع١ٟ         إذا َا ػاؾ٢ عين ا٭ضُس ٚايٓطٗس -أ

 .التدرٌج

 ؾ٬ تٓهسٜين إْين غري َٓهس           إذا شيت ا٭قداّ ٚاضتٓصٍ ايٓصُس -ب

 .الطلب

ُٔ َٔ َبِعض٢ ايٛؾا٤ يو ايَػِدُز   سؿعُت ٚضٖٝعٔت املٛد٠ بٝٓٓا         -دـ  ٚأسط

 التكثٌر والمبالؽة.



 

 ٘ق قك أن ترتؿ6ٌ٘ 

 

 قرٚف .           -3

 قرٚف . -4

  بٝٓٔ املٛقع اإلعسابٞ يًذٌُ اييت ؼت نٌ َٓٗا خط يف َا ٜأتٞ : -٘

 تهاد تط٤ٞ ايٓاز بني دٛامٞ                 إذا ٖٞ أذنتٗا ايصباب١ ٚايؿهس  -أ

 الفعلٌة فً نصب خبر كاد.)تضًء النار( الجملة 
 

 ٚمٔ أْاْع ٫ تٛضط بٝٓٓا        يٓا ايٖصدُز دٕٚ ايعاملنَي أٚ ايكرُب -ب

 )ّل توسط بٌننا( الجملة اّلسمٌة فً محل رفع صفة.
 

ِٔ      ؾكد ٖدّ اإلميإ َا غٝٓد ايهؿُس -دـ  ؾإٕ ٜو َا قاٍ ايٛغا٠ٝ ٚمل ٜه

 فً محل جزم جواب الشرط .

 

 املعادِ ٚتبٝٓٔ املاد٠ ايًػ١ٜٛ يًُؿسدات اٯت١ٝ : ُعد إىل أسد -6

 ٌستفّزها : فزز .                الّردى : ردي .                 شٌمتن: شٌم .

 قرٚف. -7

 قرٚف.  -8

ٌَٓ ايبٝت ايجايح عػس, ٚؾٓطس ضبب نتاب١ ) ٜاب١ٓ ( إ٥٬َٟٝا ع٢ً ٖرٙ ايصٛز٠ . -9  تأ

 وصل تحذؾ ألفه.ألّن المنادى إذا بدأ بهمزة  

ٌمكنكم اّلستفادة من خالل متابعة صفحتً على الفٌسبون وهً صفحة تفاعلٌة مع الطالب تستطٌعون من 
بالؼة  –نحو وصرؾ )  خاللها التواصل معً وطرح األسبلة بشكل مباشر إضافة إلى أنّنً ألوم بتنزٌل أسبلة

 ( بشكل ٌومً مع حلّها والتعلٌك علٌها .
 https://www.facebook.com/maherarabicتوجٌهً مهارات اّلتصال        

 https://www.facebook.com/profile.phpالصفحة الشخصٌة : ماهر أبو بكر 

 

 

 

 ضذاػ؛اضططلػاضصاضّّوضصنػدطظػشبورظاػبزغادةػطداحظػ ض،ػدطظػبغوتظاػبزغادةػطداحظػاِّر

 "َوتَزوَُّدواػَسٔإنَّػَخغَرػاضزَّاِدػاضتَّػَوى“

https://www.facebook.com/maherarabic


 

 ٘ق قك أن ترتؿ1ٌ٘ 

 

            اضَغْحُصػاضطِّبؼيُّػػَشْبَلػاضزََّوأج                   

 ;)ٌٔ ًُْفْيَم ـَ )َباقَعْصِر اجَل ًَْي ُٗ اق ًُْشُم اقَبَشِرِى ُٖ اقَعْصِر اقََّلْن َتَع ًَ َٕ٘يٍٖ اأٗلْوٖقَ َؼٌ َتُروُؼ َبْعُض اقِفاِس َتْسَؿ ّٗ اخٗل ـِ، ُىَع ًُْفي ـَ اجَل ـَ اإِلْقَساِن أْسُر َقٖأِن ا٘كَتَشا

ًَْفاَتَم، َوَتْشَؿًِق ُوُديَد ُمْذَتَؿٍغ َخاٍم َمَك اأٖلْمــراِض َوا ًَُؿكُِّفُم َمَك اقِتَشكُِّؾ َبَذ َِّٕرْىِق اقََّلن َس ُُ َبُؿْشَكالَت قِتَشّيَلاَت، َواقِتَيّصِل ِإٖقَ ُسٗؽْيٍم اق َخاِص

ًَْم اقَبْصَؿ َُ ُمَتَئسَط ُعْؿِر اإِلْقَساِن. ٖؼْضاًل َعِؿا ُتْضَف ْٗ َتْسَؿُح َبـِإٖطاٖق َُ، ٖأْو َوَساََّل ٖؾ ًُْخْيَخ َُ َصاَسَبَنا، اقِش ٍَُٗ ُتَعٔبُر َعْك َشْخَصًِ ُُ ٖؼِرْى ُٗ َمْك ُخُصْيَصًِ ًِ ُٗ اقِيَراَث

َّٗم  َبَنا َع ُٖ امٗلسََِؿاٍٖ )َوُىْسَت ًِ َُ; ِإْذ ِإٍن امٖلاِدٍٖ اقِيَراَث ًُ D.N.Aٖؽَ َت٘ؽٖك اقِشْخَصًِ ُُ َتْشَؿُل ٖقْؿَش ُُ َخاِص ٕٖاٖؾ َُ َب ٌَ َبَؿْفِزٖق َُ، َل َُ اخٖلالَىا احٖلًِ ( امٖلْيُدْيَدٍٖ َؼٌ ٖأْقِيَى

 ْٗ َُ اأٖلْمَراِض اقََّتٌ ٖؾ ًِ ًَْرٍَ َسًَاَتَم، َوَقْيَع َُ اقِتٌ َتْعَؿُل َبَنا ُمَيَعْك َس ًِ ٌّ اآلَن َؼٌ ٖطِرْىَؿَم َقٖفْنِؾ اآلَق ّٕٖيُر اقَع٘ؽَؿ ًُْبُم َؼٌ امٗلْسَت٘ؿَبِل. َواقِت َُ َتٖفاُعِل ُتَص ًِ ًَْف ٔرَثاُتَفا، َوٖك

ُٖ اقُيُصيِم ِإٖقَ اق ًِ ًِاَتَم ِإْمٖكاَق َُ َلَلَه امٗلَئرَثاَت َمعًا، َوَىْشَؿُل َلَلا َؼٌ ٖط ٖٕ ـَ اخٖلِرْى ًُْب اإِلْقَساَن، َعْك ٖطِرْىِق ا٘كَتَشا ٖفْنِؾ اقٖكاَمِل َقٖأْسباَب ُمْعٖظِؾ اأٖلْمَراِض اقََّتٌ ُتَص

ًَْفاَت َؼٌ اإِلْقساِن، َوَما َتْشَؿٗؽُم َمْك َدٖقاََّل  ًَْب اجَل ُٗ َبَم َوْصُػ َتْرَت ـٌ ُى٘ؿَص َُ، َوُلَي َم٘فُنْي ًِ ًَْف ػَوَعالَماُت.اجَل

ًِْك ٖأٖق ٌِ اإِلْقَساِن َقْشَي َتْشَس ٍٗ َؼٌ َسْع َٗ ًْ ٌَ امٖلَفاَؼُل اقَيَس َْ ٖأْو ٖأْبَشاُثُنْؾ َل َٗاَتَنا ـــ ْؾ َتٗكْك َدَراَساُت اقُعٖؽَؿا ْٗ ٖؾاَمـــَت امٗلْذَتَؿَعاُت ـــ َسَسَب ُمْعَتٖؿ ْدًَاِم امٗلْسَت٘ؿَبِل، ٖؼٖؿ

ٌٔ، َو َُ اقِضْعَػ اقِيَراَث ًَْنا ِإَبُؿٖؿاَوَم ٍََٗ َؼ َُ امٗلْعَتَؿ ًِ َُ اقَع٘ؽَؿ ُٗ اأٖلْسَؽَش َُ َبامٗلَئرَثاَت، َوٖكاَن ٖأَس َُ اأٖلْمَراِض َذاَت اقَعالٖؾ ُُ ُمَشاَرَب ُُ َوَسِرْىِرِى َْ ٗؼُشْيَصاُت َمْخَبِرِى ْدَرا

َٗ ٌٔ ٖؾْبَل اقِزَواِز، َبَن ِّٔب ـُ َباقٖفْشِص اق َِٗدٍُ، َوُلَي َما ُىْعَر ًِْك ُمَصُمَش ُٗ اقِزْوَد ْٗ َىٗكْيُن ٖأَس َُ اقََّتٌ ٖؾ ََٗى َُ ٖأِو اأٖلْمَراِض امٗلْع ًِ َٗ َبْعِض اأٖلْمَراِض اقِيَراَث َْٗى ابًا ـَ َتْش

َُ َو اْسَت٘ؿَراِرَلا ُمْسَت٘ؿَباًل، ِإ َُ احٖلًَاٍَ اقِزْوَدًِ َْٗىًٗا َقـِإَداَم َٗ ٖأ٘طٖفاَقِنَؿا.َبَنا، ٖأْو َساَماًل ٖقَنا، َوُتَشكُِّل َتْن ػَذا َما ٖظَنَرْت َلَلَه  اأٖلْمراُض َعْف

ٌٔ َق٘ؽٖفْشِص َتْخَضُغ اقََّتٌ اأٖلْمَراُض ٖأِما ِّٔب ٌَ اقِزَواِز، ٖؾْبَل اق َِٗدٌٍ ٖؼِن َُٗد َؼٌ ُمَش ـُ َع ـِ ٖؼ٘ؿِر َمْجَل َمْفَنا، َشاٍَّغ َمْعُرْو ـَ امٗلَتَئسَط اقَبْشِر َد  امٖلْعُرْو

ًَا،َباقِج ًْؿ ـِ َوٖؼ٘ؿِر الَس ِٗ ٌٔ، اق ـَ َوَمَرِض امَلْفَذَؽ ْز ـِ َق ِٗ ٌٔ اق ـَ اقِيَراَث ًَا، امٖلْعُرْو ًْؽ ًُْؿْيَؼ ُُ َذاَت ٗأْخَرِ َوٖأْمَراٍض َباهَل اٖؾ ٌٔ، َباقِتَخؽَُّػ َعٖؽ َُ، اقَع٘ؿَؽ ًِ  َوامٖلْفُؽْيَق

ٍَ َوَق٘ؿِص ًَْر ٌُ. ٖأْمَراٌض َوٗكؽَُّنا اقِتٖفّيِم، َخَؿ ًِ ٌَٗد َوُلَفاٖف ِوَراَث َُ اأٖلْمَراِض َمَك َع ََٗى ٍَ امٗلْع ََٕر ِْٗز، َمْجَل: اخٖل َتَناَباَت اإِلى َٗ َوا٘ق َُ اقٖكَب َُ، امٗلْزَمَف  امٗلَتَفٔيَع

َُ َواأٖلْمَراِض ًِ َُ اجَلْفَس ًَالِن. ٖكاقٔسَفـَؽِس امٗلَعؿَِّؿ ػَواقِس

ٌٔ اقٖفْشِص ا٘ؾَتَصاَر ِإِن ِّٔب َُٗد َعٖؽَ اقِزَواِز ٖؾْبَل اق ِقَؿا اأٖلْمَراِض، َمَك َع َُ َعٖؽَ َىُعْيُد ِإ ٖف َُ اقٗك٘ؽ َُ امٖلأدِى اَلٖظ َْ اقَب َُ، اقٗفُشْيَصاَت َلَلَه َمْجِل َقـِإْدَرا ًِ ِّٔب  اق

ُُ َعَؿِل َؼٌ َى٘كُؿُك اأٖلْمَجَل احٖلِل ٖأِن اْٖخَتَصاِم ٖأْلُل ٖؼاْرَتٖأِ َق ًَْز َت٘كٗفُل ُمَياَز َُ اأٖلْمَراِض َبْعِض َعٖؽَ اقِتْرَك ًِ َٕٖؿَتَفا، َؼٌ احٗلُضيِر َذاَت اقِيَراَث  َمْف

ُُ  ِإْمٖكاَقاُت َوَضْؿَك ُُ، َمأدِى ـَ َمَعَنا َىْضَؿُفْيَن َمْعٗؿْيٖق َٗ ـَ َع ًَْك ُعُزْو ََٗم ٘ؿ َْ َعْك اقِزَواِز َعٖؽَ امٗل ٌٔ اقٖفْشِص َلَلا ِإْدَرا ِّٔب َؿا ،اق ُم َق  َوَعَياَؾَب آَثاٍر َمْك ٖق



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٓٙ 

 

;ُُ ًَْؿ ًْا ا٘ؾَتَصاَدْىا َوَخ ًـْا، َواْدَتَؿاَع ُٗ َوَصٔش ٖف َُٗلا اقََّتٌ ٖؼاقِت٘كـَؽ ُٗ امٗلْذَتَؿُغ َىَتٖكِب َف َُ َوَخِزْى ٖق ِْٗو ًٍْر ٖأ٘كَجُر اأٖلْمَراِض، َلَلَه َعالِز َؼٌ اق ًَْػ َمْك َبٖكَج  َتٖكاَق

َُ َْ ٖطِرْىِق َعْك ْفَنا،َم اقِيٖؾاَى ٌٔ اقٖفْشِص ِإْدَرا ِّٔب ػاقِزَواِز. ٖؾْبَل اق

ُٖ ٌُ اْسَتَؿاٌٖت َوَثِؿ ًَاِر ٖؾاََّؿ اْقِن ـِ ٖأِو اأٗلَسِر، َبْعِض َب َٗا ٍَ َساِم َؼٌ اْسَت٘ؿَراِرَلا، اْقَع اَد َٗٔد ٖأْن َش٘أَقَم َمْك َمِؿا َمِرْىٍض، َط٘فٍل َوٖق ُٖ ُىَن ًَ ْف  َؿِغامٗلْذَت َب

،ُٖ ًِ ٍَ َعْك ٖؼْضاًل اأٖلَساَس ـَ  ُشُعْيٍر َمْك َى٘ؽَؿُسْيُه ٖأْن ُىْؿَكُك َوَما ٖأْقٗفَسِنْؾ، امٖلْرَضَ َمَعاَقا ـِ ٖأ٘ؾَراَقِنؾْْ َعْك َباْٖخَتال َٗ ٍَ َوَع َْٗر  ٖأِو ُمَذاَراَتِنْؾ، َعٖؽَ اقٗؿ

ََٕراِرَلْؾ ِؾ  َقَتَذّرِع اْض ٖق َُ َتَق٘ؽَعالَدا اخٗلُضْيِع ٖأ ًِ ٍَ امٖلَرَض ِٗ َِٗ امٗلْؿَت ٍَ; َم ًَا ـَ ٖؼَؿَك احٖل ًَا َمِرْىَض ٖأِن َمَجاًل امٖلْعُرو ًْؿ َُ ِإٖقَ َىْشَتاُز اقِجالَس ًِ  َق٘ؿِل َعَؿَؽ

ـِ َقَخالَىا ِٗ َْ اق ًٍ احٖلْؿَرا ًِْك، ٗكِل َمِر ْسُبْيَع ُُ( َعالَداُت َوِإٖقَ ِإ ٍَ )َقاِزَع َٗ َقَؿاِد َْٗى ـِ اجَلْسِؾ َمَك احٖل َٗا اْسَتْخ ُُ ِإَبٍر َب َٗ َتْشَت  ُتْزَرُع َخاِص ًْا اجَل٘ؽ  َىْيَم

ُُ، َوَقَساَعاُت ًَّراُت َتَشّيَلاُت ُسُصيَم َىْعَفٌ اقَعالَداَت َلَلَه َعْك َواقِتَخؽٌِّ ٖطِيْىٖؽ ـِ َؼٌ َوَتَؽ َُ َوَتٖأّخَر اقَيْدَم، َعٖظا ًِ  ٗأْخَرِ ُتَوُمَضاَعٖفا اقّفُؿٔي، َعَؿَؽ

ٕٖاُم ٍَ ُمْعٖظَؾ َت ػاجَلْسِؾ. ٖأْدِنَز

ـَ ِإِن َٗ ًَْس اهٖل َّ ٌٔ اقٖفْشِص َبْرَقاَمِر َمْك اقِر ِّٔب ًُْض ُلَي اقِزَواِز، ٖؾْبَل اق ََٗد َتْخَف َُ احٖلاَٖت َع ًِ ٍَ امٖلَرَض َٗ َْٗى ٍّ ٖأ٘ؾَصَ ِإٖقَ اجٖل ًِْق ُمْؿَكٍك، َس  َوَقَتْشَؿ

ـَ َلَلا َٗ ا اهٖل ِٗ ٖق ًِْغ َتَضاٗؼِر َمْك ُب ًِْغ َمْك اجٗلُنْيَد َدَؿ َُ َذاَت اجَلَناَت َدَؿ ٍَ، اقَعٖؽاٖؾ ـِ امٗلَباَشَر ًَا َِٕسَساُت َمْك اجَلَناَت َلَلَه َوَؾ ُُ، ُم ًِ  َوَوَساََّل َطٔب

ُُ ًِ َُ اقَبَراَمِر َعْبَر ِإْعالَم َُ، اقِتْيَعِيِى َِٕسَساَت َواإِلْرَشاَدِى َُا َوامٗل َُ َواجَلَناَت قِتْرَبِيِى ًِ َُ اقَيْعَظ ًِ َف ْٗٔى َُ َباأٖلْدواِر َواق ـُ اقِشْخُص َوَىْبٖؿَ َبَنا، امٖلُفْيٖط َٗ  امٗل٘ؿ

ـُ ُلَي اقِزَواِز، َعٖؽَ ََّر ًُْس َواقُعْفُصُر اأٖلَلّؾ اق َّ َُ، َلَلَه َؼٌ اقِر ًِ ٍَ، اقِتَبَعاَت َىَتَشِؿُل اقََّلن َوُلَي اقَعَؿَؽ ٌْ امٖلِرْىَر ـِ َرُداًل ٖأٖكاَن َسَيا ًٍ; ٖأ  َعٖؽَ َتٖؿُغ ِإُذ اْمَرٖأ

ُٖ َعاَتَؿِنَؿا ًِ ُْٕوَق ـَ َمْس ُُ اقِتَصّر ٍَ ٖطِرْىِق َواْخَتَصاِر َوَتَبّصٍر، َبَش٘كَؿ ْٗ اقََّتٌ امٗلَعاَقا ُِٗر ٖؾ ُٕ٘عَنا ٖقُنَؿا ُىٖؿ ًٍ ٖؾ  ِإْلَؿاِم َساِم َؼٌ َباقِشْيَف، اْمَتالََّنا َر٘غَؾ ُسٖفا

َْ ٌٔ اقٖفْشِص ِإْدَرا ِّٔب ـِ ٖؾْبَل اق َٗا ػاقِزَواِز. َعٖؽَ اإِل٘ؾ

ٌُ، اقِزَواَز ِإِن ٌُ، َواإِلْقَذاَب َقْعَؿ َٗ َقْعَؿ ًْ َُ َبٖأْسَباَب اأٖلْخَل َوَتْرٖف اإِلْلَؿاَم ٖأِن َب ْٗ اقِيٖؾاَى ُُ، ِإٖقَ ُىَشٔيٗقُنَؿا ٖؾ ًْ ٖؼال َق٘ؿَؿ ِن ٌٗ َفِكَىْسَت َْ ٖأَس  اقٖفْشِص َبِإْدَرا

ٌٔ ِّٔب ًَْك َر٘أِن َعٖؽَ َواحٗلُصْيِم اقِزَواِز، ٖؾْبَل اق ٌٔ اقٔسٔرٔن امٗلْخَتٔص ًِْك َواقِشْخَص ًِْك; َقؽِزْوَد ًِ ٖأِن امٖلْعَف ًٌْل َذَقٖك َق َُ ٖكَف ٍَ َبِإَداَم َْ ًِْش َلَفا  اأٗلَسِر َواْسَت٘ؿَراِر اقَع

ًِْك َوُىْؿكُِّك َؿَعاَت،َوامٗلْذَت َْ َمْك اقِزْوَد ٕٖا ْع َُ احٗلٔب َمْك َسؿَُّنْؾ ٖأ٘طٖفاَقُنَؿا ِإ َُ َواقٔرَعاَى ًَ َُ، َواقِتْرَب ٗأ امٗلَتَياِزَق  َواقِتَيّتِر امٗلَشاَسَفاَت َعِك َباأٗلَسِر َوَىْرَب

ٌٔ ٌٔ اقِف٘فَس ْٗ اقََّلن َواْٖدَتَؿاَع َٕٔدن ٖؾ ػاأٗلَسِرٔن. اقُعْفَػ ٖأْشٖكاِم َٖٗأَس ِإٖقَ ُى

َْٗىِر َوَمَك ُٖ ٖأِن َباقٔل٘كِر اجٖل ُٖ اقِشِرْىَع ًِ ْؾ َذَقٖك، َعٖؽَ َسِجْت اإِلْسالَم ٖق ُٖ ُتْؽَفِل َو ًُْر ٖؼُنَفاٖف اجٖلاَقَب، َبَنَلا اقَعَفاَى ًِْك َمَك اقٖكَج  اقٗؿْرآِن آىاَت َؼٌ امٖلَضاَم

ًُْر اقٖكِرْىِؾ ًٍُك ٍٖاَتَفا ٗؾِرِىَوُذٔر َمْك ٖأْزَواَدَفا َفا َلْب ٖقَفاَك َىٗؿيٗقيَن َربَََِواقٍَٖلْى) َتَعاٖقَ: ٖؾاَم امٖلَعاَقٌ، َلَلَه ِإٖقَ ُتَش ُٖ ٖأِن َىْعَفٌ َمِؿا ، 74ٚ( ٚسيرٍ اقفرؾان ٖأْع  اقّلٔرِى
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َُٗر ٍّ اْسَت٘ؿَراٍر َمْص ٍّ َق٘فَس ًَاَت ًُ ٖكاَقْت ِإْن َوَس ًَْؿ ًٍ، َسَؽ ِْٗر ُمَعاٖؼا ُْ َمْفَبَغ َتٗكْيَن ٖأْن ُىْؿَكُك َما َبٖؿ َٗٔر ِإَذا َوَعَلاَباُت َشٖؿا ًُ َتٗكيَن ٖأْن ٖقَنا ٗؾ  ٖأْو َمِرْىَض

،ًُ َُٗلا امٖلَعاَقٌ َلَلَه َوَمْجُل ُمَشِيَل َُ اأٖلَساَدْىَح َؼٌ ٖأْىضًا َقَذ َبِيِى َُ، اقِف ـَ ِإَشاَرٍ َتْشَؿُل ِإْذ اقِشِرْىٖف ؽِتَخّي َُ، اأٖلْمَراِض َمَك ًَق ًِ  - اقؽَّمََ َرُسيُم ٖؾاَم اقِيَراَث

ًَْم اقؽَُّم َصؽََّ ًُِرْوا : -َوَسؽََّؾ َعٖؽ َٕٖفٗكْؾ َٚتَخ ُف ْقَكُشيا َق َْ ٖؼٖأ ًِْنْؾٚ، َوٖأْقَكُشيا اأٖل٘كٖفا ٖق ُٗ َمِؿا ِإ َٕكِّ ٍٖ ُى ْٕٗيَر َُ ُخ ٖق َْ َمْسٖأ َُ اقٔصٖفاَت َبْعِض ا٘قَتٖؿا ًِ ًِْر اقِيَراَث  ٖغ

،َُ ُٗٔد اّقَتٌ امٖلْرٗغْيَب ًُْق َدْفَسَم، َوَبَفٌ َق٘فَسَم َمَغ اإِلْقَساِن ٖأَماَن ُتَن ـِ َوُتَع ّٗ َْ اقِتٖؿ ُٗ اقَبَشِرٔن، َواقِرَخا ِزْى َْ ُوُدْيَد اْسَتَؿاَم َوَت ا َُ اأٖلْعَب ًِ  ُلَي اقََّتٌ اإِلْقَساَق

ػا.َعْفَن َغَفَ َؼٌ

ِؾ َىَتَسِفَ َوَسِتَ َع٘ؽ ٘ؽ ُٗ َق َْٗى ًَْفاَت َتْش َُ اجَل ُْٕوٖق َُ َعْك امٖلْس ًٍِك، َبَؿَرٍض اقِشْخِص ِإَصاَب ُٗ ٖأْو ُمَع َُ َمْعِرٖؼ ًِ ًَْف ًِْك َعَؿِل ٖك َٗ اجَل َم اقَياَس ًَْفاَت َمَغ َوَتٖفاُعَؽ  اجَل

ًَْس اأٗلْخَرِ، ُُ َمْك َقْؿَؽٗك َما َعٖؽَ احَلْرُم ِإقَّا ٖقَفا ٖق ُُ ٖأْسَؽَش ًِ ُُ َدٖؼاَع ًْٖؽ ـِ ٖكَف َٗ ٍَ َبَع َُ، احٖلاَٖت ِزَىاَد ًِ ٌّ َواقٖفْشُص امٖلَرَض ِّٔب ْٗٔرُع ُلَي اقِزَواِز ٖؾْبَل اق  اق

ًْا اأٖلْقَسُب َواقٔسالُح اقَياَؾٌ، ـِإْذِن اقِتَشّيَلاَت َو اأٖلْمَراِض َوْىٖؽاَت َقَتَذّفَب َساَق ػقؽََّم.ا َب

ػإضاءةػػ
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 :  اقفؿرٍ األوىل

ٌٔ(; َقٖأِن  ًُْفْيَم ـَ )َباقَعْصِر اجَل ُٗ اقًَْي ًُْشُم اقَبَشِرِى ُٖ اقَعْصِر اقََّلْن َتَع ـَ َتُروُؼ َبْعُض اقِفاِس َتْسَؿًَ ـَ اإِلْقَساِن أْسُر ا٘كَتَشا
ًَُؿكُِّفُم َمَك اقِتَشكُِّؾ َب َِّرْىِق اقََّلن َس َٕ٘يٍٖ اأٗلْوٖقَ َؼٌ اق ّٗ اخٗل ـِ، ُىَع ًُْفي ًَْفاَتَم، َوَتْشَؿًِق ُوُديَد ُمْذَتَؿٍغ َخاٍم َمَك اجَل َذ

ْٗ َتْس َُ، ٖأْو َوَساََّل ٖؾ ًُْخْيَخ ُُ َبُؿْشَكالَت اقِش َُ ُمَتَئسَط اأٖلْمــراِض َواقِتَشّيَلاَت، َواقِتَيّصِل ِإٖقَ ُسٗؽْيٍم َخاِص َؿُح َبـِإٖطاٖق
ًَْم  َّٗم  ُعْؿِر اإِلْقَساِن. ٖؼْضاًل َعِؿا ُتْضَف َُ َصاَسَبَنا، َوُىْسَت ٍَُٗ ُتَعٔبُر َعْك َشْخَصًِ ُُ ٖؼِرْى ُٗ َمْك ُخُصْيَصًِ ًِ ُٗ اقِيَراَث اقَبْصَؿ

ُٖ امٗلسََِؿاٍٖ ) ًِ َُ; ِإْذ ِإٍن امٖلاِدٍٖ اقِيَراَث َُ، َلD.N.Aَبَنا َعٖؽَ َت٘ؽٖك اقِشْخَصًِ َُ اخٖلالَىا احٖلًِ َُ ( امٖلْيُدْيَدٍٖ َؼٌ ٖأْقِيَى ٌَ َبَؿْفِزٖق
ًُْبُم َؼٌ امٗلْسَت٘ؿ ْٗ ُتَص َُ اأٖلْمَراِض اقََّتٌ ٖؾ ًِ ًَْرٍَ َسًَاَتَم، َوَقْيَع ًُ َعْك َس ُُ َتْشَؿُل ٖقْؿَش ُُ َخاِص ٕٖاٖؾ ٌّ َب ّٕٖيُر اقَع٘ؽَؿ َبِل. َواقِت

َُ اقِتٌ َتْعَؿُل َبَنا ُمَئرَثاُتَفا، َو ًِ َُ َتٖفاُعِل َلَلَه امٗلَئرَثاَت َمعًا، َوَىْشَؿُل َلَلا َؼٌ ٖطًِاَتَم اآلَن َؼٌ ٖطِرْىَؿَم َقٖفْنِؾ اآلَق ًِ ًَْف ٖك
ًُْب اإِلْقَساَن، َعْك ٖطِرْىِق ُٖ اقُيُصيِم ِإٖقَ اقٖفْنِؾ اقٖكاَمِل َقٖأْسباَب ُمْعٖظِؾ اأٖلْمَراِض اقََّتٌ ُتَص ًِ َُ  ِإْمٖكاَق ٖٕ ـَ اخٖلِرْى ا٘كَتَشا

َُ، َوُلَي  ًِ ًَْف ًَْفاَت َؼٌ اإِلْقساِن، َوَما َتْشَؿٗؽُم َمْك َدٖقاََّل َوَعالَماُت.اجَل ًَْب اجَل ُٗ َبَم َوْصُػ َتْرَت ـٌ ُى٘ؿَص  َم٘فُنْي
ػعاتػططظىػصلػصضطظػطّطاػغأتيػ:

 تروق: جذرها )روق(، تُعِجب.              
د خصابص معات وحدالجٌنوم: الجٌنات،  ًّ وراثٌَّة موجودة فً الكروموسوم تحدِّ  .                   ٌَّنة للكابن الح

 فضالً: إضافة.                               
 تضفٌه: تكسبه.                     

 فرٌدة: نادرة.                  
ؾ على األفراد  ( DNA )تحلٌل منالبصمة الوراثٌة:   .  لعٌِّنات أنسجة أو سوابل الجسم ؛ للتعرُّ

 بمثابة . بمنزلة :
 الموروثات: هً الجٌنات التً تنتمل من الزوجٌن إلى األبناء. 

 طٌّاته : نواحٌه وجهاته . 

ػ؟ػاِّوضىػضضغػرةػاضرئغدظػاضغصرةػطا

 العصر الجٌنومً والمادة الوراثٌة .

ػواضتحضغلػاالدتغطاب

 اٯت١ٝ: ا٭ض١ً٦ عٔ أدب ايٓص, ؾُٗو اىل اضتٓادٟا - 1ع
 اٯت١ٝ: املؿاِٖٝ د٫ي١ بني أــ

 وتحدٌدها. الوراثٌة األمراض أو الوراثٌة الصفات بعض عن المسإولة الجٌنات على التعرؾ هو اؾ١ٝٓٝ: اـس١ٜٛ ــ )ص(

 .هو مفهوٌم ٌُمصدُ به وصُؾ ترتٌِب الجٌناِت فً اإلنسان، وما تحمله من دّلبل وعالماتأو نؤخذ الجواب حرفٌاً من النص : 
 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖٙ 

 

 الوراثٌة الصفات بعض حمل عن المسإولة وتلن وطبٌعتها البشرٌة الجٌنات أعداد فٌه اكتشفت الذي العصر هو :اؾَٝٓٛٞ ايعصس ــ

 المورثات. هذه من الوراثً المرضً واّلستعداد

 اٯت١ٝ: بايعبازات املكصٛد ٚضض -2ع

 اؾ١ٝٓٝ". اـازط١ انتػاف طسٜل عٔ ا٭َساض َععِ أضباب يؿِٗ إَها١ْٝ "ٖٓاى ــ دـ )ص(

 األمراض. بعض أسباب فهم إمكانٌة فً تسهم وعالمات دّلّلت لها اإلنسان فً الجٌنات ترتٌب طرٌمة معرفة إن

 ع٢ً بٗا ٜٚطتدٍ صاسبٗا غدص١ٝ عٔ تعرب ؾسٜد٠ خصٛص١ٝ َٔ ايٛزاث١ٝ ايبص١ُ تطؿٝ٘ عُا ؾط٬ " ايٓص: يف ٚزد -3ع

 ايػدص١ٝ". تًو
 )ايبص١ُ(. ن١ًُ اضتدداّ َٔ املساد ٚضض أــ

 المتشابهة. التوابم حتى اثنان فٌها ٌتشابه وّل البشر كل عن وتمٌزه شخص كل فً الفرٌدة الخاصة العالمة هً البصمة
 

 ايعباز٠؟ يف بايؿسٜد٠ اـصٛص١ٝ ٚصؿت ملاذا ــ ب
 لها. مثٌل ّل متناهٌة دلة وفٌها مماثل أو شبٌه دون ألنها

 

 صاسبٗا؟ ١غدصٝ ع٢ً ايبص١ُ بٗرٙ ٜطتدٍ نٝـ ــ دـ
 الراٌبً. العامل أو النووي الحمض فحص من به نسمع ما وهو اإلنسان على التعرؾ ٌتم بها
 

 صاسبٗا. غدص١ٝ ع٢ً ايبص١ُ بٗرٙ ْطتدٍ إٔ ؾٝٗا ميهٔ سٝات١ٝ َٛاقـ ٖات ــ د
 معامالت أو البنكٌة معامالتال فً التالعب مثل من أصحابها شخصٌات على التعرؾ ٌتم حٌث واعتداءات، وسرلات لتل من الجرٌمة موالؾ

 وؼٌرها. المستشفٌات

 اٯت١ٝ: ا٭ض١ً٦ عٔ يتذٝب بايٓص اضتعٔ ــ6ع

 اؾَٝٓٛٞ( )بايعصس ايعصس ٖرا املدتصني بعض تط١ُٝ ضبب بني ــ دـ )ص(

نه الذي الطرٌك فً األولى الخطوة ٌُعدّ  الجٌنوم، أحرؾ اإلنسان اكتشاؾ ألن  بجٌناته. التحكم من سٌُمّكِ

ػواضتغصغرػاضتذوق

 ايتعبريٟ: اؾُاٍ َٛاضع تبٝني يًٓص, اؾُايٞ ايترٚم َعاٖس َٔ – 1ع
 اٯت١ٝ: ايعباز٠ يف ايؿ١ٝٓ ايصٛز٠ ٚضض أــ

ٕٓ املاد٠ ايٛزاث١ٝ يف اإلْطإ  ٖٞ بص١ُ ٚزاث١ٓٝ خآص١ "  " إ
 وصٌة وتفرد .شبه المادة الوراثٌة بالبصمة التً تمٌز كّل إنسان عن ؼٌره من البشر كالهما له خص

 اٯت١ٝ: ا٭ض١ً٦ عٔ أدب ثِ ايٓص يف ا٭ٚىل ايؿكس٠ اىل اْعس -2ع
 ايؿكس٠؟ َٚطُٕٛ ايٓص عٓٛإ بني ايع٬ق١ َا أــ

 بالخارطة مباشرة ٌتعلك أمر وهو األبناء، إلى انتمالها وٌمكن األجٌال على مإثرة وراثٌة أمراض وجود عدم لضمان ٌجري الفحص ألن

 به. المصابٌن أو للمرض الحاملٌن لألشخاص الجٌنٌة
 

 ذيو. ٚضض ٚقاذٜس؟ أخٛازٟا هلا إٔ تس٣ ؾٌٗ عدٜد٠, ؾٛا٥د اؾ١ٝٓٝ اـازط١ ٫نتػاف ــ ب
 هذا بنتابج التحكم معه ٌستطٌعون ّل مما أو للسٌطرة لابل ؼٌر أو مثال مشّوه جٌل فٌنشؤ الجٌنات بهذه العبث إمكانٌة فً مخاطرها تكمن

 العبث.
 

 اإلْطإ؟ عُس بإطاي١ تطُض إٔ اؾ١ٝٓٝ اـازط١ ٫نتػاف ميهٔ ـنٝ ــ دـ
 الدماغ... تلؾ أو الدم لتجلّط واّلستعداد الدم وضؽط كالسكري الموت إلى المإدٌة لألمراض المسبّبة الجٌنات على بالسٌطرة



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٗٙ 

 

 تعاىل: قٛي٘ ايتٓصٌٜ قهِ يف دا٤ -3ع
٘ٔ إ٢يٜٓ) ُٔ ًٞ ِٔ ٔع َٔ  ٤ِٕٞ َٕ ٔبَػ ٛٝٛ َُا َغا٤َ  َٜٚيا ُٜٔشٝ ُ٘ ٝنِس َٚٔضَعا ٔب َٚأت ٔضُٝٓ َُا َُا  َٜ َٜٚيا  َض َٚاٞيٜأِز ايطَٓ ُٗ ُٙ ٔسٞؿٝع َٛ٪ُٚد ُٖ َٚ ُٓٞ ُِ اٞيَعًٔ  ضٛز٠ )اٞيَعٔعٝ

 255 ايبكس٠
 باؾّٝٓٛ. ٜتعًل َا يف اهلا٥ٌ ايعًُٞ ايتٛٛز بٗرا ايهسمي١ اٯ١ٜ َطُٕٛ ازبط ــ

 مثال. الجٌنٌة للخارطة المذهل اّلكتشاؾ هذا مثل إلى التوصل و والتعرؾ لالكتشاؾ السبل والعلماء لإلنسان هٌؤ هللا إن

 يف ض٤ٛ ٚعٝو ٚؾُٗو ايٓص َٚا ؾٝ٘ َٔ بٝاْات َٚعًَٛات صؼ تعُُٟٝا َٓاضبٟا َستبٟٛا مبٛضٛع ايٓص. -12ع
. ًّ  إّن العصر الذي نعٌشه هو العصر الجٌنوم

ػدؤالػإضاسي

 :ٖات درز نٌ ن١ًُ مم١ا ٜأتٞ 

وسابل  : وسل .         إطالة  : طول .                تحمٌك  : حمك .      التشوهات : شوه .        شٌخوخة : شٌخ .      اكتشاؾ : كشؾ .       
 دّلبل : دلل.             عالمات : علم المورثات : ورث .        .         خصوصٌة : خصص .     مثابة : ثوب 

 

 اقجاقًُاقفؿرٍ 

ًِْك  ٌِ اإِلْقَساِن َقْشَي َتْشَس ٍَٗٗ َؼٌ َسْع ًْ ٌَ امٖلَفاَؼُل اقَيَس َْ ٖأْو ٖأْبَشاُثُنْؾ َل ْٗ ٖقْؾ َتٗكْك َدَراَساُت اقُعٖؽَؿا ٖأْدًَاِم امٗلْسَت٘ؿَبِل، ٖؼٖؿ
َُ اقِضْعَػ اقِيَرا َٗاَتَنا ـــ َبُؿٖؿاَوَم َُ َبامٗلَئرَثاَت، ٖؾاَمـــَت امٗلْذَتَؿَعاُت ـــ َسَسَب ُمْعَتٖؿ َُ اأٖلْمَراِض َذاَت اقَعالٖؾ ٌٔ، َوُمَشاَرَب َث

َِٗد ُُ ُمَش ُُ َوَسِرْىِرِى َْ ٗؼُشْيَصاُت َمْخَبِرِى ًَْنا ِإْدَرا ٍََٗ َؼ َُ امٗلْعَتَؿ ًِ َُ اقَع٘ؽَؿ ُٗ اأٖلْسَؽَش ـُ َباقٖفْشِص َوٖكاَن ٖأَس ٍُ، َوُلَي َما ُىْعَر
ٌٔ ٖؾْبَل اقِزَوا ِّٔب ُٗ اقِزْوَداق ْٗ َىٗكْيُن ٖأَس َُ اقََّتٌ ٖؾ ََٗى َُ ٖأِو اأٖلْمَراِض امٗلْع ًِ َٗ َبْعِض اأٖلْمَراِض اقِيَراَث َْٗى ـَ َتْش َٗ ًِْك ِز، َبَن

َُ َو اْسَت٘ؿَراِرَلا ُمْسَت٘ؿ َُ احٖلًَاٍَ اقِزْوَدًِ َْٗىًٗا َقـِإَداَم َباًل، ِإَذا َما ٖظَنَرْت َلَلَه  ُمَصابًا َبَنا، ٖأْو َساَماًل ٖقَنا، َوُتَشكُِّل َتْن
َٗ ٖأ٘طٖفاَقِنَؿا.  اأٖلْمراُض َعْف

ػعاتػططظىػصلػصضطظػطّطاػغأتيػ:

 فحوصات سرٌرٌة: فحوصات تجري للمرٌض على السرٌر، وتتم بمعدّات بسٌطة كالسماعات الطبٌة .
 األمراض الوراثٌة: أمراض تنتمل من اِلباء إلى أبنابهم .  

  . آَخرَ  أمراض  تَْنتَِمُل َعْدَواها ِمْن َمِرٌٍض إِلَى إِْنَسانٍ األمراض المعدٌة : 
 امة: استمرار.إد

ػ؟ػاضثاظغظػضضغػرةػاضرئغدظػاضغصرةػطا

 مماومة المجتمع للضعؾ الوراثً بالفحص الطبً لبل الزراج.

ػواضتحضغلػاالدتغطاب
 اٯت١ٝ: ا٭ض١ً٦ عٔ يتذٝب بايٓص اضتعٔ ــ6ع

 بُٝٓٗا. ْٛعني. إىل ايصٚاز قبٌ ايٛيب يًؿشص ؽطع اييت ا٭َساض تٓكطِ أــ )ص(

 معدٌة(. وأمراض وراثٌة، )أمراض 

 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌ٘ٙ 

 

ػواضتغصغرػاضتذوق

 ايتعبريٟ: اؾُاٍ َٛاضع تبٝني يًٓص, اؾُايٞ ايترٚم َعاٖس َٔ  – 1ع
 اٯت١ٝ: ايعباز٠ يف ايؿ١ٝٓ ايصٛز٠ ٚضض أــ

  " يٝطت املٓاؾر ايٛسٝد٠ يتشطني ا٭دٝاٍ املطتكب١ًٝ" دزاضات ايعًُا٤ أٚ أعاثِٗ 
 الوحٌدة. النافذة لٌست ولكنها األمل، نور لدخول مصادر تشكل التً المطلة بالنوافذ العلماء دراسات شبه

 تكّٛ اجملتُعات مبشازب١ نٌ َا ي٘ أثس ضًيب يف دٝٓات اإلْطإ, ضٛا٤ أنإ َٛزٚثٟا أّ َهتطبٟا َٔ عٛاٌَ خازد١ٝ. -5ع
 أــ َا زأٜو يف اتؿام ْص ايعباز٠ أٚ عدّ اتؿاقٗا َع إميإ بعض ايٓاع يف فتُعاتٓا ايعسب١ٝ بصٚاز ا٭قازب؟

 زواج األلارب ٌإدي إلى ظهور أمراض وراثٌة فً األبناء؛ فاألفضل تؽرٌب الزواج.
 

ا٭ضًش١ يف اإلْطإ ٚدٝٓات٘. َدعُٟا ب ــ بني َٛقؿو  ــ َ٪ٜدٟا أٚ َعازضٟا ــ َٔ أثس بعض َا تٛصٌ إيٝ٘ ايعًِ يف فاٍ 
 إدابتو بد٥٫ٌ َٔ ٚاقع ايعصس ايرٟ ْعٝؼ ؾٝ٘.

ًّ على اإلنسان وجٌناته، ومثال على ذلن :  المنابل الذرٌّة التً ألمٌت على الٌابان كان لها أثر سل ًّ إن األسلحة المتطورة لها أثر سلب ب
 على الموالٌد .

ػإضاسغظػأدئضظ

 . دزاضات ايعًُا٤ أٚ أعاثِٗ ٖٞ املٓاؾر ايٛسٝد٠ يف ضعٞ اإلْطإ مٛ ؼطني أدٝاٍ املطتكبٌمل تهٔ  : ع١ًٌ )ص(

 . لـؤّن المجتمعات لامت ـــ بحسب ُمعتمداتها ـــ بمماومة الضعؾ الوراثً، ومحاربة األمراض ذات العاللة بالمورثات

 ايطعـ ايٛزاثٞ, ٚقازب١ ا٭َساض ايٛزاث١ٝ؟ملكا١َٚ  اجملتُعات اضتددَت٘ ايرٟ ايعًُٞ  ايط٬ح ٖٛ َا )ص(

 . الزراج لبل الطبً الفحص

 ؟ ايصٚاز قبٌ ايٛيب ايؿشص َٔ اهلدف َا )ص(

 تحدٌد بعض األمراض الوراثٌة أو األمراض المعدٌة التً لد ٌكون أحدُ الزوجٌن مصاباً بها، أو حامالً لها .

 املعد١ٜ اييت قد ٜهٕٛ أسُد ايصٚدني َصابٟا بٗا, أٚ سا٬َٟ هلا ؟ا٭َساض ايٛزاث١ٝ أٚ ا٭َساض  خٛٛز٠ َا  )ص(

 . تشكل تهدٌداً إلدامة الحٌاة الزوجٌة واستمرارها مستمبالً، إذا ما ظهرت األمراض عند أطفالهما

  : اٯت١ٝ ايؿ١ٝٓ ايصٛز٠ ٚٓضض
 قدد٠" ٚضسٜس١ٜ كرب١ٜ ؾشٛصات إدسا٤ ؾٝٗا املعتُد٠ ايع١ًُٝ ا٭ضًش١ أسد ٚنإ "

 باألسلحة. والسرٌرٌة المخبرٌة الفحوصات إجراء  شبّه

 ٖات درز نٌ ن١ًُ مم١ا ٜأتٞ :
 تحسٌن : حسن .        المستمبل : لبل .   أبحاثهم : بحث.        المنافذ : نفذ .        الوحٌدة : وحد.        دراسات : درس .

 محاربة : حرب .              المجتمعات : جمع.    ُمعتمداتها : عمد .       مماومة : لوم .      الوراثً + موّرثات  : ورث .     
 سرٌرٌة : سرر.                       فحوصات  : فحص.  مخبرٌة : خبر .           إجراء : جري .           المعتمدة : عمد.  

 استمرار : لرر.           تهدٌد : هدد .       إدامة : دوم .  محدّدة + تحدٌد : حدد. 

 اقجاقجُ اقفؿرٍ

ٌٔ َق٘ؽٖفْشِص َتْخَضُغ اقََّتٌ اأٖلْمَراُض ٖأِما ِّٔب ٌَ اقِزَواِز، ٖؾْبَل اق َِٗدٌٍ ٖؼِن َُٗد َؼٌ ُمَش ـُ َع  َمْجَل َمْفَنا، َشاٍَّغ َمْعُرْو

ـِ ٖؼ٘ؿِر ـَ امٗلَتَئسَط َبْشِراق َد ًْؿًَا، امٖلْعُرْو ـِ َوٖؼ٘ؿِر َباقِجالَس ِٗ ٌٔ، اق ـَ َوَمَرِض امَلْفَذَؽ ـِ َقْز ِٗ ٌٔ اق ـَ اقِيَراَث  امٖلْعُرْو



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٙٙ 

 

ًَا، ًْؽ ًُْؿْيَؼ ُُ َذاَت ٗأْخَرِ َوٖأْمَراٍض َباهَل ٌٔ، َباقِتَخؽَُّػ َعٖؽاٖؾ َُ، اقَع٘ؿَؽ ًِ ًْ َوَق٘ؿِص َوامٖلْفُؽْيَق ٍََخَؿ  َوٗكؽَُّنا اقِتٖفّيِم، َر

ٌُ. ٖأْمَراٌض ًِ ٌَٗد َوُلَفاٖف ِوَراَث َُ اأٖلْمَراِض َمَك َع ََٗى ٍَ امٗلْع ََٕر ِْٗز، َمْجَل: اخٖل َٗ َوا٘قَتَناَباَت اإِلى َُ اقٖكَب َُ، امٗلْزَمَف  امٗلَتَفٔيَع

َُ َواأٖلْمَراِض ًِ َُ اجَلْفَس ًَالِن ٖكاقٔسَفـَؽِس امٗلَعؿَِّؿ  .َواقِس

ػعاتػططظىػصلػصضطظػطّطاػغأتيػ:

 .إثر على كرٌات الدم الحمراءالثالسٌمٌا ) فمر دم البحر المتوسط ( : مرض وراثً ٌ
  .كرٌات الدم الحمراء الذي ٌصٌب فمر الدم اّلنحاللً أحد أنواع المنجلً: الدم فمر 

 .تخثر الدم منعه من السٌطرة على عملٌةٌخلال فً الجسم و مرض وراثً ٌسبب  : ( الهٌموفٌلٌا ) الدم نزؾ مرض
أو جزء  ٕٔحٌث توجد نسخة إضافٌة من كروموسوم  الكروموسومات صبؽوٌة تنتج عن تؽٌر فً متالزمة : ( داون متالزمة ) المنؽولٌة

 .المورثات منه مما ٌسبب تؽٌرا فً
  الحمراء. الدم كرٌات تكسٌر على وٌعمل الفول وخاصة البمولٌات تناول عن ناتج مرض التفول:
  . للعمم المسبّبة : المعمّمة

ػ؟ػاضثاضثظػضضغػرةػاضرئغدظػاضغصرةػطا

 . الزواج لبل الطبً للفحص تخضع التً األمراض

ػواضتحضغلػاالدتغطاب

 طاز١٥: ٚأَساض َعد١ٜ, ٚأَساض ٚزاث١ٝ, أَساض إىل اٯت١ٝ ا٭َساض صٓـ ــ7ع
 المنؽولٌة. العملً، التخلؾ الدم، ضؽط السكري، المنجلً، الدم فمر وراثٌة: أمراض ــ
لّ  اإلٌدز، معدٌة: أمراض ــ هري ، السُّ  المزمن. الكبد ،التهاب الزُّ
  المنؽولٌة. العملً، التخلؾ الزهاٌمر، الشلل، طاربة: أمراض -
ً  ٌكون أن ٌمكن العملً التخلؾ  أنّ  ّلحظ ) ً  أو وراثٌا  ( طاربا

ػواضتغصغرػاضتذوق

 اٯت١ٝ: ا٭ض١ً٦ عٔ أدب ثِ ايٓص, َٔ ايجايج١ ايؿكس٠ يف اْعس -6ع
 ضُٔ ٚإدخاهلا املعد١ٜ ا٭َساض إدزاز أ١ُٖٝ ؾُا أضساز, َٔ ذيو عٔ ٜٓذِ َٚا ايٛزاث١ٝ ا٭َساض ع٢ً ايٓص ٜسن١ص أــ

 ايصٚاز. قبٌ ايٛيب يًؿشص اـاضع١ ا٭َساض قا١ُ٥
 فٌه. العاللات ومتانة والمجتمع واألجٌال األسر وتماسن سالمة فً المإثرة األمراض نطاق فً  ٌمع ذلن ّلن
 

 إدابتو. ؾطس طاز٥ٟا؟ َسضٟا ٕٜٛه إٔ ميهٔ ؾٌٗ ايٛزاث١ٝ. ا٭َساض أسد ايعكًٞ ايتدًـ ٜعد ــ ب
 مإلتاً. التنفس مجرى ٌسد ما دخول أو اّلختناق أو مثال، الوّلدة عملٌة فً األوكسجٌن نمص الى ٌإدي ما حصل إذا نعم،

 اقسأ ايبٝت ايػعسٟ اٯتٞ, ثِ أدب عٔ ايط٪اٍ ايرٟ ٜأتٞ بعدٙ: - 8ع
 ٜكٍٛ ٜاقٛت اؿُٟٛ: 
ٛٚض اهلٝل َا٫ٟ أَْت  َُٛضُٜع ًٜٞؿَتٗا ٔع ِٕ أِت ٖٓٞؿظ٢ إ ٢ٔ اي ُ٘                     َٚا ع ًٔٝؿ  َُِت

أــ نٝـ تسبط بني َع٢ٓ إت٬ف ايٓؿظ يف ايبٝت ا٭ٍٚ َٚا ٚزد عٔ ا٭َساض اـاضع١ يًؿشص ايٛيب قبٌ ايصٚاز ٚؾل َا 
 دا٤ يف ايٓص ايرٟ دزضت٘؟

ه على نفسه وؼٌره  من آّلم المعاناة فً حال وجود طفل أو أكثر ألن ما ٌمبل علٌه األزواج من مخاطر ٌعد إتالؾ للنفس بما  ٌَجرُّ
 ٌحملون المرض أو ٌُصابون به وتظهر علٌهم أعراضه.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%A7%D8%AA
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 اٯت١ٝ: املٛاقـ َٔ نٌ يف زأٜو متجٌ بعباز٠ لع١ً  -11ع
 عا٥ًت٘. يف ايؿٍٛ( مخري٠ )ْكص ايدّ ام٬ٍ َسض غٝٛع أَس يًؿتا٠ خٛبت٘ عٓد غاب أخؿ٢ ــ ب

 لألبناء. تنتمل التً األمراض فً اِلخر منهما كل ٌصارح أن فٌجب خاطا سلون

 يف ض٤ٛ ٚعٝو ٚؾُٗو ايٓص َٚا ؾٝ٘ َٔ بٝاْات َٚعًَٛات صؼ تعُُٟٝا َٓاضبٟا َستبٟٛا مبٛضٛع ايٓص. -12ع
 ــ عدم إجراء الفحص الطبً لبل الزواج ٌعّرض األبناء لإلصابة باألمراض الوراثٌة .

ػإضاسيػدؤال

ٌٓ درز ٖات  : ٜأتٞ مم١ا ن١ًُ ن

ًّ : نجل .    التهابات : لهب .    المعمّمة : عمم .  شابع : شٌع .     المنجل

   اقرابعُ اقفؿرٍ

ٌٔ اقٖفْشِص ا٘ؾَتَصاَر ِإِن ِّٔب َُٗد َعٖؽَ اقِزَواِز ٖؾْبَل اق َُ َعٖؽَ َىُعْيُد ِإِقَؿا اأٖلْمَراِض، َمَك َع َُ اقٗك٘ؽٖف َُ امٖلأدِى َْ اقَباَلٖظ  َقـِإْدَرا

َُ، اقٗفُشْيَصاَت َلَلَه َمْجِل ًِ ِّٔب ُُ َعَؿِل َؼٌ َى٘كُؿُك َلاأٖلْمَج احٖلِل ٖأِن اْٖخَتَصاِم ٖأْلُل ٖؼاْرَتٖأِ اق ًَْز َت٘كٗفُل ُمَياَزَق  اقِتْرَك

َُ اأٖلْمَراِض َبْعِض َعٖؽَ ًِ َٕٖؿَتَفا، َؼٌ احٗلُضيِر َذاَت اقِيَراَث ُُ  ِإْمٖكاَقاُت َوَضْؿَك َمْف ُُ، َمأدِى  َمَعَنا َىْضَؿُفْيَن َمْعٗؿْيٖق

ـَ َٗ ـَ َع ًَْك ُعُزْو ََٗم َْ َعْك اقِزَواِز َعٖؽَ امٗل٘ؿ ٌٔ، اقٖفْشِص َلَلا ِإْدَرا ِّٔب ُُ; َوَعَياَؾَب آَثاٍر َمْك ٖقُم َقَؿا اق ًَْؿ  َوَخ

ًْا ا٘ؾَتَصاَدْىا ًـْا، َواْدَتَؿاَع ُٗ َوَصٔش َُٗلا اقََّتٌ ٖؼاقِت٘كـَؽٖف ُٗ امٗلْذَتَؿُغ َىَتٖكِب َُ َوَخِزْىَف ِْٗوٖق  ٖأ٘كَجُر اأٖلْمَراِض، َلَلَه َعالِز َؼٌ اق

ًَْػ َمْك ًٍْرَبٖكَج َُ َتٖكاَق َْ ٖطِرْىِق َعْك َمْفَنا، اقِيٖؾاَى ٌٔ اقٖفْشِص ِإْدَرا ِّٔب  اقِزَواِز. ٖؾْبَل اق

ػعاتػططظىػصلػصضطظػطّطاػغأتيػ:

  . ٌتمثّل ٌكمن:               به. ونادى اعتمد ارتؤى:             المرتفعة. الباهظة:        . اكتفاء : التصار
 ٌتحّملها. ٌتكبّدها:                           . فادحة وخٌمة:               امتناع. عزوؾ:            تضمن. تكفل:

ػ؟ػػاضرابطظػضضغػرةػاضرئغدظػاضغصرةػطا

 . لها الباهظة والكلفة األمراض من عدد على الزواج لبل الطبً الفحص التصار

ػواضتحضغلػاالدتغطاب

 اٯت١ٝ: ا٭ض١ً٦ عٔ أدب ايٓص, ؾُٗو اىل اضتٓادٟا -1ع
 ٚزاث١ٝ. أَساض َٔ ٜعإْٛ َسض٢ ٚدٛد ساٍ يف اجملتُع ٜتأثس نٝـ ؾطس ــ ب

ً  التً العالجات توفٌر فً الدولة التصاد ٌتحمله الذي المكلؾ العالج ألن  للمرضى تؤهٌلٌة مراكز توفٌر وفً الثمن، باهظة تكون ما ؼالبا

 المجتمع. فً ذاته المعٌن إنتاجٌة من ٌحدّ  مّما المرضى لهإّلء دابم معٌن أو معٌل وجود ضرورة عن ناهٌن اّللتصاد، هذا تضعؾ
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 اٯت١ٝ: بايعبازات املكصٛد ٚضض -2ع
 ٜطُٕٓٛ َاد١ٜ إَهاْات ضُٔ ا٭َساض, بعض ع٢ً تسنص َٛاش١ْ عٌُ يف ٜهُٔ ا٭َجٌ اؿٌ إٔ ا٫ختصاص أٌٖ "ازتأ٣ ــ ب

 ايٛيب". ايؿشص إدسا٤ عٔ ايصٚاز ع٢ً املكدَني عصٚف عدّ َعٗا
 هذه بعض على للتعرؾ موازنة عمل ٌستدعً الوراثٌة األمراض كل عن ٌكشؾ الذي الطبً الفحص إلجراء الباهظة المالٌة التكلفة إنّ 

 الطبً. الفحص إجراء عن الزواج على الممدمون ٌعزؾ لبال جمٌعها، ّل األمراض

 اٯت١ٝ: ا٭ض١ً٦ عٔ يتذٝب بايٓص اضتعٔ ــ6ع

 ا٭َساض. َٔ قدد عدد ع٢ً ايٛيب ايؿشص اقتصاز ضبب ٚضض ــ ب )ص(

 األمراض. لجمٌع شامل فحص لعمل المالٌة الكلفة ارتفاع بسبب

 اٯت١ٝ: ا٭ض١ً٦ عٔ يتذٝب ايٓص إىل عد -9ع
ٕٚٓ ــ ب  ايٓص. يف ٚزد  زأٜٟا د
 كلها. ولٌس األمراض بعض على الفحص ٌجري الزواج لبل الطبً للفحص الباهظة التكلفة ــ
 

 أسدٖا. إىل أغس ْتا٥ر, اىل ت٪دٟ اييت ا٭ضباب َٔ عدد ٖٓاى ــ دـ )ص(

 بعضها. على التركٌز الى أدّى  : الطبً للفحص  الباهظة الكلفة ــ

ػػإضاسغظػأدئضظ

 . اقتصاز ايؿشص ايٛيب قبٌ ايصٚاز ع٢ً عدد َٔ ا٭َساض  : ع١ًٌ )ص(

 . إنما ٌعود عل الكلفة المادٌة الباهظة إلجراء مثل هذه الفحوصات الطبٌة 

 ؟ ايصٚاز قبٌ عصٚف املكدَني ع٢ً ايصٚاز عٔ إدسا٤ ايؿشص ايٛيب عصٚف ْتٝذ١ َا )ص(

المجتمع وخزٌنة الدولة فً عالج األمراض، أكثر بكثٌر  لها  آثار وعوالب وخٌمة؛ التصادٌاً واجتماعٌاً وصحٌاً، فالتكلفة التً ٌتكبدها
 . من تكالٌؾ الولاٌة منها، عن طرٌك إجراء الفحص الطبً لبل الزواج

 

 ٖات درز نٌ ن١ًُ مم١ا ٜأتٞ : 
 اّلختصاص : خصص.     الطبٌّة : طبب .     ارتؤى : رأي .      الفحوصات : فحص .           التصار : لصر.

 الممدمٌن : لدم .     إمكانات : مكن .   مادٌّة : مدد.    موازنة : وزن .     التركٌز : ركز .            
ً      .الولاٌة : ولً  التصادٌاً : لصد .           عوالب : عمب .    . كبد : ٌتكبّدها      . جمع : اجتماعٌا

  . كلؾ : تكالٌؾ

   اخلامسُ اقفؿرٍ

ُٖ ٌُ اْسَتَؿاٌٖت َوَثِؿ ًَاِر ٖؾاََّؿ ـِ ٖأِو اأٗلَسِر، َبْعِض َباْقِن َٗا ٍَ َساِم َؼٌ اْسَت٘ؿَراِرَلا، اْقَع  َش٘أَقَم َمْك َمِؿا َمِرْىٍض، َط٘فٍل َوٖقاَد

َٗٔد ٖأْن ُٖ ُىَن ًَ ُٖ، امٗلْذَتَؿِغ َبْف ًِ ٍَ َعْك ٖؼْضاًل اأٖلَساَس   ُشُعْيٍر َمْك َى٘ؽَؿُسْيُه ٖأْن ُىْؿَكُك َماَو ٖأْقٗفَسِنْؾ، امٖلْرَضَ َمَعاَقا

ـَ ـِ ٖأ٘ؾَراَقِنؾْْ َعْك َباْٖخَتال َٗ ٍَ َوَع َْٗر ََٕراِرَلْؾ ٖأِو ُمَذاَراَتِنْؾ، َعٖؽَ اقٗؿ َُ َق٘ؽَعالَداَت اخٗلُضْيِع ٖأٖقِؾ  َقَتَذّرِع اْض ًِ  امٖلَرَض

ٍَ ِٗ َِٗ امٗلْؿَت ًَاٍَ; َم ـَ ٖؼَؿَك احٖل ًْؿًَا َمِرْىَض ٖأِن اًلَمَج امٖلْعُرو َُ ِإٖقَ َىْشَتاُز اقِجالَس ًِ ـِ َقَخالَىا َق٘ؿِل َعَؿَؽ ِٗ َْ اق  احٖلْؿَرا

ًٍ ًِْك، ٗكِل َمِر ُُ( َعالَداُت َوِإٖقَ ِإْسُبْيَع ٍَ )َقاِزَع َٗ َقَؿاِد َْٗى ـِ اجَلْسِؾ َمَك احٖل َٗا ُُ ِإَبٍر َباْسَتْخ  َتْشَت  ُتْزَرُع َخاِص
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َٗ ًْاَىْي اجَل٘ؽ ُُ، َوَقَساَعاُت َم ًَّراُت َتَشّيَلاُت ُسُصيَم َىْعَفٌ اقَعالَداَت َلَلَه َعْك َواقِتَخؽٌِّ ٖطِيْىٖؽ ـِ َؼٌ َوَتَؽ  َعٖظا

َُ َوَتٖأّخَر اقَيْدَم، ًِ ٕٖاُم ٗأْخَرِ َوُمَضاَعٖفاُت اقّفُؿٔي، َعَؿَؽ ٍَ ُمْعٖظَؾ َت   اجَلْسِؾ. ٖأْدِنَز
ػاػغأتيػ:عاتػططظىػصلػصضطظػطّط

      هنان ثمة:
  العمر. فً المتساوون ألران:

 مساٌرتهم مجاراتهم:
ًّ  تؽٌرات تشوهات: ًّ للكابن الح  . ؼٌر سوٌّة  فً التّكوٌن الجسم

 . تبلػ : تطال

ػ؟ػاضخاطدظػضضغػرةػاضرئغدظػاضغصرةػطا

 الوراثٌة اّلمراض مخاطر

ػواضتحضغلػاالدتغطاب

 اٯتٞ:  املع٢ٓ وٌُ ايٓص يف  َٛضع سدد -4ع )ص(

 ٚغدص١ٝ. فتُع١ آثاز ايٛزاث١ٝ يٮَساض ــ ب
 أنفسهم" المرضى معاناة عن فضال األسر....... بعض بانهٌار لابمة احتماّلت وثمة "

 ايهبد َجٌ: اؾطِ أدٗص٠ تٛاٍ اييت ايج٬ضُٝٝا َسض مبطاعؿات املكصٛد ٚتبني املٓاضب١ املعسؾ١ٝ املصادز أسد إىل عد ــ8ع

 ٚايٛشاٍ.
 الطحال. و الكبد تضخم هو الممصود 

 اٯت١ٝ: ا٭ض١ً٦ عٔ يتذٝب ايٓص إىل عد  -9ع
ٕٚٓ ــ ب  ايٓص. يف ٚزد  زأٜٟا د
 مرٌض. طفل وّلدة حال فً األسر بعض انهٌار ــ
 

 أسدٖا. إىل أغس ْتا٥ر, اىل ت٪دٟ اييت ا٭ضباب َٔ عدد ٖٓاى ــ دـ )ص(

 األسر. بعض انهٌار إلى ٌإدي الزواج: لبل الطبً الفحص إجراء عدم ــ

ػاضتذوقػواضتغصغر
 ايتعبريٟ: اؾُاٍ َٛاضع تبٝني يًٓص, اؾُايٞ ايترٚم َعاٖس َٔ  – 1ع
 اٯت١ٝ: ايعباز٠ يف ايؿ١ٝٓ ايصٛز٠ ٚضض أــ
 اؿٝا٠" َد٣ املُتد٠ املسض١ٝ يًع٬دات اـطٛع أمل يتذٗسع املسض٢ ٜطٛٓس "

 هم لأللم بالدواء المّر .شبّه معاناة المرضى الٌومٌّة وتحّمل

 .ّاشرغبػاسؼظاكػرضىػحاسظػاضطرغقػإذراشظػأطلػوسرحػباتػاضوصولػاضغؼ  م؛بتدا
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 بعدٙ: تأتٞ اييت ا٭ض١ً٦ عٔ ض١ًُٝ غؿ١ٜٛ بًػ١ أدب ثِ اٯتٞ, ايٓص اقسأ -7ع
 َسٜض". طؿٌ ٫ٚد٠ ساٍ يف اضتكسازٖا عدّ أٚ ا٭ضس بعض باْٗٝاز قا١ُ٥ استُا٫ت "مث١

 ْعسى؟ ٚد١ٗ َٔ ا٭ضس بعد اْٗٝاز يف ايطبب تهٕٛ إٔ ا٭َساض هلرٙ ميهٔ نٝـ أــ
ً  المصاب الطفل مشاهدة ألم عن الناتجة العصبٌة فتكثر األبناء مرض مسإولٌة اِلخر ٌُحّمل الزوجٌن من كالً  ألن  ّل أو وٌتؤلم ٌعانً وهو ٌومٌا

 ألرانه. مجاراة ٌستطٌع
 

ٟٓ ــ ب  َسٜض؟ طؿٌ ٚدٛد ساٍ يف اٯخس َٔ أنجس املط٪ٚي١ٝ ٜتشٌُ ــ زأٜو يف ــ ايصٚدني َٔ أ
ث فالعٌب نفسه بالمدر مسإول كالهما  مّما ذلن ؼٌر أو الفحص إهمال نتٌجة به تسبب لد كالهما أو منهما كلٌّ  ٌكون أن ٌمكن لألبناء الُمورَّ

 المرض. أوجب
 

 َسٜض. طؿٌ ٚدٛد َع متاضهٗا ع٢ً ساؾعت أضس٠ ساٍ صـ ــ دـ
 التحمل. ولوة والعزٌمة للصبر مثال فهً أصابها ما على وصبرت  هللا بمدر رضٌت مإمنة،  صابرة لوٌة سرةأ هذه

 اٯت١ٝ: املٛاقـ َٔ نٌ يف زأٜو متجٌ بعباز٠ عًل -ٔٔ
 َٓػٛيٞ. طؿٌ إلاب يف ايطبب أْٗا َعتكدٟا شٚدت٘ زدٌ طًل أــ

 المرض. هذا فً السبب هو ٌكون فمد ؛خاطا سلون

ػوزارغظػأدئضظ

 2012غتٟٛ  

 َاذا ٜرتٓتب ع٢ً بعض ا٭ضس يف ساٍ ٫ٚد٠ طؿٌ َسٜض ؾٝٗا ؟ نُا ٚزد يف ايٓٓص.  )ص(

 . انهٌار بعض األسر ، أو انعدام استمرارها 

 2012غتٟٛ  

 بٝٓٔ ْتا٥ر ؽ١ًٞ املسٜض عٔ تٓاٍٚ ايع٬ز. نُا ٚزد يف ايٓٓص. )ص(

 مضاعفات تعطل معظم أجهزة الجسم.  -تؤخر عملٌة النمّو.    ج  -حصول تشّوهات وتؽٌّرات فً عظام الوجه.       ب  -أ

 2012غتٟٛ  

 . ٖٓاى( ) مبع٢ٓ ن١ًُ ايٓص َٔ اضتدسز )ص(

 . ثّمة

 2012غتٟٛ  
 اجملاٍ املعسيٓف ايرٟ ٜتُٓٞ إيٝ٘ ايٓٓص ايطابل ٖٛ: 

 ضري٠ ذات١ٓٝ  -َكاي١ ع١ًُٓٝ                  د -خاطس٠             ز  -قٓص١ قصري٠                 ب -أ 

 . علمٌة ممالة

 2012غتٟٛ  
ٟٓ يه١ًُ )استُا٫ت( ٖٛ:   اؾرز ايًػٛ

 قتٌُ -قٌُ                         د  -استٌُ             ز  -محٌ                          ب -أ 

 . حمل
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 2012غتٟٛ  
 اضبط بايٓػهٌ آخس ن١ًُ )ب١ٝٓ( املدٛٛط ؼتٗا يف ايٓٓص. 

 . ( الفتحة ) بنٌةَ 

ػػإضاسغظػأدئضظ

 " اٝ٭َضس بعض اْٗٝاز " : اٯت١ٝ ايؿ١ٝٓ ايصٛز٠ ٚٓضض
 . ٌنهار ببناء األسر بعض شبّه

 ٜعٓد َٔ ا٭َساض اييت ؼتاز يع٬دات ملد٣ ط١ًٜٛ . ع١ًٌ : َسض ايج٬ضُٝٝا )ص(

  تزرع خاصة إبر باستخدام الجسم من الحدٌد لمادة )نازعة( عالجات وإلى اسبوعٌن، كل مرة الحمراء الدم لخالٌا نمل عملٌة إلى ٌحتاج ألنّه

ً  الجلد تحت  . طوٌلة ولساعات ٌومٌا

ٌٓ ن١ًُ مم١ا ٜأتٞ :   ٖات درز ن
   الؾ : خلؾ .     مجاراة : جري . بنٌة : بنً .     األساسٌة : أسس .     معاناة : عنً .   اخت      انهٌار : هور . 

 ٌحتاج : حوج .        خالٌا : خلو .    تشّوهات : شوه .     مضاعفات : ضعؾ.    اضطرار : ضرر .   الحٌاة : حًٌ .   

     اقسادسُ اقفؿرٍ

ـَ ِإِن َٗ ًَْس اهٖل ٌٔ اقٖفْشِص َبْرَقاَمِر َمْك اقِرَّ ِّٔب ًُْض ُلَي اقِزَواِز، ٖؾْبَل اق ََٗد َتْخَف َُ احٖلاَٖت َع ًِ ٍَ امٖلَرَض َٗ َْٗى  اجٖل

ٍّ ٖأ٘ؾَصَ ِإٖقَ ًِْق ُمْؿَكٍك، َس ـَ َلَلا َوَقَتْشَؿ َٗ ِٗ ٖقا اهٖل ًِْغ َتَضاٗؼِر َمْك ُب ًِْغَد َمْك اجٗلُنْيَد َدَؿ  َذاَت اجَلَناَت َؿ

َُ ٍَ، اقَعٖؽاٖؾ ـِ امٗلَباَشَر ًَا َِٕسَساُت َمْك اجَلَناَت َلَلَه َوَؾ ُُ، ُم ًِ ُُ َوَوَساََّل َطٔب ًِ َُ اقَبَراَمِر َعْبَر ِإْعالَم  اقِتْيَعِيِى

،َُ َِٕسَساَت َواإِلْرَشاَدِى َُ َوامٗل َُ َواجَلَناَت اقِتْرَبِيِى ًِ ٗٔ اقَيْعَظ ََُواق ًِ َُ َباأٖلْدواِر ْىَف ـُ اقِشْخُص َوَىْبٖؿَ َبَنا، امٖلُفْيٖط َٗ  امٗل٘ؿ

ـُ ُلَي اقِزَواِز، َعٖؽَ ََّر ًُْس َواقُعْفُصُر اأٖلَلّؾ اق َُ، َلَلَه َؼٌ اقِرَّ ًِ ٍَ، اقِتَبَعاَت َىَتَشِؿُل اقََّلن َوُلَي اقَعَؿَؽ ٌْ امٖلِرْىَر  َسَيا

ـِ َرُداًل ٖأٖكاَن ًٍ;اْمَر ٖأ ُٖ َعاَتَؿِنَؿا َعٖؽَ َتٖؿُغ ِإُذ ٖأ ًِ ُْٕوَق ـَ َمْس ُُ اقِتَصّر ٍَ ٖطِرْىِق َواْخَتَصاِر َوَتَبّصٍر، َبَش٘كَؿ  اقََّتٌ امٗلَعاَقا

ْٗ ُِٗر ٖؾ ُٕ٘عَنا ٖقُنَؿا ُىٖؿ ًٍ ٖؾ َْ ِإْلَؿاِم َساِم َؼٌ َباقِشْيَف، اْمَتالََّنا َر٘غَؾ ُسٖفا ٌٔ اقٖفْشِص ِإْدَرا ِّٔب ـِ ٖؾْبَل اق َٗا  َعٖؽَ اإِل٘ؾ

 اقِزَواِز.
ػعاتػططظىػصلػصضطظػطّطاػغأتيػ:

  تعاون. تضافر:
  المرتبطة. المنوطة:
 العوالب. التبعات:

 . المسإولٌة ٌتحّمالن : المسإولٌة عاتمهما على تمع

 

ػ؟ػاضداددظػضضغػرةػاضرئغدظػاضغصرةػطا
 الزواج. لبل الطبً الفحص إجراء من الربٌس الهدؾ

ػ
ػ
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ػواضتحضغلػاالدتغطاب
 اٯت١ٝ: ا٭ض١ً٦ عٔ أدب ايٓص, ؾُٗو اىل اضتٓادٟا  -1ع
 ايٛزاث١ٝ: ا٭َساض َٔ ايتدؿٝـ يف اٯت١ٝ امل٪ضطات َٔ نٌ دٚز اغسح ــ دـ
 من له لما جداً  مهمّ  دور وهو عام، بشكل الدٌنٌة واألمور والفمهٌة الشرعٌة التوعوٌة النواحً على التركٌز فً دورها ٌتمثل ايعباد٠: دٚز ــ

 المختلفة. اإلعالات أو التشوهات أو األمراض من النسل على بالحفاظ األفراد إلزام فً تؤثٌره وإمكانٌة البشرٌة، النفوس فً عمٌمة أصداء
 

 على بالتعرؾ والثمافٌة العلمٌة المدارن وتوسٌع واإلحصابٌات الثمافة ونشر التوعٌة على بالتركٌز دورها ٌكون ٚاؾاَعات: املدازع ــ

 مدروسة. وؼٌر خاطبة لرارات اتخاذ نتابج
 

 برامجال وضع فً األصل تُعدّ  التً الوزارة دور من ٌنبثك العبادة دُور دَور إن اإلض١َٝ٬: ٚاملكدضات ٚايػ٪ٕٚ ا٭ٚقاف ٚشاز٠ ــ

 للصفات الحاملٌن أو مثالً، األلارب بزواج المحتملة المخاطر وتجنب العلم على الحثّ  كٌفٌة فً الشاملة العلمٌة والمنهجٌة العامة والسٌاسات

 والمصابٌن. الحاملٌن فً تالفٌها ٌمكن التً الوراثٌة

 اٯتٞ: املع٢ٓ أسد وٌُ ايٓص يف َٛضع سدد -4ع )ص(

 املسض١ٝ. اؿا٫ت عدد َٔ ايتدؿٝـ إىل ايدع٠ٛ يف طسٜكتٗا اإلع٬ّ ٚٚضا٥ٌ ايٛب١ٝ يًُ٪ضطات ــ دـ
 البرامج عبر إعالمٌة ووسابل طبٌة، مإسسات من الجهات هذه الزواج........ولٌام لبل الطبً الفحص برنامج من الربٌس الهدؾ إن "

 " واإلرشادٌة التوعوٌة

ٕٓ تًٝٗا: اييت ١ً٦ا٭ض عٔ أدب ثِ اٯت١ٝ ايعباز٠ اقسأ  -5ع  ٖٛ ايصٚاز قبٌ ايٛيب ايؿشص بسْاَر َٔ ايس٥ٝظ اهلدف "إ

 ". ممهٔ سد أقص٢ إىل اؾدٜد٠ املسض١ٝ اؿا٫ت عدد ؽؿٝض
 املسض١ٝ؟ اؿا٫ت عدد ىؿض إٔ َا جملتُع ميهٔ نٝـ أــ

 إجبارٌة إجراءات واتخاذ المستمرة التوعٌة أدوار تنسٌك فً الدولة مإسسات جمٌع واشتران العامة، للتوعٌة خطط ووضع الوعً بنشر

 الزواج. لبل الطبً الفحص إتمام على
 

 اجملتُع؟ ْعس يف َُٟٗا اهلدف ٖرا نإ ملاذا ــ ب
 العاللات. ومتانة األسر وتماسن والمجتمع الفرد صحة على الحفاظ به ألن
 

 (2014) غتٟٛ     سض١ٝ؟امل اؿا٫ت عدد ؽؿٝض يف ا٭ٚىل املط٪ٚي١ٝ ٜتشٌُ ايرٟ َٔ ــ دـ  )ص(

 والدولة. األهل دور ٌؤتً ثم أوّلً، الزواج على الممدم الشخص

ػواضتغصغرػاضتذوق
 عدّ ْعسِٖ يف اؿٌ ٜٚهٕٛ ظاٖس٠, غري أَساض َٔ وًُٕٛ َا أٚ َسضِٗ, اٯخسٜٔ َعسؾ١ َٔ ايٓاع بعض ٜتشٓسز  -9ع

 يًسؾض أبٓا٤ِٖ ٜعسضٕٛ ٫ٚ ٜسٕٚ, نُا اؿط١ٓ اجملتُع١ٝ صٛزتِٗ ع٢ً واؾعٕٛ ٚبٗرا ايصٚاز, قبٌ ايٛيب ايؿشص إدسا٤

 َِٓٗ. ايؿتٝات ضُٝا ٫ ا٫دتُاعٞ
  ؟ٚملاذا؟ ايطًٛى ٖرا تكِٝ نٝـ أــ

 ذلن. ٌوضح الذي هو الطبً فالفحص األبناء، على سٌنعكس الظاهرة ؼٌر األمراض هذه إخفاء ألن ، خاطا سلون هذا
 

 إدابتو. ؾطس يًصٚاز؟ َاْع١ احملُٛي١ َساضا٭ تهٕٛ إٔ ــ عًُٟٝا ــ ميهٔ ٌٖ ــ ب
 المرض. لهذا وحاملٌن مرضى أطفال وّلدة إلى ٌإدي األمراض لبعض الوراثٌة للصفات الزوجٌن حمل ألن نعم،

 

 ٚملاذا؟ َطتكب٬ٟ؟ بٝتو ٚنٝإ أبٓا٥و ض١َ٬ أّ اجملتُع١ٝ صٛزتو -زأٜو يف - أِٖ أُٜٗا ــ دـ
 وأسرتً. أبنابً فً تتحكم التً هً لٌست المجتمع لدى اإلنسان صورة ألن المجتمعٌة؛ ًصورت من بكثٌر أهم أبنابً سالمة
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ػأدئضظػوزارغظػ

 2014  غتٟٛ + 2008 صٝؿٞ

 ؟ ايصٚاز قبٌ ايٛٓبٞ ايؿشص بسْاَر َٔ ايس٥ٝظ اهلدف َا )ص(

 . ممكن حد ألصى إلى الجدٌدة المرضٌة الحاّلت عدد تخفٌض

 2008 صٝؿٞ

َِ َُٜعٗد ايػدص املكدّ ع٢ً ايصٚاز ايٛسف ا٭ِٖ يف ع١ًُٝ ايؿشص ايٛيب قبٌ ايصٚاز؟  )ص(  ٔي

 ألنه هو الذي ٌتحّمل التبعات المرٌرة، وتمع على عاتمه مسإولٌة التصرؾ بحكمة وتبهر، واختصار طرٌك المعاناة .

