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 املطؽيب سفظم  
َٔ خطب١ سذ١ ايٛداع   -  

   . َطًٛب سؿغ َٔ ) أٜٓٗا ايٓاع امسعٛا(  .... إىل ) أٌٖ ادتا١ًٖٓٝ ( 
ٞٓ ايٓدَع ) ٠ أبٝات َٔ قصٝدأزبع١  - ) ال ُٜػرتط ايرتتٝب (.   ( أزاى عص  
  ) ال ُٜػرتط ايرتتٝب ( ٜا ابٔ اذتطٓني (.) ٠ أبٝات َٔ قصٝد أزبع١  -
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 ٌحّك لن أن ترتم2ً 

 

 

األوم املقطغ  

اجلًفيـ، ىعٗ اخلطيٍ األوىل يف الطرىق النن سًؿكفم  اإلقسان أســــرَفتروُؼ بعض الفاس تسؿًُ العصر النن تعًشم البشرىُ الًيـ )بالعصر اجلًفيمٌ(; ألن اكتشاف 
والتشيلات، والتيصل إىل سؽيم خاصُ مبشاكل الشًخيخُ، او وساّل قٗ تسؿُح بإطالُ متيسط ُعؿر  مك التشكؾ جبًفاتم، وحتقًق وديد جمتؿغ خاٍم مك األمــراض

املادٍ اليراثًُ امليديدٍ يف أقيىُ   صًُ فرىٍٗ تعٍبر عك شخصًُ صاسبنا، وىستٍٗم  بنا عؽَ تؽم الشخصًُ; إذ إٍنعؿا تضفًم البصؿُ اليراثًُ مك خصي  اإلقسان. فضاًل
 طرىقم لفنؾ اآللًُ اليت اخلالىا احلًُ،  لٌ مبجابُ بطاقُ خاصُ حتؿل حملُ عك سريٍ سًاتم، وقيعًُ األمراض اليت قٗ تصًبم يف املستقبل. والتطير العؽؿٌ اآلن يف

تصًب اإلقسان، عك طرىق  عؿل بنا ميرثاتفا، وكًفًُ تفاعل لنه امليرثات معًا، و٘ؿل لنا يف طًاتم إمكاقًُ اليصيم إىل الفنؾ الكامل ألسباب معظؾ األمراض اليتت
ُٗ بم وصُػ ترتًَب اجلًفاَت يف اإلقسان، وما حتؿؽم مك دّٖل وعالمات ـٌ ُىقص  اكتشاف اخلرىطُ اجلًفًُ، ولي مفني

 :  عصٜصٟ ايطايب

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 النصّ 
 

 ٚٓضح َؿّٗٛ :  - 2
الجٌنات المسإولة عن بعض ــ الخرٌطة الجٌنٌة: هو التعرؾ على 

 الصفات الوراثٌة أو األمراض الوراثٌة وتحدٌدها.
ــ العصر الجٌنومً: هو العصر الذي اكتشفت فٌه أعداد الجٌنات البشرٌة 
وطبٌعتها وتلن المسإولة عن حمل بعض الصفات الوراثٌة واّلستعداد 

             المرضً الوراثً من هذه المورثات.

  ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :ٖات َع٢ٓ نٌ  -ٔ

 تروق: تُعجب.                       الجٌنوم: الجٌنات.     
 فضالً: إضافة.          

                      تضفٌه: تمنحه.
 فرٌدة: نادرة.                      

 الموروثات: هً الجٌنات التً تنتمل من الزوجٌن إلى األبناء

تطؿٝ٘ ايبص١ُ ايٛزاث١ٝ َٔ  ٚزد يف ايٓص: " ؾطال عُا - 4 
خصٛص١ٝ ؾسٜد٠ تعرب عٔ غدص١ٝ صاسبٗا ٜٚطتدٍ بٗا ع٢ً تًو 

 ايػدص١ٝ".
 ــ ٚضح املساد َٔ اضتدداّ ن١ًُ )ايبص١ُ(. أ

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

 صٛص١ٝ بايؿسٜد٠ يف عباز٠؟ب ــ ملاذا ٚصؿت ارت
 ألنها دون تشبٌه أو مماثل وفٌها دلة متناهٌة ّل مثٌل لها.

 

 دـ ــ نٝـ ٜطتدٍ بٗرٙ ايبص١ُ ع٢ً غدص١ٝ صاسبٗا؟
بها ٌتم التعرؾ على اإلنسان وهو ما نسمع به من فحص الحمض 

 النووي .

د ــ ٖات َٛاقـ سٝات١ٝ ميهٔ ؾٝٗا إٔ ْطتدٍ بٗرٙ ايبص١ُ ع٢ً 
 اسبٗا.غدص١ٝ ص

موالؾ الجرٌمة من لتل وسرلات واعتداءات، حٌث ٌتم التعرؾ على 
ٌة أو معامالت شخصٌات أصحابها من مثل التالعب فً المعامالت البنك

 المستشفٌات وؼٌرها
 

ــ َا املكصٛد بعباز٠ "ٖٓاى إَها١ْٝ يؿِٗ أضباب َععِ  3
 األَساض عٔ طسٜل انتػاف ارتازط١ ادت١ٝٓٝ"؟

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

 بايعصس ــ بني ضبب تط١ُٝ بعض املدتصني ٖرا ايعصس ) 5
 ادتَٝٓٛٞ(

ألن اكتشاؾ اإلنسان أحرؾ الجٌنوم، ٌعد الخطوة األولى فً الطرٌك الذي 
 سٌمكنه من التحكم بجٌناته.

ارتازط١ ادت١ٝٓٝ ؾٛا٥د عدٜد٠ ؾٌٗ تس٣ إٔ هلا ــ النتػاف  6
 أخطازّا ٚستاذٜس؟ ٚضح ذيو.

تكمن مخاطرها فً إمكانٌة العبث بهذه لجٌنات فٌنشؤ جٌل مشوها مثال أو 
 ؼٌر لابل للسٌطرة أو مما ّل ٌستطٌعون معه التحكم بنتابج هذا العبث.

عُس ـ ــ نٝـ ميهٔ النتػاف ارتازط١ ادت١ٝٓٝ إٔ تطُح بإطاي١ 7
 اإلْطإ؟

بالسٌطرة على الجٌنات المسببة لألمراض المإدٌة للموت كالسكري وضؽط 
 الدم واّلستعداد لتجلط الدم أو تلؾ الدماغ...

:ٖات درز نٌ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ  – 9 إٕ املاد٠ ايٛزاث١ٝ املٛدٛد٠ يف "    ٚٓضح ايصٛز٠ ايؿ١ٝٓ اآلت١ٝ : ـ  8 
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 ٌحّك لن أن ترتم3ً 

 

اكتشاؾ : كشؾ .          تحمٌك  : حمك .         التشوهات : شوه .        
: وسل .         إطالة  : طول .            وسابل         شٌخوخة : شٌخ .   

المورثات : ورث .       .            خصوصٌة : خصص .      مثابة : ثوب 
. دّلبل : دلل.                عالمات : علم   

ارتالٜا، ٖٞ مبجاب١ بطاق١ خاص١ حتٌُ حمل١ عٔ ضري٠ سٝات٘" أ١ْٜٛ  
صور المادة الوراثٌة فً جسم اإلنسان ببطالة شخصٌة تحمل لمحة من سٌرة 

 حٌاته

 املقطغ الجاقٌ

ت ـــ حبسب ُمعتقٗاتنا ـــ مبقاومُ الضعػ مل تكك دراسات العؽؿاْ أو أحباثنؾ لٌ املفافن اليسًٍٗ يف سعٌ اإلقسان حني حتسني أدًام املستقبل، فقٗ قامـــت اجملتؿعا
ما ىعرف بالفشص  اليراثٌ، وحماربُ األمراض ذات العالقُ بامليرثات، وكان أسٗ األسؽشُ العؽؿًُ املعتؿٍٗ فًنا إدراْ فشيصات خمربىُ وسرىرىُ حمٗدٍ، ولي

ُٗ الزودني مصابًا بنا، أو ساماًل هلا، وتشكل تنٗىًٗا إلدامُ احلًاٍ الطيب قبل الزواز، بنٗف حتٗىٗ بعض األمراض اليراثًُ أو األمراض املعٗىُ اليت ق ٗ ىكين أس
 الزودًُ واستقرارلا مستقباًل، إذا ما ظنرت األمراض عفٗ أطفاهلؿا.

السًؿًا، وفقر الٗـ جأما األمراض اليت ختضغ لؽفشص الطيب قبل الزواز، فنٌ حمٗدٍ يف عُٗد معروف شاّغ مفنا، مجل فقر دـ البشر املتيسط املعروف بال
نا أمراض املفذؽٌ، ومرض قزف الٗـ اليراثٌ املعروف باهلًؿيفًؽًا، أمراض أخرِ ذاَت عالقُ بالتخؽػ العقؽٌ، واملفغيلًُ، وققص مخريٍ التفيم، وكؽ

  فسًُ املعقِّؿُ كالسِّفؽس والسًالن. وراثًُ. ولفاك عٗد مك األمراض املعٗىُ اخلطرٍ مجل: اإلىٗز، والتنابات الكبٗ املزمفُ املتفيعُ، واألمراض اجل
أِ اٖختصاه إن اقتصار الفشص الطيب قبل الزواز عؽَ عٗد مك األمراض، إىا ىعيد عل الكؽفُ املادىُ البالظُ إلدراْ مجل لنه الفشيصات الطبًُ، فارت

ر يف مفطقتفا، وضؿك إمكاقات  مادىُ معقيلُ، ىضؿفين معنا أٍن احلل األمجل ىكؿك يف عؿل ميازقُ تكفل الرتكًز عؽَ بعض األمراض اليراثًُ ذات احلضي
 ىتكبٗلا عٗـ عزوف املقٗمني عؽَ الزواز عك إدراْ لنا الفشص الطيب، ملا لم مك آثار وعياقب وخًؿُ; اقتصادىًا وادتؿاعًًا وصشًًا، فالتكؽفُ اليت

مفنا، عك طرىق إدراْ الفشص الطيب قبل الزواز . اجملتؿغ وخزىفُ الٗولُ يف عالز األمراض، أكجر بكجري مك تكالًػ اليقاىُ   

 

ــ ٚٓضح املكصٛد بعباز٠  "ازتأ٣ أٌٖ االختصاص إٔ اذتٌ األَجٌ  2
ٜهُٔ يف عٌُ َٛاش١ْ تسنص ع٢ً بعض األَساض، ضُٔ إَهاْات 

َاد١ٜ ٜطُٕٓٛ َعٗا عدّ عصٚف املكدَني ع٢ً ايصٚاز عٔ إدسا٤ 
التكلفة المالٌة الباهظة إلجراء الفحص الطبً الذي  إنايؿشص ايطيب".

ٌكشؾ عن كل األمراض الوراثٌة ٌستدعً عمل موازنة للتعرؾ على بعض 
هذه األمراض ّل جمٌعها، لبال ٌعزؾ الممدمون على الزواج عن إجراء 

 فحص الطبً.

ٖات َع٢ٓ نٌ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ : -1  
الباهظة: المرتفعة.         ارتؤى: توصل.       ٌكمن: ٌتوارى.   

وخٌمة: عظٌمة .              عزوؾ: ابتعاد.         تكفل: تضمن.      
ٌتكبدها: ٌتحملها.           ثمة: هنان.          احتماّلت: تولعات.  

هم.   مجاراتهم: مساٌرت                ألران: المساوون لهم فً العمر.   
ًّ تشوهات: تؽٌرات   ًّ للكابن الح ؼٌر سوٌّة فً التّكوٌن الجسم  

 ،ٚأَساض َعد١ٜ ،ــ صٓـ األَساض اآلت١ٝ إىل أَساض ٚزاث١ٝ 4  
 ٚأَساض طاز١٥:

ــ أمراض وراثٌة: فمر الدم المنجلً، السكري، ضؽط الدم، التخلؾ العملً، 
 المنؽولٌة.

التهاب الكبد المزمن. أمراض  ــ أمراض معدٌة: اإلٌدز، السل ، الزهري،
  طاربة: الشلل، الزهاٌمر، التخلؾ العملً، المنؽولٌة. 

ــ ٚضح ضبب اقتصاز ايؿشص ايطيب ع٢ً عدد ستدد َٔ  3
 األَساض.

 بسبب ارتفاع الكلفة المالٌة لعمل فحص شامل لجمٌع األمراض.

 ــ ٜعد ايتدًـ ايعكًٞ أسد األَساض ايٛزاث١ٝ. ؾٌٗ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ  6
 َسضّا طاز٥ّا؟ ؾطس إدابتو.

إذا حصل ما ٌإدي الى نمص األوكسجٌن فً عملٌة الوّلدة مثال، أو  ،نعم
 اّلختناق أو دخول ما ٌسد مجرى التنفس مإلتاً.

 
 
 

ــ ٜسنص ايٓص ع٢ً األَساض ايٛزاث١ٝ َٚا ٜٓذِ عٔ ذيو َٔ  5
أضساز ؾُا أ١ُٖٝ إدزاز األَساض املعد١ٜ ٚإدخاهلا ضُٔ قا١ُ٥ 

 اض ارتاضع١ يًؿشص ايطيب قبٌ ايصٚاز.األَس
ّلن ذلن ٌمع  فً نطاق األمراض المإثرة فً سالمة وتماسن األسر 

 واألجٌال والمجتمع ومتانة العاللات فٌه.

:ــ ٚٓضح ايصٛزتني ايؿٓٓٝتني اآلتٝتني  8  

" لم تكن دراسات العلماء او أبحاثهم هً المنافذ الوحٌدة فً سعً  -أ  

 ٖٓاى عدد َٔ األضباب اييت تؤدٟ اىل ْتا٥ر،  أغس إىل أسدٖا.ــ  7
 ــ الكلفة العالٌة للفحص الطبً : أدى الى التركٌز على بعضها.
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 ٌحّك لن أن ترتم4ً 

 

ن أجٌال المستمبل " اإلنسان نحو تحسٌ  
شبه دراسات العلماء بالنوافذ المطلة التً تشكل مصادر لدخول نور األمل، 

 ولكنها لٌست المنافذ الوحٌدة.
ب ــ " وكان أحد األسلحة العلمٌة المعتمدة فٌها إجراء فحوصات مخبرٌة 

 وسرٌرٌة محددة "
  شبّه الطرق المتبعة فً إجراء الفحص الطبً باألسلحة

:ٖات درز نٌ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ  -9  

مماومة : لوم .                   المنافذ : نفذ .          ُمعتمداتها : عمد .   
إجراء : جري .               الوراثً  : ورث .      محاربة : حرب .    

مخبرٌة : خبر .           سرٌرٌة : سرر.               فحوصات  : فحص.  
التركٌز : ركز .                   موازنة : وزن .        التصار : لصر.

. صادٌاً : لصد .        الولاٌة : ولًإمكانات : مكن .     الت  

   الجالح املقطغ

َُ ٌُ اْسَتَؿاٌٖت َوَثِؿ ََّؿ ًَاِر َقا اْقِن ـِ َأِو اأُلَسِر، َبْعِض َب َٗا َع ٍَ َساِم َفٌ اْسَتِقَراِرَلا، اْق َم َمْك َمِؿا َمِرْىٍض، َطِفٍل َوَلاَد َق َِّد َأْن َشِأ َُ ُىَن ًَ ْف َُ، امُلْذَتَؿِغ َب ًِ  َعْك َفْضاًل اأَلَساَس

ٍَ ا ـِ َأِقَراَقِنؾْْ َعْك َباْٖخَتالَف  ُشُعْيٍر َمْك َىِؽَؿُسْيُه َأْن ُىْؿَكُك َماَو َأْقُفَسِنْؾ، امَلْرَضَ َمَعاَق َٗ ٍَ َوَع َْٗر ِؾ  َلَتَذّرِع اْضَطَراِرَلْؾ َأِو ُمَذاَراَتِنْؾ، َعَؽَ الُق َل  اخُلُضْيِع َأ

َُ َلِؽَعالَداَت ًِ ٍَ امَلَرَض ِٗ َِٗ امُلْؿَت ٍَ; َم ًَا ًَا َمِرْىَض َأِن اًلَمَج امَلْعُروَف َفَؿَك احَل ًْؿ َُ ِإَلَ َىْشَتاُز الِجالَس ًِ ِقِل َعَؿَؽ ـِ َلَخالَىا َق ِٗ َْ ال ًٍ احَلْؿَرا ًِْك، ُكِل َمِر  َوِإَلَ ِإْسُبْيَع

ُُ( َعالَداُت ٍَ )َقاِزَع َٗ َلَؿاِد َْٗى ـِ اجَلْسِؾ َمَك احَل َٗا ُُ ِإَبٍر َباْسَتْخ َٗ َتْشَت  ُتْزَرُع َخاِص ًْاَىْي اجَلِؽ ُُ، َوَلَساَعاُت َم َؽ  ُسُصيَم َىْعَفٌ الَعالَداَت َلَنَه َعْك َوالِتَخؽٌِّ َطِيْى

ًَّراُت َتَشّيَلاُت ـِ َفٌ َوَتَغ َُ َوَتَأّخَر الَيْدَم، َعَظا ًِ ٍَ ُمْعَظَؾ َتَطاُم ُأْخَرِ َوُمَضاَعَفاُت الّفُؿيِّ، َعَؿَؽ   اجَلْسِؾ. َأْدِنَز
ََٗف ِإِن َّ اهَل ِّ الَفْشِص َبْرَقاَمِر َمْك ًَْسالِر ًُْض ُلَي الِزَواِز، َقْبَل الطِّبِّ ََٗد َتْخَف َُ احَلاَٖت َع ًِ ٍَ امَلَرَض َٗ َْٗى ٍّ َأِقَصَ ِإَلَ اجَل ًِْق ُمْؿَكٍك، َس ََٗف َلَنا َوَلَتْشَق ا اهَل ِٗ َل  ُب

ًِْغ َتَضاُفِر َمْك ًِْغ َمْك اجُلُنْيَد َدَؿ َُ َذاَت اجَلَناَت َدَؿ ٍَ، الَعَؽاَق ـِ امُلَباَشَر ًَا َِٕسَساُت َمْك اجَلَناَت َلَنَه َوَق ُُ، ُم ًِ ُُ َوَوَساََّل َطبِّ ًِ َُ الَبَراَمِر َعْبَر ِإْعالَم  الِتْيَعِيِى

،َُ َِٕسَساَت َواإِلْرَشاَدِى َُ َوامُل ِيِى ْرَب َُ َواجَلَناَت الِت ًِ َُ الَيْعَظ ًِ َف ِّْى َُ َباأَلْدواِر َوال ـُ الِشْخُص َوَىْبَقَ َبَنا، امَلُفْيَط َٗ ًُْس َوالُعْفُصُر اأَلَلّؾ الطََّرُف ُلَي الِزَواِز، َعَؽَ امُلِق َّ  الِر

َُ، َلَنَه َفٌ ًِ ٍَ، الِتَبَعاَت َىَتَشِؿُل الََّنن َوُلَي الَعَؿَؽ ٌْ امَلِرْىَر ـِ َرُداًل َأَكاَن َسَيا ًٍ; َأ َُ َعاَتَقِنَؿا ََعَؽ َتَقُغ ِإُذ اْمَرَأ ًِ ُْٕوَل ُُ الِتَصّرَف َمْس  َطِرْىِق َواْخَتَصاِر َوَتَبّصٍر، َبَشِكَؿ

ـِ َعَؽَ الِزَواِز. َٗا ْبَل اإِلِق ِّ َق َْ الَفْشِص الطِّبِّ ًٍ َرِغَؾ اْمَتالََّنا َبالِشْيَك، َفٌ َساِم ِإْلَؿاِم ِإْدَرا ُنَؿا َقِطُعَنا ُسَفا ُِٗر َل ْٗ ُىَق ٍَ الََّتٌ َق ا  امُلَعاَق
ٌُ، الِزَواَز ِإِن ٌُ، َواإِلْقَذاَب َقْعَؿ َٗ َقْعَؿ ًْ َأْسَباَب اأَلْخَن َوَتْرَك اإِلْلَؿاَم َأِن َب َُ َب ْٗ الِيَقاَى ُُ، ِإَلَ ُىَشيُِّلُنَؿا َق ِقَؿ ًَْفِك َفال َق ٌٗ َىْسَتِن َْ َأَس ِإْدَرا ِّ الَفْشِص َب  َقْبَل الطِّبِّ

ًَْك َرِأِن َعَؽَ ُصْيِمَواحُل الِزَواِز، ِّ السِّرِّنِّ امُلْخَتصِّ ًِْك َوالِشْخَص ًِْك; َلؽِزْوَد ًِ َأِن امَلْعَف ًٌْل َذَلَم َل َُ َكَف ِإَداَم ٍَ َب َْ ا ًِْش َلَف  َوُىْؿكُِّك َوامُلْذَتَؿَعاَت، اأُلَسِر َواْسَتِقَراِر الَع

ًِْك َْ َمْك الِزْوَد َُ احُلبِّ َمْك ُنْؾَسقَّ َأِطَفاَلُنَؿا ِإْعَطا َُ َوالرَِّعاَى ًَ ْرَب َُ، َوالِت َياِزَق ُأ امُلَت ْرَب ِّ َوالِتَيّتِر امُلَشاَسَفاَت َعِك َباأُلَسِر َوَى ِّ الِفِفَس ْٗ الََّنن َواْٖدَتَؿاَع َٕدِّن َق  ِإَلَ ُى

َٗ َأْشَكاِم الُعْفَػ اأُلَسِرنِّ.  َأَس

 

:ٖات َع٢ٓ نٌ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ  
      هنان ثمة:

  العمر. فً المتساوون ألران:
مساٌرتهم مجاراتهم:  

  تبلػ : تطال
  تعاون. تضافر:

  المرتبطة. المنوطة:
 العوالب. التبعات:

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

  ٌستخّؾ. ٌستهٌن:
 ٌرتفع. : ٌربؤ 

 المشادّات. المخاصمات، المشاحنات:
 

 اآلتٞ:  املع٢ٓ حيٌُ ايٓص يف  َٛضع سدد )ص(

 ٚغدص١ٝ. زتتُع١ آثاز ايٛزاث١ٝ يألَساض
 المرضى معاناة عن فضال األسر....... بعض بانهٌار لابمة احتماّلت وثمة "

 أنفسهم"

 أسدٖا. إىل أغس ْتا٥ر، اىل تؤدٟ اييت األضباب َٔ عدد ٖٓاى )ص(

 سر.األ بعض انهٌار إلى ٌإدي الزواج: لبل الطبً الفحص إجراء عدم ــ
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َاذا ٜرتٓتب ع٢ً بعض األضس يف ساٍ ٚالد٠ طؿٌ َسٜض ؾٝٗا  )ص(

 ؟ نُا ٚزد يف ايٓٓص. 

  انهٌار بعض األسر ، أو انعدام استمرارها

بٝٓٔ ْتا٥ر ختًٓٞ املسٜض عٔ تٓاٍٚ ايعالز. نُا ٚزد يف ايٓٓص. )ص(  

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

 َا اجملاٍ املعسيٓف ايرٟ ٜتُٓٞ إيٝ٘ ايٓٓص ؟ 

علمٌة ممالة  
 يعالدات حتتاز اييت األَساض َٔ ٜعٓد ايجالضُٝٝا َسض : عًٌٓ )ص(

 . ط١ًٜٛ ملد٣
 وإلى اسبوعٌن، كل مرة الحمراء الدم لخالٌا نمل عملٌة إلى ٌحتاج ألنّه

 تحت  تزرع خاصة إبر باستخدام الجسم من الحدٌد لمادة )نازعة( عالجات

ً  ولساعات طوٌلة .  الجلد ٌومٌا

 األَساض َٔ ايتدؿٝـ يف اآلت١ٝ املؤضطات َٔ نٌ دٚز اغسح

 ايٛزاث١ٝ:
 التوعوٌة النواحً على التركٌز فً دورها ٌتمثل ايعباد٠: دٚز ــ

ً  مهمّ  دور وهو عام، بشكل الدٌنٌة واألمور والفمهٌة الشرعٌة  له لما جدا

 األفراد إلزام فً تؤثٌره وإمكانٌة البشرٌة، النفوس فً عمٌمة أصداء من

 المختلفة. اإلعالات أو التشوهات أو األمراض من النسل على بالحفاظ
 

 ونشر التوعٌة على بالتركٌز دورها ٌكون ادتاَعات:ٚ املدازع ــ

 على بالتعرؾ والثمافٌة العلمٌة المدارن وتوسٌع واإلحصابٌات الثمافة

 مدروسة. وؼٌر خاطبة لرارات اتخاذ نتابج
 

 دُور دَور إن اإلضال١َٝ: ٚاملكدضات ٚايػؤٕٚ األٚقاف ٚشاز٠ ــ

 البرامج وضع فً األصل تُعدّ  التً الوزارة دور من ٌنبثك العبادة

 العلم على الحثّ  كٌفٌة فً الشاملة العلمٌة والمنهجٌة العامة والسٌاسات

 للصفات الحاملٌن أو مثالً، األلارب بزواج المحتملة المخاطر وتجنب

 الوراثٌة التً ٌمكن تالفٌها فً الحاملٌن والمصابٌن.

ٕٓ تًٝٗا: اييت األض١ً٦ عٔ أدب ثِ اآلت١ٝ ايعباز٠ اقسأ  دفاهل "إ

 عدد ختؿٝض ٖٛ ايصٚاز قبٌ ايطيب ايؿشص بسْاَر َٔ ايس٥ٝظ

 ". ممهٔ سد أقص٢ إىل ادتدٜد٠ املسض١ٝ اذتاالت
 املسض١ٝ؟ اذتاالت عدد خيؿض إٔ َا جملتُع ميهٔ نٝـ أــ

 الدولة مإسسات جمٌع واشتران العامة، للتوعٌة خطط ووضع الوعً بنشر

 إتمام على إجبارٌة جراءاتإ واتخاذ المستمرة التوعٌة أدوار تنسٌك فً

 الزواج. لبل الطبً الفحص
 

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

 عدد ختؿٝض يف األٚىل املطؤٚي١ٝ ٜتشٌُ ايرٟ َٔ ــ دـ  )ص(

    املسض١ٝ؟ اذتاالت
 والدولة. األهل دور ٌؤتً ثم أوّلً، الزواج على الممدم الشخص

 ؟ ايصٚاز قبٌ ايطٓبٞ ايؿشص بسْاَر َٔ ايس٥ٝظ اهلدف َا
 تخفٌض عدد الحاّلت المرضٌة الجدٌدة إلى ألصى حد ممكن .

َِ َُٜعٗد ايػدص املكدّ ع٢ً ايصٚاز ايطسف األِٖ يف ع١ًُٝ  )ص( ٔي

 ايؿشص ايطيب قبٌ ايصٚاز؟
التبعات المرٌرة، وتمع على عاتمه مسإولٌة التصرؾ ألنه هو الذي ٌتحّمل 

 بحكمة وتبهر، واختصار طرٌك المعاناة

سدد َٔ ايٓص عباز٠ تتطُٔ َع٢ٓ )ٚقا١ٜ اجملتُع َٔ  )ص(

 األَساض ٚادب مجاعٞ(.
 " ّل بدّ من تضافر الجهود من جمٌع الجهات ذات العاللة المباشرة "

َّ ٜعٛد ايطُري "اهلا٤" يف  )ص( ن١ًُ )اَتال٥ٗا ( ايٛازد٠ يف عال

 ايٓص؟
المعاناة طرٌك على  

اذنس ثالّثا َٔ ادتٗات اييت ُتطِٗ يف حتكٝل اهلدف ايس٥ٝظ َٔ  )ص(

.بسْاَر ايؿشص ايطيب قبٌ ايصٚاز   

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

إدسا٤ ايؿشص ايطيٓب قبٌ ايصٚز؟ نُا َاذا ٜرتتب ع٢ً إُٖاٍ  )ص(

؟ٜعٗس يف ايٓٓص  

 معاناة كل من الزوجٌن او التبعات المرٌرة

اضتدسز َٔ ايٓٓص ن١ًُ مبع٢ٓ )تهاُتـ(. )ص(  

 تضافر

مل ُزٔضُت اهلُص٠ بايصٛز٠ اييت دا٤ت عًٝٗا يف ن١ًُ )املؤضٓطات( 
 ايٛازد٠ يف ايٓٓص؟

 ألنها مفتوحة وما لبلها مضموم

  " املعاْا٠ طسٜل " : اآلت١ٝ ايؿ١ٝٓ ايصٛز٠ ٚٓضح
 شبّه المعاناة بطرٌك .
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 األضسٟ. ايعٓـ َؿّٗٛ بني
 ورؼباته رأٌه بفرض واألم األب سٌما وّل األسرة أفراد أحد لٌام هو

 النفسً األذى إلحاق أو الضرب أو الجسدي العنؾ وممارسة بالموة

 فال.األط سٌما وّل العابلة أفراد بؤحد والجسدي

 اآلت١ٝ: بايعباز٠ املكصٛد ٚضح
 املػاسٓات عٔ باألضس ٜسبأ املدتصني َٔ ايطيب ايسأٟ ع٢ً اذتصٍٛ "

 ٚاالدتُاعٞ". ايٓؿطٞ ٚايتٛتس
 الوراثٌة األمراض من المعاناة األسرة ٌجنب الطبً الرأي على اّلعتماد إن

 تًال بالمعاناة وانشؽالها وتوترها األسرة أوضاع تردي إلى ستإدي التً

 ٌسببها  المرض بدّلً  من رسم حدود المستمبل الواعد.

 َٔ َع٢ٓ َُٓٗا نٌ  حيٌُ ايٓص يف َٛضعني سدد -4ع )ص(

 اآلت١ٝ: املعاْٞ
 يًشُا١ٜ. ٚض١ًٝ ايصٚاز قبٌ ايطيب ايؿشص أــ
 فال نممة، إلى ٌحولهما لد الولاٌة بؤسباب األخذ وترن اإلهمال أن بٌد "

 الزواج" لبل الطبً الفحص بإجراء أحد   ٌستهٌنن
 

 يصاسب إال عٓٗا اإلعالٕ ٜتِ ال ايطب١ٝ ايؿشٛص ْتا٥ر ــ ب

 ايػإٔ.
 المعنٌٌن للزوجٌن والشخصً السري المختصٌن رأي على والحصول "

" 

 َا ايٓعُتإ املرنٛزتإ يف ايٓٓص؟ )ص(

اإلنجاب . –الزواج   

اذنس ثالث١ َٔ سكٛم األطؿاٍ ع٢ً آبا٥ِٗ. نُا ٚزد يف ايٓٓص.  )ص(  

 الحّب ، الرعاٌة ، التربٌة المتوازنة .

ٟٓ. نُا ٚزد يف  )ص( بٝٓٔ األضباب املباغس٠ اييت تؤٓدٟ إىل ايعٓـ األضس

 ايٓٓص. 
 ًّ ًّ واّلجتماع  المشاحنات والتوتّر النفس

ٖات َٔ ايٓٓص َجاّيا ع٢ً ايطبام.  )ص(  

نممة –نعمة   

َا ايرٟ ٜهؿٌ إدا١َ ٖٓا٠٤ ايعٝؼ ٚاضتكساز األضس ٚاجملتُعات؟  )ص(

 نُا ٚزد يف ايٓٓص. 
ًّ لبل الزواج، والحصول على رأي المختصٌّن السّري  إجراء الفحص الطب

ًّ للزوجٌن المعنٌٌّن  والشخص

ٌٓ درز ٖات   : ٜأتٞ مٓما ن١ًُ ن
    . جري : مجاراة           . خلؾ : اختالؾ          . عنً : معاناة         . أسس : األساسٌة            . بنً : بنٌة               . هور : انهٌار

   ضعؾ. : مضاعفات          . شوه : تشّوهات             . خلو : خالٌا            . حوج : ٌحتاج          . حًٌ : الحٌاة          . ضرر : اضطرار
       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 : الدٌنٌة
لدم. : اإللدام           . مأل ا: امتالبها                 حفً. : حفاة         خصر. : اختصار      سؤل. : مسإولٌة             عتك. : عاتمهما  
    سرر. السرّي:      خصص. : المختصٌن          هون. : ٌستهٌن         . همل : اإلهمال            نجب. : اإلنجاب

 المعنٌٌن : عنً.          إعطاء : عطو .           الرعاٌة : رعً.        المشاحنات: شحن.

الرابغاملقطغ   

 

كرىؾ تشري إىل لنه ومك اجلٗىر بالنكر، أن الشرىعُ اإلسالمًُ سجت عؽَ ذلم، ومل تغفل العفاىُ بننا اجلاقب، فنفاك الكجري مك املضامني يف آىات القرآن ال
 "سيرٍ الفرقان 74" ، مما ىعين أٍن النرىُ مصٗر استقرار قفسٌ وسًاتٌ إن  املعاقٌ، قام تعاىل: )َوالٍََنىَك َىُقيُليَن َربٍََفا َلْب َلَفا َمْك َأْزَواَدَفا َوُذرٍِىٍَاَتَفا ُقرٍٍََ َأْعًُك(

ٍٗر هلا أن تكين مرىضُ أو مشيلُ، ومجل لنه املعاقٌ جنٗلا أىضًا  يف األسادىح كاقت سؽًؿُ معافاٍ، بقٗر ما ميكك أن تكين مفبغ شقاْ وعنابات إذا ُق
: "َتخًٍروا لفطفكؾ فأقكشيا األِكفاْ وأقكشيا  -صؽَ اهلل عؽًم وسؽؾ  -بيىُ الشرىفُ، سًح حتؿل إشارٍ لؽتخٍيف مك األمراض اليراثًُ، قام رسيم اهلل الف

ٍٗد أمان اإلقسان مغ قفسم وبين دفسم، وتع ًق التقٗـ والرخاْ البشرن، إلًنؾ"، مّما ىٕكٗ خطيرٍ مسألُ التقاْ بعض الصفات اليراثًُ غري املرغيبُ، اليت تن
 وتزىٗ استؿام وديد األعباْ اإلقساقًُ اليت لي يف غفَ عفنا.

لًس لفا  وستَ ىتسٍفَ لؽعؽؾ حتٗىٗ اجلًفات املسٕولُ عك إصابُ الشخص مبرض معني، أو معرفُ كًفًُ عؿل اجلني الياسٗ وتفاعؽم مغ اجلًفات األخرِ،
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كفًؽُ بعٗـ زىادٍ احلاٖت املرضًُ، والفشص الطيب قبل الزواز لي الٗرع الياقٌ، والسالح األقسب سالًًا إٖ احلرُه عؽَ ما ىؽم مك أسؽشُ دفاعًُ 
. لتذفب وىالت األمراض و التشيلات بإذن اهلل  

 

ــ اغسح دٚز نٌ َٔ املؤضطات اآلت١ٝ يف ايتدؿٝـ َٔ األَساض  2
 ايٛزاث١ٝ:

أ ــ دور العبادة: ٌتمثل دورها فً التركٌز على النواحً التوعوٌة الشرعٌة 
 والفمهٌة واألمور الدٌنٌة بشكل عام. 

ب ــ المدارس والجامعات: ٌكون دورها بالتركٌز على التوعٌة ونشر الثمافة 
واإلحصابٌات وتوسٌع المدارن العلمٌة والثمافٌة بالتعرؾ على نتابج اتخاذ 

 وؼٌر مدروسة. لرارات خاطبة
ج ــ وزارة األولاؾ والشإون والممدسات اإلسالمٌة: إن دَور دُور العبادة 

ٌنبثك من دور الوزارة التً تعد األصل فً وضع البرامج والسٌاسات العامة 
والمنهجٌة العلمٌة الشاملة فً كٌفٌة الحث على العلم وتجنب المخاطر 

 المحتملة بزواج األلارب مثال.

 نٌ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  َع٢ٖٓات  – 1
الذرٌة: األبناء ذكوراً وإناثاً.       لرة أعٌن: طمؤنٌنة العٌن والنفس.          

أنكحوا: زوجوا.                                   نطفكم: جمع نطفة، وهً منً الرجل. 
 األكفاء: جمع كؾء، وهو المادر على تصرٌؾ األمور. 

                   الرخاء: رؼد العٌش.        
 ٌتسنى: ٌتاح.                                       

 األنسب: األفضل.          
لتجنب: لمنع.                                    

. وٌالت: مصابب  

 ٚضح املكصٛد بايعباز٠ اآلت١ٝ: -ٗ 
" الحصول على الرأي الطبً من المختصٌن ٌربؤ باألسر عن المشاحنات 

 التوتر النفسً واّلجتماعً".و
إن اّلعتماد على الرأي الطبً ٌجنب األسرة المعاناة من األمراض الوراثٌة 
التً ستإدي إلى تردي أوضاع األسرة وتوترها وانشؽالها بمعاناة المرض 

 بدّلً من رسم حدود المستمبل الواعد.

ــ ؾطس نٝـ ٜتأثس اجملتُع يف ساٍ ٚدٛد َسض٢ ٜعإْٛ َٔ  3
 أَساض ٚزاث١ٝ.

ألن العالج المكلؾ الذي ٌتحمله التصاد الدولة فً توفٌر العالجات 
التً ؼالباً ما تكون باهظة الثمن، وفً توفٌر مراكز تؤهٌلٌة للمرضى 
تضعؾ هذا اّللتصاد، ناهٌن عن ضرورة وجود معٌل أو معٌن دابم 

 المرضى مما ٌحد من إنتاجٌة المعٌن ذاته فً المجتمع. لهإّلء

 ٚٓضح ايصٛز٠ ايؿ١ٝٓٓ اآلت١ٝ : – 6 
 " الفحص الطبً لبل الزواج هو الدرع الوالً " 
 شبه الفحص الطبً لبل الزواج بالدرع الوالً .

قاٍ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ:" ختريٚا يٓطؿهِ،   - 5
 ِ". ؾأْهشٛا األنؿا٤ ٚأْهشٛا إيٝٗ

أــ ٌٖ حيٌُ اذتدٜح ــ يف زأٜو ــ َطؤٚي١ٝ غٝٛع األَساض 
 ايٛزاث١ٝ يًسداٍ ؾكط؟ ؾطس إدابتو.

لد ٌكون ذلن من لبٌل أنهم ممدمون على الزواج وانتماء الفتاة بحكم 
العادات والتمالٌد مع ما ٌحث علٌه اإلسالم فً ذات الولت من ضرورة 

تها وعدم حرمانها من هذا حصول المبول من الفتاة على المتمدم لخطب
 الحك، وكل ذلن ّل ٌعفً المرأة من مسإولٌتها اتجاه هذا األمر.

 (؟D.N.Aب ــ ٌٖ تس٣ مث١ عالق١ بني اذتدٜح ايػسٜـ ٚ )
ألن الكفاءة تعنً الخلو من األمراض الوراثٌة الخطرة المإثرة فً 
األبناء وتهدد سالمة األسر والمجتمعات، وهذه األمراض مرتبطة 

 ارتباطا مباشرا بالحمض النووي لإلنسان.

دـ ــ نٝـ تؿطس قٛي٘ عًٝ٘ ايطالّ )ختٝٓسٚا( َٔ ٚد١ٗ ْعس 
 ايعًِ اذتدٜح؟

أي اجعلوا اختٌاركم لنساء صحٌحات ّل ٌهددن األبناء بؤمراض مإذٌة 
خاصة إذا اجتمعت مورثاتهن مع من ٌحملون هذا العٌب الوراثً فً 

 مورثاتهم من الرجال.
 
 

:ٖات درز نٌ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ  – 7  

اإلسالمٌة : سلم .        المضامٌن : ضمن .              استمرار : لرر.     
النبوٌة : نبؤ .             األحادٌث : حدث .                  مشوهة : شوه . 
.      التماء : لمً                   إشارة : أشر .           األْكفاء : كفؤ .   

األعباء : عبؤ       الصفات : وصؾ.         المرؼوبة : رؼب .         

 إذاىىأرطوتىبالىمقابلىفإّنىاللهىورزقكىبالىتوّقعى. 
 



 

9000909770ماهر أبو بكر     
 

 ٌحّك لن أن ترتم8ً 

 

الَوَداِعىَحجَِّةىُخْطَبِةىِمْن
 الفقرٍ األوىل 

ًَْم الّؽم َصّؽَ اهلل َرُسيُم َقاَم : َوَسؽََّؾ َوآَلَم َعَؽ  

ُٗ ُُٗه ، لـَؽََّم احُلْؿ ًُْفُم ، َقْشَؿ ًَْم َوَقُتيُب ، َوَقْسَتْغَفُرُه ، َوَقْسَتَع َٗ َمْك ، َأْعَؿاَلفا َسِّئاَت َوَمْك ، َأْقُفَسفا ُشُروِر َمْك َبالؽََّم َوَقُعيُذ ، ِإَل . َلُم َلاَدَن َفال ُىْضَؽْل َوَمْك َلُم، ُمَضِل َفال الؽَُّم َىْن  

ُٗ َُٗه الؽَُّم ِإلَّا ِإَلَم ٖ َأْن َوَأْشَن ُٗ َلُم، َشِرْىَم ٖ َوْس ًٗا َأنٍِ َوَأْشَن ُُٗه ُمَشِؿ ًُْكْؾ،.  َوَرُسيُلُم َعْب ًٌْر ُلَي َبالََّنن َوَأْسَتِفَتُح ، َطاَعَتَم َعَؽَ َوَأُسّجُكْؾ الؽََّم، َبَتِقَيِ ، الؽََّم َعباَد ُأْوَص . َخ  

 :  عصٜصٟ ايطايب

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 النصّ 
 

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :  ٖات َع٢ٓ ن
: نطلب العون .    نستعٌنه    والثناء .         الحمد : الشكر   

 من ٌُؽوي وٌمود إلى الضالل .مضّل :        نعوذ :  نلتجا، نعتصم .    
أستفتح : أبتدئ .          أحثّكم :أشّجعكم.             

 نِ َهح زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يف املد١ٜٓ دٕٚ إٔ حيٓر ؟
. تسع سنٌن  

.ٜٗدٟ  : اآلت١ٝ ايه١ًُ َكابٌ ارتطب١ َٔ اضتدسز  )ص(  

 ٌُضهم

 َت٢ قسز زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إٔ حيٓر ؟      

 فً السنة العاشرة للهجرة.

. ارتطب١ َٔ ي٘  ، َٓجٌ ايٓؿٞ أضًٛب ارتطب١ يف ٚزد  )ص(  

 ال ىادي

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

وٌعمل مثله . ملسو هيلع هللا ىلص ٌؤتّم برسول هللا لدم المدٌنةَ بشر  كثٌر ٌلتمس أن   
.  االضِ بٗرا ايٛداع سذ١ تط١ُٝ ضبب ٚٓضح  

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

اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َٓه١ ؟َٔ أٜٔ دخٌ زضٍٛ   

 دخل من أعالها من طرٌك َكداء حتى انتهى إلى باب بنً شٌبة

مَب أٚص٢ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓاع يف املكطع   )ص(

 ايطابل َٔ ارتطب١ ؟
 أوصاهم بتموى هللا ، وحثّهم  على طاعته

اذتساّ؟ َاذا قاٍ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ عٓدَا زأ٣ ايبٝت
  

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

؟ يف اذتٓر َاذا عًِٓ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓاع  
.علّم الناس مناسكهم وبٌّن لهم سنن حّجهم   

َاذا بٝٓٔ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ دتُٛع املطًُني يف 
ملاذا أيك٢ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ أٚ    خطبت٘ يف ّٜٛ عسؾ١ ؟

 خطبت٘ يف ّٜٛ َعسؾ١؟           

بٌّن لجموع المسلمٌن الذٌن احتشدوا حوله أمور دٌنهم   

ات اآلت١ٝ :ٖات درز ايهًُ  

  ذنتوب  :توب.       نعوذُ :  عو    نستؽفر: ؼفر .    نستعٌن عون .   
       مضلَّ +: ضلل.شرور : شرر.      سٌّبات : سوأ . ٌهِد + هادي : هدي .

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

الجذر بالحركاتّل داعً لضبط اْتب٘ :   
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 الفقرٍ الجاقًُ 

ُٗ َأمٍِا ًِّْك َمفٌِّ اْسَؿُعْيا الِفاُس، َأّىَنا:  َبْع َٗ َأِلَقاُكْؾ ٖ َلَعؽٌِّ َأْدِرن، ٖ َفِإقٌِّ َلُكْؾ، ُأَب َُْكْؾ ِإِن الِفاُس، َأىٍَّنا َلَنا. َمْيَقَفٌ َفٌ ، َلَنا َعاَمٌ َبْع ـٌ َوَأْمَياَلُكْؾ َدَما ًُْكْؾ َسَرا  َأْن ِإَلَ َعَؽ
َُ َرِبُكْؾ، َتِؽَقْيا َُٗكْؾ َفٌ َلَنا، َشْنِرُكْؾ َفٌ َلَنا، َىْيَمُكْؾ َكُشْرَم ْٗ الؽٍَُنؾَِ ؟ َبؽٍَْغُت َلْل َأَلا. َلَنا َبَؽ َُٗه َكاَقْت َفَؿْك.  اْشَن ٌُ َعْف َٕدَِّلا َأَماَق ًُ َّْتَؿَفُم الََّنن ِإَلَ َفِؽ ًَْنا ا  ِرَبا َوِإِن.  َعَؽ

َُ ًِ َُٗأ ِرًبا َأِوَم َوِإِن َمْيُضْيٌع، اجَلاَلَؽ ٌَ ِرَبا َبَم َأْب َٗ ْبِك الَعِباِس َعؿِّ َْ َوِإِن ، امُلطََّؽَب َعْب َُ َدَما ًِ ـٍ َوِإِن َمْيُضْيَعٌُ، اجَلاَلَؽ َُٗأ َأِوَم َد ـُ َبَم َقْب َُ َعاَمِر َد ًَْع َٗ ْبِك احَلاِرَخ ْبِك ْبِك َرَب  َعْب
َُ َمآَثَر َوِإِن امُلطََّؽَب، ًِ ًَْر َمْيُضْيَعٌُ، اجَلاَلَؽ َُ َغ َٗاَق َُ السِّ ُٗ.  َوالسَِّقاَى َٗ َوَشْبُم َقَيٌد،  َو الَعْؿ ًَْم ، َواحَلَذِر َبالَعَصا ُقَتَل َما:  الَعْؿ ُُ َوَف ًٍْر، َمَئ  َأْلِل َمْك ُفُنَي َزاَد َفَؿْك َبَع

َُ ًِ . اجَلاَلَؽ  

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ   ٖات َع٢ٓ ن

ة أو حّك أو صحبة أو ؼٌر ذلنحرمة :  ما ّل ٌحّل انتهاُكه من ذمَّ   
.                  ربا : المبلػ الذي ٌإدٌّه الممتِرض زٌادة على ما الترضه   

شبه العْمد : من ؼٌر لْصد .   
 مآثر : األلوال واألفعال المتوارثة ، مفردها : )مؤثرة ( .

      السدانة : خدمة الكعبة .    
 العْمد : المتل العمد .    

   لود : المصاص؛ أي لتل الماتل بالمتٌل . 
 السماٌة : ما كانت لرٌش تسمٌه للحجاج من الزبٌب المنبوذ فً الماء

 
 
 

ُعد إىل ايؿكس٠ ايجا١ْٝ ، ٚاضتدسز ادت١ًُ املؿتاس١ٝ   )ص(

 )مج١ً املٛضٛع( ؾٝٗا .
ٌْكُْم إِلَى أَْن تَْلمَْوا َربَُّكْم، َكُحْرَمِة ٌَْوِمُكْم " إِنَّ  ِدَماَءكُْم َوأَْمَوالَُكْم َحَرام  َعلَ

 َهذَا، فًِ َشْهِرُكْم َهذَا"

يف ٖرٙ ارتطب١  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ أعط٢ ايسضٍٛ   )ص(

َٛٓات األَٔ يف  سٓل اذتٝا٠ ايهسمي١ اآل١َٓ يإلْطإ . ؾُا َك
يف ارتطب١؟ اإلضالّ نُا ٚزدت  

ٌن  الحفاظ على الدم والحٌاة والمال والدِّ

صٓٓـ ايعادات ٚاملُازضات ادتا١ًٖٓٝ ايٛازد٠ يف ارتطب١ سطب 

 َٛقـ اإلضالّ َٓٗا نُا ٖٛ َبٝٓٔ يف ادتدٍٚ 

 اآلتٞ :

ض لدماء الناس  با ، األخذ بالثؤر، التعرُّ عادات جاهلٌة أبطلها اإلسالم : الّرِ

   باألحساب واألنساب.وأموالهم ، التفاخر 

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

اضتدسز َٔ ارتطب١ عبازات تتٛاؾل يف َطُْٛٗا  )ص(

 َٚطُٕٛ اآلٜات ٚاألسادٜح اآلت١ٝ :

ًْ األَْلبَاِب لَعَلَُّكمْ )  (       تَتَّمُونَ  َولَكُْم فًِ اْلِمَصاِص َحٌَاة  ٌَاْ أُوِل  

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

ٌٓ املطًِ ع٢ً املطًِ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ :  قاٍ زضٍٛ اهلل  "ن

 سساّ عسض٘ َٚاي٘ ٚدَ٘".  