 2008 صٝؿٞ

 َا َكابٌ ن١ًُ )أقص٢( يف املع٢ٓ, سطب ٚزٚدٖا يف ايٓص؟  )ص(

 دنى .أ

 2008صٝؿٞ 

 سدد َٔ ايٓص عباز٠ تتطُٔ َع٢ٓ )ٚقا١ٜ اجملتُع َٔ ا٭َساض ٚادب مجاعٞ(.  )ص(

 " ّل بدّ من تضافر الجهود من جمٌع الجهات ذات العاللة المباشرة " 

 2008صٝؿٞ 

َّ ٜعٛد ايطُري "اهلا٤" يف ن١ًُ )اَت٥٬ٗا ( ايٛازد٠ يف ايٓص؟ )ص(  ع٬

 . المعاناة طرٌك على

 2008 صٝؿٞ
ٌٓ َٔ ايهًُتني املدٛٛط ؼتُٗا يف ايٓص ) ايس٥ٝظ , اؾٗٛد ( .   اضبط آخس ن

 الربٌَس  ،   الجهوِد .

 2014غتٟٛ 

 .اذنس ث٬ّثا َٔ اؾٗات اييت ُتطِٗ يف ؼكٝل اهلدف ايس٥ٝظ َٔ بسْاَر ايؿشص ايٛيب قبٌ ايصٚاز  )ص(

 مإّسسات طبٌّة، ووسابل إعالمٌّة، والمإسسات التربوٌّة، والجهات الوعظٌّة والدٌنٌّة. 

 2014غتٟٛ 

  ؟َاذا ٜرتتب ع٢ً إُٖاٍ إدسا٤ ايؿشصٌ ايٛيٓب قبٌ ايصٚز؟ نُا ٜعٗس يف ايٓٓص )ص(

 معاناة كل من الزوجٌن او التبعات المرٌرة .

 2014غتٟٛ 
 ايٓذ١ُ يف ايٓٓص؟  بعد ن١ًُ ) طب١ٓٝ (َا ع١َ٬ ايرتقِٝ املٓاضب١ َهإ 

 الفاصلة ، 

 2014غتٟٛ 
 الكسرة )الممِدم( .        َا ايطبط ايصشٝض ؿسف )ايداٍ( يف ن١ًُ )امٝلكدّ( املدٛٛط ؼتٗا يف ايٓٓص؟ 



 

 ٘ق قك أن ترتؿ4ٌٗ 

 

 2014غتٟٛ 

 اضتدسز َٔ ايٓٓص ن١ًُ مبع٢ٓ )تهاُتـ(.  )ص(

 تضافر .

 2014غتٟٛ 
 مل ُزٔضُت اهلُص٠ بايصٛز٠ اييت دا٤ت عًٝٗا يف ن١ًُ )امل٪ضٓطات( ايٛازد٠ يف ايٓٓص؟ 

 ألنها مفتوحة وما لبلها مضموم .

ػػإضاسغظػأدئضظ
  " املعاْا٠ طسٜل " : اٯت١ٝ ايؿ١ٝٓ ايصٛز٠ ٚٓضض

 . بطرٌك المعاناة شبّه

 ؟ ايصٚاز قبٌ ايٛيب ايؿشص َر بسْا َٔ ايس٥ٝظ اهلدف ٜتشك١ل نٝـ )ص(

 برامج عبر إعالمٌة ووسابل طبٌة، مإسسات من الجهات هذه ولٌام المباشرة، العاللة ذات الجهات جمٌع من الجهود جمٌع تضافر من بد ّل

 بها المنوطة باألدوار والدٌنٌة الوعظٌة والجهات التربوٌة والمإسسات واإلرشادٌة، التوعوٌة

ٌٓ ن١ًُ مم١ا ٜأتٞ :  ٖات درز ن
       ضفر. تضافر:     . لصو : ألصى         . جدد الجدٌدة:        حول. الحاّلت      خفض. : تخفٌض             رأس. : الربٌس

       . ربو : التربوٌة  . رشد : اإلرشادٌة    وعً. : التوعوٌة     . علم : إعالمٌة      بشر. : المباشرة               وجه. الجهات:
        . مرر : المرٌرة     . تبع : التبعات           . همم : األهمّ     . نوط : المنوطة         . دور : األدوار              . دٌن : ٌةالدٌن

 لدم. : اإللدام   . مأل ا: امتالبها           حفً. : حفاة     خصر. : اختصار      سؤل. : مسإولٌة            عتك. : عاتمهما

       اقسابعُ اقفؿرٍ
 

ٌُ، اقِزَواَز ِإِن ٌُ، َواإِلْقَذاَب َقْعَؿ َٗ َقْعَؿ ًْ َُ َبٖأْسَباَب اأٖلْخَل َوَتْرٖف اإِلْلَؿاَم ٖأِن َب ْٗ اقِيٖؾاَى ُُ، ِإٖقَ ُىَشٔيٗقُنَؿا ٖؾ  ٖؼال َق٘ؿَؿ

ًَْفِك ٌٗ َىْسَتِن َْ ٖأَس ٌٔ اقٖفْشِص َبِإْدَرا ِّٔب ًَْك َر٘أِن َعٖؽَ َواحٗلُصْيِم اقِزَواِز، ٖؾْبَل اق ٌٔ اقٔسٔرٔن امٗلْخَتٔص  َواقِشْخَص

ًِْك ًِْك; َقؽِزْوَد ًِ ًٌْل َذَقٖك َقٖأِن امٖلْعَف َُ ٖكَف ٍَ َبِإَداَم َْ ًِْش َلَفا ًِْك َوُىْؿكُِّك َوامٗلْذَتَؿَعاَت، اأٗلَسِر َواْسَت٘ؿَراِر اقَع  َمْك اقِزْوَد

َْ ٕٖا َُ احٗلٔب َمْك َسؿَُّنْؾ ٖأ٘طٖفاَقُنَؿا ِإْع َُ َواقٔرَعاَى ًَ َُ، َواقِتْرَب ٗأ امٗلَتَياِزَق ٌٔ َواقِتَيّتِر امٗلَشاَسَفاَت َعِك َباأٗلَسِر َوَىْرَب  اقِف٘فَس

ٌٔ ْٗ اقََّلن َواْٖدَتَؿاَع َٕٔدن ٖؾ َٗ ِإٖقَ ُى  اأٗلَسِرٔن. اقُعْفَػ ٖأْشٖكاِم ٖأَس
ػعاتػططظىػصلػصضطظػطّطاػغأتيػ:

  أن. ؼٌر أن: بٌد
          . ( نعمة ضد) نممة:

  ٌستخّؾ. ٌستهٌن:
 ٌرتفع. : ٌربؤ 

 المشادّات. المخاصمات، المشاحنات:

 

ػ
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ػطاػاضغصرةػاضرئغدظػضضغػرةػاضدابطظػ؟
 

 . والمجتمعات األسر  على وأثرها الزواج لبل الطبً الفحص أهمٌة

ػواضتحضغلػاالدتغطاب
 اٯت١ٝ: ا٭ض١ً٦ عٔ أدب ايٓص, ؾُٗو اىل اضتٓادٟا  -1ع
 اٯت١ٝ: املؿاِٖٝ د٫ي١ بني أــ
 إلحاق أو الضرب أو الجسدي العنؾ وممارسة بالموة ورؼباته رأٌه بفرض واألم األب سٌما وّل األسرة أفراد أحد لٌام هو ا٭ضسٟ: ايعٓـ ــ

 األطفال. سٌما وّل العابلة أفراد بؤحد والجسدي النفسً األذى

 اٯت١ٝ: بايعبازات كصٛدامل ٚضض -2ع
 ٚا٫دتُاعٞ". ايٓؿطٞ ٚايتٛتس املػاسٓات عٔ با٭ضس ٜسبأ املدتصني َٔ ايٛيب ايسأٟ ع٢ً اؿصٍٛ " أــ
 وانشؽالها وتوترها األسرة أوضاع تردي إلى ستإدي التً الوراثٌة األمراض من المعاناة األسرة ٌجنب الطبً الرأي على اّلعتماد إن

 الواعد. المستمبل حدود رسم من بدّلً  المرض  هاٌسبب التً بالمعاناة

 اٯت١ٝ: املعاْٞ َٔ َع٢ٓ َُٓٗا نٌ  وٌُ ايٓص يف َٛضعني سدد -4ع )ص(

 يًشُا١ٜ. ٚض١ًٝ ايصٚاز قبٌ ايٛيب ايؿشص أــ
 الزواج" لبل الطبً الفحص بإجراء أحدٌ  ٌستهٌنن فال نممة، إلى ٌحولهما لد الولاٌة بؤسباب األخذ وترن اإلهمال أن بٌد "
 

 ايػإٔ. يصاسب إ٫ عٓٗا اإلع٬ٕ ٜتِ ٫ ايٛب١ٝ ايؿشٛص ْتا٥ر ــ د
 " المعنٌٌن للزوجٌن والشخصً السري المختصٌن رأي على والحصول "

 اٯت١ٝ: ا٭ض١ً٦ عٔ يتذٝب ايٓص إىل عد - 9ع
ٕٚٓ ــ ب  ايٓص. يف ٚزد  زأٜٟا د
   نعمة الزواج ــ

 وزارغظػأدئضظ         

 2013صٝؿٞ 

 َا ايٓعُتإ املرنٛزتإ يف ايٓٓص؟ )ص(

 اإلنجاب .  –الزواج 

 2013صٝؿٞ 

 اذنس ث٬ث١ َٔ سكٛم ا٭طؿاٍ ع٢ً آبا٥ِٗ. نُا ٚزد يف ايٓٓص.  )ص(

 الحّب ، الرعاٌة ، التربٌة المتوازنة .

 2013صٝؿٞ 

 َا ايرٟ ٜهؿٌ إدا١َ ٖٓا٠٤ ايعٝؼ ٚاضتكساز ا٭ضس ٚاجملتُعات؟ نُا ٚزد يف ايٓٓص.  )ص(

ًّ للزوجٌن المعنٌٌّن.  ًّ لبل الزواج، والحصول على رأي المختصٌّن السّري والشخص  إجراء الفحص الطب

 2013صٝؿٞ 

ٟٓ. نُا ٚزد يف ايٓٓص.  )ص(  بٝٓٔ ا٭ضباب املباغس٠ اييت ت٪ٓدٟ إىل ايعٓـ ا٭ضس

 . ًّ ًّ واّلجتماع  المشاحنات والتوتّر النفس
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 2013صٝؿٞ 

 ٖات َٔ ايٓٓص َجاٟيا ع٢ً ايٛبام.  )ص(

 نممة .  –نعمة 

 2013صٝؿٞ 

 َا ع١َ٬ ايرتقِٝ املٓاضب١ َهإ ايٓذ١ُ يف ايٓٓص؟  بعد ن١ًُ ) املتٛاش١ْ (

 الفاصلة     ، 

 2013صٝؿٞ 

ٕٓ اهلُص٠:   ُزمست اهلُص٠ ع٢ً )ٚاٚ( يف ن١ًُ )ٜ٪ٓدٟ( ايٛازد٠ يف ايٓٓص; ٭

 َط١َُٛ َٚا قبًٗا َؿتٛح  -َط١َُٛ َٚا قبًٗا َطُّٛ            -

 َؿتٛس١ َٚا قبًٗا َطُّٛ  -ضان١ٓ َٚا قبًٗا َطُّٛ                -

 مفتوحة وما لبلها مضموم 

 2013صٝؿٞ 

ٟٓ يه١ًُ )إدا١َ( املدٛٛط ؼتٗا يف ايٓٓص:   اؾرز ايًػٛ

 دَِ  -دّٚ                   -أدّ                   -دأّ                 -

 دوم .

ػإضاسغظػأدئضظ

 ٚايػدصٞ ايطسٟ املدتصني زأٟ ع٢ً ٚاؿصٍٛ ايصٚاز, قبٌ ايٛيب ايؿشص بإدسا٤ أسد   ٜطتٗني أ٫ هب : ع١ًٌ )ص(

 . املعٓٝني يًصٚدني
 والتربٌة والرعاٌة الحب من حمهم أطفالهما إعطاء الزوجٌن وٌمكن والمجتمعات، األسر واستمرار العٌش هناءة بإدامة كفٌل ذلن ألن

 األسري. العنؾ أشكال أحد إلى ٌإدي لد الذي واّلجتماعً النفسً والتوتر المشاحنات عن باألسر وٌربؤ المتوازنة،

ٌٓ درز ٖات    : ٜأتٞ مم١ا ن١ًُ ن
    سرر. السرّي:      خصص. : المختصٌن          هون. : ٌستهٌن         . همل : اإلهمال           نجب. : اإلنجاب
 شحن. المشاحنات:            رعً. : الرعاٌة         . عطو : إعطاء         عنً. : المعنٌٌن

    اقجامفُ اقفؿرٍ

َْٗىِر َوَمَك ُٖ ٖأِن َباقٔل٘كِر اجٖل ُٖ اقِشِرْىَع ًِ ُٖ ُتْؽَفِل َوٖقْؾ َذَقٖك، َعٖؽَ َسِجْت اإِلْسالَم ًُْر ٖؼُنَفاٖف اجٖلاَقَب، َبَنَلا اقَعَفاَى  اقٖكَج

ًِْك َمَك ًُْر اقٖكِرْىِؾ اقٗؿْرآِن آىاَت َؼٌ امٖلَضاَم َمْك  َفا َلْب ٖقَفاَك َىٗؿيٗقيَن َربَََِواقٍَٖلْى) َتَعاٖقَ: ٖؾاَم امٖلَعاَقٌ، َلَلَه ِإٖقَ ُتَش
ًٍُك ٍٖاَتَفا ٗؾِرِىَوُذٔر ٖأْزَواَدَفا ُٖ ٖأِن َىْعَفٌ َمِؿا ، 74ٚ( ٚسيرٍ اقفرؾان ٖأْع َُٗر اقّلٔرِى ٍّ اْسَت٘ؿَراٍر َمْص ٍّ َق٘فَس ًَاَت  ِإْن َوَس
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ًُ ٖكاَقْت ًَْؿ ِْٗر ُمَعاٖؼاًٍ، َسَؽ ُْ َمْفَبَغ َتٗكْيَن ٖأْن ُىْؿَكُك َما َبٖؿ َٗٔر ِإَذا َوَعَلاَباُت َشٖؿا ًُ َتٗكيَن ٖأْن ٖقَنا ٗؾ  ٖأْو َمِرْىَض

،ًُ َُٗلا امٖلَعاَقٌ َلَلَه َوَمْجُل ُمَشِيَل َُ اأٖلَساَدْىَح َؼٌ ٖأْىضًا َقَذ َُ، اقِفَبِيِى ـَ ِإَشاَرٍ َتْشَؿُل ِإْذ اقِشِرْىٖف  َمَك ًَقؽِتَخّي

َُ، َراِضاأٖلْم ًِ ًَْم اقؽَُّم َصؽََّ - اقؽَّمََ َرُسيُم ٖؾاَم اقِيَراَث ًُِرْوا : -َوَسؽََّؾ َعٖؽ َٕٖفٗكْؾ َٚتَخ َْ ٖؼٖأْقَكُشيا َقُف  َوٖأْقَكُشيا اأٖل٘كٖفا

ًِْنْؾٚ، ُٗ َمِؿا ِإٖق َٕكِّ ٍٖ ُى ْٕٗيَر َُ ُخ َْ َمْسٖأٖق َُ اقٔصٖفاَت َبْعِض ا٘قَتٖؿا ًِ ًِْر اقِيَراَث َُ،امٖل ٖغ ُٗٔد اّقَتٌ ْرٗغْيَب  َمَغ اإِلْقَساِن ٖأَماَن ُتَن

ًُْق َدْفَسَم، َوَبَفٌ َق٘فَسَم ـِ َوُتَع ّٗ َْ اقِتٖؿ ُٗ اقَبَشِرٔن، َواقِرَخا َْ ُوُدْيَد اْسَتَؿاَم َوَتِزْى َُ اأٖلْعَبا ًِ  َؼٌ ُلَي اقََّتٌ اإِلْقَساَق

 َعْفَنا. َغَفَ
ػعاتػططظىػصلػصضطظػطّطاػغأتيػ:

  تُهمل. لم تُؽفل: لم
   . المحتوٌات : المضامٌن

  اإلنسان. نسل الذرٌة:
 . له وٌرتاح اإلنسان به ٌَُسرّ  ما أعٌن: لرة

   . انتموا : تخٌّروا
  الرجل. منً وهً نطفة، جمع نطفكم:
جوا. أنكحوا:   زّوِ
  األمور. تصرٌؾ على المادر وهو كؾء، جمع األكفاء:
خاء:  . الحال وُحسن العٌش سعة الرَّ

ػ؟ػاضثاطظظػضضغػرةػاضرئغدظػاضغصرةػطا
 األمراض. من والولاٌة اإلسالمٌة الشرٌعة

ػواضتغصغرػاضتذوق
  إيِٝٗ". ٚأْهشٛا ا٭نؿا٤ ؾأْٔهشٛا يٓٛؿهِ, ؽٖٝسٚا ٚضًِ:" عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ قاٍ  -4ع
 إدابتو. ؾطس ؾكط؟ يًسداٍ ايٛزاث١ٝ ا٭َساض غٝٛع َط٪ٚي١ٝ ــ زأٜو يف ــ اؿدٜح وٌُ ٌٖ أــ
 ضرورة من الولت ذات فً اإلسالم علٌه ٌحثّ  ما مع والتمالٌد العادات بحكم الفتاة وانتماء الزواج على ممدمون أنهم لبٌل من ذلن ٌكون لد

 األمر. هذا تجاها مسإولٌتها من المرأة ٌعفً ّل ذلن وكل الحك، هذا من حرمانها وعدم لخطبتها المتمدم على الفتاة من المبول حصول
 

 (؟D.N.A) ٚ ايػسٜـ اؿدٜح بني ع٬ق١ مٓث١ تس٣ ٌٖ ــ ب
 مرتبطة األمراض وهذه والمجتمعات، األسر سالمة وتهدد األبناء فً المإثرة الخطرة الوراثٌة األمراض من الخلو تعنً الكفاءة ألن

 لإلنسان. النووي بالحمض مباشرا ارتباطا
 

 اؿدٜح؟ ايعًِ ْعس ٚد١ٗ َٔ )ؽريٚا( ايط٬ّ عًٝ٘ قٛي٘ تؿطس نٝـ ــ دـ
 فً الوراثً العٌب هذا ٌحملون من مع مورثاتهنّ  اجتمعت إذا خاصة مإذٌة بؤمراض األبناء ٌهددن ّل صحٌحات لنساء اختٌاركم اجعلوا أي

 الرجال. من مورثاتهم

 .وػتػتضعػطظاػآخرغنػطنػتزرعػبظاػأذخاصػضطواشفػسػطا



 

 ٘ق قك أن ترتؿ46ٌ 

 

 ايػعسٟ اٯتٞ, ثِ أدب عٔ ا٭ض١ً٦ اييت تأتٞ بعدٙ:اقسأ ايبٝت   -8ع
 ٜكٍٛ املك٤سٟ ايٚتًُطاْٞ: 

.٢ِ ُٚ َٕ يٜو ايٖصٛاُب ٜؾَص ِّ                ٚإذا اِضَتبا ِّ ٚاِعص٢ ٢ّ ٜؾاِسص٢ ٌَ ايَعِص ُّ ٜقب  اٜؿِص
 ب ــ ٚؾ٨ل بني َطُٕٛ ايبٝت ايجاْٞ ٚعكد اي١ٝٓ ع٢ً ايصٚاز سطب ؾُٗو يًٓص.

الزواج ٌجب أن ٌكون حازماً فً أمر سالمة األبناء فٌموم بتبٌُّن األسباب الموجبة للصحة، ثم ٌصّمم على خطوة إتمام  من ٌعزم على
 الزواج .

 

ٕٓ ايصٚاز أَس صا٥ب ؼٓح عًٝ٘ ايػسا٥ع ٚت٪ٜٓدٙ اجملتُعات, ؾٌٗ تس٣ يف َع٢ٓ ايتصُِٝ ايٛازد يف ايبٝت  دـ ــ املعسٚف أ
 َُٗا ناْت ايٓتا٥ر ؟ ؾٚطس إدابتو. ايجاْٞ َا ٜٓٛبل ع٢ً ايصٚاز

 ّل بالتؤكٌد وٌكون ذلن فً حال السالمة للزوجٌن واألبناء بإذن هللا.

ػػإضاسغظػأدئضظ

 . ايصٚاز قبٌ ا٫ختٝاز سطٔ أ١ُٖٝ ع٢ً ٜدي١إ ْبٟٛ ٚسدٜح آ١ٜ ايٓص َٔ ٖات )ص(

ٌَمُولُوَن َربَّ  تَعَالَى: لَالَ  ٌَْن  ةَ  أَْزَواِجنَاِمْن  نَا َهْب لَنَا)َوالَِّذ ٌَّاِتنَا لُرَّ  أَْعٌٍُن( " َوذُّرِ
ِ  َرسُولُ  لَالَ  ُ  َصلَّى - اَّللَّ هِ  اَّللَّ مْ  "تََخٌَُّرْوا : -َوَسلَّمَ  َعلٌَْ ِفكُ ِكُحوا ِلنُطَ ِكُحوا األَْكفَاءَ  فَؤَنْ  إِلٌَِْهْم" َوأَنْ

 ؟ ٚازايص  بعد املسغٛب١ غري ايٛزاث١ٝ ايصؿات بعض ايتكا٤ َطأي١ خٛٛز٠ َا )ص(

 عنها. ؼنى فً هو التً اإلنسانٌة األعباء وجود احتمال وتزٌد البشري، والرخاء التمدم وتعٌك جنسه، وبنً نفسه مع اإلنسان أمان تهدد 

ٌٓ درز ٖات  : ٜأتٞ مم١ا ن١ًُ ن
    حدث. : األحادٌث   . عذب : عذابات   شمً. : شماء       . ذرر : الذرٌة      . ضمن : المضامٌن     . سلم : اإلسالمٌة    . شرع : الشرٌعة

    لمً. : التماء      . كفؤ : األكفاء  . نكح : أنكحوا     . خٌر : تخٌّروا               . شور : إشارة      شرؾ. : الشرٌفة       . نبؤ : النبوٌة

 . عبؤ : األعباء      رخو. : الرخاء   رؼب. : المرؼوبة

       اقتاسعُ اقفؿرٍ

ُٗ َق٘ؽَع٘ؽِؾ َىَتَسِفَ َوَسِتَ َْٗى ًَْفاَت َتْش َُ اجَل ُْٕوٖق َُ َعْك امٖلْس ًٍِك، َبَؿَرٍض اقِشْخِص ِإَصاَب ُٗ ٖأْو ُمَع َُ َمْعِرٖؼ ًِ ًَْف  َعَؿِل ٖك

ًِْك َٗ اجَل ًَْفاَت َمَغ َوَتٖفاُعَؽَم اقَياَس ًَْس اأٗلْخَرِ، اجَل ُُ َمْك َقْؿَؽٗك َما َعٖؽَ احَلْرُم ِإقَّا ٖقَفا ٖق ُُ ٖأْسَؽَش ًِ ُُ َدٖؼاَع ًْٖؽ  ٖكَف

ـِ َٗ ٍَ َبَع َُ، احٖلاَٖت ِزَىاَد ًِ ٌّ َواقٖفْشُص امٖلَرَض ِّٔب ْٗٔرُع ُلَي اقِزَواِز ٖؾْبَل اق ًْا اأٖلْقَسُب َواقٔسالُح اقَياَؾٌ، اق  َساَق

 اقؽََّم. َبـِإْذِن َلاَتاقِتَشّي َو اأٖلْمَراِض َوْىٖؽاَت َقَتَذّفَب
ػعاتػططظىػصلػصضطظػطّطاػغأتيػ:

 مصابب. وٌالت:                .   عن ابتعاد تجنُّب:                  .  األحسن األنسب:         ٌتاح. ٌتسنى:

 

ػ؟ػاضتادطظػضضغػرةػاضرئغدظػاضغصرةػطا
 الوالً. الدرع هو الطبً الفحص

 
ػواضتحضغلػاالدتغطاب

 اٯت١ٝ: ا٭ض١ً٦ عٔ يتذٝب ايٓص إىل عد - ع9
 . فمرة لكلّ  عنوان وضع تمّ       ؾكسات٘. َٔ ؾكس٠ يهٌ َٓاضبا عٓٛاْا ضع أــ



 

 ٘ق قك أن ترتؿ41ٌ 

 

 
ػواضتغصغرػاضتذوق

 
 ايتعبريٟ: اؾُاٍ َٛاضع تبٝني يًٓص, اؾُايٞ ايترٚم َعاٖس َٔ  – 1ع
 اٯت١ٝ: ايعباز٠ يف ايؿ١ٝٓ ايصٛز٠ ٚضض أــ
 املسض" ٬ٜٚت يتذٓب ا٭ْطب ٚايط٬ح ايٛاقٞ, ايدزع ٖٛ ايصٚاز قبٌ ايٛيب ايؿشص "

 . شبه من ٌجري الفحص الطبً لبل الزواج بمن ٌلبس درعاً والٌاً ٌمٌه مخاطر التعرض إلصابة ما والمعاناة إثرها
اإلصابة بخطر المرض، وهو بذلن ٌشبه المرض أو أو بمن ٌحمل السالح المثالً المناسب للدفاع عن نفسه ومستمبله ومستمبل أبنابه من 

 اإلصابة المحتملة بكابن ٌمكن محاربته والتصدي له بسالح نافع ٌمً اإلنسان خطره.

 املدتٓصٕٛ ٜٚٓصشِٗ ايٛيب, ؾشصِٗ - أضس١ٜ أٚ عاطؿ١ٝ ع٬ق١ تسبِٛٗ ممٔ - ايصٚاز ع٢ً املكدَني بعض هسٟ -10ع

 اهلل(. ع٢ً )ايتٛنٌ عذ١ ايصٚاز ع٢ً ٜكدَٕٛ ذيو َٚع ذٓزٜتِٗ, مبسض َ٪ند٠ غب٘ ٫ستُا٫ت ايصٚاز ع٢ً اإلقداّ بعدّ
 ايكساز. اؽاذ يف ايعاطؿ١ تعتُد اييت ايطًٛنات ٖرٙ مبجٌ بسأٜو ٚضض  -1
 الوراثٌة. األمراض تبعات من وأوّلدهما الزوجٌن معاناة ٌمنع ّل الزوجٌن بٌن الحب ألن خاطبة؛ سلوكات 

 
 اؿكٝكٞ. ايتٛنٌ َع٢ٓ َربشٟا ذيو ٚضض ٭بٓا٥ٓا؟ اي٬ٜٛت تطبب قد خ٠ٛٛ ٫ؽاذ اهلل ع٢ً بايتٛنٌ زعْتر إٔ هٛش ٌٖ -2
 علٌه. التوكل ثم باألسباب، األخذ الى دعا تعالى هللا ألن ألبنابنا؛ الوٌالت تسبب لد خطوة ّلتخاذ هللا على بالتوكل التذرع ٌجوز ّل

 
 ٭بٓا٥ُٗا؟ ايَٝٛٞ ايعراب ز١ٜ٩ ٚآ٫ّ َاد١ٜ أعبا٤ ؼت ؾٝٗا ايصٚدإ ٜسشح س٠٭ض ٚا٫ضتكساز اؿب دٚاّ تتٛقع ٌٖ -3

 إدابتو. ٚٓضض
 واّلستمرار. الحب لزعزعة ٌإدي مما ألبنابهما، الٌومً العذاب رإٌة وآّلم مادٌة، أعباء تحت سٌعٌشان ألنهما ّل؛
 

 ٚايجكاؾ١؟ ايؿهس مبشدٚد١ٜ ْعسى ٚد١ٗ َٔ ايطًٛنات ٖرٙ تسبط نٝـ -4
 الخاطا. السلون هذا على ألدما لما صحٌة وثمافة فكر ذوي الطرفان كان ول

 ع٨ًل بعباز٠ متجٌ زأٜو يف نٌ َٔ املٛاقـ اٯت١ٝ: -11ع
 أــ ط١ًل زدٌ شٚدت٘ َعتكدٟا أْٗا ايطبب يف إلاب طؿٌ َٓػٛيٞ.

 سلون خاطا؛ ألنّه  ٌكون هو السبب فً هذا المرض.
 

 ايدّ, ٚأع٢ٛ زأٜٟا بعدّ ايصٚاز يػدصني ضًُٝني غري ساًَني ٭ٟ َسض.دـ ــ أخٛأ كربٟ يف عٝٓات 
 علٌه أن ٌكون دلٌماً؛ ألّن إهماله أدّى إلى التفرٌك بٌن الشخصٌن السلٌمٌن.

 

 دــ أب ٜسؾض إٔ ٜصٚز ابٓت٘ َٔ خازز عا٥ًت٘.
 لإلصابة باألمراض الوراثٌة . سلون خاطا؛ ألّن األفضل التؽرٌب فً الزواج؛ فالزواج من األلارب لد ٌعّرض األوّلد

 يف ض٤ٛ ٚعٝو ٚؾُٗو ايٓص َٚا ؾٝ٘ َٔ بٝاْات َٚعًَٛات صؼ تعُُٟٝا َٓاضبٟا َستبٟٛا مبٛضٛع ايٓص. -12ع
 . الوالً الدرع هو الزواج لبل الطبً الفحص

 
 

ػ
ػ
ػ

  .جىْؿحـػضغرقػضؿحسخػٍؿَ٘ػسػٕ٘ػجىفشو



 

 ٘ق قك أن ترتؿ6ٌٓ 

 

ػضعوغظػشضاغا
ٌٓ َا  -1  ؼت٘ خط٧ يف َا ٜأتٞ :ٚٓضض ايد٫ي١ ايًػ١ٜٓٛ يه

َُٚذز٢َٜٓٓأتَٓا ٝقس٠َٜٓ ٜأع٣ُِٝٔقاٍ تعاىل :  -أ َٚأدَٓا  ِٔ ٜأِش َٔ َِٖب ٜيَٓا   ص74.    طايؿسقإ : َزبََٓٓا 

 أعِط .

 ِٖب أْو َكدّ ع٢ً ايصٚاز , ؾُاذا ضتؿعٌ سٝاٍ ا٭َساض؟ -ب 

 افرض

 ١.إذا ٖٓب ْطِٝ ايؿسص١ ؾاغتُٓٗا , ٚإ٫ صازت ايؿسص١ ٝغٖص -دـ 

 اندفع، انطلك.

 قرٚف . -2

ّٓا َعاْٝٗا ايصسؾ١ٝ : -3  عٝٓٔ املػتكات يف اؾٌُ اٯت١ٝ , َبٝ

ًُٕٓٛ ايتبعات املسٜس٠ عٓد اإلُٖاٍ . -أ  املكدَٕٛ ع٢ً ايصٚاز ِٖ َٔ ٜتش

 ؽؿٝض عدد اؿا٫ت املسض١ٝ ٖٛ اهلدف ايس٥ٝظ َٔ إدسا٤ ايؿشص ايٛٓبٞ قبٌ ايصٚاز . -ب

١ٖٓٛ .ايرز١ٜٓ ميهٔ  -دـ  إٔ تهٕٛ َٓبع غكا٤ ٚعرابات إذا ٝقدز هلا  إٔ تهٕٛ َسٜط١ أٚ َػ

 الحّل :
 الممدمون : اسم فاعل ،     المرٌرة : صفة مشبهة . -أ

 الربٌس : صفة مشبهة . -ب
 منبع : اسم مكان       ، مرٌضة : صفة مشبهة ،        مشوهة : اسم مفعول . -جـ 

ٍٛٓ املصادز ايصسو١ إىل  -4  َ٪ٚي١ , ٚاملصادز امل٪ٚي١ إىل صسو١ يف َا ؼت٘ خط٧ َٔ اؾٌُ اٯت١ٝ :س

 اؿصٍٛ ع٢ً زأٟ املدتٓصني نؿٌٝ بإدا١َ ٖٓا٠٤ ايعٝؼ ٚاضتكساز ا٭ضس ٚاجملتُعات. -أ

 نتصس طسٜل املعاْا٠ يف ساٍ إدسا٤ ايؿشص ايٛيب قبٌ اإلقداّ ع٢ً ايصٚاز . -ب

 تُع ا٭ضاض١ٓٝ .املسض َٔ غأْ٘ إٔ ٜٗٓدد ب١ٝٓ اجمل -دـ

 الحّل :

 بؤن ٌُدٌَم . -أ
 أن نُمِدم .  -ب

 تهدٌد . -جـ 

 .هاباضغػغنػشدػظادػّاشضبػهػأنػغرّداذحا



 

 ٘ق قك أن ترتؿ6ٌٔ 

 

 ٖٛ اضِ كتّٛ بٝا٤ ٫ش١َ قبًٗا نطس٠ :  -نُا تعًِ -ا٫ضِ املٓكٛص -5

 َؿطّسا ضبب سرؾٗا :أدس٢ ايتعدٌٜ املٓاضب يف اؾ١ًُ اٯت١ٝ يتجبت ايٝا٤ يف آخس ا٫ضِ املٓكٛص  -أ

 "انتػاف اإلْطإ ٭سسف اؾّٝٓٛ ٖٛ اـ٠ٛٛ ا٭ٚىل يتشكٝل فتُع خا٣ٍ َٔ ا٭َساض".

 ادعٌ ا٫ضِ املٓكٛص يف اؾًُتني اٯتٝتني قرٚف ايٝا٤ َؿٓطّسا ضبب إثباتٗا ؾٝ٘: -ب

 ١ٜٛ ايػسٜؿ١"."قد تهٕٛ ايرز١ٜٓ َٓبع غكا٤ ٚعرابات , َٚجٌ ٖرٙ املعاْٞ لدٖا يف ا٭سادٜح ايٓب -1

 "ايؿشص ايٛيب قبٌ ايصٚاز ٖٛ ايدزع ايٛاقٞ ٚايط٬ح ا٭ْطب". -2

 الحّل : 

 اسم منموص فً حال جر، ولتثبت الٌاء نجعله معرفاً بؤل التعرٌؾ فتصبح ).... لتحمٌك المجتمع   -أ
 الخالً من األمراض(. 

 
 ثبتت ألنه اسم معرؾ بؤل ولحذفها نموم بتنكٌره فتصبح ).... هو درع واٍق وسالح مناسب(   -ب

 ومثلها )معاٍن( فً الجملة األولى    

 محذوؾ . – ٙ

ٌٓ مما ٜأتٞ : -7  ُعد إىل ايؿكس٠ ا٭ٚىل َٔ ايٓٓٓص , ٚاضتدسز َجاٟيا يه

 ْعت َؿسد فسٚز. -ب             مجع ق١ً ع٢ً ٚشٕ )أٞؾَعاٍ( ٚآخس ع٢ً ٚشٕ )أٞؾٔع١ً(. -أ
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 "ػاصََّرَوػاَغْغَحػَنْغَبػ"ػُظغَّاِتاضذَّػُةَرْغاضدؼ            
ًْفا َُ َؼٌ ٖأْقَن َْٗرَس ًْٖفا َم َُ َس ًِ ًَْنا، َصػٍّ آَخُر َوُلَي اقِجاَقِيِن، اأٖلِوَم اقِصِػ احٗلٗكْيَم ٌَ َؼ ًْفا َوَبَؿ  َقٖأِن اقِجاَقِيّن; اقِجاَقٌ اقِصّػ َعٖؽ

ٌَ َشَناَدُتُم َُ ِإٖقَ ُىْيَصٗؽفا اقََّلن اجَلْسُر َل ًِ َُ اقٗكؽِّ ًِ ِْٗس. اقَعَرَب ُُ َوٖأ٘ؾَرُب َباقٗؿ َْٗرَس ُُ َم ًِ ٌَ اقِصِػ َلَلا َتْشَتِين ُسٗكْيَم ُٗ َل َْٗرَس  َم

َُ َؼٌ ٖأْقٗفَسفا َوَسِذ٘ؽفا ٖأْوَراَؾفا َسَؿ٘ؽفا َوَقَلَقٖك َعكَّا، َْٗرَس ٍَ،امٖلْلٗكْي امٖل ًْفا َوٖقَكِفا َر ًْٖفا َؼٌ َقْسٗكُك َبَؿ ًْا َوُقَساَؼُر َس ٕٖاِر َؼٌ َىْيَم  ِإٖقَ اقَؿ

َٕٖؽُق َعكَّا، َٗ َوَقُعيُد َصباًسا َقْف ْع َُ َب َُ اقِساَع ًْفا. ِإٖقَ اقِراَبَع ُٖ ٗكِفا َس ُُ، َسِت َْٗىَؿٌ َسَيِ َمْفُنْؾ ٖأْذٗكُر ٖقا ٖطٖؽَب ًِْر َص ًَْل اأٖلَث ًَْبٌ. ِإَم َسَب
َْ َوٖكاَن ُٖٕ ُٗ َل َِٗ َدْىَياٍن َؼٌ َىْذَؽُسيَن اقٔسِت ٕٖاِر َعَرَباَت َبإْس ًُٔرْوَقُم، ٖقا اقَؿ ْٗٔىياِن ُىَؽ َْ ٖطٖؽبًا – َوٗكِفا َباٌب، َوَقؽ ُْٗو ٘ؽُن  ِإٖقَ َواْقَصَراؼًا َق

َْ َُ اقَياَدَباَت ٖأَدا ًِ َْٗرَس ْٗٔىياِن َباَب ُقْؽَؽُق – امٖل ًُْل ٖكاَن َو اآلَخِرْىَك، َباقّركَّاَب َقْخَتَؽٗط ٖقاَو اق  احَلَساَب َمَساَِّل َسـٔل َؼٌ َمْرَدَعفا ِإَم

،َُ ََٗس َُ ٖأْوٖؾاَت َؼٌ ٖأقا ٗكْفُت َو َواهٖلْف ًِْنْؾ ٖأ٘ؾَرٗأ اقِراَس ُُ )َمْك ٖكَتْبُتُم َما آَخَر َعٖؽ ُُ( ٖأْو َمٖؿاٖق َُ َعٖؽـَ ِرَساٖق ٌٔ.اقِر ٖطِرْىٖؿـ َْ َوَؼٌ اَؼَع  اقٔشَتا

ًَْك َُ َمْك َقْؿَشٌ ٗكِفا َس َّ ٕٖاِر َمَش َُ ِإٖقَ اقَؿ َْٗرَس ُٗ ٗكِفا َعكَّا، َم َْ َقَذ ْٗ امٖلا َٗ َتَذِؿَغ ٖؾ َُ َباَب َعْف َْٗىَفـــ ًُْغ ٖؼٖؽا امٖل َٕ  ٖأِو َخْيَضُم َقْسَت

ًَاَزُه، ُٗ ٖؼٖكاَن اْدَت ًَْك ٖأَس ـُ احٖلِؿاَق َْ ٖظْنِرَه َعٖؽَ َواَسًٗا َواَسًٗا َؽَفاَبَف٘ؿ َىٗؿي ُٗ. ٖأْدٍر َقٖؿا ًْ َزَل
َُ اٖ٘قَتَشاُؼ ٖكاَن َْٗرَس ًُ َعكَّا َبَؿ ًُ، َق٘ؿٖؽ ْٗ َصْعَب َْٗقا ٖؼٖؿ َُ َت٘ؽٖك َؼٌ َوَد َْٗرَس َُ َؼٌ َقَتَعِيْدلا ٖقْؾ ٗأُمْيرًا امٖل َْٗرَس ًْٖفا; َم ًِاَت ُمَعؽِّـــُؾ َس  اقٔرىاَض

ًْئًا، َىْشَرُح ٖقا ٍَ َوُمَعؽُِّؾ اأٖلِوَم، ُقْشَكَؾ ٖأْن ٖؾْبَل َباُب ِإٖقَ َباُب َمْك َوَىْفَتَؿُل َش ْٗٔىِك َماِد ٌَ اق َُ َشْرُح )َوَل ـِ َمَذؽَّ َُ( اأٖلْسٖكا ًِ  اقِشْرَع

ٕٖاَقُبفا ٍَ َبَش٘فَظ ُى ًَْط َكَتاَب َقْشٖفٖظ ٖأْن ًضاٖأْى َىَرِ اأٖلَدَب َتاِرْىِخ َوُمَعؽُِّؾ ٖؾ٘ؽُب، ٖظْنِر َعْك امٖلاِد  َقْشٖفٗظ ٖكَؿا اأٖلَدَب َتاِرْىِخ َؼٌ اقَيَس

ًٍ َٗ ًْ ٌْ َوَلَلا َق٘ؽُؿَتَفٔبٌ. ٖؾَص ٌٗ َشٌ َْٗى ًْفا، َد َُ َوُمَعؽُِّؿي َعٖؽ َْٗرَس ًَْفا َىَرْوَن امٖل ًُ َؼ َب ُٗدًا ٖطٖؽ ًًْئا، َعْفُنْؾ َىْعِرٗؼْيَن ٖقا ُد ًَْك َوَقْشُك َش  َب

ًَْكَث َسَياَقٌ ًِْل اْقَتَشاِرنٍّ َصراٍع َؼٌ ُمَتَئرٗطيَن ٖطاَقبًا الَث َُ َقَف َِٗرَد َُ، ٖأِو اأٗلْوٖقَ اق ًَ ٍُ َعٖؽَ َقْشَصْل ٖقْؾ َوِإَذا اقِجاَق َٗ  َمَك َواَس

ًِْك َِٗرَدَت ْٗقا اق َُ ِإٖقَ اقِلَلاَب َؼٌ اأٖلَمَل ٖؼٖؿ ًِ َُ، اقٗكؽِّ ًِ ٌَ اقَعَرَب َْٗر ٖأْعٖؽَ َوَل َُُم ُُ َس ًِ ًَْك، َؼٌ ُسٗكْيَم َٕ ٍَ َوَمْك َؼٖؽْس ًَْك َعاَد ُْٕوَق  َؼٌ امٖلْس

َُ ًِ َُ اقِجاَقِئن. اقِجاَقٌ اقِصٔػ َمَك اقِجاَقٌ َو اأٖلِوَم ِإقَّا َىْخَتاُروا ٖأقَّا اقٗكؽِّ ًِْرن ٖظَنَر َقٌ َوَباقٔفْسَب َُ; امٖلَيأد َؼٌ َت٘ؿَص ًِ ٍٖاإِل َقٖأِن اقٔرىاَض  َداَز

ُٖ َِّيْىٖؽ ـِ َؼٌ اق َُ ِإٖقَ ٖأْرَدُغ َدَعٖؽْتَفٌ اقِساَبِق اقَعا َٗ امٖلَيأد، َت٘ؽٖك َؼٌ اقٔص٘فِر َساٖق ُّالَب ٖأَواَِّل َمْك ٗكْفُت ٖأْن َبْع ًَْنا. اق َؼ
ًُْغ ٖقا ِإٔقٌ ُثِؾ َٕ ًًْبا ٖأْسٖفٖظ ٖأْن ٖأْسَت ًَْل، اقٔشْعَر ِإقَّا ٖغ ُٗ اقّفُصيُم َلَلَه ٖؼٖأِما اجٖلَؿ َُ َشْرِح َمْجِل َمك اقِفْجِرِى ـِ َمَذؽَّ  َكَتاَب ٖأْو اأٖلْسٖكـــــا

ًَْط ٌٔ اأٖلَدَب َتاِرْىِخ  َؼٌ اقَيَس َٗ اقَعَرَب َِٗرٔن،  َقٖأْسَؿ ُٕٗر ٖؼٖؽا اقِسٖكْف ًْا; ٖأْسٖفٖظَنا ٖأْن َباَقٌ َعٖؽَ َىْخ  َمْجِل ٖأْدُرَس ٖأْن َتَعِيْدُت ِإْذ َسْرَؼ

َُ َعِك َعِبْرُت اْٖمَتَشاِن َؼٌ َعْفَنا ُسَئ٘ؽُت ِإَذا ُثِؾ امٖلَيأد، َلَلَه ِْٗمُت َبٗؽَؽَتٌ، اإِلَداَب ٌٔ، اأٖلَدَب ٗأْستاَذ َمْك ٖؼَتٖؿ  ٖقُم َشَرْسُت َو اقَعَرَب

َٗٔر ِإَداَبَتٌ َى٘ؿَرٖأ ٖأْن َوَرَدْيُتُم احَل٘فَظ، َمَك َمْيَؾَفٌ َف َوُىٖؿ ٌٔ اقِفٔص َمَك ُمْسَتًيِ ٖأْدَقَ ٖكاَقْت ِإْن ٘فَسَمَب َْٗىِرَه،  َراٍض ٖؼٖأَقا اأٖلْصَؽ  َبَت٘ؿ

ًْا، احَل٘فَظ َمَك ِإْعٖفاٌَّ َعٖؽَ ٖؼَياٖؼَق َْ َلَلا َمْجُل َوٖقَكْك َسْرَؼ َْٗقٌ ٖقْؾ اقِرَدا ًْرًا ُىَف ٍَ ُمَعؽِِّؾ َمَغ ٖكَج ْٗٔىِك; َماِد ًَٔر قَّاٖأ ٖأَصِر ِإْذ اق  َؼٌ ٗأٖغ

َُ ُٖ اإِلَداَب ُُ، ٖأِى ُٓلا ِإَداَبَتٌ ُتْعَذُبُم اقِتاِرْىِخ ُمَعؽُِّؾ َوٖكاَن ٖكَؽَؿ ُّالَب َمَساَمِغ َعٖؽَ َوَى٘ؿَر َّاَقَب َقاْسَت٘ؿٖؽاِم َقُؿْيَذًدا اق ًِْرَه اق  َبَتْعَب

َُ. َلَلَه َعٖؽَ َوُىَشٔذُغ اخٖلأم، َِّرْىٖؿ اق
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ًُ ٖكاَقْت ًُ َسَف َُ، ُمْسَتَيِ َعٖؽَ َصْعَب َٗٔراَس َُ، َواْسَت٘كَؿاُم اقٖفْيُز ٖؼِإِما اق َٗٔراَس ٍٗ اإِلْخٖفاُؼ َوِإِما اق َْٗىِك َص٘فَر َواقَعْيَد ًَ َُ، ِإٖقَ اق َٗ اقٖؿْرَى  َوٖؾ

ْٕٖعُت ًَْنا ٖأ٘كسَََب ٖأْن اْسَت ًَْنا ٖأَتَعِرَض َوٖأْن اْقَتَصاراُت، َؼ َْٗىُر ٖكاَن راُت.َقاْقَكَسا َؼ َُ ُم َْٗرَس ٌٔ، َشِرْىُػ اأٗلْسَتاُذ ُلَي امٖل  َوٖكاَن اقِفَشاَشًَب

ُٖ ُىَعؽُِّؿَفا ُٖ اقؽَُّؽ ًِْزِى ًِْزِن، َواأٖلَدَب اإِلْقَذَؽ ًُ َدِرَسَفا ٗكؽََّؿا َوٖكاَن اإِلْقَذَؽ َٕ٘ع ًُ َؾ َُاق ِإٖقَ َشْعرًا َتْرَدَؿَتَنا َعٖؽَ َشِذَعَفا َشْعِرىٍِ َُ، ؽَُّؽ ًِ  اقَعَرَب

ًُ َدَرْسَفا ٖأِقَفا َوٖأْذٗكُر َٕ٘ع ًُ َؾ َٕالِؼ َىْشُعُر ٖكاَن َوٖقَكِفُم َمْسُذيقًا، َوٖكاَن َصاَسَبَتَم َؼٌ َقَشاَعٍر َشْعِرِى َُ َباْٖق َُ َمْجَل َواحٗلٔرَى  امٖلالَّٖك

ًَْك ًَْم َقَتْنَؿَس َصاَسَبُتُم َزاَرْتُم اِإَذ  اقَبْشِر َسَؿَك َمْجَل ٖأْو اجٖلٔي، َؼٌ اقِساَبَش ٖق َْ َمْك ِإ ُٖ َلَلَه َوَتْرَدْؿُت اقٔسْذِك، ٗؾْضَباِن َوَرا َٕ٘ع  اقَؿ

َْٗىُر اقِصٔػ، َؼٌ َوٖؾَر٘أُتَنا َٕٖغ َمْفَنا َوٖأْذٗكُر ٖطَربًا، َىْرٗؾُص َىٖكاُد َوامٗل  اقِتاَقٌ: امٖل٘ؿ
ُْٗوُر             ُْٕوُس َت ُُ َبَخْؿٍر                                        اقّفٗفْيَس ُتَرٔون اقٗك ٗٔقان َؼٌ ُمَعِتٖؿـــــــ  اق
ُُٓســــَفا ُتَتـــٔيُز             ًَْراَقـَنا َوَتْبَعــُح                                         َباقـــُيُرْوَد ٖأْر  اجَلَفان َؼٌ َق
ْٕٖعَك َبــَشاٍر َبَفاُت                                     ُسٔرَىــــَتٌ َمَجَل َعَرٖؼــْت ٖؼَؿـــا              اقَعَفـــان ٖؾ

َُ َؼٌ َواقَيْزُن  َُ اقِتْرَدَؿ ًِ ْٗا ٖؾِرْىٌب اقَعَرَب ٌٔ. اقَيْزِن َمَك َد ـَ اقَعَؿَل َلَلا َقٖأِن َذَقٖك; ٖأْذٗكُر ِإِقَفٌ اأٖلْصَؽ ٍَ، َساََّر َبٌ َعرََِ  اأٖلَساَتَل

ًًْرا ُّؽـَاَب َمَك َوٖكَج اْٖقَتَصاَراَت(. َمَك )َوَلَلا اق
ٌِ َمَضَ َُ َؼٌ َعٖؽ َْٗرَس ُٗ امٖل ـٍ ِوَؼٌ ٖأْشُنٍر، َبْضَع ٌُ، َوَصٖؽْتَفٌ َىْي ْٗ ِرَساٖق ٖؿ  ٖؼَضْضُت َوٖقِؿا اَسٗؽَفٌ،ُىَر َمْك ُلَفاٖف َىٗكْيَن ٖأْن ٖأْدَلَشَفٌ ٖق

ُٖ ُْٗت اقٔرَساٖق ًُ َوَد َْ َوَرٖؾ ٌّ اْسُؿُم َشْخٍص َبِإْمَضا َُ آَخِر َوَؼٌ ُىْيُسَػ، َعَؽ ـٍ اقَيَرٖؾ ٍِٗس  ُرُسْي ًِْر َوَخْفَذٍر َقُؿَس  َوٖؾَر٘أُت َذَقٖك، َوٖغ

ُٖ ًُ، ٖؼاْزَدْدُت اقٔرَساٖق َُ َعٖؽَ ٖأٔقٌَب َىِتِنُؿَفٌ ٖكاَتَبَنا ِإِن َدْلَش ُُ ُسبٍّ َعٖؽاٖؾ ٕٖاَقَب َُ َؼٌ ُمَذاِوٍر َدْىياٍن َؼٌ َوَتْذَؽُس َمَعَفا، ُتَساَؼُر َب  َعَرَب

ٕٖاِر. ًَْفٌ َىْذِر ٖقْؾ اقَؿ ًَْك َب ٍَ َوَب َْٗىُح، ٖأِن اقٖفَتا ـُ َوٖقا َس ٌَ. َمْك ٖأْعِر َٗاَخ َوٖقَكِك َل ُٖ اأٖلْس  َؼٌ َدَراَسَتَنا ُت٘كَؿُل ٖأِقنا َعِرٖؼْتَفٌ اقـؽَّاَسٖؿ

َُ َْٗرَس   َبَعكَّا. اقَبَفاَت َم
ُٖ َوَضْعُت ًَْبٌ َؼٌ اقٔرَساٖق َُ ِإٖقَ َوَذَلْبُت َد ِْٗرِس ٗغْرٖؼ َٗ َوِإَذا اقٔلْلِك، َشاِرُد َوٖأَقا اق َُ ٖؼِراَشٌ َبٖأَس َْٗرَس ًَْفٌ امٖل َْٗع َُ َىْسَت ٖؽ  َقُؿٖؿاَب

َْٗىِر، ُْٗت َوُلَفاٖف ٘كَتَبَم،َم ِإٖقَ ٖؼَفَز٘قُت امٗل َُ ٖطِيْىَل َشاْبا َرُداًل َوَد ًِْك َعِرْىَض اقٖؿاَم ًََض اقٖكَتٖف  َرُدٌل َداَقَبَم َوِإٖقَ اقَيْدَم، ٖأْب

ًَْم ٖظَنَرْت َْٗىُر َوٖؾاَم ٖطِيْىًؽا، ٖطْرُبيًشا َى٘ؽَبُس َوُلَي اقٔسٔك، َكَبِر ٖأَماَراُت َعٖؽ ًَْك امٗل  َؼٌ َعَر٘ؼُت َعِباٍس(. ِإْسَساُن ُلَي )َلَلا َدَخ٘ؽُت: َس

ًَْم َما اقِتٔي َْٗىُر َىْعَف َُ; َلَلَه َمْك امٗل ًُْل اقٖفَتَ َلَلا اجٗلْؿٖؽ ًُْر اقِفش ًَْص، اقّشيْرَت َى٘ؽَبُس اقِلن اقٖؿَص َٗ َمَك َواقٖؿَؿ  َىٗكْيَن ٖأْن امٗلْسَتْبَع

َْٗىُر َوٖأ٘كَؿَل ُدَياَن(. )ُدوْن َٗ َما امٗل ًَْر َوٖأِن اقٖفَتاٍَ، ٖأُخي ُلَي اقِشاِب ٖأِن ٖؼَعِرٖؼَفٌ ٖأُه،َب َُٗلا، ُلَي اقٔسٔك َؼٌ اقٖكَب ٌِ َوٖأِن َواَق  ُىْيُسَػ َعَؽ

ًُ ٖكَتَب ٍٗ ٖؼٖفَتَشْتَنا اقٖفَتاٍَ، ِإٖقَ ِرَساٖق َْٗىَر َُ، ُم َْٗرَس ََٗما امٖل ٖأْلَؽَنا، اِتَصٖؽْت ٖؾَرٖأْتَنا َوَعْف ًَْنا َمْك ٖكاَن اٖؼَؿ َب ًَْنا ٖأَب َْا ٖأْن َوٖأَخ  َوٖطٖؽَبا َدا

ًَْنا ٖق ًَْت، ِإٖقَ َتُعْيَد ٖأْن ِإقَّا ِإ ََٗلا آَخَر َذَقٖك َوٖكاَن اقَب َُ. َعْن َْٗرَس  َبامٖل
ََٗما َسِزْىفًا ٖأْصَبْشُت ًْالَت، َلَلَه َعَر٘ؼُت َعْف ٌْ اْمَتٖؽٖأْت َو اقِت٘فَص ًْظًا َق٘فَس ٌَٔع َعٖؽَ ٖغ ًُْت ٖأٔقٌ ٖأْذٗكُر ٖقا اقََّلن ُىْيُسَػ َؽ  ٖأْو َبَم ا٘قَتٖؿ

ٌِ َىْفٗظُر اقِشاّب َوٖكاَن َعَر٘ؼُتُم. ٖق ُٗٔثُم َوَق٘فُسُم َبامٖل٘ؿَت، ُتَشّغ َوَقٖظَراُتُم ِإ َٕٔدَب ٖأْن ُتَش َٗ(، َلَلا ُى ًْ ٖؼٖكاَن اأٖلُب ٖأِما )اقَيٖق  ؿًاَسَك

ُُ، ٖكَؽَؿاُت َوٖأْسَؿَعَفٌ ًَٔب ُْٗت ُثِؾ ٖط َُ ِإٖقَ ُع ِْٗرِس ٖؾاَع ـَ َو اق َْٗىُر ُىَعؽِِّق َوٖقْؾ اقِرُدالِن اْقَصَر ُْ امٗل ٌْ َُ، َلَلَه َعٖؽَ َبَش  َوٖقْؾ امٗلٖؿاَبٖؽ
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ُْ ُىٖفاَتْشَفٌ ٌْ ُٗ. َمْك َسْيٖقَنا َبَش  َبْع
َٗ ًِْك َوَبْع ُٗ ٗكْفُت ٗأْسُبْيَع َِٗرَز ٖأْصَع َِّيْىَل اق َُ ٖؿاَبَلامٗل اق َّ َُ َق٘ؽَؿَش ًِ ًْٖفا، َؼٌ اقِشْرَؾ ُٗ َوٖأَماَمٌ َس َُ ٖطِيْىُل َشْخٌص َىْصَع ًٌْل، اقٖؿاَم  َقَش

ًُْح ٖأْصَبْشُت ٖؼٖؽِؿا ًَْم، ٖأَرِ َبَش ًَْف ُْٗتُم َع َٗاَب ُمٖكِسَر َوَد ًَْر اأٖلْل ًِْح ٖغ َٗاَر اقَيْدَم، َصَب ٌّ ٖأَقا َوٖؾاَم: َقْشِيْن ٖؼاْسَت  َوٖأَقا ُىْيُسَػ، َعَؽ

ًْٖك. ٖأْعَتَلَر ٖأْن ٗأَسّب ٖق ٕٖؽَُّب  اقََّلن اقِشْخَص ِإِن ٗؾ٘ؽُت: ِإ ُٗ َت٘ؽٖك ُلَي اْعَتَلاًرا َمْفٖك َىَت ًَْت ٖظٖؽْؿَتَنا اقََّتٌ اآلَقَس ًَْنا َوَدَف  َوَسَرْمَتَنا َعٖؽ

ًِْؾ، َمَك ًُْت اقِتْعَؽ ًُْل ٖؽْعُت)ٖأ٘ط َذاَلبًا. ٖطِرْىَؿٌ َؼٌ َوَمَض ًَْبٌ ِإَم َُ، َلَلَه َعٖؽَ َسَب ْٗ اقَؿِص ًَْنا ٖأَشاَر َوٖؾ ٖق ُٗ َمْك ِإ  َبْعِض َؼٌ َبْع

  َؾَصَصَم(.
َٗٔن َد٘أَبٌ َىُشؽََّفٌ ٖقْؾ َُ َؼٌ امٗلَتَياَصُل َوَد َْٗرَس ُٖ َعكَّا َم َِٗرَد ُٖ، ٖأِو اأٗلْوٖقَ اق ًَ ُٗ َلَلَه َفٌَوٖأْىٖأَسْت اقِجاَقَح، ٗكْفُت َبْل اقِجاَق ًَْذ  َمكََ اقِفَت

َُ ِإٖقَ اقِلَلاَب ًِ َُ. اقٗكؽِّ ًِ ًَْل ٖأِن اأٗلُمْيِر ٖأ٘غَرَب َوَمْك اقَعَرَب ًَْبٌ ِإَم ًَْك َىٗكْك ٖقْؾ َسَب ُٖ َوٖقَكِك اأٖلَواَِّل، َب ُٖ ٖأْلَؽَم َساٖق ًٍ، ٖكاَقْت امٖلأدِى َٗ ًٔ  َد

ُُ ٖؼا٘قَتَشَق َْٗرَس ُُ، َبَؿ َُ َمْك َى٘أَسٌ ٖؼِإِن ٖأَقا ٖأِما َخاِص ًِْؾ ُمَياَصٖؽ َْٗىِؾ ِإٖقَ  َدٖؼَعَفٌ اقِتْعَؽ ٍَ ٖطٖؽُب َت٘ؿ َٗ َقِإَداَر ًًا َت٘ؿَبٗؽَفٌ ٖقَعؽََّنا اقَبِرْى  َساَع

ًَْنا، ََْقٌ َؼ ًٍ َوٖظاََّػ ٖ َبٖأْن اقِرّد َوَدا ُْٗت ُلَفاٖف، َشاَغَر َُ ِإٖقَ ٖؼَع ٍٖ ُتَواْسَت٘أَق٘ف اقٖؿْرَى ًَا َٗاِن اقٖكَسِل َس اأٖلَمِل. َوٗؼ٘ؿ
ٍُ َمْك ٖأْسٖؽاَلا ٖكاَن َما َوٖقَكْك، ًَْك ُمٖفاَدٖأ ًُ َوَصٖؽْتَفٌ َس ْٗ ٖأِقُم ُتْخَبُرَقٌ ِرَساٖق ًَاِرن َتِؾ ٖؾ َُ َقال٘قَتَشاِؼ اْخَت ًَ َُ، َبا٘قٗكؽِّ ًِ  ٖأِن ٖؼآَمْفُت اقَعَرَب

ْٗ امٗلَصاَدٖؼاَت ًَْم َؼٌ َعاَمٍل َبَرٖأ٘ك َتٗكْيُن ٖؾ َُ َت٘ؽٖك َؼٌ اقَياَؾِغ. َتْيَد ًِْرَلا ُدْوَن اقِسَف ًَْر ٖغ َُ َمْك اْخَت َْٗرَس ُٗ َعكَّا َم  َمَك ٗطؽَّاُب; ٖأْرَبَع

َُ َوَؼٌ اقِراَبِغ، َسِتَ اأٖلِوِم ٌُ اقٔرَساٖق ًَْفا َىَذُب َبَؿا ٖؾاََّؿ ُُٓه َعٖؽ ُٖ ٖأِن َىْعَفٌ َذَقٖك ٖكاَن َػ...إخل.َواقِشَراَش امٖلٖؽاَبِس َمَك َشَرا ًِ  ٖقا اقٗكؽِّ

َُ ُتَعٔرُضَفا ًِْش َقٖأْزَم  ٖغاَمًرا. َذَقٖك َبٗكٔل ٖؼَرَسٌ َوٖكاَن َمْسٖكٍك، َعْك اقِت٘فَت
                                                                                                                           

 ؟ ُٚٔيد َٚت٢ ٚأٜٔ ؟ عٓباع إسطإ ٖٛ َٔ - 1
 . وشاعر وأدٌب ومحمّك نالد هو
 . م 1ٕٓٔ سنة حٌفا فً ؼزال لرٌة فً فلسطٌن فً ولد

 ؟ ايهاتب بٗا َٓس اييت ايتع١ًُٝٝ املساسٌ عٔ ؼٓدخ - 2 
 . صفد فً اإلعدادٌة على حصل ثمّ  حٌفا، فً اّلبتدابٌة المرحلة أنهى – أ

 . سنوات التدرٌس فً عمل ثمّ  المدس، فً العلمٌّة الكلٌّة إلى منحة نال – ب
ًّ  األدب فً البكالورٌوس نال حٌث  م 1ٗ6ٔ عام الماهرة بجامعة بعدها التحك – ج  . الدكتوراة ثمّ  فالماجستٌر العرب

 . ذيو ٚٓضض , يػ١ إىل يػ١ َٔ ٚتسمج١ ٚؼكٝكٟا تأيٝؿٟا اإلْتاز غصٜس عٓباع إسطإ نإ - 3
ً   ٕ٘ على ٌزٌد ما ألّؾ  - أ  . والتارٌخ  والسٌرة األدبً النمد بٌن مإلّفا

ً   ٕ٘ من ٌمرب ما حمّك  - ب  التراث. كتب أمهات من كتابا
 والتارٌخ.  والنمد األدب عٌون من ترجمة ٕٔ له - ج

 . ايػعس يف َك٬ عباع إسطإ نإ : ع١ًٌ - 4
 جامعٌا وأستاذا معلما كونه الخاصة لظروفه - أ

 . له والتفرغ الشعر ساحة من الؽزٌر النمدي واإلنتاج الجاد البحث أخذه ولمد - ب
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 . ذيو ٚٓضض ٚاملعسؾ١, ايبشح سكٍٛ يف ايتكايٝد َٔ ايهجري عباع إسطإ أزض٢ - 5
ً  عمال كان -أ   مستمال. منفتحا

   . المعروفة الناجزة المناهج من منهج إلى عبّاس انإحس الدكتور ٌركن ولم - ب
 . الممٌز الخاص منهجه سبن فً منها ٌستفٌد النمدٌة؛ المناهج معرفته فً موسوعٌا كان بل – ج

 عباع. إسطإ )دزاضات( َ٪يؿات أغٗس اذنس - 6 
           البصري. الحسن كتاب - أ
 الشعر. فن - ب 

 النص. هذا منها أخذ التً الراعً( )ؼربة الذاتٌة سٌرته بكتابة البدء لبل كتبه الذي السٌرة فن -ج
 العرب. عند األدبً النمد تارٌخ كتاب - د 
  العربً. األدب فً ٌونانٌة مالمح - ه
 . المعاصر العربً الشعر اتجاهات - و

 ؟ َٚت٢ ؟ عٓباع إسطإ تٛؾ٨ٞ أٜٔ - 7
 . م ٖٕٓٓ عام عمان فً تُوفًِّ

 
 األولى الفمرة

 ِنٖأَق ;ّنِياَقاقِج ٌاَقاقِج ّػاقِص فاًْٖؽَع ٌََؿَبَو ا،َنًَْؼ ػٍَّص ُرآَخ َيُلَو ،ِنِياَقاقِج َمِواأٖل ِػاقِص ًََُِمْيٗكاحٗل اٖفًَْس ََُسَرَْٗم ٌَؼ فاًَْنْقٖأ

 َُٗسَرَْٗم ٌََل ِػاقِص اَلَل نِيَتْشَت ًَُُِمْيٗكُس َُُسَرَْٗم ُبَر٘ؾٖأَو .ِسْٗاقٗؿَب ًََُِبَراقَع ًَُِؽِّاقٗك َٖقِإ فاٗؽَصْيُى نَلاقَّ ُرْساجَل ٌََل ُمُتاَدَنَش

ٖق اِرٕٖاقَؿ ٌَؼ اًَْمْيَى ُراَؼَسُقَو اٖفًَْس ٌَؼ ُكٗكْسَق فاًَْؿَب اِفَكٖقَو ،ٍََرْيٗكْلامٖل ََُسَرْٗامٖل ٌَؼ فاَسٗفْقٖأ فا٘ؽِذَسَو فااَؾَرْوٖأ فا٘ؽَؿَس ٖكَقَلَقَو ا،كََّع  َِإ

ٖق ََُعاَباقِر َُاَعاقِس َْٗعَب يُدُعَقَو اباًسَص ُقَؽْٕٖفَق ا،كََّع  ٌ.َبًَْبَس َلًَْمِإ ِرًَْثاأٖل ٌَؿْىََٗص َِيَس ْؾُنْفَم ُرٗكْذٖأ اٖق ،َُُبٖؽٖط ُِٖتَس اِفٗك فا.ًَْس َِإ
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 املسس١ً. ٖرٙ يف ايعسٚف قط٠ٛ ع٢ً داي٦ا َٛضعٟا عني -  ز )ص(

      وبالعكس. عكا إلى حٌفا من اربالمط ٌومٌا واإلٌاب الذهاب



 

 ٘ق قك أن ترتؿ6ٌٙ 

 

 ا٭ض١ً٦ اييت تًٝ٘:اقسأ بٝت ايػعس اٯتٞ, ثِ أدب عٔ 
ُّ  ٚيًُذد أعبا٤ ٚيهٓٗا ٢َّٓ        ٚيًُهسَات ايػايٝات ُٖٛ

 عني َٔ ايٓص َٛضعٟا تساٙ ميجٌ عب٦ٟا َٔ أعبا٤ إسطإ عباع. -أ  )ص(

 اّلنتمال ٌومٌا من حٌفا إلى عكا للدارسة.   

 اخرت َٔ ايٓص املٛقـ ايرٟ ٜٓطذِ َع ايبٝت اٯتٞ  َؿطسٟا اختٝازى: -10ع )ص(

ُّ نإ هلِ زنابا ٍْ           إذا اإلقدا  َٚا اضتعص٢ ع٢ً ق٣ّٛ َٓا
 ٌنطبك على حال إحسان عباس، فمثالً: نسكن فً حٌفا ونسافر ٌومٌا بالمطار إلى عكا ....

ػػإضاسغظػأدئضظ
 بايكدع" ايعسب١ٝ ايه١ًٝ إىل ٜٛصًٓا ايرٟ اؾطس ٖٞ غٗادت٘ ٭ٕ " : ايؿ١ٝٓ ايصٛز٠ ٚٓضض

 . العربٌة للكلٌة ٌوصله الذي بالجسر الثانوٌّة الشهادة شبّه

ٌٓ ن١ًُ مم١ا ٜأتٞ  :   ٖات درز ن
         . صدق  : صدٌك     . لحك : اّللتحاق        . ذكر المذكورة: . حكم : الحكومٌة      . شهد : شهادة    . سدر : مدرسة   نهً. : أنهى

   اقجاقًُ اقفؿرٍ

ََُْٕل اَنٖكَو َٗٔقَو ،ُمَقْوُرًَٔؽُى اٖق اِرٕٖاقَؿ اَتَبَرَع َِٗإْسَب اٍنَيْىَد ٌَؼ يَنُسَؽْذَى ُِٗتاقٔس ٖ  َْْوُُٗن٘ؽَق بًاٖؽٖط – اِفٗكَو اٌب،َب ياِنْىؽ
ََْدٖأ َٖقِإ اؼًاَرَصاْقَو ٗٔ اَبَب ُقَؽُقْؽ – ًََُِسَرْٗامٖل اَتَباَداقَي ا  ُلًَْمِإ اَنٖك َو ،َكْىِراآلَخ اَبكَّاقّرَب ٗطَؽَتْخَق اٖقَو ياِنْىاق
 ْك)َم ُمُتْبَتٖك اَم َرآَخ ْؾِنًْٖؽَع ٗأَر٘ؾٖأ َُاَساقِر اَتٖؾْوٖأ ٌَؼ قاٖأ ُتْفٗك َو ،ََُسَْٗفاهٖلَو اَبَساحَل ِلاََّسَم ـٔلَس ٌَؼ فاَعَدْرَم
َُٖؿْىِرٖط ـَٖؽَع (ُُاٖقَسِر ْوٖأ ُُاٖقٖؿَم ََْتاقٔش ٌَؼَو .ٌَٔعاَؼاقِر ـ  اِفٗك ا،كََّع ََُسَرَْٗم َٖقِإ اِرٕٖاقَؿ َََُّشَم ْكَم ٌَشْؿَق اٗكِف َكًَْس ا
َْامٖل َُٗذَق ََُفْىَٗامٖل اَبَب َْٗفَع َغِؿَذَت ْٖٗؾ ا ـُٗؿَى َكًْاَقِؿاحٖل َُٗسٖأ اَنٖكٖؼ ،ُهاَزًََتاْد ِوٖأ ُمَضْيَخ ُغًََْٕتْسَق اٖؽٖؼ ـــ  اَفَؽ٘ؿَفَب ي
َْٖؿَق َهِرْنٖظ َٖؽَع ًٗااَسَو ًٗااَسَو  .ًَُْٗلَز ٍرْدٖأ ا

ػعاتػططظىػصلػصضطظػطّطاػغأتيػ:

 للٌل. زهٌد:                البضابع. بحمل ٌموم من وهو حّمال، جمع الحّمالٌن:              . دخوله خوضه:             الركاب. حجرة دٌوان:

ػ؟ػػاضثاظغظػضضغػرةػاضرئغدظػاضغصرةػطا
 . عّكا إلى حيفا من القطار في السفر تفاصيل

ػواضتحضغلػاالدتغطاب

 عباع. إسطإ سٝا٠ َساسٌ َٔ َسس١ً ايٓص تٓاٍٚ - 2ع

 املسس١ً. ٖرٙ يف ايعسٚف قط٠ٛ ع٢ً داي٦ا َٛضعٟا عني -  ز )ص(

 . اجتٌازه أو خوضه ٌستطٌعون فال المدٌنة باب عند الماء تجّمع



 

 ٘ق قك أن ترتؿ64ٌ 

 

 ايٓص: َٔ ٜأتٞ مما نٌ ع٢ً دا٫ٟ َٛضٛعا عني - 4 ع )ص(

 ٚاؾد. باملجابس٠ ايهاتب اتصاف - أ  

ً  للهدوء طلبا – "وكنا   اِلخرٌن". بالركاب نختلط وّل الدٌوان باب نؽلك – الدراسٌة الواجبات أداء إلى وانصرافا

 تًٝٗا: اييت ا٭ض١ً٦ عٔ ٚأدب ايٓص, َٔ ايجا١ْٝ ايؿكس٠ إىل عد -5ع
  َا املكصٛد بايدٜٛإ ؟ - أ

 حجرة الركاب بالمطار.
 

 (2013ملاذا اْكٛع ايًٛب١ ايطت١ عٔ ا٫خت٬ط بايسناب اٯخسٜٔ ؟   ) غتٟٛ    -ب )ص(

 طلبا للهدوء وانصرافا إلى أداء الواجبات المدرسٌة.
 

 (2013َا ٚض١ًٝ ايٓكٌ املتٛاؾس٠ غتا٤ عٓد باب َد١ٜٓ عها ؟  ) غتٟٛ   -ز )ص(

 الحّمال.

 اؿكا٥ل َط١ًُات ٫ خ٬ف عًٝٗا, ٚاٯزا٤ ؼتٌُ اؾدٍ ٚايصش١ ٚاـٛأ.  -12ع
 عد إىل ايٓص ٖٚات ث٬خ سكا٥ل .

ن من الحمابك: إكمال إحسان عباس لتعلٌمه بالرؼم من الفمر والصعوبات التً واجهته، وجود المطار كوسٌلة للسفر آنذان، عكا وحٌفا من المد
 الفلسطٌنٌة.

 واضتغصغرػاضتذوق  

"نٓا لد املا٤ قد ػُع عٓد باب املد١ٜٓ, ؾ٬ ْطتٛٝع خٛض٘ أٚ ادتٝاشٙ, ؾهإ أسد اؿُايني ٜكّٛ بٓكًٓا ٚاسدا ٚاسد ع٢ً  -4ع
 ظٗسٙ يكا٤ أدس شٖٝد ".

 نٝـ تٓعس إىل ٚض١ًٝ ايٓكٌ ايٛازد ذنسٖا يف ايعباز٠ ؟ -أ 

 وسٌلة بدابٌة.