ٌْكُْم "  " إِنَّ ِدَماَءكُْم َوأَْمَوالَُكْم َحَرام  َعلَ

ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚزد يف ارتطب١ غري عباز٠ تٛسٞ بدْٓٛ أدٌ ايٓسضٍٛ 

          ( ) لَعَلًِّ ّل أَْلمَاُكْم بَْعدَ َعاِمً َهذَا     . اذنس ٚاسد٠ َٓٗا. ٚضًِ 

ٚزد يف ارتطب١ أضايٝب ايٓدا٤ ، ٚاالضتؿٗاّ، ٚاألَس: )ص(  

ٌٓ أضًٛب َٔ ٖرٙ األضايٝب َ -أ ايؿكس٠ ٔ ارتطب١ ) َٔ َٓجٌ يه
                        اّلستفهام :   أّل هل بلّؽت ؟               النداء : أٌّها الناس .     ايجا١ْٝ (.

 األمر : اسمعوا منًّ .
   بني أثس ٖرٙ األضايٝب يف ْؿظ املطتُع . -ب 

َٔ عالَات ايؿصاس١ اإلجياش ٚدٓق١ ايتعبري ٚٚضٛس٘  )ص(

. َٓجٌ يريو َٔ ارتطب١ .   

ربا الجاهلٌّة موضوع . -كتاب هللا .     -العمد لود .             -  
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(علّل :  نّوع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً أسالٌبه اللؽوٌة فً النّص. )  

وجذب انتباه السامع والحرص على بماء التركٌز بالتنوٌع فً التشوٌك 

 األسالٌب

ُٓ٘ ايعباع   ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بدأ ايٓسضٍٛ بإضكاط زبا ع

بٔ عبد املطًب ، نُا بدأ بإضكاط دّ عاَس بٔ زبٝع١ بٔ 

 اذتازخ بٔ عبد املطًب . َا دالي١ ذيو؟

لٌشّكل المدوة فً السلون اإلسالمً الموٌم واّللتزام بما حثَّت علٌه 

 الشرٌعة اإلسالمٌة

ٖد إٔ ٜبًٓؼ ايػا ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َا اذته١ُ َٔ تأنٝد ايسضٍٛ 
 ايػا٥ب يف ْٗا١ٜ ارتطب١ .

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

عباز٠ "أٜٓٗا   ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  عًٌٓ اضتدداّ ايٓسضٍٛ
    ايٓاع" بداّل َٔ "أٜٗا املطًُٕٛ" يف ٖرٙ ارتطب١.

المسلمٌن من أصول متعدّدة ولتبمى صالحة لكّل الناس بعد  ذلن فال  ألنّ 
ة معٌّنة دون ؼٌرها مّمن لد ٌُسلمون بعد ذلنبتختّص بف  

 

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

 البلد : مّكة المكّرمة ، البلد الحرام

َّ ٜعٛد ايطُري )ٖا( يف ن١ًُ )عًٝٗا( ايٛازد٠ يف   )ص( عال

 ايٓص؟ 
 ٌعود الضمٌر )ها( على كلمة )أمانّة(

ِٖ( ايٛازد٠ يف ايٓٓص ؟  ٟٓ يف عباز٠ )ايًٓٗ  َا األضًٛب ايًٓػٛ

النداء   

َا دالي١ قٍٛ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ :"ؾُٔ شاد ؾٗٛ َٔ 
 أٌٖ ادتا١ًٖٝ" ايٛازد يف ايٓٓص؟ 

اّللتزام بتعالٌم اإلسالم فً ما ٌتعلك بالمصاص والدٌّة وعدم الزٌادة 
 فٌهما

 ٚضح املكصٛد بعباز٠ "ٚإٕ دَا٤ ادتا١ًٖٝ َٛضٛع١" ايٛازد٠ يف ايٓٓص. 

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

َّ ٜعٛد ايطُري )ٖا( يف )ؾًٝؤدِّٖا(  )ص( ايٛازد٠ يف ايٓٓص؟عال  

 ٌعود الضمٌر )ها( على األمانة

 َا املكصٛد بايرتانٝب اآلت١ٝ :
.عاَٞ ٖرا ، َٛقؿٞ ٖرا، َٜٛهِ ٖرا، غٗسنِ ٖرا  

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

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

 ٖات درز ايهًُات اآلت١ٝ :
أموال      أدري : دري .               ألماكم + تلموا : لمً .       دماء : دمً .  

 با : ربو .    أمانة + ابتمنه : أمن .     فلٌإدّها : أدي .    رِ              : مول .
موضوع : وضع .   السدانة : سدن .             الجاهلٌّة : جهل .                 

السماٌة : سمً .           

: ٌفّضل المرور على الجذور السهلة بشكل سرٌع، ووضع إشارة عند  َالسع١

 الجذور الصعبة لمراجعتها باستمرار
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  الفقرٍ الجالجُ

ًْطاَن ِإِن الِفاُس، َأّىَنا ْٗ الِش َٗ َأْن َىَئَس َق ْٗ َوَلَكِفُم َلَنَه، َأْرَضُكْؾ َفٌ ُىْعَب ٌَ َق .َأْعَؿاَلُكْؾ َمْك َتْشَقُرْوَن َمِؿا َذَلَم َسَيِ َما َفٌ ُىَطاَع َأْن َرَض  

َْٕمُفْيَن ِإِقَؿا الِفاُس، َأّىَنا ٍٔ َىَشّل َوَلا ِإْخَيٌٍ، امُل ًَْم َماُم َلاْمِر ًَْب َعْك ِإلَّا َأَخ ْٗ الؽَُّنِؾ ؟ َبؽَّْغُت َلْل َأَلا.  َمْفُم َقِفٍس َط . اْشَن  

َٗن َتْرَدُعِك َفَؽا ْٗ َفِإقٌِّ َبْعٍض، ِرَقاَب َبْعُضُكْؾ َىْضِرُب ُكفَّاًرا َبْع ًُْكْؾ َتَرِكُت َق َُٗه َتَضؽُّْيا َلْك َبَم ِإْن َأَخْنُتْؾ َما َف ْٗ الؽَُّنِؾ َبؽَّْغُت؟ َلْل َأَلا.  الؽََّم َكَتاَب:  َبْع . اْشْن  

ٌٗ، َرِبُكْؾ ِإِن الِفاُس، َأّىَنا ٌٗ; َأَباُكْؾ َوِإِن َواَس ـَ ُكؽُُّكْؾ َواَس ـُ َلآَد َٗ َأِكَرَمُكْؾ ِإِن ُتَراُب، َمْك َوآَد ًٌْؾ الؽََّم ِإِن َأْتَقاُكْؾ، الؽََّم َعْف ًٌْر َعَؽ ٍّ ًَْسَوَل.  َخَب ٍّ َعَؽَ َلَعَرَب  َبالِتِقَيِ ِإلَّا َفْضٌل َعَذَؿ
ْٗ الؽَُّنِؾ ؟ َبؽَّْغُت َلْل َأَلا.  . اْشَن  

. َقَعْؾ:  َقاُلْيا  

ًَُبؽِِّغ:  َقاَم ُٗ َفِؽ .الَغاََّب الِشاَل   

 

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

 هذه الكلمات .

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ:  ٖات َع٢ٓ ن

ًّ .   تحمرون : تستصؽرون .        ٌحّل : ٌُباح.  ًّ : ؼٌر العرب عجم  
اضتدسز َٔ ارتطب١ عبازات تتٛاؾل يف َطُْٛٗا َٚطُٕٛ   )ص(

 األسادٜح اآلت١ٝ :
"إذا ايتك٢ املطًُإ : ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِقاٍ زضٍٛ اهلل  -

 بطٝؿُٗا ؾايكاتٌ ٚاملكتٍٛ يف ايٓاز"
قًت ٜا زضٍٛ اهلل : ٖرا ايكاتٌ ، ؾُا باٍ املكتٍٛ؟ قاٍ : "إْٓ٘ نإ 

 سسّٜصا ع٢ً قتٌ أخٝ٘" . َتؿل عًٝ٘

بَْعُضُكْم ِرلَاَب بَْعٍض"" فاََل تَْرِجعُنَّ بَْعِدي ُكفَّاًرا ٌَْضِرُب   
 

ََٔ نإ   ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قاٍ زضٍٛ اهلل - ٌُ ادت١ٓٓ  : "ال ٜدخ
 يف قًب٘ َجكاٍ ذز٠ َٔ ٔنِبس". زٚاٙ َطًِ

ٍ فَْضل  إِّلَّ بِالتَّْمَوى "  ًّ ٍ َعلَى َعَجِم ًّ ٌَْس ِلعََربِ " لَ  

 ص٢ً اهلل  ٚزد يف ارتطب١ غري عباز٠ تٛسٞ بدْٓٛ أدٌ ايٓسضٍٛ )ص(

. اذنس ٚاسد٠  َٓٗا.   عًٝ٘ ٚضًِ  
ٌُْكْم َما إِْن أََخْذتُْم بِِه لَْن تَِضلُّْوا بَْعدَهُ   ) تََرْكُت فِ

يف سٓذ١ ايٛداع   ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  َا اآل١ٜ آييت ْصيت ع٢ً ايٓسضٍٛ
ٕٓ أسهاّ ايػسٜع١ اإلهل١ٓٝ قد انتًُت؟  َؤٓند٠ّ أ

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

اضتدسز َٔ ارتطب١ َكابٌ ايهًُات اآلت١ٝ : )ص(  

ٞٓ ، ايػاٖد ، تسنت .  عسب

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

سٓرز ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓٓاع َٔ ايٓسدٛع إىل  )ص(

 ايهؿس بعد اإلضالّ ، ٚدعٌ يريو عال١َ. اذنسٖا.
 َضْرب ٌعض المسلمٌن رلاب بعض

عباز٠  "أال ٌٖ بًٓػت؟   ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َا دالي١ تهساز ايسضٍٛ 
ِٓ اغٗد"؟  ايًٓٗ

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

بٝٓٔ املبادئ ٚاألخالم اإلضال١َٝ آييت تتطُٓٗا نٌ عباز٠ َٔ عبازات 
 ارتطب١ املب١ٓٓٝ يف ادتدٍٚ :

املبدأ أٚ ارتًل اإلضالَٞ                                   ايعباز٠      

العدل والمساواة -"إنّما المإمنون إخوة"                    -  
       التواضع والبعد عن الِكبر      "كلكم آلدم وآدم من تراب"     -

ٌٗ ملطًِ َاٍ أخٝ٘ إال عٔ طٝب ْؿظ َٓ٘"    ٚزد يف ارتطب١ :  "ال حي
ٌٗ ؾٝٗا َاٍ املطًِ ألخٝ٘.    اذنس ساالت حي

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

ٔٓ بعدٚ ٟ نٓؿازّا ٜطسب ٓضح ايصٛز٠ ايؿ١ٝٓ يف قٛي٘  :   "ؾال تسدُع
صَور اإلنسان الذي ٌمتل أخاه بمن تخلَّى عن دٌنه بعطهِ زقاب بعض" 

 وارتدَّ كافراً، فصار ٌستهٌن بؤمر لتل أخٌه
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  األوم املقطغ

 الكؽًُ اىل ىيصؽفا النن اجلسر لٌ شنادتم ألن الجاقين الجاقٌ الصػ عؽًفا وبقٌ فًنا صػ آخر ولي الجاقين، األوم الصػ احلكيمًُ سًفا مٗرسُ يف أقنًفا

 يف قسكك قًفاب ولكفا املنكيرٍ، املٗرسُ يف أقفسفا وسذؽفا أوراقفا محؽفا ولنلم عكا، مٗرسُ لٌ الصػ لنا حتتين سكيمًُ مٗرسُ وأقرب بالقٗس. العربًُ
 سبًيب. إمًل األثري صٗىقٌ سيِ مفنؾ أذكر ٖ طؽبُ، ستُ كفا سًفا. اىل الرابعُ الساعُ بعٗ وقعيد صباسا قفطؽق عكا، اىل القطار يف ىيمًا وقسافر سًفا

 باُب إىل باُب مك وىفتقُل شًئًا، ىشرح ٖ الرىاضًات ُؾُمعؽِّـــ سًفا; مٗرسُ يف قتعيدلا مل أميرًا املٗرسُ تؽَم يف ودٗقا فقٗ صعبُ، ققؽُ عكا مبٗرسُ اٖلتشاؼ كان

ُؾ األوم، ُقشكَؾ أْن قبَل ِّىك مادٍ ومعّؽ  كتاب حنفظ أن أىضا ىرِ األدب تارىخ ومعؽؾ قؽب، ظنر عك املادٍ حبفظ ىطالبفا الشرعًٍُ( األسكاـ جمؽُ شرح )ولٌ ال

ٌْ ولنا لؽؿتفيب. قصًٍٗ حنفظ كؿا األدب تارىخ يف اليسًط ٌٗ شٌ  سيالٌ بني وحنك شًئّا، عفنؾ ىعرفين ٖ دٗدًا طؽبُ فًفا ىرون املٗرسُ ومعؽؿي عؽًفا، دٗى

 العربًُ، الكؽًُ إىل النلاب يف األمل فقٗقا الٗردتني مك واسٍٗ عؽَ حنصل مل وإذا الجاقًُ، أو األوىل الٗردُ لفًل اقتشارن صراٍع يف متيرطين طالبًا ثالثني

 يف تقصرين ظنر لٌ وبالفسبُ الجاقين. الجاقٌ الصػ مك الجاقٌ و األوم إٖ خيتاروا أٖ الكؽًُ يف املسٕولني عادٍ ومك فؽسطني، يف سكيمًُ مٗرسُ أعؽَ ولٌ

 تهٓسزت ن١ًُ ايتك٣ٛ يف ارتطب١ يف َٛاضع عٓد٠ :
ص٢ً اهلل عًٝ٘  ٚٓضح َؿّٗٛ ايتك٣ٛ آييت سح عًٝٗا ايٓسضٍٛ  -أ

يػ١ّ ٚاصطالّسا .  ٚضًِ  
التموى )لؽةً( : من الفعل ) ولى ( ومصدره ولاٌة، والولاٌة هً الستر والصون 

 والحذر .
 التموى ) اصطالحاً ( : اّلمتثال ألوامر هللا واجتناب نواهٌه .

 

؟ َا اهلدف َٔ تهساز ن١ًُ ايتك٣ٛ -ب  
 التوكٌد على مفهومها ومعناها ودّللتها

 يف ض٤ٛ دزاضتو ايٓص ، ٚٓضح مخظ مسات ؾ١ٓٝٓ ٚأدب١ٝ يًدطب١.

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

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

ٌٗ يًُطًِ ؾٝٗا َاٍ أخٝ٘ املطًِ، نُا ٚزد  )ص( بٝٓٔ اذتاي١ اييت حي

 يف ايٓٓص. 

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

التموىَا َعٝاز ايٓتؿاضٌ بني ايٓٓاع، نُا دا٤ يف ايٓٓص؟        )ص( ٟٓ يف عباز٠ "ؾًٝبًٓؼ ايٓػاٖد ايػا٥ٓب" ، ايٛازد٠ يف   ِّ األضًٛب ايًػٛ ض
 ايٓٓص. 

 األمر
َّ ٜعٛد ايٓطُري )ايهاف( يف ن١ًُ )زٖبهِ( ايٛازد٠  يف ايٓٓص؟   عال

 ٌعود على كلمة )الناس(
َا املكصٛد بكٍٛ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِٓ " أزضهِ ٖرٙ " 

 ؟
 مّكة المكّرمة

َِ ٜ )ص( َِ زضٞ  نُا ٚزد يف ارتطب١ ؟َ ٦ظ ايػٝطإ ؟ َٚ  

ٌ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  )ص(

 إٕ أخرْا ب٘ ؟
 كتاب هللا

 ٖات درز ايهًُات اآلت١ٝ : 
المإمنون : أمن .        تحمرون : حمر .             أعمالكم : عمل .       

    خبٌر : خبر .          علٌم  : علم .            إخوة : أخو .              
الؽابب  : ؼٌب       عجمً : عجم .          
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َُ إىل أردغ دعؽتين السابق العاـ يف الطيىؽُ اإلدازٍ ٖن الرىاضًُ; املياد . فًنا الطالب أواّل مك كفت أن بعٗ املياد، تؽم يف الصفِر سال  
 

.ذيو عًٌ ،ايػعس يف َكال عباع إسطإ نإ - 2  

جامعٌا وأستاذا معلما كونه الخاصة لظروفه - أ  
 الشعر ساحة من الؽزٌر النمدي واإلنتاج الجاد البحث أخذه ولمد - ب

 له والتفرغ

: اآلت١ٝ ايهًُات َع٢ٓ ٚٓضح - 1  

             ؼٌباً. للب: ظهر عن    نفهم. نحكم:       . المفّضل : األثٌر
 ضعؾ. تمصٌر:           مشكلة. من ٌعانون متورطون:

.عباع إسطإ )دزاضات( َؤيؿات أغٗس اذنس - 4  

  الشعر فن - ب           البصري الحسن كتاب - أ
 الراعً( )ؼربة الذاتٌة سٌرته بكتابة البدء لبل كتبه الذي السٌرة فن -ج

النص. هذا منها أخذ التً  
العرب. عند األدبً النمد تارٌخ كتاب - د   
  العربً. األدب فً ٌونانٌة مالمح - ه
المعاصر العربً الشعر اتجاهات - و  

 ايبشح سكٍٛ يف ايتكايٝد َٔ ايهجري عباع إسطإ أزض٢ - 3

. ذيو ٚٓضح ٚاملعسؾ١،  

ً  عمال كان -أ     مستمال. منفتحا
 سبن فً منها ٌستفٌد النمدٌة؛ المناهج معرفته فً موسوعٌا وكان - ب

الممٌز الخاص منهجه  

  ؟ َٚهاْٝا شَاْٝا ايعُس١ٜ املسس١ً ٖرٙ أسداخ دست أٜٔ - 6
عكا. مدرسة فً الثانوٌة، المرحلة فً الكاتب كان عندما  

         ايهاتب. إيٝٗا ٜػري اييت ايعُس١ٜ املسس١ً سدد - 5
الثانوٌة. المرحلة  

:َا املكصٛد بهٌ َٔ عباز٠ٕ مٓما ٜأتٞ  -8  

 "العودة صفر الٌدٌن". أي خالً الوفاض ّل ٌملن شٌبا. -أ 
 "ٌنتمل من باب إلى باب لبل أن ٌحكم األول".  -ب 

 أي ّل ٌهمه إن كنا متمكنٌن من فهم الفصل األول ومتمنٌن لما فٌه فٌبدأ بؽٌره.

 صعب١". ْك١ً عها مبدزض١ االيتشام نإ "  : ايهاتب قٍٛ عًٌٓ –7
 لبل باب إلى باب من ٌنتمل الرٌاضٌات معلم نتعودها؛ لم أمورا وجدنا ألننا

 األدب ومعلم للب، ظهر عن المادة بحفظ ٌطالبنا الدٌن مادة ومعلم األول، إحكام

للمتنبً لصٌدة نحفظ كما األدب تارٌخ فً الوسٌط كتاب حفظ ٌطلب  

ٚاشٕ بني َعًِ َاد٠ ايدٜٔ َٚعًِ ايتازٜذ َٔ سٝح أثس نٌ َُٓٗا  -11 
 يف َطتكبٌ طًبت٘. 

معلم الدٌن سٌجعل عمول طلبته جامدة ؼٌر لادرة على اإلبداع ، أّما مدرس 
التارٌخ فؤسلوبه ٌدعو إلى حسن التعبٌر، واكتشاؾ الذات واإلبداع، مّما ٌوسع 

 مداركهم.
 
 

تعدد٠ ملٓٗذٝات ايتدزٜظ ٚأْٛاع قدّ إسطإ عباع صٛز َ - 9
 ايتدزٜظ ٚزضِ زدٚدا ألؾعاٍ ايطًب١ سني ذاى: 

ٖات ثالث١ أمناط شتتًؿ١ َٔ طسا٥ل ايتدزٜظ َٚٓاٖر املدزضني ، نُا  
.ظٗس يف ايٓص  

حفظ المادة عن ظهر  –اّلنتمال من باب إلى اخر لبل إحكام الباب األول.   -
 لؽة اإلنجلٌزٌة إلى اللؽة العربٌةتشجٌع الطلبة على الترجمة من ال –للب. 

اضتدًص ثالخ مسات أضًٛب١ٝ إلسطإ عباع يف ضريت٘  -ٕٔ    
  )غسب١ ايساعٞ( اييت أخر َٓٗا ٖرا ايٓص.

   الصور الفنٌة معبرة  -ب               األلفاظ واضحة  -أ
 . عرض المشكلة ووضع الحل لها -ج 

؟ايرٟ بني ٜدٜوإىل أٟ أْٛاع ايطري ٜٓتُٞ ايٓص  -ٔٔ      

 . السٌرة الذاتٌة 

ٖات درز ايهًُات اآلت١ٝ :  – 14  
              . لحك : اّللتحاق                 . ذكر المذكورة:           . حكم : الحكومٌة

                 . نحر : انتحاري              . ورط : متورطون            . شرع الشرعٌّة:

             . روض : الرٌاضٌة                . خٌر : ٌختاروا         . سؤل : المسإولٌن

 مدد. : الموادّ                 . طول : الطوٌلة               . جوز  اإلجازة

اآلتٝتني :ٚٓضح ايصٛزتني ايؿٓٝتني  – 13  
  بالمدس". العربٌة الكلٌة إلى ٌوصلنا الذي الجسر هً شهادته ألن "  - أ

 العربٌة الكلٌة إلى ٌوصلهم الذي بالجسر المدرسة شهادة الكاتب شبّه

 بالمدس.
بالمدس". العربٌة الكلٌة إلى ٌوصلنا الذي الجسر هً شهادته ألن"  –ب   
 العربٌة الكلٌة إلى ٌوصلهم الذي بالجسر المدرسة شهادة الكاتب شبّه 

  بالمدس

الجاقٌ املقطغ  

 ألمحٗ العربٌ األدب تارىخ  يف اليسًط كتاب أو األسكـــــاـ جمؽُ شرح مجل مك الفجرىُ الفصيه لنه فأما اجلؿًل، عرالشِّ إٖ غًبا أسفظ أن أستطًغ ٖ إٍقٌ ثؾ

ًْا; أسفظنا أن بالٌ عؽَ خيطر فال السكفٗرن، ٍٗمت بؽغيت، اإلدابُ عك عربُت اٖمتشان يف عفنا ُسئؽت إذا ثؾ املياد، لنه مجل أدرس نأ تعٍيدت إْذ سرف  مك فتق

ٍٗر إدابيت ىقرأ أن ورديتم احلفظ، مك ميقفٌ لم شرست و العربٌ، األدب أستاذ  فيافق بتقٗىره، راٍض فأقا األصؽٌ الفص مك مستيِ أدقَ كاقت إن بففسم وىق

 تعذبم التارىخ معؽؾ وكان كؽؿُ، أٍىُ اإلدابُ يف أغري أّلا أصٍر إذ الٗىك; مادٍ معؽؾ مغ كجريًا ىفٗقٌ مل الرداْ لنا مجل ولكك سرفًًا، احلفظ مك إعفاٌّ عؽَ
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الطرىقُ. لنه عؽَ وىشذغ اخلاه، بتعبريه الطالب ٖستقالم ىيذدا الطالب مسامغ عؽَ وىقرٓلا إدابيت  

 وأن اقتصارات، فًنا أكسب أن استطعت وقٗ القرىُ، إىل الًٗىك صفر والعيدٍ اإلخفاؼ وإما الٗراسُ، واستكؿام الفيز فإما الٗراسُ، مستيِ عؽَ صعبُ سفُ كاقت

ًُ درْسفا كؽؿا وكان اإلجنؽًزن، واألدب اإلجنؽًزٍىُ، الؽغُ ىعّؽؿفا وكان الفشاشًيٍب، شرىػ األستاذ لي املٗرسُ مٗىر كان ٖقكسارات. فًنا أتعرض ًُ قطع  شعرٍى

 املالّكُ مجل واحلرىُ باٖقطالؼ ىشعر كان ولكفُم مسذيقًا، وكان صاسبتم يف لشاعر شعرىُ قطعُ درسفا أقفا وأذكر العربًُ، الؽغُ إىل شعرًا ترمجتنا عؽَ شٍذعفا

 ىرقص ىكاد واملٗىر الصػ، يف وقرأتنا القطعُ لنه وترمجت السذك، قضبان وراْ مك إلًم لتنؿس صاسبتم زارتم إذا البشر، مسم مجل أو اجلي، يف الساحبني

. طربًا  

 

 : اآلت١ٝ ايهًُات َع٢ٓ ٚٓضح - 1

        ألّح. أصّر:         ألل. أدنى:      الخاصة. بطرٌمتً بلؽتً:

شٌباً. ٌملن ّل الٌدٌن: صفر               الرسوب. اإلخفاق:  

 ايدزاض١". َطت٣ٛ ع٢ً صعب١ ض١ٓ "ناْت : ايهاتب قٍٛ ؾٓطس –ٕ
المرٌة إلى الٌدٌن صفر والعودة اإلخفاق وإما الدراسة، واستكمال الفوز إما ألنه  

 ايٓص َٔ ٖات طًبتِٗ، غدص١ٝ يف دا٥ِ أثس األضاتر٠ يبعض -ٖ

 واألدب اإلنجلٌزٌة اللؽة ٌعلمنا المدرسة مدٌر كان     . ذيو ٜجبت َا

 إلى شعرا ترجمتها على شجعنا شعرٌة لطعة درسنا كلما وكان اإلنجلٌزي،

العربٌة اللؽة  

َا املكصٛد بعباز٠ "ايعٛد٠ صؿس ايٝدٜٔ" ؟ - 4  
.أي خالً الوفاض ّل ٌملن شٌبا   

؟ إسطإ ايطايب إدابات َٔ املدزضني َٛقـ َا – ٘  

    . بلؽته اإلجابة عن ٌعبّر بؤن لَبِل العربً األدب مدرس – أ
ً  اإلجابة طلب الدٌن مدرس – ب . حرفٌّا  
 مسامع على ٌمرإها وكان ، بإجاباته معجب كان التارٌخ مدرس -ج

. الطالب  

: اآلت١ٝ ايؿ١ٝٓٓ ايصٛز٠ ٚٓضح – 6  

          " ادتٛ يف ايطاحبني املال٥ه١ َجٌ ٚاذتس١ٜ باالْطالم ٜػعس نإ " 
 المدرة ولها باألجواء تسبح التً بالمالبكة  السعٌدة النفسٌة وحالته شعوره شبه

. الهواء فً ةالسباح على  

: اآلت١ٝ ايهًُات درز ٖات – 7  

        . للل : استمالل         . عفو : إعفابً             . جوب : اإلجابة    . محن : اّلمتحان         . حرؾ : حرفًٌّا        . نصص : النصوص
كمل : استكمال           . سوي : مستوى   

الجالح املقطغ          

ٌٍ مضَ  امسم شخص بإمضاْ ورقُ ودٗت الرسالُ فضضت وملا ىراسؽين، مك لفاك ىكين أن أدلشين لقٗ رسالُ، وصؽتين ىيـ ويف أشنر، بضعُ املٗرسُ يف عؽ

 معفا، تسافر بطالبُ سٍب عالقُ عؽَ بأقٌ ىتنؿين كاتبنا إٍن دلشُ، فازدْدت الرسالُ وقرأت ذلم، وغري وخفذر ملسٗس رسيـ اليرقُ آخر ويف ىيسػ، عؽٌ

 يف دراستنا تكؿل أٍقنا عٍرفتين الالسقُ األسٗاخ ولكٍك لٌ. مك أعرف وٖ سٗىح، أٍن الفتاٍ وبني بًين  وِر مل القطار عربُ يف جماور دىيان يف وجتؽس
  بعّكا. البفات مٗرسُ
 ودٗت ولفاك مكتبم، إىل ففزلُت املٗىر، ملقابؽُ ىستٗعًين ُاملٗرس فٍراشٌ بأسٗ وإذا النلك، شارد وأقا الٗرس غرفُ إىل وذلبت دًيب يف الرسالُ وضعت

 دخؽت: سني املٗىر وقام طيىال، طربيشا ىؽبس ولي السك، َكرب أمارات عؽًم ظنرت ردٌل داقبم وإىل اليدم، أبًض الكتفني عرىض القامُ طيىل شابًا رداًل

 ىكين أن املستبعٗ مك والقؿًص، الشيرت ىؽبس النن القصري الفشًل الفتَ لنا ُ;اجلؿؽ لنه مك املٗىر ىعفًم ما التي يف عرفت عباس(. إسسان لي )لنا

 مٗىرٍ ففتشتنا الفتاٍ، إىل رسالُ كتب ىيسػ عؽٌ وأن والٗلا، لي السك يف الكبري وأن الفتاٍ، أخي لي الشاب أٍن فعٍرفين بٗأه، ما املٗىر وأكؿل ديان(. )دون

ا وأخًنا أبًنا مك كان فؿا بألؽنا، اتصؽت قرأتنا وعفٗما املٗرسُ،  أصبشت باملٗرسُ. عنٗلا آخر ذلم وكان البًت، إىل تعيد أن إلًنا وطؽبا داْا أن إّل

ٌٍ ىفظر الشاب وكان عرفتم. أو بم التقًت أن أذكر ٖ النن ىيسػ عؽٌ عؽَ غًظًا قفسٌ امتألت و التفصًالت، لنه عرفت عفٗما سزىفا  تشٍغ وقظراتم إل

 املٗىر ىعّؽق ومل الردالن، واقصرف الٗرس قاعُ إىل عٗت ثؾ طًبُ، كؽؿات وامسَعين سكًؿًا فكان األب أٍما )اليلٗ(، لنا ىٍٕدب أن محتٗث وقفسم باملقت،

ُٗ مك سيهلا بشٌْ ىفاحتين ومل املقابؽُ لنه عؽَ بشٌْ   . بع
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  ". غٝعّا ْؿطٞ اَتألت :" اآلت١ٝ ايؿ١ٓٝٓٓ ايصٛز٠ ٚٓضح – 2
. بالؽٌظ اٌمتل بوعاء نفسه شبه   

: اآلت١ٝ ايهًُات َع٢ٓ ٖات - 1  
 . والعمل الفهم الذهن:             تولٌع. بإمضاء:       فتحت. فضضت:
 الضعٌؾ. النحٌل:       الحال. فً التـــو: فً          عالمات. أمارات:

  الفرنسٌة. الرواٌات إحدى فً ؼرام بطل جوان: دون 
     البؽض. أشدّ  الممت:       تمتلــــا. تشع:        وؼضبا. حمدا ؼٌظاً:

ٍٓ َا ايٓص َٔ ٖات – ٖ ٕٓ ع٢ً ٜد  يف دٗاَا طٜٛال ٜهٔ مل ايهاتب أ
أقساْ٘. إىل ْطب١ صػسٙ  

والممٌص". الشورت ٌلبس الذي المصٌر النحٌل الفتى هذا "   
 )دٕٚ دٛإ( "؟َا املكصٛد بعباز٠ "َٔ املطتبعد إٔ ٜهٕٛ  –٘

 أي ّل ٌمكن من هٌبته أن ٌكون ممن ٌعٌشون حالة حب وهٌام وعشك.

؟َا املكصٛد بايدٜٛإ    - 4  

حجرة الركاب بالمطار   

تتُٝص َسس١ً ايػباب ببعض اذتُاض١ ٚاالْدؾاع، بُٝٓا تتُٝص املساسٌ  -7
ايالسك١ باالتصإ ٚايرتٟٚ. اغسح ٖرا ايكٍٛ زابطا إٜاٙ مبٛقـ ايؿتا٠ 

 ٚأخٝٗا ٚٚايدٖا بعد زضاي١ عًٞ ٜٛضـ إىل ايؿتا٠. 

لمد رأٌنا الشاب أخا الفتاة حٌث سارع إلى إصدار الحكم على إحسان عباس 
عل، بٌنما كان األب متروٌا فً الحكم وأحسن معاملة الصبً.واتهامه بالف  

احبح يف ايٓص عٔ َٛاقـ متجٌ َطُٕٛ اآل١ٜ ايهسمي١ اآلت١ٝ  -6
ٚانتبٗا :  "ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آََمنُوا إِْن َجاَءكُْم فَاِسك  بِنَبٍَؤ فَتَبٌََّنُوا أَْن تُِصٌبُوا 

 لَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِمٌَن" 
مولؾ أهل الفتاة حٌن أجبروا ابنتهم على اّلنمطاع عن الدراسة بسبب 

 ما فعله علً ٌوسؾ

 
 

 

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ :ٖات درز  –8  ن

         . لحك : الالحمة            . جور : مجاور       . مضً : إمضاء

:فصل    التفصٌالت   لبل : ممابلة        . دعو : ٌستدعٌنً       
 

 املقطغ الرابغ

 عًفًم، أرِ حبًح أصبشت فؽؿا حنًل، القامُ طيىل شخص ىصعٗ وأمامٌ سًفا، يف الشرقًُ لؽؿشطُ املقابل الطيىل الٗرز أصعٗ كفت اسبيعني وبعٗ

 اعتنارًا  مفم ىتطؽب النن الشخص إن قؽت: إلًم. أعتنر أن أسٍب وأقا ىيسػ، عؽٌ أقا وقام: حنين فاستٗار اليدم، صبًح غري األلٗاب مكِسر ودٗتم

ُٗ مك إلًنا أشار وقٗ القصُ، لنه عؽَ سبًيب إمًل طؽْعُت)أ غاضبا. طرىقٌ يف ومضًت التعؽًؾ، مك وسرمتنا عؽًنا ودفًت ظؽؿتنا اليت اآلقسُ تؽم لي  بع

ِّن َدَأبٌ ٘ؽَّين مل .(قصصم بعض يف  الكؽًُ إىل النلاب مك الفتًذُ لنه وأىأستين الجالح، كفت بل الجاقًُ، أو األوىل الٗردُ عكا مٗرسُ يف املتياصُل ود

 مياصؽُ مك ىأسٌ فإن أقا أما خاصُ، مبٗرسُ فالتشق دًٍٗ، كاقت املادىُ ألؽم سالُ ولكك اّل،األو بني ىكك مل سبًيب إمًل أٍن األمير أغرب ومك العربًُ.

 الكسل سًاٍ واستأقفت القرىُ إىل فعٗت لفاك، شاغرٍ وظاّػ ٖ بأْن الرٍد وداْقٌ فًنا، ساعًًا تقبؽين لعّؽنا الربىٗ إلدارٍ طؽب تقٗىؾ إلٌ دفعين التعؽًؾ

األمل. وفقٗان  

 يف عامل أكرب تكين قٗ املصادفات أٍن فآمفت العربًُ، بالكؽًُ لاللتشاؼ اختًارن مٍت قٗ أٍقم ختربقٌ رسالُ وصؽتين سني مفادأٍ مك أساللا نكا ما ولكْك،
ُُ عكا مٗرسُ مك اختري غريلا دون السفُ تؽم يف الياقغ. تيدًم  املالبس مك هشرآ عؽًفا وب ملا قاّؿُ الرسالُ ويف الرابغ، ستَ األوم مك طالب; أربع

غامرًا ذلم بكل فرسٌ وكان مسكك، عك التفتًش ألزمُ تعٍرضفا ٖ الكؽًُ أن ىعين ذلم كان إخل. والشراشػ...  

 

 ٚؾكدإ ايهطٌ سٝا٠ ٚاضتأْؿت ايكس١ٜ إىل "عدت عباز٠ ؾطس  -2   

  األٌَ".
 عن ٌبحث وأخذ العربٌة، بالكلٌة لاللتحاق تإهله التً الدرجة على ٌحصل لم

. األمل وفمدان الكسل حٌاة إلى وعاد فٌبس ٌجد. فلم البرٌد فً وظٌفة  

  : اآلت١ٝ ايهًُات َع٢ٓ ٖات -1
 جمٌل. ؼٌر مشرق ؼٌر الوجه: صبٌح ؼٌر        العٌن. رموش األهداب:

       المتواصل. وجدّي عملً دأبً:                     ظلمت. جنٌت:
متوفرة. شاؼرة:  

"ؾعدت إىل ايكس١ٜ ٚاضتأْؿت سٝا٠ ايهطٌ ٚؾكدإ قاٍ ايهاتب :   -ٗ
 األٌَ ".

؟القت ٖرٙ ايطري٠ صتاسا ٚزٚادا َتُٝصٜٔ. نٝـ تؿطس ذيو - 3  

ّللت السٌرة نجاحا لما تمتعت به، من الصدق والعفوٌة والدلة فً السرد  
 وجمالٌة اللؽة المستخدمة على بساطتها
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.بني املػاعس اييت ناْت تهتٓـ ايهاتب يف تًو ايؿرت٠ -أ            

ّل بد أنها مشاعر اإلحباط وخٌبة األمل، والشعر بالفشل و التعاسة.   

نٝـ تٛؾل بني َا ٜعسف عٔ سٝا٠ أٌٖ ايكس١ٜ َٔ ْػاط  -ب         
: أْ٘ اضتأْـ سٝا٠ ايهطٌ؟ٚس١ٜٛٝ ٚبني قٛي٘  

ألن حٌاة الكسل عند إحسان عباس تعنً انمطاعه عن الدراسة التً  
ٌحبها، وعودته لممارسة األعمال الرٌفٌة الروتٌنٌة التً ٌفضل علٌها 

 الدراسة والعلم. 

َا األضباب ايها١َٓ ٚزا٤ عٛدت٘ إىل ايكس١ٜ، بعد اْتٗا٤  -ز          
 ايدزاض١ يف َدزض١ عها ؟

كان السبب الفعلً ضعؾ حالة أهله المادٌة، حٌث إنهم ّل ٌستطٌعون  
 متابعة تدرٌسه فً مدارس ؼٌر حكومٌة.

 ؾطس ايطبب ايرٟ عد ايهاتب ألدً٘ أَس اختٝازٙ َصادؾ١.         -٘

                   
ألن اختٌار المرتبة التً حممها لم تكن معتمدة فً لبوله فً الكلٌة          

العربٌة، ووجود الشاؼر فً المماعد الدراسٌة كان أمراً طاربا لم تتعود 
 الكلٌة فعله

خسا يف ضريت٘ ؟ ادعِ إدابتو بػٛاٖد داي١ ٌٖ جتد ايهاتب َتؿا -ٙ
ّل أجده متفاخرا فً سٌرته، بدلٌل لوله "لم ٌحلّنً دأبً   .َٔ ايٓص

 المتواصل الدرجة األولى أو الثانٌة بل كنت الثالث".

  ٌٖ تس٣ ايهاتب َبايػا يعسض٘ يألسداخ ٚاملٛاقـ؟ ؾطس إدابتو. -7

راحة، فذكر األمور السلبٌة لم ٌبالػ فً عرضه؛ ألنه تحدث عن نفسه بكل ص
. و اإلٌجابٌة  

ٌٓ ن١ًُ مٓما ٜأتٞ  -9 :ٖات درز ن  

 . وصل : المتواصلُ                 . عذر اعتذاراً:           . حطط : المحطة
 . شري : شراإه          . صدؾ : المصادفات            . خٌر : اختٌاري

. فتش : التفتٌش                
 
 
 
 
 

رتص زأٜو بايهاتب يف ثالخ نًُات.  -8       
 الصدق، التواضع، المثابرة
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           ًّ أبو فراس الحمدان

 رُ ـــــَن وّل أمــًٌّ علٌــوى نهـا للهـأم                     رُ ــَن الّصبــًَّ الدّمعِ ِشٌَمتُ ـأَراَن َعِص  .ٔ

 رُّ ـــــــهُ ســذاُع لـــً ّل ٌـلـنَّ مثــكـول                   ةـــــدَي لوعـــاق  وعنـــا مشتــبلى أن .ٕ

 رُ ـــهُ الكبــمـْن خالبـــاً مــوأذللُت دمع                   وىــــإذا اللٌُل أضوانً بسطُت ٌدَ اله .ٖ

 رُ ــــــةُ والِفكْ ــا الّصبَابَ ـًَ أْذَكتْهَ ــإذا ه                    ًــحِ ـَن َجَوانِ ــاُر بٌــًُء النّ ـادُ تُِض ـتَك .ٗ

           رُ ـــَزل المَطْ ـــال نَ ـــاً فَ ــّت َظْمآنـإذا مِ                    هُ ـَــــوُت دونـــِل والمــً بالوصْ ـتلَ علِّ مُ  .٘

 رُ ؽـــدْ و أحسَن مْن بعِض الوفاِء لِن ال                    اــــنــنــودةَ بٌــِت المـعـُت وضٌـحفظ .ٙ

 ذرُ ـــها عـــتـجـهـهواَي لها ذنب  ، وب                   ادَةً ــًّ ؼَ ـَن فً الحَ ــَن الؽَاِدٌـبنَفسً مِ  .7

، وإّن لــَن فــى الَواِشٌـُروُغ إلـتَ  .8  رُ ـــٍة، َولـــَواِشٌَ ّل ـْن كُ ـا، عَ ـاً بهَ ـألْذن                   ًــًّ

 رُ ــــدَ الُكفــا َشٌّ ـماُن مَ ـاإلٌ َهــدَمَ د ـمَ ـفَ                   – كنْ ــولْم ٌ –ما لاَل الوشاةُ  ٌنفإْن  .9

ِ ــً الحـٍة فـإلنسان                ة  ـــاِء مذلــعِض الوفــً بــُت  وفـوفٌ .ٓٔ  رُ دْ ـــا الؽَ ـهـشٌمت ًّ

، َوَرٌْ  .ٔٔ ب عَانُ ـَولُور   رُ ــــالمه نَ ا أرِ ـــاً  كمـــؤرُن  أحٌانـفت                اــــّزهـفِ ـتَ ـسْ ـا ٌَ ـَ الّصِ

 رُ ـــلى جسـوى للبـإلى الملِب؛ لكنَّ اله                ن  ـلَ ــَزاِن، لَْوّلِن َمســـاَن لألحــَوما ك .ٕٔ
 

 :  ٖات َعاْٞ ايهًُات اآلت١ٝ – 1
 صفتاتك أو طبعك   غُٝتو:ال ٌستطٌع البكاء.  عصٖٞ  ايدَع :

 : ٌُنشر. ُٜراع: حرقة فً القلب من الحبيٛع١ 

 طبعه.    خال٥ك٘:أْي ذرْفُت دمعًا.  أذيًُت دَّعا:ضّمنً.  أضٛا٥ٞ:
 : مفردها )جانحة(، الضلع القصٌر مما ٌلً الصدر .  دٛاضتٞ
تُمنٌنً وتصبّرنً.  َمنْ  َعًًيت:شدّة العشق.   ايصباب١:أشعلتها.  أذنتٗا:

 عطشانًا.  ضُآْا:اللقاء.  ايٛصٌ:

 األلفة ، المحبة.  املٛد٠:المطر.   ايَكِطس:

الُمصبحٌن، مفردهات )غاٍد( غادة: الفتاة  ايػادٜٔ:اإلخالص .    ايٛؾا٤:

ا.  تسٚؽ:الناعمة اللٌِّنة.    َمن ٌسعى إلى الفساد  ايٛاغني:تمٌل سرًّ
 الرزانة والحلم.  ٚقٛز: ال ٌسمع. ٚقس:دسٌسة.  ٚاغ١ٝ:
 ٌُثٌرها.  ٜطتؿصٖا:دون عمر الشباب.  ايصِّبا:الحٌوٌة.  زٜعإ:

 الهالك ائب٢ً:الفرس الصغٌر.  امُلٗس:تنشط.  تأزٕ:

 

 َا َٓاضب١ ايكصٝد٠ ؟ – 2

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

 َا أ١ُٖٝ غعس أبٞ ؾساع اذتُداْٞ؟  - 3
 ) َا ممٝصات غعسٙ ؟ (

 عذوبة اللفظ وجودة المعانً.       -ٌٕحفل بالصور واألخٌلة       -ٔ
 ؼنً بالخواطر والحكم       -ٌٗتمٌز بإٌماع موسٌمً.         -ٖ
 ٌسّطر موالؾ تارٌخٌة ذات لٌمة عالٌة.  -٘

 اذنس َٛضٛعات غعس أبٞ ؾساع اذتُداْٞ: - 4
 أٚ  َا األغساض ايػعس١ٜٓ يف غعس أبٞ ؾساع؟ 

 الؽزل.   -ٖالفخر.     -ٕاإلخوانٌات .    -ٔ
وبلؽت ذروتها بفضل )الرومٌّات( التً عكست شخصٌته بما فٌها من  -ٗ

 بطولة وفروسٌة وإباء وحافظ على سمّو الذات وكبرابها.

بٝت األٍٚ ضُري املداطب املرٓنس ، نُا يف ٜطتددّ ايػاعس يف اي -5
 عًٝو(، ؾُٔ املداطب يف ايبٝت؟     –غُٝتو  –املؿسدات )أزاى 

 ٌخاطب الشاعر نفًسه بضمٌر المخاطب. 
 

 الشاعر وذاته .سٓدد طسيف ٖرا اذتٛاز يف األبٝات األزبع١ األٚىل.    -6

 

يف ايبٝت َت٢ ٜبًؼ ايػاعس َسس١ً ايطعـ اييت تصٌ إىل ايبها٤  - 7
 عند اشتداد الشوق والتفّكر فً الدٌار والمحبوبة.    ايجايح؟

الشوق   َا ايرٟ ٜؤٓدر ايٓاز بني دٛاْح ايػاعس يف ايبٝت ايسابع؟ -9 البكاء.  َا ايٓتٝذ١ اييت تؤدٟ إيٝٗا ساي١ ايتؿهُّس عٓد ايػاعس ؟ -8

 والتفكُّر.

   ايبٝت ايطابع.عني مج١ً تتطُٔ َع٢ٓ ايؿدا٤ ٚبرٍ ايسٚح يف  -11

ًّ ؼادة.   بنفسً من الؽادٌن فً الح

ٜرنس ايػاعس ذّْبا اقرتؾ٘ ؾُا ٖرا ايرْب يف ايبٝت ايطابع؟ َٚا  -11
 بهجتها وجماله. والعذرأنه ٌهواها   ُعرزٙ ؾٝ٘؟

؟    تسمع َا مسات اذتبٝب١ اييت تعٗسٖا األبٝات يف ايبٝت ايجأَ -12

 للوشاة وتمٌل لمولهم.

أنه ٌَصم أذنه عن   ايؿسم بٝٓ٘ ٚبني ستبٛبت٘ يف ايبٝت ايجأَ؟َا  -13

 كل وشاٌة ودسٌسة بٌنما هً تسمع للواشٌن .. 
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 ٌحّك لن أن ترتم18ً 

 

ٜصـ ايػاعس ستبٛبت٘ بايٛقاز، ٚيهٓا تأزٕ )تٓػط ٚمتسح( أسٝاْا،  -14
ألن     ؾُا ضبب خسٚدٗا عٔ ٖرا ايٛقاز يف ايبٝت اذتادٟ عػس؟

ها فتخرج عن  با ٌستفزُّ  ولارها بدافع الشباب والحٌوٌة. رٌعان الّصِ
 

عٝٓٔ ايبٝت ايرٟ ٜػتٌُ  ايًٕٛ ايبدٜعٞ ) ايتكطِٝ ( َٛٓضّشا َا  - 15
 ؾٝ٘ َٔ تهجٝـ يؿعٞ َٚعٟٓٛ. 