 

 ا٫عتُاد عًٝٗا يٛ نٓت َهاِْٗ.اقرتح ٚض١ًٝ ْكٌ أخس٣ نإ ميهٔ  -ب 
 . دابة ٌركب علٌها الطالب

 

 ٌٖ ػد إٔ َجٌ ٖرٙ املٗٔ ايكاض١ٝ َا شايت َٛدٛد٠ يف ٚقتٓا اؿاضس؟ ٖات أَج١ً ع٢ً ذيو. -ز  
 نعم؛ فهنان بعض الحمالٌن ٌنملون أكٌاس الحبوب أو الطحٌن من الشاحنات أو العكس.

ػػوزارغظػأدئضظ

 2013  غتٟٛ

 ايدٚز ايرٟ يعب٘)إٌَٝ( يف اجملُٛع١.ٚٓضض  )ص(

 كان مرجعًا للمجموعة فً حّل مسابل الحساب والهندسة . 

 2013  غتٟٛ

ٕٓ ايهاتب نإ َّٖٛٛبا. )ص( ٍٓ ع٢ً أ  اضتدسز َٔ ايٓٓص عباز٠ تد

 وكنت أنا فً أولات الراحة ألرأ علٌهم آخر ما كتبته من ممالة أو رسالة على طرٌمة الرافعً . 



 

 ٘ق قك أن ترتؿ66ٌ 

 

 2013  غتٟٛ
 َا ع١َ٬ ايرتقِٝ املٓاضب١ َهإ ايٓذ١ُ يف ايٓٓص؟ بعد ن١ًُ ) ايساؾعٞ ( 

 النمطة . / الفاصلة ،   ) لُبِلْت اإلجابتان ( 

 2013  غتٟٛ
ٟٓ يف عباز٠ )ؾ٬ ْطتٛٝع خٛض٘( ايٛازد٠ يف ايٓٓص:   اخرت مم١ا ٜأتٞ ا٭ضًٛب ايًػٛ

 ا٭َس  -ايػسط                د -ايٓٗٞ              ز -ايٓؿٞ               ب -أ 

 )أ( النفً .

 2013  غتٟٛ
ٞٓ ايرٟ ُُٜٓجً٘ ايٓٓص ايطابل:   اخرت مم١ا ٜأتٞ ايؿٔ ا٭دب

 ضري٠ ذات١ٓٝ  -ضري٠ غري١ٜٓ         د -قٓص١               ز -َرن١سات           ب -أ 

 ة .)د( سٌرة ذاتٌّ 

 2013  غتٟٛ

 اخرت مم١ا ٜأتٞ ايه١ًُ اييت ٜعٛد عًٝٗا ايطُري )اهلا٤( يف ن١ًُ )ادتٝاشٙ( ايٛازد٠ يف ايٓص:  )ص(

 عه١ا  -املا٤                  د -باب                ز -املد١ٜٓ            ب -أ 

 الماء .                  -ج

ػػإضاسغظػأدئضظ

 ؟ ايكٛاز يف زنٛبِٗ أثٓا٤  عٓباع إسطإ ١َُٗ َا )ص(

ُ  الراحة أولات فً عبّاس إحسان كان   الرافعً. طرٌمـة علـى رسالة( أو ممالة )من كتبه ما آخر علٌهم ٌمرأ

ٌٓ ن١ًُ مم١ا ٜأتٞ ٖات درز   :  ن
ً          . هدأ : هدوء           . ؼٌر : ٌؽٌّرونه              . دون : دٌوان  . وجب : الواجبات        صرؾ. : انصرافا

         . حمل : الحمالٌن     . جوز : اجتٌازه             . شتو : الشتاء         . أخر : اِلخرٌن  

 اقجاقجُ اقفؿرٍ

 ا;ٖفًَْس ََُسَرَْٗم ٌَؼ لاْدِيَعَتَق ْؾٖق رًاْيُمٗأ ََُسَرْٗامٖل ٖك٘ؽَت ٌَؼ اَقَْٗدَو ْٖٗؿٖؼ ،ًَُبْعَص ًُٖؽ٘ؿَق اكََّع ََُسَرَْٗؿَب اُؼَشَتاٖ٘ق اَنٖك

ْٗٔى ٍَاِدَم ُؾؽَِّعُمَو ،َمِواأٖل َؾَكُقْش ْنٖأ َلْبٖؾ اُبَب َٖقِإ اُبَب ْكَم ُلَؿَتْفَىَو ئًا،ًَْش ُحَرْشَى اٖق اَتًِىاَضاقٔر ؽِّـــُؾُمَع  ٌََل)َو ِكاق
ـِٖكْساأٖل َُؽََّذَم ُحْرَش  ٖظٖفْشَق ْنٖأ اًضْىٖأ َِرَى َبَداأٖل ِخْىاِرَت ُؾؽَِّعُمَو ،ُب٘ؽٖؾ ِرْنٖظ ْكَع ٍَاِدامٖل َظ٘فَشَب فاُباَقُٕٖى (ًََُِعْراقِش ا
ٌَْش اَلَلَو ٌ.ٔبَفَتُؿ٘ؽَق ًًٍََْٗصٖؾ ٗظٖفْشَق اَؿٖك َبَداأٖل ِخْىاِرَت ٌَؼ َطًَْساقَي اَبَتَك  َنْوَرَى ََُسْرَٗامٖل يُؿؽَِّعُمَو فا،ًْٖؽَع ٌْٗىََٗد ٌ



 

 ٘ق قك أن ترتؿ61ٌ 

 

 ِلًَْفَق نٍّاِرَشَتاْق راٍعَص ٌَؼ يَنٗطٔرَيَتُم بًااَقٖط َكًْالَثَث ٌاَقَيَس َكًَْب ُكْشَقَو ا،ًئًَْش ْؾُنْفَع َنْيٗؼِرْعَى اٖق دًاُُٗد ًَُبٖؽٖط اَفًَْؼ
ِٗ ِٗ َكَم ٍَُٗاَسَو َٖؽَع ْلَصْشَق ْؾٖق اَذِإَو ،ًََُاَقاقِج ِوٖأ َٖقْواأٗل ََُدَراق  ًَُِؽِّاقٗك َٖقِإ اَبَلاقِل ٌَؼ َلَماأٖل قاْٖٗؿٖؼ ِكًَْتَدَراق
 َو َمِواأٖل اقَِّإ وااُرَتْخَى اقَّٖأ ًَُِؽِّاقٗك ٌَؼ َكًَْقْوُْٕسامٖل ٍَاَدَع ْكَمَو ،َكًَْْٕسٖؽَؼ ٌَؼ ًَُُِمْيٗكُس َُُسَرَْٗم َٖؽْعٖأ ٌََلَو ،ًََُِبَراقَع
َّ ٍَٖزاَداإِل ِنٖأَق ;ًَُِىاَضاقٔر أدَيامٖل ٌَؼ نِرًَْص٘ؿَت َرَنٖظ ٌَق ََُبْساقٔفَبَو .ٔنِياَقاقِج ٌاَقاقِج ٔػاقِص َكَم ٌاَقاقِج ـِاقَع ٌَؼ ُٖٖؽْىِياق  ا

ََّوٖأ ْكَم ُتْفٗك ْنٖأ َْٗعَب ،أدَيامٖل ٖك٘ؽَت ٌَؼ ِر٘فاقٔص َُاٖقَس َٖقِإ ُغَدْرٖأ ٌَفْتٖؽَعَد ِقاَباقِس ُّ ِلا  ا.َنًَْؼ الَباق
ػعاتػططظىػصلػصضطظػطّطاػغأتيػ:

 ضعؾ. تمصٌر:            مشكلة.  فً ولعوا متورطون:             ؼٌباً. للب: ظهر عن           نتمن. نحكم:

ػ؟ػػاضثاضثظػضضغػرةػاضرئغدظػاضغصرةػطا
لبة  واجهها التً الجدٌدة التدرٌس أسالٌب ا. مدرسة فً الطّ  عكّ

ػواضتحضغلػاالدتغطاب

 ايٓص. يف ايٛازد٠ اٯت١ٝ ايعبازات ؾطس -3ع

 صعب١". ْك١ً عها مبدزض١ ا٫يتشام "نإ - أ )ص(

 ومعلم للب، ظهر عن المادة بحفظ ٌطالبنا الدٌن مادة ومعلم األول، إحكام لبل باب إلى باب من ٌنتمل الرٌاضٌات معلم نتعودها؛ لم أمورا وجدنا ألننا

 للمتنبً. لصٌدة نحفظ كما األدب تارٌخ فً الوسٌط كتاب حفظ ٌطلب األدب

 ( 2009) غتٟٛ        "ٜٓتكٌ َٔ باب إىل باب قبٌ إٔ وهِ ا٭ٍٚ". -ز     َا املكصٛد بهٌ َٔ ايعبازات اٯت١ٝ: -8ع
 أي ّل ٌهمه إن كنا متمكنٌن من فهم الفصل األول ومتمنٌن لما فٌه فٌبدأ بؽٌره. 

 نإ طًب١ ايعًِ ٬ٜقٕٛ صعٛبات َتٓٛع١ ٚعدٜد٠ نُا زأٜت يف ايٓص, ٖات َا تساٙ َٔ صعٛبات تٛاد٘ ايتعًِٝ يف شَٓٓا.  -11ع 
 .والهواتؾ النمّالة اكتظاظ الطلبة، صعوبة المنهاج، انتشار اّلنترنت 

 ُات ٫ خ٬ف عًٝٗا, ٚاٯزا٤ ؼتٌُ اؾدٍ ٚايصش١ ٚاـٛأ. اؿكا٥ل َط١ً -12ع
 آزا٤. ١ٖات ث٬ثٚعد إىل ايٓص 

من اِلراء: معلم التارٌخ تعجبه إجاباتً وٌمرإها على مسامع الطالب، طرٌمة تدرٌس معلم الرٌاضٌات ولناعته بها وبجدواها، صعوبة السنة   
 الدراسٌة عند إحسان عباس هً رأي شخصً.

ػواضتغصغرػاضتذوق

 بني مجاٍ ايتصٜٛس يف ايعبازات اٯت١ٝ:    -1ع
  املٛاٚد": تًو يف ايصؿس ساي١ إىل أزدع دعًتين "اإلداش٠ - 

ً  بها ٌخبر لم كؤنّه حتى طوٌلة، لفترة الدراسة عن واّلنمطاع اإلجازة بعد بها ٌتمتع كان التً المهارات فمد ولد نفسه صور  سابماً. شٌبا

 ٭ؾعاٍ ايًٛب١ سني ذاى:  َتعدد٠ ملٓٗذٝات ايتدزٜظ ٚأْٛاع ايتدزٜظ ٚزضِ زدٚدٟا ٟاقدّ إسطإ عباع صٛز -5ع

 ٖات ث٬ث١ أمناط كتًؿ١ َٔ طسا٥ل ايتدزٜظ َٚٓاٖر املدزضني. -أ  )ص(  

 خر لبل إحكام الباب األول.  آاّلنتمال من باب إلى  -
 حفظ المادة عن ظهر للب.   -
 تشجٌع الطلبة على الترجمة من اللؽة اإلنجلٌزٌة إلى اللؽة العربٌة.  -

 



 

 ٘ق قك أن ترتؿ1ٌٓ 

 

 َا ايُٓط ايرٟ تؿطٌ إٔ ٜتبع٘ َعًُو ؟ ٚملاذا ؟  -ب   
 اء ّلكتشاؾ الذات واإلبداع.أفضل أسلوب المنالشة والحوار البنّ 

 

 . ٚاشٕ بني َعًِ َاد٠ ايدٜٔ َٚعًِ ايتازٜذ َٔ سٝح أثس نٌ َُٓٗا يف َطتكبٌ طًبت٘ -ز
وحرٌة ؛ ألنّه ٌعتمد التلمٌن، بعكس معلّم التارٌخ العربً الذي ٌنّمً فٌهم اإلبداع  معلم الدٌن سٌجعل عمول طلبته جامدة ؼٌر لادرة على اإلبداع

 ع مداركهم.ا ٌوسّ التعبٌر ممّ 

 ايطٛسٜٔ اٯتٝني بأضًٛبو ٚبًػ١ ض١ًُٝ:  صٝاغ١  قِ بإعاد٠ -8ع
٭ٕ اإلداش٠ اي١ًٜٛٛ يف ايعاّ ايطابل دعًتين أزدع إىل ساي١ ايصؿس يف تًو  ;املٛاد ايسٜاض١ٝ "ٚبايٓطب١ يٞ ؾكد ظٗس تكصريٟ يف

 املٛاد, بعد إٔ نٓت َٔ أٚا٥ٌ اي٬ٛب ؾٝٗا". 
 .انمطاع إحسان عبّاس عن المدرسة خالل اإلجازة أدّى إلى تمصٌره فً المواد الرٌاضٌّة إن 

يف عني ا٫عتباز شَٔ اْبجام تًو ا٭ؾهاز ٚسٝجٝاتٗا,  رَا, ؾُٔ ايعدٍ إٔ ْأخ سني مهِ ع٢ً أؾهاز قدد٠ صدزت عٔ غدص -9ع
دْاٖا َٔ عاًَٞ ايصَإ ٚاملهإ, ٚقُٓا بٓكًٗا ٚقانُتٗا ٚؾل َعاٜري ٚاقع ددٜد. اضتٓادا إىل ٖرٙ ْٚعًِ أصشابٗا إذا مٔ دٓس

 اؿاضس َس٠ أخس٣.  املكٛي١, قِ باختٝاز َٛقـ َٔ ايٓص, ٚسانُ٘ ٚؾل شَٓ٘ َس٠, ٚ ٚؾل شَٓٓا
 فً زمانه، فً زماننا التعلٌم ٌعتمد على اّلستنتاج والتعلٌل وتفعٌل دور الطالب. أسلوب التلمٌن والحفظ كان ممبوّلً 

ػػوزارغظػأدئضظ

 2009 غتٟٛ

 َا ايٛسٜك١ املعتُد٠ يف تدزٜظ تازٜذ ا٭دب نُا ٖٛ ظاٖس يف ايٓٓص؟  )ص(

ػ.الحفظ  أو التحفٌظ 
 2009 غتٟٛ

ٌٓ َٔ ايهًُتني املدٛٛط ؼتُٗا  ) ا٫يتشام, ايسٜاضٝات (.   اضبط بايػهٌ اؿسف ا٭خري يف ن

 . الرٌاضٌاتِ  ، اّللتحاقُ 

ػإضاسغظػأدئضظ

 ؟ ايكدع يف ايعسب١ٝ ايه١ًٝ إىل يًدخٍٛ ايطبٌٝ َا )ص(

 .  الثانويّ  الثانً الصؾ فً الثانٌة أو األولى الدرجة على   الحصول

ٌٓ درز ٖات   : ٜأتٞ مم١ا ن١ًُ ن
         . نحر : انتحاري          . ورط : متورطون              روض. :  الرٌاضٌّة + الرٌاضٌات                     . لحك اّللتحاق:

                  . طول : الطوٌلة             . جوز : ةاإلجاز                                     . ثنً : الثانوي                          . كلل : الكلٌة

                       اقرابعُ اقفؿرٍ

 َُؽََّذَم ِحْرَش ِلْجَم كَم ُِٗىِرْجاقِف يُمُصاقّف َهَلَل اِمٖأٖؼ ،َلًَْؿاجٖل َرْعاقٔش اقَِّإ اًبًْٖغ ٖظٖفْسٖأ ْنٖأ ُغًََْٕتْسٖأ اٖق ٌٔقِإ ِؾُث
ـِٖكْساأٖل ٌٔ َبَداأٖل ِخْىاِرَت  ٌَؼ َطًَْساقَي اَبَتَك ْوٖأ ـــــا  اَنٖظٖفْسٖأ ْنٖأ ٌاَقَب َٖؽَع ُرْٕٗخَى اٖؽٖؼ ،ٔنِرَْٗفٖكاقِس  ََٗؿْسٖأَق اقَعَرَب
 ٌ،َتَؽٗؽَب َُاَبَداإِل ِكَع ُتْرِبَع اِنَشَتاْٖم ٌَؼ اَنْفَع ُت٘ؽَئُس اَذِإ ِؾُث ،أدَيامٖل َهَلَل ِلْجَم َسُرْدٖأ ْنٖأ ُتْدِيَعَت ْذِإ ًْا;َؼْرَس

 َمَس٘فَفَب َرٖٗٔؿُىَو ٌَتاَبَدِإ ٖأَر٘ؿَى ْنٖأ ُمُتْيَدَرَو ،َظ٘فاحَل َكَم ٌَفَؾْيَم ُمٖق ُتْسَرَش َو ،ٌَٔبَراقَع َبَداأٖل تاَذْسٗأ ْكَم ُتْمِٖٗؿَتٖؼ



 

 ٘ق قك أن ترتؿ1ٌٔ 

 

 ْكَكٖقَو ا،ًَْؼْرَس َظ٘فاحَل َكَم ٌاَّٖفْعِإ َٖؽَع َقاٖؼَيٖؼ ،َهِرْىَٗ٘ؿَتَب  اٍضَر اَقٖأٖؼ ٌَٔؽْصاأٖل ٔصاقِف َكَم ًِيَتْسُم ََقْدٖأ ْتاَقٖك ْنِإ
ََْداقِر اَلَل ُلْجَم ٗٔ ٍَاِدَم ِؾؽَِّعُم َغَم رًاًَْجٖك ٌَقَْٗفُى ْؾٖق ا  ُؾؽَِّعُم اَنٖكَو ،َُُؿَؽٖك ُِٖىٖأ َُاَبَداإِل ٌَؼ َرًٖٔغٗأ اقَّٖأ ِرَصٖأ ْذِإ ;ِكْىاق
ُّ ِغاَمَسَم َٖؽَع لآَُر٘ؿَىَو ٌَتاَبَدِإ ُمُبَذْعُت ِخْىاِراقِت َّ اِمٖؽ٘ؿَتاْسَق اًدَذْيُؿَق الَباق  ُغٔذَشُىَو ،أماخٖل َهِرًَْبْعَتَب َباَقاق
َّ َهَلَل َٖؽَع  .َُٖؿْىِراق

ػعاتػططظىػصلػصضطظػطّطاػغأتيػ:

 . به ٌُمتدى مثال : نموذج     ألّح. أصر:                   ألل. أدنى:                       . أوضحتُ  عبرت:     ألفت. تعودت:

 

ػ؟ػػاضرابطظػضضغػرةػاضرئغدظػاضغصرةػطا
 . الحفظ من عبّاس إحسان معاناة

ػواضتحضغلػاالدتغطاب

 اقسأ بٝت ايػعس اٯتٞ, ثِ أدب عٔ ا٭ض١ً٦ اييت تًٝ٘: -6ع )ص(

َُ ٚيًُذد أعبا٤ْ ٢ُّّٓ        ٚيهٓٗا   ٚيًُهسَات ايػايٝات ُٖٛ
 أعبا٤ إسطإ عباع.عب٦ٟا َٔ جٌ ميتساٙ  ٟاعني َٔ ايٓص َٛضع -أ 
 ضعؾ لدرته على الحفظ.  

 

ٟٓ اهلُّٛ نإ أنرب َٔ ٚد١ٗ ْعس ايهاتب ؟  -ب  )ص(  أ

 الحصول على الدرجة التً تإهله لاللتحاق بالكلٌة العربٌة.
 

 نٝـ ناْت أعبا٤ إسطإ عباع ٖٞ ذاتٗا َٓاٙ ؟  -ز
 والتحصٌل هً أمنٌته التً تمكنه من اّلنتمال إلى الكلٌة العربٌة فً المدس لصعوبة أحواله المادٌة.  الحفظ وأإن أعباءه فً المدرسة 

ػإضاسغظػأدئضظ

 سسؾٝ٘ا؟ وؿغ إٔ  عٓباع إسطإ باٍ ع٢ً ىٛس ٫ َاذا )ص(ٍ

 بلؽته. اإلجابة عن عبّر اّلمتحان فً عنها سُبل إذا ثم  المواد، ٌدرس أن تعّود ألنّه 

 ؟ اؿؿغ َٔ َعاْات٘ عٔ أخربِٖ عٓدَا عٓباع إسطإ َٔ ا٭ضاتر٠ َٛقـ َا )ص(

 حرفٌا. الحفظ من إعفابه على وافك  العربً: األدب أستاذ - أ
 كلمة. أٌة اإلجابة فً ٌؽٌّر أّل أصر  الدٌن: مادة معلم  - ب
  الطرٌمة. هذه على وٌشجع الخاص، بتعبٌره الطالب ّلستمالل نموذجا الطالب مسامع على وٌمرإها إجاباته تعجبه كانت : التارٌخ معلم  - ج

ٌٓ ن١ًُ مم١ا ٜأتٞ ٖات درز   :  ن
 . دنو : أدنى    . جوب : اإلجابة           . محن : اّلمتحان      نصص. : النصوص          . طوع : أستطٌع

 . رجو : الرجاء       . عفو : إعفابً              . لدر : بتمدٌره            . رضً : راٍض         . سوي : مستوى 
 للل. : استمالل              . سمع : مسامع



 

 ٘ق قك أن ترتؿ1ٌٕ 

 

  اخلامسُ اقفؿرٍ

ٗٔ َِيَتْسُم َٖؽَع ًَُبْعَص ًَُفَس ْتاَقٖك ٗٔ اُمَؿ٘كَتاْسَو ُزْياقٖف اِمِإٖؼ ،َُاَسَراق ًَ َر٘فَص ٍَٗدْياقَعَو اُؼٖفْخاإِل اِمِإَو ،َُاَسَراق  َٖٗؾَو ،ََُىْراقٖؿ َٖقِإ ِكْىَٗاق
 اَنٖكَو ،ٌَٔبًاَشَشاقِف ُػْىِرَش اُذَتْساأٗل َيُل ََُسَرْٗامٖل ُرْىَُٗم اَنٖك .اراُتَسَكاْقَق اَنًَْؼ َضِرَعَتٖأ ْنٖأَو ،اراُتَصَتاْق اَنًَْؼ َبسََ٘كٖأ ْنٖأ ُتْعَٕٖتاْس

 ،ًََُِبَراقَع ََُؽاقؽُّ َٖقِإ رًاْعَش اَنَتَؿَدْرَت َٖؽَع اَفَعِذَش ًُىٍِِرْعَش ًَُعَٕ٘ؾ اَفَسِرَد اَؿؽَّٗك اَنٖكَو ،ِنِزًَْؽَذْقاإِل َبَداأٖلَو ُِٖىِزًَْؽَذْقاإِل َُٖؽاقؽُّ اَفُؿؽَِّعُى
 َُٖكالَّامٖل َلْجَم ََُىٔراحٗلَو الِؼَٕاْٖقَب ُرُعْشَى اَنٖك ُمِفَكٖقَو يقًا،ُذْسَم اَنٖكَو َمَتَباَسَص ٌَؼ ٍراَعَشَق ًُِىِرْعَش ًَُعَٕ٘ؾ اَفْسَرَد اَفِقٖأ ُرٗكْذٖأَو

ََْرَو ْكَم َمًْٖقِإ َسَؿْنَتَق ُمُتَباَسَص ُمْتاَرَز اَذِإ  ِرْشاقَب َكَؿَس َلْجَم ْوٖأ ،ٔياجٖل ٌَؼ َكًَْشاَباقِس  َُٖعٕ٘اقَؿ َهَلَل ُتْؿَدْرَتَو ،ِكْذاقٔس اِنَبْضٗؾ ا
 ٌ:اَقاقِت َغٕٖ٘ؿامٖل اَنْفَم ُرٗكْذٖأَو بًا،َرٖط ُصٗؾْرَى اُدٖكَى ُرْىَٗامٗلَو ،ٔػاقِص ٌَؼ اَنُت٘أَرٖؾَو

ُُِتٖؿُمَع َبَخْؿٍر                                        َسْيٗفاقّف نٔوُتَر ُسْوُٕاقٗك ُرْوَُٗت             ٗٔقان ٌَؼ ـــــــ  اق
 انَفاجَل ٌَؼ اـَناَقَرًَْق ــُحَعْبَتَو                                         َدْوُراقـــُيَب اــــَفُسُْٓرٖأ ُزُتَتـــٔي            
 ـــانَفاقَع َكْعٕٖٖؾ اٍرــَشَب اُتَفَب                                     ٌــــَتَىٔرُس َلَجَم ــْتٖؼَرَع ـــاَؿٖؼ            

 ٍَ،َلاَتَساأٖل َراََّس ٌَب ـَرَََِع َلَؿاقَع اَلَل ِنٖأَق ;ٖكَقَذ ُرٗكْذٖأ ٌَفِقِإ .ٌَٔؽْصاأٖل ِنْزاقَي َكَم اَْٗد ٌبْىِرٖؾ ًََُِبَراقَع ََُؿَدْراقِت ٌَؼ ُنْزاقَيَو 

ُّ َكَم اًرًَْجٖكَو  (.اَتاَرَصَتاْٖق َكَم اَلَل)َو اَبـَؽاق

ػعاتػططظىػصلػصضطظػطّطاػغأتيػ:

     شٌباً. ٌملن ّل الٌدٌن: صفر                        الفشل. اإلخفاق:
 . طوٌلة فترة تُرَكتْ  لدٌمة معتمة:                     هزابم. انكسارات:

 (ٕس والتحلٌل اّلستٌعاب أسبلة من )   الخمر. فٌه ٌحفظ الفخار من وعاء وهو دّن، جمع الدنان: 
  السحب. بحر: بنات الملب. الجنان:
 (ٕس والتحلٌل اّلستٌعاب أسبلة من )                  الطوٌلة. المسافات السماء، من ارتفع ما العنان:
 جمٌع. سابر:

ػ؟ػػاضخاطدظػضضغػرةػاضرئغدظػاضغصرةػطا
 . الحفظ من عبّاس إحسان معاناة

ػواضتحضغلػاالدتغطاب

 .ايٓص يف ايٛازد٠ اٯت١ٝ ايعبازات ؾطس -3ع

 ايدزاض١". َطت٣ٛ ع٢ً صعب١ ض١ٓ "ناْت - ب )ص(

 المرٌة. إلى الٌدٌن صفر والعودة اإلخفاق وإما الدراسة، واستكمال الفوز إّما ألنه

 ايًٛب١". َٔ ٚنجريا ا٭ضاتر٠ ضا٥س بٞ عسف ايعٌُ "ٖرا -ز )ص(

 والمدٌر األساتذة به فؤعجب شعراً، العربٌة اللؽة إلى – الحرٌة حول سجٌن شاعر نظمها التً الشعرٌة المطعة – ترجم حٌن عباس إحسان به لام ما

 والطالب.

  طًبتِٗ. غدص١ٝ يف دا٥ِ أثس ا٭ضاتر٠ يبعض -ز )ص(             ايٓص: َٔ ٜأتٞ مما نٌ ع٢ً دا٫ َٛضٛعا عني - 4ع

 . العربٌة" اللؽة إلى شعراً  ترجمتها على شّجعنا شعرٌة لطعة دّرسنا كلما وكان اإلنجلٌزي، واألدب اإلنجلٌزٌة اللؽة ٌعلمنا المدرسة مدٌر كان "



 

 ٘ق قك أن ترتؿ1ٌٖ 

 

 اِلتٌة: َا املكصٛد بهٌ َٔ ايعبازات -8ع  

 "ايعٛد٠ صؿس ايٝدٜٔ".  -أ 
 الوفاض ّل ٌملن شٌبا.أي خالً 

 

 "نإ ايٛشٕ يف ايرتمج١ ايعسب١ٝ قسٜبا ددا َٔ ايٛشٕ ا٭صًٞ". -د 
 أي أن موسٌماه الشعرٌة لرٌبة من الوزن األصلً للشعر حٌن كان بلؽة أجنبٌة. 

ػواضتغصغرػاضتذوق

 : اٯت١ٝ ايعباز٠ يف ايتصٜٛس مجاٍ بني -  1ع
 : " اؾٛ يف ايطاعني امل٥٬ه١ َجٌ ٚاؿس١ٜٓ با٬ْٛ٫م ٜػعس نإ " - ز
 على المدرة ولها األجواء فً تسبح التً بالمالبكة األرض على تستمر ّل كؤنها حتى سعادتها فً الهابمة النفسٌة وحالته شعوره شبه 

 الهواء. فً السباحة

 يبعض املعًُني ايؿٓاْني يف ايتعًِٝ آثاز سط١ٓ دا١ُ٥, ٖٞ مبجاب١ اؾساس١ ايتذ١ًُٝٝ ٚاهلٓدض١ٝ ملطتكبٌ طًبتِٗ.  - 3ع
 ٚضض أثس َدٜس َدزض١ عها غسٜـ ايٓػاغٝيب ع٢ً املطري٠ ايع١ًُٝ يًهاتب. 

 وتنمٌة ذولهم لموسٌما الشعر. من خالل تشجٌعه طالبه على الترجمة، مّما ٌمّوٌهم فً اللؽتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة،

ػإضاسيػػدؤال

ٌٓ ن١ًُ مم١ا ٜأتٞ ٖات درز   :  ن
  . نصر : انتصارات              . عود : العودة             . خفك : اإلخفاق                 . كمل : استكمال

ً               . كسر : انكسارات    . صحب : صاحبته             . طلك : اّلنطالق          . سجن : مسجونا
نان               . عتك : ُمعتَّمـــــــةٍ   . سٌر : سابر              عنن. : العنـــان             . دنن : الدِّ

 واقفتاٍ. ىيسػ عؽٌ ؾصُ (8 ،7 ،6) اقفؿرات

 اِؿٖقَو ٌ،َفٗؽاَسَرُى ْكَم اٖفَفُل َنْيٗكَى ْنٖأ ٌَفَشَلْدٖأ ْٖٗؿٖق ،ٌُاٖقَسِر ٌَفْتٖؽَصَو ـٍْيَى ٌَؼِو ،ٍرُنْشٖأ َُٗعْضَب ََُسَرْٗامٖل ٌَؼ ٌِٖؽَع ََضَم
ََْضْمِإَب ًُٖؾَرَو ُتَْٗدَو ُٖاٖقَساقٔر ُتْضَضٖؼ  ٍرَذْفَخَو ٍسَِٗسُؿَق  ـٍْيُسُر َُٖؾَراقَي ِرآَخ ٌَؼَو ،َػُسْيُى ٌَّؽَع ُمُؿاْس ٍصْخَش ا
 ا،َفَعَم ُراَؼَسُت َُُباَقَٕٖب بٍُّس َُاٖؾٖؽَع َٖؽَع ٌٔقٖأَب ٌَفُؿِنِتَى اَنَباَتٖك ِنِإ ،ًَُشْلَد ُتْدَداْزٖؼ ُٖاٖقَساقٔر ُت٘أَرٖؾَو ،ٖكَقَذ ِرًْٖغَو

ٍََتاقٖف َكًَْبَو ٌَفًَْب ِرْذَى ْؾٖق .اِرٕٖاقَؿ ََُبَرَع ٌَؼ ٍراِوَذُم ياٍنْىَد ٌَؼ ُسَؽْذَتَو  ِكَكٖقَو .ٌََل ْكَم ـُِرْعٖأ اٖقَو ،ُحْىََٗس ِنٖأ ا
  ا.كََّعَب اَتَفاقَب ََُسَرَْٗم ٌَؼ اَنَتاَسَرَد ُلَؿ٘كُت ناِقٖأ ٌَفْتٖؼِرَع ُٖٖؿاَسؽَّـاق اَخَْٗساأٖل
ِٗ َُٖؼْرٗغ َٖقِإ ُتْبَلَذَو ٌَبًَْد ٌَؼ ُٖاٖقَساقٔر ُتْعَضَو  ٌَفًَْعَْٗتْسَى ََُسَرْٗامٖل ٌاَشِرٖؼ ََٗسٖأَب اَذِإَو ،ِكْلاقٔل ُداِرَش اَقٖأَو ِسْراق
 ،َمْداقَي َضًَْبٖأ ِكًْٖفَتاقٖك َضْىِرَع َُاَماقٖؿ َلْىِيٖط ااْبَش اًلُدَر ُتَْٗدَو اٖفَفُلَو ،َمَبَت٘كَم َٖقِإ ُت٘قَزَفٖؼ ،ِرْىَٗامٗل َُٖؽاَبٖؿُؿَق
 اَل)َل :ُت٘ؽَخَد َكًَْس ُرْىَٗامٗل اَمٖؾَو ا،ًؽْىِيٖط ايًشُبْرٖط ُسَب٘ؽَى َيُلَو ،ٔكاقٔس ِرَكَب اُتاَرَمٖأ َمًْٖؽَع ْتَرَنٖظ ٌلُدَر َمَباَقَد َٖقِإَو
ًْاقِف ََتاقٖف اَلَل ;َُٖؽْؿاجٗل َهَلَل ْكَم ُرْىَٗامٗل َمًَْفْعَى اَم ٔياقِت ٌَؼ ُت٘ؼَرَع (.اٍسِبَع اُنَسْسِإ َيُل  ُسَب٘ؽَى ناقِل ُرًَْصاقٖؿ ُلش

 يُخٖأ َيُل اِباقِش ِنٖأ ٌَفٖؼِرَعٖؼ ،ُهٖأََٗب اَم ُرْىَٗامٗل َلَؿ٘كٖأَو (.اَنَيُد وْن)ُد َنْيٗكَى ْنٖأ ََٗعْبَتْسامٗل َكَم ،َصًَْؿاقٖؿَو َتيْراقّش



 

 ٘ق قك أن ترتؿ1ٌٗ 

 

 ،ََُسَرْٗامٖل ٍَٗرْىَُٗم اَنْتَشَتٖفٖؼ ،اٍََتاقٖف َٖقِإ ًُاٖقَسِر َبَتٖك َػُسْيُى ٌَِؽَع ِنٖأَو ا،َلُٗاَقَو َيُل ٔكاقٔس ٌَؼ َرًَْباقٖك ِنٖأَو ،اٍََتاقٖف
ََْد ْنٖأ اَنًَْخٖأَو اَنًَْبٖأ ْكَم اَنٖك اَؿٖؼ ا،َنَؽْلٖأَب ْتٖؽَصاِت اَنْتٖأَرٖؾ اَمَْٗفَعَو  اَنٖكَو ،َتًْاقَب َٖقِإ َدْيُعَت ْنٖأ ِإقَّا اَنًْٖقِإ اَبٖؽٖطَو اا

 .ََُسَرْٗامٖلَب اَلَْٗنَع َرآَخ ٖكَقَذ
 ٌٔقٖأ ُرٗكْذٖأ اٖق نَلاقَّ َػُسْيُى ٌَٔؽَع َٖؽَع ظًاًْٖغ ٌَْس٘فَق ْتٖأٖؽَتاْم َو ،الَتًَْص٘فاقِت َهَلَل ُت٘ؼَرَع اَمَْٗفَع فًاْىِزَس ُتْشَبْصٖأ
 اِمٖأ (،َٖٗق)اقَي اَلَل َبٔدَُٕى ْنٖأ ُمُثَٗٔشُت ُمُس٘فَقَو ،َت٘ؿامٖلَب ّغَشُت ُماُتَرٖظَقَو ٌِٖقِإ ُرٗظْفَى اّباقِش اَنٖكَو .ُمُت٘ؼَرَع ْوٖأ َمَب ُتًْٖؿَتا٘ق

ِٗ َُاَعٖؾ َٖقِإ ُتُْٗع ِؾُث ،َُُبًٖٔط اُتَؿَؽٖك ٌَفَعَؿْسٖأَو ؿًاًَْكَس اَنٖكٖؼ ُباأٖل  ُرْىَٗامٗل ِقؽَِّعُى ْؾٖقَو الِنُداقِر ـََرَصاْق َو ِسْراق
 .ُْٗعَب ْكَم اَنٖقْيَس ٌَُْْشَب ٌَفْشاَتٖفُى ْؾٖقَو ،َُٖؽاَبٖؿامٗل َهَلَل َٖؽَع ٌَُْْشَب

ػعاتػططظىػصلػصضطظػطّطاػغأتيػ:

      فتحت. فضضت:
         تولٌع. بإمضاء:

 (ٕس والتحلٌل اّلستٌعاب أسبلة من )          العمل. و الفهم الذهن:
  وؼٌره. التنظٌؾ عن مسإول المدرسة فً موظؾ الفراش:
  عالمات. أمارات:

  الحال. فً التـــو: فً
  الضعٌؾ. النحٌل:

  نساء. زٌر وكان اإلسبانً، التراث من أسطورٌة شخصٌة جوان: دون
      ؼضباً. ؼٌظاً:
  تسطع. تشع:

 (ٕس والتحلٌل اّلستٌعاب أسبلة من )   الشدٌد. البؽض الممت:

ػ؟ػػواضثاطظظػواضدابطظػاضداددظػضضغػراتػاضرئغدظػاضغصرةػطا
 والفتاة. ٌوسؾ علً لصة

ػواضتحضغلػاالدتغطاب
 ايٓص: َٔ ٜأتٞ امم١ نٌ ع٢ً دا٫ٟ َٛضٛعا عني - 4ع

  " أقساْ٘. إىل ْطب١ صػسٙ يف دٗاَا ط٬ٜٛ ايهاتب ٜهٔ مل -ب )ص(

 والممٌص". الشورت ٌلبس الذي المصٌر النحٌل الفتى هذا

 ست٢ ٜهٕٛ عٔ اؿساّ عؿٝؿايٝظ ايعسٜـ بهاٌَ يف ظسؾ٘             - 7ع
 ؾإذا تعؿ١ـ عٔ َـــشـــازّ زب٘            ؾٗٓاى ٜدع٢ يف ا٭ْاّ ظسٜؿا         

ـ١ -أ    ص َساد ايػاعس بُٗا.أْعِ ايٓعس يف َطُٕٛ ايبٝتني ٚ

 فاته.م هللا واتماه فً تصرّ الظرٌؾ هو من تجنب ما حرّ 
 

 ايػاعس يف ايبٝتني ؟ ٚملاذا ؟ٌٖ تعٓد )عًٞ ٜٛضـ( َٔ ايعسؾا٤ سطب ز١ٜ٩  -ب 
 ً  ب فً حرمان فتاٍة من إكمال تعلٌمها.بّ تس  ّل، ألنه ارتكب حراما



 

 ٘ق قك أن ترتؿ1ٌ٘ 

 

 َا املكصٛد بهٌ َٔ ايعبازات اٯت١ٝ: -8ع
 "َٔ املطتبعد إٔ ٜهٕٛ )دٕٚ دٛإ( ".  -ب 

 وهٌام وعشك. ن ٌعٌشون حالة حبّ أي ّل ٌمكن من هٌبته أن ٌكون ممّ 

 قـ متجٌ َطُٕٛ اٯ١ٜ ايهسمي١ اٯت١ٝ ٚانتبٗا :اعح يف ايٓص عٔ َٛا -9ع

َٗاٜي١ٕ ٜؾُتِصٔبُشٛا" َّا ٔبَذ ِٛ ِٕ ُتٔصُٝبٛا ٜق ِِ ٜؾأضْل ٔبََٓبٕأ ٜؾَتَبَُٝٓٓٛا ٜأ ِٕ َدا٤َٝن ََُٓٛا إ٢ َٔ ٜآ َٗا ايٜٓٔرٜ َٔنَي"  َٜا ٜأُٜٓ ِِ َْأد ًُٞت ََا ٜؾَع  َع٢ًٜ 
ًّ مولؾ أهل الفتاة حٌن أجبروا ابنتهم على اّلنمطاع عن   ٌوسؾ. الدراسة بسبب ما فعله عل

 َؿطسا اختٝازى: َع ايبٝت اٯتٞ اخرت َٔ ايٓص املٛقـ ايرٟ ٜٓطذِ  -10ع
 ٫ٚ تعذٌ ع٢ً أســـــــٕد بعًِ           ؾإٕ ايعًـــِ َستع٘ ٚخِٝ

 ً  أن ٌنطبك على حال علً ٌوسؾ بما لام به من ظلم. البٌت ٌنطبك على حال أهل الفتاة وٌمكن أٌضا

ػػواضتغصغرػاضتذوق

 : اٯتٝتني ايعبازتني يف ايتصٜٛس مجاٍ بني -  1ع
ٞٓ ٜٓعس ايػاب نإ "  – ب   . " باملكت تػٓع ْٚعسات٘ إي

 والبؽض. للكراهٌة لوي إشعاع مصدر وكؤنهما وؼضب بحمد إلٌه ٌنظر وهو الشاب عٌون شبه
 

  ". غٝعٟا ْؿطٞ اَتٮت " - د
 وٌملإه. وعاء فً ٌوضع أن ٌمكن مادي بشًء الؽٌظ ٌشبه فهو وبهذا الرضا، وعدم بالؽٌظ ٌمتلا أن ٌمكن بوعاء نفسه شبه

ٚٓ - 2ع  ٟ. اغسح ٖرا ايكٍٛ زابٟٛاتتُٝص َسس١ً ايػباب ببعض اؿُاض١ ٚا٫ْدؾاع, بُٝٓا تتُٝص املساسٌ اي٬سك١ با٫تصإ ٚايرت
 إٜاٙ مبٛقـ ايؿتا٠ ٚأخٝٗا ٚٚايدٖا بعد زضاي١ عًٞ ٜٛضـ إىل ايؿتا٠. 

ً  وأخ  . تهفً الحكم وأحسن معامل الفتاة سارع إلى إصدار الحكم على إحسان عباس واتهامه بالفعل، بٌنما كان األب متروٌا

شَٔ اْبجام تًو ا٭ؾهاز  يف عني ا٫عتباز رسني مهِ ع٢ً أؾهاز قدد٠ صدزت عٔ غدص َا, ؾُٔ ايعدٍ إٔ ْأخ -9ع
دْاٖا َٔ عاًَٞ ايصَإ ٚاملهإ, ٚقُٓا بٓكًٗا ٚقانُتٗا ٚؾل َعاٜري ٚاقع ددٜد. ٚسٝجٝاتٗا, ْٚعًِ أصشابٗا إذا مٔ دٓس

 إىل ٖرٙ املكٛي١, قِ باختٝاز َٛقـ َٔ ايٓص, ٚسانُ٘ ٚؾل شَاْ٘ َس٠, ٚ ٚؾل شَآْا اؿاضس َس٠ أخس٣.  ٟااضتٓاد
 .بهذا الحرمان ، فً زماننا ّل ٌرضى به المجتمعهمبحرمانها من التعلٌم فً زمانمعالبة البنت  –

ػانإضاسغػندؤاال

 َطُْٛٗا؟ َٚا ؟ عٓباع إلسطإ ايسضاي١ أزضٌ َٔ )ص(

 . ٌوسؾ علً : المرسل
 ذلن. وؼٌر وخنجر لمسدس رسوم الورلة آخر وفً المطار، فً معه تسافر بطالبة حبّ  عاللة على بؤنه عبّاس إحسان ٌتهم : المضمون

ٌٓ ن١ًُ مم١ا ٜأتٞ ٖات درز   :  ن

 فصل. : التفصٌالت          . أمر : أمارات     . دور : المدٌر          . لبل : ممابلة  . مضً : بإمضاء       . دهش : أدهشنً

 اقتاسعُ اقفؿرٍ

ِٗ َُٗعْصٖأ ُتْفٗك ِكًَْعْيُبْسٗأ َْٗعَبَو َّ َزَراق  ٌصْخَش َُٗعْصَى ٌاَمَمٖأَو ا،ٖفًَْس ٌَؼ ًََُِؾْراقِش َََُّشَؿ٘ؽَق َلاَبٖؿامٗل َلْىِياق
 ،َمْداقَي ِحًَْبَص َرًْٖغ اَبَْٗلاأٖل َرِسٖكُم ُمُتَْٗدَو ،َمًَْفًَْع َِرٖأ ُحًَْشَب ُتْشَبْصٖأ اِؿٖؽٖؼ ،ٌلًَْشَق َُاَماقٖؿ ُلْىِيٖط
 ٖكْفَم ُبؽََّٕٖتَى  نَلاقَّ َصْخاقِش ِنِإ :ُت٘ؽٗؾ .ٖكًْٖقِإ َرَلَتْعٖأ ْنٖأ ّبَسٗأ اَقٖأَو ،َػُسْيُى ٌَّؽَع اَقٖأ :اَمٖؾَو ْنِيْشَق اَرََٗتْساٖؼ



 

 ٘ق قك أن ترتؿ1ٌٙ 

 

 .بًااَلَذ ٌَؿْىِرٖط ٌَؼ ُتًَْضَمَو ،ِؾًَْؽْعاقِت َكَم اَنَتْمَرَسَو اَنًْٖؽَع َتًَْفَدَو اَنَتْؿٖؽٖظ ٌَتاقَّ َُٗسَقاآل ٖك٘ؽَت َيُل ااًرَلَتاْع
  .(َمَصَصَؾ ِضْعَب ٌَؼ ُْٗعَب ْكَم اَنًْٖقِإ اَرَشٖأ ْٖٗؾَو ،َُِصاقَؿ َهَلَل َٖؽَع ٌَبًَْبَس ُلًَْمِإ ُتْعٖؽ٘طٖأ)
ِٗ اكََّع ََُسَرَْٗم ٌَؼ ُلاَصَيَتامٗل َنَٗٔدَو ٌَب٘أَد ٌَفؽَُّشَى ْؾٖق  ٌَفْتَسٖأْىٖأَو ،َحاَقاقِج ُتْفٗك ْلَب ،ًَُٖاَقاقِج ِوٖأ َٖقْواأٗل َُٖدَراق

 ،ِلاََّواأٖل َكًَْب ْكٗكَى ْؾٖق ٌَبًَْبَس َلًَْمِإ ِنٖأ ِرْيُماأٗل َبَر٘غٖأ ْكَمَو .ًََُِبَراقَع ًَُِؽِّاقٗك َٖقِإ اَبَلاقِل كَََم َُٗذًَْتاقِف َهَلَل
 ِؾًَْؽْعاقِت َُٖؽاَصَيُم ْكَم ٌَس٘أَى ِنِإٖؼ اَقٖأ اِمٖأ ،ُُاِصَخ َُُسَرَْٗؿَب َقَشَت٘قاٖؼ ،ًًٍََٗٔد ْتاَقٖك ُِٖىأدامٖل َمَؽْلٖأ ُٖاٖقَس ِكَكٖقَو
ََْدَو ا،َنًَْؼ اًًاَعَس ٌَفٗؽَب٘ؿَت اَنؽََّعٖق َْٗىِراقَب ٍَاَرَدِإَق ُبٖؽٖط ِؾْىَٗ٘ؿَت َٖقِإ  ٌَفَعٖؼَد  ًٍَراَغَش َػاَّٖظَو ٖ ْنٖأَب ّداقِر ٌَقا
ًٍََٖس ُت٘فَق٘أَتْساَو ََُىْراقٖؿ َٖقِإ ُتَْٗعٖؼ ،اٖفَفُل  .ِلَماأٖل اِنَٗ٘ؿٗؼَو ِلَساقٖك ا

ػعاتػططظىػصلػصضطظػطّطاػغأتيػ:

  العٌن. أجفان شعر )هُدْب(، مفردها األهداب:
  (ٕس والتحلٌل اّلستٌعاب أسبلة من )  جمٌل. ، مشرق صبٌح:
  . أسؤت جنٌت:
 ٌنزلنً : ٌحلّنً
  المتواصل. عملً دأبً:

  خالٌة. شاؼرة:
 . جدٌد من بدأت : استؤنفتُ 

ػ؟ػاضتادطظػضضغػرةػاضرئغدظػاضغصرةػطا
 ٌوسؾ. علً الرسالة بكاتب عباس إحسان التماء

ػ  واضتحضغلػاالدتغطاب

 ايٓص. يف ايٛازد٠ اٯت١ٝ ايعبازات ؾطس -3ع
  ا٭ٌَ". ٚؾكدإ ايهطٌ سٝا٠ ٚاضتأْؿت ايكس١ٜ إىل "عدت -د       

 وفمدان الكسل حٌاة إلى وعاد فٌبس ٌجد. فلم البرٌد فً وظٌفة عن ٌبحث وأخذ العربٌة، بالكلٌة لاللتحاق تإهله التً الدرجة على ٌحصل لم

 .األمل

ػواضتغصغرػاضتذوق

 "ؾعدت إىل ايكس١ٜ ٚاضتأْؿت سٝا٠ ايهطٌ ٚؾكدإ ا٭ٌَ ". -6ع
 بني املػاعس اييت ناْت تهتٓـ ايهاتب يف تًو ايؿرت٠.   -أ  

 ر بالفشل.واألمل، والشعّل بد أنها مشاعر اإلحباط وخٌبة 
 

 ٘ اضتأْـ سٝا٠ ايهطٌ؟ ْٓإعسف عٔ سٝا٠ أٌٖ ايكس١ٜ َٔ ْػاط ٚس١ٜٛٝ ٚبني قٛي٘: نٝـ تٛؾل بني َا ُٜ -ب 
ها، وعودته لممارسة األعمال الرٌفٌة الروتٌنٌة التً ٌفضل علٌها ألن حٌاة الكسل عند إحسان عباس تعنً انمطاعه عن الدراسة التً ٌحبّ 

 الدراسة والعلم. 
 

 َا ا٭ضباب ايها١َٓ ٚزا٤ عٛدت٘ إىل ايكس١ٜ, بعد اْتٗا٤ ايدزاض١ يف َدزض١ عها ؟  -ز   
. ةؼٌر حكومٌّ هم ّل ٌستطٌعون متابعة تدرٌسه فً مدارس إنّ كان السبب الفعلً ضعؾ حالة أهله المادٌة، حٌث 

ػأدئضظػوزارغظ



 

 ٘ق قك أن ترتؿ14ٌ 

 

 2011غتٟٛ  

 سصٌ ايهاتب ع٢ً املستب١ ايجايج١ يف املدزض١, َاذا تستب ع٢ً ذيو؟  )ص(

 ٌؤسه من الذهاب إلى الكلٌة العربٌة. 

 2011غتٟٛ  

 َا ا٭َس ايرٟ اضتػسب٘ ايهاتب, نُا ٚزد يف ايٓٓص؟  )ص(

 أن إمٌل حبٌبً لم ٌكن من بٌن األوابل، ولكن حالة أهله المادٌة كانت جٌدة والتحك بمدرسة خاصة. 

 2011غتٟٛ  

 ٜأع ايهاتب َٔ َٛاص١ً ايتعًِٝ دؾع٘ إىل أَسٜٔ, اذنسُٖا . )ص(

 عودته إلى المرٌة  -تمدٌم طلب إلدارة البرٌد لٌعمل ساعًٌا.    ب -أ

 2011غتٟٛ  

 مب ٚصـ ايهاتب سٝات٘ يف ايسٜـ؟  )ص(

 فمدان األمل  -الكسل        ب -أ

 2011غتٟٛ  

 َا اضِ ايٓطري٠ اييت أخر َٓٗا ٖرا ايٓٓص؟

 ؼربة الّراعً 

 2011غتٟٛ  

 ضع ع١َ٬ ايرتقِٝ املٓاضب١ َهإ ايٓذ١ُ يف ايٓٓص؟ بعد ) ا٭ٚا٥ٌ (

 ) ، ( فاصلة.

ػدؤالػإضاسي

 هات جذر كّل كلمة مّما ٌؤتً  : 
 وظؾ. : وظابؾ         . سعً : ساعٌا        وصل. : مواصلة        . عذر : اعتذار                . دور : إدارة + استدار
 . فمد : فمدان       . أنؾ : استؤنؾ                           . شؽر : شاؼرة



 

 ٘ق قك أن ترتؿ16ٌ 

 

 

 ًََُؽِّٗكا٘قَب اِؼَشَتال٘قَق ناِرًََتاْخ ِؾَت ْٖٗؾ ُمِقٖأ ٌَقُرَبْخُت ًُاٖقَسِر ٌَفْتٖؽَصَو َكًَْس ٍُٖأاَدٖفُم ْكَم ااَلٖؽْسٖأ اَنٖك اَم ،ْكَكٖقَو
 َرًَْتاْخ اَلِرًْٖغ َنْوُد ََُفاقِس ٖك٘ؽَت ٌَؼ .ِغاَؾاقَي َمًَْدْيَت ٌَؼ ٍلاَمَع َرَب٘كٖأ ُنْيٗكَت ْٖٗؾ اَتٖؼاَدَصامٗل ِنٖأ ُتْفَمآٖؼ ،ًََُِبَراقَع
َُٓرَش اَفًْٖؽَع ُبَذَى اَؿَب ٌَُؿاَّٖؾ َُاٖقَساقٔر ٌَؼَو ،ِغاَباقِر َِتَس ِمِواأٖل َكَم ;اُبؽَّٗط َُٗعَبْرٖأ اكََّع ََُسَرَْٗم ْكَم  َكَم ُها
 ٌَسَرٖؼ اَنٖكَو ،ٍكٖكْسَم ْكَع ِشًَْت٘فاقِت ََُمْزٖأَق اَفُضٔرَعُت اٖق ًُِٖؽِّاقٗك ِنٖأ ٌَفْعَى ٖكَقَذ اَنٖك ....إخلَػاَشَراقِشَو ِساَبٖؽامٖل
                                                                                                           ا.ًراَمٖغ ٖكَقَذ ٔلٗكَب

ػعاتػططظىػصلػصضطظػطّطاػغأتيػ:

 . لصد أو موعد دون شًء حدوث : المصادفات
 . نفسه ٌمأل : ؼامراً  

ػ
ػ؟ػػاضطاذرةػضضغػرةػاضرئغدظػاضغصرةػطا

 لمدس.ا فً العربٌة الكلٌة فً  عبّاس إحسان لبول

ػواضتحضغلػاالدتغطاب

يف  سٟايف نتابت٘ ضريت٘ ايرات١ٝ, ؾٗٛ ٜكٍٛ يف َكد١َ ايهتاب )غسب١ ايساعٞ( إْ٘ مل ٜهٔ َ٪ٚث دٟانإ إسطإ عباع َرتٓد -13ع
َتُٝصٜٔ.  ٚزٚادٟا ا٭سداخ ايعا١َ, ٚمل تهٔ ي٘ أدٚاز ضٝاض١ٝ بازش٠, ٚمل ٜهٔ أسد ايسَٛش امل١ُٗ َٚع ٖرا ٫قت ٖرٙ ايطري٠ لاسٟا

 نٝـ تؿطس ذيو؟
  ً  لما تمتعت به، من الصدق والعفوٌة والدلة فً السرد وجمالٌة اللؽة المستخدمة على بساطتها. ّللت السٌرة نجاحا

ػواضتغصغرػاضتذوق

ٕٓ -7ع  املصادؾات قد تهٕٛ أنرب عاٌَ يف تٛدٝ٘ ايٛاقع ".  " مت اختٝازٟ ي٬يتشام بايه١ًٝ ايعسب١ٝ, ؾأَٓت أ
 ختٝازٙ َصادؾ١. اايهاتب ٭دً٘ أَس  ؾطس ايطبب ايرٟ عٓد  -أ  

د الكلٌة المماعد الدراسٌة كان أمراً طاربا لم تتعوّ  ختٌار المرتبة التً حممها لم تكن معتمدة فً لبوله فً الكلٌة العربٌة، ووجود الشاؼر فًاألن 
 معتادة هو من لبٌل المصادفة. الر مثل هذه الظروؾ ؼٌر إحسان عباس أن توفّ  فعله، فعدّ 

 

ٕٓ٪ٌٖ ت -ب    س إدابتو. ٘ ايٛاقع ؟ ؾٓطاملصادؾ١ تٛٓد ٜد ايهاتب يف أ
 ألّن المصادفة مولؾ طارئ لكنّه لد ٌُؽٌّر الوالع .؛ نعم

         

 َا تعًٝكو ع٢ً َا ٜس٣ )املصادؾ١( َسادؾ١ يف املع٢ٓ يه١ًُ )اؿغ( ؟  -ز
 .مبرر وواضح ٌعتمد على أساس ّل أرى أن المصادفة ترادؾ الحظ، وكالهما 



 

 ٘ق قك أن ترتؿ11ٌ 

 

 يٕٛ عٔ َد٣ ايدق١ ٚايصساس١ ٚايصدم يفا٤ٜس٣ بعض ايٓكاد إٔ ايطري٠ ايرات١ٝ تػسٟ صاسبٗا باملبايػ١ ٚاملؿاخس٠, ٜٚتط -10ع
 َا ٜٓكً٘ ايهاتب عٔ َسس١ً ايٛؿٛي١, ٚإذا َا نإ ٖٓاى َا ىؿٝ٘ تاز٠ أٚ ىتًك٘ تاز٠ أخس٣.

 َا زأٜو بٗرٙ املكٛي١؟  -أ     
 لد تنطبك هذه الممولة على بعض كتاب السٌرة الذاتٌة ولٌس كلهم.

 

 ٌٖ ػد ايهاتب َتؿاخسا يف ضريت٘ ؟ ادعِ إدابتو بػٛاٖد داي١ َٔ ايٓص. -ب     
 أجده متفاخرا فً سٌرته، بدلٌل لوله "لم ٌحلنً دأبً المتواصل الدرجة األولى أو الثانٌة بل كنت الثالث". ّل
 

 س إدابتو. عسض٘ يٮسداخ ٚاملٛاقـ؟ ؾٓطيف  ٌٖ تس٣ ايهاتب َبايػٟا -ز     
 جابٌة. ٌلم ٌبالػ فً عرضه؛ ألنه تحدث عن نفسه بكل صراحة، فذكر األمور السلبٌة و اإل

 َٖس بو يف ايصـ ايعاغس تعسٜـ ايطري٠ ايرات١ٝ ٚايطري٠ ايػري١ٜ. ٚؾكا ملعسؾتو, أدب عٔ ا٭ض١ً٦ اٯت١ٝ: -11ع
 (  2009) غتٟٛ    إىل أٟ أْٛاع ايطري ٜٓتُٞ ايٓص ايرٟ بني ٜدٜو؟  -أ 

 السٌرة الذاتٌة.
 

 َٓٗا ٖرا ايٓص. اضتدًص ث٬خ مسات أضًٛب١ٝ إلسطإ عباع يف ضريت٘ )غسب١ ايساعٞ( اييت أخر  -ب
  بشعره اّلستدّلل – ٗ             عرض المشكلة ووضع الحل لها. -ٖالصور الفنٌة معبرة          -ٕاأللفاظ واضحة          -ٔ

ػإضاسيػدؤال

ٌٓ ن١ًُ مم١ا ٜأتٞ ٖات درز   :  ن
 فتش. : التفتٌش    . شري : شراءه    . وجه : توجٌه        . صدؾ : المصادفات    . فجؤ : مفاجؤة      . حلو : أحالها

 

ػػضعوغظػشضاغا

 اضتددّ ايهاتب يف ايٓٓٓص عباز٠ ا٫عتراز "أْا أسب إٔ أعترز إيٝو" : -ٔ

 انتب ث٬خ عبازات يػ١ٜٛ بأضًٛبو تصًض ملٛقـ ا٫عتراز. -أ

 آسؾ / ألتمس عفون / تجاوز عن هفوتً / سامحنً. 

 

 تكدَ٘ ٭سدِٖ بعد خد١َ د١ًًٝ قٓدَٗا إيٝو. ٖات عباز٠ متجٌ يف زأٜو غهّسا صادٟقا -ب

 أشنشك شنشجً ؾضٝالً ػيٚ ٍح قذٍّطٔ ىٜ .

 قرٚف . -2

َ٘ا : -3  أعسب َا ؼت٘ خط يف اؾٌُ اٯت١ٝ إعساّبا تا

 يًٗد٤ٚ ٚاْصساٟؾا إىل أدا٤ ايٛادبات املدزض١ٝ ْػًل باب ايدٜٛإ.طًّبا ٚنٓٓا  -أ

 نصبه تنوٌن الفتح.طلباً : مفعول ألجله منصوب وعالمة 

 يف ايكٛاز إىل عها .َٜٛٝ٘ا نٓٓا ْطاؾس  -ب

 ٌومٌاً : ظرؾ زمان منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح.



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٓٓٔ 

 

 إ٫ ايػعس اؾٌُٝ. غّٝبا٫ أضتٛٝع إٔ أسؿغ ايػعس  -دـ

 ؼٌباً : حال منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح.

 . طسّباسقص تسمجت ٖرٙ ايكٛع١ ٚقسأتٗا يف ايصـ , ٚاملدٜس ٜهاد ٜ -د

 طرباً : مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح.

 غازد ايرٖٔ. أْاذٖبت إىل غسؾ١ ايدزع ٚ -ٖـ 

 وأنا: الواو واو الحال.     أنا: ضمٌر منفصل مبنً فً محل رفع مبتدأ وخبره شارد. 
 والجملة اّلسمٌة ) أنا شارد( : فً محل نصب حال .

 

ٞٓ ٜٛضـ. غٟٝعاٚاَتٮت ْؿطٞ  -ٚ  ع٢ً عً

 ؼٌظاً : تمٌٌز منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح.

 اضبط ن١ًُ )بعد( يف اؾًُتني اٯتٝتني , ٚؾٓطس ضبب بٓا٥ٗا : -4

 ٚمل ٜؿاؼين املدٜس بػ٤ٞ سٛهلا َٔ بعد. -أ

 ٚقد أغاز إيٝٗا َٔ بعد يف بعض قصص٘. -ب

 ّلنمطاعه عن اإلضافة ) أي لم ٌؤِت بعده مضاؾ إلٌه ( .تضبط فً الجملتٌن كالتالً )بعدُ( وهً ظرؾ مبنً على الضم 

ٌٓ ظٗٛز سسن١ ايؿتش١ ع٢ً ن١ًُ )ُٜٔش٤ًين( زغِ ٚدٛد سسف اؾصّ "مل" يف اؾ١ًُ اٯت١ٝ : -5  عً

ُّ جىالً ٍضؼّفس، ٗىَْغ جىطقحء جىغح           "مل ُٜٔش٤ًين دأبٞ املتٛاصٌ يف َدزض١ عها ايدزد١ ا٭ٚىل أٚ ايجا١ْٝ".  مِْٞ .أل

 قرٚف . -6

 بٝٓٔ املعاْٞ اييت تؿٝدٖا سسٚف اؾس يف اؾٌُ اٯت١ٝ مم١ا مت ؼدٜدٙ غط: -7

َٓا ٖرٙ ايٓصٛص ايٓجس١ٜ ؾ٬ ىٛس  -أ  بايٞ إٔ أسؿعٗا سسؾٝ٘ا . ع٢ًا

 اّلستعالء المجازي أو بمعنى ) فً ( .

 ظٗسٙ. ع٢ًٜكّٛ بٓكًٓا ٚاسّدا ٚاسّدا  -ب

 اّلستعالء الحمٌمً.

 أٚا٥ٌ اي٬ٛب ؾٝٗا . َٔبعد إٔ نٓت  -دـ

 التبعٌض.

 ٖرٙ املكاب١ً . ع٢ًمل ٜعًل املدٜس بػ٤ٞ  -د

 اّلستعالء المجازي .

ٔٓ ا٭سداخ اي٬سك١ عسؾتين أْٓٗا تهٌُ دزاضتٗا يف َدزض١ ايبٓات  -ٖـ   .عه١ا بٚيه

 ظرفٌة مكانٌة أو  ظرفٌة بمعنى ) فً (  . 

 قرٚف . -8



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٔٓٔ 

 

 عًٌ َا ٜأتٞ :   -9

 ؾو١ ايتطعٝـ يف ايؿعٌ )ٜؾَطِطُت(. -أ

 ألنه فعل ُمضعَّؾ أُْسند إلى ضمٌر رفع.

 

ٖٞ يف املدزض١ بطع١ أغٗس(. -ب  اضتدداّ ن١ًُ )بطع١( يف اؾ١ًُ )َٓس عً

 فً مخالفتها للمعدود ) بضعة : مإنث،    أشهر :  المذكر( . ٓٔ-ٖألنها تعامل معاملة األعداد من 

 

 سرف ايٕٓٛ َٔ ايؿعٌ )ىتازٚا( يف ايعباز٠ )َٔ عاد٠ املط٪ٚيني أي١ا ىتازٚا إ٫ ا٭ٍٚ ٚايٓجاْٞ( . -دـ

 ألنه فعل منصوب بؤن المدؼمة بال ) أّّل (.
 

 زضِ اهلُص٠ ع٢ً ايٛاٚ يف ن١ًُ )ٜكس٩ٖا( يف مج١ً )تعذب٘ إدابيت ٚ ٜكس٩ٖا ع٢ً َطاَع اي٬ٛب( . -د

 ا مفتوح  .ألن الهمزة مضمومة  وما لبله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .غتّّضطػولػصاضطظالتػالػتططلػإالػرظدطاػُتا



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٕٓٔ 

 

 د. ْٕذ أذ٘ جىشؼش            "ػػُفَطْطاضِطػػ"ػْةَرْغِصَشػْظصَِّش                 

ّض ٖؿْفَت َُُعاََّد ََُُّٕؾ َلْجٌ َمَفْتَناَد، َو ٍَٗزاقباِر ِرٍٖٗفْصامٗلنا َتَبٖؾَر وُؼُرُع ْتَذِفَش، َت ًٍَٗاَسَو ًَُع٘ؼا ُدَنًَْفًَْع َقِٖإ ٗكؽَُّؿاقِتَو ُبَضاقَؽ َغٖؼَٗاْق

ََّ ٖؽَع ُبِرََٗتَىنٍّ ِرُدْوَ ٖؽَع   : ٍَيَرُخْفا امٖلَناَقَفْسٖأ ِكًَْب ْكَم ْتاٖقٖؾ;  راِنًَاق

 ...؟ ُباَتاقِر ًَُِٗؿَب َكْىٖأَو

،  ََُؿْىٌَٗ اقٖؿَتَبًَْؿٌ َسلا َؼُرَضْسٗأٌ َتاقَّ ُٖؽًَْٖؽاقٖؿ يَدٗؿاقّف ّرُصَت،  ٍرْنَش ِلنا ٖكُباَؾَرٗأ ; ٍََداَرٕٖامٗلَو ِر٘ؿاقٖفَو َُاَداحٖل َرًْٖغ ـُِرْعا َتقٖ ٍٖٗأْرامٖل َهَلَل

 ، اَنًَْفًٌْ َعَؼ ُبؾَُّراقِت َؼَر... َب اَفٖؿَمَر ُِٗسَتنا َقاَّٖفْخٌ ِإَؼ ُِٗنَتْذَت، َو اُتالَمَعلا َبُزًَٔؿُتَو ٍُ ،َرٖكَتْبُم ٍؼُرَٕٗب ٍََُٗ َسٖؽَع َُُعْيُؿْذَم ّلٗك

 . َُاَداحٖل ٍََيَسٖؿا َبَنُتْيٌ َصَفَعٖفا ، َصَؿاىاَلٖؽٌ َخَؼ اُرٖظَتاْٖق َو ـُْياخٖل َباَثَيَتَو

 ...ُٙمُت٘ؿٖفْقٖأ- 

ا َناُبَصْعٖأ ْتِزَتا اْلَؿٖقا ، َوَنَتْيَ َصقِٖإ اُزًَاهَل َغٖؼَٗا اْقَؿٖق ، اَفَسْوُُٓر َؼْيٖؼ َحًَْفاقِص ُّٗنَىَو،  َُٖفْىَٗامٖل ُرٔمًًَُٖٗ َساَز٘قِز ِنا ٖأَنُتْرَبْخٌ ٖأَفِقٖأ ْيٖق

ا اَذَؿن َقِرْدٖأا ... ٖق ِؾٗؽَ احٗلقِٖإ َبَر٘ؾٖأ ُُاٖقٌ َسا َؼَقٖأَو،  ٖكَقَذ ُلَع٘فا َتَنُت٘كَر... َت ٌِٖفَتٖك ْكٌ َمَفْتِزَل ... ٌَفْتَعٖؼَد ... َُِىِزْىِراقَؽ ٍََرْياقّص َهَلَنَب

ـَُر٘طٖأ ْتِرَؿاْس ... ٍُاَرَرَشٌ َبَكْبَت ْتَلَخ، ٖأ ٍَِرٖفْصا امٗلَنَتَبٖؾَر ِؼْوُرُع ََُباٖؾَرُؿَب ُت٘ؽَؽَشاْق ا ، ْىِيٖؾ ا زاَمنا َمَب٘ؽٖؾ ِنٖأ َكَم ُتْٗكَّٖأَتا ، َوَنًَْقُذٗأ ا

 ... ااًمَؿا َتًشًَْشَص َسًْٖق ٍضَرَمَو ُػْعَض ْكٌ َماَمَمٖأ َمًَْعِٗا َتَم ِنٖأَو

 ...ٙ ٌٔما ٗأا َىًمْيَى َحَر٘ؼٖأ ْنٌ ٖأؿَِّس ْكَم -

 ...؟ ْؾُنُؿَعًَُٕ٘س ْكَم ... َكاُتَيَخٖأَو -

 ... ٌَفِقن ... ِإِرًْٖغ َلْجَم َشًَْعٖأ ْنٌ ٖأؿَِّس ْكَم -

  .؟.. ْكَم ...؟ ..؟. ْؾُنُؿَعًَُٕ٘س ْكَم -
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ـِْسٖأ َلْجَم ْتاَرَصَو ْتَؿِخَضَ َتِت، َس ـٍْيَى ِلٗك ُرُبـ٘كَت ْتاَقٌ ٖكاَمٖؽْسٖأ... َو ٌٍَوْرَث َػْٕٖعامَل ُكَؿَث  ًًَُِفاَطَعَو ًٍَرََّٕعُمَو ًُِىِرَث ، َكْىِرَخاآل ال

ََْضًْاقَب ِغَفْصامٖل ُٖؽَٖىْرَم ُعِزْقٖأ،  ٌَفْٕٖعَؿَب ّلَطٗأا َمَْٗفَع َشَلُْٗى ْنٌ ... ٖأاَقَرَى ْنٖأ ُهُْٗىِرٗأ ...؟ َؾٗؽْسٖأ ْنٌ ٖأقَ ّقَشا َىقٖٖأ ... ا َنُتْىََٗتا اْرَؿؽَّٗك،  ا

ََْؿاقِس ِنْيؽَٖب ... ٌَب ُماَبَذْعن ِإَُٗىْبٌ َوَفٖؽمٍِٖأَتَى ْنٖأ ِٗا ُبٖق ... َُٖظْشاقؽَّ َهَلَنقَ ُمؽَّن ٗكِرْؿٌ ُعَْٕعٗأ ... حٍَّصٌ َمٌ َؼَفِقٖأَب ُرْيُعٌ اقّشَفاَبَتاْق ن َلاقَّ ا

 ... اَؿِب... ُر ٔباحٗلَو ِحَراقٖف َكَم ُتًِْفا ٖغَؿِبا ، ُرَؿِب... ُر ُنْيُفٌ اجٗلَفاَبَصا ٖأَؿِبُرَو ٌ ...َففُّٗؽَى

ِٗ ٍََرْدَ ٗأقِٖإ ُُاَدَشا َبَفِقٌ ٖأَفْعا َىَلَل -  ... اِراق

ََْؿاقِس َكَم ُتٕٖ٘ؿسََ...  -  ... ٍََداِراقَب...  ًََُِتْفَؿْساإِل ًََُِضْرَ اأٖلٖؽٌ َعامََٖؽْسٖأ ْتَبٖكَساْقَو...  ِحًَْفاقِص ََُب٘ؽَ ُعقِٖإ ا

ِٗ ٌَسْفا َتٖقَو -   ... َكْىاق

 ٍلًَْؽٖؾ َْٗعَب ... ُمْفَ َعؽََّخَتٖأ ْكٖق ...؟ اِمَٕاقّسَو َُاَداحٖل ٔمُلَب ...؟ ْؾٗكِر٘ؿٖفٌ َبَفَقْيُبٔلَعُت َؾَق ا ...؟ًمْيٌ َىَس٘فَفقَ َشًَْعٖأ ْنٌ ٖأَق ّقَشا َىقٖٖأ.....  -

َُْىِرْبَكَب ُػَؾٖأَس ، َو ُُاٖؾَشَرَب َمَب ُرَْٕخٖأ... َس َمْىََٗتْرٖأَس ـََمٖأ ا  َمَب ّػَت٘قٖأا َقٖأَو ُرًَْسٖأ ... ُػَؾٖأ ... ُسَؽْدٖأ... َس َهِرٖظْفَم ْكَم ٗأــؽَِّؿَتٖأ ... آٍَْرامَل ا

ٌ َفّؿُنَى اا ٖقَلَل ... ٌٍَرْيُس٘كَم آٍْٖرامَل ِنٖأَق ِرَتْسٖأ ْكٖقَو ... ٔباحٗلَبَو ... ِحَراقٖفَبَو ... ِؾًْاقَؽَب ّػَت٘قٖأٌ اَقَرًَا َسَلٖكٌ ... َلاَتٖكَرَس ُباَؾَرٗأَس... 

 ... ٍلٖؽا َمٖؽا َبَنٗؽِمٖأَتٖأ ا َوَنَ َبَضْرٖأَس ...

ٍّ ،  ُضٗكْرَت ٍَُرْنُم ََُبٖؾَرٌ َبَقُركَِّلُت ٍََراَؼاقِفَبُعُرْوَؾَنا ٌ ٔمٗأ َُٗبٖؾا ، َرَنَؾْوُرُع ُٖٗكَرَس ْتٖأََٗل ًَْؿ ـٍ َؼٌ َؼً٘ؽٍؾ َتْعَؽ َؼٌ َمْرٍز ، َرٖأْىُتَنا َذاَت َىْي

 ُضْباقِف َتٖكا ، َسَنَتَبٖؾَ َرٖؽٌ َعاَتَرٖظَق ُتْزكََّر ... اٍعَٕٖؿال اْقَبَعَرُضْيُه ٖقَفا َؼٌ امٖلْصَفِغ... ٖكاَقَت اقُعُرْوُؼ َقاَؼَرًٍ ، َوٖكاَقَت امٗلْنَرٍٗ َتْرٗكُض 

ـََر٘طَ ٖأقِٖإ ْتَِٗتاْما ، َوَلْيُس٘كَت ٍَٗر٘فاقّص َتاَد، َعًٍَراَؼَق ُْٗعَت ْؾٖق، َوا َنَؾْوُرٌ ُعَؼ  ا .َنَؽاَمَقٖأ ا

 ٌٔمٗأ -

  ... ٍَُيْسٖؿٌ َبَفُؿاَكَشُىٌ، َوَفٗؽُت٘ؿَى ََُؿاَّا اقَؽَناَتَرٖظٌ َقَؼ ُغِؿَذن َتَلاقَّ يُمُلا اقّلَلَل... 
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 ...  ٌٔمٗأ -

 : ٍكْىِزَس َُٗنْذُم ُتْيَصَب ْتاٖقٖؾ ، اَنَس٘أَر ْتِزَل

 ... ٖكَقَذ ـُِرْعٖأ ... ٌُاِبَش َتْقٖأَو ... َكُؿَؽ٘ظَق ُكْشَق -

ـٍْسَتاْسَب ّزَتْنا َىَنُس٘أَر   ... يُحُبْلا امٖلَلُْٓوُُٗل.. . ٌَفُبٔلَعُىَو ... ُئاَدٖفامٗلاْسَتْسالُمَنا ٌ َقَُٗؽْذَى ... ال

 ..... ٌَتاقَّ َدْيٗؿاقّفَب اًفْٕٖعَم ُتْىرَتاْش ْٖٗؿٖق -

 ...... ٌفْوُرْبَم -

 ا.....؟اَذَؿَق ....؟ ٌَتًِاَقَقٖأ َكًَْعِّٕٗؿَتَو ِض٘ؼاقِر ِكًْكَِّس َلْصَق َكًَْؽَؿْشا َتا ٖقاَذَؿَق ....؟ َكْىِرْيُجا َتا ٖقاَذَؿَق

 ..... ٌَؽَع٘فا َتٖق، ا ٖق -

 ا(:َنًَْفًٌْ َعَؼ ُحَراقٖف َغَؿَت٘قا َٖٗؾَو ٖأًٍَذٌ ٖؼَفْتَعاٖط...)ٖؾـ ا٘قا َبَفٖق َكْىٖأ ْكَمَو -

 ...ٙ ٌاَمَمٖأ َمًَْسَبا٘قَو ٌَْمْيٗؾ -

ًََْْشٖأ ْتَسَبٖق ْنا ٖأَنٖق ْقَبْسَى ْؾٖق ... َنَزْشا َتؽَّــَئَق ُتْدِدَر. َت.. اًسَرٌ ٖؼَب٘ؽٖؾ ِؼَد  اَناُمِىٖأ ا ...َناُبًََث ... ٌقًَْتا َعَنّصُخا َىا َمًؿاََّد ... ًٍَْٗىََٗد ا

  ... ٌقًَْتَع ُمؽُّــٗكاحٗلْزُن  ... ُنْزاحٗلَو ...

 ...ُمُسَب٘قٖأَس ٌراَضَس -

  : َُُّاَدَلُُ اٖطَسَبَب ْتاٖق، ٖؾ ٍُاَدَعَسَب ٌَِقِٖإ ُغؽََّٕٖتٌ َتٔمٗأ ..ا .ًسَرٌ ٖؼَب٘ؽٖؾ ّؼَُٗى

ََْؿاقِسٖك ُمُقْيٖقَو،  َباٖقاقٖؿ َلْجا َماًمَؿَت َكُباَسَفُى ... ٌلًَْؿَد ُمِقِإ -   ٙ َنْيا اقؽََّلَل َلَؿْدا ٖأَم ... ا

ا َنُنْدَو ُحٖفَٕ٘ى ٍئاَقَل الُفَ َمقِٖإ ْتٖقِيَش، َت ََُتاَلا اقَبَنًَْفًْا َعالَىَخ اِعَؿَتا٘ق َلْجٌ َمَفَسِر٘فُت ْن، ٖأ ِؾاٖقٌ اقَعَؼ آٍُْرَم ٔنٖأ ... آٍَْرَؿ٘ؽَق ُكَكْؿا ُىٖق

ا َنًْفَّٖكا َوَنَتَبٖؾٌ َرَؼ ََُباَضا اقَؽَنَؾْوُرٌ ُعَؼ ُضَبْفَتَو، ا َنُفٗكْسٌ َتَتاقَّ ُٗاَداحٖل، َو ٍرْلَد ُلْفا ُماَلالَىٌ َخَؼ ُشٔشَعن ُىَلاقَّ ُر٘ؿاقٖفٖؼ،  ٍَاَدَعاقِسَب
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  ... اًفاَكَد ا َوًؿْىَٖٗؾا َوًفْىِزا َسًئًْا َشَنْتٖؽَعَد، 

 ... َمًَْبٔرٌ َدَمْيٗؾ َفْيُدْرٌ ٖأٔمٗأ -

ِٗ ... ـُْياخٖل ًََْْشاأٖل َهَلَل ّلٗك ... اٗفَبَتاْٖر ... ُحَراقٖف ... َُٗشْلاق ا َفًَْع ْتَعَؿَتا٘ق ... ًٍََُْٗعَس ُُؽٖ٘فَط ٍََرْبَفٌ َباََّدَر ُتْدِدا ... َرَنْتٖؽَلْذٖأ ا

ـََما ٖأَف٘فٖؾَو ا...ًعا َمَفْؿَسَتاْب ، ِرٕٖامٖلَب ُُِىََٗق نٍّٔرَب ٍريَبُفَص َُاَبٖغ َلْجَم ًُؽًَْٖؿٌ َدقَ ْتََٗبَو ...ا َؿِنًَْؼ ُحَراقٖف َؼَرَب ... ٍَٖأْرامٖل  ٍََرْيُس٘كامٖل آٍَْرامَل ا

  : ٍمْرَشَب َمَتَب٘ؽَ ُعقِٖإ ُهًَُْٗعا ٗأَقٖأا َورًًََْخٖأ ُت٘ؽ... ٗؾ ًًَُِتٖؼَو ًٍَي٘ؽا ُسَنُتْىٖأَرَو ِؼَرْزاأٖلَب ْتفََّت.. ا٘ق. ْتاَم... ٖؾ

َّٖؼ ٌ ...؟ٔما ٗأٌ َىَعَم َكًَْت٘أَت ْلَل -   . ِزاِرٌ اخٖلَؼ ُػْٕٖعَ َمقِٖإ اُزَتْشا َىٖق ُس٘ؿاق

ػعاتػططظىػصلػصضطظػطّطاػغأتيػ:

 تشنّجت : انمبضت .      

 البارزة : الظاهرة .     

 تنمّض : تندفع بمّوة .       

 من العصافٌر . دورّي : نوع

 المنخورة :  المثموبة .     

    (  ٔس ) من أسبلة اّلستٌعاب والتحلٌلتصّر : تضعها فً ُصّرة وتشدّ علٌها .        

 حدة : منفرداً .

 مبتكرة : مبتدَعة .          

 رمك : بمٌة الروح.       

 برق : لمع .    

 الترلّب : اّلنتظار .

 تواثب : وثب بعضهم على بعض .   

 صفعنً : لطمنً .   

 الصفٌح : رلابك من الحدٌد .    

 الهٌاج : ثورة وؼضب .   

 الؽرٌزٌّة : الفطرٌّة .               

 ثرٌّة : ؼنٌّة.      

 مرٌلة : لباس موّحد ترتدٌه العامالت فً المصنع .   

 انتابنً : أصابنً .

 مصّح : مكان لعالج المرضى .    



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٙٓٔ 

 

 (ٕٗٔٓ( ) صٌفً   ٔس ٌلفّنً : ٌحٌط بً وٌؽّطٌنً . ) من أسبلة اّلستٌعاب والتحلٌل

 سؤخطر : سؤتماٌل وأتبختر . 

 برشالة : بخفّة .            

 كبرٌاء : عظمة .      

 النافرة : البارزة .      

 مهرة : صؽٌر الفرس .

 ومرعى للدواّب .   مرج : أرض واسعة ذات نبات

 النبض: الحركة واّلضطراب .

 الذهول : الحٌرة الشدٌدة .         

 نصل السّكٌن : حدٌدة السّكٌن .        

 أنانٌتً : حّب الذات . 

 ( ٔس ) من أسبلة اّلستٌعاب والتحلٌل   عتٌك : لدٌم . 

 المالب : شكل الجسم .     

 هانا : مسرور .            

 الشاحبة .               الباهتة : 

 ٌطفح : ٌمتلا .     

 داكناً : مابالً إلى السواد .

 ندٌّة : مبتلّة .

ػإضاءة

 عٓسف بهاتب١ ايكٓص١ .

 هند أبو الشعر أكادٌمٌة وكاتبة أردنٌة ، وهً عضو فً رابطة الكتاب األردنٌٌن .

 َا اجملا٫ت اييت تهتب ؾٝٗا ايهاتب١ ؟

 تكتب المّصة والمسرحٌة ، والممال ، فضاًل عن اهتمامها األكادٌمً . 

 اذنس اثٓتني َٔ اجملُٛعات ايكصص١ٝ يًهاتب١ . 

 شموق فً كّؾ خضرة( ، و)الحصان( التً أخذت منها هذه المّصة .(صدر لها العدٌد من المجموعات المصصٌة منها 

 (2015( ) صٝؿٞ  2014ايكص١ ؟   ) صٝؿٞ  َا اضِ اجملُٛع١ ايكصص١ٝ اييت ٝأخٔرت َٓٗا ٖرٙ 

 الحصان .

 َاذا عاؾت ايهاتب١ يف فُٛعاتٗا ايكصص١ٝ ؟

 العدٌد من المضاٌا اّلجتماعٌة الوالعٌة . 



 

 ٘ق قك أن ترتؿ4ٌٓٔ 

 

 (2014َاذا تعهظ قص١ املعٛـ ؟   ) صٝؿٞ  

 تعكس صورة من الوالع الذي ٌثمل كاهل المرأة فً ؼٌاب دور المإسسات اّلجتماعٌّة ، عند ؼٌاب رّبِ األسرة لسبب أو ِلخر.  

ػاالدتغطابػواضتحضغلػ

 ُعد إىل املعذِ , تعٓسف َعاْٞ ايهًُات اٯت١ٝ : -1

 تصٓس , ًٜؿ١ين , عتٝل .

 تّمت اإلجابة .

 َديٛي٘ َع اؾٌُ املأخٛذ٠ َٔ ايكص١ يف َا ٜأتٞ :اخرت املع٢ٓ ايرٟ ٜػرتى يف  -2

 "أْصع َس١ًٜ املصٓع ايبٝطا٤" . -أ

َٔقاٍ تعاىل :  -1 َِٝطا٤ ٔيًَٓٓأظس٢ٜ َٞ َب ٖٔ  ص108. طا٭عساف : َََْٚصَع َٜدٙ ٜؾإ٢َذا 

َٛاّْا َع٢ًٜ ُضُسز٣ قاٍ تعاىل :  -2 ِٔ ٔغ٣ٌٓ إ٢ِخ َٔ  ِِ ٖٔ ََا ٔؾٞ ُصُدٚز٢  ص47.طاؿذس :  ََُتٜكأبًٔنَيَََْٚصِعَٓا 

َُآ قاٍ تعاىل :  -3  ٢ٗ ٤َِٛأت َُا َض ُٗ َُا ٔيُٝس٢َٜ ُٗ َُا ٔيَباَض ُٗ ِٓ  ص27طا٭عساف :  . َٜٓص٢ُع َع

  . ٌَنِزُع َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما ِلٌُِرٌَُهَما َسْوَءاتِِهَمآ لال تعالى : 

 "أمت٤ًٝأ َٔ َٓعسٙ" : -ب

َٜٚأٔصًٟٝاقاٍ تعاىل :   -1 ٘ٔ ُبٞهَس٠ٟ  ِٝ ٢ًُِٜ َعًٜ َٞ ُت ٢ٗ َٗا ٜؾ  ص5. طايؿسقإ : اٞنَتَتَب

ََص٢ٜٕد قاٍ تعاىل :  -2  ِٔ َٔ  ٌِ َٖ  ٍُ ََٚتٝكٛ ََِتٞٮٔت  ٢ٌ ا َٖ  َِ ََٓٓٗ ٍُ ٔيَذ َّ َْٝكٛ ِٛ َٜ : ص30. طم 

 أمتًٞ عًٞ غسٟٚطا ؟ -3

 ٌَْوَم نَمُوُل ِلَجَهنََّم َهِل اْمتأَلِْت َوتَمُوُل َهْل ِمْن َمِزٌدٍ  لال تعالى : 

ُّا َا ىٓصٗا عتٝل" : -دـ  "دا٥

ِٝٔت اٞيَعٔتٝل٢(  طاؿر :  -1 َٛٓٝؾٛا ٔباٞيَب ٜٓٛ َٚٞيَٝ  ِِ ُٖ َٚٞيُٝٛٝؾٛا ُُْرَٚز  ص29قاٍ تعاىل : )

 ٜا أبا عتٝل : أقبٌ . -2

 ٖرا شٜت َعٓتل . -3

 هذا زٌت معتّك .

 غازنت عٛاٌَ عد٠ يف ثٛز٠ غطب ا٭ّ . ٚٓضشٗا . -3 )ص(

ن .     - دالفمر .       - جالحاجة .     – نمصان الراتب .         ب –أ   عدم توافر أجرة البٌت . – هالدٌَّ



 

 ٘ق قك أن ترتؿ6ٌٓٔ 

 

 يًكٓص١ عٓاصس أضاض١ٝ تتُجٌ يف : ايػدٛص , ٚاؿدخ , ٚايصَإ , ٚاملهإ , ٚايعكد٠ . -4

ٌٓ  عٓصس َٔ ٖرٙ ايعٓاصس يف قٓص١ املعٛـ. سٓدد َا ميجٌ ن

 الشخوص : البنت ، األّم ، اإلخوة .

ن .  الحدث : شراء البنت معطفاً ببمٌة الراتب، وعدم توفّر النمود للطعام، وعدم المدرة على دفع أجرة البٌت، والدٌَّ

 الزمان : الزمان المعاصر .

ًّ شعبً فمٌر، فً إحدى المدن األردنٌّة. المكان : ؼرفة سمفها من الصفٌح، وأرضٌها من اإلسمنت،  فً  ح

 العمدة : حٌن تصطدم األم مع ابنتها، ثّم تهدأ ثورة األّم ، وتنتظر البنت ردّة فعل األم .

5- .ّٓ ٛٓزات اييت طسأت ع٢ً غدص١ٝ ا٭  يف ض٤ٛ دزاضتو ايكٓص١ , ازصد ايتٛ

 أصبحت هادبة راضٌة بما فعلته ابنتها . األّم : فً بداٌة المصة كانت شدٌدة الؽضب، وفً نهاٌة المصة

ها الفتاة : كانت الفتاة مصّممة على ارتداء المعطؾ؛ لجذب نظر من ٌحبّها ، ولكنَّها فً نهاٌة المصة أصبحت فً ضٌك؛ ألنّها ترى نظرات أمّ 

 تمتلها .

 يف ايكٓص١ :يف ض٤ٛ ؾُٗو يٓٛعٞ اؿٛاز )ايداخًٞ ٚاـازدٞ( , صٓٓـ ايعبازات اٯت١ٝ نُا ٚزدت  -6

 ٚأٜٔ بك١ٓٝ ايساتب ؟ -أ

 حوار خارجً .

َّا ٜا أَٞ ! -ب  َٔ سك١ٞ إٔ أؾسح ٜٛ

 حوار خارجً .

 َٓر غٗس ٚأْا أخٛط هلرا ايّٝٛ ! -دـ

 حوار خارجً .

َّا َجٌ ايكايب . -د  إْٓ٘ مجٌٝ ٜٓاضبو متا

 حوار خارجً .

 زمبا غٓٓٝت َٔ ايؿسح ٚاؿب ... زمبا ... -ٖـ 

. ًّ  حوار داخل

 .غازنت عٛاٌَ عٓد٠ يف تػٝري ضًٛى ايؿتا٠ . ٚٚضشٗا  -7

 ذهول األّم ونظراتها الماسٌة . –الحّب والرؼبة فً لفت اّلنتباه .      ب  –أ 

 استسالم األم  المفاجا،  وهدوبها بعد ؼضبها وثورتها . –د                       حزن وإجهاد األم.  -ج

 بايٓطب١ يًؿتا٠ ؟َاذا نإ املعٛـ ميٓجٌ  -8

 الحٌاة والسعادة واألحالم الجمٌلة والحّب .



 

 ٘ق قك أن ترتؿ1ٌٓٔ 

 

ٍٛٓ َٛقـ ا٭ّ َٔ املعازض١ إىل ا٫ضتذاب١ ملٛقـ ايؿتا٠ : -9  ؼ

 أٜٔ ظٗست ٖرٙ ا٫ضتذاب١ ؟ -أ )ص(

 عندما لالت ّلبنتها : نحن نظلمن وأنت شابّة .

 َا ايرٟ غٖٝس َٛقؿٗا ؟ -ب

 األم . آّلم البنت ومعاناتها، وحنان وعاطفة

ٍٛٓ ؟ -دـ  َا َٛقـ ايؿتا٠ َٔ ٖرا ايتش

 . ة نفسهاة واّلستؽراب ، وشعورها بؤنانٌالمفاجؤ

ٍٛٓ يف غدص١ٝ ا٭ّ يف غدص١ٝ ايؿتا٠ ؟ -د  َا أثس ايتش

 شعرت البنت بتؤنٌب الضمٌر، ووصفت نفسها باألنانٌة.

ٌُٓ املط٪ٚي١ٝ َع -10 ٍٛٓ َٛقـ ايؿتا٠ ث٬خ َٓسات يف ايكٓص١ ; َٔ ؼ ا٭ّ , إىل إذعإ يًسغب١ ايؿسد١ٜ , إىل اضتذاب١ يًٛاقع .  ؼ

. ٍٓٛ ٌٚ ؼ ٫ٓٛت , َؿٓطّسا ايطبب يف ن  بني َٛاضع ٖرٙ ايتش

 تحّمل المسإولٌة مع األم : عندما كانت تعطً اّلم راتبها؛ بسبب عدم وجود األب . –أ 

 أن تصبح مثل اِلخرٌن ثرٌة معطرة وّلفتة للنظر .اإلذعان للرؼبة الفردٌة : شراء المعطؾ بجزء من الراتب؛ من أجل  -ب 

 اّلستجابة للوالع : عندما لالت لها أمها : لومً والبسٌه أمامً . –ج 

ٌٓ مم١ا ٜأتٞ سطب ٚزٚدٖا يف ايٓٓٓص : -11  َا د٫ي١ ن

 كظ .َتُصٓس, املسآ٠ املهطٛز٠ , املعٛـ , املس١ًٜ, املصٓع , ايًٕٛ ا٭صؿس , ايعسٚم يف زقب١ ا٭ّ , ايٛ

 شدة الحرص على النمود . تصٓس :

 الفمر ، وسوء الحالة اّللتصادٌة. املسآ٠ املهطٛز٠ :

 الفرح والسعادة . املعٛـ :

 العمل. املس١ًٜ :

 العمل واإلنتاج والتمدّم . املصٓع :

 المرض والضعؾ . ايًٕٛ ا٭صؿس :

 الؽضب و النحافة . ايعسٚم يف زقب١ ا٭ّ :

 الحاجة للبس المعطؾ . مالراحة النفسٌة ، وعد ايٛكظ :

 .صاظتػضحظظػاضغأسػعيػضحظظػاضوصولطاػبَّالػتغأسػسُر



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٓٔٔ 

 

٫ٓٛت٘ . بٓا٤ ع٢ً ٖرا ايؿِٗ سٓدد ايبٌٛ يف ٖرٙ  -12 ايبٌٛ يف ايٓٓٓص ايطسدٟ ٖٛ َٔ ٜهٕٛ قّٛزا يٮسداخ , ٜسصد ايٓٓٓص ؼ

ُّا إدابتو مبا ٜجبت ذيو .  ايكٓص١ َدٓع

محور األحداث فً المصة وتحولت من حال إلى حال، وانتملت من تحّمل المسإولٌة إلى اإلذعان للرؼبة الفردٌة ثم الفتاة؛ ألنّها كانت 

 اّلستجابة للوالع .

 قازٕ بني صٛز٠ ا٭ّ يف بدا١ٜ ايكص١ ٚيف ْٗاٜتٗا نُا زمستٗا ايؿتا٠ . -13

 ا .فً بداٌة المصة : كانت ؼاضبة ثابرة، بعٌدة عن اإلحساس بمشاعر ابنته

 فً نهاٌة المصة : أصبحت هادبة فرحة ، شعرت بمعاناة ابنتها .

 قازٕ بني صٛز٠ ايؿتا٠ يف بدا١ٜ ايكص١ ْٚٗاٜتٗا. -14

 فً بداٌة المصة : ؼٌر راضٌة عن معارضة أمها لها، ومصممة على الفرح وارتداء المعطؾ .

 وتردّدت فً ارتداء المعطؾ .فً نهاٌة المصة : مشفمة على أمها ، وشعرت باألعباء المادٌة، 

 ٌٖ استؿعت ايؿتا٠ باملعٛـ؟ -15

 ّل؛ ألنها شعرت بحاجة أهلها لثمن المعطؾ .

ػاضتذوقػواضتغصغرػ

 بٝٓٔ مجاٍ ايتصٜٛس يف ايعبازات اٯت١ٝ : -1

٩ٟ ٜتدٓزب ع٢ً ايٛريإ. -أ  ٚادٗتين َجٌ ق١ٛ دا٥ع١ تٓكٓض ع٢ً ُدٚز

 بالمطة التً ٌدفعها الجوع للهجوم على عصفور لم ٌتعلم الطٌران بعد.شبه األم الؽاضبة تندفع نحو اّلبنة 
 

 صؿعين صٛتٗا بكط٠ٛ اؿاد١ . -ب 

 شبه الصوت المملوء بالفمر والحاجة بإنسان ٌصفع آخر فٌستفٌك مما هو فٌه.

 

 اْطهبت أس٬َٞ ع٢ً ا٭زض١ٝ اإلمسٓت١ٝ ايبازد٠ . -دـ 

 شبه األحالم بسابل لابل للسكب والضٌاع فال ٌستطاع له استرجاع. 
  

 بدت يٞ مج١ًٝ َجٌ غاب١ صٓٛبس بٓسٟ ْد١ٜٓ باملٛس. -د

ػشبه من ترتدي المعطؾ بؽابة صنوبر برّي نضر وؼّض؛ لسموط المطر علٌه. 

 ﴾ػرَدبَػػخضػظاهػذيٍءػصّلػاإٓظػ﴿                                                               

 .أشدارػاضضهػخغرػ،ػسصّلطٔضػطططئظّاا،ػوّااطألػشضبكػغػغظػ،ػضذاػضنػتطولػ؛رطتاربكػعيػبػَدػطخاوسكػ،ػأحزاظكػ،ػوصّل



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٔٔٔ 

 

 يف ض٤ٛ دزاضتو ايكٓص١ : -2

 ضِع عٓٛاّْا آخس َٓاضّبا هلا . -أ

 ٍؼطف جألقالً .

 اقرتح ْٗا١ٜ أخس٣ هلا. -ب

 ٗجألخ٘ز ، ٍٗرحسمس  جألخ٘ز ألخطٌٖ ذحىَؼطف جىؿذٝذ .جؾطَحع جىفطحز ٗجألً 

 أدخٌ غدص١ٝ يف ايكص١ ٜػٝٓس فسٜاتٗا. -دـ

 صٝحسز جىشحخ ىٌٖ ، ٗطيد خطرس جىفطحز .

 أضـ سدّثا يف َٓتصـ ايكص١ ٜػٝٓس فسٜاتٗا. -د

 غضد جألً ٝإدٛ ئىٚ ٗفحضٖح .

ٚٚادٗتين , ٚتٓكٓض. َا ايرٟ سككت٘ ٖرٙ ا٭ؾعاٍ يف ايٓص؟     بدأت ايهاتب١ ايكص١ بطٌٝ َٔ ا٭ؾعاٍ : اْدؾع , ٚتػٓٓذت , -3

 (2015) صٝؿٞ  

كان البدء بسٌل األفعال الماضٌة لتستطٌع الماصة من خالل ذلن رسم مدخل مناسب ٌهٌا ألحداث المصة وٌعرؾ بطبٌعة الشخوص فٌها، 

 .ولتعطً لصتها البعد النفسً الذي ترٌد إبرازه فً المصة

 ٙ ايكص١ َتع١ ايكسا٠٤ ؟ ٚملاذا؟ٌٖ سككت ٖر -4

 ّؼٌ؛ ىقَٞطٖح ٍٗضَّٖ٘ح جىؿَٞو، ٗجٍطالتٖح ذحىؼ٘جطف ٗجىَشحػش .

ِٓ أدب عٔ ايط٪اٍ ايرٟ ًٜٝٗا : -أ -5  اقسأ ايؿكس٠ اٯت١ٝ , ث

ٛٓيت إىل ٬َى  ٟٓ َسآ٠ يف ايعامل , إٔ ُتؿسسين َجٌ ايتُاع خ٬ٜا عٝٓٝٗا ايباٖت١ ... ؼ ٖا٧ْ ٜٛؿض ٚدٗٗا ٫ ميهٔ يًُسآ٠ ... أ

بايطعاد٠ , ؾايؿكس ايرٟ ٜعٓػؼ يف خ٬ٜاٖا َٓر دٖس , ٚاؿاد١ اييت تطهٓٗا , ٚتٓبض يف عسٚقٗا ايػاضب١ يف زقبتٗا ٚنؿٝٗا , 

ّٓا ... ّٓا ٚقدمّيا ٚدان  دعًتٗا غ٦ّٝا سصٜ

 نٝـ تؿٓطس زبط ايهاتب١ بني املسآ٠ ٚعٝيٚن ا٭ّ؟ -

ُّ جىَشآز ٗػْٜٞ جألً ضشٙ فَٖٞح قحى  ٖح ٗقحه جألً .أل

 

ٌٓ عباز٠ : -ب ِٓ ؾٓطس تأثري صٛز٠ ا٭ّ ع٢ً ا٫ب١ٓ يف ن  اقسأ ايعبازات اٯت١ٝ , ث

َّا ... • ٕٓ َا تٓدعٝ٘ أَاَٞ َٔ ضعـ َٚسض يٝظ صشّٝشا متا  إ

َس ػيٚ جىطَّغل ذحىَؼطف . جىرْص ٕزٓ جىص٘سز ىألً ؾؼيص  َّ  ٍص

 

 .  يٞ مج١ًٝ َجٌ غاب١ صٓٛبس بٓسٟ ْد١ٜٓ باملٛس ايتُعت عٝٓا املسأ٠ ... بسم ايؿسح ؾُٝٗا ... ٚبدت •

 ٕزٓ جىص٘سز ىألً ؾؼيص جىفشـ ٗجىغشٗس ٝذخو ئىٚ قيد جىفطحز .



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٕٔٔ 

 

 مل ٜهٔ ايعٓصس ايرنٛزٟ )ايسدٌ( بازّشا يف ايكٓص١ , يهٓٓ٘ أيك٢ بع٬ي٘ ؾدؾع ا٭سداخ . ٚٓضض ذيو . -6

ِ ضكيٌ ذٔ  ٍَ ُّ جىفطحز محّص ضشٝذ ىفص جىْظش ٗأُ ٝشجٕح   ٍشؼّس ٍششقس ٍَح دفؼٖح ىششجء جىَؼطف ذحىشغٌ ٍِ ضٞق جىكحه .أل

ٟٛٓغا َٛقؿو : -7  تٖي َٛقٟؿا َٔ اؿٛاز اٯتٞ َط

َّا ٜا أَٞ ... ! •  َٔ سك١ٞ إٔ أؾسح ٜٛ

 ٚإخٛتو ... َٔ ضٝٛعُِٗ ؟ •

 َٔ سك١ٞ إٔ أعٝؼ َجٌ غريٟ ... إْين ... •

 َٔ ضٝٛعُِٗ ؟ ٖا ... ؟ َٔ ... ؟ •

َّا ؟ مَل تعربْٛين بؿكسنِ ؟أ٫ وٓل يٞ  •  إٔ أعٝؼ يٓؿطٞ ٜٛ

ِ ْٝفق ػيٚ جألعشز. ٍَ  أضؼحطف ٍغ جىرْص ٗجألً؛ فحىرْص ضشٝذ أُ ضنُ٘ عؼٞذز ّٗؼٞش مرحقٜ جىفطٞحش، ٗجألً فقذش جىَؼٞو ، ٗضكطحؼ ئىٚ 

٘ إىل اؿاي١ ايؿط٢ً , ٖٓاى َدزضتإ يًٓكد : َدزض١ ا٫يتصاّ اييت تٛدب إٔ ٜهٕٛ ا٭دٜب ؾاع٬ٟ يف فتُع٘ يًٛصٍٛ ب -8

ٍٛٓ ا٭دٜب إىل ايػا١ٜ ايتع١ًُٝٝ  ٕٖ ا٫يتصاّ ضٝش ٔٚ تكتصس ع٢ً املتع١ , ٚأ ٕٓ غا١ٜ ايؿ َٚدزض١ ايؿٔ يًؿٔ اييت ٜس٣ أْصازٖا أ

 ايصسؾ١ ; مم١ا ٜطًذ عٓ٘ صؿ١ ا٭دب . يف ض٤ٛ ٖرٜٔ املرٖبني ايٓكدٜني :

ٟٚ املدزضتني تٓتُٞ ٖرٙ ايكص١ ؟ -أ  إىل أ

 تنتمً المصة لمذهب اّللتزام. 
 

 ٌٖ اضتٛاعت ايهاتب١ إٔ تعاجل قط١ٓٝ ادتُاع١ٝ ؟ ٚنٝـ ؟ -ب

 نعم؛ ألنها تطرح لضٌة اجتماعٌة والعٌة تحٌاها شرٌحة واسعة فً كل مجتمع، وتنالش آّلمها.

 تٖي َٛقٟؿا َٔ املدزضتني َؿطّسا ذيو . -دـ 

 قحدغس ٗجقؼٞس َٝنِ أُ ضكصو ٍغ مػٞش ٍِ جىؼحتالش، ٗذأعي٘خ أدذٜ ؾَٞو .أضرّْٚ ٍ٘قف ٍذسعس جالىطضجً؛ ألّّٖح ّحقشص 

عصٜصٟ ايٛايب

إٍن سضيرف  اقٗورٍ املكٍجفُ اقيت ُتعٖؿٗ يف املراكز اقيت أتشٍرـ باقتٗرىس ؼًنا ىساعٗف عؽَ استعادٍ 
وؼنؾ كٍل ما درستم خالم اقفصل بٕرىؿُ سنؽُ ومبسُٕ وتٍٕلؽك قؽشصيم عؽَ أعؽَ اقعالمات 

اعتبارًا مك ،عؽؿًا أٍن اقٗورات كّؽنا  ستكين باستخٗاـ  شاشُ اقعرض) اقٗاتا شي ( تبٗأ اقٗورات  
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ٍٗتو  اقؿياعٗ واقعروض واقتعبري واقؿٕغ املؿرتسُ وتشؿل   ؼؿط نيتنا ىيمكين م

 أمساْ املراكز ملكيرٍ يف اقصفشُ اقجاقًُ يف بٗاىُ اقٗوسًٍُ  .



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖٔٔ 

 

ػأدئضظػوزارغظػ

 2014صٝؿٞ  

ِٓ أدب عٔ ا٭ض١ً٦ اييت تًٝ٘:   اقسأ ايٓٓص اٯتٞ َٔ ٚسد٠ )قٓص١ قصري٠ "املعٛـ"(, ث

ور )أّل ٌحك لً أن أحلم ...؟ أرٌده أن ٌرانً... أن ٌدهش عندما أطّل بمعطفً، أنزع مرٌلة المصنع البٌضاء * كلّما ارتدٌتها انتابنً الشع

.. ّل بدّ أن ٌتؤملنً وٌبدي إعجابه بً.... بلون السماء الذي ٌلفُّنً ... وربما أصابنً لهذه اللحظة . كـلّـهبؤنّنً فً مصّح ... أعطً عمري 

 الجنون... ربما، ربما ؼنٌُّت من الفرح والحب... ربما ... 

 هذا ٌعنً أننا بحاجة إلى أجرة الدار... -

 . الباردة... ... سمطت من السماء إلى علبة الصفٌح ... وانسكبت أحالمً على األرضٌّة اإلسمنتٌة .. -

ن...(.  -  وّل تنسً الدٌَّ

 َت٢ ٜٓتاب ايؿتا٠ ايػعٛز بأْٗا يف َصٓض؟ نُا ٜعٗس يف ايٓٓص.  )ص(

 عندما ترتدي مرٌلة المصنع البٌضاء .

 

ٍٓ ع٢ً ضٝاع أس٬ّ ايؿتا٠.  )ص(  اضتدسز َٔ ايٓٓص عباز٠ تد

 .انسكبت أحالمً على األرضٌّة اّلسمنتٌّة 

 

ٞٓ( ٚؾل ٚزٚدٖا يف ايٓٓص:  ٞٓ أٚ خازد ٌٓ عباز٠ مم١ا ٜأتٞ إىل ْٛع اؿٛاز ايرٟ متٓجً٘ )داخً  صٓٓـ ن

 زمبا غُٓٓٝت َٔ ايؿسح ٚاؿب  -٫ٚ تٓطٞ ايٓدٜٔ           ب -أ 

ًّ       ب -أ ًّ  -خارج  داخل

 

 َا ع١َ٬ ايرتقِٝ املٓاضب١ َهإ ايٓذ١ُ يف ايعباز٠ اٯت١ٝ :  

 املصٓع ايبٝطا٤ * ن١ًُا ازتدٜتٗا اْتابين ايػعٛز بأْٓين يف َصٓض()أْصع َس١ًٜ 

 ،  الفاصلة 

 

َّ ٜعٛد ايطُري )اهلا٤( يف ن١ًُ )ن١ً٘( ايٛازد٠ يف عباز٠ )أعٛٞ عُسٟ   هلرٙ ايًشع١ (؟  نـ١ًـ٘ع٬

 .عمر )عمري( 

 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٗٔٔ 

 

 2015صٝؿٞ  

ِٓ أدب عٔ ا٭ض١ً٦ اييت تًٝ٘:   اقسأ ايٓٓص اٯتٞ َٔ ٚسد٠ )قص١ قصري٠ "املعٛـ"(, ث

ة رلبتها عروق تشنجت واحدة، دفعة عٌنٌها إلى والتملن الؽضب اندفع )  ٌتدرب دُورّيِ   على تنمضُّ  جابعةٍ  لّطة مثل واجهتنً البارزة، المصفرَّ

 : المنخورةِ  أسنانِها بٌنِ  من لالت الّطٌران؛ على

اتبِ  بمٌّةُ  وأٌنَ     ؟...الرَّ

 مجموعةٍ  كلُّ   المدٌمِة، حمٌبتً فً أُحضُرها التً الملٌلةَ  النُّمودَ  تَُصرُّ  شهر، كل أرلبها والمطاردِة؛ والَفْمرِ  الحاجةِ  ؼٌرَ  تعرؾُ  ّل المرأة هذه      

 خالٌاهما، فً واّلنتظارُ  الخوؾُ   وتواثبَ  عٌَْنٌها، فً الترلُّبُ  برقَ ... رممَنا ِلتَُسدَّ  إخفابِها فً وتجتِهدُ  بعالماٍت، وتُمٌُِّزها مبتكرٍة، بُطرقٍ  ِحدَة على

  . الحاجة بمَْسوةِ  صوتُها صفعنً

ّٓ, غدص١ٝ يف أٓثست اييت ا٫دتُاع١ٓٝ ايعٛاٌَ اذنس )ص(  . ايٓٓص يف ٚزد نُا ا٭

 الحاجة والفمر والمرض والمطاردة والخوؾ  ) ٌُكتَفَى بثالثة (

 

ّٓ ع٢ً ابٓتٗا, نُا ٚزد يف ايٓٓص.  )ص(  َا ايرٟ أثاز غطب ا٭

 ألّن الراتب ؼٌر كامل أو نمصان الراتب .

 

 ع١ًٌ: قٝاّ ا٭ّ بصس ايٓكٛد يف فُٛعات, ٚمتٝٝصٖا بع٬َات, نُا ٚزد يف ايٓٓص.  )ص(

 لتسدّ رمك األسرة .

 

 ايٓٓص؟ َا ْٛع اؿٛاز يف عباز٠ "ٚأٜٔ بك١ٓٝ ايساتب...؟ ايٛازد٠ يف  

 حوار خارجً .

 

 انتب َع٢ٓ ن١ًُ )تػٓٓر( املدٛٛط ؼتٗا يف ايٓٓص. 

 تمبَّض أو تولّؾ .

 

 ع٬ّ ٜعٛد ايطُري )ٖا( يف )أزقبٗا( ايٛازد٠ يف ايٓٓص؟ 

 جىَشأز .

 

 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌ٘ٔٔ 

 

ػدؤالػإضاسيػ

ٌٓ ن١ًُ مم١ا ٜأتٞ :   ٖات درز ن

 ّخش .          جىَطحسدز : طشد . ضشّْؽ : شْؽ .             ٝطذّسخ : دسخ .          جىَْخ٘سز :

 ٍرطنشز :ذنش .            ػالٍحش : ػيٌ .          ئخفحء : خفٜ .               ض٘جغد : ٗغد .

 جّطظحس: ّظش .           غشّٝس : غشٛ .             ٍشٝيس : سٝو .              جسضذٛ : سدٛ . 

 جّطحذْٜ : ّ٘خ .         جىَشآز : سأٛ .            جّقطحع :  قطغ .            جعطغالً : عيٌ . 

 جىَفحؾة : فؿأ .         جشطشٙ : ششٛ .         جىطَحع : ىَغ .             جالسضرحك : سذل . 

 سؾحتٜ : سؾ٘ .

ػ شضاغاػضعوغظ

ّٗا ُزٖب : تؿٝد ايتكًٌٝ ٚتؿٝد ايتهجري سطب  -1 َا تدٍ عًٝ٘ ايكسا٥ٔ يف اؾ١ًُ , ٚتأتٞ قبٌ ا٫ضِ ايعاٖس ايٓهس٠, ٚتعد سسف دٓس غبٝ

 بايصا٥د ; ؾٝعسب َا بعدٖا سطب َٛقع٘ يف اؾ١ًُ فسّٚزا بُسٖب يؿٟعا نكٛيٓا :

 ُزٖب ؾكري٣ أضعد َٔ غين٩ .

 ُزٖب نتإب َؿٕٝد قسأُت.

 ٦ٕٓٝر دخٛهلا ع٢ً اؾ١ًُ ايؿع١ًٝ . َجاٍ :ٚتأتٞ بعدٖا )َا( ؾتهؿ١ٗا عٔ عًُٗا . ٚا٭غًب س

 زٓبُا ٜٓذض املٌُٗ .

ٌٓ قًٗا ايٛاٚ , َجاٍ :  ٚقد ؼرف ُزٓب ٚو

ٖٞ بأْٛاع اهلُّٛ يٝبتًٞ            )اَس٩ ايكٝظ( ّ٘     عً  ٚي٣ٌٝ نُٛز ايبشس أزخ٢ ضدٜٚي

ِٓ أعسب -  ٗا َٚا بعدٖا. عد إىل ايٓٓٓص , ٚتبٝٓٔ املٛاقع اييت اضتددَت ؾٝٗا )ُزٖب( , ث

 ُسذََّح أصحذْٜ جىؿُْ٘ .

 ُسخَّ : قشف ؾش شرٞٔ ذحىضجتذ )ال ػَو ىٔ( ، ٍرْٜ ػيٚ جىفطف  ال ٍكو ىٔ ٍِ جإلػشجخ .

( ػِ جىؼَو  ال ٍكو ىٖح ٍِ جإلػشجخ .  ٍح : محفّس مفّص )ُسخَّ

 طصو ٍرْٜ فٜ ٍكو ّصد ٍفؼ٘ه ذٔ .أصحخ : فؼو ٍحض ٍرْٜ ػيٚ جىفطف جىظحٕش . ٗجىُْ٘ ىي٘قحٝس ، ٗٝحء جىَطنيٌّ : ضَٞش ٍ

 جىؿُْ٘ : فحػو ٍإّخش ٍشف٘ع ٗػالٍس سفؼٔ جىضَس جىظحٕشز .

 

 ُسذََّح غْٞص ٍِ جىفشـ .

 ُسخَّ : قشف ؾش شرٞٔ ذحىضجتذ )ال ػَو ىٔ( ، ٍرْٜ ػيٚ جىفطف  ال ٍكو ىٔ ٍِ جإلػشجخ .

( ػِ جىؼَو  ال ٍكو ىٖح ٍِ جإلػشجخ .  ٍح : محفّس مفّص )ُسخَّ



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٙٔٔ 

 

 : فؼو ٍحض ٍرْٜ ػيٚ جىغنُ٘ الضصحىٔ ذحىطحء جىَطكّشمس، ٗجىطحء : ضَٞش ٍطصو ٍرْٜ ػيٚ جىضٌ فٜ ٍكو سفغ فحػو .غُّْٞص 

 ٍِ : قشف ؾّش .

 جىفشـ : جعٌ ٍؿشٗس ٗػالٍس ؾّشٓ جىنغشز جىظحٕشز .

 اضتدسز َٔ اؾٌُ اٯت١ٝ اضِ نإ ٚخربٖا : -2

 نإ املعٛـ ا٭شزم سًُٞ . -أ

 ، وخبرها :  حلمً. اسم كان :  المعطؾ  

 

ٌٖ ّٜٛ. -ب  ٚأس٬َٞ ناْت تهرب ن

 اسم كان ضمٌر مستتر تمدٌره هً، والجملة الفعلٌة  )تكبر( ، فً محل نصب خبر كان.

 

 ناْت ايعسٚم ْاؾس٠ . -دـ

 اسم كان: العروق. وخبرها : نافرة. 
 

 ٚناْت املٗس٠ تسنض ب٬ اْكٛاع. -د

 الفعلٌة ) تركض( .اسم كان :  المهرة، وخبرها  : الجملة 

 أعسب َا ؼت٘ خط٧ يف اؾٌُ اٯت١ٝ : -3

 .٫ , ٫ تؿعًٞ -أ

ّل : حرؾ نهً وجزم. / ّل: توكٌد لفظً. / تفعلً: فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذؾ حرؾ النون، والٌاء ضمٌر متصل مبنً فً محل 
 رفع فاعل. 

 

 ٚايبطٝ٘ أَاَٞ. قَٛٞ -ب

 النون ّلتصاله بٌاء المخاطبة، والٌاء ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل.  لومً : فعل أمر مبنً على حذؾ

 

٦ِّٝا -دـ ّٓا. َدَعًِٜتٗا َغ  سصٜ

 ؾؼو : فؼو ٍحض ٍرْٜ ػيٚ جىفطف، ٗضحء جىطأّٞع جىغحمْس : قشف ال ٍكّو ىٔ ٍِ جإلػشجخ .

 ٗ )ٕح ( : ضَٞش ٍطصو ٍرْٜ فٜ ٍكو ّصد ٍفؼ٘ه ذٔ أٗه .

 ٍُ  ٍْص٘خ ٗػالٍس ّصرٔ جىفطكس جىظحٕشز .شٞثحً : ٍفؼ٘ه ذٔ غح

ّٓا  -4 ّٓ ٫بتٗا باملعٛـ . ؾٌٗ نإ ٖرا ا٫ضتدداّ صشّٝشا ؟ ع١ًٌ إدابتو , َطتعٝ اضتددَت ايهاتب١ ن١ًُ )َربٚى( يت١٦ٓٗ ا٭

 ظرز ٖرا املػتل.

عول اّلستخدام ؼٌر صحٌح فً هذا الموضع ألنه من الجذر )بََرَن( وهذا ّل ٌتوافك مع المعنى، والمعنى المراد هو من الجذر )بارن( واسم المف

 منه هو )مبارن( وهو اّلستخدام الصحٌح.  

 



 

 ٘ق قك أن ترتؿ4ٌٔٔ 

 

 قٞذس ٍكَ٘د                ٔنْغَظْغَداضُحػَناػاْبَغ                   

ََٗكًَْفاقٔس ّلٗك – 1  ُلــَماأٖل َمَب ٌدْيٗؿْعَم .. ُخًْاقِش ََتاقٖف اَلَل                       ُلــــــــَفَتْشَت َماقؽَّ ، َبَعْب
 ُلــــــَـاقٗؿب اَنـــَب يــُلْزَت ٌلـَــٗؾب : َمــَفًَْبَد                    َٖؽَع َكًَْعَبْراأٖل ُرْشَسَو ،َكًَْفاقٔس ّلٗك – 2
 ؟ُمَزاقَؽ ُبَت٘كُى ْكَم ٌَؼ ، ٖكًَْؼ ْكٗكَى ْؾقٖ ْنِإ                    ُهَٗـــــــَّ، َوَراٌاَقاقَؽ ِكٖطاقَي َٗاَّٖؾ اَى - 3
َْاآلَب ِكَع َتْثِرَو ْٖٗؿقٖ - 4  ُلــــــــــواجٖلَب اقِسْنُل َالٖؾَتٖؼ .. ْؾَسُنَب٘أَو                        نؾــــــــــَتؾَِّر ا
َُٗه َب اقٖ ٖك،ًَْؼ ًٗاٖغ َِرٖأ - 5  ُلــــــــــــــــــــــــَشَت٘كَت ٔزاقَعَب اَفاََّفْبٖأ َنْيًُُع                     َِرٖأَو ْل َبْع
 ُلــــــــــــــــِنَتْبَتَو ،يُعَْٗت .. ؿًااََّد اَناَّٖقَو                    َ  ٖؽَع.. ُؾًَْؿُت اَنًَْؼ ٌَتاقَّ َبْيٗؽاقٗؿ َِرٖأ - 6
َٗ اقؽَُّم َىْشٖفٖظ ٖأْن -7 ًُ اهلَل، َعْب َّٗقَ َبَم                      ُمْشِرٖؾ ًَْم َواأٖلَماَقٌ..  اق  ُلــــــــــَت٘كَتَؿ َؼ
 ُلــــــــــــــَجامٖل ٍََْٗسَي٘ؽقَ ْؾُل َباِرَشامٖل َِتَش                   ْكَم َتاَبَفامٖل َِتَش ْكَم .. َنْيًَّقُدْراأٗل - 8
َََْٗق                        ياٗقَخَل اَم .. نْيًَّمْيٖؾ َنْيًَّقُدْراأٗلَو - 9  ياــــــــــــــــــٗقُخَل اٖقَو اًمْيَى ْؾِنَتمَِٗأ ا

 ُمَٗــــــــــــــــَب ُمقٖ اَنْفَع ْوٖأ ،ُمْفَع اَنقٖ اَؿٖؼ                     َمـــــــَتِمٗأقَ اّقِإ َاحَلَؿ اَلَل اَنٖك اَم - 10
 ُلـــــــــــَصِتُم ٔقاحٖل ُرْيُفٖؼ، ِسْيُؿاقّش ّلٖك             ْتَعَٕٖس اَؿِنًَْسْؿَش ْكَم :ِكًَْفًَْساحٗل َكْبا اَى -11
َُٗ ْكَمَو - 12 ــَفَتَعِز اُتَىَرا .. ٍُُسِر ى  ُلــــــــــــــــــَؿَتْفَتَو ٌَضْؿَت ،ُسِرٍ َُٗى َقِٖإ                     اـــــ
ِٗ َتَما َزاٖق - 13 َِّو .. اًؿاََّد اَلَْٗنَعٖك                   ًَُعاَقَى ُْاَرْضاخٖل َُٗسْواق  ُلـــــــــــَنَؿْفَى ُبًْاق
ِٗ َهَلَل ْكَم -14  ُلـــــــــــُساقّرَو ،اُرِياقّجَو ًُْٗاقٔصَو ،ُراَرْس             اأٖل َغٖؽٖط ْٖٗؾ َْْضَرااخٖل ََُسْواق
 ُلـــَسَتْؽَت ِنْياقٖك ٌَؼ ًََِٗق َٖؽْسٖأَب ..َٖؽْع              اأٖل  اَنُتَؿًَْخَو ،َٖؽْعاأٖل ٌََل َٖؿتْب ـَْيَسَو-15
 ُلــــــــاقَعَسَو ُْٗناقِش اقَِّإ َْٗناقِش َكَم ٌَتٖأَى            ْلَلَو .. ِكًَْساحٗل ُكاْب َتْقٖأَو ، ِكًَْساحٗل اَبٖأ– 16
 ُلـــــــَفَتْشَقَو يُلْزَق ْؾٗكَب ُكْشَقَو .. يُلْزَت                   ْؾٗكَب َكًَْفاقٔس ّلٗك ْلَدٖأ ، َكًَْفاقٔس ّلٖك - 17
 ُلـــــــــــــــــٖؿامٗل َُٗنْشَت اَفًْٖؽَعَو ،    اَفُبْيٗؽٗؾ                   ٌٍَٗاَلَش  َنْيًَّؼْيُص ُكْشَق ْؾٗكٔبَس ٌَؼ - 18
 ياـــــــــَعلٗق َمْكَو ، يااُمقٖ  َؿْكَب ٌاَقَبُق اٖقَو                ٌٗــــــــَسٖأ اٖقَو ،ْؾٗكْفَع اَقَُٗعْبَى ٌََْْش اقٖ - 19
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ػإضاءة

 عٚسِف بايػاعس .

 . األردن من معاصر شاعر محمود، حٌدر

 اييت  تٛي١اٖا ؟َا ٖٞ ا٭عُاٍ 

 للثمافة. وزٌراً  (ٗ) تونس. فً للملكة سفٌراً  (ٖ) والفنون. الثمافة لدابرة مدٌراً  (ٕ) اإلعالم.  فً (ٔ) :  عمل

 قُٛد؟ سٝدز ايػاعس بٗا ُعس٢ف اييت املٛضٛعات َا
 . جىششٞق جىؼزخ ٗأعي٘ذٔ ، جى٘طْٞس ذقصحتذٓ ُػِشف

 (2016؟( ) غتٟٛ   ا٭ضًٛب ايػعسٟ ؿٝدز قُٛدمب اَتاش )  يًػاعس؟ ايػعس١ٜ اـصا٥ص َا

 ذحىؼزٗذس ٗجىششحقس .

 (2012( ) صٝؿٞ  2011( ) صٝؿٞ   2010( ) غتٟٛ   2008سٝدز قُٛد ؟   ) صٝؿٞ   دٚاٜٚٔ  أِٖ اذنس
 . ُٝغْٜ جىْٖش ػيٚ يٚفْ جىذ   شؿش -  ٗ . جىيٞو ٕزج َٝش    - 3 . جألخٞش جىشحٕذ أق٘جه ٍِ -ٕ      طحسب فْٜ خيو ػِ جػطزجس  -1

 (2014( ) صٝؿٞ  2012( ) صٝؿٞ  2010) غتٟٛ    . قصٝد٠ ٜا ابٔ اؿطٝٓني  َٓاضب١ اذنس
 . جىكغِٞ جذِ جىػحّٜ هللا ػرذ جىَيل ؿالىسى َٞالد جألسذؼِٞ جى ذؼٞذ جالقطفحه ذَْحعرس أُىقٞص

 

 اقجاقٌ .( اقفرح بعًٗ مًالد املؽك عبٗاهلل  3 -1األبًات ) اقفكرٍ اقعامُ : 

ََٗكًَْفاقٔس ّلٗك – 1  ُلــَماأٖل َمَب ٌدْيٗؿْعَم .. ُخًْاقِش ََتاقٖف اَلَل                       ُلــــــــَفَتْشَت َماقؽَّ ، َبَعْب
 

انتبه إلى ضبط )تشكٌل ( الكلمات المخطوط تحتها، ٌمكن أن ٌُطلب فً اّلمتحان ضبط حرؾ من  عصٜصٟ ايٛايب :

 حروؾ هذه الكلمات .
 شرح األبٌات .  –عادة  –وحاول أن تفهم شرح األبٌات فهماً وخاصة الفكرة التً ٌدور حولها البٌت؛ ألنّهم ّل ٌطلبون 

ػعاتػططظىػصّلػصضطظػطَطاػغأتيػ:

 معمود: معلك.

ػاذرحػاضبغتػاِّولػذرحّاػأدبغًّاػواسّغاػ.

 كمة الشٌوخ، واِلمال معلّمة به .حالشباب و هّمةأبناء األردن ٌحتفلون كّل عام  بعٌد مٌالد الملن عبدهللا الثانً، فهو ٌحمل 

ػ



 

 ٘ق قك أن ترتؿ1ٌٔٔ 

 

ػاالدتغطابػواضتحضغل

    أبسش ايػاعس بعض صؿات املًو عبداهلل ايجاْٞ يف قصٝدت٘. اذنس ٚاسدٟا َٓٗا ٚزد يف ايبٝت ا٭ٍٚ .                                  - 2ع

 ٍكّظ جٍٟحه .

ػاضتذوقػواضتغصغر

 املٛايع إٔ ٜبني ايكسطادين ساشّ ؾٓذد اؿط١ٓ, يًُٛايع َٛاصؿات ايٓكاد ٚٚضع قصا٥دِٖ مبٛايع ايػعسا٤ اٖتِ -1ع

 اييت: ٖٞ اؿط١ٓ
 ايطاَع. يٓؿظ ٚإٜكاظ تٓبٝ٘ ؾٝ٘ ٜهٕٛ مبا تتصدز ــ أ

 تػٜٛل. أٚ تٌٜٗٛ أٚ تعذٝب َٔ اْؿعا٫ٟ ٜجري َا تتطُٔ ــ ب
 ٜتٛخ٢ إٔ ٖٚٛ بايرتصٝع: ايػاعس ايتصاّ بٛدٛب ٚذيو أ١ُٖٝ; ايكصٝد٠ َٔ ا٭ٍٚ ايبٝت َٛضٝكا ايكريٚاْٞ زغٝل ابٔ أٚىل ٚقد

 ايتصسٜـ. يف ٚاسد دٓظ َٔ أٚ ب٘, غبٝ٘ أٚ ضذع ع٢ً ايبٝت يف ا٭دصا٤ َكاطع تصٝري ايػاعس
 
ٟٓ إىل َتبٟٝٓا ايكصٝد٠ ًَٛع ادزع ضبل, َا ض٤ٛ يف  قصٝدت٘. ًَٛع ضبو يف َٛؾ١كٟا ايػاعس نإ َد٣ أ

ن بالتوكٌد ابتدأها ً  ٌحمل وهذا الشٌخ، الفتى كموله ّلتهادّل فً والتوفٌك المتباعدة الصفات وجمع )كّل( معنى فً الُمتَضمَّ  وٌثٌر تشوٌما

 المشاعر.

 (2011  صٝؿٞ )  ذيو. د٫ي١ بني , ايػٝذ بايؿت٢ ا٭ٍٚ ايبٝت يف املًو ايػاعس ٚصـ  -2ع
 وعزٌمتهم. الشباب وبِهّمة عملهم، ورجاحة بتجاربهم السنّ  وكبار الشٌوخ بحكمة ٌتصؾ

 ذيو. ؾٓطس ا٭ٍٚ. يبٝتا يف يًطٓني ا٫ستؿاٍ ايػاعس ْطب  -3ع
 فمط. الناس على اّلحتفال ٌتولؾ وّل به محتفلة فهً المابد، هذا بمثل الزمان اعتزاز إبراز أراد ألنه

 أٓخاذ٠: مجاي١ٓٝ ايٓص ع٢ً أضؿ٢ مم١ا ايٛبام; ايػاعس ٚظـ -6ع
  طبام. ؾٝ٘ ٚزد ايرٟ ايبٝت سدد أــ

 . األول البٌت
 

 ايػعس١ٜ. ٚاملٛضٝكا املع٢ٓ يف ايٛبام أثس بني ــ ب
 النفس. فً وتؤكٌده المعنى جمال فً ؼاٌتها الشعرٌة العبارة وبلوغ والفكرة المعنى وإٌضاح التحسٌن بهدؾ وظفها

ػدؤالػػإضاسّي

ٌٓ ايطٓني ... ؼتؿٌ "   ٚٓضض ايصٛز٠ ايؿ١ٓٝٓ : " ن

 شرّٔ جىغِْٞ ذاّغحُ ٝكطفو .

 

 

 

 .اضغضقػضىػربؼإػّاسورػْدُرضىػطرحضظػاِّرقػرظدعاػإرظدطاػغصلػاضػضقػػ



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٕٓٔ 

 

 ُلــَـــــاقٗؿب اَنـــَب يــُلْزَت ٌلـَــٗؾب : َمــَفًَْبَد                    َٖؽَع َكًَْعَبْراأٖل ُرْشَسَو ،َكًَْفاقٔس ّلٗك – 2

ػعاتػططظىػصّلػصضطظػطَطاػغأتيػ:

 (ٕٕٔٓعكش :  ؾَحه .                       ضضٕ٘ : ضفطخش . ) صٞفٜ  

ػذرحّاػأدبغًّاػواسّغاػ.ػاضثاظياذرحػاضبغتػ

ِّ جألسذؼِٞ ضظٖش ػيٚ ؾرْٞٔ مقُرٍَو ضفخش ذٖح جىقُرو .   مّو جىغِْٞ ٗؾَحه ع

ػاالدتغطابػواضتحضغل

 سدد ايبٝت ايرٟ ٜػري اىل عُس املًو عٓدَا أيك٢ ايػاعس ٖرٙ ايكصٝد٠.   -1ع

    البٌت الثانً.

ػاضتذوقػػواضتغصغر

  خط: ؼت٘ َا يف ايؿ١ٝٓ ايصٛز٠ ٚضض - 4ع
ٌْ  :ع٢ً     دبٝٓــ٘ ٚضشس ا٭زبعني ايطٓني, نٌ ٌُ بـــٗا تصٖــٛ ٝقبـَــ ــَــ  ايٝكب

 شرّٔ جىقُرَو ذاّغحُ قحدس ػيٚ أُ ٝضٕ٘ ٗٝفطخش .

 

 ؟ُمَزاقَؽ ُبَت٘كُى ْكَم ٌَؼ ، ٖكًَْؼ ْكٗكَى ْؾقٖ ْنِإ                    ُهَٗـــــــَّ، َوَراٌاَقاقَؽ ِكٖطاقَي َٗاَّٖؾ اَى - 3

ػعاتػططظىػصّلػصضطظػطَطاػغأتيػ:

ِ ٝطقذًّ قٍ٘ٔ، ْٗٝٞش ىٌٖ جىطشٝق. ٍَ  جى٘طِ جىغحىٜ : جألسدُ .            سجتذ : 

ػذرحّاػأدبغًّاػواسّغاػ.ػاضثاضثاذرحػاضبغتػ

 ئال فٞل .ٝح قحتذ جألسدُ جىغحىٜ، أّص ضْٞش ىْح طشٝق جىَغطقرو، ٗجىغضه ال ُٝنطد 

ػاالدتغطابػواضتحضغل

    أبسش ايػاعس بعض صؿات املًو عبداهلل ايجاْٞ يف قصٝدت٘. اذنس ٚاسدٟا َٓٗا ٚزد يف ايبٝت ايجاْٞ .                                  - 2ع

 قحتذ فزّ  .
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         َٓٗا: دٝاغ١ صادق١ عٛاطـ عٔ ايٓص ٜهػـ -11ع
 ايٓص. َٔ ايعٛاطـ هلرٙ َجٌ * 

  ايجاْٞ: عبداهلل باملًو ايػاعس إعذاب ــ ب

 الثالث. البيت

ػوزاريػدؤال

 2011  صٝؿٞ

 َا ايعاطؿ١ يف ايبٝت ايجايح ؟ 

 عاطفة الحب والوّلء واإلعجاب  بجاللة الملن عبدهللا الثانً .

ػإضاسيػدؤال

ٌٓ درز ٖات  : ٜأتٞ مم١ا ن١ًُ ن

 سٗد . : رابد                          . ؼلو : الؽالً                     . لود : لابد

 

 (  7ئىٚ  ٗجىفنشز جىؼحٍس :جألذٞحش ) ٍِ 

 جىَيل ػرذهللا جىػحّٜ ػِ أؾذجدٓ ، ٗٗالء جىْحط ىٔ . ٗسغٖحفحش جىطٜ صجى

َْاآلَب ِكَع َتْثِرَو ْٖٗؿقٖ - 4  ُلــــــــــواجٖلَب اقِسْنُل َالٖؾَتٖؼ .. ْؾَسُنَب٘أَو                           نؾــــــــــَتؾَِّر ا

ػعاتػططظىػصّلػصضطظػطَطاػغأتيػ:

 سقس : ىّٞ٘س ٗىطف.                 ذأط : ق٘ز ٗشؿحػس .

ػذرحّاػأدبغًّاػواسّغاػ.ػاضرابعاذرحػاضبغتػ

 جىشؿحػس، فحؾطَؼح فٞل ٗضالقٞح مَح ٝطالقٚ جىغٖو ٗجىؿرو .أّٖٝح جىَيل جىؼظٌٞ ىقذ ٗسغص ػِ أؾذجدك جىيِٞ ٗ 

ػاالدتغطابػواضتحضغل

                                (   2013أبسش ايػاعس بعض صؿات املًو عبداهلل ايجاْٞ يف قصٝدت٘. اذنس ٚاسدٟا َٓٗا ٚزد يف ايبٝت ايسابع .  ) صٝؿٞ   - 2ع

 سقٞق ٍغ أّّٔ صحقد ذأط شذٝذ .

ٚزخ املًو عبداهلل ايجاْٞ صؿات َتُٝص٠ عٔ أددادٙ. اضتدسز أسد  ا٭بٝات اييت تػري إىل ذيو, ثِ اغسس٘ .   -3ع  
  البٌت الرابع .)تّم الشرح (



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٕٕٔ 

 

اضتذوقػػواضتغصغر   
 أٓخاذ٠: مجاي١ٓٝ ايٓص ع٢ً أضؿ٢ مم١ا ايٛبام; ايػاعس ٚظـ -6ع
 . الرابع البٌت             طبام. ؾٝ٘ ٚزد ايرٟ ايبٝت سدد أــ

ػدؤالػوزاري

 2011صٝؿٞ  

ٌٓ َٔ نًُيت )ايٓطٌٗ, اؾبٌ( يف ايبٝت ايسابع.  اضتدسز َا ٜكابٌ ن

 جىغٖو : جىشقّس                جىؿرو :  جىرأط .

ػدؤالػإضاسي

 َاذا ٚزخ املًو عٔ أددادٙ ؟

قّس ٗجىرأط .  جىّشِ

 

َُٗه َب اقٖ ٖك،ًَْؼ ًٗاٖغ َِرٖأ - 5  ُلــــــــــــــــــــــــَشَت٘كَت ٔزاقَعَب اَفاََّفْبٖأ َنْيًُُع                     َِرٖأَو ْل َبْع

ػاذرحػاضبغتػاضخاطسػذرحّاػأدبغًّاػواسّغاػ.

 ئّّْح ّشٙ فٞل جىَغطقرو جىَششق ، ّٗشٙ أذْحءّح ْٝؼَُ٘ ذحىشفؼس ٗجىَؿذ ضكص سجٝطل .

ػاالدتغطابػواضتحضغل

(2013َٔ خ٬ٍ غدص١ٝ املًو عبداهلل ايجاْٞ . َا ايبٝت ايرٟ ٜػري إىل ذيو؟  ) صٝؿٞ  ٜطتػسف ايػاعس املطتكبٌ  -4ع  
 . البٌت الخامس

ػػواضتغصغرػاضتذوق

 (2013   صٝؿٞ )  خط: ؼت٘ َا يف ايؿ١ٝٓ ايصٛز٠ ٚضض - 4ع
ٌُ بايعٚص أبٓا٥ٓا عٕٝٛٚأز٣        ُبٗدٙ ُبٖد ٫ ؾٝو, غدٟا أز٣   تهتشــــــــــ

 شرٔ جىؼض ذحىنكو ٝضٞف ؾَحالً ٍؼْ٘ٝحً ٗأٍالً ىيؼُٞ٘ مَح جىنكو ٝضفٜ ؾَحالً ىٖح.   

 

 .َشْبَلػَأْنػَغْدٔرَقػاضُططرػَأْجَطلػَدظواتػَحغاِتُصماةػ،ػَحَغػِطَنػاضُططٔر اْدرشواػ

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B3%D9%92%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%A7?source=feed_text&story_id=479119042295805


 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖٕٔ 

 

 ُلــــــــــــــــِنَتْبَتَو ،يُعَْٗت .. ؿًااََّد اَناَّٖقَو                    َ  ٖؽَع.. ُؾًَْؿُت اَنًَْؼ ٌَتاقَّ َبْيٗؽاقٗؿ َِرٖأ - 6
َٗ اقؽَُّم َىْشٖفٖظ ٖأْن -7 ًُ اهلَل، َعْب َّٗقَ َبَم                      ُمْشِرٖؾ ًَْم َواأٖلَماَقٌ..  اق  ُلــــــــــَت٘كَتَؿ َؼ

ػعاتػططظىػصّلػصضطظػطَطاػغأتيػ:

 (2ٕٔٓ.  ) شط٘ٛ  تتّضرُع وتجتهدُ فً الدعاءضرطٖو :           ٗالء : ٍكرّس ٗطحػس .             

ٚ : ؾَغ ىنيَس )  جىذّٞح ( .   جىذّ 

ػواضدابعػػذرحّاػأدبغًّاػواسّغاػ.اذرحػاضبغتغنػاضدادسػ

ئَّّل ضغنِ قي٘خ جألسدِّٞٞ جىزِٝ ٝكرّ٘ل ٗٝذػُ٘ هللا أُ ٝكفظل مٌ مو ع٘ء، ٗأُ ضرقٚ محىشَظ جىَششقس ، ٗأُ ضطكقق مو جألٍحّٜ ػيٚ 

 ٝذٝل .

ػاالدتغطابػواضتحضغل

ما الصورة التً ٌرسمها الشاعر للشعب األردنً تجاه كل من: -٘س  

ٌزهون بحكم ملٌكهم وٌحتفلون به، وٌدعون له. اهلامش١ٝ:أــ ايكٝاد٠   

 

ٟٓ ا٭بٝات نإ ذيو بازشٟا؟  ) غتٟٛ    -7ع  (2016تػري ا٭بٝات إىل ايبٝع١. يف أ

 البٌت السادس .

ػػواضتغصغرػاضتذوق

 (2011  صٝؿٞ )   خط: ؼت٘ َا يف ايؿ١ٝٓ ايصٛز٠ ٚضض - 4ع

ٌُ تدعٛ,  ..دا٥ُٟا ٥٫ٚٗا   ع٢ً   ..تكِٝ ؾٝٗا اييت ايكًَٛب أز٣  ٚتبتٗ
 شبه الملوب بمكان مرٌح ٌسكنه جاللته أو باإلنسان المادر على الدعاء واّلبتهال له.

ػدؤالػوزاري

 2016غتٟٛ  

 ٚٓضض ايصٛز٠ ايؿ١ٝٓ يف عباز٠ "َػسق١ ب٘ ايد٢ْ" ايٛازد٠ يف ايبٝت ايطابع. 

 .تشرق به الدُّنى صّور الشاعُر الملَن عبدهللا الثانً بنور الشمس الذي  

 

 
وصلػظتائجػاضعدػطتواجدةػسيػأسصارػػػ، مأزعارػاضعدػطتواجدةػسيػبذورػاضغوصلػ
 .سػطػتطضمػصغفػتطتظيػبؼا ،اضغوم



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٕٗٔ 

 

 ( وسٍٗ اقشعب األردقٌ ، واقتؿآلؾ قألمُ اقعربًُ . 10إىل  8األبًات ) مك  اقفكرٍ اقعامُ :

 ُلــــــــــــــَجامٖل ٍََْٗسَي٘ؽقَ ْؾُل َباِرَشامٖل َِتَش                   ْكَم َتاَبَفامٖل َِتَش ْكَم .. َنْيًَّقُدْراأٗل - 8

ػعاتػططظىػصّلػصضطظػطَطاػغأتيػ:

خطيَف، ٍفشدٕح ) شطٞص (    ٍُ ْْرَص (  .     شطّٚ :  ٍَ ْشَشخ ( .        جىَْحذص :  جألص٘ه، ٍفشدٕح )  ٍَ  جىَشحسخ : جىَٞ٘ه ٗجألٕ٘جء، ٍفشدٕح ) 

ػذرحّاػأدبغًّاػواسّغاػ.ػاضثاطنػػػاذرحػاضبغت

ُّ جألسدِّّٞٞ ٍِ ٍخطيف أص٘ىٌٖ ٍٗٞ٘ىٌٖ ٝؼطُ٘ أسٗع ٍػو فٜ جى٘قذز ٗجالّطَحء .  ئ

ػاالدتغطابػواضتحضغل

         َٓٗا: دٝاغ١ صادق١ عٛاطـ عٔ ايٓص ٜهػـ -11ع
 ايٓص. َٔ ايعٛاطـ هلرٙ َجٌ * 

 الثامن. البيت : ووطنه ألّمته الشاعر حبّ  ــ ج

 واضتغصغرػاضتذوق

 أٓخاذ٠: مجاي١ٓٝ ايٓص ع٢ً أضؿ٢ مم١ا ايٛبام; ايػاعس ٚظـ -6ع
  طبام. ؾٝ٘ ٚزد ايرٟ ايبٝت سدد أــ

 . الثامن البٌت

ػدؤالػوزاري

 2011صٝؿٞ  

 ملاذا ُٜعٓد ا٭زدٕ َج٬ٟ يًٛسد٠ ايعسب١ٓٝ ؟ نُا ٚزد يف ايبٝت اـاَظ.

 .المنابت واّلصول والمشاربألنّه ٌحمل على كرامة العرب من كل 

ػدؤالػإضاسي

ح ٝأضٜ :  َّ  ٕحش ؾزس مّو ميَس ٍ

 ٍشحسخ : ششخ .                           ٍْحذص : ّرص .                                    شطّٚ : شطص .      

 

 
 .عيػأحدنادسعػباضتيػ ؛رػسيػأحدنػرد،ػبلػسّصػرػسيػأشوىػرّدرظدطاػتتطرضػإلداءةػسالػتغّص



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٕ٘ٔ 

 

َََْٗق                        ايٗقَخَل اَم .. نْيًَّمْيٖؾ َنْيًَّقُدْراأٗلَو - 9  ياــــــــــــــــــٗقُخَل اٖقَو اًمْيَى ْؾِنَتمَِٗأ ا

ػعاتػططظىػصّلػصضطظػطَطاػغأتيػ:

 َخزى٘ج : ضخيّ٘ج .              قٍُّ٘ٞ٘ : ٝكّرُ٘ ْٗٝطغرُ٘ ىألٍس جىؼشذّٞس .  

ػذرحّاػأدبغًّاػواسّغاػ.ػاضتادعػػاذرحػاضبغت

ُّ جألسدِّّٞٞ ْٝطَُ٘ ألٍطٌٖ جىؼشذٞس ٗال ٝطخيُّ٘ ػْٖح فٜ جىشذجتذ، ٗجألٍس جىؼشذٞس ىٌ ضخزه جألسدِّّٞٞ ٍٝ٘حً .  ئ

ػاالدتغطابػواضتحضغل

(2016َا ايصٛز٠ اييت ٜسمسٗا ايػاعس يًػعب ا٭زدْٞ ػاٙ نٌ َٔ:  ) غتٟٛ    -5ع  

.ب ــ لضاٌا األمة: ٌهتمون  بالمضاٌا العربٌة وّل ٌخذلون إخوانهم   

         َٓٗا: دٝاغ١ صادق١ عٛاطـ عٔ ايٓص ٜهػـ -11ع
 ايٓص. َٔ ايعٛاطـ هلرٙ َجٌ * 

َٓت٘ ايػاعس سٓب ــ ز  التاسع. البٌت : ٚٚطٓ٘ ٭

 واضتغصغرػاضتذوق

 أٓخاذ٠: مجاي١ٓٝ ايٓص ع٢ً أضؿ٢ مم١ا ايٛبام; ايػاعس ٚظـ -6ع
  طبام. ؾٝ٘ ٚزد ايرٟ ايبٝت سدد أــ

 . التاسع البٌت

ػانوزارغػندؤاال

 2012صٝؿٞ 
 بٝٓٔ َا ٜٓتصـ ب٘ ا٭زدْٕٝٓٛ . نُا ٚزد يف ايبٝت ايجاْٞ
ٌّة وّل ٌخذلون إخوانهم .  لومٌّون ٌهتمون بالمضاٌا العرب

 2014صٝؿٞ  
 بٝٓٔ املكصٛد مبا ٜأتٞ: 

    )أؿ٢ُ( يف ايبٝت ايتاضع.

     األردن .
 

 

 

 

 

 .جطاُلػاضّروحػعوػاضذَّيءػاضوحغدػاضذيػغدتطغعػاِّرَطىػأنػغَراه 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٕٙٔ 

 

 ُمَٗــــــــــــــــَب ُمقٖ اَنْفَع ْوٖأ ،ُمْفَع اَنقٖ اَؿٖؼ                     َمـــــــَتِمٗأقَ اّقِإ َاحَلَؿ اَلَل اَنٖك اَم - 10

ػعاتػططظىػصّلػصضطظػطَطاػغأتيػ:

ُّ . جىِكَٚ  : جى٘طِ ٝكَٞٔ إٔئ أٗ جألسد

ػذرحّاػأدبغًّاػواسّغاػ.ػاضطاذرػػاذرحػاضبغت

ُّ أُ ٝغطغْٜ ػْٖح . ، ٗال َٝنِ ىألسد ُّ ُّ ؾضء ال ٝؿّضأ ٍِ أٍطٔ جىؼشذٞس، فال َٝنِ ىألٍس جىؼشذٞس أُ ضغطغْٜ ػِ جألسد ُّ جألسد  ئ

ػدؤاالنػوزارغان

 2016غتٟٛ  

 َا ْٛع ا٭ضًٛب ايًػٟٛ ايرٟ ميجً٘ قٍٛ ايػاعس: "ؾُا هلا عٓ٘ أٚ عٓٗا هلا بدٍ" يف ايبٝت ايعاغس؟ 

 أعي٘خ جىْفٜ .

 2016غتٟٛ  

 َا ايطبط ايصشٝض ؿسف )ايداٍ( يف ن١ًُ )بدٍ( ايٛازد٠ يف ايبٝت ايعاغس ؟

 جىفطكس .

ػدؤاالنػإضاسغانػ

ََٔ ٜعٛد ايطُري ) اهلا٤ ( يف َا ٜأتٞ :  ع٢ً 

 جألٍس جىؼشذٞس . هلا + عٓٗا :جألسدُ .                        ٭َت٘ + عٓ٘ + ي٘ :

ٌٓ ن١ًُ مم١ا ٜأتٞ :  ٖات درز ن

 جىكَٚ : قَٜ . 

 املؽك عبٗاهلل اقجاقٌ قؽنامشًني، وعٕآلؾ املستؿر . ( اقتساب 15إىل  11) مك  األبًات اقفكرٍ اقعامُ :

 ُلَصِتُم ٔقاحٖل ُرْيُفٖؼ، ِسْيُؿاقّش ّلٖك       ْتَعَٕٖس اَؿِنًَْسْؿَش ْكَم :ِكًَْفًَْساحٗل َكْبا اَى  -11

 عاتػططظىػصّلػصضطظػطَطاػغأتيػ:
 سطعت : أضاءت .



 

 ٘ق قك أن ترتؿ4ٌٕٔ 

 

ػذرحّاػأدبغًّاػواسّغاػ.ػرذرػاضحاديػػاذرحػاضبغت

ًّ والحسٌن بن  طاللأٌُّها الملن، أنت من نسل الحسٌن بن  انتمل الحّك من السلؾ إلى ، ف  والحكّ  المٌم، وهما الشمسان اللتان نشرتا عل

 .الخلؾ

ػاالدتغطابػواضتحضغل

ٚزخ املًو عبداهلل ايجاْٞ صؿات َتُٝص٠ عٔ أددادٙ. اضتدسز أسد  ا٭بٝات اييت تػري إىل ذيو, ثِ اغسس٘ .   -3ع  
 البٌت الحادي عشر  .)تّم شرح البٌت (  

( 2013اؿطٝٓني. َٔ قصد باؿطٝٓني؟ ) صٝؿٞ  خاطب ايػاعس املًو عبد اهلل ايجاْٞ بابٔ  -6ع  
 الحسٌن بن طالل ، والحسٌن بن علً 

ػدؤالػوزاري

 2008صٝؿٞ 
 َا د٫ي١ ن١ًُ )مشطُٝٗا( يف ايبٝت اؿادٟ عػس؟ 

 العطاء والعزة 

ػدؤالػإضاسي

ٌٓ ن١ًُ مم١ا ٜأتٞ :  ٖات درز ن

 جىكّق : ققق.           ٍطّصو : ٗصو .

 

َُٗ ْكَمَو  -  12  َؿُلَتْفَتَو ٌَضْؿَت ،ُسِرٍ َُٗى َقِٖإ             اَفَتَعِز اُتَىَرا .. ٍُُسِر ى
ػذرحّاػأدبغًّاػواسّغاػ.ػرذرػاضثاظيػػاذرحػاضبغت

ًّ كرٌٍم. ًّ كرٌٍم إلى ٌِد هاشم  إّن راٌات الرفعة والمجد نتنمل من ٌِد هاشم

  االدتغطابػواضتحضغل

ٌُ متطٞ  ,ُسٖس٠ ٜد إىل                      ٔعصتٓا ٜاُتزا .. ُسٓس٠ٕ ٜدٕ َٜٚٔكٍٛ ايػاعس:  -9ع  ٚتٓتٔك
 (2014  صٝؿٞ ) ايػاعس؟ ٜػري َٔ أٜدٟ إىل

 الهاشمٌٌن. األردن ملون أٌادي إلى ٌشٌر 

ػدؤالػإضاسي

ٌٓ ن١ًُ مم١ا ٜأتٞ :  ػّضز : ػضص.                ضْطقو : ّقو .        ٖات درز ن

 



 

 ٘ق قك أن ترتؿ6ٌٕٔ 

 

ِٗ َتَما َزاٖق  -13 َِّو .. اًؿاََّد اَلَْٗنَعٖك             ًَُعاَقَى ُْاَرْضاخٖل َُٗسْواق  َنَؿُلْفَى ُبًْاق
ِٗ َهَلَل ْكَم - 14  ُلُساقّرَو ،اُرِياقّجَو ًُْٗاقٔص َو ،ُراَرْس    اأٖل َغٖؽٖط ْٖٗؾ َْْضَرااخٖل ََُسْواق

 عاتػططظىػصّلػصضطظػطَطاػغأتيػ:
قس : جىشؿشز جىؼظَٞس .      جىذَّٗ

 ٝحّؼس : ّحضؿس .      

 جىطٞد : جىؼطش .    

 ( 2َْٕٖٓٓٝو : ٝغٞو . ) صٞفٜ  

ٞذ : ٍفشدٕح )أصٞذ (، جألُذَحز  . ) صٞفٜ    ( 2ٕٓٓجىّصِ

ػاذرحػاضبغتغنػاضثاضثػػرذرػػواضرابعػرذرػذرحّاػأدبغًّاػواسّغاػ.

ُّ جىٖحشَِٞٞ ال ٝط٘قّف ػظحؤٌٕ  مشؿشز  ػظَٞس خضشجء، ٗضْطشش ٍْٖح جىشٗجتف جىؼطشز . ئ

 ٕٗزٓ جىشؿشز جىؼظَٞس أّطؿص جألقشجس ٗ جىػ٘جس جىشؿؼحُ ٗجألّرٞحء .