فمد  حِفْظُت و ضٌّْعتِ التمسٌم الذي ٌكثؾ المعنى فً البٌت السادس فً لفظتً 
تروغ تً عمدها فٌها ممارنة بٌنه وبٌن محبوبته. وفً البٌت الثامن فً لفظ

 فً أذن الشاعر وفٌها تكثٌؾ المعنى. والَوْلر

نٝـ تٛٓؾل بني ؾدس ايػاعس ٚنربٜا٥٘ يف األبٝات، ٚبني املرٓي١ اييت  -16
حٌن أظهر التذلّل للمحبوبة وصدّها له وتمنعها   ٜسد ذنسٖا يف ايبٝت ايعاغس؟

 عنه وهذا التذلل مباح ولٌس عٌبًا فً نظره. 

ِٔ ٜعٛد ايط - 17 ََ  ُري املدطٛط حتت٘  يف َا ٜأتٞ :ع٢ً 
 : المحبوبة   ٔتضٝٓع -الشاعر    : ُتسؿع

 ٚٓضح ايصٛز٠ ايؿ١ٓٝٓ يف َا ٜأتٞ :  – 18
 شبّه الهوى بإنسان ٌبسط ٌده. َبَططُت ََٜد اهَل٣ٛ: -أ 

َٛأغٝـُسُٚؽ إيـَت -ب   شبّه المحبوبة بثعلب ٌروغ . : َٔــ٢ اي

صّور الهوى جسًرا ٌُوصل إلى الهالن  : ُســـ٢ً دطـ٣ٛ يًبـاهل -ز 

 والحزن. 

 استخرج الطباق الموجود فً األبٌات. – 9ٔ

 ضٌّعِت(  –أمر(.  )حفظُت  –)نهً  ايطبام :

 الؽدر( –)الوفاء 

 (.َشٌَّدَ الُكفرُ ما  هدُم اإلٌمانُ ) املكاب١ً :

 َٔ احملبٛب١ اييت خياطبٗا ايػاعس يف ايبٝت ارتاَظ ؟ – 21
 .سٌؾ الدّولة 

21 –  ٣َٛٗ َا املع٢ٓ ايرٟ خسز إيٝ٘ االضتؿٗاّ قٍٛ ايػاعس : )أَا ٔيً
َٚال أَُس(؟ ْٞ َعًََٝو  َْٗ 

 التعّجب.  

 َا األضًٛب يف َا ٜأتٞ :  – 22
 أسلوب نداء ) أداة النداء محذوفة( . " َعًًٓيت" :

 : أسلوب نفً ٌفٌد الدعاء . " ؾال ْصٍ ايكطس"

 

 

 رُ ــْدُو َوالَحضْ ـِه البَ ـن أنَكْرتِ ـلٌَعِرُؾ مَ                       هُ ـــّمِ  إنــةَ العــبن اــً ، ٌـكرٌنـنـفال ت .ٖٔ

 رُ ــــصــــها النَّ ـلَّ بــخـدٍة أْن ّل ٌوّ ـمع                      ةٍ ــــــبـــٌـتـّلِ كــرار  لكـــً لجــــــوإن .ٗٔ

 زرُ ـــُر الشــظــالها النّ زّ ــى نُ ــر  إلـكثٌ                      ةٍ ــــــوفــّلِ مخـــزال  بكـــً لنـــــو إن .٘ٔ

 رُ ـسـنّ ـُب َوالــَع الذّبـَوأْسؽَُب حتى ٌَشبَ                      اــــُض َوالمَنَ ــوي البٌِـفَؤَظمؤُ حتى تَْرتَ  .ٙٔ

 ْذرُ ــُ ًَ النّ ـه لَبلـْم تؤتِ ـا لــَش مَ ـَوّل الَجٌ                      اَرةٍ ـــــوَؾ بِؽَ ــًَّ الَخلُ ـُح الحَ ـَوّل أُْصبِ  .7ٔ

 رُ ــهُ ؼمــبُّ ر  ، وّل رَ ــرسً مهــوّل ف                      زٍل لدى الوؼىرُت وما صحبً بعُ سِ أُ  .8ٔ

 رّ ـــا مُ ــَراِن، أحالُهمـا أمـمَ ـلُت: هُ ـفمُ                      ردىــال راُر أوــً: الفـاَل أصٌحابـول .9ٔ

 رُ ــا األسْ ــِن َخٌُرهمـَوَحسبَُن من أمَرٌ                      ًــــنـبُ ـٌـعِ ـً ِلَما ّل ٌَ ـً أْمِض ــنـنّ ـَولَكِ  .ٕٓ

 رُ ــً ُخسْ ــالَنـا نَ ــا َوهللا، مَ ـُت: أمَ ـلـْ فَمُ                       ردىــةَ بالــَت السالمـً بعـوَن لـٌمول .ٕٔ

 رّ ــُر َوالضّ ــًَ األسْ ـى َعنـا تََجافَ ـإذَا مَ                       ةً ــساع وتُ ــً المــى عنـْل ٌتجافـوه .ٕٕ

 درُ ــدُ البــمـتَ فْ اِء ، ٌُ ـلمِة الظَّ ـً اللٌلــوف                      مْ ـــــدّ جدّهُ ــً إذا جَ ــً لَْومـُرنـْذكُ ـَسٌَ  .ٖٕ

 رُ ــــَن أو المَبــا الّصدُر دُوَن العالَمٌـلَنَ بـٌــنــنـــــــا                      َط ــَوسُّ ـاس  ّل تَ ـْحُن أُنَ ـَونَ  .ٕٗ

ٌْنَ  .ٕ٘  رُ ــهلها المَ ؽِ َب الحسناَء لْم ٌُ طَ ْن خَ و مَ                     اــــنَ ـوسُ ـفُ ـً نُ ـً الَمعَالـا فـتَُهوُن َعلَ
 

 ٖات َعاْٞ ايهًُات اآلت١ٝ : - 1
ٌٓ بٗا:قائد الكتٌبة.  .  دٓساز:سّكان المدن.  اذتطس: ٖٛد٠ إٔ ال ُٜٔد معتادة   َُع

 نظرة الغضب. ايٓػصز:ما ٌُخٌف الشجعان.  ََدٛؾ١:جريء، مقدام.  ْٓصاٍ:

مفردها )قناة( وهً الرماح.  ايكٓا:مفردها )أبٌض( وهو السٌف.  ايبٝض:

 أجوع.    أضػب:

الحً الذي غاب عنه رجالُه ولم ٌبق فٌه إال العاجزون  اذتٞ ارتًٛف:

 اإلنذار.   ايٓرز:والنساء واألوالد. 

: قلٌل الخبرة فً ُغُسصاحبُه.  زٓب٘:صغٌر الفرس.  َُٗس:الحرب.  ايٛغ٢:

.  السوء ايٗطس:ٌبتعد.  ٜتذاؾ٢:الموت والهالك.   ايٓسد٣:ركوب الخٌل.  
 رئاسة القوم.  ز:ايٓصداجتهادهم فً األمر.   ٔدٗدِٖ:

 الّرفعة والّشرف. املعايٞ:: ترخص. تٕٗٛ: الَخْلق.  ايعاملني 
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ٜصـ ايػاعس يف ايبٝت ارتاَظ عػس َػٗد خٛض٘ املعازى،  - 2
 نٝـ ْعس أعداؤٙ ي٘ ٚدتٝػ٘؟

 كان أعداإه ٌنظرون إلٌه شزًرا بنظرات الحمد والكراهٌة. 

اييت خًعٗا  ( ايصؿات 17 -16 -15اضتدًص َٔ ٖرٙ األبٝات) - 3
 ايػاعس ع٢ً ْؿط٘. 

لابد لجٌش جّرار ّل ٌعرؾ الهزٌمة، وّل ٌهدأ إّل عندما ترتوي السٌوؾ 
والّرماح من دماء أعدابه، وتشبع النسور والذباب من نهش جثثهم، وأنّه ّل 

 ٌفاجا األعداء وإنّما ٌنذرهم لبل مهاجمتهم. 

عد إىل ايٓص، ُأٔضَس ايػاعس بايسغِ َٔ تٛاؾس َا ميٓع أضسٙ ،  -4
 ٚعٝٓٔ ايبٝت ايرٟ حيٌُ ٖرا املع٢ٓ.

 8ٔالبٌت  

ٜػتٗس غعس أبٞ ؾساع بػٝٛع اذته١ُ ؾٝ٘، ؾٌٗ جتد ذيو يف  -5
 ايكصٝد٠؟ عِّٔ َٛاضعٗا. 

 ( ٕٔ،  ٕٓ، 9ٔنعم، نجدها فً األبٌات ) 

اخرت َٔ ايكصٝد٠ بّٝتا جيطد املالَح ارْتًك١ٝ يًُشازب املٓتصس نُا  -6
 . صٛزٖا ايػاعس

 الٌٌت السابع عشر
 

اغسح ايبٝت ايجايح ٚايعػسٜٔ غسسا أدبٝ٘ا ٚاؾّٝا، َعّٗسا َا ؾٝ٘  -7
 َٔ متجٌٝ ؾيٓن ٜؤند املع٢ٓ ايرٟ ٜسٜدٙ ايػاعس.  

 سٌفمدنً لومً عندما ٌواجهون الصعاب، كما ٌُفتمد البدر فً اللٌلة الظلماء.  

 اغس إىل َٛاضع ايؿدس يف ايكصٝد٠ . -8

 (ٕٕ – ٕٔما عدا )   ٕ٘إلى  ٖٔاألبٌات من 

 دٓيٌ مبٛاضع َٔ ايكصٝد٠ ع٢ً َا ٜأتٞ:  -9

 (      ٕٔ، ٕٓ، 9ٔالثبات على المعتمد. ) -أ
 ( ٕ٘،  7ٔفخر مع تواضع. ) -ب
 (                        ٘ٔكراهٌة األعداء. ) -ج
 ( ٕٕ،  8ٔالتسلٌم بالمضاء والمدر. ) -د

فراس ابن عمه بمجافاته والتنّكر له؟ ذلن بسبب طول لماذا اتهم أبو  -ٓٔ
 المدة التً لضاها فً األسر دون محاولة جادة ّلفتدابه كما ٌعتمد. 

ٜسٜد ايػاعس ببعض ايعبازات َعاْٞ أخس٣ غري املع٢ٓ ايرٟ ٜبادز  -11
 ايرٖٔ َباغس٠. اقسأ ادتٌُ اآلت١ٝ، ٚبني َا ٜهين عٓ٘ ايػاعس بٗا: 

 أن ّل ٌخل بها النصر(.      تنتصر فً كل المعارن.  )معودة - أ
 )كثٌر إلى نّزالها النظر الشَّْزر(.     كره األعداء له ولجٌشه.  - ب
 )وفً اللٌلة الظلماء ٌفتمد البدر(.   - ج

 شدة الحاجة إلٌه فً الّشدابد لمّوته وفتكه بطشه. 

ٜعسض ايػاعس َٛاش١ْ بني َٛقؿ٘ َٚٛقـ أصشاب٘ يف ايكتاٍ،  -12
 ٔ األبٝات اييت تٓدٍ ع٢ً ٖرٙ املٛاش١ْ. عٝٓ

 البٌتان  التاسع عشر والثانً والعشرون.

 نعم .   ٌٖ جتد ايػاعس ذا ْصٚع ؾسدٟ ذاتٞ يف خطاب٘؟ -13

 .   سدد األيؿاظ ايداي١ ع٢ً ٖرا املٓش٢ ايؿسدٟ إٕ ٚددت

إنً ، أصبح ، للبً. ) نختار كلمات فٌها ضمابر متصلة أو مستترة تعود على 
 الشاعر (

ؾطس اختٝاز ايػاعس ايطُري املؿسد تاز٠ّ ٚضُري ادتُاع١ تاز٠ّ  -4ٔ
 أخس٣. 

ٌراوح الشاعر بٌن الفخر الشخصً والفخر المبلً فً استخدامه ضمابر 
 المفرد والجمع. 

 

 ٖات َٔ ايكصٝد٠ أبٝاتا تكازب َعاْٝٗا األبٝات اآلت١ٝ: -15
 ولكن إذا حمَّ المضـاء علـى امـرئ

 ( ٕٕالبٌت فـلٌــس لـه برٌّ ٌـمـٌـــه وّل بـحــــُر )              
 

 ومـن أٌـن ٌُـْنـكرنـــً األبعــــدون 
 (ٖٔ)البٌت  أمـن نـمص أم ؟ أمـن نـمص أب ؟              

 عرب ايػاعس عٔ غٗست٘ ٚذٜٛع صٝت٘ يف َٛضعني َٔ ايكصٝد٠:  -16

 البٌت الثالث عشر والبٌت الثالث والعشرٌن.    سدد ٖرٜٔ املٛضعني. -أ

 إالّ ٜسَٞ ايػاعس باتها٥٘ ع٢ً غٗست٘.  -ب

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

 

ٕٓ ايػاعس ٜبك٢ ظُإٓ إىل إٔ  - 17 دا٤ يف ايبٝت ايطادع عػس، أ
 تستٟٛ ايطٝٛف. 

َا عالق١ ظُأ ايػاعس بعُأ ايطٝٛف َا املكصٛد بايعُأ؟ ٚ -أ
 ٚايكٓا؟ 

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

 َا عالق١ دٛع ايػاعس بػبع اير٥اب ٚايٓطٛز؟  -ب 

 كلّما أكثر الشاعر من المتلى شبعت الذباب والنسور جّراء نهشها لهذه
 الجثث. 

ؾٓطس اؾتداز ايػاعس بإزضاٍ ايٓرز ألعدا٥٘ يف ايبٝت ايطابع   - 18
 عػس. 

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

تٓاٍٚ ايػاعس غري َٛضٛع يف قصٝدت٘، ؾٌٗ تس٣ أْ٘ نإ حيطٔ  -19
 ايتدًص يف تٓكً٘ بٝٓٗا؟ 

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

 مه ونجد كل ذلن مترابًطا معًا. فً حٌاته كشواهد دالة مفتخًرا بنفسه ولو
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عد إىل ايكصٝد٠ ٚسددٙ ع٢ً َٔ تعٛد ايطُا٥س اييت خط حتتٗا  - 21
 ؾُٝا ٜأتٞ: 

 : على سٌؾ الدولة الذي كنى عنه بالمحبوبة. ًتنكرٌن
 لوم الشاعر  جدُّهم : –.      الموت واألسر:  هماأحال

  ايجاْٞ ٚايعػسٜٔ ؟َا املع٢ٓ ايرٟ خسز إيٝ٘ االضتؿٗاّ يف ايبٝت  -21

 النفً واإلنكار

 ٖات طباقّا َٔ ايبٝت ايجايح عػس . -22
 البدو والحضر . 

إذا عًُت إٔ أضًٛب االيتؿات ٜعين َػاٜس٠ ايػاعس يف اضتدداّ  -23
ايطُا٥س ٚايتٓكٌُّ بُٝٓٗا ، نُا ايتٓكٌُّ بني املداطب ٚايػا٥ب َجال، 

 ؾٌٗ جتد ذيو يف ايكصٝد٠؟ َٓجٌ إلدابتو. 

إن أسلوب اّللتفات ٌمكن فً استخدام الشاعر ضمٌر المتكلم فً األبٌات 
الثانً والثالث والرابع ثم انتماله ّلستخدام ضمٌر الجمع للؽابب فً األبٌات 

 التاسع عشر والواحد والعشرٌن والثالث والعشرٌن. 
 
 
 
 
 

 ٚٓضح ايصٛز ايؿ١ٝٓٓ اآلت١ٝ : – 24
 ترتوي البٌض : شبه البٌض ) السٌوؾ ( بإنسان ٌرتوي . –أ 
 أمران أحالهما مّر : شبه الفرار والردى بطعام مرّ  -ب
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 األمُل بم معقيٌد ... الشًخ الفتَ لنا         حتتفل اهلل ، بعبٗالسفني كل - 1
 ُلــَــالُقب ناـــب يــتزل ٌلـَــُقب : مــدبًف     عؽَ األربعني وسشر ،السفني كل - 2
 ؟الغزُم ىكتب ْكَم يف ، فًم ىكك مل إن      ّٗه، وراالغالٌ اليطك قاّٗ ىا - 3
 واجَلبُل الِسْنُل فتالقَ .. َسنؾبأو           نؾترّق اآلباْ عك ورثت لقٗ - 4

ِٗ ٖ م،فً غًٗا أرِ - 5 ّٗه ُب  ُلــــــــــتكتش بالعزِّ أبفاّفا عًين       وأرِ ُب
 وتبتنُل ،تٗعي .. داّؿًا وّٖنا   َ  عؽ.. تقًؾ فًنا اليت القؽيَب أرِ - 6
َٗ اهلل ٘فظ أن -7 ًُ اهلَل، عب ّٗقَ بم      مشرق تكتؿل فًم واألماقٌ..  ال  

 

 ٖات َع٢ٓ ايهًُات اآلت١ٝ : - 1
 معمود: معلك.        تزهو: تفخر.     الوطن الؽالً: األردن       

 تبتهل: تدعو هللا.رقتيم: نٍنيم.           بأسيم: قٌتيم        

 ٖات طباقّا َٔ ايبٝتني األٍٚ ٚايسابع . - 2
 البٌت األول : الفتى الشٌخ .

بؤسهم / السهل والجبل . –البٌت الرابع : رلّتهم   

 َا ايعاطؿ١ يف األبٝات ايطابك١ ؟  - 3
 إعجاب .

 َا األعُاٍ اييت قاّ بٗا ايػاعس سٝدز ستُٛد ؟ - 4
ً  (ٕ) اإلعالم. (ٔ) ً  (ٖ) والفنون. الثمافة لدابرة مدٌرا  فً للملكة سفٌرا

ً  (ٗ) تونس. للثمافة. وزٌرا  

 )َا ستُٛد؟ سٝدز ايػاعس بٗا ُعسف اييت املٛضٛعات َا - 5

 يًػاعس؟(. ايػعس١ٜ ارتصا٥ص
 . انزشٍق انعذب ًأسهٌبو ، انٌطنٍة بقصائده ُعِزف

 ٘؟دٚاٜٚٓ  أِٖ اذنس ــ 6
 ىذا ٌمز    -3 . األخٍز انشاىد أقٌال من -ٕ      طارئ فنً خهم عن اعتذار  -1

 . ٌُغنً اننيز عهى اندفهى شجز -  ٗ . انهٍم

 . ايطابك١ ايكصٝد٠ َٓاضب١ اذنســ  7
 انحسٍن ابن انثانً هللا عبد انمهك جالنة مٍالد بعٍد االحتفال بمناسبة أُنقٍت

 . األربعٍن

سدد ايبٝت ايرٟ ٜػري اىل عُس املًو عٓدَا أيك٢ ايػاعس ٖرٙ  - 8
 ايكصٝد٠. 

 البٌت الثانً.  

َا ايصؿات اييت ٜتُٝص بٗا املًو نُا ظٗس يف ايبٝت األٍٚ ٚ ايبٝت  - 9
 ايسابع ؟

 اللٌن . –البٌت األول : محط اآلمال .                 البٌت الرابع : الرلّة 

ٚزخ املًو عبداهلل ايجاْٞ صؿات َتُٝص٠ عٔ أددادٙ. اضتدسز  - 11
 ايبٝت ٜػري إىل ذيو .

 البٌت الرابع .

ٜطتػسف ايػاعس املطتكبٌ َٔ خالٍ غدص١ٝ املًو عبداهلل  - 11
؟إىل ذيوايجاْٞ . َا ايبٝت ايرٟ ٜػري   

 البٌت الخامس

َا ايصٛز٠ اييت ٜسمسٗا ايػاعس يًػعب األزدْٞ جتاٙ ايكٝاد٠  - 12
 اهلامش١ٝ؟ 

 ٌزهون بحكم ملٌكهم وٌحتفلون به، وٌدعون له 

  تػري األبٝات إىل ايبٝع١. يف أٟ األبٝات نإ ذيو بازشّا؟ - ٖٔ

 البٌتان السادس والسابع 

 إعذاب َٓٗا: دٝاغ١ صادق١ عٛاطـ عٔ ايٓص ٜهػـ - 14

. ايبٝت سدد ايجاْٞ، عبداهلل باملًو ايػاعس  

 الثالث البٌت 

 َٛؾكا ايػاعس نإ َد٣ أٟ إىل َتبّٝٓا ايكصٝد٠ َطًع ادزع - 15 

.قصٝدت٘ َطًع ضبو يف  

 المتباعدة الصفات وجمع )كل( معنى فً المتضمن بالتوكٌد ابتدأها

ً  ٌحمل وهذا الشٌخ، الفتى كموله دّلّلتها فً والتوفٌك  وٌثٌر تشوٌما

 .المشاعر

 دالي١ بني ، ايػٝذ بايؿت٢ األٍٚ ايبٝت يف املًو ايػاعس ٚصـ - 16

.ذيو  

 وبهّمة عملهم، ورجاحة بتجاربهم السن وكبار الشٌوخ بحكمة ٌتصؾ

 وعزٌمتهم الشباب

.ذيو ؾطس األٍٚ. ايبٝت يف يًطٓني االستؿاٍ ايػاعس ْطب - 7ٔ  

  ٌتولؾ وّل به محتفلة فهً المابد، هذا بمثل الزمان اعتزاز إبراز أراد ألنه
 . فمط الناس على اّلحتفال

 إذ ٚاضش١; بصٛز٠ اإلْػا٤ أضًٛب قصٝدت٘ يف ايػاعس ٚظـ -8ٔ

ٚايدعا٤. ٚايٓؿٞ، ايٓدا٤، اضتدداّ  
اّلنتباه. وجذب التشوٌك زٌادة التوظٌؾ؟ هذا أحدثه الذي الفنً األثر ما ــ أ  
ً  الشاعر كان هل ــ ب إجابتن. فسر توظٌفها؟ فً موفما  

 . مختلفة بالؼٌة معانً أفاد استخدامها فً التنوع إن حٌث نعم،

 املع٢ٓ يف ايطبام أثس بٝٓٔ أبٝات٘، يف ايطبام ايػعس ٚٓظـ - 19

.ايػعس١ٜ ٚاملٛضٝكا  

 الشعرٌة العبارة وبلوغ والفكرة المعنى وإٌضاح التحسٌن بهدؾ وظفها

 النفس فً وتؤكٌده المعنى جمال فً ؼاٌتها
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 ٌحّك لن أن ترتم22ً 

 

ٚٓضح ايصٛز ايؿ١ٝٓٓ اآلت١ٝ :  - 21  
  " نٌ ايطٓني بعبد اهلل حتتؿٌ " -أ 

 صور السنٌن بإنسان ٌحتفل بعٌد مٌالد الملن.

ٌْ تصٖٛ " -ب  " ُقَب  
 شبه المبل بإنسان ٌزهو .

 " تهتشٌ بايعص أبٓا٥ٓا عٕٝٛ ٚأز٣"  -ز 
 بانكحمشبو انعز 

 " تكِٝ ؾٝٗا اييت ايكًٛب أز٣" -د
 شبه الملوب بمكان ٌمٌم به الملن .

 َا األضًٛب ايًػٟٛ يف ايبٝت: )ٜا قا٥د ايٛطٔ ايػايٞ، ٚزا٥دٙ( ؟ - 21
 أسلوب نداء.   

ِٔ ٜهتب ايػصٍ( - 22 ََ ؟ايػسض ايبالغٞ يالضتؿٗاّ: )يف   

 التعجب.