 االدتغطابػواضتحضغل

ٚزخ املًو عبداهلل ايجاْٞ صؿات َتُٝص٠ عٔ أددادٙ. اضتدسز أسد  ا٭بٝات اييت تػري إىل ذيو, ثِ اغسس٘ .   -3ع  

 البٌت الرابع عشر  .)تّم شرح البٌت ( 

(2014( ) صٝؿٞ 2012َاذا ٜكصد ايػاعس بايدٚس١ اـطسا٤؟ َٚاذا أمثست ٚؾل ايكصٝد٠؟  ) صٝؿٞ    -8ع  

  الساللة الهاشمٌة، وأثمرت نسل أحرار وشجعان ورسل ٌحملون هموم لضاٌا األمة

 

ػاضتذوقػواضتغصغر

 (2008  صٝؿٞ )   خط: ؼت٘ َا يف ايؿ١ٝٓ ايصٛز٠ ٚضض - 4ع
َِٚس١ٝ ََا َشاٜئت ـِٜطَسا٤ُ ايٖد َٖا     َٜأَْع١ٟ ا ِٗٔد ُّا ٜنَع ُِٝب  ..َدا٥ٔ ٨ٛ ٌُ َٚاي ُٔ َٗ ِٓ َٜ 

 شبه الساللة الهاشمٌة بالشجرة النضرة الٌانعة، وكالهما ٌطرح الثمار الطٌبة.

ػأدئضظػوزارغظ

 2008صٝؿٞ  
 ؟ ايجايح عػس ٚايسابع عػس . ايبٝتنيَا ايؿهس٠ ايعا١َ اييت تطتدًصٗا َٔ 

 .عطاء الهاشمٌٌن المتواصل وسٌادتهم على مر العصور 



 

 ٘ق قك أن ترتؿ1ٌٕٔ 

 

 2008صٝؿٞ  
 عػس.  يجايحآخس ن١ًُ )ٜاْع١( ايٛازد٠ يف ايبٝت ااضبط 

 ٌَانِعَةً 

 2010غتٟٛ  

 .)ٌُ ١ٛٝب ُٜٓٗ  ٚٓضض ايصٛز٠ ايؿ١ٓٝٓ يف قٍٛ ايٓػاعس: )ٚاي

 الؽزٌر أو شبَّه طٌب الهاشمٌٌن بالمطرصور طٌب الهاشمٌٌن بالماء المتدفك 

ػدؤالػإضاسي

ٌٓ ن١ًُ يف َا ٜأتٞ :  ٖات درز ن

 جىذٗقس : دٗـ.           ٝحّؼس : ْٝغ .            َْٖٝو : َٕو .

 

 ُلَسَتْؽَت ِنْياقٖك ٌَؼ ًََِٗق َٖؽْسٖأَب ..َٖؽْع          اأٖل  اَنُتَؿًَْخَو ،َٖؽْعاأٖل ٌََل َٖؿتْب ـَْيَسَو -15

 عاتػططظىػصّلػصضطظػطَطاػغأتيػ:
 ّذٙ : َمَشً .

ػذرحّاػأدبغًّاػواسّغاػ.اضخاطسػرذرػػاذرحػاضبغت

 ستبمى شجرة الهاشمٌٌن هً األعلى واألرفع مكانة، وٌستظّل بها األردنٌّون، فعطاإهم ّل ٌنمطع . 

ػاضتذوقػواضتغصغر

 اهلامش١ٝ. ايدٚس١ يٛصـ )خ١ُٝ( ن١ًُ ايػاعس اختاز  -8 ع
  ايؿ١ٝٓ؟ صٛزت٘ تػهٌٝ يف ايه١ًُ ٖرٙ اختاز ملاذا أــ

 جامعة. كاسٌة ممتدة كبٌرة وهً وتحمٌه تحتها ما تظلل ألنها
 

 (2014  صٝؿٞ )  ا٭ع٢ً. بأْٗا يًد١ُٝ ٚصؿ٘ ضبب ؾطس ـ ب
 سٌرتهم. ورفعة وسمو للهاشمٌٌن المنزلة علو أراد

ػإضاسغانػدؤاالن

 ؟ اـ١ُٝ د٫ي١ َا
 . الشمل ولمّ  الوحدة

 ؟ ( ٖٞ ) ايطُري ٜعٛد ََٔ ع٢ً
 . الدوحة على

 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖٓٔ 

 

 

 املتياصل اهلامشًني وعٕاْ قؽنامشًني، اقفاس سٍب ( 19 إىل 16 مك ) اقفكرٍ اقعامُ :األبًات

 . اقعصير مٍر عؽَ وسًادتنؾ

 ُلاقَعَسَو ُْٗناقِش اقَِّإ َْٗناقِش َكَم ٌَتٖأَى    ْلَلَو .. ِكًَْساحٗل ُكاْب َتْقٖأَو ، ِكًَْساحٗل اَبٖأ – 16

 عاتػططظىػصّلػصضطظػطَطاػغأتيػ:
 جىشٖذ : جىؼغو.

ػذرحّاػأدبغًّاػواسّغاػ.اضدادسػرذرػػاذرحػاضبغت

 أٌّها الملن، إنّن أبو  الحسٌن ، وابن الحسٌن بن طالل ، فالعسل  دابماً ّل ٌؤتً إّل بالعسل .

 

 االدتغطابػواضتحضغل

ٚزخ املًو عبداهلل ايجاْٞ صؿات َتُٝص٠ عٔ أددادٙ. اضتدسز أسد  ا٭بٝات اييت تػري إىل ذيو, ثِ اغسس٘ .   -3ع  

 البٌت السادس عشر  .)تّم شرح البٌت ( 

ػػواضتغصغرػاضتذوق

  خط: ؼت٘ َا يف ايؿ١ٝٓ ايصٛز٠ ٚضض - 4ع
٢ٔ,  ٜأَبا ِٝ َِْت اٝؿَط ُٔ َٜٚأ ٢ٔ اِب ِٝ ٌِ    ..اٝؿَط َٖ َٔ َٜٜأٔتٞ     َٚ ِٗٔد َٔ ُِٗد إ٢ي٤ا ايٖػ ٌُ ايٖػ  َٚايَعَط

ه إّل كناه بؤبً الحسٌن وهو ابن الحسٌن، وأراد اإلشارة إلى ثالثة أجٌال وكلهم أهل تمٌز وخٌر، وشبه ذلن بالعسل الذي ّل نستطٌع أن نؤخذ من
 العسل. 

  املجٌ. ٖرا َع َعٓاٙ يف ٜتٛاؾل ايرٟ ايبٝت إىل أغس ا٭ضد(. ذاى َٔ ايػبٌ )ٖرا ايعسب: أَجاٍ َٔ  -9ع
 (2014  صٝؿٞ ) ( 2010  غتٟٛ )

 عشر. السادس البٌت

ػدؤالػوزاري

 2014صٝؿٞ  

 َا ايطبط ايصشٝض ؿسف )اهلا٤( يف ن١ًُ )ايٖػُٗد( املدٛٛط ؼتٗا يف ايٓٓص؟ 

  جىغنُ٘ .

ػ



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖٔٔ 

 

ػانإضاسغػنػدؤاال

 َٔ املكصٛد بهًُيت )ايػٗد( ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ ؟

 جألٗىٚ : جىكغِٞ ذِ طاله .              جىػحّٞس : جىَيل ػرذهللا جىػحّٜ .

 َا ايػسض ايب٬غٞ  ي٬ضتؿٗاّ يف ايبٝت ايطادع عػس ؟

 : ٕو ٝأضٜ ٍِ جىشٖذ ئال جىشٖذ = ال ٝأضٜ ٍِ جىشٖذ ئال جىشٖذ ( تٛضٝضجىْفٜ ) 

 

 ُلَفَتْشَقَو يُلْزَق ْؾٗكَب ُكْشَقَو .. يُلْزَت           ْؾٗكَب َكًَْفاقٔس ّلٗك ْلَدٖأ ، َكًَْفاقٔس ّلٖك - 17

ػذرحّاػأدبغًّاػواسّغاػ.اضدابعػرذرػػاذرحػاضبغت

ًّ بكل أطٌافه ٌفخر بن   وٌفرح بعٌد مٌالدن ٌا ملكنا على مّر األزمان .الشعب األردن

ػدؤالػوزاريػ

 2014 صٝؿٞ

ِِ تصٖٛ( ايٛازد٠ يف ايبٝت ايطابع عػس. ٌٗ ايطٓني به  ٚٓضض ايصٛز٠ ايؿ١ٓٝٓ يف عباز٠ )ن

 شرّٔ جىغِْٞ ذاّغحُ ٝضٕ٘ ) ٝفطخش( .
 

 ُلٖؿامٗل َُٗنْشَت اَفًْٖؽَعَو ، اَفُبْيٗؽٗؾ       ٌٍَٗاَلَش  َنْيًَّؼْيُص ُكْشَق ْؾٗكٔبَس ٌَؼ - 18

 عاتػططظىػصّلػصضطظػطَطاػغأتيػ:
ِ جّقطؼ٘ج ىؼرحدز هللا  ٍَ  ٗجىضٕذ، ٗضشذٞس جىْفظ .      -عركحّٔ ٗ ضؼحىٚ  –ص٘فُّٞ٘ : 

ْقيس . ٍُ  جىَقو : جىؼُٞ٘، ٍفشدٕح : 

ػذرحّاػأدبغًّاػواسّغاػ.اضثاطنػرذرػػاذرحػاضبغت

ِٞ قرًّح ّقًّٞح خحىصحً، ٗضشٖذ قي٘ذْح ٗأػْْٞح ػيٚ رىل . َّ  ئّّْح ّكّد جىٖحش

 االدتغطابػواضتحضغل

 ( 2010  غتٟٛ )   صٛؾٕٝٓٛ؟ مٔ سٓبهِ يف : بكٛي٘ ايػاعس قصد َاذا -10ع
 وملذاتها. الدنٌا لمباهج ٌلتفت فال لعبادته الصوفً ٌنمطع كما شٌباً، هذا عن ٌشؽلهم فال النمً الصافً للحب ٌنمطعون أي



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٕٖٔ 

 

ػػواضتغصغرػاضتذوق

 (2012  صٝؿٞ )    خط: ؼت٘ َا يف ايؿ١ٝٓ ايصٛز٠ ٚضض - 4ع
ِِ ٔؾٞ ُٔ ٔسٚبٝه َٕ َِْش ِٛ ٗٝ ِٛٔؾ َٖٔد٠٠  ُص ُِٛبَٓا       َغا َِٝٓا , ٝقًٝ َُٗد ََٚعًٜ ٌُ َتِػ  امٝلٜك

 شبه الملوب والممل كل منهما باإلنسان المادر على اإلدّلء بالشهادة الصادلة.

 إدابتو ؾٓطس ذيو؟ يف ايػاعس لض َد٣ أٟ إىل . يًٗامشٝني سٓب٘ عٔ يًتعبري ايصٛؾ١ٝ َصًٛض تٛظٝـ ايػاعس أزاد  -10ع
 . بالهاشمٌٌن األردنٌٌّن وتعلّك محبّة شبه وهذا – وجلّ  عزّ  - باهلل التعلّك شدٌدو الصوفٌٌّن ألنّ  ؛ نجح نعم

 

 َعلٗقيا َمْكَو ، يااُمقٖ  َؿْكَب ٌاَقَبُق اٖقَو             ٌَٗسٖأ اٖقَو ،ْؾٗكْفَع اَقَُٗعْبَى ٌََْْش اقٖ  - 19

 صّلػصضطظػطَطاػغأتيػ:عاتػططظىػ
 (                        الٍ٘ج + ػزى٘ج : ػحضر٘ج .ّٖٕٔٓرحىٜ : ّٖطٌ .   ) صٞفٜ  

ػذرحّاػأدبغًّاػواسّغاػ.اضتادعػػرذرػػاذرحػاضبغت

ِ  ػحضرْح فٜ قرّنٌ . ٍَ ٌّ ىنّو   ئّّْح ّكرّنٌ أٖٝح جىٖحشَُٞ٘، ٗال ٝغططٞغ أقذٌ أُ ٝرؼذّح ػْنٌ، ٗال ّٖط

واضتحضغلػاالدتغطاب  
َا ايصٛز٠ اييت ٜسمسٗا ايػاعس يًػعب ا٭زدْٞ ػاٙ نٌ َٔ:  -5ع  

  جـ ــ لضاٌا الوطن: ٌلتفون حول لابدهم ّل ٌخشون لومة ّلبم.

   ايكصٝد٠. هلرٙ آخس عٓٛاْا ضع  -12ع
 . المابد مٌالد

 ػواضتغصغرػاضتذوق

 ٚايدعا٤. ٚايٓؿٞ, ايٓدا٤, اضتدداّ إذ ٚاضش١; بصٛز٠ اإلْػا٤ أضًٛب قصٝدت٘ يف ايػاعس ٚظـ -5ع
  ايتٛظٝـ؟ ٖرا أسدث٘ ايرٟ ايؿين ا٭ثس َا ــ أ

 اّلنتباه. وجذب التشوٌك زٌادة
 

 إدابتو. ؾطس تٛظٝؿٗا؟ يف َٛؾكٟا ايػاعس نإ ٌٖ ــ ب
 مختلفة. بالؼٌة معانً أفاد استخدامها فً التنوع إن حٌث نعم؛

ػانوزارغػندؤاال

 2008غتٟٛ  
 ٜهػـ ايبٝت ايتاضع عػس عٔ عاطؿ١ صادق١. اذنسٖا. 

 عاطفة الحب والوّلء للهاشمٌٌن ولجاللة الملن



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖٖٔ 

 

 2013  صٝؿٞ
ِِ( ايٛازد٠ يف ايبٝت ا٭خري:  ٟٓ ايرٟ اضتددَ٘ ايػاعس يف عباز٠ )٫ غ٤َٞ ٜبعُدْا عٓه  ا٭ضًٛب ايًػٛ

 ْؿٞ  -دعا٤                    -ْدا٤                    -ْٗٞ                  -

 . نفً

 

ػاضطتبػغظػواضتغصغرػاضتذوقػأدئضظ

 ط٬ٍ: بٔ اؿطني ي٘ املػؿٛز َدح يف اؾٛاٖسٟ ٜكٍٛ  -7ع
 فجٌال الفخار بمدرجة جٌالً                      أسلفوا لرٌش من "الهواشم" ابن ٌا

 والتهلٌال التمجٌد شعبن من                      نعمـــة أوفــى اوّلن بمـــن لسما
 وبتوّل خدٌجة نـــــمٌن بٌضٌ                        هاشم كرابم من عرولن شـــدّت
 وعمٌال وجعفراً  الحسٌن رعت                        ذإابة الجــدود من علٌن وحنت

 اؾٛاٖسٟ. أبٝات يف املعاْٞ تكازب اييت ا٭بٝات عٔ ُٛدق سٝدز ْص يف اعح أــ
ٗ، ٙ، 4، ٔٔ، ٕٔ، ٖٔ ، ٔٗ، ٔ٘ 

 إدابتو. ٚؾٓطس أمجٌ؟ أُٜٓٗا : ؾٝٗا زأٜو َبد٥ٟٝا املتػاب١ٗ ا٭بٝات بني قازٕ ــ ب
 .محمود حٌدر أبٌات من وتصوٌراً  تعبٌراً  أجمل الجواهري أبٌات إنّ 

  اختٝازى. ضبب ٓضضٚ ايكصٝد٠؟ يف بٝت أمجٌ َا  -11ع
 . رابعة جمالٌة فٌه العظٌمة بالشجرة الهاشمٌة األسرة تشبٌه ألنّ  عشر؛ الثالث البٌت

ػشضاغاػضعوغظػ

ٟٓ , ٚغري , ٚغب٘ , َٚجٌ( نًُات َٛٔغ١ً يف اإلبٗاّ ; أٟ أْٗا ٫ تدٍ ع٢ً غ٤ٞ برات٘ , ٖٚٞ ٬َش١َ  -1 )نٌ , ٚبعض , ٚأ

تطاف إيٝ٘. ٚقد تطتعٌُ )نٌ( تٛنّٝدا ؾًٝشكٗا ضُري ٜعٛد ع٢ً امل٪ن١د ٜٚٛابك٘ , مٛ قٛيٓا : دا٤ يإلضاؾ١ ؾ٬ ٜعسف َديٛهلا إ٫ مبا 

 اي٬ٛب ن٥ًِٗ .

ِٓ بني َٛقعٗا َٚا أضٝؿت إيٝ٘ َٔ اإلعساب.  يف ض٤ٛ َا تكٓدّ ُعد إىل ايٓص , ٚاضتدسز َا ٚزد َٔ ٖرٙ ايهًُات ؾٝ٘ , ث

 ٍشف٘ع، ٗػالٍس سفؼٔ جىضَس جىظحٕشز . مّو جىغِْٞ ) غالظ ٍّشجش ( : مو  : ٍرطذأ

 جىغِْٞ : ٍضحف ئىٞٔ ٍؿشٗس، ٗػالٍس ؾّشٓ جىٞحء؛ ألّّٔ ٍيكق ذؿَغ جىَزمش جىغحىٌ .

 

 مو  جىشَ٘ط : مّو : فحػو ٍشف٘ع، ٗػالٍس سفؼٔ جىضَس جىظحٕشز .

ػجىشَ٘ط : ٍضحف ئىٞٔ ٍؿشٗس، ٗػالٍس ؾّشٓ جىنغشز جىظحٕشز .
ٌٙ َٓٗا؟ ٚزدت "قد" غري َس٠. َاذا -2  أؾادت ن

 وردت فً البٌت الرابع والرابع عشر،  وأفادت التحمٌك. 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖٗٔ 

 

 اضتدسز َٔ ايٓص : -3

 امّسا َٓطّٛبا. -أ

 صوفٌون ولومٌون.

 

 اضِ َهإ. -ب

 المنابت والمشارب. 
 

 اضِ ؾاعٌ يؿعٌ مخاضٞ. -دـ 

 متّصل. 
 

 سسف دٛاب. -د

 أؾْو.

 

 ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓظ ٚامسٗا. -ٖـ 

 ال شَٜء .

ٜٛابل اضِ ايتؿطٌٝ املؿٓطٌ إذا نإ َعسٟؾا بأٍ , ٚيف اإلؾساد , ٚايتج١ٝٓ , ٚاؾُع , ٚايتأْٝح , ٚايترنري . اقسأ ايبٝت اـاَظ  -4

ِٓ بٝٓٔ :  عػس , ث

 ٌٖ ايتصّ ايػاعس ايكاعد٠ اي٥ًػ١ٜٛ ؟ ؾٓطس إدابتو. -

 لممدر)الدوحة(، فمد اختلؾ معه فً الجنس، والصواب أن ٌمول )العلٌا(. ّل لم ٌطابك اسم التفضٌل الفاعل للفعل )تبمى( ا

 .اِّربابػاضصطابػطاضطاػططظاػرّبػحنػالظخذىظ



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖ٘ٔ 

 

 ٜعٌُ اضِ ايؿاعٌ عٌُ ؾعً٘ يف زؾع ايؿاعٌ ْٚصب املؿعٍٛ ب٘ , يف سايتني : -5

 إٔ ٜهٕٛ َكرتّْا بـ )أٍ( , ٚيف ٖرٙ اؿاي١ ٜعٌُ َٔ غري غسٚط. -أ

 يف ٚدٛٙ اـري ٜٓايٕٛ زضا اهلل. َجاٍ : ايباذيٕٛ أَٛاهلِ

 إٔ ٜهٕٛ فسّدا َٔ )أٍ( , ٚيف ٖرٙ اؿاي١ ٜعٌُ بػسطني :  -ب

 . إٔ ٜهٕٛ دا٫ٟ ع٢ً اؿاٍ أٚ ا٫ضتكباٍ .1

 . إٔ ٜعتُد ع٢ً ْؿٞ أٚ اضتؿٗاّ أٚ ْدا٤ أٚ إٔ ٜهٕٛ خرّبا ملبتدأ أٚ سا٫ٟ.2

ٍَ تصدم.  َجاٍ : ٜا داَّعا املا

 أْت ساؾغ٠ عَٗدى.         

ِٓ أعسبُٗا . •  اضتدسز َٔ ايٓص اضِ ؾاعٌ ٚؾاعً٘ , ث

 )مشرلةً به الدّنى( مشرلة : اسم فاعل منون عامل عمل فعله؛ ألنه جاء حاّل، وفاعل اسم الفاعل هو الدّنى. 
 ٍششقس : قحه ٍْص٘ذس، ٗػالٍس ّصرٖح جىفطف جىظحٕش .

 (  ٍشف٘ع ٗػالٍس سفؼٔ جىضَس جىَقذسز ػيٚ جألىف ٍْغ ٍِ ظٖ٘سٕح جىطؼزّس . جىذّّٚ : فحػو العٌ جىفحػو ) ٍششقس

 

 اضتدسز َٔ ايٓص اضِ َؿعٍٛ ْٚا٥ب ؾاعً٘ , ثِ أعسبُٗا. •

 )معمود به األمل( معمود : اسم مفعول عامل عمل فعله؛ ألنه منون وجاء خبراً عن مبتدأ، ونابب الفاعل هو األمل. 
 فعه الضمة الظاهرة .معمود : خبر مرفوع، وعالمة ر

 األمل : نابب فاعل  ّلسم المفعول ) معمود (  مرفوع وعالمة رفعه الضمة .

 أعسب َا ؼت٘ خط٧ يف َا ٜأتٞ -6 

ٌٓ ايطٓني, بعبد اهلل ؼتؿٌ                         ٖرا  -أ  ايػٝذ .. َعكٛد ب٘ ا٭ٌَ  ايؿت٢ن

 الفتى: بدل مطابك مرفوع وعالمة رفعه الضمة الممدرة على آخره. 

 

 عصتٓا                     إىل ٜٕد سس٠ٕ , متطٞ ٚتٓتكٌ زاٜاُتَٚٔ ٜٕد سس٠ ..  -ب

 راٌات: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وهو مضاؾ.

 

 ػٗد ٚايعطٌ, ٚأْت ابٔ اؿطني .. ٌٖٚ       ٜأتٞ َٔ ايػٗٔد إ٫ اي أبا اؿطني -دـ 

 أبا الحسٌن : أبا منادى مضاؾ منصوب وعالمة نصبه األلؾ، ألنه من األسماء الخمسة )منادى ألداة نداء ممدرة(. 

 الحسٌن :  مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة.  

 

 ٫ٚ ْبايٞ مبٔ ٫َٛا , َٚٔ عريٛا                    ٫ٚ أسْد٫ غ٤ٞ ٜبعدْا عٓهِ ,  -د

 لٌس. عمل تعمل نافٌة : ّل
 . الظاهرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع ّل اسم : أحدٌ 

 األسهل. هنا اخترنا ( أحد ّل ) إلعراب أوجه عدّة هنان : مالحظة



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖٙٔ 

 

 العروض            

 حبر الطويل
ػصغعظػاضدؤالػ:ػ

 لّطع البٌت اِلتً، واذكر تفعٌالته، وبحره. 

 1ٕٓٓ/ صٌفً  1ٕٓٓ/ شتوي  6ٕٓٓشتوي 
شتوي / ٕٕٔٓصٌفً   ٕٔٔٓ/ صٌفً  ٕٔٔٓشتوي/ ٕٓٔٓصٌفً  /  ٕٓٔٓ شتوي
 ٕ٘ٔٓشتوي /  ٕٗٔٓ/ صٌفً ٖٕٔٓصٌفً  / ٖٕٔٓ

  البصيطحبر 
ػصغعظػاضدؤالػ:ػ

 لّطع البٌت اِلتً، واذكر تفعٌالته، وبحره.

/ شتوي   ٕٕٔٓ/  شتوي  ٕٔٔٓ) خارجً( / شتوي  ٕٓٔٓشتوي  /  6ٕٓٓصٌفً 
 ٕٙٔٓ/ شتوي   ٕ٘ٔٓشتوي /  ٕٗٔٓ/  شتوي   ٖٕٔٓ/ صٌفً  ٖٕٔٓ

 املتقاربحبر 
ػصغعظػاضدؤالػ:ػ

 لّطع البٌت اِلتً، واذكر تفعٌالته، وبحره.

 /1ٕٓٓ/ صٌفً  1ٕٓٓشتوي /  6ٕٓٓصٌفً /   6ٕٓٓشتوي 
  ٕٕٔٓ/ شتوي  ٕٔٔٓ/ صٌفً  ٕٓٔٓصٌفً 
 /  ٕٗٔٓ / صٌفً  ٕٗٔٓشتوي  /   ٕٕٔٓصٌفً 

 ٕٙٔٓشتوي  

 الفصل بني الشطرين
  افصل صدر البٌت عن عجزه صغعظػاضدؤالػ:

  ٕٓٔٓواحدة ، دورة صٌفً  مّرة

 ن :مّرتٌ اكتب مفتاح البخر  ) الطويل أو البصيط أو املتقارب (
 6ٕٓٓمفتاح بحر الطوٌل ، صٌفً   –أ 

 ٕٔٔٓمفتاح بحر المتمارب ، شتوي   –ب 

 الكلمة املفقودة 
 صغعظػاضدؤالػ:

لٌستمٌم الوزن  بكلمة مّما ٌلً البٌت؛ امأل  الفراغ 
 ًّ   .والمعنى  العروض

 ) للا اقصًؽُ يف اقسٕام مٍت سلؼنا ( 

 عصٜصٟ ايٛايب : 

 العروض ىي أبيات الكتاب المقرر  + األبيات الواردة في امتحانات الوزارة .جميع األبيات المذكورة في قسم 
 أتقن أبيات الكتاب ؛ ألّنيم في الدورات األخيرة أصبحوا يتقّيدون بأبيات الكتاب وال يخرجون عنيا .



 

 ٘ق قك أن ترتؿ4ٌٖٔ 

 

 
 ْهتب َا ًْؿغ , ٚمرف َا ٫ ًْؿغ .  – 1

 :  ْهتب َا ًْؿغ

 مثل : لكن = ّل كن / هذا= ها ذا / هذه = ها ذ ه / هلل = لل ّل ه 

 

 تـُزاد ألف في أسماء اإلشارة وبعض الكممات؛ ألّنيا تمفظ، مثل : 

 ىذا  :     ىا     ذا                                 ىذه :     ىا     ذ     ىـ

 ىذان :    ىا     ذا     ن                          ىؤالء :    ىا    ؤ     ال      ء

 ذلك   :    ذا     ل     ك                           لكْن   :    ال     كن 

 لكّن   :    ال     كْن     َن                          هللا    :    أل    ال      ىـ

 إ      ال      ىـ                          الرحمن : أر     رح      ما    ن إلو    :   

 

  بو ) ُحِذفت األلؾ ألنها لم تُْلفظ (  / واعمْل =  وْع   مْل . ه: ذهبوا = ذ مرف َا ٫ ًْؿغ

ِٕ تكسأ ايبٝت ايػعسٟ َكٓطُٟا :   – 2  هب أ

ِِ لحرفٌن مع بعضهما ثانٌهما ساكن )  -أ  ِٔ –َٞا  – مِل –ق  (  )  بممطع طوٌل  ...( وٌُرمز للحرفٌن ََ

 ( مثل : ) ب وحده بممطع لصٌر أو لحرؾ متحرن ّل ٌوجد بعده سكون وٌُرمز له  - ب

 (  -) فتكون      (ساكنةالمٌم الالالم + )أّما (،  ب)فالواو المتحركة لم ٌؤِت بعدها سكون فتكون وحدها    = ب  َٚ مِل

 ٚاـ٬ص١ : 

ًْ = لْل = ّل =  -مقطع طويل يرمز لو )=   سسن١ + ضهٕٛ  (، مثل :   لو = ف

 = ممطع لصٌر ٌرمز له )ب( ، مثل : سسن١ ) ٫ ٜٛدد بعدٖا ضهٕٛ( 

 = ل      نا ٜيٓا= أ    لَم                   أمِل 

 -    ب                           -ب          

 الممطع المصٌر ) ب ( ٌُكتب دون نمطة ، اضُطررت لوضعها؛ لعدم وجود الرمز فً لوحة المفاتٌح . ٬َسع١ :



 

 ٘ق قك أن ترتؿ6ٌٖٔ 

 

3 –  ِٕ   بن = ٍب ( =  –باً  –كّل حرؾ منون ) ٌب               ايتٜٓٛٔ = 

ٌْمثل :    = ر   ج    لن                 زد

 -   ب  ب                 

                  فالمدّ دابماً =            = حركة + سكون =  َأْأ=  (املد )  – ٗ

 َٔ ََ  = آ    م   ن آ

 ب   ب  -       

 = ساكن + متحرن . الشدّة  – ٘

َن = رْد    د                              ردَّ = شدْ  د                      شدَّ   = أم  م   َن أمَّ

 ب  ب     -                               ب     –                      ب     -      

 ( -الحرؾ األول من الشدّة ٌتصل بما لبله دابماً وٌشكالن ) اْتب٘ :

 = ْل ) وٌجب أن تتصل هذه الالم مع الحرؾ المتحرن لبلها ( الالم الممرٌة  – ٙ

ًْ    ِت  مَن البٌتِ   = م    نْل     ب

 ب      –      –ب                

ن وخْؾ عمٌمهاألحرؾ الممرٌة مجموعة فً الجملة اِلتٌة :  اْتب٘ :  . ابػِ حجَّ

ًْ   ِل =  والخٌلمثال على حرؾ الخاء الممرّي :   ب  – –= وْل  خ

 وكل ما عدا هذه األحرؾ تكون أحرؾ شمسٌة .

 = )أل( تحذؾ + تضعٌؾ الحرؾ األول  الالم الشمسٌة

 = م   نْش   شْع    ب  الّشْعب منَ 

 (ّلحظ تّم حذؾ ) أل ( التعرٌؾ وتّم تضعٌؾ حرؾ الشٌن  )ب         –      –ب                  

 ؛ أي الحرؾ المتحرن فً نهاٌة الشطر األول والثانً ٌشبع  – 4

 الضمة تصبح واواً / الفتحة تصبح ألفاً / الكسرة تصبح ٌاًء .      

 ( فإنّها تكتب : ع   ر   بً  عربِ مثل : إذا انتهى الشطر األول بكلمة )      

 –  ب   ب                                                                        

 ( فإنها تكتب : ٌل  ع   بو ٌْلعبُ إذا انتهى الشطر الثانً بكلمة )       

 –ب    –                                                                  

 



 

 ٘ق قك أن ترتؿ1ٌٖٔ 

 

 : تشبع أٌنما ولعت فً البٌت الشعري بشرط أن ٌؤتً حرؾ متحرن لبلها وبعدها  هاء الضمٌر المتحرن  – 6

 =  ل  هو  من  ز   لن        لَهُ َمنزلٌ مثل : 

 – ب     –  –ب                      

ٕٓ اهلا٤ قبًٗا َتشٓسن  (    ٟاٚبعدٖا َتشٓسن ٟا) ٫سغ أ

 ّل تنَس دمج ) أل ( التعرٌؾ مع الحرؾ الذي لبلها دابما  – 1

 = م نْل ب دا ي ِة (   ) من البداٌةِ 

 .لمنع التماء الساكنٌن ي ( فعلٌن حذؾ حرؾ العلة  -و  –وإذا جاء لبل ) أل ( التعرٌؾ حرؾ علة ) ا 

 . هل ن تا بُ فً البٌت = فْل بً ِت .      لها الكتاُب = ل  

 (فً آخرهالذلن لم أشبع الحركات  ؛أّن الكلمات والعة فً وسط الشطر تُ أنا أعتبر ٬َسع١ :

 دابما ساكنة سواء ) ا ، ى (.أللؾ ا – ٓٔ

 

 : متحركتان ، مثل : ٌَلعب / َولد . يف بدا١ٜ ايه١ًُ                          ايٛاٚ ٚايٝا٤ 

 ساكنتان إذا جاء لبلهما وبعدهما متحركان ،  يف ٚضط ايه١ًُ :                                             

ٌْتُنمثل :                                                  . َمْوِعد/  بَ

 

 ّّل إذا ُوضعْت الحركة       ساكنتان ) ؼالباً( ) إ يف آخس ايه١ًُ :                                          

 بشكل واضح فً اّلمتحان(.                                        

 مثل : ٌدعو /  ٌدنو / ٌرمً / الماضً ) الواو والٌاء فً نهاٌة                                                

    الكلمات ساكنتان(                                        

 : تحذؾ دابما إّّل إذا ولعت فً بداٌة البٌت، مثل : همزة الوصل ) ا (   – ٔٔ

 الخٌل واللٌل والبٌداء تعرفنً     والسٌؾ والرمح والمرطاس والملم. 

 ل  خً  ل ) لم تحذؾ همزة الوصل؛ ألنها ولعت فً بداٌة البٌت (.الخٌل = أ

 ء  ) حذفت همزة الوصل؛ ألنّها ولعت فً وسط  البٌت(.  والبٌداء = ول  بً  دا

 ،) األلؾ والواو الساكنة والٌاء الساكنة ( توصل دابما مع الحرؾ الذي لبلها – ٕٔ

 - -/ حوٌت = حو   تن =   - -/ هادي = ها   دي =  -(، مثل : ٌا = -وٌرمز لها ) 

 ( -)طر ٌجب أن ٌنتهً بممطع طوٌل كّل ش  – ٖٔ

 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٓٗٔ 

 

 

                                        فعولن   فعولن     فعولن     فعولن                                       فعولن    فعولن   فعولن    فعولن       –ٗٔ

                

 ضرب                 عروض                                              حشو           حشو                               

 هً التفعٌلة األخٌرة فً الشطر األّول .العروض : 

 هً التفعٌلة األخٌرة فً الشطر الثانً .الضرب : 

 هو بمٌة التفعٌالت فً الشطرٌن .الحشو : 

 

 َؿتاح ايبشس

 فعولن مفاعٌلن فعولن مفاعٌلن                       طوٌٌل له بٌن البحور فضابُل 

 تؿع٬ٝت٘ 

 فعولن  مفاعٌلن  فعولن  مفاعٌلن                            فعولن  مفاعٌلن  فعولن  مفاعٌلن     
  

 - - -/ ب - -/  ب - - -/  ب- -ب                  - - -/ ب - -/  ب - - -/  ب- -ب 
 

 
 

  (ب –) ب  فعولُ         (   ن)نحذف    فعولن  
  مفاعيمن 

 
 من كل شطر ٗأو  ٕيمكن أن تقع مكان التفعيمة (  -ب  –نحذف الياء        مفاعمن ) ب  – ٔ
 .األخيرة، وىي قميمة( ال تقع إال في التفعيالت  - -) ب  نحذف ) لن (         مفاعي –ٕ

 

 طسٜك١ نػؿ٘ 

 أو أكثر . ٖٔعدد مماطع الشطر األول + الممطع الرابع ) ب ( 
 

يا ِحمْ اًل وال كَ يْ ا جَ يَ شُ طْ ا بَ مَ فَ                                 ّمًا      دًا وال ذَ مْ حَ  اثَ دَ حْ ي األَ رِ ال ال أُ أَ   امَ فُّ
 

 - - -/ ب - -/  ب - - -/  ب- -ب                                - - -/ ب - -/  ب - - - ب   / - -ب 
                                          ٔٗ 

 
 والممطع الرابع ) ب (  ّٗٔلحظ عدد مماطع الشطر األول 

 
 فعولن  مفاعٌلن  فعولن  مفاعٌلن                                                  فعولن  مفاعٌلن  فعولن  مفاعٌلن      



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٔٗٔ 

 

 ) ع٢ً ايبشس ايٌٜٛٛ (أبٝات ايهتاب نا١ًَ 

 قال حيان السممي :

 َوال ِإرَبٍة َبْعَد الُمَصاِبْيَن ِبالنَّْهرِ                                َخميَميَّ ما ِبي ِمْن َعزاٍء َوال َصْبِر          

 - - -/ ب - -/  ب - - -/  ب- -ب                             - - -/ ب - -/  ب - - -/  ب - -ب 

 فعولن  مفاعيمن  فعولن  مفاعيمن                  فعولن  مفاعيمن  فعولن  مفاعيمن                       

 قال ذو الرمة :

ْرِق الّرُسوَم الَخواِليا          ْن َلْم َتُكْن ِإاّل َرِمْيًما َبواِلَيا                                   َأال َحّي بالزُّ  َواِ 

 -ب  -/ ب - -/  ب - - -/  ب- -ب                             -ب  -/ ب - -/  ب - - -/  ب - -ب 

 فعولن  مفاعمن     فعولن  مفاعيمن            فعولن  مفاعيمن  فعولن  مفاعمن                             

 قال أبو تمام :

 ِلُكلِّ َهِضْيِم الَكْشِح َمْجُدوَلِة الَقدِّ                              َعَفْت َأْرُبُع الِحّّلِت ِلأَلْرُبِع الُمْمِد              
 - - - / ب- -/  ب - - -ب /  ب –ب                             - - -/ ب - -/  ب - - -/  ب - -ب 

 فعوُل  مفاعيمن  فعولن  مفاعيمن               فعولن  مفاعيمن  فعولن  مفاعيمن                          

 قال جميل بثينة :

 َوَدْعُه ِإذا ِخْيَضْت بِطرٍق َمشاِرُبهْ                           رِد الماَء ما جاَءْت ِبَصْفٍو َذناِئُبْه              

 -ب  -/ ب - -/  ب - - -ب/  ب -ب                             -ب  -/ ب - -/  ب - - -ب /  - -ب 

 فعوُل  مفاعيمن  فعولن  مفاعمن                فعولن  مفاعيمن  فعولن  مفاعمن                         

 (َٖٕٔٓوَأتُرُك َمن ال َأْشَتِهي َوُأجاِنُبْه   ) شتوي                        أُعاِتُب َمن َيْحُمو َلَديَّ ِعتاُبُه                      

 -ب  -ب/ ب  -/  ب - - -ب /  ب –ب                             -ب  -ب/ ب  -/  ب - - -ب/  ب  -ب 

 فعوُل  مفاعيمن     فعول    مفاعمن                                          فعول   مفاعيمن  فعول  مفاعمن

  .َكػطظؼمػَدتػابلػاضضهػوحدكدْر



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٕٗٔ 

 

 قال أبو الطيب المتنبي :

 (َٕٔٔٓوَلو َأنَّ ما في الَوْجِه ِمنُه ِحراُب   ) شتوي                              َوفي الِجْسِم َنْفٌس ال َتِشْيُب ِبَشْيِبِه           

 - -ب/ ب  -/  ب - - -/  ب- -ب                             -ب  -ب/ ب  -ب  / - - -/  ب - -ب 

 فعولن  مفاعيمن  فعول    مفاعي                 فعول  مفاعيمن  فعول    مفاعمن                        

نِّي َلَنْجٌم َتْهَتِدي ِبَي ُصْحَبِتي                  ِإذا حاَل ِمْن ُدوِن النُُّجوِم َسحابُ                           َواِ 

 - -ب/ ب  -/  ب - - -/  ب- -ب                             -ب  -ب/ ب  -/  ب - - -/  ب - -ب 

 فعولن  مفاعيمن  فعول    مفاعي              فعولن  مفاعيمن  فعول    مفاعمن                            

 قال بشار بن برد:

ني رأَي َعْيِنِه             ِني ِفي الَمصاِئِب    ) صيفي                               َوَلْيَس َأِخي َمْن َودَّ  (َٕٕٔٓوَلِكْن َأِخي َمْن َودَّ

 -ب  –ب/ ب  -/  ب - - -/  ب- -ب                             -ب  -/ ب - -/  ب - - -ب/  ب  -ب 

 فعولن  مفاعيمن  فعول    مفاعمن                    مفاعمن                         فعول  مفاعيمن  فعولن 

 َوما لي َلُه ِإْن َعضَّ َدْهٌر ِبَغاِرِب                          َوَمْن ماُلُه ماِلي ِإذا ُكْنُت ُمْعَدًما                  

 -ب  –/ ب  - -/  ب - - -/  ب- -ب                             -ب  -/ ب - -/  ب - - -/  ب - -ب 

 فعولن  مفاعيمن  فعولن    مفاعمن              فعولن  مفاعيمن  فعولن    مفاعمن                           

 (ُٕٔٔٓن ِعْنَد النَّواِئِب   ) صيغي َفَقد ُيذَكُر اإلْخوا                        فّل َتْحَمَدْن ِعْنَد الرَّخاِء ُمؤاِخًيا                    

 -ب  –/ ب  - -/  ب - - -/  ب- -ب                             -ب  -ب / ب  –/  ب - - -/  ب - -ب 

 فعولن  مفاعيمن  فعولن    مفاعمن                 فعولن  مفاعيمن  فعول    مفاعمن                           

 المتنبي مادًحا :قال أبو الطيب 

  (ِٕ٘ٔٓإذا ُكِتَبْت َيْبَيضُّ ِمْن ُنوِرها الِحْبُر     ) شتوي                                       َوما ُقمُت ِمْن ِشْعٍر َتكاُد ُبُيوُتُه     

 - - –/ ب  - -/  ب - - -ب/  ب -ب                              -ب  -ب/ ب  -/  ب - - -/  ب - -ب 

 فعول   مفاعيمن  فعولن    مفاعيمن               فعولن  مفاعيمن  فعول    مفاعمن                            



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖٗٔ 

 

 (ٕٗٔٓ) صيفي     ُنُجوُم الثَُّريَّا َأو َخّلِئُقَك الزُّْهُر                                       َكَأنَّ الَمعاني في َفصاَحِة َلْفِظها  

 - - –ب / ب  –/  ب - - -/  ب- -ب                             -ب  -ب / ب  –/  ب - - - /  ب- -ب 

 فعولن  مفاعيمن  فعول      مفاعيمن                فعولن    مفاعيمن  فعول    مفاعمن                         

ْعَر ُكمَُّه     َوَلِكْن ِلِشْعِري ِفيَك ِمْن َنْفِسِه ِشْعُر                                      َوما َأنا َوْحدي ُقْمُت ذا الشِّ

 - - –/ ب  - -/  ب - - -/  ب- -ب                             -ب  -/ ب - -/  ب - - -ب/  ب  -ب 

 مفاعيمن   فعولن  مفاعيمن  فعولن                فعول    مفاعيمن  فعولن    مفاعمن                         

 )أنا( ُتكتب عروضيًا ) أَن ( بّل ألف . ٬َسع١ :

 قال جميل بثينة :

رُ                               أَغاٍد أِخي ِمْن آِل َسْمَمى َفُمْبِكُر                 َأِبْن ِلي أَغاٍد َأْنَت أْم ُمَتَهجِّ

 -ب  –ب / ب  -/  ب - - -/  ب- -ب                              -ب  -/ ب - -/  ب - - -/  ب - -ب 

 فعولن  مفاعيمن  فعول    مفاعمن              فعولن  مفاعيمن  فعولن    مفاعمن                            

 وقال في قصيدة أخرى :

 ِبَرْمَمِة ُلدٍّ َوْهَي َمْثِنيٌَّة َتْحُبو                                     َوَحنَّْت َقُموِصي َفاْسَتَمْعُت ِلَسْجِرها

 - - –/ ب  - -/  ب - - -ب/  ب -ب                             -ب  -ب/ ب  -/  ب - - -/  ب - -ب 

 فعول  مفاعيمن  فعولن    مفاعيمن                 فعولن  مفاعيمن  فعول    مفاعمن                        

 َوِفيّ  َيُغضُّ الَطْرَف َعْن َعَثراِتي                                               إِلْخواِن ُكلَّ ُمؤاتِ أِحبُّ ِمَن ا

 - –ب / ب  -/  ب - - -/  ب- -ب                               - -ب/ ب  -/  ب - - -ب/  ب  -ب 

 فعولن  مفاعيمن  فعول    مفاعي                فعول   مفاعيمن   فعول    مفاعي                         

 ِإلى َجاِمِعْيِو َفالثََّراُء ُىَو الَفْقرُ                                             ِإَذا َزاَدَك اْلَماُل اْفِتَقاًرا َوَحاَجةً 

 - - –ب / ب  -ب /  -ب  -/  ب- -ب                             -ب  -/ ب - -/  ب - - -/  ب - -ب 

 فعولن  مفاعمن  فعول    مفاعمن            فعولن  مفاعيمن  فعولن    مفاعمن                             



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٗٗٔ 

 

ُم أْحَداُث الزَّماِن َوُيْبِرمُ                                            ِإَذا اْلَتفَّ َحْوَل الحقِّ َقْوٌم َفإّنوُ   .ُيَصرِّ

 -ب  –ب / ب  -/  ب - - -ب/  ب -ب                             -ب  -/ ب - -/  ب - - -/  ب - -ب 

 فعول   مفاعيمن  فعول    مفاعمن                 فعولن  مفاعيمن  فعولن    مفاعمن                       

ا َوَأْسِمُموا                نَّ َطِريَق الَحقِّ َلْيَس ِبُمْظِمِم   ) صيفي                                  َفّل َتْجَعُموا  هلِل ِندِّ  (2َٕٓٓواِ 

 -ب  –ب / ب  -/  ب - - -ب/  ب -ب                             -ب  -/ ب - -/  ب - - -/  ب - -ب 

 فعول     مفاعمن       فعول   مفاعيمن          فعولن  مفاعيمن  فعولن    مفاعمن                          

ْهَر َيوًما َفّل َتُقْل                 َخَموُت َوَلِكْن ُقْل َعَميَّ َرِقيبُ                          ِإذا ما َخَموَت الدَّ

 - –ب / ب  -/  ب - - -ب/  ب -ب                             -ب  -/ ب - -/  ب - - -/  ب - -ب 

 فعول  مفاعيمن  فعول    مفاعي              لن    مفاعمن                          فعولن  مفاعيمن  فعو 

ْن َلْم َتْشَتِهي النَّوَم َفاْسَهِري                         َأِقّمي َعَميَّ المَّوَم يا اْبَنَة ُمْنِذٍر                       َوناِمي َواِ 

 -ب  –/ ب  - -/  ب - - -/  ب- -ب                             -ب  -ب/ ب  -/  ب - - -/  ب - -ب 

 فعولن  مفاعيمن  فعولن    مفاعمن                فعولن  مفاعيمن  فعول    مفاعمن                         
 ِب الَغَضا ُأْزِجي الِقّلَص النَّواِجياِبَجنْ                           َأال َلْيَت ِشْعِري َهْل َأِبْيَتنَّ َلْيَمًة                 

 -ب  –/ ب  - -/  ب - - -/  ب- -ب                             -ب  -/ ب - -/  ب - - -/  ب - -ب 

 فعولن  مفاعيمن  فعولن    مفاعمن              فعولن  مفاعيمن  فعولن    مفاعمن                         
 

 في الدورات األخيرة أصبحوا يتقيدون بأبيات الكتاب (: ٬َسع١ )   يف ا٫َتشاْات ايٛشاز١ٜ ١  ٚزدتخازدٝٓأبٝات 

 ( ٕٛٓٓشتوي   )                فــُكـــلُّ رداء  يـــرتــديــو جــمـيــــُل                    م ِعْرُضُو     إذا المرُء لم َيْدَنس من المؤ 
 – –ب/ ب  –/ب – – –ب/ب  –ب               –ب  –/ ب – –/ ب – – –/ ب – –ب  
 يفعوُل / مفاع/   فعوُل / مفاعيمن          فعولن/ مفاِعمن          فعولن / مفاعمين/  

 (ٜٕٓٓ) شتوي             (    ـــلِ جْ ، ويسعــــى بــال رِ يــصوُل بــال كـفّ                 ومــا المـوُت إاّل سـارٌق دّق َشـْخُصـــو    

 – – –/ ب – –/ ب – – –ب/ ب  –ب                  –ب  –/ب – –/ب – – –/ب – –ب 

 مـفـاعيــمـن    فـعـولـن   مـفـاعـيــمـن  فـعــوُل                فعـولـن مـفـاعيـمن فـعـولـن مـفـاعـمـن     



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌ٘ٗٔ 

 

 ( ٕٓٔٓشتوي  )               وال ُبــدَّ يــوًمــــا أْن ٌتـــّرّد الـودائـــــُع                    ومــا الـمـــاُل واألىـمـــوَن إاّل ودائــــٌع     

 –ب –/ب – –/ب  – – –/ب – –ب                  –ب –/ب – –/ب  – – –/ب – –ب 

    فعـولن / مفاعيمن / فعـولن / مفاعمـن              مـن      فعـولن / مفاعيمن / فعـولن / مفاع
 (ٕٓٔٓ) صيفي                  وتـأتــي عمــى َقـْدِر الكـراِم المكــــارُم                 عمـى َقـْدِر أىـِل العــزم تأتــي العزائـــُم      

 –ب  –/ب – –/ب – – – /ب– –ب                  –ب  –/ب – –/ب – – –/ب – –ب 

 فعـولـن / مفاعيمن / فعـولـن / مفاعمن          فعـولـن / مفاعيمن / فعـولـن / مفاعمن      

  َؿتاح ايبشس 

 إّن البسيط لديه يُبَسط األمُل                 مستفِعلن فِعلن مستفِعلن فِعلن

  تؿع٬ٝت٘

 فاعمن     مستفعمن     فاعمن   مستفعمن         فاعمن            مستفعمن    فاعمن     مستفعمن
 –ب  -/ -ب  - -/  -ب  -/   -ب  - -           -ب  -/ -ب  - -/  -ب  -/   -ب  - -

 

  
 (-ب  --مستفعمن )

 و ) ف(أنحذف ) س( 
 ( -ب  –ُمتْفعمن ) ب                  .  )نحذف س(   ٔ
 ( -ب ب  -مْستِعُمن )                .  )نحذف  ف(    ٕ

 ( -ب -فاعمن ) 
 

  (-َفِعُمْن ) ب ب                    .)نحذف ا (    ٔ
  (- -فْعمْن )      .)نحذف ا ، تسكين العين (   ٕ

 

  طسٜك١ نػؿ٘ :

 (  -المقطع الرابع يجب أن يكون ) 
 –ب  -/ -ب  - -/  -ب  -/   -ب  - -        -ب  -/ -ب  - -/  -ب  -ب     /   - -  
 

   (  -المقطع الرابع )         
 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٙٗٔ 

 

 (ٖٕٔٓ) صيفي          ماذا َتُقوُل أِلَْفراخ  ِبِذي َمَرخ                      ُزْغُب الَحَواِصِل ال َماٌء وال َشَجرُ              
 

        –/ ب  ب -ب  - -/  -/  ب ب  -ب  - -                 -/ ب ب -ب  - -/  -ب ب   /     -   ب - -                
 

 ( -الحظ أّن المقطع الرابع  )                
 

   مستفعمن     فِعمن    فِعمن      مستفعمن                     مستفعمن  فِعمن          فِعمن     مستفعمن                      

 ) ع٢ً ايبشس ايبطٝط ( أبٝات ايهتاب نا١ًَ 

 (َٕ٘ٔٓفاْغِفْر َعَميَك َسالُم هللِا يا ُعَمُر  ) صيفي                      َألَقيَت كاِسَبيُم في َقعِر ُمظِمَمة                       

  -/ ب ب  -ب  - -/  -/ ب ب  -ب  - -                       -/ ب ب  -ب  - -/  -/ ب ب  -ب  - -

 مستفعمن          فِعمن         مستفعمن        فِعمن          مستفعمن   فِعمن        مستفعمن          فِعمن             

 (ٕٙٔٓ(  ) شتوي َٖٕٔٓألَقت ِإليَك َمقاليَد النَُّيى الَبَشُر   ) شتوي                     َأنَت اأَلميُن الَِّذي ِمن َبعِد صاِحبِو                   

  -/ ب ب  -ب  - -/  -/ ب ب  -ب  - -                      -/ ب ب  -ب  - -/   -ب  -/  -ب  - -

 مستفعمن        فِعمن     مستفعمن          فِعمن        مستفعمن   فاعمن        مستفعمن          فِعمن                 

موَك َليا                        (ٕ٘ٔٓ( ) شتوي  َٕٕٔٓلِكْن أِلنُفِسِيم كاَنت بَك الِخَيُر  ) شتوي                     َلم يؤِثُروَك بيا ِإْذ َقدَّ

  -ب  / ب -ب  - -/  -/ ب ب  -ب  - -                      -/ ب ب  -ب  - -/  -/ ب ب  -ب  - -

 مستفعمن   فِعمن           مستفعمن          فِعمن                   مستفعمن        فِعمن         مستفعمن        فِعمن  

 قال أبو الطيب المتنّبي :

مَت َعن َقوم  َوقْد   َقَدروا                    َفالراِحموَن  ُىمُ  َأْن ال   ُتفارَقُيم                          ِإذا َتَرحَّ

  -/ ب ب  -ب  - -/  -/ ب ب  -ب  - -                          -/ ب ب  -ب  - -/  -ب  -/  -ب  -ب

 تفعمن      فاعمن           مستفعمن       فِعمن                   مستفعمن        فِعمن         مستفعمن        فِعمن  م

 (ٕٗٔٓوال ُسراَة إذا ُجّياُليْم ساُدوا    ) شتوي                   ال َيْصُمُح الّناُس َفوضى ال ُسراَة َلُيْم                

 - -/  -ب  - -/  -/ ب ب  -ب  -ب                         -/ ب ب  -ب  - -/  -ب  -/  -ب  - -

 ِعمن                   متفعمن          فِعمن         مستفعمن        فْعمن  ستفعمن      فاعمن         مستفعمن       فم



 

 ٘ق قك أن ترتؿ4ٌٗٔ 

 

 َوال  َتَمّشى   ِبواديِو   اأَلراِجيلُ                       ِمنُو َتَظلُّ َحِميُر الَوْحِش َضاِمَرًة                  

 - -/  -ب  - -/  -ب  -/  -ب  -ب                        -/ ب ب  -ب  - -/  -/ ب ب  -ب ب  -

 ستعمن        فِعمن         مستفعمن       فِعمن                    متفعمن          فاعمن         مستفعمن        فْعمن  م

ذا وقعت بين حرفين ُتشبع ىاء الضمير إ وُتشبع ىاء الضمير في كممة ) منو (؛ ألّنيا ُسبقت بحرف ساكن وىو النون ،  لم  ٬َسع١ :

 متحّركين .

 قال كعب بن زىير :

سوَل َلسيٌف ُيسَتضاُء بِو                        (ُٕٛٓٓمَينٌَّد    ِمْن   ُسيوِف   هللِا     َمْسموُل  ) صيفي                  إنَّ الرَّ

  - -/  -ب  - -/  -ب  -/  -ب  -ب                        -/ ب ب  -ب  - -/  -/ ب ب  -ب  - -

 مستفعمن   فِعمن           مستفعمن          فِعمن                   متفعمن        فاعمن         مستفعمن        فْعمن  

َة َلمَّا أ                   في ُعْصبة  ِمن ُقَريش  قاَل قاِئُمُيْم                    ْسَمُموا   ُزوُلواِبَبْطِن َمكَّ

  - -/  -ب  - -/  -/ ب ب  -ب  -ب                         -/ ب ب  -ب  - -/  -ب  -/  -ب  - -

 مستفعمن     فاعمن           مستفعمن      فِعمن                   متفعمن        فِعمن         مستفعمن        فْعمن  

  َقوًما   وَليُسوا   َمَجاِزيًعا   إذا ِنيُموا                 ال َيفَرُحوَن إذا ناَلْت ِرماُحُيُم                          

  - -/  -ب  - -/  -ب  -/  -ب  - -                        -/ ب ب  -ب  - -/  -/ ب ب  -ب  - -

 فِعمن                     مستفعمن        فاعمن         مستفعمن      فْعمن  مستفعمن     فِعمن           مستفعمن      

ْبَر ِإاّل ِعنَد ُفرَقِة َمن                  (ِٕٔٔٓبَبْيِنِو ِصرُت    َبيَن  الَبثِّ َو  الَحَزِن  ) شتوي                       ما َأْحَسَن الصَّ

  -/ ب ب  -ب  - -/  -ب  -/  -ب  -ب                         - / ب ب -ب  - -/  -ب  -/  -ب  - -

 مستفعمن     فاعمن           مستفعمن      فِعمن                   متفعمن        فاعمن         مستفعمن        فِعمن  

 ين .تّم إشباع ىاء الضمير في كممة ) ببينو ( ؛ ألنَّيا وقعت بين حرفين متحّرك ٬َسع١ :

ْيحُ                    الّريُح   َتْسَحُب   أْذيااًل    َوَتْنُشُرىا                 يا َلْيَتِني ُكنُت ِمّمْن َتْسَحُب الرِّ

  - -/  -ب  - -/  -ب  -/  -ب  - -                      -/ ب ب  -ب  - -/  -/ ب ب  -ب  - -

 فِعمن                   مستفعمن        فاعمن         مستفعمن        فْعمن     مستفعمن     فِعمن           مستفعمن   



 

 ٘ق قك أن ترتؿ6ٌٗٔ 

 

 َوَشرُّ ما َيكِسُب اإِلْنساُن ما َيِصمُ                      َشرُّ الِبالِد َمَكاٌن ال َصِدْيَق  ِبِو                   

  -/ ب ب   -ب  - -/  -ب  -/  -ب  -ب                         -/ ب ب  -ب  - -/  -/ ب ب  -ب  - -

 مستفعمن     فِعمن           مستفعمن      فِعمن                   متفعمن          فاعمن         مستفعمن        فِعمن  

 َعْيٌن َبَكْت َشْجَوىا ِمْن َمْنَظر  َحَسنِ                    َأْحَرى الُعُيوِن ِبَأْن َتْدَمى َمداِمُعيا                

  -/ ب ب   -ب  - -/  -ب  -/  -ب  - -                      -/ ب ب  -ب  - -/  -/ ب ب  -ب  - -

 مستفعمن     فِعمن           مستفعمن      فِعمن                   مستفعمن          فاعمن       مستفعمن        فِعمن  

 ِفْيِو َفِزْعُت ِبآماِلي ِإَلى الَكِذِب                      َوى الَجِزْيَرَة َحتَّى َجاَءِني َخَبٌر                 طَ 

  -/ ب ب   -ب  - -/  -/ ب ب  -ب ب  -                      -/ ب ب  -ب  - -/  -/ ب ب  -ب  - -

 مستعمن          فِعمن       مستفعمن         فِعمن                     مستفعمن     فِعمن           مستفعمن      فِعمن 

ْمِع َحتَّى َكاَد َيْشَرُق ِبي                  َحتَّى ِإَذا َلْم َيَدْع ِلي ِصْدُقُو َأَماًل                      َشِرْقُت ِبالدَّ

  -/ ب ب   -ب  - -/  -ب  -/  -ب  -ب                       -/ ب ب  -ب  - -/  -ب  -/  -ب  - -

 مستفعمن     فاعمن         مستفعمن      فِعمن                    متفعمن          فاعمن       مستفعمن         فِعمن  

 ْرِق َواألْقالُم ِفي الُكُتِب َوالُبْرُد ِفي الطُّ               َتَعثََّرْت   ِبِو ِفي   اأَلْفواِه   َأْلُسُنَيا                    

  -/ ب ب   -ب  - -/  -ب  -/  -ب  - -                   -/ ب ب  -ب   - -/   -/ ب ب  -ب  -ب 

 مستفعمن          فاعمن       مستفعمن         فِعمن       متفعمن     فِعمن               مستفعمن      فِعمن           

كان من المفترض أن ُتشبع ىاء الضمير في كممة ) بو (؛ ألنَّيا وقعت بين حرفين متحّركين ، لكنَّيا لم ُتشبع لمضرورة؛ حّتى ال  ٬َسع١ :

 ينكِسر وزن البحر .

 

 فص٤ٚ ايبطٝط
 

 مستفعمن  فاعمن  مستفعمن            مستفعمن                   مستفعمن  فاعمن   
 –ب  - -/  -ب  -/   -ب  - -               -ب  - -/  -ب  -/     -ب   - -   

          ٔٔ                                              ٔٔ 
 

 (ٔٔ( وعدد المقاطع في كل شطر ) -المقطع الرابع )  طسٜك١ نػؿ٘ :
  



 

 ٘ق قك أن ترتؿ1ٌٗٔ 

 

 َوَتْصِرمي َحْبَل َمْن َلْم َيْصِرِم                            َظاِلَمِتي في الَيَوى ال َتْظِممي            
 –ب  - -/  -ب  -/   -ب  -ب                                 -ب  - -/  -ب  -/   -ب ب  -

 متفعمن    فاعمن   مستفعمن                           مستعمن   فاعمن  مستفعمن                           
 مجزوء البسيط

 
 

 ال َيْرَحُم هللُا َمْن َلْم َيْرَحِم                               َأَىَكذا َباِطاًل َعاَقْبِتِني                  

 –ب  - -/  -ب  -/   -ب  - -                               -ب  - -/  -ب  -/   -ب  - -
 مستفعمن    فاعمن   مستفعمن                                 مستفعمن   فاعمن  مستفعمن                    

 مجزوء البسيط
 

ياَدِة                 ياَدةِ                               ياَعالَم الَغْيِب والشَّ  ِإنَّ ِبَتْوِحيِدَك الشَّ
 –ب  -/ ب  -ب  -/   -ب ب  -                                 -ب  -/ ب  -ب  -/   -ب  - -

 مستعمن      فاعمن   متفعمن                             مستفعمن   فاعمن  متفعمن                        
 مجزوء البسيط

 
ِم                             َقتْمِت َنْفًسا ِبال َنْفس  وما                   َذْنٌب ِبَأْعَظَم ِمْن َسْفِك الدَّ

 –ب  - -/  -/  ب ب  -ب  - -                                 - ب - -/  -ب  -/   -ب  -ب 
 مستعمن    فِعمن   مستفعمن                              متفعمن     فاعمن   مستفعمن                       

 مجزوء البسيط
 

 َُد١ًع ايبطٝط 
 

 مستفعمن  فاعمن  فعولن     فاعمن  فعولن                       مستفعمن                                    
 - -/ ب  -ب  -/   -ب  - -           - -/  ب  -ب  -/     -ب   - -                                    

 
                                                             ٔٓ                                         ٔٓ 

 (ٓٔ( وعدد المماطع فً كل شطر ) الممطع الرابع )  طسٜك١ نػؿ٘ :

 

 َأْدَرَك   ال    َشكَّ   ما    َتَمنَّى                         َتَأنَّ  فالَمْرُء  ِإْن   َتَأنَّى               
 - -/ ب       -ب  -/     -ب ب  -                           - -/ ب  -ب  -/   -ب   -ب 

 مستعمن    فاعمن        فعولن                 متفعمن     فاعمن    فعولن                           
 مخّمع البسيط .

 
 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٓ٘ٔ 

 

 ) مستوفز : جالس عمى ىيئة كأّنو يريد القيام (َحظّّ ِسَوى أنَُّه َتَعنَّى                                    وما ِلُمْسَتْوِفٍز َعُجوٍل               

  - -/ ب  -ب  -/  -ب  - -                              - -/ ب  -ب  -/  -ب  -ب 

 مستعمن    فاعمن        فعولن                             متفعمن       فاعمن    فعولن                
 مخّمع البسيط .

 
 

 َفقْمُت لو ُذْقَتُه َعَرفَتهْ                              قاَل الَخِميُّ الَهوى مَحاٌل                

  - -/ ب  -ب  -/  -ب  -ب                                     - -/ ب  -ب  -/  -ب  - -

 متفعمن        فاعمن        فعولن                           فاعمن    فعولن                       مستفعمن   
 مخّمع البسيط .

 
 وَلْيَس ِفْيِه ِسَواَك ثاِني                             يا ساِكًنا َقْمِبَي الُمعنَّى                    

  - -/ ب  -/ ب ب  -ب  -ب                                        - -/ ب  -ب  -/  -ب  - -

 متفعمن          فِعمن        فعولن                              مستفعمن       فاعمن    فعولن                 
 مخّمع البسيط .

 

 وما الَتَقى  ِفْيِه       ساِكنانِ                                   أليِّ َمْعًنى َكَسْرَت َقْمِبي             

  - -/ ب  -/ ب ب  -ب  -ب                                         - -/ ب  -ب  -/  -ب  -ب 

 فِعمن        فعولن                    متفعمن                   متفعمن        فاعمن    فعولن                     
 مخّمع البسيط .

 

هاَدْة                                  أْسأُل في ُغْرَبِتي َوَكْرِبي                   ِمْنَك َوفاًة َعَمى الشَّ

  - -/ ب  -ب  -/  -ب ب  -                                         - -/ ب  -ب  -/  -ب ب  -

 مستعمن          فاعمن     فعولن                              مستعمن        فاعمن    فعولن                     
 مخّمع البسيط .

 

 

 



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٔ٘ٔ 

 

 َوال َيُيَمنََّك الُبَعادُ                                          ِإَذا َرأْيَت الَوَداَع َفاْصِبْر         
  - -/ ب  -ب  -/  -ب  -ب                                         - -/ ب  -ب  -/  -ب  -ب 

 متفعمن        فاعمن    فعولن                          متفعمن          فاعمن     فعولن          
 مخّمع البسيط .

 

 

 الدورات األخيرة أصبحوا يتقيدون بأبيات الكتاب (في :  ٬َسع١)   يف ا٫َتشاْات ايٛشاز١ٜ بٝت خازدٞ  ٚزد

يــُف أصــدُق أنبــاًء مــن الُكـُتـــِب        ة الـحـدُّ بـيـن الِجـدِّ والّمـعـــِب  ) شتوي              السَّ  (ٕٓٔٓفـي حـدِّ

 –/ب ب–ب – –/ –ب  –/–ب  – –                  –/ب ب–ب – –/ –/ب ب –ب  – –

 مستفعمن / فاعمن / مستفعمن / فعمـن                  َفِعمن / مستفعمـن / فعمـن        مستفعمـن / 

 )البحر البسيط (                                  

  .بلػردمػوجودػأعدافػطنػاِّداس ،ضطأداةػضغسػردمػتحػغقػاالعدافا



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٕ٘ٔ 

 

 َؿتاح ايبشس  

 فعولن فعولن فعولن فعولن             عن المتمارب لال الخلٌل   

 تؿع٬ٝت٘ 

 فعولن  فعولن   فعولن    فعولن            فعولن   فعولن   فعولن   فعولن      

  - -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب           - -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب

 

  
 ( - -ب فعولن  ) 

 
 األخيرة .  ايمكن أن تقع مكان أّي تفعيمة عد (ب –) ب  فعولُ         (   ن)نحذف   

 التفعيمة  األخيرة في كّل شطر . مكان ( ال تقع إال  -نحذف ) لن (        فعْو ) فعْل (  ) ب 
 طسٜك١ نػؿ٘ :

 أو ألل . ٕٔالممطع الرابع ) ب ( وعدد مماطع الشطر األول 

 

 (ٕٗٔٓ) صٌفً   (ٕٕٔٓ) شتوي  ْدَر الَكمالِ ْد فُْمَت فً الُحْسِن بَ مَ الِل                    لَ َت فً الّسّنِ تِْرَب الهِ نْ لَبِْن كُ 
 

  - -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب                        - -/ ب- -/ ب- -  ب  / - -ب

                ٕٔ                           
 

 ، والممطع الرابع ) ب(  ٕٔعدد مماطع الشطر األول = : ّلحظ 
 

 فعولن  فعولن   فعولن    فعولن                         فعولن   فعولن   فعولن   فعولن         

 ) ع٢ً ايبشس املتكازب ( أبٝات ايهتاب نا١ًَ 

 ِإلى غاَية  َما َجَرْت لي ِببالِ                         َلَقْد َبّمَغْتِني َدواِعي َىواَك                     
  - -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب                                    - -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب

 فعولن  فعولن   فعولن    فعولن       فعولن   فعولن   فعولن   فعولن                             
 (َٖٕٔٓفَميداُن َقْمِبي َرِحْيُب الَمجاِل   ) صيفي                                           َيْجِر ِملَء الِعَنانِ َفُقْل ِلمَيَوى 

  - -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب                                   - -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب
  فعولن  فعولن   فعولن    فعولن    فعولن   فعولن   فعولن   فعولن                               

  .اِّداسبلػردمػوجودػأعدافػطنػ ،ضطأداةػضغسػردمػتحػغقػاالعدافا



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٖ٘ٔ 

 

 قال أبو القاسم الشابي :

 ِنظاٌم َدِقيٌق بِديٌع َفِريدْ                  تأمَّْل فإنَّ ِنظاَم الحياِة                               

  ٘ -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب                                    - -/ ب- -ب/ ب -/ ب- -ب
  فعْولْ فعولن     فعولن  فعولن         فعولن   فعول   فعولن   فعولن                               

 (٘بيت ، وعمينا أن نضع مكان السكون األخير الرمز ) تدّل عمى التذييل ، والتذييل : يعني التقاء ساكنين في آخر ال (فعْولْ ) ٬َسع١ :

 قال أبو العالء المعري :

 ُت َمْوَلى الَمواِلي َوَربَّ اأُلَممْ                              ِإذا َمَدُحوا آَدِميًّا َمَدْحـ      )م(            

  -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب                                         -/ ب- -/ ب- -ب/ ب -ب
  فعولن  فعولن   فعولن    فعو         فعول   فعولن   فعولن    فعو                             

ر؛ أي جزء من كممة  وقعت في نياية الشطر األول وبقية حرو  ٬َسع١ :  فيا وقعت في بداية الشطر الثانيالرمز ) م ( يدّل عمى أّن البيت مدوَّ

 شاجم الرممي :كُ قال 

ِديَق َفِإْن َخاَنِني                      (َٕٗٔٓسَمْوُت َوَعْن ِمْثِمِو َسْمَوٌة   ) شتوي                              َأَودُّ الصَّ

  -/ ب- -/ ب- -ب/ ب -ب                                         -/ ب- -ب/ ب -/ ب- -ب

  فعول    فعولن   فعولن     فعو           فعو                           فعولن   فعول   فعولن     

 قال أبو القاسم الشابي :

باِح الَجِديْد     ) قطوب : عابس ، الدياجير : الظممة(                        وَمْن َلْم َيُرْعُو َقُطوُب الّدياِجيـ     )م(           ِر َلْم َيْغَتِبْط ِبالصَّ

  ٘ -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب                                    - -/ ب- -ب/ ب -/ ب- -ب
  فعولن   فعول   فعولن   فعولن                                     فعولن  فعولن   فعولن    فعولْ 

 قال أبو الشيص الخزاعي :

 (َٕٙٔٓوما ُكنُت ِمْن َقبِميا َأْعَشُق   ) شتوي                    َدَعْتِني ُجُفوُنك َحتَّى َعِشقُت                        

  -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب                                    - -/ ب- -ب/ ب -/ ب- -ب
  فعولن  فعولن   فعولن    فعو             فعولن   فعول   فعولن   فعولن                        



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٗ٘ٔ 

 

 َوِجْسِمَي في َعْبَرِتي َيْغَرقُ                               َفَدْمِعي َيِسيُل َوَصبِري َيُزوُل                  

  -/ ب- -/ ب- -ب/ ب -ب                                         - -/ ب- -ب/ ب -/ ب- -ب
  فعول  فعولن   فعولن     فعو               فعولن   فعول   فعولن   فعولن                            

 قال أبو القاسم الّشابي :

 وَيْخُبو َتَوىُُّج ِتْمَك الُخُدودْ                       َأَتْفَنى اْبِتساماُت ِتْمَك الُجُفوِن                       

  ٘ -/ ب- -ب/ ب -/ ب- -ب                                        - -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب
  فعولن    فعول   فعولن    فعولْ                  فعولن   فعولن   فعولن   فعولن                       

ِشيُق                          وَيْنَحلُّ َصْدٌر َبِديٌع َوِجيدْ                         وَيْنَيدُّ ذاَك الَقواُم الرَّ

  ٘ -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب                                         - -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب
  فعولن  فعولن   فعولن    فعولْ            فعولن   فعولن   فعولن   فعولن                             

باُح                       وِفْتَنُة ذاَك الَجَماِل الَفِريدْ                           َوتْرَبدُّ ِتْمَك الُوُجوُه الصِّ

  ٘ -/ ب- -/ ب- -ب/ ب -ب                                         - -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب
  فعول    فعولن   فعولن    فعولْ                    فعولن   فعولن   فعولن   فعولن                     

 َأِنيُق الَغداِئِر َجْعٌد َمِديدْ                        وَيْغَبرُّ َفْرٌع َكِجْنِح الظَّالِم                        

  ٘ -/ ب- -ب/ ب -/ ب- -ب                                       - -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب
  فعولن  فعول   فعولن    فعولْ              فعولن   فعولن   فعولن   فعولن                         

 َىباًء َحِقيًرا وُتْرًبا َزِىيدْ                      َوُيْصِبُح في ُظُمماِت الُقُبوِر                       

  ٘ -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب                                       - -/ ب- -ب/ ب -ب/ ب -ب
  فعولن  فعولن   فعولن    فعولْ        فعول   فعول   فعولن   فعولن                                

 قال طرفة بن العبد :

 (َٜٕٓٓوال ُتْوِصِو   ) شتوي  َفَأْرِسْل َحِكيًما                      ِإذا ُكْنَت ِفي حاَجة  ُمْرِساًل                        

  -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب                                       -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب
  فعولن  فعولن   فعولن    فعو             فعولن   فعولن   فعولن   فعو                          



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌ٘٘ٔ 

 

ْن ناِصٌح ِمْنَك َيوًما َدنا                   َفال َتْنَأ َعْنُو َوال ُتْقِصوِ                              َواِ 

  -/ ب- -ب/ ب -/ ب- -ب                                       -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب
  فعولن    فعول      فعولن    فعو            فعولن   فعولن   فعولن   فعو                           

ْن باُب َأْمر  َعَمْيَك اْلَتَوى                        (ٕٔٔٓ( ) صيفي  َٕٛٓٓفَشاِوْر َلِبْيًبا َوال َتْعِصِو   ) صيفي                        َواِ 

  -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب                                       -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب
  فعولن  فعولن   فعولن    فعو                                   فعولن   فعولن   فعولن   فعو    

ُو                       َفِإنَّ الَقِطيَعَة في َنْقِصوِ                       َوُذو الَحقِّ ال َتنَتِقْص َحقَّ

  -/ ب- -ب/ ب -/ ب- -ب                                      -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب
  فعولن    فعول   فعولن    فعو            ولن   فعولن   فعولن   فعو                          فع

 قالت تميمة بنت يوسف بن تاشفين :

ماِء                     ْمُس َمْسَكُنيا في السَّ  (َٕٕٔٓفَعزِّ الُفؤاَد َعزاًء َجِميال    ) صيفي                   ِىَي الشَّ

  - -/ ب- -ب/ ب -/ ب- -ب                                   - -/ ب- -ب/ ب -/ ب- -ب
  فعولن     فعول      فعولن    فعولن         فعولن   فعول   فعولن   فعولن                           

ُعوَد                         َوَلْن َتْسَتِطيَع ِإَليَك النُُّزوال                    َفَمْن َتْسَتِطيَع ِإَلْييا الصُّ

  - -/ ب- -ب/ ب -/ ب- -ب                                   - -/ ب- -ب/ ب -/ ب- -ب
  فعولن  فعول   فعولن    فعولن                فعولن   فعول    فعولن   فعولن                    

 ِإلى َقْبـرِهِ  َأْغُدو َفَقْد ِصْرتُ                          َقْصرِه                    ِإلى َوَقْد ُكْنُت َأْغُدو

  -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب                                       -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب
  فعولن    فعوفعولن  فعولن                  فعولن   فعولن   فعولن   فعو                        

 َفِإنَّ الَبِصيَرَة َطوُع الَبَصْر                                       َىَوى  في ُصِن الَعْقَل َعْن َلْحَظة  

  -/ ب- -ب/ ب -/ ب- -ب                                      -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب
  فعولن  فعول     فعولن    فعو              فعولن   فعولن   فعولن   فعو                        

 الُحبِّ َنْيال في ِبَمْيَمى وما نالَ                    ِإلى هللِا ِممَّا ُيالقي الُمِحبُّ                        

  - -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب                                    - -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب
  فعولن  فعولن   فعولن    فعولن            فعولن   فعولن                           فعولن   فعولن



 

 ٘ق قك أن ترتؿٌٙ٘ٔ 

 

ْنَجِبيَل                          وذاكي الَعِبيِر ِبِجْمَباِبيا                    َكَأنَّ الَقَرْنُفَل والزَّ

  -/ ب- -ب/ ب -/ ب- -ب                                - -/ ب- -ب/ ب -/ ب- -ب
  فعولن    فعول     فعولن    فعو         فعولن   فعول     فعولن   فعولن                       

 (َٕ٘ٔٓوَأْحِبْب ِبَأّياِمِو َأْحِبِب!   ) صيفي                     أال َحبَّذا ُصْحَبَة الَمْكَتِب                       

  -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب                                    -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب
  فعولن    فعول     فعولن    فعو            فعولن   فعول     فعولن   فعو                     

ُروِس                     َتَمّقى الَحياَة َفَمْم ُينِجِب                   َوَكْم ُمْنِجب  في َتمقِّي الدُّ

  -/ ب- -ب/ ب -/ ب- -ب                                 - -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب
  فعولن  فعول   فعولن    فعو                       فعولن   فعولن   فعولن   فعولن         

دوِد                        َفَأيَن َحالَوُة َكأِس الِوصالِ                   َوُذْقنا َمرارَة َكأِس الصُّ

 - -/ ب- -ب/ ب -ب/ ب -ب                                - -/ ب- -ب/ ب -/ ب- -ب
  فعولن    فعولن   فعول    فعول                        فعولن   فعول   فعولن   فعولن         

 

 فص٤ٚ املتكازب

     فعولن  فعولن   فعو                                   فعولن   فعولن   فعو

  -/ ب- -/ ب- -ب                          -/ ب- -/ ب- -ب

 فً مجزوء المتمارب : ٬َسع١ :

 (  -) فعو   ب التفعٌلة األخٌرة فً الشطر األول تؤتً بصورة 
  ( -  ) َفْع بصورة ( أو  -ب   ) فعو والتفعٌلة األخٌرة فً الشطر الثانً تؤتً إّما بصورة  

 طسٜك١ نػؿ٘ 

 أو ألل . 6الممطع الرابع ) ب ( وعدد مماطع الشطر األول 

 

 . صضطظػواحدةػطّغبظػغطصظؼاػأنػتعّغرػذخصّاػضألسضل



 

 ٘ق قك أن ترتؿ4ٌ٘ٔ 

 

 األندلسي : قال ابن عبد ربّه                                

 ىَمضَ  دْ ُكُر ما لَ ذْ ضا                  وتَ الرِّ  نَ نْ مِ  مُ رَ أَأُحْ                             
  -/ ب- -ب/ ب -ب                      -/ ب- -  ب  ب/ -ب                                  

 ٛعدد مقاطع الشطر األول                              
 وفع     فعوُل  فعولن                        وفع   فعوُل  فعولن                                   

 
 

 َفَصْبًرا عمى ما َقَضى             َقَضى هللُا ِبالِحبِّ لي                  

  -/ ب- -/ ب- -ب                            -/ ب- -/ ب- -ب
 فعولن    فعول   فعو                             فعولن   فعولن   فعو

   

 فما ُيْقَض يأِتيكا                َتَعفَّْف ، وال َتبَتئْس                  

  -/ - -/ ب- -ب                            -/ ب- -/ ب- -ب
   َفعْ   فعولن    فعول              فعو             فعولن   فعولن   

         

في الدورات األخيرة أصبحوا يتقيدون بأبيات الكتاب (:  ٬َسع١)   يف ا٫َتشاْات ايٛشاز١ٜ اٚزد  إخازدٝٓ إبٝت

 (ٜٕٓٓ(  ) صيفي  ٕٛٓٓفـال بــدَّ أن يستـجيــــب القـــــدر    ) شتوي                     إذا الّشـعــُب يـوًمــا أراد الحـيــــاة      
  –/ ب – –/ب – –/ب  – –ب              ب      –/ ب – –/ ب – –/ ب – –ب   
 ولـن / فعـولـن / فعـولـن / فعـوفع                فعـولـن / فعـولـن / فعـولـن / فعـول    

 )البحر المتقارب(                                   
 (ٕٓٔٓفـحــقَّ الِجـيــــاُد وحــــقَّ الـِفـــــــدا   ) صيفي                         أخــــي جـــاوَز الـّظـالـمـــوَن الَمـــدى

   –/ ب  – –ب / ب  –/ ب  – –ب                    –/ ب  – –/ ب  – –/ ب  – –ب  

 فـعـوفـعـولـن / فـعـول / فـعـولـن /                فـعـولـن / فـعـولـن / فـعـولـن / فـعـو       

 )البحر المتقارب(                                   

ػ

ػ
 .شطرةػاضططرػتحغرػسيػاضصخر،ػضغسػباضطظفػوػضصنػباضتصرار



 

 ٘ق قك أن ترتؿ6ٌ٘ٔ 

 

 نموم بتمطٌع البٌت .   – ٔ

ً   عدد المماطع ٌكون عادة  و ،نعدّ المماطع فً البٌت – ٕ ( فً ٗٔ( نمسم على اثنٌن وٌنتج )6ٕنمسمه على اثنٌن، فمثالً إذا كان عدد المماطع  )  ، زوجٌا

 (ٗٔ) كّل شطر، ونفصل البٌت المطلوب عند الممطع

 ٌجب أن ٌكون البٌت المطلوب فصله من البحور األربعة المطلوبة . -أ  ٬َسع١ :

 ( ولم ٌتكرر بعد ذلن . ٕٓٔٓهذا السإال ورد فً دورة واحدة فمط ) صٌفً    -ب            

 َفاْغِفْر َعَميَك َسالُم هللِا يا ُعَمُر   ُمظِمَمة   َألَقيَت كاِسَبيُم في َقعرِ                           

 نمّطع البٌت - ٔ

  -ب ب   -ب  - -  -ب ب   -ب  - - -ب ب   -ب  - -  - ب ب  -ب  - -                      

 (.ٗٔلذلك نقسم عمى اثنين ونفصل عند المقطع ) ؛( وىو عدد زوجيٕٛعدد المقاطع في البيت كاماًل )  – ٕ

 

 َفاْغِفْر َعَميَك َسالُم هللِا يا ُعَمُر   / / ُمظِمَمة   َألَقيَت كاِسَبيُم في َقعرِ                       

 -ب ب   -ب  - -  -ب ب   -ب  - -/  -ب ب   -ب  - -  -ب ب   -ب  - -                   

                               ٔٗ                                                                               ٔٗ     

عصٜصٟ ايٛايب

إٍن سضيرف  اقٗورٍ املكٍجفُ اقيت ُتعٖؿٗ يف املراكز اقيت أتشٍرـ باقتٗرىس ؼًنا ىساعٗف عؽَ استعادٍ وؼنؾ كٍل ما درستم خالم 
اقفصل بٕرىؿُ سنؽُ ومبسُٕ وتٍٕلؽك قؽشصيم عؽَ أعؽَ اقعالمات ،عؽؿًا أٍن اقٗورات كّؽنا  ستكين باستخٗاـ  شاشُ اقعرض) 

  11/  15اعتبارًا مك اقٗاتا شي ( تبٗأ اقٗورات  
ٍٗتو  اقؿياعٗ واقعروض واقتعبري واقؿٕغ املؿرتسُ وتشؿل   ؼؿط نيتنا ىيمكين م

 أمساْ املراكز ملكيرٍ يف اقصفشُ اقجاقًُ يف بٗاىُ اقٗوسًٍُ  .