 

 
    

 املجل لؽيسٍٗ لؾ املشارب شتَ            مك املفابت شتَ مك .. األردقًين - 8
 ُخنليا وٖ ىيما تنؾأٍم قٗاْ            َخنليا ما .. ينقيمًٍ واألردقًين - 9

 بٗم لم عفنا أو ،عفم هلا فؿا                ألمتم اإّل احَلؿَ لنا كان ما - 11
 صلمٍت احلق ففير، الشؿيس كٍل  سطعت مشسًنؿا مك :احلسًفني بك ىا -11

ُٗ ومك - 12 ُٗ إىل             َعزتفا ىاُترا .. ُسٍرٍُ ى  وتفتَقُل متضٌ ،ُسِرٍ ى
 ىفَنَؿُل والطًُب .. داّؿا كعنٗلا      ىاقعُ ْااخلضر الٗوسُ تما زال - 13
 والرسُل ،والجيار والصًٗ ،ُرااألسر   طؽغ قٗ ْضرااخل الٗوسُ لنه مك -14
ًِ بأسؽَ ..األعؽَ  وخًؿتنا ،األعؽَ لٌ تبقَ وسيف-15  تغتسل الكين يف قٗ

 
 

 ٖات َع٢ٓ ايهًُات اآلت١ٝ : - 1
 شتى: مختلؾ.

 المنابت: مفردها )منبت( أي األصول.
 المشارب: مفردها )مشرب( أي األفكار والمذاهب

ما َخذلوا: ما تخلوا.    
 الحمى: األردن.

 الدوحة الخضراء: الشجرة العظٌمة.
 ٌانعة: ناضجة.
 الطٌب: العطر.
 ٌنهمل: ٌسٌل.

 الصٌد: مفردها )أصٌد(، البطل أو الفارس الذي ٌزهو بنفسه.
ندى: الكرم.    

َا ايصٛز٠ اييت ٜسمسٗا ايػاعس يًػعب األزدْٞ جتاٙ قطاٜا    - 2 
؟األ١َ  

ٌهتمون  بالمضاٌا العربٌة وّل ٌخذلون إخوانهم     

. َٔ قصد خاطب ايػاعس املًو عبد اهلل ايجاْٞ بابٔ اذتطٝٓني - 3
 باذتطٝٓني؟  

 الحسٌن بن طالل ، والحسٌن بن علً 
  

َاذا ٜكصد ايػاعس بايدٚس١ ارتطسا٤؟ َٚاذا أمثست ٚؾل  - 4
 ايكصٝد٠؟

الساللة الهاشمٌة. وأثمرت نسل أحرار وشجعان ورسل ٌحملون هموم لضاٌا 
 األمة                                           

 ٜكٍٛ ايػاعس: - 5
ٌُ متطٞ ،  ٠ُسٖس ٜد إىل                      ٔعصتٓا ٜاُتزا .. ُسٓس٠ٕ ٜدٕ َٚٔ   ٚتٓتٔك

  ايػاعس؟ ٜػري َٔ أٜدٟ إىل
الهاشمٌٌن األردن ملون أٌادي إلى ٌشٌر   

 ايػاعس سب َٓٗا: دٝاغ١ صادق١ عٛاطـ عٔ ايٓص ٜهػـ - 6 

.سددٖا ٚٚطٓ٘، ألَت٘  

 والتاسع الثامن البٌتان 

اهلامش١ٝ. ايدٚس١ يٛصـ )خ١ُٝ( ن١ًُ ايػاعس اختاز - 7  
 تحتها ما تظلل ألنها الفنٌة؟ صورته تشكٌل فً الكلمة هذه اختار لماذا أــ

جامعة. كاسٌة ممتدة كبٌرة وهً وتحمٌه  
 للهاشمٌٌن المترلة علو أراد األعلى. بؤنها للخٌمة وصفه سبب فسر ـ ب

 . سٌرتهم ورفعة وسمو

:َا األضًٛب ايًػٟٛ يف َا ٜأتٞ  - 8    

)ما خذلوا/ وّل خذلوا( أسلوب النفً.                                           -أ 
  
)ما كان هذا الحمى إّل ألمته( أسلوب حصر. -ب    

:ٚٓضح ايصٛز ايؿ١ٝٓ اآلت١ٝ  - 9  
 "  ٜاْع١ ٤اارتطس ايدٚس١ ت" َا شاي -أ 

 بالشجرة النضرة الٌانعة .شبه الساللة الهاشمٌة 

 "  األع٢ً           ٚخُٝتٗا"  -ب 
 شبه الهاشمٌٌن بالخٌمة التً ٌعٌش تحت ظاللها الناس
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ُٗ إٖ الّشنٗ مك ىأتٌ    ولل .. احلسني ابك وأقت ، احلسني أبا- 16  والَعسُل الّشن
 وحنتفل قزلي بكؾ وحنك .. تزلي           بكؾ السفني كل أدْل ، السفني كل - 17

 ُلَقامُل تشنٗ وعؽًفا ،    قؽيبفا       شالٍٗ : صيفًين حنك سبكؾ يف - 18
 َعنُليا وَمْك ، ٖميا مَبْك قبالٌ وٖ   أسٗ وٖ ،عفكؾ ىبعٗقا شٌْ ٖ - 19

 

 ٖات َع٢ٓ ايهًُات اآلت١ٝ : - 1
 الممل: مفردها )مملة( وهً العٌن.        ّل نبالً: ّل نهتم.           

ّلموا + عذلوا: عاتبوا                                                   

 َا املكصٛد بايػٗد األٚىل ٚايجا١ْٝ ؟  - 2
 اّلولى : الحسٌن بن طالل .         الثانٌة : عبدهللا الثانً .  

؟َا ايصٛز٠ اييت ٜسمسٗا ايػاعس يًػعب األزدْٞ جتاٙ قطاٜا ايٛطٔ - 3  

ٌلتفون حول لابدهم ّل ٌخشون لومة ّلبم.   
 

صٛؾٕٝٛ؟ ضتٔ سبهِ يف بكٛي٘: ايػاعس قصد َاذا - 4  
 ٌنمطع كما شًء هذا عن ٌشؽلهم فال النمً الصافً للحب ٌنمطعون أي 

وملذاتها. الدنٌا لمباهج ٌلتفت فال لعبادته الصوفً  
 

 ايػاعس سب َٓٗا دٝاغ١ صادق١ عٛاطـ عٔ ايٓص ٜهػـ - 5

. ايبٝت سدد يًٗامشٝني،  

. عشر الثامن البٌت    

 ايبٝت إىل أغس األضد(. ذاى َٔ ايػبٌ )ٖرا ايعسب: أَجاٍ َٔ - 6

  املجٌ. ٖرا َع َعٓاٙ يف ٜتٛاؾل ايرٟ
. عشر السادس البٌت  

 يًٗامشٝني سب٘ عٔ يًتعبري ايصٛؾ١ٝ َصطًح تٛظٝـ ايػاعس أزاد - 7

إدابتو ؾطس ذيو؟ يف ايػاعس صتح َد٣ أٟ إىل .  
 الثانً، عبدهللا لمابدهم اّلردنٌٌن محبته عمك مدى تصوٌر فً الشاعر نجح

أحد. حبهم عن ٌثنٌهم ّل باهلل التعلك شدٌدو والصوفٌون  

َا ايػسض ايبالغٞ يالضتؿٗاّ يف قٍٛ ايػاعس : )ٌٖٚ ٜأتٞ  - 8
؟َٔ ايػٗد إال ايػٗد ٚايعطٌ؟(     

 النفً     

ٚٓضح ايصٛزتني ايؿٓٝتني اآلتٝتني : - 9  
" نٌ ايطٓني بهِ تصٖٛ " -أ   

 شبه السنٌن بإنسان ٌزهو .

" تػٗد املكٌ " -ب    
 شبه الممل بإنسان ٌشهد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
وومىمنىاألوامىوتخّلىىرنكىالجموعىىووأتيىردولىاللهىلوذفعىلكىفالىتنَسىالصالةىرلوهى.ىفي  
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 صٝػ١ ايٛشاز٠ : َا اجلرز ايًػٟٛ يه١ًُ ...؟    ٜتهسز نٌ دٚز٠ ٚشاز١ٜ                    

 بال ضبط باحلركاتحروف + بال ألف +  3ماض  
 اجتماعات : جمع  / تبادل : بدل / ٌستخرجون : خرج .    أَج١ً :

 ِالدظاخ :

 ػٓ ؽش٠ك اٌّؼاسع ، فهأصل األلف نعر – 1

 لاي                   ٠مٛي           لٛي  /    تاع             ٠ث١غ            ت١غ 
 تذشف ) اٌٛاٚ ( .  -غاٌثا–اٌىٍّاخ اٌرٟ شا١ٔٙا ذاء ِشذدج ٠ثذأ جزس٘ا   - 2

ِصً : اذّظاي : ٚطً / اذّذاد : ٚدذ / اذّؼاظ : ٚػع / اذّىاي : ٚوً / اذّغاق : 

 ٚعك .

 أطً ا١ٌاء ٚاٚا  . -غاٌثا  -اٌىٍّاخ اٌرٟ ذثذأ ب ) وغشج + ٠اء ( ٠ىْٛ  –3

١شاز : ٚس ِِ ١ضاْ : ٚصْ /  ِِ ١ؼاد : ٚػذ ِصً :  ِِ ١الد : ٌٚذ /  ِِ  ز  / 

اٌىٍّاخ اٌّؤٌفح ِٓ ) دشف١ٓ + ج (، ِصً : طفح، طٍح، ٘ثح، شمح،  – 4

 عّح، جٙح ٠ثذأ جزس٘ا تٛاٚ ٟٚ٘ تاٌرشذ١ة : ٚطف، ٚطً، ٚ٘ة، ٚشك،

 ٚعُ، ٚجٗ. 

صٝػ١ ايٛشاز٠ : َا ايٛشٕ ايصسيّف يه١ًُ ...؟                                      
 االستخراج : نضع الجذر، ونمابله ب ) فعل (، ثم نضٌف بالً الحروف .طرٌمة 

 مثال : مستعمل :        الجذر ) ع   م       ل (
 وزنه  ) ف   ع      ل (                             

 ثم نضٌف بالً الحروف ) م + س + ت (                       
 

 تصبح ) م س ت(    ع  م   ل                               
 على وزن  ) م س ت(  ف ع   ل (.                        

 
  تراجع : تفاعل / متكبّر : متفعّل / انكسار : انفعال / مشارف : مفاعل .

 َالحعات : 
 (، مثل :  تالكلمات التً ثانٌها تاء مشدّدة أو دال مشدّدة ٌبدأ وزنها ب) اف – ٔ

 فتعل / اتّفك : افتعل .ا:  ادّخر/  افتعلتّصل : ااتّحاد : افتعال / اتّساق : افتعال / 
الكلمات اآلتٌة وزنها ) علة ( : ) صلة / هبة  /  صفة  /  عظة / ثمة / سمة /  - ٕ

 جهة  (.
 -غالبا  -التً تبدأ ب ) ي+ حرفٌن ( ٌكون على وزن ) ٌعل (  الكلمات – ٖ

 مثل : ٌصف ، ٌرث ، ٌعد ، ٌمف ، ٌصل ) كلها على وزن : ٌِعل (
 : اآلتٌة لورودها فً المضاٌا اللغوٌة الهاّمة جداً  انتبه للكلمات - ٗ

 ْفتَعَبلت     االختصاص  : االْفتِعَال                                  المجتمعات : الم  
 نعمة :         فِْعلَة                                      الوراثٌّة :    الِفعَاِلٌَّة . 

 : ٌ طلب عادةً المٌزان الصرفً مع الضبط التاّم  . اْتب٘

           املبني

ايصٝػ١ : اضتدسج َٔ ايٓص .
املبين

ِمل ... –ك ِسر  –، مثل : ض ِرب  ضِ أٚي٘ + نطس َا قبٌ آخسٙ –أ   ح 

 أ عٌد ... –، مثل : أ جٌب ضِ أٚي٘ + ٜا٤ َا قبٌ اآلخس – ب

املبين

 ٌ كتَب ... –ٌ شَرب  –مثل : ٌ حَمل ،  ضِ أٚي٘ + فتح َا قبٌ آخسٙ –أ 

ٌ ختار ... –ٌ عاد  –: ٌ مال  مثل،  ضِ أٚي٘ + أيف َا قبٌ اآلخس –ب 

 

 استخرج من النص . 

وهب  –منح  –أعطى  –اتّخذ  –جعل  –حسب  –ظّن  –رأى الملبٌة  –وجد  –علم 
 سلب . –منع  –

 
علْم( .ا –ٌعلم  –لمضارع أو األمر ) علم لد ترد فً الماضً أو ا -:  أ َالحعتإ 

  
رأى الملبٌة تتعلّك باألمور المعنوٌة، مثل : رأٌت العلم نافعاً /  -ب                  

رأٌت الحكَّ منتصراً .
 

 املبين َٔ األفعاٍ : 
 أكملت    -درسوا   ، ٌمبل كلمة  البارحة املاضٞ : -أ 

 اكتبً . –اعملوا  –ادرس  فعٌ األَس  :  -ب 

ى ) ٌكتْبَن ( والمتصل بإحد ةالمتصل بنون النسو فعٌ املطازعاي  -ج 

 .ٌكتبَْن  –، مثل : ٌكتبَنَّ (نْ  –) نَّ نونً التوكٌد الثمٌلة والخفٌفة

 فعٌ األَس املبين ع٢ً حرف ايٕٓٛ :
عندما ٌتصل به واو الجماعة أو ألف االثنٌن أو ٌاء المإنثة المخاطبة ، 

 مثل : 

التصاله بواو فعل أمر مبنً على حذف النون؛  اذٖيب : –اذٖبٛا 

 الجماعة وٌاء المخاطبة .
: ضمٌر متصل  ان )واو الجماعة، ٌاء المإنثة المخاطبة  ( والضمٌر

 مبنً فً محل رفع فاعل  .
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 اجملصّٚ حبرف ايٕٓٛ : ايفعٌ املطازع
 هو مضارع : 

 الناهٌة (   لّما ، الم األمر ، ال  –مسبوق بحرف جزم ) لم  –أ 
متّصل ب ) واو الجماعة أوألف االثنٌن أو ٌاء المإنّثة  –ب 

 المخاطبة ( 

فعل مضارع مجزوم وعبلمة جزمه حذف النون؛  مل ٜدزضٛا  :

، والواو : ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع   التصاله بواو الجماعة
 فاعل .

 أعسب ايفعٌ ) خيتازٚا ( ٚ عًٌّ حرف ايٕٓٛ َٔ ايفعٌ 
 ) أّيا خيتازٚا ( .

 أصلها : أن ال ٌختاروا 
 أْن : حرف نصب 

 ال : نافٌة .
التصاله بواو ٌختاروا : فعل مضارع منصوب وعبلمة نصبه حذف النون ؛ 

 مبنً فً محل  رفع فاعل . ، والواو : ضمٌر متصلالجماعة

 ألّن المضارع منصوب ب ) أن (   ايٕٓٛ : ترفُح
 

( زغِ ٚدٛد حيلَّين عًٌ ظٗٛز ايفتخ١ ع٢ً ن١ًُ ) 

 (  مل حيلَّينحسف اجلصّ ) مل ( يف تسنٝب  ) 
 بسبب وجود التضعٌف لمنع التماء الساكنٌن .

 عًٌّ فو ايتطعٝف يف ايفعٌ ) فَطِطُت ( .

 المتحركة .التصاله بالتاء 

 

عًٌّ تأْٝح ن١ًُ) بطع١ ( يف تسنٝب ) بطع١ أشٗس ( 
( أي تخالف المعدود ،  9إلى   ٖألنّها ت عامل معاملة األعداد ) من 

 فتكون ) بضعة : مإنث / أشهر : مذّكر ( 

ِّ إذا اْكطعت عٔ اإلضاف١   ن١ًُ ) بعُد ( تب٢ٓ ع٢ً ايط
 ) أٟ إذا مل ٜأت بعدٖا َطاف إيٝ٘ ( 

 «بعد  هلل األمر ِمن لبل  وِمن » 
 

 املبين َٔ األمسا٤ 

 هإالء -تلن  –ذلن  –هذه  -أسماء اإلشارة : هذا  
 الذٌن ... –التً  -األسماء الموصولة : الذي  
 –نحن  –أنا  –هنَّ  –هم  –هما  –هً  –الضمائر المنفصلة : هو 

 أنتنّ  -أنتم  –أنتما  –أنِت  –أنَت 
 مهما ... –ما  –َمْن أسماء الشرط : 

 امُلعسب َٔ األمسا٤ 

 ً  كل اسم عدا ما ذ كر نعتبره معربا
ًّ  –الرجال  –الناس   كتاب ... –أعجم

 

 عًٌّ حرف ٜا٤ االضِ املٓكٛص يف عباز٠ 

ِّ ثّبت ايٝا٤ يف آخسٙ ،َٔ اجلسمي١ (خاٍم ) يتخكٝل دلتٍُع   .ث

 . نكرة مجروراسم ألنه 
 فتصبح العبارة نثبّت الٌاء بتعرٌف االسم بؤل 

 من الجرٌمة ( الخالً) لتحمٌك المجتمع  

  ) َربٚى ( 
استخدام كلمة ) مبرون ( خاطئ؛ ألنّها مؤخوذة من ) برن ( 
بمعنى أناخ وألام ، والصحٌح ) مبارن (؛ ألنها من ) بارن ( 

 بمعنى الخٌر والبركة . 
 

 عًٌّ حرف أيف ) اب١ٓ ( يف ) ٜا ب١ٓ ( .
 كلمة ) ابنة ( ولعت منادى .ألنّها 

 

هػثمػظصتذفػأّظ سظحاولػباضػوةػوشدػظتأضم أحغاظاػظحاولػدسعػاضبابػضغتحهػسظغذل
 .ةالػباضػّوػِلباضطػػحّلُت اضطذاصلػصذضكػ  جاهػاآلخر،ّتغتحػسيػاالُغ
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 : أعسب ايه١ًُ املدطٛط حتتٗا . 

) ِٕظٛب (( ِشفٛع) 

ٓ ؟                      فاػً.       َِ  اٌغؤاي اٌخاص تاٌفاػً :    

 

 ًَ ًُ . اٌشت١غُ ألث  اٌج١ّ

ْٓ ألثً ؟   اٌجٛاب : اٌشت١غ. َِ 

 .ٚػالِح سفؼٗ اٌؼّح: فاػً ِشفٛع اٌشت١غ 

 

 ٠ؼشب االعُ فاػالً تؼذ األفؼاي إٌّر١ٙح ت١اء اٌّرىٍُ )ٟٔ( َالحع١ :

 ) ٠غؼذٟٔ ، ٠غشٟٔ ، ٠ؼجثٕٟ ، ٠ؤٌّٕٟ ، ٠غإٌٟٔ ...(

 . ػٓ ِٛػذ االِرذاْ  اٌطاٌةُ ٠غإٌٟٔ ِصً : 

 : فاػً ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ اٌؼّح. اٌطاٌةُ 

 ِفؼٛي تٗ .                 اٌغؤاي اٌخاص تاٌّفؼٛي تٗ :               ِارا ؟      

 

 اٌٛاجةَ ورة اٌطاٌُة 

 ِارا ورة اٌطاٌة ؟ اٌجٛاب : اٌٛاجة . 

 اٌٛاجة : ِفؼٛي تٗ ِٕظٛب ٚػالِح ٔظثٗ اٌفرذح .

 

تٗ اٌصأٟ ) ِالدظح : إرا واْ اٌفؼً ِرؼذ٠ّاً إٌٝ ِفؼ١ٌٛٓ فال ذَٕظ اٌثذس ػٓ اٌّفؼٛي 

ُّ ِرْوش األفؼاي اٌّرؼذ٠ّح إٌٝ ِفؼ١ٌٛٓ فٟ فمشج عاتمح ( .  ذ

ّٙض اٌؼج١ٓ ، ٠ٚجؼٍٗ  خثضاً  .  ِصاي : ٘زا اٌخثّاص ٠ج

ًّ ٔظة ِفؼٛي تٗ أٚي .  اٌٙاء فٟ وٍّح ) ٠جؼٍٗ ( : ػ١ّش ِرظً ِثٕٟ فٟ ِذ

 خثضاً : ِفؼٛي تٗ شاْ ِٕظٛب ٚػالِح ٔظثٗ ذ٠ٕٛٓ اٌفرخ .

 ) ِٕظٛب (                                   ِٕظٛب ( )

 داي .                   ؟و١ف 

 

الً . ِّ  ٚلفُد أِاَ اٌثذش ِرأ

الً ؟  اٌجٛاب :  ٚلفُد أِاَ اٌثذشو١ف  ِّ  .ِرا

الً  ِّ  : داي ِٕظٛب ٚػالِح ٔظثٗ ذ٠ٕٛٓ اٌفرخ .ِرأ

 فاٌذاي ِفشدج .ٚإرا واْ اٌغؤاي ػٓ ٔٛع اٌذاي  

 

 وٍّاخ ذؼشب داالً أ٠ّٕا ٚلؼد : : َالحع١

 وافحً . –ِؼاً  –ج١ّؼاً  –لاؽثح 

 ظشف صِاْ .                     ِرٝ ؟  

 

ً ٚلفد   . طثادا

 ِرٝ ٚلفد ؟ اٌجٛاب : طثاداً .

 طثاداً : ظشف صِاْ ِٕظٛب ٚػالِح ٔظثٗ ذ٠ٕٛٓ اٌفرخ .

 غذاً ، ػظشاً ، ظٙشاً ...( ِٓ ظشٚف اٌضِاْ ) ٠َٛ ، عاػح ، د١ٓ ،

 

اْ  ّّ  . ١ِٛ٠ًّاأعافش إٌٝ ػ

 ِٕظٛب ٚػالِح ٔظثٗ ذ٠ٕٛٓ اٌفرخ .١ِٛ٠ًّا : ظشف صِاْ 
 

) ِٕظٛب (  ) ِٕظٛب (

 ٌّارا ؟               ِفؼٛي ألجٍٗ . 

 

 ٌٍشٙذاء . إجالالً ٚلف اٌطالب 

 اٌطالب ؟ اٌجٛاب : إجالالً. ٌّارا ٚلف

 . إجالالً : ِفؼٛي  ألجٍٗ  ِٕظٛب ٚػالِح ٔظثٗ ذ٠ٕٛٓ اٌفرخ

 

 .ؽشتاً عّؼد خثشاً ج١ّالً جؼٍٕٟ أسلض 

 . ِفؼٛي  ألجٍٗ  ِٕظٛب ٚػالِح ٔظثٗ ذ٠ٕٛٓ اٌفرخ ؽشتاً : 

ً خمسة عشر    –أ  ً          طالبا  : تمٌٌز منصوب وعبلمة نصبه تنوٌن الفتح .    طالبا

 
االسم المنصوب =         ( + اسم منصوب      99 – ٔٔاألعداد ) ايتٛضٝح : 

 تمٌٌز منصوب .
 . طالبةً مثل : حضر خمسون 

 طالبةً : تمٌٌز منصوب وعبلمة نصبه تنوٌن الفتح .   
ً أكثر      -ب  ً          احتراما  : تمٌٌز منصوب وعبلمة نصبه تنوٌن الفتح . احتراما

  

االسم المنصوب =              اسم تفضٌل ) أفعل ( + اسم منصوب    ايتٛضٝح :

 تمٌٌز منصوب . 
 " نفراً وأعّز  ماالً مثل : لال تعالى : " أنا أكثر منن 

 ماالً + نفراً : تمٌٌز منصوب وعبلمة نصبه تنوٌن الفتح .   
 
                        الفعل  ) زاد ( و  ) امتؤل (  + اسم منصوب نكرة ) منون( –ج 

 االسم المنصوب : تمٌٌز 
  .ماًء و إكراماً / امتؤل الكؤس  عطاءً زاده 
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(؛ أٞ ٠ىْٛ ِشفٛػاً أٚ ِٕظٛتاً أٚ ِجشٚساً )٠رثغ دشوح ِا لثٍٗ 

      

٠رثغ دشوح ِا لثٍٗ (  )

ًٌ     -أ  ٍِضٌ ِػاِ ٍِضٌ             خ  : ٔؼد ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ ذ٠ٕٛٓ اٌؼُ . ِخ

 

 ذ٠ٕٛٓ ػُ ذ٠ٕٛٓ ػُ      

 

اعُ ِْٕٛ ) تٕفظ اٌر٠ٕٛٓ (            االعُ اٌصأٟ =  اعُ ِْٕٛ + ايتٛضٝح :

 ٔؼد.

 لشأُخ عٛسجً ؽ٠ٍٛحً فٟ اٌظالج .                    

 . اٌفرخٚػالِح جّشٖ ذ٠ٕٛٓ  ِٕظٛب: ٔؼد  ؽ٠ٍٛحً 

ٝ ٔؼراً ِفشداً ) أٞ ١ٌظ جٍّح أٚ شثٗ جٍّح ( َالحع١ ّّ : ٘زا إٌؼد ٠غ  

 

 
ُُ    -ب   : ٔؼد  ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ اٌؼّح . اٌؼادُي                  ٌؼاديُ ا  اٌذاو

 
 معرفة ) تصف ما لبلها (معرفة             

االعُ اٌصأٟ = فح ) ٠ظف ِا لثٍٗ (          اعُ ِؼشفح + اعُ ِؼش ايتٛضٝح :

 ٔؼد .

 األٔٙاُس ذجشٞ ِٓ اٌجذاِٚي اٌظغاِس .

اٌىغشج ِجشٚس ٚػالِح جّشٖ : ٔؼد  اٌظغاسِ 

كلّهم / الطبلب  كلتاهما، الطالبتان كبلهما / الطالبان   عٌنهأو  نفسهالطالب 
 .جمٌعهم أو 

 جمٌع ( –كّل  –كلتا  –كبل  -عٌن  –الكلمات اآلتٌة ) نفس  :ايتٛضٝح

 أٌنما ولعت تعرب ) توكٌداً معنوٌاً ( بشرطٌن:
 اتصالها بضمٌر . -أ
 أن تعود على اسم معرفة لبلها . – ب

 إلى مكان االجتماع . نفس ه  الحاكم  حضر 
 

 + ضمٌر  ٌعود على ) الحاكم ( . اسم معرفة .          نفس 
نفسه : توكٌد معنوي مرفوع وعبلمة رفعه الضمة ، والهاء : ضمٌر متصل 

 مبنً فً محّل جر مضاف إلٌه .
 

 أجمعون إال إبلٌس " كلُّهملال تعالى : " فسجد المبلئكة  
كلُّهم : توكٌد معنوي مرفوع، وعبلمة رفعه الضمة ، والهاء : ضمٌر متصل 

ًّ فً م حّل جّر مضاف إلٌه .مبن

 ) ُٜطًب اضتدسادٗا(١ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَالحع١ ٖاَ
 األسماء المبلزمة لئلضافة ) أي ٌؤتً بعدها مضاف إلٌه دائماً ( :

.كل + بعض + أّي + غٌر + شبه + مثل 

 ) منصوب ( من التوابع

 باٍ  فاضِ َعساضِ إشاز٠ + 
 

 بدٍ َطابل                  
 مجتهد   الطالب  هذا 

  الطالب : بدل مطابك مرفوع وعبلمة رفعه الضمة .

 + َطاف إيٝ٘  اضِٜا + 

 
 َٓاد٣ َطاف َٓصٛب .

 المصنع أخلْص فً عملن .عامل ٌا 
 عامل : منادى مضاف منصوب وعبلمة نصبه الفتحة .

 

( ِشفٛع) ) ِشفٛع (  

 عٓدَا تبدأ اجل١ًُ باضِ َعسف بأٍ أٚ اضِ إشاز٠ –أ 
 ٜعسب : َبتدأ                  

 "   وٌٕض ال ٠فٕٝاٌمٕاػحُ  ِصً : لاي ذؼاٌٝ : " 

 اٌؼّح .اٌمٕاػح : ِثرذأ ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ 

 

 ِٓ أٔثاء اٌغ١ة ٔٛد١ٗ إ١ٌه  " رٌهلاي ذؼاٌٝ : " 

 رٌه : اعُ إشاسج ِثٕٟ فٟ ِذً سفغ ِثرذأ .

 

 

 –أْتِ  –أْتُا  -أِْت –أَْت  –حنٔ  –ايطُا٥س املٓفص١ً ) أْا  –ب
ّٔ ( تعسب أُٜٓا ٚقعت  –ِٖ  –ُٖا  -ٖٞ  –ٖٛ  –أْنت  ٖ– 

 يف ذلٌ زفع َبتدأ . –غايبا 
 أّٔد د١ٔا إرا ذذفّضَخ ِادخ     ذذره األسع خش١حً ٚأزػاسا .

 أٔد : ػ١ّش ِٕفظً ِثٕٟ فٟ ِذً سفغ ِثرذأ .
 

 

 اخلرب ٖٛ اضِ َسفٛع  ٜتِ ب٘ َع٢ٓ املبتدأ .
 

ُٓ  فٟ ٘زٖ اٌذ١ٔا اٌثائغح   .عؼ١ذٌ اٌّؤِ

ح .اٌّؤِٓ : ِثرذأ ِشفٛع ٚػالِح سفؼ ّّ  ٗ اٌؼ

 عؼ١ذٌ : خثش ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ ذ٠ٕٛٓ اٌؼُ 

    ذشفغ اٌخثش( ٚ  ذٕظة االعُ)        

ّٕ  –أ ّٕ  –األحسف ايٓاضد١ : ) إ ّٕ  –أ ّٔ  –نأ ٌّ ( –يٝت  –يه  يع
 

ًّ شٟء لذ٠ٌش " ّْ هللا ػٍٝ و  لاي ذؼاٌٝ :  " إ

ّْ :دشف ذٛو١ذ ٚٔظة .  إ

ّْ ِٕظٛب ٚػالِح ٔظثٗ اٌفرذح .هللا : ) ٌفع   اٌجالٌح ( اعُ إ

ّْ ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ ذ٠ٕٛٓ اٌؼُ .  لذ٠ش : خثش إ

 

ّٕ ٚأخٛاتٗا( + داز ٚدلسٚز+ اضِ َٓصٛب ٜتِ ب٘ املع٢ٓ . -ب  )إ
 

ّٕ َٓصٛب َؤخس .                     يف ذلٌ زفع خرب َكدّ         اضِ إ
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 داز ٚدلسٚز يف بدا١ٜ اجل١ًُ + اضِ ٜتِ ب٘ َع٢ٓ اجل١ًُ –ج
 

 يف ذلٌ زفع خرب َكدّ         َبتدأ َؤخس           
 
 

ِٓ طفاٌخ ٠ر١ّّض تٙا ػٓ غ١شٖ .  ٌٍّؤِ

 ِثرذأ ِؤخش ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ ذ٠ٕٛٓ اٌؼُ .طفاٌخ : 

 ٌٍّؤِٓ  : شثٗ جٍّح فٟ ِذً سفغ خثش ِمذَّ .

 

 

 )ٚ( +مج١ً ددٜد٠      االضِ يف بدا١ٜ اجل١ًُ ٜعسب )َبتدأ ( –د

 ٚطً اٌّغافشْٚ إٌٝ اٌّطاس ٚاٌؼاطفحُ شذ٠ذجٌ .

 اٌؼاطفح :  ِثرذأ ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ اٌؼّح .

 ٚػالِح سفؼٗ اٌؼّح .شذ٠ذجٌ : خثش ِشفٛع 

 

 .اٌغّاء ِاؽشجٌ دخً اٌطالب إٌٝ اٌظف ٚ

 اٌغّاء : ِثرذأ ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ اٌؼّح .

 ِاؽشجٌ : خثش ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ ذ٠ٕٛٓ اٌؼُ .

 

 َّْ ِْ ٌَغْذشاً "لاي طٍّٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّ : " إ  ِٓ اٌث١ا

ّْ ِمذَ .  ِٓ اٌث١اْ : شثٗ جٍّح فٟ ِذً سفغ خثش إ

ّْ ِؤخش ِٕظٛب ٚػالِح ٔظثٗ  ٌَغْذشاً : اٌالَ : اٌالَ اٌّضدٍمح / عذشاً : اعُ إ

 ذ٠ٕٛٓ اٌفرخ .

 )ذشفغ االعُ ٚذٕظة اٌخثش(

 األفعاٍ ايٓاضد١ ) ايٓاقص١ ( : -أ 
ٌّ  –صاز  –)نإ   -َا شاٍ -أضخ٢ –أَط٢  –أصبح  –يٝظ  –بات  –ظ

 (َاداّ 
ًّ شٟء ِذ١طاً"  لاي ذؼاٌٝ : " ٚواْ هللا تى

 واْ : فؼً ِاع ٔالض ِثٕٟ ػٍٝ اٌفرخ .

 اعُ واْ ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ اٌؼّح .ٌفع اٌجالٌح ، هللا : 

 ِذ١طاً : خثش واْ ِٕظٛب ٚػالِح ٔظثٗ ذ٠ٕٛٓ اٌفرخ .

 
 )نإ ٚأخٛاتٗا( + داز ٚدلسٚز + اضِ َسفٛع  -ب 
 

 يف ذلٌ ْصب خرب َكدّ      اضِ نإ َؤخس َسفٛع                    
 

 . واْ فٟ اٌّغشح دؼٌٛس وص١شٌ 

 : شثٗ جٍّح فٟ ِذً ٔظة خثش واْ ِمذَّ . فٟ اٌّغشح

 : اعُ واْ ِؤخش ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ ذ٠ٕٛٓ اٌؼُ .دؼٛس ٌ 
 

صٝػ١ ايٛشاز٠ : َا املٛقع اإلعسابٞ يًذ١ًُ املدطٛط حتتٗا ... صٝػ١ ايٛشاز٠ : َا املٛقع اإلعسابٞ يًذ١ًُ املدطٛط حتتٗا ...
ّٕ  أٚ   َبتدأ -1                     اجل١ًُ = زفع خرب        ٚأخٛاتٗا + مج١ً   إ

 : ايتٛضٝح

   ،اٌغّاء مثال اٌجٍّح تؼذ اٌّثرذأ ذؼشب  : فٟ ِذً سفغ خثش :

  ذّطش

 جٍّح ) ذّطش ( فٟ ِذً سفغ خثش  

 . ٚأخٛاذٙا ذؼشب : فٟ ِذً سفغ خثش ّْ  اٌجٍّح تؼذ إ

ّْ اٌطاٌة  مثل ّْ ) ألٔٙا ٠ذسط : إ .  جٍّح ) ٠ذسط ( فٟ ِذً سفغ خثش إ

.) ّْ  عثمد تئ

  

 اجل١ًُ = ْصب خرب                               + مج١ً أٚ ناد  نإ ٚأخٛاتٗا  - 2

ذؼشب : أٚ تؼذ اٌفؼً ) واد ( : اٌجٍّح تؼذ واْ ٚأخٛاذٙا  ايتٛضٝح

 فٟ ِذً ٔظة خثش .

 . جٍّح ) ٠ٙطً ( فٟ ِذً ٔظة خثش واْ  ٠ٙطً: واْ اٌّطش  مثل

 ) ألٔٙا عثمد تىاْ (.

  ٠ٙطًواد اٌّطش 

 ( د) ألٔٙا عثمد تىا دوا جٍّح ) ٠ٙطً ( فٟ ِذً ٔظة خثش

 . اجل١ًُ = ْعت               تٜٓٛٔ + مج١ً 

ذ٠ٕٛٓ وغش (  –ذ٠ٕٛٓ فرخ   -وً جٍّح تؼذ اٌر٠ٕٛٓ ) ذ٠ٕٛٓ ػُ  : ايتٛضٝح

ْ اٌزٞ لثٍٙا ( ّٛ  ذىْٛ ٔؼراً ) تششؽ أْ ذظف اٌجٍّح االعُ إٌّ

 

. جٍّح )٠ؼذه ( فٟ ِذً سفغ ٔؼد؛ ألٔٙا عثمد تاعُ  ٠ؼذه: جاء ٌٚذٌ  مثل

   .ِْٕٛ ) ٌٚذٌ ( ٚذظفٗ تأٔٗ ٌٚذٌ ػادٌه 

 : شا٘ذخ ؽاٌثاً ٠ذسط .  جٍّح ) ٠ذسط ( فٟ ِذً ٔظة ٔؼد. لثمو

 ْْ ْٓ (  + جٍّح ذثذأ تفاء           اٌجٍّح = جضَ جٛاب اٌششؽ –أداج ششؽ ) إ َِ 

ْْ ذؼًّ خ١شاً   فغرجذٖ إ

 ) عرجذٖ ( فٟ ِذً جضَ جٛاب اٌششؽ .

 

ٓ ٠ذسط تجذّ   فإٌجاح د١ٍفَِٗ

 )إٌجاح د١ٍفٗ ( : فٟ ِذً جضَ جٛاب اٌششؽ .

 

 

 ظجحػسغهػحتىػاألظبغاءهػرطلػطدتحغلػضمػغّظاضَجطغعػألػءارضإتغصرػسيػػال 
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 حيّق لم أن ترتقي 9ٕ
 

                      

 : حّل جمٌع األسئلة تجدها مرتّبة فً نهاٌة الدوسٌة . عصٜصٟ ايطايب

 املكطع ايجاْٞ                                                                                              املكطع األٍٚ : 

ِّ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايّٓص اآلتٞ، ث
مهما صادفته فً الحٌاة  هوف ؛بطبعه  متفائله بربَّ  المإمن اإلنسانإن )

ً  رٌسٌ، كُّلُّها  الصعوبات ً باهلل  واثما  ٌ زعَزعإٌماناً ال  إمنم هو، و دائما
ً  فً الصبر بؤن   بهذا التفاإل سعٌداً ، فبل عجب أن ٌحٌا  فوزاً عظٌما
عمبات  فلنمْف أمامَ !  التفاإل إلى اإلٌمان و  لٌومَ ا حاجتنا ، فما أشدَّ نفِسه

 . (روح على ال المادةهذا العصر الذي طغت فٌه 

ِّ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايّٓص اآلتٞ، ث
ً  اآلمالفً تحمٌك  اإلنسانٌعتمد علٌها   منفعةفً المراءة  إنَّ ) بها  ، ٌظلُّ  جمٌعا

فكن ،  مختلفة  فً مٌادٌن  كلِّهمبؤفكار وآراء المفكرٌن والعلماء  متصبل المثمف
 ً إلى تولف الذهن فٌنتشر  (ٌإدي)ٌكاد المراءة  عدم؛ ألن  أٌُّها الطالب لارئا
 . (  بالمجتمع منحدراً  الجهل

  أعسب  ايهًُات املدطٛط حتتٗا . - 1
 اضتدسج َٔ ايٓص فعال َبًّٓٝا يًُذٍٗٛ . –2

 أعسب ايهًُات املدطٛط حتتٗا . – 1
. بني قٛضني املٛضٛع١َا املٛقع اإلعسابٞ  – 2  

                               

 استخرج من النص. -أ 
 صغ اسم الفاعل  أو اسم المفعول أو ... من الفعل ...  -ب  
 ما المعنى الصرفً للكلمة المخطوط تحتها ؟ ) المعنى الصرفً : تعنً ما نوع المشتك؟ هل هو اسم فاعل أو مفعول أو ... ( –ج 

 

 اسم فاعل لفعل ثبلثً         اسم فاعل لفعل غٌر ثبلثً                
 
 

جتِهد                                             :            طالب                                  م 

 فً أوله + كسر ما  لبل اآلخر() على وزن فاعل (     ) م                

 اسم مفعول  لفعل غٌر ثبلثً مفعول لفعل ثبلثً             اسم
 

 :             مجهود                                    م شترن 

) م  فً أوله + فتح ما لبل آخره (   مفعول (       ) على وزن                     

 :  َالحع١

 إذا كان اسم الفاعل معرفا بؤل ) العامل (، أو منتهٌا بضمٌر 
) عامله (، أو بتاء مربوطة ) عاملة (، أو كان جمعا ) عاملون ( ؛ فاعلم 

 هو ) عامل (.  أّن ذلن ال ٌإثر على اسم الفاعل، وٌبمى اسم الفاعل 

 

 

 شدٌد . –عظٌم  –كثٌر  –كبٌر 
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    :  
 اسم تفضٌل لفعل ثبلثً                                                

                     
 على وزن )أفعل (                                                         

 من غٌره على العطش .   أصبرالجمل         
 

 إذا ولعتا ضمن ممارنة بٌن طرفٌن .    نًُتا ) خري ، شّس (

ن شر  من الفمر .             العلم خٌر  من المال / الدٌَّ

  كان لفعل ثبلثً                    اسم زمان أو م                

 َمولِع   َمْسَكن                                                          

 
َمفعَل (                                  -) َمفِعل                         

بالتؤكٌد  السإال المطروح اآلن كٌف أفّرق  بٌن  اسمً الزمان  َالحع١

 والمكان ؟
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

لجملة فٌها ما صدٌمً فً عمان                منِزل : اسم مكان؛ ألن امنِزل 
 ٌدل على المكان)عمان (.            

منِزل األمطار شتاًء                    منِزل : اسم زمان؛ ألن الجملة فٌها ما 

 ٌدل على الزمان)شتاء (

 

 تدزٜبات ع٢ً املشتكات 

 : حّل جمٌع األسئلة تجدها مرتّبة فً نهاٌة الدوسٌة . عصٜصٟ ايطايب

 

 املكطع ايجاْٞ                                                                            املكطع األٍٚ

ِّ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايّٓص اآلتٞ، ث
الزاوٌة فً بناء المجتمع الرشٌد بما لدٌه من فكر  حجرال ٌزال المعلم  ) 

على األبناء بها أن ٌكونوا أعضاء نافعٌن  ى، عس تربوٌةمستنٌر وأصول 
 ًّ  التعلٌمابة نحو وثّ  ىالجمٌع أن االنطبلق بخط ولٌعلم.  المسرح الوطن

هدفه لن ٌحممه إال تضافر جهود المجتمع مع المعنٌٌن من رجال  ،المؤمول
 .  ( ، فدور المعلّم هو األكبر فً المجتمع  التعلٌم وطبلبه

 اضتدسج َٔ ايّٓص :

 

ِّ أدب عٔ   األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :اقسأ ايّٓص اآلتٞ، ث
مسكناً الملوب وٌجعلها  المدفون فًهل ٌمكن أن ٌَنزع الحب الكراهٌة والحمد ) 

أكثر طهراً  . نِعم الحٌاة التً ٌ غتال فٌها الظلم وال ٌنبت فٌها إال نظٌفاً بّرالاً و 
عتَّز بوطنه وعاشك له، جذور العدل الراسخة لتستمر فً وجدان كل إنسان  م 

 .ة ( رّ أٌها البشر فما أعظمه من شعور ٌجعل حٌاة البشر مستمِ  فالحبّ 

 اضتدسج َٔ ايّٓص :

 

                               

 .ػةػاضخالفأجطلػاضظغوسػعيػاضتيػالػتظصرػاضططروفػرزمػذّد
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 حيّق لم أن ترتقي ٖٔ
 

 

 ايجالثٞ.صؼ املصدز ايصسٜح َٔ ايفعٌ ايجالثٞ أٚ غري   -أ 

 صغ المصدر الصرٌح من الفعل ...             -أ 
ًّ -ب   ًّ أوغٌر ثبلث  استخرج من النص مصدراً صرٌحاً لفعل ثبلث

ًّ بالفعل المزٌد(       ) أحٌاناً ٌ عبَّر عن غٌر الثبلث
ما المعنى الصرفً للكلمة المخطوط تحتها ؟ ) أي ما نوع الكلمة  - ج

  ؟ (أو ...هل هً مصدر صرٌح أو مّرة 

 أسهل طرٌمة لئلجابة هً االستعانة بعبارة ) لام بعملٌة ال ...( ، مثل :
 فالمصدر هو وصول / درس : دراسة  الفعل الثبلثً : وصل : لام بعملٌة الوصول

الفعل الرباعً : أرسل : إرسال / لدّم : تمدٌم / وّصى : توصٌة / دافع : مدافعة 
 أو ِدفاع / ألام : إلامة .

ع / تبللى : التبللً . الفعل  الخماسً : اجتمع : اجتماع / تراَجع : تراج 
ًّ : استخرج : استخراج .  الفعل السداس

المصدر الصرٌح ٌرد علٌه السإال بعدّة صٌغ،  ولكّل  عصٜصٟ ايطايب :

 صٌغة  طرٌمة  فً اإلجابة . 

 

 

وهنا ٌجد الطالب صعوبة أكبر فً استخراج المصدر من النص؛ لذلن وضعت لكّل  اضتدسج َٔ ايٓص َصدزًا صسحيًا يفعٌ ثالثٞ أٚ زباعٞ أٚ ...  -ب 

 .ر حالة  مفتاحاً لكشف المصد

  ًّ اسم ٌمبل لبله عبارة ) عملٌة ال ( + فعله ثبلث

ًّ ) الحراثة : اسم  ٌمبل عبارة )عملٌة الحراثة ( + فعلة ثبلث

. ًّ  حرث(؛ فهو مصدر لفعل ثبلث
وكذلن المتل ، النجاح ...

 فٌسبون .  

الحظ أّن هذه العبارات تستخدم فً مولع الفٌسبون، وباعتبار من تستخدمه 
 اسمها ) ِوصال( تكون األوزان :

 شاركة              وصال    إعجاب         تعلٌك           م          
فاعلة               فِعال            إفعال          تفعٌل            م 

 
 ) إطالة التهدئة( ٌضاف لؤلوزان السابمة حاالت خاصة :َالحع١ : 

الحظ ما ٌمٌّزها أنها تبدأ  )إطالة، إلالة  ، إعانة ، إمالة :     وزنها )إفالة (    

        (ب ) إ ( وتنتهً ب ) ة ( 

الحظ ما ٌمٌّزها أنها تبدأ  )تهِدئة، توِصٌة، تحِلٌة، توِطئة:   وزنها )تفِعلة (    

    (ب ) ت( وتنتهً ب ) ة ( 

 اضتدسج املصادز ايسباع١ٝ ايٛازد٠ يف اجل١ًُ اآلت١ٝ :     :َجاٍ 
 ٌعنً  مواصلة  الزٌارة و اللماء  بهما .إّن إكرام و تبجٌل الوالدٌن 

الجواب : المصادر الرباعٌة : إكرام ) إفعال ( + تبجٌل ) تفعٌل (+ 
   مواصلة ) مفاعلة (+ لماء ) فِعال (.

 أعٌاد .  

 الحظ أنّه فً األعٌاد ٌموم النّاس بتبادل التهانً واالحترام 
 و االحترام                       هانً          الت        تباد ل                    
 
 
 ألف ما  ألف فً أوله +     ) ت (فً أوله + ضم ما لبل اآلخر    ) ت ( فً أوله + ٌاء فً آخره   

  ٔٔ= رلم   لبل اآلخر

 اضتدسج املصادز اخلُاض١ّٝ ايٛازد٠ يف  ايعباز٠ اآلت١ٝ :
ل الَحَسن  ٌعبر عن ارتماء فً أخبللن .  التعام 

ل ، ارتماء .                                                                                         التعام 

  

 ٌبدأ ب ) است ( + ألف ما لبل اآلخر . ) استثمار ( 

 أو ٌبدأ ب ) است ( + ) ة ( فً اآلخر .   ) استراحة(            

استخراج مصدر للفعل استخرج /  استعمال مصدر للفعل  َجٌ

 استعمل.
 استمال : استمالة  / استفاد : استفادة / استعان : استعانة . 
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 حيّق لم أن ترتقي ٕٖ
 

استخرج من النص . استخرج من النص 

     مصدراً مإوالً .استخرج من النص  -أ 
  حّول المصدر المإول إلى صرٌح   -ب 
 :نبحث عن  ،إذا طلب استخراج مصدر مإول -أ 

 ِٕ                             أٚ َاضٍ+ فعٌ َطازع أ

 .أن نجحتسرنً /  أن تنجحٌسرنً 

 إىل صسٜحؤٍٚ املحتٌٜٛ  -ب 
             إٔ تٓذحٜطسْٞ  

 الصرٌح : النجاح أو نجاحكم .