 أنػتضحكػواضدطوعػتذرفػطنػرغظغك يطنػأرظمػأظواعػاضتحّدػإّن



 9000909770                       تاذ ماير أبو بكر األش                    

 

 لك أى ترتقي ّقــحي 1٘ٔ
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 لك أى ترتقي ّقــحي 1٘ٔ
 

 

  الفعل الماضــــــــــً

 فعل األمر

 الفعل المضــــــــــــــــــارع

 الضمائر المتصلة  

 الفعل المبنً للمجهول

 األفعال المتعدٌة إلى مفعولٌن

 النعت

 المضاؾ إلٌه

 االسم المعطوؾ

 التمٌٌز

 التوكٌد

 البدل

 المبتدأ

 الخبر

 تهاإّن وأخوا

 كان وأخواتها

 الفاعل

 هبالمفعول 

 المفعول ألجله

 ظرفا الزمان والمكان

 الحال

 المنادى المضاؾ

 األسماء المالزمة لإلضافة

 الجمل إعراب 

 ماتالمشت

 المصادر

 الممنوع من الصرؾ

 جمع الملة

 معانً الزٌادة

 أحرؾ الجر

 أنواع ال

 نوعا لد

 ُرب  

 الخطأ الشائع ) مبرون (

 حذؾ ألؾ ) ابنة (

 الهمزة المتوسطة

 الصرفًالمٌزان 

 سالٌباأل

 الجذر اللؽوي

 الترلٌم عالمات 

 والصورة الفنٌة الطباق 
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 لك أى ترتقي ّقــحي ٓٙٔ
 

حصائيات األشئلة الوزارية إ
لقواعد مًارات االتصال        

 ػػػػ

ػ8026ػػذتويػػػوحتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ8002طنػذتويػ

 أعشب ايه١ًُ املدطٛط حتتٗا .  -صٝػ١ ايظؤاٍ يف ايٛصاس٠ :   أ  
 اطتدشج َٔ ايٓص .  -ب                                      

 مرات التكرار فً الدورات الوزارٌة عدد 

 ٗ الفاعل

 ٔ المفعول به

 ٕ المضاؾ إلٌه

                         ٘ المبتدأ

  ٔ خبر كان وأخواتها

       ٔ وأخواتها كاناسم 

 ٕ إّن وأخواتها اسم 

  ٗ نعت

 ٕ مفعول ألجله

 ٕ ظرؾ زمان

 ٔ تمٌٌز 

 ٔ بدل

 ٔ اسم مجرور

 ٕ الزماً لإلضافةاستخرج اسماً م

 ٔ علل بناء الظرؾ ) بعدُ ( على الضم 

 ٗ اسم إشارة ) استخرج من النص (

 ٕ الفعل المبنً للمجهول ) استخرج من النص (

 ٔ فعل مضارع ) مجزوم (

 ٔ فعل مضارع مرفوع 

 ٔ فعل األمر

 ٔ استخرج فعالً مبنٌاً على حذؾ النون

 ٔ عالمة بناء الفعل الماضً ) ...(

 ٔ علل فن التضعٌؾ فً الفعل ...

 ٔ ما سبب حذؾ ٌاء االسم المنموص فً كلمة ) ...(

 ٘ مٌّز المبنً من المعرب ) األفعال واألسماء (
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 لك أى ترتقي ّقــحي ٔٙٔ
 

      

 صٝػ١ ايظؤاٍ ايٛصاسٟ :
 اطتدشج َٔ  ايٓص .     -أ  

 صؼ اطِ ايفاعٌ أٚ .... َٔ ايفعٌ  ....             –ب 
 املع٢ٓ ايصشيف يًه١ًُ املدطٛط حتتٗا ؟ ) أٟ َا ْٛع املؼتل ؟ ( َا -ج

  ٖٔ اسم الفاعل

 ٔٔ اسم المفعول

 ٙ اسم تفضٌل

 ٘ اسم مكان

 ٘ اسم اآللة

 7 صفة مشبّهة

 1 اسم منسوب
        

      

 صٝػ١ ايظؤاٍ ايٛصاسٟ :
 َٔ ايفعٌ  ....       صؼ املصذس ايصشٜح  –اطتدشج َٔ  ايٓص .          ب  -أ  

       أعشب املصذس املؤٍٚ ايٛاسد يف ايٓٓص . –ج 
  7 المصدر الصرٌح )المٌاسً (

 ٕ مصدر المّرة

 1 ) استخرج + حول المصدر المؤول إلى صرٌح والعكس( مصدر مؤول

 ٔ مصدر صناعً

 صٝػ١ ايظؤاٍ ايٛصاسٟ : اطتدشج َٔ ايٓٓص .

 ٖ وع من الصرؾممن
      

 صٝػ١ ايظؤاٍ ايٛصاسٟ  : اطتدشج َٔ ايٓص .
 ٓٔ جمع الملة

     

 صٝػ١ ايظؤاٍ ايٛصاسٟ : 
 ....ٖٛ :يف مج١ً  ...املع٢ٓ ايزٟ أفادت٘ ايضٜاد٠ يف ايفعٌ 

 ٗ معانً الزٌادة
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 لك أى ترتقي ّقــحي ٕٙٔ
 

 ط حتت٘ يف عباس٠ ...صٝػ١ ايظؤاٍ ايٛصاسٟ  : ٜفٝذ حشف ادتش املدطٛ
 1 أحرؾ الجر

 

    

 ارا ٜفٝذ اذتشف ) ( يف عباس٠ .....؟ مل -أ     صٝػ١ ايظؤاٍ ايٛصاسٟ : 
 َا ْٛع اذتشف املدطٛط حتت٘ ....؟  -ب                                     

 اطتدشج َٔ ايٓٓص . -ج                                     
 ٘ الع أنوا

  ٘ لد ) حرؾ تحمٌك ( 

 ٕ حرؾ جواب 

 ٔ الخطأ الشائع ) مبرون ( 
      

      

 

   

 صٝػ١ ايظؤاٍ ايٛصاسٟ : َا ايٛصٕ ايصشيف يًه١ًُ ...؟
     ٙٔ المٌزان الصرفً

  

 أٚ ٚاٚ...صٝػ١ ايظؤاٍ ايٛصاسٟ : ملارا نتبت اهلُض٠ يف ن١ًُ ) ( ع٢ً ْرب٠ 
     ٕ الهمزة المتوسطة

 

 

 
 .+ػظغسػطتداطحظػ=ػجطالػاضحغاةػطاعرابتداطظػ+ػشضبػ
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 لك أى ترتقي ّقــحي ٖٙٔ
 

 

 اعزخشط ِٓ إٌص . –ة        أػشة اٌىٍّخ اٌّخطٛغ رؾزٙب .     -أ 

 

     .     ٠مجً وٍّخ ) أِظ (  

 . دسعُذ ) أِظ (/  وزَت  ) أِظ (  طثلػ:

 .ٌٍغٌٙٛخ ٕٔظش إٌٝ ؽشوخ اٌؾشف األخ١ش األصٍٟ ) ٚاٌزٞ ٠ىْٛ ػبدح لجً اٌع١ّش(

ّْ اٌفؼً اٌّبظٟ ٠جٕٝ ػٍٝ ) اٌفزؼ ٚاٌعُ ٚاٌغىْٛ(.  ػٍّبً أ

ػطثالػ:
ّْ ؽشوخ اٌؾشف األخ١ش األصٍٟ ) ط ( ٘ٛ اٌعّخ ٌز الؽع : دسُطٛا  ٌه ٠ىْٛ اإلػشاة :أ

ػالرصبٌٗ ثٛاٚ اٌغّبػخ ، ٚاٌٛاٚ : ظ١ّش ِزصً ِجٕٟ فٟ ِؾً سفغ فبػً . فؼً ِبض ِجٕٟ ػٍٝ اٌعُ
ًّ على السكون التصاله بتاء الفاعل المتحّركة، والتاء : ضمٌر متّصل مبنً ّ فً محّل رفع فاعل . ٚصًُِت ػ: فعل ماض مبن

ػطالحظاتػ:ػ
 ال ِؾً ٌٗ ِٓ اإلػشاة ربء اٌزأ١ٔش اٌغبوٕخ : ؽشف - 1

 الرصبٌٗ ثزبء اٌزأ١ٔش اٌغبوٕخ ، ٚاٌزبء ؽشف ال ِؾً ٌٗ ِٓ اإلػشاة . ؛فؼً ِبض ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزؼ : ٚصًِت

 

 . اٌطبٌجخُ اٌمص١ذح لشأدِ ربء اٌزأ١ٔش اٌغبوٕخ ) ْد ( + اي = ِد ) رُىغش اٌزبء ٌٕغ اٌزمبء اٌغبو١ٕٓ ( ، ِضً :  -2

 

 األٚي ) فبػً ( ٚاٌضبٟٔ )ِفؼٛي ثٗ (.فؼً + ظ١ّش٠ٓ = اٌع١ّش  – 3

الرصبٌٗ ثزبء اٌفبػً اٌّزؾشوخ ، ٚاٌزبء: ظ١ّش ِزصً ِجٕٟ فٟ ِؾً سفغ فبػً  ، ٚاٌىبف : ظ١ّش ِزصً ِجٕٟ فٟ  ؛فؼً ِبض ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ : َرنشُتو

 ِؾً ٔصت ِفؼٛي ثٗ.

 

 عًٌٓ فو ايتطعٝف يف ايفعٌ ) فَطِطُت ( .
 .مٌر متحرن فعل مضعّؾ أسنِد إلى ض ألنّه
 

َّ )قاٍ تعاىل:  ِٛ ًَُُتاِيَٝ َّ ٔدّٜٓا َأِن ُِ اإٔلِطاَل ََٚسٔضُٝت َيُه َُٔتٞ  ِِ ِْٔع ُِٝه َُُُت َعًَ ََٚأِت  ِِ ِِ ٔدَُٜٓه  (َيُه

ًِ  .الرصبٌٗ ثزبء اٌفبػً اٌّزؾشوخ ، ٚاٌزبء : ظ١ّش ِزصً ِجٕٟ فٟ ِؾً سفغ فبػً  ؛فؼً ِبض ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ :ُت أنُ

 
  )هلِ جٓات ايفشدٚغ ْضال ناْت ٚ عًُٛا ايصاذتات آَٓٛا)إٕ ايزٜٔ  قاٍ تعاىل : 

 الرصبٌٗ ثٛاٚ اٌغّبػخ ، ٚاٌٛاٚ : ظ١ّش ِزصً ِجٕٟ فٟ ِؾً سفغ فبػً . ؛فؼً ِبض ِجٕٟ ػٍٝ اٌعُ : ٛاآَُٓ

 

 ايهٛثش( أعطٝٓاى )إْاقاٍ تعاىل : 

ٔب( اٌذاٌخ ػٍٝ اٌفبػ١ٍٓ ، ٚ)ٔب( : ظ١ّش ِزصً ِجٕٟ فٟ ِؾً سفغ فبػً ، ٚاٌىبف : ظ١ّش ِزصً الرصبٌٗ ة ) ؛فؼً ِبض ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ : ٓاىأعطِٝ

 ِجٕٟ فٟ ِؾً ٔصت ِفؼٛي ثٗ .

 

 ( اْتجشت ٚ إرا ايهٛانب اْفطشِت )إرا ايظُا٤قاٍ تعاىل : 

 . اإلػشاة الرصبٌٗ ثزبء اٌزأ١ٔش اٌغبوٕخ ، ٚاٌزبء ؽشف ال ِؾً ٌٗ ِٓ ؛فؼً ِبض ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزؼ :تاْفطَش
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مبين  

 فؼً أِش ٌُ ٠زصً ثٗ ظ١ّش+ ٠ٕزٟٙ ثؾشف صؾ١ؼ  = ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ ،  ايظهٕٛ :  –1

 . ِضً : اوزتْ  

 اوزجٟ . –اوزجب  –:  فؼً أِش + )ٚاٞ ( ظّبئش = ِجٕٟ ػٍٝ ؽزف إٌْٛ ، ِضً : اوزجٛا  حزف ايٕٓٛ  -2

 .واي ضمائر هً  واو الجماعة،  وألؾ االثنٌن، وٌاء المؤنثة المخاطبة الحع١ :َ

سبة ل ) لو أردت أن تضٌؾ حرفاً بعد ) اكتبوا ( فسٌكون النون ) اكتبون ( ؛ أي كان الفعل فً األصل منتهٌاً بنون ثّم ُحذفت ، نفس الشًء  بالن الحغ :

ًّ على –اكتبا   حذؾ النون . اكتبً (؛ لذلن نمول : إنّه مبن

: فؼً أِش ٠ٕزٟٙ ة )ٚاٞ ( أص١ٍخ فٟ آخشٖ = ِجٕٟ ػٍٝ ؽزف ؽشف اٌؼٍخ ِٓ آخشٖ ، ِضً : ادُع  :أصٍٙب )ادػٛ( / اسَ : أصٍٙب حزف حشف ايع١ً  -3

 )اسِٟ( / اعَغ : أصٍٙب )اعؼٝ(.

 (.أصلٌة هً : أحرؾ العلة، وهً أحرؾ من أصل الكلمة ) واي( 
 ٌرجو : الواو هنا أصلٌة؛  لذلن هً حرؾ علة .   مثل :     

  اكتْبن. –ٌكتْبن  –أّي فعل + نون النسوة )َن( = الفعل مبنً على السكون ،مثل : كتْبن 

 . على الفتح ًّ  فعل أمر + نون التوكٌد الثمٌلة ) ن  ( أو نون التوكٌد الخفٌفة ) ْن  ( = فعل األمر مبن
 التوكٌد : حرفان ال محّل لهما من اإلعراب ، ولٌستا ضمٌرٌن  (اكتبَْن ( ) نونا  –اكتبَّن 

 فعل األمر ال ٌمبل فً نهاٌته  النون و حرؾ العلة . 

َِٖبَف  (:قاٍ تعاىل  ََٚسٗبَو  اِر َٕ َفَكأتالَأَْت  َُٖٓا َقأعُذٚ َٖا  ( ٔإْٖا 
 فعل أمر مبنً على السكون الظاهر . ارٖب :

 ألّن مضارعه من األفعال الخمسة ، واأللؾ : ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل . ؛عل أمر مبنً على حذؾ النون من آخرهف قاتال :

 

 (عصاىأئل ٚأٚحٝٓا إىل َٛط٢ إٔ ): قاٍ تعاىل 
 فعل أمر مبنً على حذؾ حرؾ العلة من آخره .  أئل:

 

ُِ ) قاٍ تعاىل : ََِشَٜ َٚاِطُجٔذ اِقُٓٔتَٜٞا  َََع ايٖشأنٔعنَئيَشبِّٔو  َٚاِسَنٔعٞ   ٟ  ) 
 ألّن مضارعه من األفعال الخمسة ، والٌاء : ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل . ؛فعل أمر مبنً على حذؾ النون من آخرهاقٓيت : 

 

ُِٚ)قاٍ تعاىل :   )ايصال٠ ٚآتني ايضنا٠ ٚاطعٔ اهلل ٚسطٛي٘  َٔأق
         : َٔ  الرصبٌٗ ثْٕٛ إٌغٛح ، ٚإٌْٛ : ظ١ّش ِزصً   ؛ْفؼً  أِش ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىٛ أقُ

 ِجٕٟ فٟ ِؾً سفغ فبػً .         

           

          ٖٔ  بإخالص . اعًَُ
          : ٖٔ ًّ ٌٗ ِٓ                     اعًَُ ّٟ ػٍٝ اٌفزؼ ؛ الرصبٌٗ ثْٕٛ اٌزٛو١ذ اٌضم١ٍخ، ٚإٌْٛ : ؽشف ال ِؾ  فؼً أِش ِجٕ

 شاة .اإلػ           

 رظؼااضػضوبػرزطًاػػعيػاألدضحظػاضتيػتخطفػبؼاػاألخالقػاضطغبظػودفءػاضضدانػواالبتداطظ
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 لك أى ترتقي ّقــحي ٘ٙٔ
 

 : ٌمبل )س(، أو )سوؾ ( فً أوله، مثل  : ٌذهب : سوؾ ٌذهب، أو سٌذهب. 

 

 املضارع املبيّن
َٕ ( = ايفعٌ َبيٓن ع٢ً ايظهٕٛ  -أ  َطاسع + ْٕٛ ايٓظ٠ٛ ) 

          =    ) َٕ ػغدرْدَنٜذسغ      +   ) 
َٔ ًّ فً محل رفع فاعل . ٜذسِط ًّ على السكون ؛ التصاله بنون النسوة ، والنون : ضمٌر متّصل مبن  : فعل مضارع مبن

ِٕ ( = ايفعٌ َبيٓن ع٢ً ايفتح . -ب ٕٖ ( ٚارتفٝف١ )   َطاسع + ْْٛا ايتٛنٝذ ايجك١ًٝ ) 

    ٖٔ ِٕ  = ٜذسَط  ، ٖٕ ِٔ . –ٜذسغ  +   ٜذسَط

 ٖٔ ِٔ –ٜذسَط ًّ على الفتح ؛ التصاله بنون التوكٌد ، والنون : حرؾ ال محّل له من اإلعراب .فعل مضارع :  ٜذسَط  مبن
 

 هو مضارع ؼٌر مسبوق بحرؾ نصب أو جزم . -أ  

 هو مضارع ؼٌر متّصل بنون النسوة أو إحدى نونً التوكٌد . –ب                                   

  

 ٌعمُل . –ضمائر ، مثل : ٌدرُس  ( واي)  تصل بهتالضمة : إذا لم 
 تدرسٌن. –ٌدرسان  -ضمائر ، مثل : ٌدرسون  (واي)به  تثبوت النون : إذا اتصل

ٌاء المؤنثة المخاطبة. –ألؾ االثنٌن  –مالحظة : للتذكٌر )واي( ضمائر هً : واو الجماعة 

، أّما نون النسوة ) َن (  تعملٌن  –ٌعمالن  –، مثل : ٌعملون التً تعتبر عالمة الرفع ) ثبوت النون ( تكون مسبولة ب ) واي ( ضمائرالنون َالحع١ :

ٌدرَسْن ( –ٌدرَسن   –مباشرة بالفعل ) ٌدرْسَن  ةونونا التوكٌد فتكون متّصل

 (اهلل ايشطٌ جيُُعّٜٛ )  قاٍ تعاىل :
 فؼً ِعبسع ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ . ُُع :جي

 

 ٚايزٜٔ ال ٜعًُٕٛ (ٜعًُٕٛ ٌٖ ٜظتٟٛ ايزٜٔ )قاٍ تعاىل : 
 فؼً ِعبسع ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ صجٛد إٌْٛ ألٔٗ ِٓ األفؼبي اٌخّغخ ، ٚاٌٛاٚ : ظ١ّش ِزصً ِجٕٟ فٟ ِؾً سفغ فبػً . ٜعًُٕٛ :

 

 

 

 

 

 ش.ٖٞ : فعٌ َطاسع + ٚاٟ  ضُا٥
 رز٘ج١ٓ. –٠ز٘جبْ  –٠ز٘جْٛ  طثلػ:

١َٓ  : رشفغ األفؼبي اٌخّغخ ثضجٛد إٌْٛ،  ٚرٕصت ٚرغضَ  ثؾزف إٌْٛ. قاعذ٠ ٖا

 .ِضبي : ٠ز٘جْٛ ) سفغ : صجٛد إٌْٛ ( / ٌُ ٠ز٘جٛا ) عضَ : ؽزف إٌْٛ ( / ٌٓ ٠ز٘جٛا ) ٔصت : ؽزف إٌْٛ (

 صضطظػ)ػالػأدتطغعػ(ػطنػشاطودكػاحذفضتصبحػظاجحاػ
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 لك أى ترتقي ّقــحي ٙٙٔ
 

 

 هو مضارع مسبوق بحرؾ جزم . 

 ال الناهٌة .   -الم األمر  –لّما  –لم 

 

  ٕٛلتعمْل  –ضمائر، وانتهى بحرؾ صحٌح، مثل :  لم ٌذهْب  (واي)تصل به : إذا لم تايظه–  

 همْل ال ت

 ٕٛٓال تهملً . –لتعمال  –ضمائر، مثل : لم ٌذهبوا  (واي)به  ت: إذا اتصل حزف اي 

 .بعد جزمه أي حذفت النون ؛ :  ) ٌذهبوا ( كانت فً األصل ) ٌذهبون ( َالحع١ 

 لم ٌسَع . –لم ٌرِم  –: إذا انتهى بحرؾ علة ، مثل : لم ٌدعُ  حزف حشف ايع١ً 

 صل ) ٌدعو ( ؛ أي حذؾ حرؾ العلة بعد جزمه .: )ٌدُع( كانت فً األَالحع١ 

 .طرٌمة سرٌعة للتمٌٌز بٌن ) ال الناهٌة الجازمة و ال النافٌة ال عمل لها ( 

 تجزم الفعل المضارع ، وتفٌد النهً ) الطلب (. ال ايٓا١ٖٝ : 

 ) مجزوم بالسكون + ٌفٌد طلب عدم الكذب(ال تكذْب مثل :           

 ٓال تجزم المضارع، وال تفٌد الطلب اف١ٝال اي : . 

 ) لٌس مجزوماً بل مرفوعاً + ال ٌوجد طلب (ال أكذُب مثل : 

.ِعبسع ِغجٛق ثؾشف ٔصت٘ٛ  

الَ اٌزؼ١ًٍ. –ؽزٝ  –وٟ  –ٌٓ  -: أْ  

ًَ  –ظّبئش،  ِضً : أْ ٠ىزَت  (ٚاٞ)زصً ثٗ اٌفزؾخ : إرا ٌُ ر  وٟ ٠ٕغَؼ . –ٌٓ ٠ّٙ

 ؾٟ .وٟ رٕغ –ٌٓ ٠ّٙال  –ظّبئش ،  ِضً : أْ ٠ىزجٛا  (ٚاٞ)ثٗ  ذؽزف إٌْٛ :  إرا ارصٍ

إرا أسدد أْ رع١ف ؽشفبً فٟ ٔٙب٠خ ) أْ ٠ىزجٛا ( فغ١ىْٛ إٌْٛ ) ٠ىزجْٛ ( ٚ٘زا ٠ذّي ػٍٝ ٚعٛد إٌْٛ صُ ؽزفٙب ِغ ؽشف  َالحع١ :

ًّٙ ػ١ٍه وؾف ) ؽزف إٌْٛ ( . –إٌصت، ٚوزٌه األِش ثبٌٕغجخ ي ) ٌٓ ٠ّٙال   وٟ رٕغؾٟ ( ٚ٘زا ٠غ

 قًٛبِٗ ( إٔ ختؼعيًزٜٔ آَٓٛا أمل ٜإٔ  )  : قاٍ تعاىل
ِٕ  فؼً ِعبسع ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزؾخ . ختؼع :              ؽشف ٔصت . : أ

 يهِ ( خرْي تصَٛٛا) ٚإٔ  قاٍ تعاىل :
 ، ٚاٌٛاٚ : ظ١ّش ِزصً ِجٕٟ فٟ ِؾً سفغ فبػً . الرصبٌٗ ثٛاٚ اٌغّبػخ فؼً ِعبسع ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ ؽزف إٌْٛ  تصَٛٛا :

 

 ايفعٌ ) خيتاسٚا ( ٚ عًٌٓ حزف ايٕٓٛ َٔ ايفعٌ ) أٓيا خيتاسٚا ( . أعشب
 أصٍٙب : أْ ال ٠خزبسٚا 

ْْ : ؽشف ٔصت   أ
 ال : ٔبف١خ .

 ، ٚاٌٛاٚ : ظ١ّش ِزصً ِجٕٟ فٟ ِؾً  سفغ فبػً .الرصبٌٗ ثٛاٚ اٌغّبػخ٠خزبسٚا : فؼً ِعبسع ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ ؽزف إٌْٛ ؛ 

ّْ اٌّعبسع ايٕٓٛ : تزفُح  ِٕصٛة ة ) أْ (   أل
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 ش مبا َطبل أل١ُٖٓٝ ٖزٙ اذتاي١ :ٓنُأر
 ايفعٌ املطاسع اجملضّٚ عزف ايٕٓٛ :

 هو مضارع : 
 الناهٌة (   لّما ، الم األمر ، ال  –مسبوق بحرؾ جزم ) لم  –أ 
 واو الجماعة أوألؾ االثنٌن أو ٌاء المؤنّثة المخاطبة (  متّصل ب ) –ب 

، والواو : ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع  فاعل . التصاله بواو الجماعةفعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذؾ النون؛  مل ٜذسطٛا  :

 (  ينمل حيلَّ( سغِ ٚجٛد حشف ادتضّ ) مل ( يف تشنٝب  ) حيلَّين عًٌ ظٗٛس ايفتخ١ ع٢ً ن١ًُ ) 
بسبب وجود التضعٌؾ لمنع التماء الساكنٌن .

 قاٍ ايؼاعش :

 عاس عًٝو إرا فعًت ععِٝ      عٔ خًل ٚتأتٞ َجً٘ ال تٓ٘
 ٔب١٘خ عبصِخ .ال : 

 فؼً ِعبسع ِغضَٚ ٚػالِخ عضِٗ ؽزف ؽشف اٌؼٍخ ِٓ آخشٖ . تٓ٘ :

 (أَٛات بٌ أحٝا٤ ٚيهٔ ال تؼعشٕٚ طبٌٝ اهلل يف ملٔ ٜكتٌال تكٛيٛا ٚ)قاٍ تعاىل : 
 ٔب١٘خ عبصِخ . ال :

 ، ٚاٌٛاٚ : ظ١ّش ِزصً ِجٕٟ فٟ ِؾً سفغ فبػً . التصاله بواو الجماعة ؛فؼً ِعبسع ِغضَٚ ٚػالِخ عضِٗ ؽزف إٌْٛ تكٛيٛا :

 ٚمل ٜٛيِذ ( مل ًِٜذقاٍ تعاىل : ) 
 ؽشف عضَ . مل :

ػفؼً ِعبسع ِغضَٚ ٚػالِخ عضِٗ اٌغىْٛ . ًٜذ :
 

 اٌّطٍٛثخ(.)٠ىْٛ اٌع١ّش اٌّزصً ظّٓ اٌىٍّخ  أػشة اٌىٍّخ اٌّخطٛغ رؾزٙب 

سأعرضها بشكل مبسط :

 كتْبن( –بوا كت –فً محل رفع فاعل  )كتبُت  تٛاْٝٓا :                            فعٌ + تٛاْٝٓا   - 1

 . ٌنَ نا الدالة على الفاعلِ  –ٌاء المؤنثة المخاطبة  –نون النسوة  –ألؾ االثنٌن  –واو الجماعة  –توانٌنا : هً  تاء الفاعل المتحركة 

 فً محل نصب مفعول به. ٖٝو :                           فعٌ + ٖٝو     - 2

 كاؾ الخطاب )ٌسألن(. –)ٌسألنً (  ٌاء المتكلم –هٌن : هً   هاء الؽائب )ٌسأله( 

 ٌسعدنً ...( وهذا ما ٌمٌّزها عن ٌاء المؤنثة المخاطبة . –: ٌاء المتكلم تكون مسبولة بنون الولاٌة ) خذنً  َالحع١

 (للمً  –كتابه  -فً محل جر مضاؾ إلٌه، مثل :)بٌتن  ايطُري :                          اطِ + ضُري    - 3

 فٌه (  -منن  –به  –مثل : ) له ، فً محل جّر بحرؾ الجرّ  ايطُري :                        ٓش + ضُري      حشف ج – 4
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املبني
               .استخرج من النص     

 .عادوُت قَبلُتلو : لن  ِقيلو قيلُأحني  ُفاملوظَّ ُدِهش

 
 بنً للمجهول مالمضارع ال                                الماضً المبنً للمجهول                              

املبين

 ُحِمل .... –ُكِسر  –، مثل : ُضِرب  ضِ أٚي٘ + نظش َا قبٌ آخشٙ –أ 

 أُعٌد ... –، مثل : أُجٌب ضِ أٚي٘ + ٜا٤ َا قبٌ اآلخش – ب

ِسٌر ..... –نٌِم  –ِطٌر  –مثل : لٌِل ،  نظش اذتشف االٍٚ + ٜا٤ –ج 

املبين

 ٌُكتَب ....... –ٌُشَرب  –مثل : ٌُحَمل ،  ضِ أٚي٘ + فتح َا قبٌ آخشٙ –أ 

 ٌُختار ...... –ٌُعاد  –مثل : ٌُمال ،  قبٌ اآلخشضِ أٚي٘ + أيف َا  –ب 

 مثل :  دائما ٌأتً نائب فاعل مرفوع بعد الفعل المبنً للمجهول ،:  ٔ َالحع١

 ُكِسر الزجاُج . الزجاج : نائب فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة .

ً   ُيخِرج: لد ٌظّن الطالب أّن )  2َالحع١  ً  ، ولكن بالتدلٌك نجللمجهول  ( مبن للمعلوم ؛ ألنّه مضارع مضموم األول ولكنّه مكسور ما لبل  د أنّه مبن

 اآلخر ، وكان ٌجب أن ٌكون مفتوح ما لبل اآلخر حتّى ٌكون مبنٌّاً للمجهول .

 

 استخرج من النص . 

 ماد الجازم :وهً تدل على االعت أفعاٍ ايٝكني – 1

 ألفى . )حفظ( –درى  –رأى الملبٌة  –وجد  –علم 
 منتصراً مفعول به ثان ( –مثل : علمت الحك  منتصراً ) الحّك : مفعول به أول 

 الفعل ) رأى( له نوعان :

 لمفعولٌن، مثل : متعٍدّ فعٌل : رؤٌة معنوٌة ولٌست بصرٌة، وهو  سأ٣ ايكًب١ٝ – أ

 نافعاً : مفعول به ثاٍن ( –م : مفعول به أول رأٌت العلَم نافعاً ) العل

 رأٌُت الفالَح.  لمفعول واحد، مثل : متعٍدّ فعٌل : ما نشاهده بالبصر ، وهو  سأ٣ ايبصش١ٜ – ب

2 – ٓٔ  ) عدم الٌمٌن (. الشنّ وهً تفٌد  أفعاٍ ايشجخإ أٚ ايع

 عد  . )حفظ ( –زعم  -خال   –حسب  –ظّن 
 صافٌةً : مفعول به ثان (. –ةً ) السماء : مفعول به أول مثل : ظننُت السماَء صافٌ

 تدل على التحّول من حال  إلى حال ()  أفعاٍ ايتخٌٜٛ – 3

 صٌّر  ) حفظ ( -ترن  –ردّ  –اتّخذ  –جعل   
 وطناً : مفعول به ثان (. –مثل : اتّخذ الصهاٌنةُ فلسطٌَن وطناً )فلسطٌن : مفعول به أول 

 أفعاٍ ايعطا٤ ٚاملٓع : – 4
 ألبس .) حفظ(.  -كسا  -سأل  –وهب  –منح  –أفعال العطاء : أعطى 
 سلب )حفظ (، مثل :  –أفعال المنع : منع 

ًّ الفمٌَر ماالً  ) الفمٌر : مفعول به أول   ماالً : مفعول به ثان ( –أعطى الؽن

ٌٗٓ حفغ األفعاٍ املتعٓذ١ٜ إىل َفعٛيني :   َفتاح ٜظ
ورد   جعل واتّخذل ، أنّه األو    وخال وزعم وعد   فظّن وحسبالطالب أّن االمتحان الترب ،   وألفى ودرى ورأى علم ووجد

 الٌأس الوصول إلٌه .وسلب ومنع نفسه األمل ،   وسأل وكسا وألبس وأعطى ومنح ووهبالدعاء طرٌماً ،   وترن وصٌ ر
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 لك أى ترتقي ّقــحي 1ٙٔ
 

 املبين  وامُلعرب من األفعال : 

 استخرج من النص فعالً  مبنًٌّا أو معرباً . 

 ايفعٌ املبين : 
 أكملُت   -درسوا   ، ٌمبل كلمة  البارحة املاضٞ : -أ 

 اكتبً . –اعملوا  –ادرس  فعٌ األَش  :  -ب 

 .ٌكتبَْن  –، مثل : ٌكتبَن  (نْ  –) ٌكتْبَن ( والمتصل بإحدى نونً التوكٌد الثمٌلة والخفٌفة) ن   ةالمتصل بنون النسو فعٌ املطاسعاي  -ج 

 ايفعٌ امُلعَشب :

 هو الفعل المضارع المرفوع أو المنصوب أو المجزوم . 
 تّم شرح كّل هذه األفعال  فً الفمرات السابمة .

 

 2م األشئلة الوزارية املتعّلقة باألفعال                 
 

ُٓا ًٜٝ٘ : اقشأ  ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب ع
هو الجلٌُس الذي ال ٌطرٌن، والصدٌك الذي ال ٌؽرٌن، والصاحُب الذي ال ٌرٌدُ استخراج ما عندن بالَمَلك، وال ٌُعاملَن بالمكِر ،  تاب"الك 

اُغ نهارهم، وأصحاُب الفكاهات ساعات لٌلهم". تعرؾو   به فً شهر، ما ال تعرفُه من أفواه الرجال فً دهر، والكتاُب افضل ما ٌُْمطٌع به الفُر 

َّا.   أعشب َا حتت٘ خط إعشاّبا تا

ُٓا ًٜٝٗ  : ااقشأ اآلٜات ايهشمي١ اآلت١ٝ َٔ طٛس٠ )ايشّٚ ( ثِ أجب ع
ًّ لال: امضوا بنا إلٌه، فأتاه فهنأه ًّ بن أبً طالب: ما بال أبً العباس لم ٌحضر؟ فمالوا: لد ُوِلدَ له مولود. فلما صلّى عل فمال:  "لال عل

 وبورن لن فً الموهوب، فأمر به فأُخِرَج إلٌه ، وحنَّكهُ ودعا له ... وهذا من ُحسِن ُخلمه". شكرُت الواهب، 

 فعالً ثالثًٌا مبنٌّا للمجهول. -ب        فعالً مضارًعا مجزوًما.   -أ    اطتدشج َٔ ايٓٓص:

 عال١َ بٓا٤ فعٌ األَش )ادسطٛا( ٖٞ: 

 حذؾ النون  -السكون          د -أللؾ       جالواو وا -الواو             ب -أ 

 

 .اضُطدـَْتحغلػَغْطِرفػالػَرضىػاأَلَطـلػغطْشطنػ
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 لك أى ترتقي ّقــحي 7ٓٔ
 

 اقشأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘ :

ِة، علّموها لتجعلوها )أٌُّها الُمحِسنون، وهللِا ال أعرُؾ لكْم باًبا فً اإلحساِن تنفذون منه إلى عفِو هللِا ورحمتِه أوسَع من باِب اإلحساِن إلى المرأ 

 درسةً ٌتعلُّم فٌها أوالدُكم لبَل المدرسِة، وٌتربّى فً حجِرها المستمبُل العظٌُم للوطِن(. م

 

 فعالً مبنًٌا على حذؾ النون     اطتدشج َٔ ايٓٓص:

 اقشأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘ :

، وسوُء ظّنٍ بالرّبِ. وإٌاكم أْن تكونوا باألحداِث مؽتّرٌَن؛ فإنًّ وهللِا ما )لال حكٌٌم: إٌّاكم والجزَع من المصائِب الدنٌوٌِّة؛ فإنه مَ   ْجلَبَة للهّمِ

 دٌن تُداُن(. سخرُت من شًٍء إال نََزَل بً أسوأُ منهُ، واإلنساُن فً هذه الدنٌا َؼَرٌض تتعاوُرهُ السهام . ولكّلِ شًٍء جزاٌء ولد لالوا: كما تَ 
  

 للمجهول    عالً مضارًعا مبنًٌّا ف    اطتدشج َٔ ايٓٓص: -1

ٌَاذَت ُتِدَذعًٌ فٓو ايتطعٝف يف ايفعٌ )ػذدت( ايٛاسد٠ يف عباس٠ " َػ -2  ."ب

 ايعًِ" ايٛاسد٠ يف ايٓص؟  صذٙ طايبَٛا عال١َ بٓا٤ ايفعٌ )قصذ( يف مج١ً "ق

 

 .تعرؾ: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 ُولد . –ب               لم ٌحضْر  -أ 

 حذؾ النون .

 علّموها .

 ألن ه فعٌل مضعّؾ أسنِد إلى ضمٌر رفع متحّرن . -ٕ                  تُدانُ  -ا

 الفتحة .
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 لك أى ترتقي ّقــحي 7ٔٔ
 

 إعراب األمساء

 

 اعزخشط ِٓ إٌص . –أػشة اٌىٍّخ اٌّخطٛغ رؾزٙب .    ة   - أ

 اجملنوعة األوىل :

 اضصضطاتػاضتيػتطتطدػسيػإررابؼاػرضىػاضصضطظػاضتيػشبضؼاػطباذرةػ.
( فٟ اٌشفغ ٚإٌصت ٚاٌغش  لجٍٗ ِب  )٠زجغ

 : ٔؼذ ِشفٛع، ٚػالِخ سفؼٗ ر٠ٕٛٓ اٌعُ .ِغزٙذٌ                              زتتْٗذطايْب            -أ   

 

 ر٠ٕٛٓ ظُ           ر٠ٕٛٓ ظُ  ) ٠صف ِب لجٍٗ؛ أٞ غبٌٌت ٠زصف ثبالعزٙبد(   

 االعُ اٌضبٟٔ = ٔؼذ.             اعُ ِْٕٛ +اعُ ِْٕٛ ) ثٕفظ اٌز٠ٕٛٓ ٠ٚصف ِب لجٍٗ  (             ايتٛضٝح :

 . وج١شٍ زبط إٌٝ عٍٙذ ِضً : أ٠ّٙب اٌطالة اٌزفٛق فٟ اٌزٛع١ٟٙ ٠ؾ

 وج١ٍش : ٔؼذ ِغشٚس، ٚػالِخ عّشٖ ر٠ٕٛٓ اٌىغش .

ٌُ             -ة   اٌّخٍص : ٔؼذ  ِشفٛع، ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ .                               املدًُٔصايعاَ

 
 اسم معّرؾ بأل        اسم معّرؾ بأل ) ٌصؾ ما لبله ؛ فالعامل ٌتّصؾ باإلخالص  (  
 
 

 اٌّخٍص : ٔؼذ  ِشفٛع، ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ .                         عاًَُو           املدًُص     

 
 اسم متصل بضمٌر    اسم معّرؾ بأل ) ٌصؾ ما لبله (

 
 

 االعُ اٌضبٟٔ = ٔؼذ .                  اعُ ِؼشفخ + اعُ ِؼشفخ ) ٠صف ِب لجٍٗ (          ايتٛضٝح :

 االعُ اٌضبٟٔ = ٔؼذ              أٚ اعُ ِزصً ثع١ّش + اعُ ِؼّشف ثأي ) ٠صف ِب لجٍٗ (                   

 

ٍٖ .         اٌّشّوضح : ٔؼذ ِشفٛع، ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ .اٌّشّوضح ِضً : اٌذساعخ  ٍَ ٚأزجب  رؾزبط إٌٝ ا٘زّب

خ .٠غزؾّك االؽزشاَ .                   اٌّ اٌّغزٙذُ صذ٠مُه          ّّ  غزٙذ : ٔؼذ ِشفٛع، ٚػالِخ سفؼٗ اٌع

ًّ فً محّل رفع نعت .                           ايزٟايصذٜل ) صذٜكو  (             -ج     الذي : اسم موصول مبن

ًّ فً محّل رفع نعت .                         ٖزاايصذٜل   ) صذٜكو (                     هذا : اسم إشارة مبن

 
 اسم معرؾ بأل              ) اسم موصول أو إشارة (      

 أو اسم متصل بضمٌر
 

 اسم اإلشارة أو الموصول = نعت.                        اسم معرؾ بأل + اسم إشارة أو موصول       ايتٛضٝح :

 م اإلشارة أو الموصول = نعت.اس                         اسم إشارة أو موصولاسم متصل بضمٌر +               
 

 ألّفته رائٌع . الذيال ٌستمع لنصائح معلّمٌه سٌعانً كثٌراً .     كتابَُن  الذيمثل : الطالُب 
 ألنعنً .     هذاوجدته فً الباحة .                                رأٌُهُ   هذاالكتاُب        

 
ًّ فً محّل رفع نعت .  الذي : اسم موصول مبن

ًّ فً محّل رفع نعت .ه  ذا : اسم إشارة مبن
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 لك أى ترتقي ّقــحي 7ٕٔ
 

 

) ِغشٚس( 

ِٔطايب             العلم : مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة .                          ايعً

 
 اسم بال  أل  

 اسم         + بال ضمٌر  
 + بال تنوٌن        
                                        

 = مضاؾ إلٌه  الثانًالسم ا                  بال )أل ( ، بال ضمٌر ، بال تنوٌن  + اسم  اسم  ايتٛضٝح :

 
 .هللا  مخافةُ  الحكمة مثل : رأسُ 

 مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جّره الكسرة .الحكمة ، هللا : 
 

 ايؼهٌ ايؼا٥ع يًُطاف إيٝ٘ :
 : مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جّره الكسرة . الخالكِ                                  ارتائل طبخإ                 

 اسم معرؾ بأل      اسم بال أل   

( فٟ اٌشفغ ٚإٌصت ٚاٌغش  لجٍٗ ِب  )٠زجغ    

         ٚ  ّْ  الواو : حرؾ عطؾ .                       خايْذجا٤ حظا

 خالدٌ : اسم معطوؾ مرفوع وعالمة رفعه تنوٌن الضم .                                         
  

 االسمان لبل وبعد  بعد الواو ٌشتركان بشًء واحد  ) المجًء(                  

 
 م معطوؾ .   االسم بعد الواو= اس               اسم بعد الواو ٌشترن مع ما لبل الواو بشًء واحد  ايتٛضٝح :

 " األرضَ مثل : لال تعالى :" هللا الذي خلك السموات و
 األرض : اسم معطوؾ منصوب وعالمة نصبه الفتحة  .

) ِٕصٛة (

 لفتح .   طالباً : تمٌٌز منصوب وعالمة نصبه تنوٌن ا                     طايبّامخظ١ عؼش    –أ

 
 االسم المنصوب = تمٌٌز منصوب .            + اسم منصوب       ( 11 – ٔٔاألعداد ) ايتٛضٝح : 

 . طالبةً مثل : حضر خمسون 
 طالبةً : تمٌٌز منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح .   

 ب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح .حلٌباً : تمٌٌز منصو                       حًٝبّا يرتّا                     –ب

  

 االسم المنصوب = تمٌٌز منصوب.                      ممدار + اسم منصوب          ايتٛضٝح :

 طن ...... –دونم  –لتر  –الممادٌر : متر 
 .لمحاً مثل : زرعت دونماً 

 لمحاً : تمٌٌز منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح .   

ً                             احرتاَّاجش     أن              –ج  : تمٌٌز منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح . احتراما

 

 االسم المنصوب = تمٌٌز منصوب .              اسم تفضٌل ) أفعل ( + اسم منصوب      ايتٛضٝح :

 " نفراً وأعّز  ماالً مثل : لال تعالى : " أنا أكثر منن 
 ز منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح .   ماالً + نفراً : تمٌٌ

 تمٌٌز منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح .عدالً :               عذاّل  األسض  َاَل      -د 

  
 

 + اسم نكرة منصوب ) تنوٌن فتح (       االسم النكرة المنصوب = تمٌٌز منصوب .  أو ) زاد ( ) مال (  نالفعال ايتٛضٝح :
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 لك أى ترتقي ّقــحي 7ٖٔ
 

( فٟ اٌشفغ ٚإٌصت ٚاٌغش  لجٍٗ ِب  )٠زجغ

 الطالب : بدل مطابك مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة .                   الطالبُ هذا                –أ
 

 اسم إشارة    معرؾ بأل       

 
 المعرؾ بأل = بدل مطابك . اسم إشارة + معرؾ أل                ايتٛضٝح :

 التً ُوِعد المتّمون " الجنةمثل : لال تعالى : " تلن 
 الجنّة : بدل مطابك مرفوع، وعالمة رفعه الضمة .

 صالح : بدل مطابك مرفوع، وعالمة رفعه الضمة .                  صالُح المائدُ     -ب 
 

 لمب    اسم علم       
 ، البطل ، المائد ، الالعب ، المتسابك ، الطالب ، العاصمة ... اللمب : الملن ، الوزٌر

 لمب + اسم شخص أو مدٌنة                  اسم الشخص أو المدٌنة = بدل مطابك . ايتٛضٝح :

 كان فً الممدمة . حسامٌ مثل : المتسابُك 
 حساٌم : بدل مطابك مرفوع، وعالمة رفعه تنوٌن الضم .

 الولٌِد                    بن : بدل مطابك مرفوع وعالمة رفعه الضمة .        بنُ   خالدٌ  –ج
 

 اسم علم               اسم علم

 )بن( إذا ولعت بٌن اسمٌن علمٌن                    بن = بدل مطابك .  ايتٛضٝح :

 األزور بطٌل عظٌٌم . بنمثل : ضرار 
 ة .بُن : بدل مطابك مرفوع، وعالمة رفعه الضم

 العلم                  طالُب : بدل مطابك مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة . طالبُ الطالُب       –د 
 
 اسم معّرؾ بأل       نْفس االسم  بال أل       
 

 اسم معّرؾ بأل + االسم نفسه بال )أل( التعرٌؾ         االسم الثانً : بدل مطابك . ايتٛضٝح :

 لؽةَ المرآن . مثل : أحبُّ اللؽةَ 
 لؽة : بدل مطابك منصوب، وعالمة نصبه الفتحة . 

( فٟ اٌشفغ ٚإٌصت ٚاٌغش  لجٍٗ ِب  )٠زجغ     

 .جمٌعهم أو كلّهم / الطالب  كلتاهما، الطالبتان كالهما / الطالبان   عٌنهأو  نفسهالطالب 

 جمٌع ( –كّل  –كلتا  –كال  -عٌن  –الكلمات اآلتٌة ) نفس ايتٛضٝح :

 أٌنما ولعت تعرب ) توكٌداً معنوٌاً ( بشرط اتصالها بضمٌر.
 

 أجمعون إال إبلٌس " كلُّهملال تعالى : " فسجد المالئكةُ 
ًّ فً محّل جّر مضاؾ إلٌه .  كلُّهم : توكٌد معنوي مرفوع، وعالمة رفعه الضمة ، والهاء : ضمٌر متصل مبن

 

 ة ، مثل : نعم  نعم / ال   ال .: كلمة مكرر ايتٛنٝذ ايًفعٞ

 نعم ) الثانٌة ( + ال ) الثانٌة ( : توكٌد لفظً .
 

 

 

 
 .ػالػتحزنػإذاػضاشتػبكػأطورػاضحغاةػساضػطرػغزدادػرورظػصضطاػزادػحوضهػاضظالم
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 لك أى ترتقي ّقــحي 7ٗٔ
 

 على اجملموعة األوىل  :تدريب 

 أعشب ايهًُات املدطٛط حتتٗا :
ب اٌغؼبدح إرا أسدرُ أْ رزؾمك ٌىُ ٙب األثٕبءُ ٠ّ أَ فبؽشصٛا ػ١ٍٙب  ،إٌغبػ أعبط اٌىش٠ّخاألخالق ) ،  ىُك آِبٌُ ؾمّ رُ  ٓ ثغذّ ػٍّٛا دائج١اٚ ، وٍُّٙ

ً  ػّالً  ػٍّٛااٚ  (ٚعبد اٌفبظٍخ إال ػضّ  األخالقزٍه رصف ؽؼت ثا، فّب صبٌؾب

 
 .اٌٍؼِت ِٓ اٌىزت    فٟ ؽذّٖ اٌؾذّ ث١ٓ اٌغذّ ٚ أٔجبءً اٌغ١ف أصذق 

 حل تدريب على اجملموعة األوىل  :

 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . ،نعت مرفوع الكرٌمة :
 وعالمة جّره الكسرة . ،: مضاؾ إلٌه مجرور النجاح

 كلّها : توكٌد معنوي مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والهاء :ضمٌر متصل مبنً فً محّل جّر مضاؾ إلٌه .
 وعالمة نصبه تنوٌن الفتح . ،صالحاً : نعت منصوب

 األخالق : بدل مجرور وعالمة جّره الكسرة .
 وٌن الفتح .وعالمة نصبه تن ،نباًء : تمٌٌز منصوبأ

 وعالمة جّره الكسرة . ،اللعِب : اسم معطوؾ مجرور

 

 اجملنوعة الثانية :

 اضصضطظػاضططضوبظػتػعػضطنػجطضظػادطغظػ

) ِشفٛع (  

 ٜعشب : َبتذأ             عٓذَا تبذأ ادت١ًُ باطِ َعشف بأٍ أٚ اطِ إػاس٠       –أ 
 أؽٌٙش ِؼٍِٛبد "  اٌؾظرؼبٌٝ : " ِضً : لبي 

 اٌؾظ : ِجزذأ ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ .

 

ًٜ ٌٍّزم١ٓ " رٌهلبي رؼبٌٝ : "   اٌىزبة ال س٠ت ف١ٗ ٘ذ

 رٌه : اعُ إؽبسح ِجٕٟ فٟ ِؾً سفغ ِجزذأ .

ٔٓ –ِٖ  –ُٖا  -ٖٞ  –ٖٛ  –أْنت  –أْتِ  –أْتُا  -أْٔت – أَْت –حنٔ  –ايطُا٥ش املٓفص١ً ) أْا  –ب يف  –غايبا  –( تعشب أُٜٓا ٚقعت  ٖ
 ستٌ سفع َبتذأ .

 . ٚأعّؼذ وٍّبرٟ ِٓ ثٗ صُّ     أدثٟاٌزٞ ٔظش األػّٝ إٌٝ  أٔب 

 .أٔب : ظ١ّش ِٕفصً ِجٕٟ فٟ ِؾً سفغ ِجزذأ 

 يف بذا١ٜ ادت١ًُ + اطِ ٜتِ ب٘ َع٢ٓ ادت١ًُأٚ ظشف جاس ٚزتشٚس  –ج
 
 َبتذأ َؤخش          يف ستٌ سفع خرب َكذّ                     

ً  ِشضٌ فٟ لٍٛثُٙ لبي رؼبٌٝ : "   " فضادُ٘ هللا ِشظب

 : ِجزذأ ِؤخش ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ ر٠ٕٛٓ اٌعُ . ِشضٌ 

 فٟ لٍٛثُٙ : ؽجٗ عٍّخ فٟ ِؾً سفغ خجش ِمذَّ .

 

 ٍُ ًِّ رٞ ػٍ ٌُ لبي رؼبٌٝ : ٚفٛق و  " ػ١ٍ

ٌُ : ِجزذأ ِؤخش ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ ر٠ٕٛٓ اٌعُ .  ػ١ٍ

 : ؽجٗ عٍّخ فٟ ِؾً سفغ خجش ِمذَ .فٛق 
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 االطِ يف بذا١ٜ ادت١ًُ ٜعشب )َبتذأ (                      )ٚ( + مج١ً جذٜذ٠      –د
    ثّب فؼً . هللا أػٍُ ٘شة اٌٍص ٚ

 ِجزذأ ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ .) ٌفع اٌغالٌخ ( هللا : 

 أػٍُ : خجش ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ .

 .اٌغّبء ِبغشحٌ ٌٝ اٌصف ٚدخً اٌطالة إ

 اٌغّبء : ِجزذأ ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ .

 ِبغشحٌ : خجش ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ ر٠ٕٛٓ اٌعُ .

( ِشفٛع) 

 ارترب ٖٛ اطِ َشفٛع  ٜتِ ب٘ َع٢ٓ املبتذأ . 
 . ِٕزصشٌ اٌؾك ِّٙب رؼشض ٌؼضشاد ٚٔىجبد 

 خجش ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ ر٠ٕٛٓ اٌعُ .ِٕزصٌش : 

 

 . ٚسائؼخٌ  ع١ٍّخٌ اٌؾغشح اٌىج١شح اٌخعشاء اٌّزٛاعذح ػٍٝ اٌطش٠ك اٌؼبَ 

 ع١ٍّخ : خجش ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ ر٠ٕٛٓ اٌعُ .

 خجش( ٕٚ٘ب ٠ىْٛ اٌ؟ اٌجُؼذ ث١ٓ اٌّجزذأ ٚاٌخجش فٟ اٌؼجبسر١ٓ اٌغبثمز١ٓ؛ ٌزٌه ػ١ٍٕب أْ ٔؼٍُ أ٠ٓ ٠زُ ِؼٕٝ اٌغٍّخ الحغ ) 

    رٕصت االعُ ٚرشفغ اٌخجش()   

ٕٓ األ –أ ٕٓ  –حشف ايٓاطد١ : ) إ ٕٓ  –أ ٔٓ  –نأ ٌٓ ( –يٝت  –يه  يع
 

ّْ هللا ػٍٝ  ًّ لبي رؼبٌٝ :  " إ  ؽٟء لذ٠ٌش "و

ّْ :ؽشف رٛو١ذ   .ٚٔصت إ

ّْ ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزؾخ .) ٌفع اٌغالٌخ ( هللا :   اعُ إ

 ّْ  ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ ر٠ٕٛٓ اٌعُ .لذ٠ش : خجش إ

ٕٓ –ة  + ضُري + اطِ َشفٛع إ
 

              ٕٓ ٕٓ  اطِ إ  خرب إ
 

 لبي رؼبٌٝ : " إّٔٗ ٌؾٌك ِضً ِب أّٔىُ رٕطمْٛ "

. ّْ ّْ : ؽشف ٔصت ٚرٛو١ذ / اٌٙبء : ظ١ّش ِزصً ِجٕٟ فٟ ِؾً ٔصت اعُ إ  إ

ّْ  : خجش : اٌالَ : اٌالَ اٌّضؽٍمخ / ؽك   ٌؾك    فٛع ٚػالِخ سفؼٗ ر٠ٕٛٓ اٌعُ .ِش إ

(: اٌالَ اٌّضؽٍمخ  َالحع١ : ّْ  ٟ٘ الَ ِفزٛؽخ رغجك ة ) إ

ٕٓ ٚأخٛاتٗا( + جاس ٚزتشٚس+ اطِ َٓصٛب ٜتِ ب٘ املع٢ٓ . -ط  )إ
 

ٕٓ َٓصٛب   يف ستٌ سفع خرب َكذّ                         .َؤخش اطِ إ
 

ّْ فٟ رٌه ٠٢خً   ٌىُ "  لبي رؼبٌٝ : " إ

ّْ ِمذَ .ؽجٗ عٍّخ : فٟ رٌه   فٟ ِؾً سفغ خجش إ

ّْ ِؤخش ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ ر٠ٕٛٓ اٌفزؼ .  ٠٢خ : اٌالَ : اٌالَ اٌّضؽٍمخ / آ٠خً : اعُ إ
 

)رشفغ االعُ ٚرٕصت اٌخجش(

 األفعاٍ ايٓاطد١ ) ايٓاقص١ ( : -أ 
ٌٓ  –صاس  –)نإ   َا بشح ( –َا اْفٓو –َا فت٧   –َاداّ  -َا صاٍ -أضخ٢ –أَظ٢  –أصبح  –يٝع  –بات  –ظ

 

ًّ ؽٟء ِؾ١طبً"  لبي رؼبٌٝ : " ٚوبْ هللا ثى

 وبْ : فؼً ِبض ٔبلص ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزؼ .

 هللا : اعُ وبْ ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ .

 ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ ر٠ٕٛٓ اٌفزؼ . وبْ ِؾ١طبً : خجش
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 َٓصٛبنإ + ضُري + اطِ  –ب
 

 طِ نإ       خرب نإا           
 

ٍخ أُخشعذ ٌٍّٕبط " ِّ  لبي رؼبٌٝ : " وٕزُ خ١ش أ

ّٟ ػٍٝ اٌغىْٛ  / اٌزبء : ظ١ّش ِزصً ِجٕٟ فٟ ِؾً سفغ اعُ وبْ.  وٕزُ : فؼً ِبض ٔبلص ِجٕ

 خ١َش : خجش وبْ ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزؾخ .

 )نإ ٚأخٛاتٗا( + جاس ٚزتشٚس + اطِ َشفٛع  -ج 
 

 يف ستٌ ْصب خرب َكذّ      اطِ نإ َؤخش َشفٛع                    
 

 وبْ فٟ اٌّؾبظشح أػذادٌ وج١شحٌ .

 فٟ اٌّؾبظشح : ؽجٗ عٍّخ فٟ ِؾً ٔصت خجش وبْ ِمذَّ .

 أػذادٌ : اعُ وبْ ِؤخش ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ ر٠ٕٛٓ اٌعُ .
 

 تدريبات على اجملنوعة الثانية :

 أعشب ايهًُات املدطٛط حتتٗا :
ّْ ػ١ٍٕ) - 1 رىزت  اٌصؾفِٚب صاٌذ اٌغبئم١ٓ ٚرٙبُٚٔٙ .  عًٙفٟ وضشح ؽٛادصٙب  اٌغجتٌٚٙب ِعبس ، ٚ ِٕبفغُ فٟ اٌّذْ ، ٌٚٙب  وض١شحٌ  ٌغ١بسادِ ا ب أْ ٔؼٍُ أ

غ اٌؾٛادس ، ففٟ ، ٚاٌٛاعت أْ رٛظغ لٛا١ٔٓ ؽذ٠ذح ٌّٕ وبسصخعّغ ٚال ِغبصف صبة إٌٝ سؽذٖ ، ففٟ وً ٠َٛ ؽبدصخ ، ٚفٟ وً ِىبْ وض١شا فٟ رٌه ، فّب أؽذ 

  )ؽضَ ، ٚفٟ اٌؾ١طخ اٌغالِخ اٌؾذح

 اٌغ١بساد :

 :  وض١شحٌ 

 :  ِٕبفغُ 

 :  اٌغجت

 :  عًٙ

 : اٌصؾف

 : وبسصخ

 

 ؽغٕخٌ " أعٛحٌ لبي رؼبٌٝ : " ٌٚىُ فٟ سعٛي هللا  - 2

 أعٛحٌ :

 هللا آربٟٔ اٌىزبة ٚعؼٍٕٟ ٔج١ب " ػجذٟ " لبي إّٔ لبي رؼبٌٝ :  -3

 ػجذ :

 " عبص١ّٓٚأخز اٌز٠ٓ ظٍّٛا اٌص١ؾخُ فأصجؾٛا فٟ د٠بسُ٘ "لبي رؼبٌٝ :  - 4

 عبص١ّٓ : 

 خ١شٌ  ٘ٛلبي رؼبٌٝ : "  - 5

 : ٛ٘ 

 خ١ٌش : 

 أجب عٔ األط١ً٦ اآلت١ٝ :
 

 ٘ٛ :  إػشاة وٍّخ ) رٌه ( فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ: ) رٌه ِٓ أٔجبء اٌغ١ت ٔٛؽ١ٗ إ١ٌه ( - 1

 

 

ّْ فٟ رٌه ٌَزوشٜ ٌّٓ وبْ ٌٗ لٍت (إػشاة وٍّخ ) ر - 2  ٘ٛ : وشٜ ( فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ : ) إ

 

 

 ٘ٛ : (٠ٚمٛي اٌىبفش ٠ب ١ٌزٕٟ وٕذ رشاثب إػشاة وٍّخ ) رشاثبً ( فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ : ) - 3

 

 

ًّ ؽٟء ِمزذساً ( فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ : ) ٚوبْ هللا ِمزذساً إػشاة وٍّخ )  - 4  ٘ٛ : ( ػٍٝ و
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 الثانية حل تدريبات على اجملنوعة 

ّْ ِٕصٛة، ٚػالِخ ٔصجٗ اٌىغشح؛ ألٔٗ عّغ ِؤٔش عبٌُ .  اٌغ١بساد : اعُ أ

ّْ ِشفٛع، ٚػالِخ سفؼٗ ر٠ٕٛٓ اٌعُ . وض١شحٌ   : خجش أ

 : ِجزذأ ِؤخش ِشفٛع، ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ . ِٕبفغُ 

 : ِجزذأ ِشفٛع، ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ . اٌغجت

 : خجش ِشفٛع، ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ . عًٙ

 : اعُ ِب صاي ِشفٛع، ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ . اٌصؾف

 : ِجزذأ ِؤخش ِشفٛع، ٚػالِخ سفؼٗ ر٠ٕٛٓ اٌعُ . وبسصخ

 أعٛحٌ : ِجزذأ ِؤخش ِشفٛع، ٚػالِخ سفؼٗ ر٠ٕٛٓ اٌعُ .

ّْ ِشفٛع، ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ .  ػجذ : خجش إ

 عبص١ّٓ : خجش أصجؼ ِٕصٛة، ٚػالِخ ٔصجٗ ا١ٌبء؛ ألٔٗ عّغ ِزوش عبٌُ .

 ش ِٕفصً ِجٕٟ فٟ ِؾً سفغ ِجزذأ .٘ٛ : ظ١ّ

 خ١ٌش : خجش ِشفٛع، ٚػالِخ سفؼٗ ر٠ٕٛٓ اٌعُ .

 رٌه : اعُ إؽبسح ِجٕٟ فٟ ِؾً سفغ ِجزذأ .

ّْ ِؤخش ِٕصٛة، ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزؾخ اٌّمذسح ػٍٝ األٌف ٌٍزؼزس.  روشٜ : اعُ إ

 رشاثبً : خجش وبْ ِٕصٛة، ٚػالِخ ٔصجٗ ر٠ٕٛٓ اٌفزؼ .

 ِٕصٛة، ٚػالِخ ٔصجٗ ر٠ٕٛٓ اٌفزؼ .ِمزذساً : خجش وبْ 

 

 :  اجملنوعة الثالثة

ػاضصضطظػاضططضوبظػتظتطيػإضىػجطضظػسطضغظػ:

ٟٓ َٔ األط١ً٦ اآلت١ٝ تٓطبل عًٝٗا : ٕٓ ايه١ًُ َظبٛق١ بفعٌ فاْعش أ  إرا عًُت أ

( ِشفٛع) 

 فاعٌ.                              ََٔ ؟ ايظؤاٍ ارتاص بايفاعٌ :    
 

ٍَه صفّبً صفّبً "  سثّه لبي رؼبٌٝ : " ٚعبء  َّ  ٚاٌ

 ِٓ عبء ؟   اٌغٛاة : سثّه . 

 ٚاٌىبف : ظ١ّش ِزصً ِجٕٟ فٟ ِؾً عش ِعبف إ١ٌٗ . ،: فبػً ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ سثُّه

 

 ىٍُ )ٟٔ(٠ؼشة االعُ فبػالً ثؼذ األفؼبي إٌّز١ٙخ ث١بء اٌّز َالحع١ :

 ) ٠غؼذٟٔ ، ٠غشٟٔ ، ٠ؼغجٕٟ ، ٠ؤٌّٕٟ ، ٠غإٌٟٔ ...(

 ػٓ ِٛػذ اٌغفش . اٌشفبقُ ِضً : ٠غإٌٟٔ 

 اٌشفبق : فبػً ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ.

 

) ِٕصٛة (

 عٍٛ ب٘ .َف                  َارا ؟      ايظؤاٍ ارتاص باملفعٍٛ ب٘ :                  
 اٌٛاعتَ وزت اٌطبٌُت 

 ِبرا وزت اٌطبٌت ؟ اٌغٛاة : اٌٛاعت . 

 : ِفؼٛي ثٗ ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزؾخ .اٌٛاعت 

 

ُّ روش ٘زٖ األفؼبي فٟ لغُ األفؼبي . َالحع١ :   اٌّفؼٛي ثٗ ) اٌضبٟٔ ( :  ٘ٛ اٌّفؼٛي ثٗ اٌزٞ ٠ُغجك ثفؼً ِٓ األفؼبي اٌّزؼذ٠ّخ ٌّفؼ١ٌٛٓ، ٚر

 ٙب ؽ١ئبً .ِضبي: عؼٍز
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 اٌّفؼٛي ثٗ ) األٚي ( : ظ١ّش اٌٙبء .

ٍْ ِٕصٛة، ٚػالِخ ٔصجٗ ر٠ٕٛٓ اٌفزؼ .  اٌّفؼٛي ثٗ ) اٌضبٟٔ ( : ؽ١ئبً : ِفؼٛي ثٗ صب

) ِٕصٛة (

 َفعٍٛ ألجً٘ .           ملارا ؟     
 . ٌٍؾٙذاء إعالالً ٚلف اٌطالة 

 .إعالالً ؟ اٌغٛاة :  طالةٚلف اٌٌّبرا 

 ألعٍٗ  ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ ر٠ٕٛٓ اٌفزؼ .  : ِفؼٛي إعالالً 

( بْ) ِٕصٛث   

                              ظشف صَإ .              َت٢ ؟    
ً ٚلفذ   . صجبؽب

 ِزٝ ٚلفذ ؟ اٌغٛاة : صجبؽبً .

 ة ٚػالِخ ٔصجٗ ر٠ٕٛٓ اٌفزؼ .صجبؽبً : ظشف صِبْ ِٕصٛ

 ِٓ ظشٚف اٌضِبْ ) ٠َٛ ، عبػخ ، ؽ١ٓ ، غذاً ، ػصشاً ، ظٙشاً ...(

                            ظشف َهإ .          أٜٔ ؟        
 

 اٌؾذ٠مخ . أِبَأزظشره 

 أ٠ٓ أزظشد ؟ اٌغٛاة : أِبَ اٌؾذ٠مخ.

 أِبَ : ظشف ِىبْ ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزؾخ .

 

 ِٓ ظشٚف اٌّىبْ ) فٛق ، رؾذ ، أِبَ ، خٍف ، ٚساء ، ث١ٓ ، ػٕذ ، ؽ١ش ...(

 لذ ٠ُطٍت فٟ االِزؾبْ اعزخشاط ظشف ِجٕٟ أٚ ظشف ِؼشة . َالحع١ :

َْ  –ٌذٜ  –إْر  –اٌظشٚف اٌّج١ٕخ ) إرا  َٓ  –ا٢  أِِظ( ؽفع . –لػُّ  –ِٕزُ  -ؽ١شُ  -أ٠

 ػذا٘ب رىْٛ ظشٚف ِؼشثخ ) ِٕصٛثخ (ٚوً ِب 

 

١َٓ : َال ِٓ إرا اْكطعت عٔ اإلضاف١ حع١ ٖا  ن١ًُ ) بعُذ ( تب٢ٓ ع٢ً ايط
 ) أٟ إرا مل ٜأت بعذٖا َطاف إيٝ٘ ( 

 «بعدُ هلل األمر ِمن لبُل وِمن » 

) ِٕصٛة (

 حاٍ .                   نٝف  
 

ً ػبد اٌالػت ثؼذ خغبسرٗ   . ؽض٠ٕب

 اٌالػت ؟  اٌغٛاة : ؽض٠ٕبً .و١ف ػبد 

 ؽض٠ٕبً : ؽبي ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ ر٠ٕٛٓ اٌفزؼ .

 ٠ّىٓ اٌزأوذ ِٓ اٌؾبي أ٠عبً ثئدخبي ) ٚ + ظ١ّش ِٕفصً ِٕبعت( : 1َالحع١ 

 عبء اٌٌٛذ ٚ٘ٛ ظبؽه .                      ظبؽىبً ً : عبء اٌطبٌت ِض

 ػبد اٌفالؽْٛ ُٚ٘ فشؽْٛ .                            فشؽ١ٓػبد اٌفالؽْٛ 

  –خبصخً  –ػبِخً  –ِؼبً  –لبغجخً  –وبفخً  –وٍّبد رؼشة ؽبال أ٠ّٕب ٚلؼذ : ع١ّؼب   : 2َالحع١ 

 ٚؽذ٘ب ... ( –ٚؽذ + ظ١ّش ) ٚؽذٖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .زبغاءاألػسػدعاػظظططػظاضطغبػ،ضغدتػزباءػػظاضطغب
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 لك أى ترتقي ّقــحي 71ٔ
 

 ) َٓصٛب (  

 ٓذاساي صاحبٜا                                                صاحيبٜا 
 

 اسم مسبوق ) ٌا ( + متصل بضمٌر                 اسم مسبوق ب ) ٌا ( + جاء بعده مضاؾ إلٌه ) اسم مستمل (

 
 منادى مضاؾ منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة .صاحَب ) يف اذتايتني ( : 

 ضمٌر متصل مبنً فً محل جّر مضاؾ إلٌه .ايطُري ) ايٝا٤ ( : 

 ور، وعالمة جّره الكسرة الظاهرة .مضاؾ إلٌه مجرايذاس : 

 لد تُحذؾ أداة النداء ، مثل : خالَك الكون، رحمتن نرجو َالحع١ : 

 والتمدٌر : ٌا خالك الكون ، وهذا ال ٌؤثر على اإلعراب .
 منادى مضاؾ منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة .خالك : 

 تدريبات على اجملموعة الثالثة :
 حتتٗا : أعشب ايهًُات املدطٛط

ً لبي : أ٠ٙب اٌّغٍّْٛ ، أٟٔ أعزؾٟ أْ أؽىٛ إ١ٌىُ ؽبٌزٟ ٌىٕٙب لذ ثٍغذ ِٓ اٌغٛء ِٕٚىغشاً فٟ اٌّغغذ  غبئًاٌٚلف  اٌفمش ، فمذ ٘ذٟٔ ػّض ٚغٕٝ ثؼذ ثٍٛغب

 ؛ فبسؽّٛا ػض٠ض لَٛ رّي .اٌجالدٚؽٍّذ أٚالدٞ ِؼٟ ألطغ ثُٙ  ،اٌشصق  اثزغبء فغبفشد ،٘ذاً 

 رؾزٙب : أػشة اٌىٍّبد اٌّخطٛغ

 غبئً :اٌ

 ِٕىغشاً :

 ثؼذ :

 اٌفمش :

 اثزغبء :

 اٌجالد :

 

 أجب عٔ األط١ً٦ اآلت١ٝ :

ِٖ ١ٌَْالً" إػشاة وٍّخ ) ١ٌالً( فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ : " -1 َْ اٌَِّزٞ أَْعَشٜ ثِؼَْجِذ  ٘ٛ : ُعْجَؾب
 ٘ٛ :  اٌّٛد" إػشاة وٍّخ ) ؽزس( فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ : "٠غؼٍْٛ أصبثؼُٙ فٟ آرأُٙ ِٓ اٌصٛاػك ؽزس - 2
 إػشاة وٍّخ ) آدَ ( فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ : " فزٍمّٝ آدَ ِٓ سثّٗ وٍّبٍد فزبة ػ١ٍٗ " ٘ٛ : - 3

ب سعغ ِٛعٝ إٌٝ لِٛٗ غعجبْ أِعفبً" ٘ٛ : - 4 ّّ  إػشاة وٍّخ ) غعجبْ ( فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ :"ٌٚ

 إػشاة وٍّخ ) ث١ٓ ( فٟ لٛي اٌؾبػش : - 5

        ٌُ  ث١ٓ غؼٓ اٌمٕب ٚخفك اٌجٕٛد             ػْؼ ػض٠ضاً أٚ ِذ ٚأٔذ وش٠

 ٛي ٌٗ وٓ ف١ىْٛ " ٘ٛ :إػشاة وٍّخ ) أِشاً( فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ : " ٚإرا لعٝ أِشاً فئّّٔب ٠م - 6

 حل تدريبات على اجملموعة الثالثة 
 اٌغبئً : فبػً ِشفٛع، ٚػالِخ سفؼٗ ر٠ٕٛٓ اٌعُ .

 ِٕىغشاً : ؽبي ِٕصٛة، ٚػالِخ ٔصجٗ ر٠ٕٛٓ اٌفزؼ .

 ذ : ظشف صِبْ ِٕصٛة، ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزؾخ.ثؼ

 اٌفمش : فبػً ِشفٛع، ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ .

 اثزغبء : ِفؼٛي ألعٍٗ ِٕصٛة، ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزؾخ .

 اٌجالد : ِفؼٛي ثٗ ِٕصٛة، ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزؾخ .

 ١ٌالً : ظشف صِبْ ِٕصٛة، ٚػالِخ ٔصجٗ ر٠ٕٛٓ اٌفزؼ.

 ٔصجٗ اٌفزؾخ . ؽزس : ِفؼٛي ألعٍٗ ِٕصٛة، ٚػالِخ

 آدَ : فبػً ِشفٛع، ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ .

 غعجبْ : ؽبي ِٕصٛة، ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزؾخ .

 ث١ٓ : ظشف ِىبْ ِٕصٛة، ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزؾخ.

 أِشاً : ِفؼٛي ثٗ ِٕصٛة، ٚػالِخ ٔصجٗ ر٠ٕٛٓ اٌفزؼ .
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 لك أى ترتقي ّقــحي 1ٓٔ
 

 ) أي ٌأتً بعدها مضاؾ إلٌه دائماً ( : 

 استخرج من النص اسماً مالزماً لإلضافة  

ٌٓ ٟٓ + غري + ػب٘ + َجٌ  ن      .+ بعض + أ
 األعمال سنحاسُب علٌها . كلّ 

                  الولت لٌرتاح . بعضاإلنسان ٌحتاج ل
 

 امُلعشب َٔ األمسا٤ 
 طشٜك١ نؼفٗا : ٜكبٌ ) أٍ ( أٚ ايتٜٓٛٔ .

ًّ  –الرجال  –الناس   ب ...كتا –أعجم
 املبين َٔ األمسا٤ 

 .  ٍ ( أٚ ايتٜٓٛٔأال تكبٌ ) طشٜك١ نؼفٗا : 

 هؤالء -تلن  –ذلن  –هذه  -أسماء اإلشارة : هذا  
 الذٌن ... –التً  -األسماء الموصولة : الذي  
 أنتنّ  -أنتم  –أنتما  –أنِت  –أنَت  –نحن  –أنا  –هن   –هم  –هما  –هً  –الضمائر المنفصلة : هو 

مهما ... –ما  –ماء الشرط : َمْن أس

 () األسماء الموصولة، مثل : الذي ،   فٌها ) أل ( ، لكنّها لٌست أل التعرٌؾ : َالحع١ 

 األحرؾ كلّها مبنٌة ) حروؾ الجّر، حروؾ العطؾ، الحروؾ الناسخة ...(َالحع١ : 
 

ِٓ ثٓبت ايٝا٤ يف آخشٙ ،شمي١ (َٔ ادتخاٍل ) يتخكٝل زتتُٕع  عًٌٓ حزف ٜا٤ االطِ املٓكٛص يف عباس٠   .ث

 نكرة مجرور .اسم ألنه 
 من الجرٌمة ( الخالً) لتحمٌك المجتمع  فتصبح العبارة بتعرٌؾ االسم بأل  ) أي نعٌدها (  نثبّت الٌاء

 

 االسم المنموص : هو اسم مختوم بٌاء أصلٌة ، مثال : الماضً، الراعً ، العالً . تزنري :

 
 حذؾ الٌاء ، فً حالتً الرفع والجر فمط ، أما النصب فتبمى الٌاء ، مثال :رة بال أل، فٌجب أن تُ فإذا جاء هذا االسم نك

 جاء لاٍض ) ُحذفت الٌاء فً حالة الرفع ؛ ألّن اإلعراب فاعل (
 مررُت بماٍض ) ُحِذفت الٌاء فً حالة الجّر؛ ألّن اإلعراب اسم مجرور (

 ألّن اإلعراب مفعول به ( رأٌت لاضٌاً ) بمٌت الٌاء فً حالة النصب؛

 .أظَتػَبطغدَشترْبػِطنػاضضهػ،سإٌنػُعَظاكػَحغاةػَجطغضظػَضاػَتراَعاػَوا
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 لك أى ترتقي ّقــحي 1ٔٔ
 

 رؾزٙب. اٌّٛلغ اإلػشاثٟ ٌٍغٍّخ اٌّخطٛغ   - ةاعزخشط ِٓ إٌص.            -أ 

  :                      

 ادت١ًُ = ْعت                  تٜٓٛٔ + مج١ً 

ْوً عٍّخ ثؼذ  : ايتٛضٝح ّٛ ً  ر٠ٕٛٓ وغش ( –ر٠ٕٛٓ فزؼ   -) ر٠ٕٛٓ ظُ  اعُ ٔىشح ِٕ  رىْٛ ٔؼزب

 . عٍّخ )٠عؾه ( فٟ ِؾً سفغ ٔؼذ؛ ألٔٙب عجمذ ثبعُ ِْٕٛ ) ٌٚذٌ (، ٠عؾه: عبء ٌٚذٌ  مثل

 : ؽب٘ذد غبٌجبً ٠ذسط .  عٍّخ ) ٠ذسط ( فٟ ِؾً ٔصت ٔؼذ. لثمو
 

 

 

 ٕٓ  ادت١ًُ = سفع خرب          ٚأخٛاتٗا + مج١ً    َبتذأ أٚ إ
 : ايتٛضٝح

  ،رّطش: اٌغّبء مثال اٌغٍّخ ثؼذ اٌّجزذأ رؼشة  : فٟ ِؾً سفغ خجش . 

 اٌغّبء(. ) عٍّخ ) رّطش ( فٟ ِؾً سفغ خجش ؛ ألٔٙب عجمذ ثبٌّجزذأ

  ٚأخٛارٙب)اٌغٍّخ ثؼذ ّْ  رؼشة : فٟ ِؾً سفغ خجش . (إ

ّْ اٌطبٌت  مثل ّْ (. ٠ذسط: إ ّْ ) ألٔٙب عجمذ ثئ  .  عٍّخ ) ٠ذسط ( فٟ ِؾً سفغ خجش إ

 ادت١ًُ = ْصب خرب                   + مج١ً أٚ ناد  نإ ٚأخٛاتٗا 
 رؼشة : فٟ ِؾً ٔصت خجش .( أٚ ثؼذ ) وبد  (وبْ ٚأخٛارٙب): اٌغٍّخ ثؼذ  ايتٛضٝح

 . عٍّخ ) ٠ٙطً ( فٟ ِؾً ٔصت خجش وبْ ) ألٔٙب عجمذ ثىبْ (. ٠ٙطً: وبْ اٌّطش  مثل
 

  ٠ٙطًوبد اٌّطش 

 د () ألٔٙب عجمذ ثىب دعٍّخ ) ٠ٙطً ( فٟ ِؾً ٔصت خجش وب
 

 يف ستٌ جضّ جٛاب ايؼشط .= املكرت١ْ بايفا٤  ادت١ًُ          أدا٠ ػشط + فعٌ ػشط  + ) فا٤ َكرت١ْ ظٛاب ايؼشط ( 
 اٌغٍّخ اٌّمزشٔخ ثبٌفبء اٌٛالؼخ ثؼذ أداح اٌؾشغ  رؼشة : فٟ ِؾً عضَ عٛاة اٌؾشغ .:  ايتٛضٝح

ْْ رذسط فبٌٕغبػ ؽ١ٍفه .  إ

 فه ( فٟ ِؾً عضَ عٛاة اٌؾشغ .عٍّخ ) إٌغبػ ؽ١ٍ

ْْ  أدٚات ايؼشط األنجش تهشاسّا ب  –: إ ِّ ْٓ  –أ  ِب ... –َِ
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 لك أى ترتقي ّقــحي 1ٕٔ
 

 2قة بإعراب األمساء وإعراب اجلنل ماألشئلة الوزارية املتعّل     

 اقشأ ايٓص اآلتٞ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘: 

وال سٌّما العلم التطبٌمً؛ فإّن آثاره واضحة فً المجتمعات البشرٌة. فلوال العلم لظل الناس  " ال منصؾ الٌوم ٌستطٌع أن ٌنكر فضل العلم،
، ولوال جهود العلماء ما ُعرفت أسرار الكون، ولوال الكشوؾ العلمٌة ما ظهرت هذه المخترعات التً أفاءت الوهم، ٌسٌطر علٌهم ضالٌن

للعلم لد ٌشّوهه أعداء البشرٌة  المشرقٌجته، وكل اختراع وفائدته. ولكّن هذا الوجه على اإلنسانٌة الراحة والسعادة، فكل جهد علمً ونت
 باستؽالل الكشوؾ العلمٌة فً التدمٌر، واسترلاق الشعوب". 

 

 أعشب َا حتت٘ خط إعشاّبا تاَّا.  -1
 

 َٝٓض املعشب َٔ املبين َٔ األمسا٤ اآلت١ٝ: ايعًِ ، ٖزا ، جٗذ ، اييت.  -2

 
 ٝح يه١ًُ )َعاٖذ( يف عباس٠: )دسطت يف َعاٖذ ع١ًُٝ( ٖٞ: ايطبط ايصخ -3

 معاهدْ  -معاهٍد                      د  -ج                 معاهِد                      ب. معاهدَ  -أ 

 اقشأ ايٓص اآلتٞ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘:
  الرأ النص اآلتً، ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه:

المستعمل ملوثًا حٌن خروجه من مصدره، ونتساءل هل هذا  الماءترشٌد استعمال الماء ٌزٌد من حجم المشكلة؛ حٌث ٌصبح  عدم".... إّن 
 الممدار من الماء نستعمله حمٌمه؟ هل نحن بحاجة إلى أن نبمً صنبور الماء مفتوًحا ٌصب الماء، ونحن نؽسل أٌدٌنا ؟ " 

 ظرؾ زمان، اسم إشارة.       اطتدشج َٔ ايٓص: -1
 

 أعشب َا حتت٘ خط.  -2
 

 ايطبط ايصخٝح آخش ن١ًُ )بعذ( يف اآل١ٜ ايهشمي١ "اهلل األَش َٔ قبٌ َٚٔ بعذ" ٖٛ:  -3

 بعدُ  -بعِد               د -بعْد             ج -بعدَ                ب - أ

ُٓا ًٜٝ٘اقشأ ايٓص اآلتٞ ،  ( أ  :ثِ أجب ع

أّما بعدُ، فإّن للنّاس نفرةٌ عن ٌسلطانهم، فاحذر أْن تدركنا  –رضً هللا عنهما  –ق عمر إلى أبً موسى األشعرّي " كتب الفارو

رجٌل منهم، لكن هللا  أنـــــتضؽائن محمولة، فألم الحدود، وباشر ما تراه مناسباً من أمور المسلمٌن، وافتح بابن لهم؛ فإنّما 

  جعلن من أثمل المسلمٌن ِحْمالً".

 أعشب َا حتت٘ خط يف ايٓص ايظابل إعشابّا تاَّا.   -1

 إحذ٣ ايهًُات اآلت١ٝ َب١ٓٝٓ :  -2

 الشٌطان  -هذه                    د -أعجمً         ج -الناس          ب -أ 

ُٓا ًٜٝ٘اقشأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ  -أ   :أجب ع

وال وال فً السلطة والجاه، وال فً كثرة التنمل والتِّرحال. فكم رجل ُمنِح ماالً وسلطاناً، لكنّه ال الحمٌمٌّة ال تكمُن فً كنز األم الَسعادة" إّن 

 ٌتذوق طعم الحٌاة وال ٌحّص بجمالها، وكم من رجل كان فً صحراء تائهاً فأضحت صحراؤه جّنة بعد أْن تمّرب إلى خالمه". 

 أعشب ايه١ًُ اييت حتتٗا خٓط. 
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 لك أى ترتقي ّقــحي 1ٖٔ
 

 ص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘ :اقشأ ايٓ 

،  المكرِ هو الجلٌُس الذي ال ٌطرٌن، والصدٌك الذي ال ٌؽرٌن، والصاحُب الذي ال ٌرٌدُ استخراج ما عندن بالَمَلك، وال ٌُعاملَن ب الكتاب"   

اُغ نهارهم، وأصحاُب الفكاهات ساعات لٌلهم". وتعرؾ به فً شهر، ما ال تعرفُه من أفواه الرجال فً دهر، والكتاُب افضل ما ٌُْمطٌع به ال  فُر 

 أعشب َا حتت٘ خط إعشابّا تاَّا .

 اقشأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘ : ( أ

ًّ بن أبً  ًّ : ما بال أبً العباس لم ٌحضر؟ فمالوا: لد ُوِلدَ له مولود. فلما صلّى طالب"لال عل تاه فهنأه لال: امضوا بنا إلٌه، فأ عل
 فمال: شكرُت الواهب، وبورن لن فً الموهوب، فأمر به فأُخِرَج إلٌه ، وحنَّكهُ ودعا له ... وهذا من ُحسِن ُخلمه". 

 اسم إشارة.                 اطتدشج َٔ ايٓٓص:  -1

 

 أعشب ايهًُتني املدطٛط حتتُٗا يف ايٓٓص.  -2

 ١ اييت تًٝ٘ :اقشأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األط٦ً

، حمٌد العَمـــدمّمن ٌثمل مٌزان ودّه، وٌُْحصؾ مٌثاق عهده، هو كرٌم العهد، صحٌح  هــو"لال أحدهم ٌصؾ صدٌمه:  ، سلٌم الّصْدر فً الودِّ

دَر، هو مّمن ال تدوم المداهنة فً عرصات للبه، وعلى فُرص اإلخاء مواظب والنجح معمود فً نواصً آرائه".   الِورد والص 

 اعشب املدطٛط حتت٘ يف ايٓٓص.  -1

ُٓا ًٜٝ٘اقشأ ايٓص اآلتٞ ،   :ثِ أجب ع
والممتول فً النار، للت: ٌا رسول هللا، هذا الماتل، فما باُل  الماتلُ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو خٌر المائلٌن: إذا التمى المسلمان بسٌفٌهما فــ رســول)لال 

 ًٌصا على لتل أخٌه(. الممتول؟ فمال: إنّه كان حر
 أعشب ايهًُتني )سطٍٛ ، ايكاتٌ( املدطٛط حتتُٗا يف ايٓٓص.  -1

ٕٓ ،أخ(  -2  صٓٓف ايهًُات اآلت١ٝ إىل َعشب١ َٚب١ٓٝٓ: )ص٢ًٓ ، إ

 

 اقشأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘ :

أخً، إٌّان والّشكوى إلى ؼٌر هللا، فإنّه ال ٌخلو َمن تشكو إلٌه أن ٌكون صدٌمًا )سمعنً أحدهم وأنا أشتكً بعض ما ؼّمنً، فأخذ بٌدي ولال: ٌا 

ا ٌشمت بن. انظر إلى عٌنً هذه، فو هللا ما أبصرت بها شٌئًا منذ أعوام، وما أخبرُت أحدًا ؼٌرن، إنّما أشكو  ٌحزن علٌن وال ٌنفعن، أو عدو 

 حزنً إلى هللا فإنّه أكرم مسؤول(. 

 اسم إشارة     :اطتدشج َٔ ايٓٓص

  .قػطنػاضغرحضتحّضػطؤطظًاػأالػغصغغكػأنػتصونػطدضطًا
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 لك أى ترتقي ّقــحي 1ٗٔ
 

 اقشأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘ : -أ 

، ولكّل داٍء دواء، وأحسُن دواٍء للحاسد أْن ٌسلَن طرائَك المحسوِد حتّى ٌصٌَر مثلَهُ ، فُإْن كاَن ٌحسدهُ على الِعْلِم المـلبٌّــةِ ) الحسدُ من األمراِض 

 ٌتأدّْب، وإْن لم ٌفعْل فمد مأل للبَهُ ؼًٌظا ولهًرا(. فْلٌتعلّم، أو األدِب فلْ 

 أعشب ن١ًُ )ايكًب١ٝ( املدطٛط حتتٗا يف ايٓٓص. 

ِٓ اقشأ ايٓص اآلتٞ ،  أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘ : ث

تصمٌم، وهً توفُّر لألسرِة أكثَر ما تحتاُجهُ من )للحدٌمِة المنزلٌِّة الُمنس مة لٌمتها، فهً تعكُس جماَل الَمْنزِل الذي تُحٌُط به، وتُكمل جماَل ال

 (. للٌلةٍ خضاٍر وفواكهَ وأزهاٍر بكلفٍة 

َّا.  -1  أعشب ن١ًُ )ق١ًًٕٝ( املدطٛط حتتٗا يف ايٓٓص إعشاّبا ٚتا

 : االطِ املبيٓن مٓما ٜأتٞ ٖٛ -2

ًٌ  -اإلنساُن           د -هذِه            ج -الناُس           ب-أ    أعجم

 اقشأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘ : -أ 

سفٌنتَن تَْموى هللِا، وعدتُن التوّكَل  أْن تجعلَ )لاَل لمماُن البنِه : إّن الدنٌا بحٌر عرٌٌض ، لد هلَن فٌه األّولون واآلخروَن، فُكْن أحرَص الناِس على  

 هللِا، وإْن هلكَت فبذنوبِن(.  علٌه وزادَن العمَل الصالَح، فإْن نجوَت فبرحمةِ 

٘ٔ(. ايٛاسد٠ يف ايٓٓص. -1 ُٕ البٓ ٍَ يكُا ُٕ( يف عباس٠ )قا  أعشب ن١ًُ )يكُا

 االطِ املبيٓن يف َا ٜأتٞ ٖٛ:  -2

 السالم -َمن       -أعَجمً         -الناس          -

ِٓ أجب  ُٓا ًٜٝ٘اقشأ ايٓص اآلتٞ، ث  : ع
 م أجب عن األسئلة التً تلٌه: الرأ النّص اآلتً ث

اآلخرٌن، ولْد  )كٌؾ ٌنسى كثٌٌر من الناِس، وهم فً نِعَمِة الحٌاِة، ما فٌه ؼٌُرهم ِمن بُؤٍس وشماٍء، فكأن السعادةً الحمٌمةَ عندهم إنكاُر أتعابِ 

 ِمن شأنِهم(  تصؽًٌراأصبح ذلن دافِعًا لهم لٌتكّبروا علٌهم 

 

 ٠      اطتدشج َٔ ايٓٓص: اطِ إػاس -1

 َا َفشد ن١ًُ )اآلخشٜٔ(؟ ايٛاسد٠ يف ايٓٓص.   -2

 

  أعشب ن١ًُ )تصػرّيا( املدطٛط حتتٗا يف ايٓٓص.  -3

 ضغدتػاضطبرةػأغنػوصضتػسيػشراءةػاضػرآن؟ػبلػاضطبرةػ:ػػاضػرآنػسيػشضبكػأغنػوصل؟ػ
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 لك أى ترتقي ّقــحي 1٘ٔ
 

ُٓا ًٜٝ٘ : ِٓ أجب ع  اقشأ ايٓص اآلتٞ، ث
من باِب اإلحساِن إلى المرأِة، علِّموها لتجعلوها )أٌُّها الُمحِسنون، وهللِا ال أعرُؾ لكْم بابًا فً اإلحساِن تنفذون منه إلى عفِو هللِا ورحمتِه أوسَع  

 ٌتعل ُم فٌها أوالدُكم لبَل المدرسِة، وٌتربّى فً حجِرها المستمبُل العظٌُم للوطِن(.  مدرسةً 

 

َ٘ا.أعشب َا حت   ت٘ خٓط يف ايٓٓص إعشاّبا تا

ُٓا ًٜٝ٘ : ِٓ أجب ع  اقشأ ايٓص اآلتٞ، ث
من أبرِز اللؽاِت العالمٌِّة؛ فمد َحباها هللاُ بالعدٌِد من الخصائِص التً زادتها لّوةَ وثباتًا. وفً األزمنِة االخٌرِة تعّرضُت  )تُعَدُّ اللؽةُ العربٌّةُ  

استٌعاِب  ا علىلهجماٍت شرسٍة من بعِض الفئاِت شّككت فً لدرتِها على ُمواكبَِة العصِر. وبفضِل هللِا ثّم الُمخلصٌَن استطاعت أْن تُثْبَِت لدَرتَه

 َمظاهِر الحضارِة، فُكْن دائًما ُمفتِخًرا بها(. 

 اطتدشج َٔ ايٓٓص: ن١ًُّ تالصّ اإلضاف١ -1

َ٘ا.  -2 ٠ّٓٛ( املدطٛط حتتٗا يف ايٓٓص إعشاّبا تا  أعشب ن١ًُ )ق

3- ."ٔ٘  ارنش طبب حزف ايٝا٤ َٔ االطِ املٓكٛص )طإّ( يف مج١ً "ْظع٢ يبٓا٤ زتتُع طإّ بأخالٔم أبٓا٥

ُٓا ًٜٝ٘ : ِٓ أجب ع  اقشأ ايٓص اآلتٞ، ث
، وسوُء ظّنٍ بالرّبِ. وإٌاكم أْن تكونوا باألحداِث مؽت ّرٌَن؛ فإنًّ وهللِا ما )لال حكٌٌم: إٌّاكم والجزَع من المصائِب الدنٌوٌِّة؛ فإنه َمْجلَبَة للهّمِ

 ولد لالوا: كما تَدٌن تُداُن(.  جزاءٌ ا َؼَرٌض تتعاوُرهُ السهام . ولكّلِ شًٍء سخرُت من شًٍء إال نََزَل بً أسوأُ منهُ، واإلنساُن فً هذه الدنٌ
  

 بذاّل -ن١ًُ تالصّ اإلضاف١                   ب -اطتدشج َٔ ايٓٓص:   أ  -1

َّا.  -2  أعشب ن١ًُ )جضا٤( املدطٛط حتتٗا يف ايٓٓص إعشابّا تا

ُٓا ًٜٝ ِٓ أجب ع  ٘ :اقشأ ايٓص اآلتٞ، ث
ً إلى المعرفِة، ال ِمَن المدِس   ً كبٌراً. لَصده طاِلبو الِعلم سعٌا وحدَها بل ِمن جمٌعِ )كان المسجدُ االلصى منذُ المرن األوِل للهجرة َمْعَهداً علمٌا

ِل َمْن  ًُّ شدّادُ بُن أوٍس(.  َعل مَ أنحاء اإلسالِم .  وِمْن أَو   فٌه الصحاب

 َفعٛاّل ألجً٘            -َفشدّا زتشٚسّا            ب ْعتا  -اطتدشج َٔ ايٓٓص: أ -1

 أعشب ن١ًُ )اطبٛعّٝا( يف عباس٠ " أطافُش اطبٛعّٝا إىل األصسم يًعٓا١ٜ مبضسعيت".   -2

ػ .أّظؼاػصاظتػاألذغاءػاضصبغرة ادتطتعػباألذغاءػاضصعغرةػ،ػسػدػغأتيػاضغومػاضذيػتدركػػػػسغه
.
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 لك أى ترتقي ّقــحي 1ٙٔ
 

  

 ضالٌّن: خبر ظل  منصور ، وعالمة نصبه الٌاء ألنه جمع مذكر سالم.  -ٔ
 ه الضّمة الظاهرة على آخرهالوهُم: فاعل مرفوع، وعالمة رفع

 المشرق: نعت )صفة( للوجه منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره 
 العلم : معرب  -ٕ

 هذا : مبنً 
 جهد : معرب 
 التً : مبنً 

 
 معاهد ) ألنّه اسم ممنوع من الصرؾ وٌجّر بالفتحة عوضاً عن الكسرة (  -ب -ٖ

 . هذا حٌن ،  -ٔ
 الظاهرة على آخره.  اسم إّن منصوب وعالمة نصبه الفتحة: عدَم  -ٕ

 .: اسم أصبح مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره  الماء
 

 بعدُ  -ٖ

ً  على الفتح فً محّل رفع مبتدأ  -ٔ   .أنت : ضمٌر منفصل مبن
 هذه -ٕ

 .اسم إّن منصوب وعالمة نصبه الفتحة

 .لكتاُب : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة ا

 .المكِر: اسم مجرور بالباء وعالمة جره الكسرة 

 هذا -ٔ

 .طالٍب : مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره تنوٌن الكسر -ٕ

ً  : فاعل مرفوع وعالمة رفعه تنوٌن الّضم  .عل

 .هو: ضمٌر منفصل مبنً فً محل رفع مبتدأ  -ٔ

 .ر: مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جّره الكسرة العص

 .ارػاجبرظيغاػجٌبػ:ػوشلػ،ػذاػاظصدرتػادجدػضضهإ
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 لك أى ترتقي ّقــحي 17ٔ
 

 الماتل: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.                              رسوُل: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة  -ٔ

  . المبنٌّة : صلى   ، إن  .           المعربة : أخ -ٕ

 

 هذه .

 مجرور وعالمة جّره الكسرة الظاهرة على آخرهنعت 

 .نعت مجرور وعالمة جّره الكسرة الظاهرة  -ٔ

 هذه  -ٕ

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة  -ٔ

 َمن  -ٕ

 اسم إشارة  : ذلن  -ٔ

 اآلخر -ٕ
 .مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة  -ٖ

  . ل به ثاٍن منصوب وعالمة نصبه الفتحةمفعو

 بعض أو بعض الفئات  -ٔ

 تمٌٌز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.  -ٕ

 . ألنه اسم منموص نكرة فً حالة جر -ٖ

 الدنٌا . –كّل  -ٔ

 مبتدأ مؤّخر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة . -ٕ

 سعًٌا )مفعوالً ألجله(            ا مجروًرا( األّول )نعتا مفردً  -ٔ

 ظرؾ زمان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.  -ٕ
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 لك أى ترتقي ّقــحي 11ٔ
 

 

 استخرج من النص. -أ 
 أو اسم المفعول أو ... من الفعل ... صػ اسم الفاعل   -ب  
 خطوط تحتها ...؟ ) المعنى الصرفً : تعنً ما نوع المشتك ؟(ما المعنى الصرفً للكلمة الم –ج 

 

 اسم فاعل لفعل ثالثً                             اسم فاعل لفعل ؼٌر ثالثً                    
 

 ُمحتِرؾ                                                  فاعل           :        

 ُم فً أوله + كسر ما لبل اآلخر( )                ) على وزن فاعل (                                     

 َالحعات :
 كان جمعا) عاملة (، أو  إذا كان اسم الفاعل معرفا بأل ) العامل (، أو منتهٌا بضمٌر ) عامله (، أو بتاء مربوطة  –أ 
 ( ؛ فاعلم أّن ذلن ال ٌؤثر على اسم الفاعل، وٌبمى اسم الفاعل ، عامالت ) عاملون 

 هو ) عامل (.
) مضى :   إذا كان اسم الفاعل منتهٌا بٌاء أصلٌة ونكرة، فعلٌنا أن نحذؾ الٌاء ) لاٍض ( ، وٌجوز أن نبمً الٌاء بشرط أن ٌعّرؾ بأل ) الماضً (. –ب 

 انتهى : منتٍه أو المنتهً (ماٍض أو الماضً / 
 حاالت خاصة ٌجب االنتباه إلٌها : –ج 

  لائل ) األلؾ فً وسط الفعل الثالثً تملب همزة فً اسم الفاعل (.        لال 

  ّرادّ ) التضعٌؾ ٌبمى كما هو فً اسم الفاعل (.        رد 

  عل (.آكل ) الهمزة فً بداٌة الثالثً تملب مدّ فً اسم الفا       أكل 
 

          
 اسم مفعول لفعل ثالثً                اسم مفعول  لفعل ؼٌر ثالثً

 

 نُمشترَ                               مفعول:                     

 
 ) على وزن مفعول (                         ) ُم فً أوله + فتح ما لبل آخره (                            

 مضارع       نبدل ٌاء المضارع            إذا كان الفعل فً أوسطه ألفا، فإننا نتبع المراحل اآلتٌة : ماض     –ب 
 مٌماً.

مبٌع          ٌبٌع              ممول   /  باع             لال             ٌمول  

 إذا كان الفعل مختوما بألؾ؛ فإننا نتبع مراحل مشابهة لما سبك مع إضافة شدة على الحرؾ األخٌر. –ج 
ًّ /  دعا         ٌدعو          حمى        ٌحمً   مدعّو        محم

 :ٖا١َ اتحعَال
ً مناسب (اً ومجرور اً جارشبه جملة ) نضٌؾ السم المفعول فإننا                  إذا كان الفعل الزما       –أ   . ا

 مثل : 
 ( أو فٌه أو به ) مسموط علٌه  الفعل الثالثً ) سمط( الزم؛ لذلن اسم المفعول -
 اجتمع )الزم (؛ لذلن اسم المفعول هو )ُمجتَمع فٌه أو به(. -

 درس : مدروس . أّما اسم المفعول المصوغ من المتعدّي فال نضٌؾ شبه جملة ، مثل :

 لول :أكٌؾ نفرق بٌن الفعل الالزم و المتعدي ؟  ببساطة :  ٚايظؤاٍ

 خطأ ( / اجتمع أٌضا :  هُ عَ لَ خطأ (/ ولع أٌضا )وَ  : هُ طَ مَ الالزم ال ٌمبل الهاء، مثل : سمط ال تمبل الهاء )سَ     -
 خطأ (. : ) اجتمعهُ 

 صحٌح /(   هُ بَ رِ شَ : شرب  )صحٌح  /   ( هُ لَ مَ ٌمبل الهاء، مثل : حمل ٌمبل الهاء ) حَ المتعدي    -
 .... وهكذاصحٌح (  هُ سَ رَ دَ : درس )
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 ايٛصٕ األِٖ ٚاألنجش ػٝٛعّا ٖٛ ) فعٌٝ ( ، َجٌ : نبري ، نجري ، ػشٜف ، ععِٝ ...
 فَِطن    ُصْلب     َشْهم    بََطل     َجواد     اع ُشج   عظٌم خالد بن الولٌد                : 

 َفِعل     ف ْعل    َفَعل  َفْعل  َعال  َفَعال َفِعيل   ف                                                 

 
 

  ءؽّش ِؤٔضٗ ؽّشا أ+                                       

                                                      (      ألوان + عٌوب + حلٌة) فعالء   فعل      أ                                     

 كحالء –أكحل :  ؽ١ٍخ/  عرجاء -أعرج :  ػ١ٛة/   حمراء –أحمر : ٌٛاْ أ

 

 ؾٝطْ َػْطؾبْ  ِؤٔضٗ ػَ +                                              

 فْعلىَفْعالن                                              
 

 : 

 

 .  )حفظ (معطاء َحِذر،  والمؤمن ؼفور ؼّفار رحٌمهللا 

 

 

 ِمفعال  َفِعل فعول فّعال  فعيل       

فِعل ( ؟ المبالؽة تتشكل من الفعل المتعدي، وهذا ما ٌمٌزها عن الصفة  –كٌؾ نفرق بٌن المبالؽة والصفة المشبّهة فً الوزنٌن ) فعٌل   َالحع١

 المشبهة التً تتشكل من الالزم.

  فَِعل( هما وزنان مشتركان بٌن المبالؽة والصفة المشبهة. وللتفرٌك بٌنهما نعٌد كل منهما للفعل الذي تشكل منه . -فالوزن  ) فعٌل  

 فعل الزم؛ لذلن نمول : ) كبٌر ( صفة مشبهة.كبٌر : فعلها ) كبر (، وهو  أَج١ً :

 سمٌع : فعلها )سمع (، وهو فعل متعد؛ لذلن نمول : ) سمٌع  ( صٌؽة مبالؽة.        
 كثٌر : فعلها ) كثر (، وهو فعل الزم؛ لذلن نمول : ) كثٌر ( صفة مشبهة.         

 

 

  ثالثً اسم زمان أو مكان لفعل ؼٌر          و مكان لفعل ثالثً          اسم زمان أ           

 ُمشتَرن                                               َمْسَكن   َمولِع         

 
 له + فتح ما لبل آخره(ل (                                ) ُم فً أوَمفعَ   -) َمفِعل                      

 .لمعرفة الوزن هل هو ) َمْفعَل أو َمْفِعل ( أي بفتح العٌن أو كسرها نعتمد على الفعل المضارع  َالحع١ :

 إذا كانت عٌن الفعل فً المضارع مكسورة فإن العٌن فً وزن ) َمْفِعل ( تكون مكسورة أٌضاً . –أ 
 مجِلس .         ٌجِلس         منِزل .    /   جلس         (    ٌنِزل ) مكسور العٌن        مثل : نزل   

 إذا كانت عٌن الفعل فً المضارع مفتوحة أو مضمومة فإنّنا نضع فتحة على عٌن ) مفعَل ( . -ب
 ملعَب             ٌلعَب              مسبَح        /     لعب          ٌسبَح ) مفتوح العٌن (              سبح   
 مكتَب .           ٌكتُب ) مضموم العٌن (          كتب    

 بالتأكٌد  السؤال المطروح اآلن كٌؾ أفّرق  بٌن  اسمً الزمان والمكان ؟ َالحع١

 ببساطة ألول : إذا كانت الجملة فٌها ما ٌدل على الزمان فهو اسم زمان، وإذا كان فٌها ما ٌدل على المكان فهو اسم مكان.

 :  َجاٍ تٛضٝخٞ

 منِزل : اسم مكان؛ ألن الجملة فٌها ما ٌدل على المكان)عمان (.                           صدٌمً فً عمان   منِزل 
 .منِزل : اسم زمان؛ ألن الجملة فٌها ما ٌدل على الزمان)شتاء (                   األمطار شتاًء     منِزل
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 وؼالبا ٌبدأ ب ) ِم (.  أّي أداة تُستخدم، : 

 ... ِمسطرة –ِمفّن  –ِمعول  –ِممص  –ِمنظار  –ِمطرلة  :أَج١ً

 للم  ... –سٌؾ  –وٌمكن أاّل ٌبدأ ب )ِم (، مثل : فأس 

ٌٓ فعٌٕ مٓما ٜأتٖٞات اطِ اآلي١ َٔ   : ن
 دفع .   –نشر     –لطع   –لعك    –حرث    –طار     –سار  –   ح فت            

 ِمدفع . –ِمنشار  –لّطاعة  –ِملعمة  –ِمحراث  –طٌّارة  –سٌّارة  –الجواب : ِمفتاح 
 

           )هام مكرر في الدورات (  :  
 اسم تفضٌل لفعل ؼٌر ثالثً      اسم تفضٌل لفعل ثالثً                                          

 
 )أكثر + مصدر صرٌح(    على وزن )أفعل (                                                      

 انحدر : أكثر انحداراً /  استخرج : أكثر استخراجاً.  من ؼٌره على العطش .               أصبرالجمل         

) شّر( بمعنى ) أسوأ (،  تكون ) خٌر ( بمعنى )أحسن (،تدّل على ممارنة بٌن طرفٌن  + تعتبران اسمً تفضٌل بشرط أْن  (خٌر وشر)كلمتا  َالحع١ :

 مثل : 
 من المال ) أي العلم أحسن من المال (. خٌرٌ العلم 

 ) أي أسوأ(. من العدّو البعٌدشّر العدَو المرٌب 
 

 ان للفعل الثالثً .أّما إذا لم ٌردا بهذا المعنى فهما مصدران صرٌح
 .     ) الخٌر : مصدر صرٌح (الخٌرمثل : ؼّسان ٌحب عمل 

 ) الشّر : مصدر صرٌح ( . الشرّ هو ٌمٌل بطباعه إلى        

 لد ٌُطلب السؤال اآلتً : حدد عناصر المفاضلة .عٓاصش املفاض١ً :  

 المفّضل علٌه . –اسم التفضٌل  –المفّضل وهً : 

 ى من الباطل .الحّك ألو : َجٌ 

  
 المفّضل علٌه .  اسم التفضٌل    المفّضل    

عضٜضٟ ايطايب

إٌنػحضوركػػاضدورةػاضطصٌثغظػاضتيػُتطَػدػسيػاضطراصزػاضتيػأتذٌرفػباضتدرغسػسغؼاػغداردكػرضىػادتطادةػوسؼمػ
حصولػرضىػأرضىػاضطالطاتػ،رضطًاػأٌنػاضدوراتػصّضؼاػػصٌلػطاػدردتهػخاللػاضغصلػبطرغػظػدؼضظػوطبدطظػوتؤٌعضكػضض

ػدتصونػبادتخدامػػػ)ػاضداتاػذوػ(ػوعيػتدتخدمػألولػطٌرةػسيػاضططضصظػػسيػاضدوراتػاضتطضغطٌغظػػ.
ػ.ػ22تبدأػاضدوراتػػسيػػطظتصفػذؼرػػ

ػوتذطلػاضػواردػواضطروضػواضتطبغرػواألدئضظػاضطػترحظػ.ػنػسػطػغتؼاػغوطصونػطٌدتو
ػراصزػطذصورةػسيػاضصغحظػاضثاظغظػسيػبداغظػاضصورسػػ.أدطاءػاضط

 اضطذاعدة.ػسيػغومػطنػاألغامػدغطٌرػذرغطػحغاتكػأطامػرغظغكػسحاولػأْنػتجطضهػغدتحٌق
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 استخرج من النص .                       -ب  صػ المصدر الصرٌح من الفعل ...                         -أ 

 السؤال بصٌؽتٌن : علٌه لصرٌح ٌرد المصدر ا عضٜضٟ ايطايب :

 

 صؼ املصذس ايصشٜح َٔ ايفعٌ ايجالثٞ أٚ غري ايجالثٞ.  -أ  
 فأسهل طرٌمة هً االستعانة بعبارة ) لام بعملٌة ال ...( ، مثل :

 : وصل : لام بعملٌة الوصول فالمصدر هو وصول / درس : دراسة . ايفعٌ ايجالثٞ

 م : تمدٌم / وّصى : توصٌة / دافع : مدافعة أو ِدفاع / ألام : إلامة .: أرسل : إرسال / لدّ  ايفعٌ ايشباعٞ

 تاللً .ال: اجتمع : اجتماع / تراَجع : تراُجع / تاللى :  ايفعٌ ارتُاطٞ

ٓٞ  : استخرج : استخراج .  ايفعٌ ايظذاط

 

ة أكبر فً استخراج المصدر من النص؛ لذلن وضعت وهنا ٌجد الطالب صعوب اطتدشج َٔ ايٓص َصذسّا صشحيّا يفعٌ ثالثٞ أٚ سباعٞ أٚ ...  -ب 

 لكل حالة  مفتاحاً لكشؾ المصدر .
 

  ًّ اسم ٌمبل لبله عبارة ) عملٌة ال ( + فعله ثالث

ًّ ) حرث( فهو مصدر لف ًّ .الحراثة : اسم ٌمبل عبارة عملٌة الحراثة + فعلة ثالث  عل ثالث

 وكذلن المتل ، النجاح ...
 

 َجاٍ : اطتدشج َصادس األفعاٍ ايجالث١ٓٝ يف ايٓص اآلتٞ :
 

حمة والوفاء والبُعد عن الكِذب والؽَْدرجَ م ، والش  الكرَ ب)لٌل ألعرابً : بم ٌسود الرجل فٌكم ؟ لال :  ْدق والر  والعَْطؾ  ،اعة ، ومالزمة الّصِ
 جانب ذي الحاجة الملهوؾ( على الصؽٌر ، والولوؾ إلى

َجاعة – الَكَرم اإلجاب١ : دق – الشَّ حمة – الصِّ  .الوقوف  – الَعْطف – الَغْدر – الَكِذب  -الُبْعد  – الوفاء – الرَّ
 

 فٌسبون .  

 تكون األوزان : صال() وِ  تستخدمه اسمها وباعتبار منالحظ أّن هذه العبارات تستخدم فً مولع الفٌسبون، 
 وصال         تعلٌك           مشاركة         إعجاب                                    
 إفعال          تفعٌل            ُمفاعلة               فِعال                            

 
 : ان ) إطالة التهدئة ( حالتان خاّصتٌضاؾ لألوزان السابمة َالحع١ : 

        (الحظ ما ٌمٌّزها أنها تبدأ ب ) إ ( وتنتهً ب ) ة (  )     ( إفالةوزنها )    :  ، إمالة، إعانة  إلالة إطالة ، 

 (الحظ ما ٌمٌّزها أنّها تبدأ ب ) ت ( وتنتهً ب ) ة ( )   وزنها )تفِعلة (  : ، تحِلٌة ٌة توِص توِطئة ،  تهِدئة ،
 

 .إظدــــانػزضىأػػشدػتغػدك ظػضدــــانزّض
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 اطتدشج املصادس ايشباع١ٝ ايٛاسد٠ يف ادت١ًُ اآلت١ٝ :     : َجاٍ
 إّن إكرام و تبجٌل الوالدٌن ٌعنً  مواصلة  الزٌارة و اللماء  بهما .

 الجواب : المصادر الرباعٌة : إكرام ) إفعال ( + تبجٌل ) تفعٌل (+ مواصلة ) مفاعلة (+ لماء ) فِعال (.
 

 

 أعٌاد .  

 الحظ أنّه فً األعٌاد ٌموم النّاس بتبادل التهانً واالحترام 
 

 و االحترام                      انً                       الته           تبادُل                                     
 
 
   ٔٔ= رلم   ألؾ فً أوله + ألؾ ما لبل اآلخر            + ٌاء فً آخره ) ت ( فً أوله    ) ت (فً أوله + ضم ما لبل اآلخر    نبحث عن: 

 اطتدشج املصادس ارتُاط١ٓٝ ايٛاسد٠ يف  ايعباس٠ اآلت١ٝ :
 التعاُمل الَحَسُن ٌعبر عن ارتماء فً أخاللن .

                                                                                       التعاُمل ، ارتماء .
 

 ٌبدأ ب ) است ( + ألؾ ما لبل اآلخر . 

 استخراج مصدر للفعل استخرج /  استعمال مصدر للفعل استعمل. َجٌ

ًّ َالحع١ :   أٌضا، ولكنه نادر االستعمال. هنان الوزن) افعٌعال(  مصدر لفعل سداس

 الفعل اعشوشب / اخشٌشان : مصدر الفعل اخشوشن .اعشٌشاب : مصدر 
 

استخرج من النص 

 صناعٌّة . 

 .رؼٕٟ ؽّت اٌٛغٓ اٌٛغ١ّٕخِضً : اسم + ٌّة  ) لٌس صفة لما لبله(، و ايتٛضٝح :
 

 .استخرج من النص  

  : 

ًّ خالدٌ   .األردنٌّةوٌدرس فً الجامعة  ،أردن
 

ّٞ اٌّزوش)        (  ٠ىْٛ صفخ ٌّب لجٍٗ) ثؾشغ أْ  (اعُ + ٠ّخاٌّؤٔش)    )دْٚ ؽشٚغ (   (اعُ + 

  

 ) ثؾشغ أْ ٠ىْٛ صفخ ٌّب لجٍٗ (ٛة ٌٍّؤٔش : اعُ + ٠ّخ االعُ إٌّغ ايتٛضٝح :

ّٞ  االعُ إٌّغٛة ٌٍّزوش :                   ) ثال ؽشٚغ (   اعُ + 

 : فّش ق ث١ٓ اٌّصذس اٌصٕبػٟ، ٚاالعُ إٌّغٛة :َجاٍ

ّٟ ) ألٔٗ ١ٌظ   اٌغب١ٍّ٘خ٠ؾبسة   اإلعالَ  (. صفخ. اٌغب١ٍ٘خ : ِصذس صٕبػ

 (. صفخ. اٌغب١ٍ٘خ : اعُ ِٕغٛة ) ألٔٗ  ب١ٍّ٘خاٌغاٌضأس ِٓ اٌؼبداد 

ّٟ ػٍّه ٘زا  ّٞ (ٚغٕ ّٟ : اعُ ِٕغٛة ) ألٔٗ اعُ +   .             ٚغٕ
 

 

 

 

 

 

 

 أرطغتػبالػطػابلػسإٌنػاضضهػغرزشكػبالػتوّشعػ.ػإذاػ
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هات اسم المّرة من الفعل ...   

سم مّرة لفعل ثالثً                                     اسم مّرة لفعل ؼٌر ثالثًا                 
 

 َحْملَة                                                        االنطاللة            

 ة على وزن ) فَْعلَة (                                      مصدر صرٌح +          

ًّ : لتل : لَتْلَة  /   وصل : َوْصلَة    َجٌ  من الفعل الثالث

ًّ :  ارتجؾ : ارتجاؾ + ة = ارتجافة  /  اندفع : اندفاع + ة =                                        اندفاعةمن الفعل ؼٌر الثالث

 : ١َالحع

 ر المّرة كلمة )واحدة ( .إذا تشابه المصدر الصرٌح مع مصدر المّرة فإنّنا نضٌؾ لمصد  

 الصرٌح : دَْعَوة .           الصرٌح : َرْحَمة .                       دعا              مثل : رحم

 المّرة :   دَْعَوة واحدة .           المّرة : َرْحَمة واحدة .                                                

 الصرٌح : إفادة .               الصرٌح : استمالة .                       أفاد             استمال

 المّرة : إفادة واحدة .                ة .                       المّرة : استمالة واحد                    

 نها ترد فً االمتحان الوزاري:ورد فً المضاٌا اللؽوٌّة مجموعة من األفعال، فٌرجى االنتباه؛ أل َالحع١ :

 ) ولٌس دهشة واحدة ألّن المصدر الصرٌح دهشاً (  دهش : دَْهَشة

 . ألال : إلالة واحدة . / ارتبط : ارتباطة / نهل : نَْهلَة / رحم : رحمة واحدة

 

     مصدراً مؤوالً .ج من النص استخر -أ :  

 حّول المصدر المؤول إلى صرٌح أو العكس . –ب                                                   
 أعرب المصدر المؤول الوارد فً الجملة اآلتٌة ...   - ج                                                 

ِٕ املصذس املؤٍٚ :    .أن نجحتسرنً /  أن تنجحٌسرنً                           أٚ َاضٕ+ فعٌ َطاسع أ

ٍٛٓ املصذس  املؤٍٚ إىل صشٜح   . ح
 " وأن تصوموا خٌٌر لكم " 

 لتحوٌل المصدر المؤول ) أن تصوموا( إلى مصدر صرٌح :
 لٌة ) الصوم ( أو ) الصٌام ( نحذؾ ) أْن ( + نستخرج المصدر الصرٌح من الفعل ) تصوموا ( فٌكون عم

 فالجواب: صوم أو صومن أو صٌام أو صٌامن ) كله صحٌح ( 
 

ٍٛٓ املصذس ايصشٜح إىل َؤٍٚ .  ح
 الصبر مفتاح الفرج .

 إذا طُِلب تحوٌل المصدر الصرٌح ) الصبر ( إلى مصدر مؤول :
 نضع ) أْن ( + الفعل المضارع من المصدر = أْن تصبر .

 نموم بما ٌأتً :  ،إعراب المصدر المؤول إذا طلب 

 فٌكون إعراب المصدر الصرٌح هو إعراب المصدر المؤول نفسه .                 ونعربه    نضع مصدراً صرٌحاً مكان المؤول
 
ً المؤول نضع مكان )   أن تنجحمثل : ٌسرنً      .ل فً محل رفع فاعلالمصدر المؤو : لذلن نمول ؛)فاعل( نجاحن ٌسّرنً         ( صرٌحا

 المصدر المؤول بعد األفعال المنتهٌة ب ) نً ( ، مثل : )ٌسعدنً ، ٌسّرنً ، ٌعجبنً ( ٌعرب فاعالً  اْتب٘ :

 مثل : ٌعجبنً أن  تتفوق. 
 أن تتفوق : فً محل رفع فاعل .
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 لك أى ترتقي ّقــحي 1ٗٔ
 

ً المؤول نضع مكان مثل  : علمت أنّن صادق )و   .المصدر المؤول فً محل نصب مفعول به: ذلن نمول ل؛مفعول به(صدلن )علمت          (صرٌحا
 

 جار ومجرور فً بداٌة الجملة  + مصدر مؤول         المصدر المؤول = مبتدأ مؤخر.اْتب٘ : 

ْْ خٍمىُ ِٓ رشاة"لال تعالى :   "ٚ ِٓ آ٠برٗ أ
 المصدر المؤول : )أن خلمكم ( فً محل رفع مبتدأ مؤخر .

 .ٌمكن أن تكتبها على ورلة جانبٌةفالمراحل أّما  ؛أن تضع الجواب النهائً ٌكفًف ،لهذه المراحل  داعً فً االمتحان ال َالحع١
 

 املشتقات األشئلة الوزارية املتعّلقة باملصادر و 

 اقشأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘ :
ا العلم التطبٌمً؛ فإّن آثاره واضحة فً المجتمعات البشرٌة. فلوال العلم لظل الناس " ال منصؾ الٌوم ٌستطٌع أن ٌنكر فضل العلم، وال سٌّم

ضالٌن، ٌسٌطر علٌهم الوهم، ولوال جهود العلماء ما ُعرفت أسرار الكون، ولوال الكشوؾ العلمٌة ما ظهرت هذه المخترعات التً أفاءت على 
اختراع وفائدته. ولكّن هذا الوجه المشرق للعلم لد ٌشّوهه أعداء البشرٌة باستؽالل  اإلنسانٌة الراحة والسعادة، فكل جهد علمً ونتٌجته، وكل

  الكشوؾ العلمٌة فً التدمٌر، واسترلاق الشعوب".
 بٝٓٔ املع٢ٓ ايصشيف يهٌ َٔ املؼتكات اآلت١ٝ، ايٛاسد٠ يف ايٓص:  -1

 استرلاق  -المخترعات            -التطبٌمً           -منصؾ          -

 

  املصذس املؤٍٚ ايٛاسد يف ادت١ًُ اآلت١ٝ : )ال َٓصف ايّٝٛ ٜظتطٝع إٔ ٜٓهش فطٌ ايعًِ( يف ستٌ: -2

 نصب مفعول به.          د. رفع خبر ال النافٌة للجنس.  -ج           رفع فاعل .                ب. نصب صفة.  . أ
 

  اقشأ ايٓص اآلتٞ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘:

".... إّن عدم ترشٌد استعمال الماء ٌزٌد من حجم المشكلة؛ حٌث ٌصبح الماء المستعمل ملوثًا حٌن خروجه من مصدره، ونتساءل هل هذا 
 الممدار من الماء نستعمله حمٌمه؟ هل نحن بحاجة إلى أن نبمً صنبور الماء مفتوًحا ٌصب الماء، ونحن نؽسل أٌدٌنا ؟ " 

  اطتدشج َٔ ايٓص: -1

 ، اسم آلة.  راً صرٌحاً لفعل ثالثً، اسم فاعل لفعل ؼٌر ثالثً، اسم مفعول لفعل ثالثًمصد

 َا َٛقع املصذس املؤٍٚ )إٔ ْبكٞ( َٔ اإلعشاب، حظب ٚسٚدٙ يف ايٓص؟ -2

 اقشأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘ : 

أّما بعدُ، فإّن للنّاس نفرةٌ عن ٌسلطانهم، فاحذر أْن تدركنا ضؽائن  – عنهما رضً هللا –" كتب الفاروق عمر إلى أبً موسى األشعرّي 

 محمولة، فألم الحدود، وباشر ما تراه مناسباً من أمور المسلمٌن، وافتح بابن لهم؛ فإنّما أنـــــت رجٌل منهم، لكن هللا جعلن من أثمل

 المسلمٌن ِحْمالً". 

 اطتدشج َٔ ايٓٓص:  -1

 اسم تفضٌل -مصدراً مؤّوالً              ج -ب        اسم مفعول  -أ 
 

 ُصؼ َٔ ايفعٌ )فتح( اطِ آي١.  -2
 

 .ولاضغدػاضتيػتظؼضكػرظدػتطثركػأصدقػطنػأضفػغدػتصاسحكػرظدػاضوص
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 لك أى ترتقي ّقــحي 1٘ٔ
 

 اقشأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘ : -أ 
م رجل ُمنِح ماالً وسلطاناً، لكنّه ال " إّن الَسعادة الحمٌمٌّة ال تكمُن فً كنز األموال وال فً السلطة والجاه، وال فً كثرة التنمل والتِّرحال. فك

 ٌتذوق طعم الحٌاة وال ٌحّص بجمالها، وكم من رجل كان فً صحراء تائهاً فأضحت صحراؤه جّنة بعد أْن تمّرب إلى خالمه". 
 اطتدشج َٔ ايٓص:  -1

 اسماً منسوباً  -مصدراً مؤوالً           ج -اسم فاعل             ب
 

 اطِ َفعٍٛ.  ُصؼ َٔ ايفعٌ )َٓح( -2
ٞٓ َٔ ايفعٌ )ثكب(:  -3  اطِ اآلي١ ايكٝاط

 ِمثمب  -ُمثمب             د -ثالب              ج -مثْمب          ب -أ 

 اقشأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘ :

ٌرٌدُ استخراج ما عندن بالَمَلك، وال ٌُعاملَن بالمكِر ، وتعرؾ "الكتاب هو الجلٌُس الذي ال ٌطرٌن، والصدٌك الذي ال ٌؽرٌن، والصاحُب الذي ال 

اُغ نهارهم، وأصحاُب الفكاهات ساعات لٌلهم".   به فً شهر، ما ال تعرفُه من أفواه الرجال فً دهر، والكتاُب افضل ما ٌُْمطٌع به الفُر 

 اطتدشج َٔ ايٓٓص :  -1

 دًرا لفعل ؼٌر ثالثً    مص -اسم تفضٌل   ج -اسم فاعل لفعل ثالثً    ب -أ

 صؼ َٔ ايفعٌ )ْؼش( اطِ آي١. -2

 اطِ املفعٍٛ َٔ ايفعٌ )أتكٔ( ٖٛ:  -3

 ُمتْمَن -متمون            د -متٌمن            ج -متمن            ب -أ 

 اقشأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘ :

ًّ بن أبً طالب: ما بال أبً ال ًّ لال: امضوا بنا إلٌه، فأتاه فهنأه فمال: "لال عل عباس لم ٌحضر؟ فمالوا: لد ُوِلدَ له مولود. فلما صلّى عل

 شكرُت الواهب، وبورن لن فً الموهوب، فأمر به فأُخِرَج إلٌه ، وحنَّكهُ ودعا له ... وهذا من ُحسِن ُخلمه". 

 اسم مفعول.  اطتدشج َٔ ايٓٓص: -1

 ص٢ًٓ" صؼ اطِ َهإ َٔ ايفعٌ " -2

 املع٢ٓ ايصشيف يه١ًُ "املشٜش٠" يف مج١ً "ٜتخًُٕٛ ايتبعات املشٜش٠ عٓذ اإلُٖاٍ" ٖٛ: -3

 صفة مشبهة  -صٌؽة مبالؽة       د -اسم مفعول      ج -اسم تفضٌل      ب -أ

 ن١ًُ "ايعشب١ٓٝ" يف مج١ً "ايعشب١ٓٝ يػ١ أٌٖ ادت١ٓٓ":  -4

 مصدر هٌئة  -ر صناعً     دمصد -مصدر صرٌح    ج -مصدر مّرة     ب -أ 
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 لك أى ترتقي ّقــحي 1ٙٔ
 

 اقشأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘ :

، ح مٌد "لال أحدهم ٌصؾ صدٌمه: هــو مّمن ٌثمل مٌزان ودّه، وٌُْحصؾ مٌثاق عهده، هو كرٌم العهد، صحٌح العَمـــد، سلٌم الّصْدر فً الودِّ

دَر، هو مّمن ال تدوم المداه  نة فً عرصات للبه، وعلى فُرص اإلخاء مواظب والنجح معمود فً نواصً آرائه". الِورد والص 

 اطتدشج َٔ ايٓٓص:  -1

 اسم مفعول لفعل ثالثً  -اسم فاعل لفعل ؼٌر ثالثً    ج -اسم آلة         ب -أ 

ٍٚٓ يف مج١ً )املشض َٔ ػأْ٘ إٔ ٜٗذٓد ب١ٝٓ اجملتُع( إىل َصذس صشٜح َع ضبط -2  اذتشف األخري. حٍٛ املصذس املؤ

ٛٔسد ٚايٖصَذس( ٖٞ:  -3  ايصف١ املؼب١ٗ يف عباس٠ )ٖٛ محٝذ اي

 الّصدر  -الورد         د -حمٌد           ج -هو           ب -أ

 اقشأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘ :
ى المسلمان بسٌفٌهما فــالماتُل والممتول فً النار، للت: ٌا رسول هللا، هذا الماتل، فما باُل )لال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو خٌر المائلٌن: إذا التم

 الممتول؟ فمال: إنّه كان حرًٌصا على لتل أخٌه(. 
 اطتدشج َٔ ايٓٓص:  -1

ًّ        د -ج  صفة مشبّهة  -ب        اسم مفعول        -أ  .مصدًرا لفعل ثالث -اسم فاعل لفعل ؼٌر ثالث ًّ 

 اقشأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘ : -أ 
ن )سمعنً أحدهم وأنا أشتكً بعض ما ؼّمنً، فأخذ بٌدي ولال: ٌا أخً، إٌّان والّشكوى إلى ؼٌر هللا، فإنّه ال ٌخلو َمن تشكو إلٌه أن ٌكو

ا ٌشمت بن. انظر إلى عٌنً ه ذه، فو هللا ما أبصرت بها شٌئًا منذ أعوام، وما أخبرُت أحدًا ؼٌرن، إنّما صدٌمًا ٌحزن علٌن وال ٌنفعن، أو عدو 
 أشكو حزنً إلى هللا فإنّه أكرم مسؤول(. 

 اسم مفعول لفعل ثالثً .اطتدشج َٔ ايٓٓص:  -1

 جا٤ت ن١ًُ )ايعشب١ٓٝ( يف مج١ً : )ايًػ١ ايعشب١ٓٝ يػ١ ايكشإٓ ايهشِٜ(:  -2

 صفة مشبهة  -مصدًرا صناعٌّا   د -ا صرًٌحا     جمصدًر -اسًما منسوبًا       ب -أ 

 اقشأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘ :
اَن ٌحسدهُ على الِعْلِم ) الحسدُ من األمراِض المـلبٌّــِة، ولكّل داٍء دواء، وأحسُن دواٍء للحاسد أْن ٌسلَن طرائَك المحسوِد حتّى ٌصٌَر مثلَهُ ، فُإْن ك

 ْلٌتعلّم، أو األدِب فْلٌتأدّْب، وإْن لم ٌفعْل فمد مأل للبَهُ ؼًٌظا ولهًرا(. ف
 اطتدشج َٔ ايٓٓص:  -1

 اسم تفضٌل -هـ    مصدًرا مؤّوالً  -اسم مفعول                   ج -اسم فاعل                   ب -أ 

2-  : )ّٔ  ن١ًُ )َس١َٝ( يف مج١ً )ُسٖب َس١ََٕٝ َٔ غرٔي سا

ًّ     د -مصدر هٌئة     ج -مصدر صرٌح    ب -أ   مصدر مّرة   -مصدر صناع

 .ظػضطواصضظػاضطرغقجبارٌغإؼاػبطضػاضطظططغاتػشادغظػوضصّظ
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 لك أى ترتقي ّقــحي 17ٔ
 

 اقشأ ايٓص اآلتٞ ،ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘ : -أ 

ما تحتاُجهُ من  ثرَ )للحدٌمِة المنزلٌِّة الُمنس مة لٌمتها، فهً تعكُس جماَل الَمْنزِل الذي تُحٌُط به، وتُكمل جماَل التصمٌم، وهً توفُّر لألسرِة أك

  للٌلٍة(.خضاٍر وفواكهَ وأزهاٍر بكلفٍة 

 اطتدشج َٔ ايٓٓص:  -1

ًّ          ج -اسًما منسوبًا        ب -أ  اسم مكان  -اسم مفعول لفعل ؼٌر ثالث

ًّ                                هـ -د  اسم تفضٌل  -مصدًرا صرًٌحا لفعل ؼٌر ثالث

 ٌ )تعهُع(.  ُصِؼ اطِ ايفاعٌ َٔ ايفع -2

 اقشأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘ : -أ 

هللِا، وعدتُن التوّكَل  )لاَل لمماُن البنِه : إّن الدنٌا بحٌر عرٌٌض ، لد هلَن فٌه األّولون واآلخروَن، فُكْن أحرَص الناِس على أْن تجعَل سفٌنتَن تَْموى

 نجوَت فبرحمِة هللِا، وإْن هلكَت فبذنوبِن(.  علٌه وزادَن العمَل الصالَح، فإنْ 

 اطتدشج َٔ ايٓٓص:  -1

.     -أ  ًّ  اسم تفضٌل.     -بمصدًرا لفعل ؼٌر ثالث

2-  .ّٓ ِٕ جتٌ( املدٛط حتت٘ يف ايٓٓص إىل َصذس صشٜح َع ايطبط ايتا ٍٚٓ )أ ٍٛٓ املصذس املؤ  ح

 َا املع٢ٓ ايصشيٓف يه١ًُ )عشٜض( ايٛاسد٠ يف ايٓٓص؟  -3

ََٚقف(:  -4  اطِ املهإ َٔ ايفعٌ )

 ولفَة  -َمولوؾ         -مولِؾ       -والِؾ        -

 ( : ايف١ْٓٝٓٛع ايه١ًُ املدطٛط حتتٗا يف عباس٠ )ُأعجبُت بايًٛح١  -5

ًّ        -صفة مشبّهة         -مصدر صرٌح         اسم منسوب -مصدر صناع

 

ِٓ أجب عٔ ،اقشأ ايٓص اآلتٞ  األط١ً٦ اييت تًٝ٘ : ث
اآلخرٌن، ولْد  )كٌؾ ٌنسى كثٌٌر من الناِس، وهم فً نِعَمِة الحٌاِة، ما فٌه ؼٌُرهم ِمن بُؤٍس وشماٍء، فكأن السعادةً الحمٌمةَ عندهم إنكاُر أتعابِ 

 أصبح ذلن دافِعًا لهم لٌتكّبروا علٌهم تصؽًٌرا ِمن شأنِهم( 

 اطتدشج َٔ ايٓٓص:  -1

ًّ      اسم فاعل من ف -أ ًّ  -جاسًما منسوبًا                    -بعل ثالث  مصدًرا صرًٌحا لفعل ؼٌر ثالث

ٍٚٓ املدطٛط حتت٘ إىل َصذس صشٜح يف مج١ً:  -2 ٍٛٓ املصذس املؤ  ح

 بٌئة المجتمع(.   أّن ٌَهدّد)المرُض ِمن شأنِه 
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 لك أى ترتقي ّقــحي 11ٔ
 

ِٓ أجب عٔ عُا ًٜٝ٘ :  اقشأ ايٓص اآلتٞ، ث
علوها ون، وهللِا ال أعرُؾ لكْم بابًا فً اإلحساِن تنفذون منه إلى عفِو هللِا ورحمتِه أوسَع من باِب اإلحساِن إلى المرأِة، علِّموها لتج)أٌُّها الُمحِسن

 مدرسةً ٌتعل ُم فٌها أوالدُكم لبَل المدرسِة، وٌتربّى فً حجِرها المستمبُل العظٌُم للوطِن(. 
 

 اطتدشج َٔ ايٓٓص:  -1

ًّ     بمصدًرا  -أ   ًّ     ج -لفعل ؼٌر ثالث  صفة مشبّهة         -د     اسم تفضٌل  -اسم فاعل لفعل ؼٌر ثالث

ُٓا ًٜٝ٘ : ِٓ أجب ع  اقشأ ايٓص اآلتٞ، ث
ا. وفً األزمنِة االخٌرِة تعّرضُت لهجماٍت )تُعَدُّ اللؽةُ العربٌّةُ من أبرِز اللؽاِت العالمٌِّة؛ فمد َحباها هللاُ بالعدٌِد من الخصائِص التً زادتها لّوةَ وثباتً 

تٌعاِب َمظاهِر شرسٍة من بعِض الفئاِت شّككت فً لدرتِها على ُمواكبَِة العصِر. وبفضِل هللِا ثّم الُمخلصٌَن استطاعت أْن تُثْبَِت لدَرتَها على اس

 الحضارِة، فُكْن دائًما ُمفتِخًرا بها(. 

ًّ      اس -أ          اطتدشج َٔ ايٓٓص: -1  مصدًرا مؤّوالً  -جاسًما منسوبًا        -بم فاعل لفعل خماس

2-  .ّٓ ٍٔ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٔعَبْش نجري٠ْ ، َع ايطبط ايتا  ُصؼ َصذس املٓش٠ َٔ ايفعٌ )َحبا( يف مج١ً "يف ٖجش٠ٔ ايشطٛ

ِٛٔقٔف ايظٝٓاسأت َب -3 ََ ََٛٔقف( يف مج١ً "ٚصًُت إىل   ٓهّشا؟َا املع٢ٓ ايصشيٓف يه١ًُ )

ُٓا ًٜٝ٘ : ِٓ أجب ع  اقشأ ايٓص اآلتٞ، ث
، وسوُء ظّنٍ بالرّبِ. وإٌاكم أْن تكونوا باألحداِث مؽت ّرٌَن؛ فإّنً وهللِا ما سخرُت )لال حكٌٌم: إٌّاكم والجزَع من المصائِب الدنٌوٌِّة؛ فإنه َمْجلَبَة للهّمِ

 هذه الدنٌا َؼَرٌض تتعاوُرهُ السهام . ولكّلِ شًٍء جزاٌء ولد لالوا: كما تَدٌن تُداُن(. من شًٍء إال نََزَل بً أسوأُ منهُ، واإلنساُن فً 
  

ً  -ج          صفة مشبّهة  -باسم فاعل                           -أ   اطتدشج َٔ ايٓٓص: -1 ً  اسما                   منسوبا

ٍٛٓ املصذس ايصشٜح )ادتضع( ايٛاسد٠ يف ايٓص إىل َ -2 ٍٚٓ. ح  صذس َؤ

ّٓ. انتب اطِ املهإ َٔ ايفعٌ )أ -3  عًِ( يف ايعباس٠ "أعًِ إٔ اذتل َٓتصش"، َع ايطبط ايتا

ُٓا ًٜٝ٘ : ِٓ أجب ع  اقشأ ايٓص اآلتٞ، ث
ً إلى المعرفةِ   ً كبٌراً. لَصده طاِلبو الِعلم سعٌا ، ال ِمَن المدِس وحدَها بل ِمن جمٌِع )كان المسجدُ االلصى منذُ المرن األوِل للهجرة َمْعَهداً علمٌا

ِل َمْن  ًُّ شدّادُ بُن أوٍس(. َعل َم فأنحاء اإلسالِم .  وِمْن أَو   ٌه الصحاب

 اسما منسوبا  -جاسم فاعل              -اسم مكان             ب  -أ اطتدشج َٔ ايٓٓص:  -1

 يف االطتعذاد يًُٗشجإ".  انتب ْٛع املؼتل )طٌٜٛ( يف عباس٠ "أَطٝٓا ٚقتا طٜٛاّل -2
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: اسم منسوب         –منصؾ: اسم فاعل        –  ٔ ًّ  استرلاق: مصدر صرٌح –المخترعات: اسم مفعول             –التطبٌم
 
 فً محل نصب مفعول به -ٕ

 

 :االستخراج -ٔ
 .المشكلة : لفعل ؼٌر ثالثًاسم فاعل .            خروج  :  لفعل ثالثً مصدر صرٌح

 . صنبوراسم آلة :        .        مفتوح : اسم مفعول لفعل ثالثً
 
 مولع المصدر المؤول )أن نبمً( فً محل جر.  -ٕ
 

 االستخراج : -ٔ
 اسم التفضٌل: أثمل  -ج                  المصدر المؤّول : أن تدرن  -ب   اسم المفعول : محمولة  -أ

 
 

 مفتاح  -ٕ

 االستخراج :   -ٔ
 االسم المنسوب:  الحمٌمٌّة -ج                       المصدر المؤّول: أْن تمّرب  -ب               اسم فاعل: خالك  -أ
 ممنوح  -ٕ
 د   ِمثْمَب -ٖ

 االستخراج من النّص:  -ٔ

 استخراج  -ج                  أفضل  -ب                صاحب  -أ

 صػ : ِمنشار.  -ٕ

 . د   ُمتْمَن -ٖ

 ُمَصلّى -ٕ                اسم مفعول :  مولود، موهوب .  -ٔ

.  -ج  -ٗ                             صفة مشبهة.  -د  -ٖ ًّ  مصدر صناع

 معمود     -مواظب    ج -مٌزان    ب -أ     االستخراج : -ٔ
 تهدٌدُ  -ٕ

 حمٌد  -ب  -ٖ
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 االستخراج : -ٔ

 لتل  -المسلمان    د -حرٌص    ج -الممتول     ب -أ 

 اسم مفعول لفعل ثالثً : مسؤول -ٔ

 )اسما منسوبا(    -أ  -ٕ

 االستخراج  -ٔ

 مؤّول : أْن ٌسلَن  مصدر - ج        اسم مفعول: المحسود  -ب    اسم فاعل : حاسد/ الحاسد  -أ 

 اسم تفضٌل : أحسن  -د 

 مصدر مّرة   -د -ٕ

 االستخراج :  -ٔ

: المنس مة     -ب         اسم منسوب: المنزلٌّة   -أ ًّ  اسم مكان: المنزل  -ج  اسم مفعول لفعل ؼٌر ثالث

: التصمٌم  -د  ًّ  أكثر اسم تفضٌل:         مصدًرا صرٌحاً لفعل ؼٌر ثالث

 عاِكس  -ٕ

 أحرص -ب                  التوّكل  -أ  -ٔ

 / الضبط التام  َجْعلِ  -ٕ

 صفة مشبّهة  -ٖ

 َمْولِؾ -ٗ

 اسم منسوب  -٘

 

 االستخراج : -ٔ

ًّ : دافِعًا )دافِع(  -أ   اسم منسوب: الحمٌمٌّة  -ب             اسم فاعل من فعل ثالث

: إنكار ، تصؽٌر مصدر صحٌح  -ج ًّ  لفعل ؼٌر ثالث

 تهدٌد  -ٕ

 .بغػغنػادُعػسػطػ،دعشػأرطىػأذاػإابتدمػسضكػربػصرغمػ

 .اضغدػاضتيػتظؼضكػرظدػتطثركػأصدقػطنػأضفػغدػتصاسحكػرظدػاضوصول
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 االستخراج : -ٔ

: اإلحسان  -أ  ًّ  مصدر لفعل ؼٌر ثالث

:  المحسنون )المحسن(.  -ب ًّ  اسم فاعل لفعل ؼٌر ثالث

 اسم تفضٌل: أوسع -ج 

 صفة مشبّهة: العظٌم        -د

 االستخراج :  -ٔ

 ر مفتخًرا أو ُمفت خِ  -أ 

 العربٌة، العالمٌة  -ب

 أن تثبت  -ج 

 َحْبَوة   -ٕ

 اسم مكان  -ٖ

 االستخراج :  -ٔ
 الدنٌوٌّة .  -حكٌم .               ج –.     ب  أو ) المصائب؛ ألّن مفردها مصٌبة (   مؽتّر ) مؽتّرٌن ( –أ 
 . ) أن تجزعوا (  أن تجزع -ٕ
 َمْعلَم . -ٖ

 ستخراج :اال  -ٔ

ًّ )اسًما منسوبًا(                 طالبوا )اسم فاعل(                     المسجد، معهدًا )اسم مكان (   علمًٌّا ، الصحاب

 صفة مشبّهة. -ٕ

ٌمكنكم االستفادة من خالل متابعة صفحتً على الفٌسبون وهً صفحة تفاعلٌة مع الطالب تستطٌعون من 
 –عروض  –واصل معً وطرح األسئلة بشكل مباشر إضافة إلى أنّنً ألوم بتنزٌل أسئلة) لواعد خاللها الت

 تعبٌر  ...( بشكل ٌومً مع حلّها والتعلٌك علٌها .
 https://www.facebook.com/maherarabicتوجٌهً مهارات االتصال        

 https://www.facebook.com/profile.phpالشخصٌة : ماهر أبو بكر  الصفحة

 .جطلأػًازدػأطلػأٌنػدائطاػضدغظاضغصونػػ؛ػاضطدتػبلػططرسظػظطجزػرنػاضذيػجطضظاػضضهػاضحطد

https://www.facebook.com/maherarabic
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 .: اعزخشط ِٓ إٌص   

 .ِٓ اٌز٠ٕٛٓ  االعُ إٌّّٛع٠ؼٕٟ  : ايصشف املُٓٛع َٔ –أ 

َْ ، عٔ ايهظش٠ جيش بايفتخ١ عٛضّا –ب  ب ّّ  .ِضبي : ِشسد ثؼ

َْ : اعُ ِغشٚس ب ّّ  ألٔٗ ِّٕٛع ِٓ اٌصشف . ؛ٚػالِخ عّشٖ اٌفزؾخ ػٛظبً ػٓ اٌىغشح ،ػ

 ، ٠ٚؾًّ :  أحرؾثؾشغ أْ ٠ض٠ذ ػٍٝ صالصخ :  

بْ   أمسا٤ ايبًذإ -ب .(إ١ٌبط  –) عٛسط  األمسا٤ األجٓب١ٝ -أ  ّّ  .دِؾك...( –) ػ
ذ  ،ايٛاسد٠ يف ايكشإٓ األْبٝا٤  ٤أمسا  -ج  ّّ  . ؽؼ١ت( –صبٌؼ  –ِب ػذا ) ِؾ

غ ً : ِض، غبوٓ اٌٛعػ ١ٌظ ِّٕٛػبً ِٓ اٌصشفاعُ اٌؼٍُ األػغّٟ اٌضالصٟ اٌ َالحع١ ْٛ ػ  –) ٌ ْٛ  .(٘ٛد  –ٔ

 :  ٔمٛي ٌٍزجغ١ػ ) ٘بَ (  : 

 ٔغٜٛ ... (  –أعّبء  –فبغّخ  –٠ؼزجش ِّٕٛػبً ِٓ اٌصشف ) عؼبد  ألٔضٝوً اعُ  - أ

 (.أعبِخ .....  –ِؼب٠ٚخ  –ؽّضح  –وً اعُ ٌزوش ٠ٕزٟٙ ثزبء ِشثٛغخ ) ػجبدح   -ة 

 ْٚسد .... –ْٚػذ  –ْٕذ أِضٍخ : ٘،  ٕٗأٞ ٠غٛص ر٠ٕٛ ؛ٚػذَ صشفٗ : اعُ اٌؼٍُ اٌّؤٔش اٌّىْٛ ِٓ صالصخ أؽشف عبوٓ اٌٛعػ ٠غٛص صشفَٗالحع١

 ) ثؾشغ أْ ٠ىْٛ لجً األٌف ٚإٌْٛ صالصخ أؽشف ػٍٝ األلً (

ب عِ  –ؽّغبْ  –ػفّبْ  –ػضّبْ  –ِشٚاْ  –ػذٔبْ  ِّ  بْ ف١ٍظ ِّٕٛػب ِٓ اٌصشف(َٕ غّغبْ ...)أ

   ّْ ْْ رىْٛ فؼالً   ٠ّىٓ اٌىٍّخ ٔفغٙب  : ) ثّؼٕٝ أ  –أوشَ  –٠ؼشة  –: ) ٠ض٠ذ  ِضً ،اعُ ػٍُ ٚأ

  أعؼذ ... ( -أؽّذ  

 ) ٠ض٠ذ ( ٘ٛ اعُ ػٍُ + ٠صٍؼ أْ ٠ىْٛ فؼالً ِعبسػبً . الحغ :

ْ ثبألصً ِٓ وٍّز١ٓ  ّٛ ُّ ِضعزب ِغ ثؼعّٙب  ،٘ٛ اعُ ػٍُ ِى   -ِضً : ث١ذ ٌؾُ ٚاؽذح ،  ٚصبسرب وٍّخص

 إعالَ أثبد  ... –ثؼٍجّه   -ؽعشِٛد  

ش  ) ُفَعٌ ( َّ َعش... –َؽً صُ  –ِضً : ُػ ُِ 

ش وبْ فٟ األصً ػبِش َّ ّْ اعُ ُػ ش ،ِؼٕٝ ِؼذٚي : إ َّ ُّ رؼذ٠ٍٗ ػٍٝ ٚصْ ُػ  .صُ ر

 ػشعبء ( –ؽّشاء (، ٚاٌؼ١ٛة ) أػشط  –: ٟٚ٘ رؾًّ : األٌٛاْ ) أؽّش  ٌ  َؤْج٘ فعال٤أفع – 1

 وؾالء (. –ٚاٌؾ١ٍخ ) أوؾً 

 غعجٝ . –ػطؾٝ /  غعجبْ  –، ِضبي : ػطؾبْ  ِع٢ًَففعالٕ َؤْج٘  – 2

 ) هام (   : 

 عصافٌر (   –لصائد ( أو ثالثة حروؾ أوسطها ٌاء )مصابٌح  –صٌػ منتهى الجموع : بعد األلؾ ٌمع حرفان ) مساجد 
         مص     ا      بٌح                                                                 مس     ا     جد                  

 2        1     2                                                       2       1       3   

 .أؽغٓ –أصغش  –: ٌٍّزوش ) أفؼً (، ِضً : أوجش  

ٝ  –ُصْغَشٜ  –(، ِضً : ُوْجَشٜ  ُفْعَمىٚاٌّؤٔش )                                                َّ  .ُػْظ

 ء  ...ؽؼشا –ػٍّبء  –ث١ذاء  –: صؾشاء  

ّْ ) اء ( صائذر١ٓ ٔ   ٠جمٝ ػٍٝ األلً صالصخ أؽشف أص١ٍخ .مٛي : إرا ؽزفٕب ) اء ( ٌٍزأوذ ِٓ أ

 .ِضً : ػٍّبء : ػٍُ / صؾشاء : صؾش  / ػظّبء : ػظُ 

ب وٍّخ ) عَ  ِّ  ف١ٍغذ ِّٕٛػخ ِٓ اٌصشف؛ ٌٛعٛد ؽشف١ٓ لجً )اء( فّٙب ١ٌغزب صائذر١ٓ .بء ( َّ أ

 .وػاضٌروحػصطدتػِإضىػاضدطاءػػاػُدِسَنػاضجددػسيػاأَلرضػضَطػطنػاضططظوغظػ،ػأعٌموػصاظتػاأَلذغاءػاضطادغظػض
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 : ٚ اييت ٜػفٌ عٓٗا نجري َٔ ايطالب ،املالحع١  األنجش أ١ُٖٝ
 إرا ُغٍت فٟ االِزؾبْ اعزخشاط اعُ ِّٕٛع ِٓ اٌصشف، فؼ١ٍٕب االثزؼبد ػٓ أِش٠ٓ :

ب اٌّغبعذ) ف١ٍغذ ِّٕٛػخ ِٓ اٌصشف؛ ألٔٙب ِؼّشفخ ثأي (، ٚ ِضً : أؽّش ) ِّٕٛع االطِ املعٓشف بأٍ –أ  ِّ ، ِضالً : ِغبعذ ) ِّٕٛػخ ِٓ اٌصشف ( ؛ أ

ب األؽّشِٓ اٌصشف  ِّ  ألٔٗ ِؼّشف ثأي (. ؛) ف١ٍظ ِّٕٛػبً ِٓ اٌصشف (؛ أ

ب  ِغبعذ اٌجالد ) ِغبعذ ٕ٘ب  ٚعًٝٓا إٔ ْبتعذ عٔ االطِ املطاف –ب  ِّ ) أٞ اٌزٞ ٠أرٟ ثؼذٖ ِعبف إ١ٌٗ (، ِضً : ِغبعذ) ِّٕٛػخ ِٓ اٌصشف ( ؛ أ

 ١ٌغذ ِّٕٛػخ ِٓ اٌصشف؛ ألٔٙب ِعبفخ (.

 وبالتالً نستنتج ما ٌأتً : 

 .إرا ُػّشف ثأي  أٚ أظ١ف، فئٔٗ ٌُ ٠ؼذ ِّٕٛػب ِٓ اٌصشف؛ أٞ ٠غش ثبٌىغشح، ١ٌٚظ ثبٌفزؾخ ػٛظبً ػٓ اٌىغشح  االطِ املُٓٛع َٔ ايصشف :

 األشئلة الوزارية املتعّلقة باملنهوع مو الصرف

 املُٓٛع َٔ ايصشف يف مج١ً )إُٖاٍ ايفخص ايطيٓب ي٘ عٛاقب ٚخ١ُٝ( ٖٛ: 

 وخٌمة  -عوالب        د -الفحص       ج -ال           بإهم  -أ 

 

 املُٓٛع َٔ ايٓصشف مٓما ٜأتٞ ٖٛ: 

 طاّلب  -وسائل              د -ألالم               ج -أشجار           ب -أ 

 املُٓٛع َٔ ايصشف مٓما ٜأتٞ ٖٛ : 

 ْعالم         د ُحّراس أ -داَلئِل       ج -َكِلمات     ب -أ 

 عوالب . 

 

 وسائل .

 دالئل . 

                                   

 .ظةػاضظغسػواضحرٌغطدػاضظظرػورٌزخذػطنػاضصػرػثالثاػ:ػُب
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 .                      استخرج من النص –أ 

            لعبارة اآلتٌة :: األوزان مجموعة فً ا مجع ق١ً

 أوجه أطفال وِصبٌة مؽطاة بألنعة.            
 أْفِعلة       ل أْفعَال    فِْعلة   أفعُ              

 أّن ثالثة أوزان تبدأ بهمزة وهذا ما ٌسّهل علٌن مهمة البحث فً النّص .الحغ  

  جبنع القلةاألشئلة الوزارية املتعّلقة 

 ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘: اقشأ 

 ، وتعرؾ "الكتاب هو الجلٌُس الذي ال ٌطرٌن، والصدٌك الذي ال ٌؽرٌن، والصاحُب الذي ال ٌرٌدُ استخراج ما عندن بالَملَك، وال ٌُعاملَن بالمكرِ 

اُغ نهارهم، وأصحاُب الفكاهات ساعات لٌلهم". به فً شهر، ما ال تعرفُه من أفواه الرجال فً دهر، والكتاُب افضل ما ٌُْمطٌع به ال  فُر 

 جمع للة اطتدشج َٔ ايٓٓص :

 إحذ٣ ايهًُات اآلت١ٝ مجع ق١ًٓ : 

 طالب  -جٌوش           د -أرؼفة              ج -مساجد           ب -أ

ِٓ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘:   اقشأ ايٓٓص اآلتٞ، ث

 حدهم وأنا أشتكً بعض ما ؼّمنً، فأخذ بٌدي ولال: ٌا أخً، إٌّان والّشكوى إلى ؼٌر هللا، فإنّه ال ٌخلو َمن تشكو إلٌه أن ٌكون صدٌمًا)سمعنً أ

ا ٌشمت بن. انظر إلى عٌنً هذه، فو هللا ما أبصرت بها شٌئًا منذ أعوام، وما أخبرُت أحدًا ؼٌرن، إنّما  أشكو ٌحزن علٌن وال ٌنفعن، أو عدو 

 حزنً إلى هللا فإنّه أكرم مسؤول(. 

 جمع للة . اطتدشج َٔ ايٓٓص:

ِٓ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘:   اقشأ ايٓٓص اآلتٞ ، ث

دهُ على الِعْلِم اَن ٌحس) الحسدُ من األمراِض المـلبٌّــِة، ولكّل داٍء دواء، وأحسُن دواٍء للحاسد أْن ٌسلَن طرائَك المحسوِد حتّى ٌصٌَر مثلَهُ ، فُإْن ك

 فْلٌتعلّم، أو األدِب فْلٌتأدّْب، وإْن لم ٌفعْل فمد مأل للبَهُ ؼًٌظا ولهًرا(. 

 جمع للّة .     اطتدشج َٔ ايٓٓص:
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ِٓ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘:   اقشأ ايٓٓص اآلتٞ ، ث

الذي تُحٌُط به، وتُكمل جماَل التصمٌم، وهً توفُّر لألسرِة أكثَر ما تحتاُجهُ من  )للحدٌمِة المنزلٌِّة الُمنس مة لٌمتها، فهً تعكُس جماَل الَمْنزلِ  

 خضاٍر وفواكهَ وأزهاٍر بكلفٍة للٌلٍة(. 

 جمع للة   اطتدشج َٔ ايٓٓص:

 آِذن  -مأذون       -ِمئذنة       -أذُن         -        َفشد ن١ًُ )َآرٕ(: 

 تٞ ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘: اقشأ ايٓٓص اآل

اآلخرٌن، ولْد  )كٌؾ ٌنسى كثٌٌر من الناِس، وهم فً نِعَمِة الحٌاِة، ما فٌه ؼٌُرهم ِمن بُؤٍس وشماٍء، فكأن السعادةً الحمٌمةَ عندهم إنكاُر أتعابِ 

 أصبح ذلن دافِعًا لهم لٌتكّبروا علٌهم تصؽًٌرا ِمن شأنِهم( 

 ة .جمع للْ   اطتدشج َٔ ايٓٓص:

 اقشأ ايٓٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘:          

ِة، علِّموها )أٌُّها الُمحِسنون، وهللِا ال أعرُؾ لكْم بابًا فً اإلحساِن تنفذون منه إلى عفِو هللِا ورحمتِه أوسَع من باِب اإلحساِن إلى المرأ

 لمدرسِة، وٌتربّى فً حجِرها المستمبُل العظٌُم للوطِن(. ٌتعل ُم فٌها أوالدُكم لبَل امدرسةً لتجعلوها 

 جمع للّة .    اطتدشج َٔ ايٓٓص:

ِٓ ُٓا ًٜٝ٘أجب  اقشأ ايٓص اآلتٞ، ث  : ع

فً األزمنِة االخٌرِة تعّرضُت )تُعَدُّ اللؽةُ العربٌّةُ من أبرِز اللؽاِت العالمٌِّة؛ فمد َحباها هللاُ بالعدٌِد من الخصائِص التً زادتها لّوةَ وثباتًا. و 

ا على استٌعاِب لهجماٍت شرسٍة من بعِض الفئاِت شّككت فً لدرتِها على ُمواكَبِة العصِر. وبفضِل هللِا ثّم الُمخلصٌَن استطاعت أْن تُثْبَِت لدَرتَه

 َمظاهِر الحضارِة، فُكْن دائًما ُمفتِخًرا بها(. 

 جمع للّة .  اطتدشج َٔ ايٓص :

 ِٓ ُٓا ًٜٝ٘ أجب  اقشأ ايٓص اآلتٞ ، ث  :ع

وحدَها بل ِمن جمٌعِ )كان المسجدُ االلصى منذُ المرن األوِل للهجرة َمْعَهداً علمٌاً كبٌراً. لَصده طاِلبو الِعلم سعٌاً إلى المعرفِة، ال ِمَن المدِس 

ًُّ شدّادُ بُن  ِل َمْن َعل َم فٌه الصحاب  أوٍس(. أنحاء اإلسالِم .  وِمْن أَو 

 جمع للّة .  ٔ ايٓص :    اطتدشج َ
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 أفواه، أصحاب .

 مساجد 

 أعوام .   

 األمراض.      

 أزهار .

 ئذنة .مِ 

 أتعاب .        

 أوالد .

 األزمنة .

 .أنحاء  

 

 

 

 

 

 

 

 .غصظطوظؼاػاضبطضػغبحثػرنػاضدطادةػوآخرون
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  اٌٛاسد فٟ اٌغٍّخ ا٢ر١خ ...؟ ) (اٌّغزفبد ثبٌض٠بدح فٟ اٌفؼً  ِب اٌّؼٕٝ   -أ  

 

 ٖزا املطًٛب حظب َا ٚسد يف ايهتاب املكشس .
 

: 

 ؽذٚس اٌفؼً . : رؼٕٟ وضشح ٚاملبايػ١ ايتهجري

ف ؽٛي اٌىؼجخ /   ّٛ  ٠مٍّت هللا ا١ًٌٍ ٚإٌٙبس . لّطغ األخؾبة ) أٞ لّطغ األخؾبة ٌمطغ وض١شح (/ وّغش اٌضعبط / غ
 

 .اٌّؾبسوخ:  

                                              رصبفؼ إٌبط / رصبسع األٚالد .، ِضً : أٚ أوضش  رذي ػٍٝ اٌّؾبسوخ ث١ٓ غشف١ٓ طشٜك١ نؼف٘ :
 

 

 

 اٌطٍت   

  : ثّؼٕٝ غٍت، ِضً : اعزغفش اٌّؤِٓ سثّٗ ) أٞ غٍت اٌّغفشح ( / اعزفُٙ اٌطبٌت ػٓ اٌّغأٌخ ايطًب

 .) غٍت اٌفُٙ (

                                                                  

 علقة مبعاني السيادة األشئلة الوزارية املت

 املع٢ٓ املظتفاد َٔ ايضٜاد٠ يف ايفعٌ )اطتػفش( يف مج١ً: )اطتػفشُت اهلل( : 

 المبالؽة -التّدرٌج                 د -التكلّؾ         ج -الطلّب          ب -أ

 مج١ً: )تظابل ادتٓٛد يف ايذفاع عٔ ايٛطٔ(: املع٢ٓ املظتفاد َٔ ايٓضٜاد٠ يف ايفعٌ )تظابل( يف 

 المبالؽة -المشاركة          د -التدرٌج          ج -التكثٌر          ب -أ 

٘ٔ(؟  َٔٔ َعًُٓ َٕ ايطايُب  َٕ( يف مج١ً )اطتأر  َا املع٢ٓ ايزٟ أفادت٘ ايضٜاد٠ يف ايفعٌ )اطتأر

ِٔ َا املع٢ٓ ايزٟ ٜفٝذٙ حشف ايض ََ  ٍٔ ٖٚ ِٔ َأ َٔ َِٜاد٠ يف ايفعٌ )عًِٓ( املدطٛط حتت٘ يف ايعباس٠ )ٚ ُٔ إٔٚغ( ؟ َعًٖ ٞٗ ػٓذاُد ب  فٝ٘ ايصخاب

 .ةدطنػاضدطاػصمضصيػتططغصمػحّػػ؛ػؼاػطنػاضتغاؤلرطوعاػحّػأاضحغاةػجطغضظػوضصنػ
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 الطلب .

 المشاركة .

 الطلب .

 التكثٌر أو المبالؽة .

       

 فٟ اٌغٍّخ ا٢ر١خ ... ؟ ) (ِب اٌّؼٕٝ اٌزٞ أفبدٖ ؽشف اٌغش  

 

 ،ِضً :  صِٓ ِٓ +:  ابتذا٤ ايػا١ٜ ايضَا١ْٝ –1

 ثذا٠خ اٌذساعخ ِٓ اٌصجبػ (أٞ  دسعذ ِٓ اٌصجبػ إٌٝ اٌّغبء ) 

 ِضً : عبفشد ِٓ ػّبْ إٌٝ إسثذ.،   ِىبِْٓ + : ابتذا٤ ايػا١ٜ املها١ْٝ – 2

 ثذا٠خ اٌغفش ِٓ ػّبْ (أٞ ) 

 . أٔفْك ِٓ ِبٌه ) ثؼط ِبٌه (   -أوٍذ ِٓ اٌطؼبَ ) ثؼط اٌطؼبَ (  ِضً :  ِٓ = ثؼط، :  ايتبعٝض – 3

 

ّٞ ) ِؾغٛط  ػٍٝ = فٛق:  االطتعال٤ اذتكٝكٞ  (، ِضً : اٌمٍُ ػٍٝ اٌطبٌٚخ .ِبد

( ه ػٍٝ سأعٟ) ِؼٕٛٞ (، ِضً : فعٍ ػٍٝ = فٛق :   االطتعال٤ اجملاصٟ ّٞ  .) اٌفعً أِش ِؼٕٛ
 

 

  :، نالُٖا صخٝح (ايضَا١ْٝ أٚ املها١ْٝ  أٚ ) ايعشف١ٓٝ مبع٢ٓ يف 
 ذ ثبٌج١ذ؛ ) أٞ دسعذ فٟ اٌج١ذ ( ، عٙشٔب ثبٌؾذ٠مخ .اٌجبء + ِىبْ = ظشف١خ ِىب١ٔخ ، ِضً  : دسع 

 ، عبفشٔب ثبٌصجبػ  ؛ أٞ دسعذ فٟ ا١ًٌٍ ِضً : دسعذ ثب١ًٌٍ+ صِٓ = ظشف١خ صِب١ٔخ ، ٌجبء ا
 

 
 .ضغهإاضظروفػضضوصولػػػطنػغدعػبصدقػخضفػعدسهػتداظدهػصٌل
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األشئلة الوزارية املتعّلقة بأحرف اجلّر

 املع٢ٓ ايزٟ أفادٙ حشف ادتش )ع٢ً( يف مج١ً : )ٜكّٛ بٓكًٓا ع٢ً ظٗشٙ( : 

 المجاوزة  -االستعالء المجازّي                         ب -أ
ًّ  -ب  المصاحبة  -د                          االستعالء الحمٌم

 املع٢ٓ ايزٟ أفادٙ حشف ادتٓش )َٔ( يف مج١ً: )ٖٓذ َٔ أٚا٥ٌ ايطايبات يف املذسط١(: 

 الظرفٌّة -ابتداء الؽاٌة      د -انتهاء الؽالٌة    ج -التبعٌض       ب -أ

 األط١ً٦ اييت تًٝ٘: اقشأ ايٓٓص اآلتٞ، ثِ أجب عٔ 

، ح مٌد "لال أحدهم ٌصؾ صدٌمه: هــو مّمن ٌثمل مٌزان ودّه، وٌُْحصؾ مٌثاق عهده، هو كرٌم العهد، صحٌح العَمـــد، سلٌم الّصْدر فً الودِّ

دَر، هو مّمن ال تدوم المداهنة فً عرصات للبه، وعلى فُرص اإلخاء مواظب والنجح معمود فً نواصً آرائ  ه". الِورد والص 

 االستعالء  حرفًاً ٌفٌد   اطتدشج َٔ ايٓٓص:

 ٌُ َا املع٢ٓ املظتفاد َٔ حشف ادتٓش )يف( ايٛاسد يف قٍٛ ايشطٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ : إرا ايتك٢ املظًُإ بظٝفُٝٗا فــايكات

 ٚاملكتٍٛ يف ايٓاس (

ٌُ حكٝبَت٘ ع٢ً ظٗشٙ(:  املع٢ٓ ايزٟ أفادٙ حشف ادتٓش )ع٢ً( يف مج١ً )سأُٜت ُٓٓذا حيُ  ست

 زائدة للتوكٌد -االستعالء المجازّي        -المجاوزة     -االستعالء الحمٌمً      -

َٔٔ أٚا٥ٌ ايفا٥ضٜٔ(.  بٝٓٔ املع٢ٓ ايزٟ أفادٙ حشف ادتش )َٔ( املدطٛط حتت٘ يف ج١ًُ : )نُٓت 

ُٓإ(؟  َا املع٢ٓ ايزٟ أفادٙ حشف ادتٓش ٌٓ ايطايُب دساطَت٘ بع  )ايبا٤( يف مج١ً )أنُ

 شاربػاضحغاةػضنػغظصدرػرضىػصخرةػاضغأسػثقػأٌن
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 ًّ  االستعالء الحمٌم

 التبعٌض .

 على .                   

 الظرفٌة المكانٌة .

 االستعالء الحمٌمً     

 التبعٌض .

 بمعنى فً( أو    الظرفٌّة المكانٌّة )

                   

 ؟الحرؾ المخطوط تحته فً الجملة اآلتٌة ... ما نوع

  

 .+ تفٌد النهً ) الطلب ( + تجزم   -ؼالبا –ٌأتً بعدها مضارع مبدوء بتاء  ْا١ٖٝ : – 1

 ال تكذْب / ال تؽدْر / ال تهملوا ...

 + ال تؤثر فً الفعل .  -ؼالبا  –ٌأتً بعدها مضارع مبدوء بحرؾ ؼٌر التاء  ْاف١ٝ : – 2

 ال أحبُّ الؽدر / ال ٌموُت الحّك / ال نهمُل دروسنا .

 تمع بٌن اسمٌن وتنفً ما بعدهاعطف :  – 3

 أحّب االجتهاد ال الكسل .

 .ة الجملة + ٌمع بعدها اسم منصوبتمع فً بداٌ ْاف١ٝ يًجٓع : – 4

 ال أحدَ . –ال رٌَب  –ال شن   –ال بدّ 
 بعد السؤال .حشف جٛاب :  – 5

 هل وصل أبون ؟ الجواب : ال

 تكون مكّررة .ال املؤٓنذ٠ :   -6

 أحّب الؽدر . ال   تهمل   /   ال  الال 
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 = ؽشف رؾم١ك أٚ رٛو١ذ ، ِضً : لذ ٔغؼ / لذ ٚصً . قذ + فعٌ َاض - 1

 = ؽشف رؾى١ه، ِضً : لذ ٠ٕغؼ / لذ ٠صً . قذ + فعٌ َطاسع - 2

 

 حرؾ جّر شبٌه بالزائد . -ٔ
  ٌجّر بعدها النكرات . – ٕ
 لجملة .ٌفٌد التملٌل أو التكثٌر حسب سٌاق ا -ٖ

 ُرّب مجتهٍد نجح فً االمتحان ) تكثٌر (
 ُرب  مهمٍل نجح فً االمتحان ) تملٌل ( 

 إذا اتصلت بها ) ما ( فتكون ) ما ( زائدة كافّة، مثل :  – ٗ
 ) ما : زائدة كافّة ( ربّما أسافر ؼداً .

 السم بعدها ٌكون مجروراً .وتُكشؾ بأن ا (ُربّ )تسّمى واو  عنها واو  وٌحّل بدالً ) ُرب  ( لد تُحذؾ  -٘
 لٌٍل كموج البحر أرخى سدولهو

ًّ بأنواع الهموم لٌبتلً .                  عل
 

 

ب٢ً . –ال  –ْعِ  –أجٌ 
 

، فتكون ) ( أي تخالؾ المعدود  1إلى   ٖألنّها تُعامل معاملة األعداد ) من عًٌٓ تأْٝح ن١ًُ) بطع١ ( يف تشنٝب ) بطع١ أػٗش ( 

 بضعة : مؤنث / أشهر : مذّكر (

 

 ) َربٚى ( 

استخدام كلمة ) مبرون ( خاطئ؛ ألنّها مأخوذة من ) برن ( بمعنى أناخ وألام ، والصحٌح ) مبارن (؛ ألنها من ) بارن ( 
 بمعنى الخٌر والبركة .

 

 .عًٌٓ حزف أيف ) اب١ٓ ( يف ) ٜا ب١ٓ ( 

 ألن ها ولعت منادى .
 

 

 

    

 

 

 .تغصغرػدضبيػ+ػجؼدػصبغرػ=ػظتغجظػأشلػطنػاضطتوشع

  .تغصغرػإغجابيػ+ػجؼدػشضغلػ=ػظتغجظػأصبرػطنػاضطتوشعػ
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 احلروف ألشئلة الوزارية املتعّلقة بأنواعا

 ن١ًُ )ْعِ( يف اآل١ٜ ايهشمي١ "فٌٗ ٚجذمت َا عٛد سبهِ حكّا قايٛا ْعِ" ٖٞ حشف: 

 استئناؾ  -عطؾ                د -جواب               ج -جر                   ب -أ

 ٓاغ باي١ُُٝٓ(: ْٛع )ال ( يف مج١ً: ) ال تظَع بني اي

 زائدة -افٌة للجنس             دن -ناهٌة          ج -نافٌة           ب -أ

ُٔ يف نٓض األَٛاٍ( ؟   َا ْٛع )ال( يف عباس٠ : )إٕ ايٓظعاد٠ اذتكٝك١ٝ ال تهُ

 اقشأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ االط١ً٦ اييت تًٝ٘:   

ًّ بن أبً طالب ًّ لال: امضوا بنا إلٌه، فأتاه فهنأه فمال: "لال عل : ما بال أبً العباس لم ٌحضر؟ فمالوا: لد ُوِلدَ له مولود. فلما صلّى عل

 شكرُت الواهب، وبورن لن فً الموهوب، فأمر به فأُخِرَج إلٌه ، وحنَّكهُ ودعا له ... وهذا من ُحسِن ُخلمه". 

  حرفًا ٌفٌد التحمٌك .   اطتدشج َٔ ايٓٓص: -1

 ُٜكاٍ خطأ يف املٓاطبات ايٓظعٝذ٠: "َربٚى" َا ايصٛاب؟  -2

 املذا١ٖٓ يف عشصات قًب٘(؟ َا ْٛع )ال( يف مج١ً )ٖٛ مٓمٔ ال تذّٚ

 )ال( يف مج١ً : )أَتٓا ُتخٓب ايٓظالّ ال اذتشب ( أفادت: 

 النهً  -نس     دنافٌة للج -النفً والجزم         ج -العطؾ             ب -أ

ُ٘( ؟  كذَا املع٢ٓ ايزٟ أفادٙ اذتشف)قذ( يف مج١ً )فــ -1  َأل قًَب

 حشف ادتٛاب مٓما ٜأتٞ ٖٛ:  -2

 لّنْ  -لَْم                   د -َكاّل                  ج -ما               ب -أ 

  ادت١ًُ اييت تفٝذ فكٗا )قذ( َع٢ٓ ايتخكٝل ٖٞ:

 ُت فً االمتحان لد نجح -لد نلتمً بعد فراٍق       د -جلد اشتري ساعة جدٌدة       -ب         لد أسافُر ؼدًا 
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 لك أى ترتقي ّقــحي ٖٕٔ
 

ِٓ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘:   اقشأ ايٓٓص اآلتٞ، ث

الناِس على أْن تجعَل سفٌنتَن تَْموى هللِا، وعدتُن  )لاَل لمماُن البنِه : إّن الدنٌا بحٌر عرٌٌض ، لد هلَن فٌه األّولون واآلخروَن، فُكْن أحرصَ 

 التوّكَل علٌه وزادَن العمَل الصالَح، فإْن نجوَت فبرحمِة هللِا، وإْن هلكَت فبذنوبِن(. 

 حرفاً ٌفٌد التحمٌك.   اطتدشج َٔ ايٓٓص:

 اقشأ ايٓٓص اآلتٞ ثِ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘: 

ناِس، وهم فً نِعَمِة الحٌاِة، ما فٌه ؼٌُرهم ِمن بُؤٍس وشماٍء، فكأن السعادةً الحمٌمةَ عندهم إنكاُر أتعاِب اآلخرٌن، )كٌؾ ٌنسى كثٌٌر من ال

 ولْد أصبح ذلن دافًِعا لهم لٌتكبّروا علٌهم تصؽًٌرا ِمن شأنِهم( 

ً  اطتدشج َٔ ايٓٓص:  ٌفٌد التحمٌك  حرفا

َُٓتٓا حت َّ ال اذَتِشَب(؟ َا ْٛع )ال( يف مج١ً )أ  ٗب ايظال

 جواب .

 ناهٌة

 نافٌة .

 مبارن . -ٕ                          لد . -ٔ

 نافٌة .

 العطؾ.

 كاّل .   -ٕحرؾ تحمٌك .            -ٔ
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 لك أى ترتقي ّقــحي ٕٗٔ
 

 فً االمتحانُت لد نجح

 لد .  

 .لد 

 حرؾ عطؾ .

 : لماذا رسمت الهمزة بهذه الصورة ؟ 

 :: 

 نذكر حركتها وحركة ما لبلها.

 َؤال : مفتوحة وما لبلها مضموم .: سُ  َجٌ

 ُسئِل : مكسورة وما لبلها مضموم .         
 ٌْسأَل : مفتوحة وما لبلها ساكن .        

                      

 : لماذا رسمت الهمزة بهذه الصورة ؟ 

 :: 

 نذكر حركة ما لبلها فمط .

 ما لبلها مكسور .متطّرفة : شاطئ :  َجٌ

 ما لبلها مضموم .متطّرفة تباطؤ :          
 ما لبلها مفتوح .متطّرفة ٌَشأ :         
 ما لبلها ساكن .متطّرفة :  ، سماء دْؾء        

  ( ب اهلنسةاملتعّلقة   األشئلة الوزارية

 ٠ ع٢ً ْرب٠ يف ن١ًُ )ايكا٥ًني(؟َا طبب نتاب١ اهلُض

 َا طبب نتاب١ اهلُض٠ ع٢ً ْرب٠ يف ن١ًُ )طشا٥ل( ؟ 

 .خرىأةػهػطٌررحػاضذيػالػظتطضمػطظهػظدتحّػاضج
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 لك أى ترتقي ّقــحي ٕ٘ٔ
 

 

 ،  أو ألنّها مكسورة .مكسورة  وما لبلها ساكن 

 ،  أو ألنّها مكسورة .مكسورة  وما لبلها ساكن 

 

                             

  : 

 ِب اٌٛصْ اٌصشفٟ ٌىٍّخ ... ؟  

 . ْطع ادتزس ْٚطع َكابً٘ ) فعٌ ( ثِ ْطٝف بك١ٝ اذتشٚف إىل ايٛصٕ 

 ما الوزن الصرفً لكلمة )مشارؾ ( ؟
 ٔأخز عزس اٌىٍّخ ، ٚٔعغ ِمبثٍٗ ٚصْ )  فؼً ( .  – 1

 سف : عزس٘ب       ػ       س      فِؾب

 ف       ع       ي                            

 

 : ٔع١ف اٌؾشٚف اٌجبل١خ  إٌٝ اٌٛصْ    – 2

 ػ س ف              َ  ػ ا  س  ف  

 ف  ع  ي             َ  ف ا  ع   ي = ِفبػً .  

 

 خ  .:  ٔؾزف ِٓ اٌٛصْ أٞ ؽشف ِؾزٚف ِٓ اٌىٍّخ اٌّطٍٛث اْتب٘

َصف        َٚ  ؽزفٕب )ٚ( ِٓ ) ٚصف ( ِٚب ٠مبثٍٙب )ف(ِٓ ا١ٌّضاْ. .     ِصف                      ِضً : ِصف : عزس٘ب 

 ِػً                فَؼًَ                                          

: ١َٓ  َالحعات ٖا
 ة الورود فً االمتحان .ٌمكن أن ٌكون الجذر رباعٌا ) فَْعلَل (، وهو حالة نادر – ٔ

 . َزْلَزل ( وزنها فَْعلَل –َعْسَكر  –دَْحَرج  –) بَْعثَر 
 
 (، مثل :  تالكلمات التً ثانٌها تاء مشدّدة أو دال مشدّدة ٌبدأ وزنها ب) اف – ٕ

 فتعل / اتّفك : افتعل .ا:  ادّخر/  افتعلتّصل : ااتّحاد : افتعال / اتّساق : افتعال / 
 
 اآلتٌة وزنها ) علة ( : ) صلة / هبة  /  صفة  /  عظة / ثمة / سمة / جهة  (.الكلمات  - ٖ
 
 الكلمات التً تبدأ ب ) ان + ت  ( ٌبدأ وزنها ب ) افت ( – ٗ

 انتصر : افتعل / انتفع : افتعل / انتفض : افتعل . مثل :
 أّما الكلمات التً تبدأ ب ) ان + ؼٌر التاء ( ٌبدأ وزنها ب ) انؾ (

 : انفعل / انمطع : انفعل / انصرؾ : انفعل / اندفع : انفعل .انكسر 

 ايهًُات اييت ُطًٔب ٚصْٗا يف ايكطاٜا ايًػ١ٜٛ ٖٚٞ ٖا١َ ْعشّا يتهشاسٖا يف ايذٚسات ايٛصاس١ٜ :: ٖزٙ  
 االختصاص  : االْفتِعَال                                  المجتمعات : الُمْفتَعَالت     

 فِْعلَة                                      الوراثٌّة :    الِفعَاِلٌ ة .         نعمة : 
 : ٌُطلب عادةً المٌزان الصرفً مع الضبط التاّم  . اْتب٘

 بهػدوىػاضضهػ.ػإذاػأرادػشضبكػاضحٌبػسضنػتجدػأحدًاػجدغرًا
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 لك أى ترتقي ّقــحي ٕٙٔ
 

 األشئلة الوزارية املتعلقة بامليساى الصريف
 

 ايٛصٕ ايصشيف ايصخٝح يه١ًُ )اْتصش( ٖٛ: 

 اْفعَل                         د. اْفعَلَل   -ج           ب. اْنفَعَلَ             اْفتَعََل           -أ 

 ايٛصٕ ايصشيف يه١ًُ )ٖٓذط١( ٖٛ: 

 فلعلة -فعللة            د -مفعلة           ج -مفعللة            ب -أ 

 اختصاص(: ايٛصٕ ايصشيٓف يه١ًُ )

 افتعالل -افعالل            د -افتعال.            ج -انفعال         ب -أ

 ايٛصٕ ايٓصشيٓف يه١ًُ )زتتُعات(: 

 مفعالت -متفعالت          د -مفتعالت          ج -منفعالت        ب -أ 

 طبٌٝ سٓبو باذته١ُ ٚاملٛعع١ اذتظ١ٓ" ٖٛ:  ايٛصٕ ايصشيف يه١ًُ "ادُع" يف قٛي٘ تعاىل: "ادُع إىل

 اعل -اعفل                د -افع              ج -فعل              ب - أ

 ايٛصٕ ايصشيف يه١ًُ )االْتؼاس( ٖٛ:  

 الفعال  -المفعال       د -اإلفعال         ج -االفتعال      ب -أ

 ٛ: ايٛصٕ ايصشيف يه١ًُ )مس١( ٖ

 فعلة -علة               د -فلة                 ج -فعل               ب -أ

 ايٛصٕ ايصشيٓف يه١ًُ )ايٛساث١ٓٝ( ٖٛ: 

 الفعلٌّة   -الفالٌّة               د -الفعّلة              ج -الفعالٌّة          ب -أ

َُِهتَظبات(:   ايٛصٕ ايصشيٓف يه١ًُ )

 ُمْفعَلاَلت -ُمتَْفِعالت      -ُمْفعاَلت      -ُمفتعالت       -
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 لك أى ترتقي ّقــحي 7ٕٔ
 

١َُ( ايٛاسد٠ يف ايٓٓص َع ايطبط ايتاّ.   ٔصٕ ن١ًُ )ْٔع

  

.ّٓ ٕٓ ايهجرُي َٔ املشتفعات( َع ايطبط ايتا  انتب ايٛصٕ ايصشيٓف يه١ًُ )املشتفعات( يف مج١ً )يف األسد
   

ّٓ. ا ٍٔ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٔعَبْش نجري٠ّ:، َع ايطبط ايتا  نتب ايٛصٕ ايصشيٓف يه١ًُ )ٖجش٠( يف مج١ً "يف ٖجش٠ٔ ايٓشطٛ

   

 انتب ايٛصٕ ايصشيٓف يه١ًُ )َباد٨( يف ايعباس٠ "يإلْظإ املظتكِٝ َباد٨ ال ٜٓخشف عٓٗا"، َع ايطبط ايتاّ. 

   

       

 ؟ع األسلوب المستخدم  فً جملة ...: ما نو 

 : ٌبدأ بأداة نداء ) ٌا ، أٌا ، أْي ، أ ... (. أطًٛب ايٓذا٤ - 1

 ًّ ، اعمل صالحاً / ٌا أٌّها النّاس .مثل : ٌا خالدُ ، ادرْس بجدّ / أْي بن

 : باستخدام أداة من أدوات االستفهام )أ ، هل ، َمن ، ما ، ماذا ، متى ، أٌن ، كٌؾ ، أّي (، وٌنتهً بعالمة الترلٌم ) ؟ (ٛب االطتفٗاّ أطً –2

 مثل : هل سافر أخون ؟ / كٌؾ حالن ؟ / ما الخبر ؟

 : باستخدام أداة من أدوات النفً ) لٌس، ما ، ال ،  لن ...(: ٌكون  ايٓفٞأطًٛب  –3

 لٌس الحّك مهزوماً / ال إله إال هللا / ما تؽٌّب أحدٌ .
 : باستخدام إحدى أدوات الشرط ، وخاصة ) إْن، أّما ، َمن، ما ...( : ٌكون  ايؼشطأطًٛب  – 4

 إْن تزرع خٌراً تحصدْه . 
 " فأّما الٌتٌم فال تمهر "

 " وما تفعلوا من خٌٍر تجدوه عند هللا  " 

 فعل أمر، مثل : اعمْل بإخالٍص /  بادْر بالسالم دائما .: ٌبدأ ب أطًٛب أَش – 5

ِٓ أجب عٔ األط١ً٦ اييت تًٝ٘:   اقشأ ايٓٓص اآلتٞ، ث

أْن تجعَل سفٌنتَن تَْموى هللِا، وعدتُن التوّكَل  )لاَل لمماُن البنِه : إّن الدنٌا بحٌر عرٌٌض ، لد هلَن فٌه األّولون واآلخروَن، فُكْن أحرَص الناِس على

 علٌه وزادَن العمَل الصالَح، فإْن نجوَت فبرحمِة هللِا، وإْن هلكَت فبذنوبِن(. 

 سلوب شرط.أ  اطتدشج َٔ ايٓٓص:

 

 إن هلكت فبذنوبن –إن نجوت فبرحمة هللا 
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 لك أى ترتقي ّقــحي 1ٕٔ
 

ٌٓ دٚس٠ ٚصاس١ٜٓ  ( )  ٜشد يف ن

 صل اللؽوي ؟ أو ما المادة اللؽوٌة ؟ما الجذر اللؽوي ؟ أو ما األ   

 نضع الماضً الثالثً بال ألؾ وبال ضبط .  

عّغ / . ) ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ اٌغزس سثبػ١ب ٌىٕٗ ٔبدٌس (، ِضً : رشاعغ : سعغ /  اعزّغ : ثبٌؾشوبد ٔشد اٌىٍّخ إٌٝ ِبض صالصٟ ِّٙب وبٔذ غ٠ٍٛخ ٚثال ظجػ  –أ 

 اعزخشط : خشط.

 

 

 ٔشد األٌف إٌٝ أصٍٙب إرا ٚعذد فٟ اٌغزس )ػٓ غش٠ك اٌّعبسع (. –ة 

 س ٘ٛ ) لٛي (.ِضً : ألٛاي : لبي ) ف١ٙب أٌف (، ٔؼ١ذ األٌف إٌٝ أصٍٙب ػٓ غش٠ك اٌّعبسع  )لبي : ٠مٛي (، ٠زج١ٓ ٌٕب أْ األٌف أصٍٙب ٚاٚ؛ ف١ىْٛ اٌغز

 ٔؼ١ذ األٌف إٌٝ أصٍٙب ػٓ غش٠ك اٌّعبسع ) ثبع : ٠ج١غ(، ٠زج١ٓ ٌٕب أْ األٌف أصٍٙب ٠بء؛ ف١ىْٛ اٌغزس )ث١غ (. ٚ ِضً : ِج١ؼبد : ثبع ) ف١ٙب أٌف (

 

 )غجؼب فٟ االِزؾبْ ال داػٟ ٌىً ٘زٖ اٌّشاؽً ػٍٝ اٌٛسلخ؛ ف١ىفٟ أْ رعغ اٌغٛاة إٌٙبئٟ (

 َالحعات ٖا١َ حٍٛ ادتزس ايًػٟٛ : 
 ٌٍؾصٛي ػٍٝ اٌغزس اٌٍغٛٞ : ٠ّىٓ االعزؼبٔخ ثبٌطش٠مخ ا٢ر١خ - 1

ُّ ٔأخز األؽشف اٌّمبثٍخ ي ) فؼً (.  ٔعغ ا١ٌّضاْ اٌصشفٟ ٌٍىٍّخ اٌّطٍٛثخ، ص

 ) فؼً (  ٠مبثٍٙب )عجؼ(.                                                            ِغبثؼ : ٚصٔٙب ِفبػً      ِضً :   

 ) فؼً ( ٠مبثٍٙب ) ؽىً (.                               ٚ ِضً : ِؾىالد ٚصٔٙب ) ِفؼالد ( 

     ٠ىزت اٌغزس ثال  ظجػ  ثبٌؾشوبد . –2

 ثؼذ ) اعذ ( . -غبٌجب  -اٌىٍّبد اٌزٟ رجذأ ة ) اعذ ( ٠جذأ عزس٘ب  –3

  ِضً : اعزخشط : خشط  / اعزؼًّ : ػًّ .

ّْ ) ط ( ِٓ أصً اٌىٍّخ .اْتب٘   : اعزالَ : ٚصٔٙب افزؼبي؛ أل

 ىٍّبد اٌزٟ صب١ٔٙب ربء ِؾذدح ٠جذأ عزس٘ب ثؾشف ) اٌٛاٚ ( .اٌ –4

 ِضً : ارّصبي : ٚصً / ارّؾبد : ٚؽذ / ارّؼبظ : ٚػع / ارّىبي : ٚوً / ارّغبق : ٚعك .

 أزجٗ : ارّخبر : عزس٘ب )أخز( .

 .فٟ اٌغزسأصً ا١ٌبء ٚاٚا   -غبٌجب  -اٌىٍّبد اٌزٟ رجذأ ة ) وغشح + ٠بء ( ٠ىْٛ  –5

١ ِِ ١ؼبد : ٚػذ ِضً :  ِِ ١الد : ٌٚذ /  ِِ ١شاس : ٚسس  /  ِِ  / ١ِمبد : ٚلذ.ضاْ : ٚصْ / 

 ثٛاٚ .  -غبٌجب  - ، ٠صً ...٠جذأ عزس٘ب ٓ ( ِضً : ٠صف، ٠شس، ٠ؼذ، ٠مفاألفؼبي اٌّؤٌفخ ِٓ ) ٞ + ؽشف١ – 6

 ٟٚ٘ : ٚصف ، ٚسس ، ٚػذ ، ٚلف ، ٚصً .

صٍخ، ٘جخ، صمخ، عّخ، عٙخ... ٠جذأ عزس٘ب ثٛاٚ ٟٚ٘ ثبٌزشر١ت : ٚصف، ٚصً، ٚ٘ت، ٚصك، ٚعُ، اٌىٍّبد اٌّؤٌفخ ِٓ ) ؽشف١ٓ + ح (، ِضً : صفخ،  – 7

 ٚعٗ.

 سدّ ... ( ٠مجً ثبٌزعؼ١ف أٚ ثفه اٌزعؼ١ف. –ِذّ  –اٌغزس اٌّعؼف ) ؽذّ  –8

 ؽذّ أٚ ؽذد / سدّ أٚ سدد / ِذّ أٚ ِذد ... ٚ٘ىزا  ) والّ٘ب صؾ١ؼ (.

 ٚسدرب فٟ عٛسح فبغش . ه نادر ولم ٌرد وزارٌاً ، ٌمكنن االهتمام بكلمتٌن لد ٌكون الجذر رباعٌاً ، لكنّ   - 9

 لط١ّش : لطّش .                    غشاث١ت : غشثت .     

 . مة بالجذر اللؽوي وما بعدها مذكورة بالتفصٌل فً لسم المهاراتاألسئلة الوزارٌة المتعلّ  َالحع١ :

                 

 أنػتططيػصدغػًاػوردةػسيػحغاتهػخغًرػطنػباشظػوردػرضىػشبرهػػ             



 9000909770                       تاذ ماير أبو بكر األش                    

 

 لك أى ترتقي ّقــحي 1ٕٔ
 

       

 

 ِب ػالِخ اٌزشل١ُ إٌّبعجخ اٌزٟ رٛظغ ِىبْ إٌغّخ ؟

 : رٛظغ فٟ اٌّٛاظغ ا٢ر١خ :ايٓكط١ ) . ( – 1

ًّ ٚدّي .فٟ ٔٙب٠خ اٌغٍّخ اٌزبِخ اٌّؼٕٝ اٌزٟ ال والَ ثؼذ٘ب، ِضً : خ١ش اٌىالَ  –أ   ِب ل

 ربِخ اٌّؼٕٝ ، ٚعبء ثؼذ٘ب عٍّخ ال ػاللخ ٌٙب ثبٌّؼٕٝ اٌغبثك.فٟ ٔٙب٠خ عٍّخ  –ة 

 ِضً : أؽشلذ اٌؾّظ . إسظبء إٌبط غب٠خٌ ال رُذسن .

 :  رٛظغ فٟ اٌّٛاظغ ا٢ر١خ :ايفاص١ً ) ،(   -2

 ثؼذ إٌذاء، ِضً : ٠ب ثٕٟ ، ادسط ع١ذاً .  -أ 

 غبٌت ِٙزٌة ، ٚال ٠ىزة فٟ والِٗ .بْ رفصالْ ث١ٓ اٌغًّ، ِضً : دمحم لجً اٌٛاٚ ٚاٌفبء اٌٍز -ة 

 لبي رؼبٌٝ : " إّّٔب إٌٙىُ إٌٗ ٚاؽذ، فًٙ أٔزُ ِغٍّْٛ ؟" 

ّٓ ثغذٍّ  ث١ٓ اٌمغُ ٚعٛاثٗ، -ط   .ِضبي : ٚهللا ، ألدسع

 : رمؼبْ فٟ اٌّٛاظغ ا٢ر١خ :ايٓكطتإ ايشأطٝتإ ) : (  -3

 ) عأي ، أعبة ، ٔبدٜ ... (، ِضً : لبي اٌّؼٍُ : اٌؼٍُ ٌٔٛس. ثؼذ اٌمٛي ِٚب ؽبثٙٗ :  -أ 

 اٌىٍّخ : اعُ أٚ فؼً أٚ ؽشف . لجً أعضاء اٌزمغ١ُ، ِضً :  -ة 

 ثؼذ وٍّزٟ ِضبي أٚ ِضً ، ِضً : اٌفؼً اٌّعبسع ِشفٛع ، ِضً : ٠ىزُت. –ط 

 اٌفبصٍخ إٌّمٛغخ ) ؛ ( :  رمغ ث١ٓ عٍّز١ٓ إؽذاّ٘ب عجت ٌألخشٜ . –4

 ٍخ : اٌطبٌت اعزٙذ فٟ دساعزٗ ؛ فىبْ األٚي ػٍٝ سفبلٗ .أِض

 أخفك أخٛن فٟ االِزؾبْ ؛ ألٔٗ ٌُ ٠ذسط .

ّْ ، ٌزٌه ، ٌزا ، إر   ، ثغ١خ ، الَ اٌزؼ١ًٍ .ِٚٓ األدٚاد اٌزٟ رغجمٙب اٌفبصٍخ إٌّمٛغخ ػبدح : أل

 :  رمغ ثؼذ اٌغؤاي .عال١َ االطتفٗاّ ) ؟ ( – 5

 الِزؾبْ ؟ .ِضً : ِب اعّه ؟  / ِزٝ ا

 :  رمغ ثؼذ وً عٍّخ ف١ٙب رؼغت .عال١َ ايتعجب ) ! ( – 6

 ِضً : ِب أعًّ اٌشث١غ ! / هلل دّسٖ ! /  عجؾبْ هللا ! 

 : رمغ أٚي ٚآخش اٌغٍّخ اٌّؼزشظخ .( -  -ايؼشط١ املعرتض١ )  – 7

 : " اٌذ٠ٓ إٌص١ؾخ " . -صٍٝ هللا ػٍٟ ٚعٍُ  –ِضً : لبي إٌجٟ 

 خ١ٍفخ ػبدال . –سظٟ هللا ػٕٗ  –بة وبْ ػّش ثٓ اٌخط

 ؽىّخ ( –ؽذ٠ش –: رمغ ؽٛي اٌىالَ إٌّمٛي ) آ٠خ عال١َ ايتٓصٝص ) " " ( – 8

 ِضً : لبي رؼبٌٝ : " لً ٘ٛ هللا أؽذ ".

 : " اٌذ٠ٓ اٌّؼبٍِخ " . -ملسو هيلع هللا ىلص  -لبي 

 

 

 

أطولػ،ػاضصداشظػعيػأنػتبػىػرضىػاضطؼدػحتىػوإنػطاضتػػضغدتػاضصداشظػاضبػاءػطعػاضصدغقػوشتًا
  .شصرتاضطداساتػأوػ



 9000909770                       تاذ ماير أبو بكر األش                    

 

 لك أى ترتقي ّقــحي ٕٕٓ
 

ً اعزخشط ِٓ إٌص  :   . أثذ٠ؼ١   ) ِؾّغٕبً(  ٌٛٔب

 اٌجذ٠ؼٟ فٟ اٌغٍّخ ا٢ر١خ ...؟ ِب اٌٍّْٛ 

 : وٍّخ + ػىغٙب، ِضً : ١ًٌ ، ٔٙبس / فٛق،  رؾذ / أث١ط، أعٛد. ايطبام 

      

 فً الجملة اآلتٌة ...أو البٌانٌّة وّضح الصورة الفنٌة، أو األدبٌة          : 

  :  جيب رنش طشيف ايتؼبٝ٘ –أ 
 ) حشفٝا (غايبا .ايطشف األٍٚ : ٜهٕٛ َزنٛسا بؼهٌ ٚاضح  –ب 

 هو البحر.بكى البحر : الطرؾ األول 

 ايطشف ايجاْٞ : ٖٛ ايطشف ايزٟ ٜتصف حكٝك١ بايصف١ املزنٛس٠ يف ادت١ًُ.–ج 

 بكى البحر : الطرؾ الثانً هو اإلنسان؛ ألّن من صفاته الحمٌمٌة البكاء .
 إذاً الجواب : شبّه البحر بإنسان ٌبكً، وٌجوز أن نمول : صوّر البحر إنسانا ٌبكً  .

ايطايب عضٜضٟ                    

إٌنػحضوركػػاضدورةػاضطصٌثغظػاضتيػُتطَػدػسيػاضطراصزػاضتيػأتذٌرفػباضتدرغسػسغؼاػغداردكػرضىػادتطادةػوسؼمػ
صٌلػطاػدردتهػخاللػاضغصلػبطرغػظػدؼضظػوطبدطظػوتؤٌعضكػضضحصولػرضىػأرضىػاضطالطاتػ،رضطًاػأٌنػاضدوراتػصّضؼاػػ

ػولػطٌرةػسيػاضططضصظػػسيػاضدوراتػاضتطضغطٌغظػػ.دتصونػبادتخدامػػػ)ػاضداتاػذوػ(ػوعيػتدتخدمػأل
ػ.ػ22تبدأػاضدوراتػػسيػػطظتصفػذؼرػػ

ػوتذطلػاضػواردػواضطروضػواضتطبغرػواألدئضظػاضطػترحظػ.ػنػسػطػغتؼاػغوطصونػطٌدتو
ػأدطاءػاضطراصزػطذصورةػسيػاضصغحظػاضثاظغظػسيػبداغظػاضصورسػػ.

 

 أضاءػاضظورػغوطكػ
 أزاحػاضػادرػعٌطكػ
 زغرػاضعغورػذظبك
 أصضحػاضؼاديػأعضك
 دٌددػاضحصغمػرأغك
 باركػاضصرغمػرطضك
 أجابػاضطجغبػدراءك

 



 
 9000909770    ماهر أبو بكر 

 

 حيّق لك أن ترتق221ٌ 

 

 8002شتوي 
 ، وإن سمع بغالء فرح" . : ببس العبد المحتكر، إن سمع برخٍص ساءه  –صلى هللا علٌِه وسلم  –لال رسول هللا 

 8002صيفي 
 : " إنّكم لن تََسعوا الناس بأموالكم فََسعوهم بأخاللكم".  –صلى هللا علٌه وسلّم  –لال رسول هللا  -1
 صف مشاعرن وأنت تشاهد حادث سٌر مروعاً.  -2

 8002شتوي 
 إضاعة المال فً غٌر وجوهه النّافعة له آثار سلبٌة على الفرد والمجتمع.   -1
 دور األم فً تربٌة األبناء.  -2

 8002صيفي 
 توافر األمن فً أّي دولة له تأثٌرات نافعة فً المجتمع والوطن.  -1
 لألطفال المصابٌن بإعالات حموق كثٌرة على المجتمع الذي ٌعٌشون فٌه.  -2

 8000شتوي 
 لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إّن هللا ٌحّب إذا عمل أحدكم عمالً أن ٌتمنه" .  -1

 انتشر عالمًٌا مرض لاتل هو )انفلونزا الخنازٌر(، كٌف تحمً نفسن وأهلن من هذا المرض الخطٌر؟  -2

 آخذاً بالنصٌحة الصحٌّة : )درهم ولاٌة خٌر من لنطار عالج(. 

 8000صيفي 
  ملسو هيلع هللا ىلص "عٌنان مت تمّس ما النار: عٌن بكت من خشٌة هللا ، وعٌن باتت تحرس فً سبٌل هللا". لال رسول هللا

 8000شتوي 
 ممالة تحث فٌ ا زمالءن على أهمٌة تعلم حرفة تساهم من خالل ا فً بناء وطنن.  -1

 لال تعالى: " ومت تمش فً األرض مرحا، إنن لن تخرق األرض، و لن تبلغ الجبال طومت ".  -2

 8000صيفي 
ٌْنِ  إٌَِاهُ  إِمتَ  تَْعبُدُوا أمَتَ  َربُّنَ  َولََضى  لال تعالى: " ً إِْحَسان َوبِاْلَواِلدَ  َولُل تَْنَ ْرُهَما َومتَ  أُفٍّ  لَُ َما تَمُل فاَلَ  ِكاَلُهَما أَوْ  أََحدُُهَما اْلِكبَرَ  ِعندَنَ  ٌَْبلُغَنَ  إَِما ا

 ".َكِرًٌما لَْومتً  لَُ َما

 8008شتوي 
 األردن واحة أمن واستمرار، ننعم فٌه بالحرٌّة، علٌنا أن نحافظ علٌه ونعمل على بنابه وازدهاره.



 
 9000909770    ماهر أبو بكر 

 

 حيّق لك أن ترتق222ٌ 

 

 8008صيفي 
 لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " ما زال جبرٌل ٌوصٌنً بالجار حتّى ظننُت أنّه سٌوَرثه".  -1

 ٌت وللّناس ألُسُن.رالال الشاعر: لسانَُن مت تذكْر به عورةَ امرئ    فُكلّن عو -2

 8002شتوي 
 .اإلنسان وٌعلً من لدره بٌن الناس  كرامةالعمل ٌرفع من 

 8002صيفي 
ًُّ سبٌٌل من ُسبِل محاربِة الفمِر والبطالِة. العمُل  -1  الم ن

 خٌُر األصحاِب: العلُم وامتدُب. -2

 8002شتوي 
 ممالة تُحذر فٌ ا من حوادث الطرق. 

 8002صيفي 
 الثمةُ بالنفس أساُس النجاح. 

 8002شتوي 
 ممالة بعنوان )ظاهرةُ التَسول: أضراُرها على المجتمعِ، وكٌفٌّة الحدّ من ا(. 

 8002 صيفي 
 ممالة عن سبل امترتماء بالصناعات الوطنً لمنافسة الصناعات العالمٌة.

 8002شتوي 

 ممالة عن دور وسابل اإلعالم فً نشر الوعً الفكري امتٌجابً من ابناء المجتمع.

 8000صيفي 
 لّصة شاب لم ٌمنعه الفشل فً أول تجربة عمل، من أن ٌشك طرٌمه نحو النجاح. 

 80080شتوي 
 لّصة لصٌرة بعنون )لُم للمعلّم وفِِّه التَبجٌال( .  

 8008صيفي 
ًّ صغٌر اجت د فً تطوٌره حتّى تحّول إلى مصنع كبٌر.  لّصة صاحب مشروع صناع

 8002شتوي 
 إلى الولوع فً مصٌبة عظٌمة.لّصة شاب لاده غضبه وطٌشه  

 8002شتوي  
 لّصة كفاحِ امرأٍة أعالْت أبناَءها وزوَج ا المرٌض.

 8002شتوي 
 لصة رجل غنً انشغل بجمع المال وإدارته عن أسرته . 



 
 9000909770    ماهر أبو بكر 

 

 حيّق لك أن ترتق223ٌ 

 

 8002شتوي 
لٌن تخرجا فً إحدى الجامعات: أحدهما عمل بعد تخرجه فً م نة مناسبة لم ارته الحٌاتٌة ومٌوله، وآخر بمً ٌنتظر حوار بٌن زمٌ 

 الوظٌفة العامة. 

  8000 شتوي 
، وآخر ٌرغب فً إكمال ا فً المجال األكادٌمً.  ًّ  حوار بٌن طالبٌن : أحدهما ٌرغب فً إكمال دراسته الجامعٌّة فً المجال الم ن

 8000شتوي 
 حوار بٌن تاجرٌن: أحدهما ٌرى أن الكسب مشروع من جمٌع الطرق، وآخر ٌراه بالكسب الحالل والتٌسٌر على الناس. 

 8000صيفي 
ضة، تبٌّن كّل من ما مشاركت ا فً بناء المجتمع وخدمة أبنابه.   حوار بٌن معلّمة وممّرِ

 8002شتوي  
 ِحرفِة كّلِ من ما.نعٍ حول فضِل ِحوار بٌن مزارعٍ وصا

 8002صيفي  
 حوار بٌن شخصٌن: أحدهما ٌرى السعادة فً المال واألخر ٌراها فً العطاء .

 8002شتوي 
 رسالة إلى صدٌمن فً بالد الغربة، تبٌّن فٌ ا ما ٌعٌشه األردن من أمن واستمرار، وتطلب إلٌه العودة إلى الوطن وامتستثمار فٌه. 

 8002صيفي 
 ل المسؤولٌة تجاه األسر الفمرة.رسالة توّج  ا إلى األسر الغنٌّة لتتحمّ 

 8002شتوي  
ًّ فً أوروبا   تدعوه لالستثمار فً وطنن األردن.رسالة إلى مستثمر عرب

 8002صيفي  
 رسالة إلى مدٌنة المدس بمناسبة اختٌارها عاصمة للثمافة العربٌّة. 

 8000صيفي  
ٌّن فٌ ا المٌم النبٌلة التً ٌحمل ا دٌننا اإلسالمً للبشرٌة، تبدد فٌ ا كثًٌرا من الشن والخوف عندهم.رسالة توج  ا للعالم،   وتب

 8000صيفي 
 رسالة توّج  ا إلى شباب الوطن، تحثّ م فٌ ا على امتستخدام األمثل لوسابل امتتّصال الحدٌثة. 

 
 8008شتوي  

 رسالة توّج  ا إلى شباب الوطن تحثّ م فٌ ا على التمسن بمواعد وآداب السٌر لتجنب الحوادث الخطٌرة. 

 
  8002شتوي  

 رسالة من والد ٌمٌم فً دار المسنٌّن إلى ولد. 

 



 
 9000909770    ماهر أبو بكر 

 

 حيّق لك أن ترتق224ٌ 

 

  8002صيفي   
 رسالةٌ إلى عامٍل تمدُّر ب ا ج ودَهُ فً خدمة الوطِن وبنابِِه. 

 8002شتوي  

 ٍب إلى معلِمِه ٌعترُف فٌ ا بفضله.رسالة ِمن طال

 8002صيفي   

 رسالةُ إلى عامِل نظافٍة تُمدُّر فٌ ا ج ودَه فً خدمِة الوطن. 

 8002شتوي  

 رسالة ألُّمن تعبُّر فٌ ا عن حبّن وتمدٌِرن ل ا. 

 8002صيفي  

 رسالة إلى صدٌك تعبر فٌ ا عن امتنانن وتمدٌرن لولوفه بجانبن ولت الشدة.

 8002شتوي  

 رسالة إلى رجل إطفاء فً عٌد العمال تعبر فٌ ا عن تمدٌرن لج وده. 

 

 8002صيفي   

 خاطرةٌ على لساِن مزارعٍ فً ٌوٍم ماطٍر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 9000909770    ماهر أبو بكر 

 

 حيّق لك أن ترتق225ٌ 

 

 يح موضوع التعبري يف الوزارة تصح آلّية

  عالمات ( 4 ) .، وعمم ا وصّحت ا للموضوع  ، ومناسبت ا تسلسل ا وترابط ا  األفلار : – 0

 ) عالمتان (التنوٌع بٌن الخبر واإلنشاء،  لّوة التراكٌب ، وتوظٌف الخٌال  .   األشلوب : – 8
 ، مراعاة عالمات الترلٌم ، والتفمٌر ، ووضوح الخّط ، ومراعاة المواعد  شالمة اللػة – 3

 ) عالمتان (    النحوٌة والصرفٌّة .
 ) عالمتان (االلتساو بالصلل الفّيي للنوضوع    - 4

لسم (،  وجمل خبرٌة : أي جمل   -تعّجب    –نداء   –تمنًّ   –استف ام  -ن ً   -أي استخدام جمل إنشابٌة ) فعل أمر   التيويع بني اخلرب واإلىصاء :

 مت تحوي ما سبك من أمر ون ً  و ...
 

 تّم الحدٌث عن ا بالتفصٌل فً لسم المواعد . الرتقيه :عالمات 

 

 أي اترْن  فراغاً فً بداٌة كل فمرة .  التفقري :

 
 ٌجب أن ٌكون خطُّن واضحاً ممروءاً ، وٌجب أن تبتعد عن الشطب وإذا اضطررَت فٌمكن أن تضع خطًّا واحداً مابالً فوق الكلمة مثل :  وضوح اخلط :

 ) كتاب( .
 

 . ألول ل م : مت بأس فٌكفً أْن ٌكون الخّط واضحاً ممروءاً  أّن خّط م لٌس جمٌالً ،من ون كُ كثٌر من الطالب ٌشْ  مالحظة :

 

 الجمل لوٌّة معبّرة ومتماسكة مع بعض ا البعض .أن تكون تعنً  قوة الرتكيب :

 

 أي استخدام الصور الفنٌّّة ) البٌانٌّة ( ووضع ا فً مكان ا المناسب . توظيف اخليال :

 

أْن تبتعد عن األخطاء النحوٌة ، مثل : استخدام  )الفالحون( بدمتً من  - أٌّ ا الطالب   - أي علٌن :واإلمالئّية مراعاة القواعد اليحوية واللػوية 

 )الفالحٌن ( .
 ٌة ؛ لذلن استخدم الكلمات الفصٌحة وابتعد عن الكلمات العامٌة .كما علٌن أن تبتعد عن األخطاء اللغو

 ومت تنّس ال مزات  بأنواع ا .
 

 ٌعنً امتلتزام بالممدمة والعرض والخاتمة . االلتساو بالصلل الفّيي للنوضوع :
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 الممدمة                                 الموضوع                                                                       
 ) سطرٌن أو ثالثة(

                                                                                          ٌتألف  

 العرض                                                                                                                        

 فمرات وسطًٌّا( 3)  من 

 (5) 

  مراتف           

 وسطٌّا 

 الخاتمة                                                                                                                     

 ) سطرٌن أو ثالثة(    

  مت تنسَ  

 أن تدعم أفكارن بشواهد مناسبة ) آٌة أو حدٌث أو شعر أو حكمة ( - 1
 
  أن تضع عنواناً مناسباً للموضوع فً وسط السطر األول ) كلمة أو كلمتٌن (  - 2
 
 اً .وأن تبتعد عن التكرار الممّل فمثالً : مت تكتب )ٌجب أّن(  وتكّررها عدّة مّرات؛ ف ذا ٌؤثّر على لوة أسلوبن فً الموضوع وٌجعله ركٌك - 3

 اهلمزات ؟ يف كتءبة  طخاء  األكًف أجتّنب 

 صل والقطع :ٍنستا الو
الوصل  والمطع ،  إلٌكم هذه الطرٌمة العاّمة التً ٌمكن أن تجنّبكم الولوع فً  كتابة همزتًأكثر ما ٌخطا به الطالب فً كتابة موضوع التعبٌر هو 

 هذه األخطاء .
 ف ً وصل ، وإلٌكم األمثلة التوضٌحٌّة .نضع لبل الكلمة حرف الواو ونلفظ الكلمة مسبولة بالواو،  فإذا لفظنا ال مزة ف ً لطع وإن لم تُلفظ 

 ) و استخرج(  تُلفظ  ) وْستخرج ( إذاً ال مزة هنا همزة وصل ألن ا لم تُلفظ .
 ) و إعجاب ( تلفظ ) و إعجاب ( ولٌس ) وْعجاب ( ف ذا ٌدّل على أنّ ا همزة لطع .

 و اجتمع ( تُلفظ ) و ْجتمع( فال مزة وصل .)
ٌَْت نفسن من الولوع من األخطاء فً هذه ال مزات .تكو -عزٌزي الطالب  -وهكذا   ن  لد حم

 اهلنسة املتوشطة واهلنسة املتطرفة : – 8
مثالً :  ٌمكن أن ٌجاد كلمات بدٌلة لدر الُمستطاع ،  أْن ت رب من الولوع فً أخطاء ال مزتٌن المتوسطة والمتطّرفة بإ –عزٌزي الطالب  –ٌمكنن 

 المتوسطة فً كلمة ) أصدلاؤن ( ؛ لذلن كن ذكًٌّا، و أهرب من ا بكتابة كلمة ) أصحابن ( بدمتً عن ا .تحتار فً كتابة ال مزة 
 بن ( أكتب ا ) أبارن لن ( كلمة ) أهنّ 

 ) لؤلؤ ( أكتب بدمتً عن ا ) درر( وهكذا .

 العنوان            

..........................ف....

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................... 
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لكّن األمر خالف ذلن وٌمكنن أن تجعل  ،مر صعبالصور الفنٌّّة فً الموضوع هو أف ٌعتمد كثٌٌر من الطالب أّن توظٌ

 من البسٌط المعتاد صوراً فنٌّّة ، وإلٌن األمثلة : من كال

 سرت ببطٍء : تثاللت خطواتً كالسلحفاة . فرحُت : طرُت من الفرح 

 .لفزت : حلْمُت عالٌاً كالنسر  دموعً غزٌرة كالمطر . ان مرت بكٌُت : 

 ماتوا : حصد الموت أرواح م  . انطلمت كالس م . ركضُت : 

ًّء : أنه كابوس مزعج ، وحش ٌن ش  . .صرخت : انفجرت كالبركان   أمر س

ًّ : نور ٌشّع ، لندٌٌل ٌضًء . . اسودّت الدنٌا فً وج ًحزنت :   أمر إٌجاب

 وهكذا سرُت : مشٌت واثما من نفسً  كاألسد .

 
   وٌمكن أٌـضاً بدء موضوع التعبٌر بأسبلة، و صٌغ السؤال كثٌرة من ا : كٌف، لماذا، هل...؟

 
 

أنت تخرج من  –فعلًٌّا  –اعلم أّن موضوع التعبٌر هو حصٌلة ما كنْزتَهُ من خالل لراءتن ومطالعتن ، فأنت عندما تعبّر 

ٌطالعون ، وما أكثرهم ! فأنت ستعانً كثٌراً، مت هذا المخزون الذي فً عملن ، أّما إذا كنت من الذٌن مت ٌمرؤون و

ولألسف كثٌر من الطالب الذٌن  ٌعانون فً كتابة الموضوع ؛ فال ٌعرفون من أٌن البداٌة ؟وكٌف تكون الن اٌة ؟ لذلن 

اتمة  وأنا مت أمٌل ل ذا األسلوب،  واألفضل أن تكتب الممدمة والخاتمة بأسلوبن ، وضعت مضطّراً أكثر من ممدّمة وخ

 ولكن إذا أغلمت األبواب فً وج ن فاستعن ب ا .

وخاصت ً عىدما يكىن الحديث عه ت في  حياتىا وواقعىا ،  إّن القلم ليقف عاجزاً عه التعبيز عه الكثيز الكثيز مه القضايا الهامّ   : 0 مقّدمة

 ، إوّه  ) وذكز عىىان المىضىع (  كأمىاج البحزب ، واألفكار حىله  كثيزة متدافعت مىضىع كبيز ومتشعّ

إّن موضوع ) نذكر عنوان  الموضوع  (  عظٌم كِعَظم الجبال الراسٌات ، والحدٌث عنه طوٌٌل مت ٌنت ً ، إنّه ٌستحّك منّا    : 8 مقّدمة

 التأمل والولوف على حمٌمته ، كً نصل إلى أعماله الخفٌّة،  وكً ٌصبح واضحا وضوح الشمس للجمٌع .

وٌتناوله  بّر عنه ذا أهمٌة كبٌرة ومتشعّبة، فكره وللبه ! واألجمل عندما ٌكون ما ٌع: ما أروع أن ٌعبّر اإلنسان عّما ٌجول فً   2 مقّدمة

 الكثٌر من الناس فً مجالس م ، وٌحّرن الُكتَاب ألالم م لٌعبروا عنه و ٌمتلوه بحثاً ودراسةً ، إنّه موضوع  ) نذكر عنوان الموضوع (

 

 لذلن لن نوفٌه حمّه م ما للنا وكتبنا . ؛موضوع ) نذكر العنوان (  ذو أهمٌة كبٌرة الختام  مت شّن أنّ وفً :  1خاتمة 
وأسأل  المولى عّز وجّل أن أكون لد ُوفّمت ضمن لدراتً المتواضعة فً الغوص إلى أعماق هذا البحر الكبٌر ألخرج بعض الدرر والجواهر 

 مٌع ، وأن أكون لد أفدت ولو بالملٌل من الكلمات .الثمٌنة  التً ٌنتفع وٌستفٌد من ا الج

وفً ن اٌة موضوعً أدعو هللا أن أكون لد ُوفِّْمت فً إلماء الضوء على جوانب الموضوع األساسٌة،  ف ذا الموضوع :     2خاتمة عامة 
ًُّ التوفٌك  . إذا أردنا أن نستوفٌه حمه فلن تكفٌه هذه الساعات ومت تلن الصفحات، وهللا ول

وهكذا كّل بداٌة مت بدّ ل ا من ن اٌة ، وخٌر العمل ما حسن آخره،  وخٌر الكالم ما لّل ودّل،  وبعد هذا الج د المتواضع أتمنى أن :   3خاتمة 
وإٌّاكم لما أكون موفما فً سردي للعناصر السابمة سردا مت ملل فٌه ومت تمصٌر ، مضٌبا الجوانب المتعدّدة  ل ذا الموضوع ال اّم ، وفمنً هللا 

 فٌه صالحنا جمٌعا .
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 ومّما مت شّن فٌه أّن ...
 ومت عجب إذا ...

 وعلٌنا أمّت ننسى أّن ...
 وإذا ما أردنا الحدٌث عن ...فإنّه ...

 ما أجمل وما أروع أْن ...
 ما ألبح وما أبشع أن ...

 أْن ... ومن الجدٌر بالذكر

 

 .اليصيحة  – 0
 لذلن فً كّل موضوع ٌمكن أن تضع فٌه الحدٌث اآلتً : موضوع ٌُفّضل أن تمدم فٌه نصٌحة؛  أيّ  

ٌُْن النّصٌحة، للنا: ِلَمْن ٌا رسول هللا ؟ لال: هلِل ولرسولِه وألّمة اْلمسلمٌن"  -صلّى هللا علٌه وسلّم  –لال   الدِّ
 ."وعاّمت م  

 .األخالق  – 8
ًّ   بخلك غٌر حمٌد أّي موضوع ٌتعلّك بخلك من األخالق الحمٌدة كالصدق أو  صلى هللا علٌه  -كالكذب او الخداع،  ٌمكن استخدام الحدٌث الشرٌف للنب

 "وإنّن لعلى ُخلٍُك عظٌمٍ  "ولال تعالى :  "إنّما بعثت ألتّمم مكارم األخالق  ":  -وسلم  

 واالكتصافات .التليولوجيا واالخرتاعات   – 2
 التلفاز ... ( –الحاسوب  -  نترنتأّي موضوع ٌتعلّك بالتكنولوجٌا الحدٌثة : ) اإل

أنفس م سنرٌ م آٌاتنا فً اآلفاق وفً "أو لوله تعالى :  "اإلنسان ما لم ٌعلم  علّم "أو امتختراعات وامتكتشافات  الحدٌثة ، ٌمكن استخدام لوله تعالى : 
 "الحك  حتّى ٌتبٌّن ل م أنّه

 ألغلب املواضيع . اٌعاّم اٌشاٍد  – 2
 :  بما ٌناسب الموضوع ماوتُمّ د ل  ٌنالشاهد ٌنأّي موضوع ٌمكن أن تضع هذ فً 

 "والمؤمنون ولُل اعملوا فسٌرى هللاُ عملَكم ورسولُه":  لال تعالى
 ."ٌا أٌُّ ا الَذٌن آَمنُوا أطٌعوا هللا وأطٌعوا الَرسوَل وأُولً األمِر منُكم  " لال تعالى:

 اللوارث .  -2
 أّي موضوع عن الكوارث ) البراكٌن ، الزمتزل ، التلّوث، الضوضاء ...(

 " والبحر بما كسبت أٌدي الناس ظ ر الفساد فً البرّ  ": لال تعالى 

  . فضل الوالديً – 7

 "ووصٌنا اإلنسان بوالدٌه حملته أمه وهنا على وهن": لال تعالى 
   "ومت تن رهما ولل ل ما لومتً كرٌما فال تمل ل ما أفٍّ  "لال تعالى : 

 املطالعة . وأو التعليه أو القراءة العله أو العلناء أ – 2
 "الرا باسم ربن الذي خلك " :  ىلال تعال
  ."إِنََما ٌَْخَشى اَّلَلَ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماءُ  " :  ىلال تعال

 .والوحدة الوطيّية  التعاوٌ واالحتاد - 2

 "َواْعتَِصُمواْ بَِحْبِل اَّلّلِ َجِمٌعًا َومتَ تَفََرلُوا  "لال تعالى:  
 "وتعاونوا علً البِّرِ والتموى ومت تعاونوا على اإِلثم والعُدوان" : لال تعالى 

 .الرياضة  - 00
 ""علُِّموا اومتدكم السباحة والرماٌة وركوب الخٌل:  -رضً هللا عنه  –لال عمر بن الخطاب 

 خٌٌر" ن المؤمن الضعٌف ، وفً كلٍّ : " المؤمن الموّي خٌٌر وأحّب إلى هللا م -صلّى هللا علٌه وسلّم  -لال 

 . الصداقة والصديق  – 00

 ." المرء على دٌن خلٌله ، فلٌنظر أحدكم من ٌخالل ":   -صلى هللا علٌه وسلّم    -لال  
ً هما حبّ أشدّ   - وجل عزّ  - ما إلى هللا رجالن فً هللا إمت كان أحبّ  ما تحابّ " :   -صلى هللا علٌه وسلّم    -لال   "لصاحبه ا
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08 – . ٌّ  الوطً ، األرد
 مالكا لال الشاعر : ولً وطٌن آلٌُت أمّت أبٌعه // وأمّت أرى غٌري له الدهر 

. القدس واملقدشات  – 02  

هو السمٌع البصٌر "لال تعالى : " سبحان الذي أسرى بعبده لٌالً من المسجد الَحَرام إلى المسجد األلصى الذي باركنا حوله ِلنُِرٌَهُ من آٌاتنا ، إنّهُ   

 

ٍّ مىضىع بشرط أن متأل األقىاس :  عسيسي الطالب املىضىعة مبء هذه الفقرات ميكن أن تشتخدموء يف أ

 ينءسب املىضىع املاروح،  وتضع فًوء بصمتك اخلءّصة اليت متًّزك عن اآلطخرين.
 

ذإ سألني أحدىم  : ما ىو إلمفيوم إلذي يدور حولو ) عنوإن إلموضوع (  ؟ وما قيمتو وأىمّيتو ؟ فإّنني بكممات بسيطة يمكنني أن    - 1 وإ 
أقول : ) نكتب من سطرين إلى ثالثة أسطر  عمى إألقل عن إلمفيوم إلعام لمموضوع ، وأىمّيتو،  وكأنك تكتب تعريف لو أو تمّخصو،   مع 

 إئده إن كان إيجابيًا،  أو ذكر مضاّره وعوإقبو إْن كان سمبيًا ( .ذكر فو 
 وبما أّننا نّتبع دينًا  حنيفًا ييدف لتحقيق مصمحة إلبالد وإلعباد، فال بّد لنا أن نعرف رأي إلدين إإلسالمي إلعظيم في ىذإ إلموضوع - 2

سطرين عمى إألقل عن رأي إلدين إإلسالمّي حول ىذإ إلموضوع ،  كّره .... نكتب –شّجع  –حّض  –حّمل  –إلميّم إلوإسع حيث ) حّرم 
 ويفّضل أن ندعم رأي إلدين بآية أو حديث إْن أمكن (

إّننا نعيش في مممكة تحّب شعبيا وتحترمو، وتسعى دإئما ألْن يكون رأسو مرفوعًا بين إلبمدإن وإلشعوب ، وتقف إلى جانبو في إألفرإح  - 3
وإجيت ...  نكتب سطرين عمى إألقل  –منعت  –كافحت  –شّجعت  –ًا من ىذإ إلدور إلجوىرّي فإّن إلمممكة  ) دعمت وإألترإح؛ لذلك إنطالق

 عن دور إلمممكة في ىذإ إلموضوع سوإء أكان إلموضوع سمبيًا أم إيجابيًا (
نصيحة متوإضعة بصفتي إنسان محّب إلخوإنو  في ىذإ وإنطالقا من قول إلنبّي صّمى هللا عميو وسّمم : " إلّدين إلّنصيحة " فإّنني أقدم   - 4

 إلوطن إلكبير بأن ) نذكر نصيحة بسطرين عمى إألقّل  ، أحّض إلجميع عمى ، أشّجع ، أو أنصح باالبتعاد عن ، تجّنب ...(  
 ويمكنك أن تمّيد ألّي شاىد باستخدإم إلعبارإت إآلتية :  – 5

 دّلة و إلبرإىين ، ىّيا بنا  لنقتبس  شعاعًا من نور إلقرنن إلكريم حيث يقول سبحانو وتعالى ...) نية(وحّتى يكون كالمي مقنعًا  ومدّعمًا باأل
 أو تعالوإ نقطف زىرة من بستان إلنبّوة حيث قال صّمى هللا عميو وسّمم : ) حديث (

 أو  تعالوإ لنطرب نذإننا بنفحة من نفحات إلشعرإء حيث يقول إلشاعر :  ) بيت شعر (
 تعالوإ لنزيد عقولنا فيمًا بحكمة جميمة من أنوإر إلحكماء... ) حكمة (أو 

  

 لكتابة لصة ما مت بدّ من  امتلتزام بعناصر المّصة . 
 الحّل . –العمدة  –المكان  –الزمان  –عناصر المصة : الشخوص 

 .  احلّ : تأزم المشاكل واألحداث وتشابك ا وتعمدها لبل الوصول إلى العمدة  مالحظة  :