 خري يهِ " إٔ تصَٛٛا" 
 الصرٌح ) الصوم أو صومكم (

ًّ :  خالد    .األردنٌّةوٌدرس فً الجامعة ، أردن

ّٞ اٌّزوش)  ٠ىْٛ طفح ٌّا لثٍٗ؛ ) تششؽ أْ  (اعُ + ٠ّحاٌّؤٔس)   )دْٚ ششٚؽ ( (اعُ + 

 (  فاألسد١ٔح ذظف اٌجاِؼح 

) تششؽ أْ ٠ىْٛ طفح ٌّا لثٍٗ( االعُ  االعُ إٌّغٛب ٌٍّؤٔس: اعُ + ٠ّح ايتٛضٝح :

 ّٞ  ) تال ششٚؽ (   إٌّغٛب ٌٍّزوش :  اعُ + 

 

هات اسم المّرة من الفعل ... 

اسم مّرة لفعل غٌر ثبلثً    اسم مّرة لفعل ثبلثً                 
 

 االنطبللةة                  َحْملَ             

                                             
 مصدر صرٌح + ة         على وزن ) فَْعلَة (                   

ًّ : لتل : لَتْلَة  /   وصل : َوْصلَة    َجٌ  من الفعل الثبلث

ًّ :  ارتجف : ارتجاف + ة = ارتجافة /    من الفعل غٌر الثبلث
 اندفع : اندفاع + ة = اندفاعة                                     

 

 

 .(: حّل جمٌع األسئلة تجدها مرتّبة فً نهاٌة الدوسٌة  عصٜصٟ ايطايب)           تدزٜبات ع٢ً املصادز

 املكطع ايجاْٞ                                                                              املكطع االٍٚ 

ِّ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايّٓص اآلتٞ، ث
بهما  أوصى هللا فً كتابه العزٌز باإلحسان إلى الوالدٌن والبرّ ) 

ًّ   بؤسلوب فً لمة اإلٌجاز واإلعجاز بل مشاق فهما تحمّ  :الربان
التربٌة والتعلٌم تجاهنا ، وجاهدا جهادا مرٌرا إلسعادنا والمحافظة 

فاحترام ،  وسعٌا لوصول العلم والمعرفة والحّرٌّة لناعلٌنا ، 
ب منهما  واجب ،    الوالدٌن واالبتعاد عن كّل ما ٌزعجهما والتمرُّ

 مرضاة فعلٌنا االستفادة من وجودهما فً حٌاتنا  من اجل أن نكسب 
 .)   هللا

 اضتدسج َٔ ايٓص :

 المصادر الصرٌحة لؤلفعال  الثبلثٌّة .     – ٔ
 المصادر الصرٌحة لؤلفعال الرباعٌة . – ٕ
 المصادر الصرٌحة لؤلفعال الخماسٌة .      – ٖ
ٗ – . ًّ  المصدر الصرٌح  لفعل سداس
 اسماً منسوباً . – ٘
 مصدراً مإّوالً . – ٙ

ِّ أدب عٔ  األض١ً٦ اييت تًٝ٘ : اقسأ ايّٓص اآلتٞ، ث
  ( ً المدوة  العلماء، ولنا فً  االجتهاد والمثابرة مفتاحا التفوق لدى النابغٌن جمٌعا

، فما أعظم أن ٌلمى المجتهد التمدٌر واالحترام ، فمن أوشن أن ٌجد عثرة  الحمٌمٌّة
تى تمابله فعلٌه أن ٌسعى حثٌثا لٌتغلب علٌها ؛ فطالب العلم ٌكلف بالعمل المتواصل ح

 . ( ، وٌ طلب منه أن ٌحمل اإلنسانٌّة والمٌم األصٌلة فً كٌانه  ٌرفع شؤن وطنه

 اضتدسج َٔ ايٓص :

ٔ –         . ًّ  مصدراً صرٌحاً لفعل ثبلث
ٕ –          . ًّ  مصدراً صرٌحاً لفعل رباع
ٖ –        . ًّ  مصدراً صرٌحاً لفعل خماس
 اسماً منسوباً .              – ٗ
 مصدراً مإّوالً . – ٘
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ايصٝػ١ : اضتدسج َٔ ايٓص .ايصٝػ١ : اضتدسج َٔ ايٓص 

لصائد (  –صٌغ منتهى الجموع : بعد األلف ٌمع حرفان ) مساجد 
 عصافٌر (   –أو ثبلثة حروف أوسطها ٌاء )مصابٌح 
                                      ا      بٌح     مس     ا     جد                   مص

2        1     2                      2       1       3   

لصائد ( أو ثبلثة حروف  –بعد األلف ٌمع حرفان ) مساجد  صٝؼ َٓت٢ٗ اجلُٛع :

 عصافٌر ( –أوسطها ٌاء )مصابٌح 

 إذا ط لب استخراج اسم ممنوع من الصرف فإننا نستخرج اسماً  َالحع١ ٖا١َ :

) غٌر معرف بؤل و أال ٌكون بعده اسم معرف بؤل ( مثال : مساجد : ممنوع من 
الصرف / المساجد : غٌر ممنوع من الصرف ) ألنه معرف بؤل ( / مساجد الببلد : 

 غٌر ممنوع من الصرف ) ألنه مضاف (

 مجموعة فً العبارة اآلتٌة :جمع للة : األوزان 
 أوجه أطفال وِصبٌة مغطاة بؤلنعة            
                أفع ل أفعال    فِْعلة           أفعلة            

 أفعلة ( –) األهم : أفعال    ) أ (أوزان تبدأ بهمزة  ٖالحظ أّن 

 تدزٜبات ع٢ً اجلُٛع ٚاملُٓٛع َٔ ايصسف

ِّ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :اقسأ ايّٓص اآلتٞ،   ث
اللغة العربٌة لغة ساطعة البٌان ، فما أجمل لغة العرب ؛ كم كلمة  )

رها ٌظفر وص فً بح، ومن ٌغ   وكم تعشمها األنف سفٌها جامعة ، 
بالدرر ، ومن ٌبحث عن آثارها فؤمامه نفائس ال تفنى عجائبها ، 

 ، ، إنها الكنز الدفٌن ، والمول المبٌن والحك البالً وال تنفد غرائبها
 . ( ون بعٌدون عن تذّولهاجاهل ملهذه األسرار إنما ه ونوالمنكر

 اضتدسج َٔ ايّٓص : -1
 جمع للّة .    – أ
 صٌغة منتهى الجموع .    – ب
 اسماً ممنوعاً من الصرف . – ج

 اضتدسج األمسا٤ املُٓٛع١ َٔ ايصسف يف َا ٜأتٞ : - 2
 " وزٌنا السماء الدنٌا بمصابٌح وجعلناها رجوماً للشٌاطٌن " - ٔ
  " وأرسل علٌهم طٌراً أبابٌل"  – ٕ

 

 

              
ِا اٌّؼٕٝ اٌزٞ ٠ف١ذٖ دشف اٌجش ..... :  صٝػ١ ايطؤاٍ يف ايٛشاز٠

          فٟ اٌجٍّح ا٢ذ١ح ... ؟

ٌفؼً ... فٟ ِا اٌّؼٕٝ اٌزٞ أفادٖ ا  -أ   

 اٌجٍّح ا٢ذ١ح : ...

) أٔفك   ِٓ ِاٌه  أٔفكْ : تّؼٕٝ ) تؼغ ( ِصاي :  التبعٌض – ٔ

 تؼغ ِاٌه ( .
 : ذؼٕٟ وصشج دذٚز اٌفؼً . ايتهجري ٚ املبايػ١

ف لّطغ األخشاب ) أٞ لّطغ األخشاب ٌمطغ وص١شج ( / و  ّٛ دٛي ّغش اٌضجاض / ؽ

 اٌىؼثح  .

السببٌة : من = بسبب ، مثل : سمط من الخوف ) بسبب  – ٕ
 الخوف ( 

 

 . ٠رشاسن اشٕاْ أٚ أوصش:  املشازن١ 

.  ذظافخ إٌاط فٟ اٌؼ١ذ 

االستعبلء الحمٌمً : على = فوق ) محسوس مادّي(، مثل : الملم 
 على الطاولة .

= فٛق ) ِؼٕٛٞ (، ِصً : فؼٍه ػٍٝ  االستعبلء المجازي :   على

.) ّٞ  سأعٟ ) اٌفؼً أِش ِؼٕٛ

 

: تّؼٕٝ ؽٍة، ِصً : اعرغفش اٌّؤِٓ ستّٗ ) أٞ ؽٍة اٌّغفشج ( /  ايطًب

اعرفُٙ اٌطاٌة ػٓ اٌّغأٌح ) ؽٍة اٌفُٙ (.

 
 

: أِصٍح : جٍغد تاٌث١د ) فٟ  ) اٌظشف١ّح اٌّىا١ّٔح (  تّؼٕٝ فٟ

 اػرىفُد تاٌّغجذ .اٌث١د ( / 
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 تدزٜب ع٢ً َعاْٞ ايصٜاد٠                         تدزٜب ع٢ً َعاْٞ حسٚف اجلّس 

 : َا املع٢ٓ ايرٟ ٜفٝدٙ حسف اجلّس املدطٛط حتت٘ يف َا ٜأتٞ
 الكتب . منأخذت   - ٔ
 بالً فكرة جمٌلة . علىخطر  – ٕ
 كلمة لالها المجرم . منك ِشفت الجرٌمة  - ٖ
 لحدٌمة .اــبجلسنا  – ٗ
 الظرف البرٌدي . علىوضعت الطابع  - ٘
 كتفٌه . علىحمل الهموم  – ٙ
 المإمنٌن  رجال  صدلوا " من"  – 2
 . عّمان ـــبألمت  – 2
 

 َا املع٢ٓ املطتفاد بايصٜاد٠ يف األفعاٍ املدطٛط حتتٗا يف َا ٜأتٞ :
 الجبن .   لّطع – ٔ
 .     لبل دخولهاستؤذن  – ٕ
 األوالد فً الساحة . تصارع – ٖ
 .     جنودنا األعداءحّطم  – ٗ
  . عن الحدٌثالشاّب تغافل  – ٘
 األصدلاء عبر الهاتف .        تواصل –ٙ
 . الغرٌك بالمنمذٌناستنجد  – 2

 

؟الحرف المخطوط تحته فً الجملة اآلتٌة ... أفادهما المعنى الذي 

+ تفٌد النهً   -غالبا –ٌؤتً بعدها مضارع مبدوء بتاء  ْا١ٖٝ : – 1

 ) الطلب ( + تجزم .
 ال تكذْب / ال تغدْر / ال تهملوا ...

 لد + فعل ماض  حسف حتكٝل : 

 " لد أفلح المإمنون "

  -غالبا  –ٌؤتً بعدها مضارع مبدوء بحرف غٌر التاء  ْاف١ٝ : – 2

 + ال تإثر فً الفعل .
 ال أحبُّ الغدر / ال ٌموت  الحّك / ال نهمل  دروسنا .

 

 تمع بٌن اسمٌن وتنفً ما بعدهاعطف :  – 3

 أحّب االجتهاد ال الكسل .
 : تمع فً وسط الجملة + ٌمكن أن ٌحّل محلها ) الذي ( . َا املٛصٛي١ –1

رأٌت الذي أعجبنً (.مثل : رأٌت ما أعجبنً  )   

 

ّب، مثل : " إنّما المإمنون إخوة " /  : تتصل ب ) إّن ( ايصا٥د٠ َا  – 2 أو ر 

بَّما أسافر غداً.   ر 

ة الجملة + ٌمع بعدها اسم تمع فً بداٌْاف١ٝ يًذٓظ :  – 4

 .منصوب
 ال أحدَ . –ال رٌَب  –ال شنَّ  –ال بدّ 

 بعد السإال .حسف دٛاب :  – 5

 أبون ؟ الجواب : الهل وصل 
 

 تكون مكّررة .ال املؤّند٠ :   -6

 أحّب الغدر . ال   تهمل   /   ال  الال 

ب٢ً . –ال  –ْعِ  –أدٌ 

 

 حرف جّر شبٌه بالزائد . -ٔ
  ٌجّر بعدها النكرات . – ٕ
 ٌفٌد التملٌل أو التكثٌر حسب سٌاق الجملة . -ٖ

ّب مجتهد    نجح فً االمتحان ) تكثٌر ( ر 
بَّ مهمل  نجح فً االمتحان ) تملٌل (   ر 

 إذا اتصلت بها ) ما ( فتكون ) ما ( زائدة كافّة، مثل :  – ٗ
 ) ما : زائدة كافّة ( ربّما أسافر غداً .

بَّ ( لد ت حذف  -٘ بّ )تسّمى واو  عنها واو  وٌحّل بدالً ) ر  وت كشف  (ر 
 وراً .بؤن االسم بعدها ٌكون مجر

 لٌل  كموج البحر أرخى سدولهو
ًّ بؤنواع الهموم لٌبتلً .                  عل
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 تدزٜب ع٢ً َعاْٞ احلسٚف 

 َا ْٛع احلسٚف املدطٛط حتتٗا يف َا ٜأتٞ :  - 1
 أفلح من أطاع هللا . لد - ٔ
 ت وعدون لَوالع " ما" إنّــ - ٕ
 تعِص والدٌن . ال – ٖ
 الكسل . الأحّب االجتهاد  – ٗ
ّب  – ٘ ًّ  ر   .فمٌر  أسعد من غن
 الهل تحّب اإلساءة لآلخرٌن ؟    – ٙ

 . تمول  ماشنَّ فً ال  – 2
 أهمل دراستً . الال  – 2
 حّل بن . ماٌإلمنً   -9
 .لاسٌاً  اللطٌفاً كن  – ٓٔ

 

           

   

 : 

 لماذا رسمت الهمزة بهذه الصورة ؟ 

  : 

 لماذا رسمت الهمزة بهذه الصورة ؟

 :: 

 نذكر حركتها وحركة ما لبلها.

 :  :  

نذكر حركة ما لبلها فمط .   

 س َإال : مفتوحة وما لبلها مضموم .
 س ئِل : مكسورة وما لبلها مضموم .

 ٌْسؤَل : مفتوحة وما لبلها ساكن . 

 شاطئ : متطّرفة ما لبلها مكسور                   
 تباطإ : متطّرفة ما لبلها مضموم . 
ٌَشؤ : متطّرفة ما لبلها مفتوح                        
دْفء : متطّرفة ما لبلها ساكن .   

                                

 ِا ػالِح اٌرشل١ُ إٌّاعثح اٌرٟ ذٛػغ ِىاْ إٌجّح ؟    

 

 :  ايفاص١ً ) ،(   -1

لثً اٌٛاٚ ٚاٌفاء اٌٍراْ ذفظالْ ت١ٓ اٌجًّ، ِصً : دمحم ؽاٌة ِٙزٌب ،  

 ٚال ٠ىزب فٟ والِٗ .

 لاي ذؼاٌٝ : " إّّٔا إٌٙىُ إٌٗ ٚادذ، فًٙ أٔرُ ِغٍّْٛ ؟" 

:          فٟ ٔٙا٠ح اٌجٍّح اٌراِح اٌّؼٕٝ ، ِصً : خ١ش اٌىالَ  ايٓكط١ ) . ( – 4

ًّ ٚدّي .  ِا ل

 :ايٓكطتإ ايسأضٝتإ ) : (  -2

 تؼذ اٌمٛي : ) لً ، ٠مٛي ، لً  (، ِصً : لاي اٌمائذ  : إٌظش د١ٍفٕا .  

 ذمغ ت١ٓ جٍّر١ٓ إدذاّ٘ا عثة ٌألخشٜ .  ايفاص١ً املٓكٛط١ ) ؛ ( : –5

 أِصٍح : االِرذاْ آٍخ؛ ٌزٌه وٓ ِغرؼذّاً  .

 ُؽشد ِٓ اٌماػح؛ ألّٔٗ داٚي اٌغّش  .

ّْ ، ٌزٌه ، ٌزا ، إر ...ِٚٓ األدٚاخ  اٌرٟ ذغثمٙا اٌفاطٍح إٌّمٛؽح ػادج : أل  
:       ذمغ تؼذ اٌغؤاي ، ِصً : ِا عال١َ االضتفٗاّ ) ؟ ( – 3

 اعّه ؟  / ِرٝ االِرذاْ ؟ .

 اضذيءػاضوحغدػاضذيػغجطضظاػأشوىػصّضطاػاظصدرظاػعوػاضغػغنػاضتامػبأّنػاألطرػصّضهػبغدػاضضهػ
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 ْهتب َا ًْفغ. – ٔ

 : لكن = ال كن / هذا= ها ذا / هذه = ها ذه / هلل = لل ال ه  ْهتب َا ًْفغ

 ذهبوا = ذ ه بو / واعمل = وع مل .

 (، مثل : -مقطع طويل يرمز لو )=   حسن١ + ضهٕٛ  – ٕ

 -لو = لْم = لْل = مْن =  
 حركة ) ال ٌوجد بعدها سكون( = ممطع لصٌر ٌرمز له )ب( ، مثل :

 -/  لنا = ل نا = ب  -ألْم = أ لم = ب  
    =( ٌب، تاً ، بٍ اٌذشف إٌّْٛ )   – ٖ

 الحرف األخٌر المتحرن فً كل شطر= 

 بشرط أن يأتي قبلو وبعده متحركان . - ٌ شبع = هاء الضمٌر المتحرن 
 ( - - -له  بٌت  = ل هو بً تن  ) ب 

 
 = ساكن + متحرن . ايشّد٠ –ٗ

 ( -انتبه : الحرف األول من الشدّة ٌتصل بما لبله وٌشكبلن )
 ب ب  -ب / أّمَن = أم م َن =  -ب / ردّ = رْد د =  -شدّ = شْد د = 

 دائما صل ) أل ( التعرٌف مع الحرف الذي لبله . - ٘
 مع العلِم = م عل عل م/ فً المدرسِة = فل مد ر س ة

 : تحذف دائما إاّل إذا ولعت فً بداٌة البٌت، مثل : ُٖص٠ ايٛصٌ ) ا ( – ٙ

 الخٌل واللٌل والبٌداء تعرفنً     والسٌف والرمح والمرطاس والملم. 
 ل ) لم تحذف همزة الوصل ألنها ولعت فً بداٌة البٌت (. الخٌل = أل خً

 والبٌداء = ول بً دا ء ) حذفت همزة الوصل ألنّها ولعت فً وسط البٌت(.

 

 األطلػصدغقػرائع،ػرّبطاػغعغبػضصنػالػغخونػأبدًاػ.
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 : تفعٝالت٘

 مستفعلن  فاعلن  مستفعلن  فاعلن         مستفعلن  فاعلن  مستفعلن  فاعلن     
 –ب  -/ -ب  - -/  -ب  -/   -ب  - -           -ب  -/ -ب  - -/  -ب  -/   -ب  - -

 

 
 

 (-ب  --مستفعلن )
 نحذف ) س( و ) ف(

 ( -ب  –ُمتْفعلن ) ب                  .  )نحذف س(   1
 ( -ب ب  -مْستِعُلن )                .  )نحذف  ف(    2

 ( -ب -فاعلن ) 
 

  (-َفِعُلْن ) ب ب                  .)نحذف ا (    1
  (- -فْعلْن )      .)نحذف ا ، تسكين العين (   2

 

  طسٜك١ نشف٘ :

 ( الممطع الرابع ٌجب أن ٌكون ) 

 –ب  -/ -ب  - -/  -ب  -/   -ب  - -        -ب  -/ -ب  - -/  -ب  -/      -ب  - -  
 

        ٗ    

 

 ماذا تقوم ألفراٍخ بنن َمَرٍخ                     زِغُب احلواصِل ال ماٌء وال شحُر
 
 ( -الحظ أّن الممطع الرابع  )        –/ ب  ب -ب  - -/  -/  ب ب  -ب  - -        -/ ب ب -ب  - -/  -/  ب ب  -ب  - -
 

 مستفعلن  فعلن  مستفعلن  فعلن              مستفعلن    فعلن    مستفعلن     فعلن  

 

 دلص٤ٚ ايبطٝط
 

 مستفعلن  فاعلن  مستفعلن                 مستفعلن  فاعلن  مستفعلن  
 –ب  - -/  -ب  -/   -ب  - -               -ب  - -/  -ب  -/   -ب  - -
 

 (ٔٔ( وعدد المماطع فً كل شطر ) -الممطع الرابع )  طسٜك١ نشف٘ :

  

 ظامليت يف اهلوى ال تظلمي                وتْصرمي حْبل مو مْل َيْصِرِم
 –ب  - -/  - ب -/   -ب  -ب                -ب  - -/  -ب  -/   -ب ب  -

 مستعلن   فاعلن  مستفعلن                 متفعلن    فاعلن   مستفعلن             مجزوء البسٌط
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 َُدًّع ايبطٝط 
 

   فعولنمستفعلن  فاعلن                        فعولنمستفعلن  فاعلن  
 - -ب /  -ب  -/   -ب  - -               - -ب  /  -ب  -/   -ب  - -
 

 (ٓٔ( وعدد المماطع فً كل شطر ) الممطع الرابع )  طسٜك١ نشف٘ :

 

 َتَأنَّ  فامَلْرُء  إْن   َتَأهَّى                    َأْدَرَك   ال    َشمَّ   ما    َتَمنَّى 

 - - ب/  -ب  -/   -ب  ب -                - - ب/  -ب  -/   -ب   -ب 
 فعولن           مخلّع البسٌط .علن    فاعلن   مست                   فعولن  علن   فاعلن  فتم

 

 فعولن  مفاعٌلن  فعولن  مفاعٌلن          فعولن  مفاعٌلن  فعولن  مفاعٌلن   
 
 - - -/ ب - -/  ب - - -/  ب- -ب            - - -/ ب - -/  ب - - -/  ب- -ب 

 

 
 

 فعولن  
 ن( ) نحذف

  (ب –) ب  فعولُ         (   ن)نحذف   

  مفاعيلن 
 

 من كل شطر 4أو  2يمكن أن تقع مكان التفعيلة (  -ب  –نحذف الياء        مفاعلن ) ب  – 1
 ( ال تقع إال في التفعيالت النهائية. - -نحذف ) لن (         مفاعي ) ب  –2

 

  نشف٘ :طسٜك١ 

 أو أكثر . ٖٔعدد مماطع الشطر األول + الممطع الرابع ) ب ( 

 

 أال ال ُأرن األحداث محدًا وال ذّمًا        فما بِطشها جهاًل وال كفُّها ِحِلما
 
 - - -/ ب - -/  ب - - -/  ب- -ب            - - -/ ب - -/  ب - - - ب/  - -ب 

                                          ٔٗ 
 والممطع الرابع ) ب (  ٗٔالحظ عدد مماطع الشطر األول 

 
 فعولن  مفاعٌلن  فعولن  مفاعٌلن          فعولن  مفاعٌلن  فعولن  مفاعٌلن   

 

 

 

 طدتطغظاػبهػرضىػصلػأطرػ،ػواثػاػباضضهه،ػطاػأجطلػأنػغطغشػاإلظدانػحغاتهػطدتذطراػظطمػاضضهػرضغ
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 فعولن   فعولن   فعولن   فعولن              فعولن  فعولن   فعولن    فعولن 

  - -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب        - -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب
 

 
 

 ( - -فعولن  ) ب 
 

 يمكن أن تقع مكان أّي تفعيلة .  (ب –) ب  فعولُ         (   ن)نحذف   
 ( ال تقع إال في التفعيالت األخيرة -نحذف ) لن (        فعو ) فعْل (  ) ب 

 طسٜك١ نشف٘ :

 أو ألل . ٕٔالممطع الرابع ) ب ( وعدد مماطع الشطر األول 

 

 لقْد ُفِقَت يف احُلْسِو بْدَر الَكماِم               َلِئْو كنَت يف الّسوِّ ِتْرَب اهلالِم     
 

  - -/ ب- -/ ب- -/ ب- -ب        - -/ ب- -/ ب- -ب/ - -ب
                                          ٕٔ 
 ، والممطع الرابع ) ب(  ٕٔالحظ عدد مماطع الشطر األول = 

 
 فعولن    فعولنفعولن   فعولن   فعولن   فعولن              فعولن  فعولن   

 

 دلص٤ٚ املتكازب

 فعولن  فعولن   فعولن               فعولن   فعولن   فعولن            

 - -/ ب- -/ ب- -ب                 - -/ ب- -/ ب- -ب
 طسٜك١ نشف٘ :

 أو ألل . 9الممطع الرابع ) ب ( وعدد مماطع الشطر األول 

 

 فعولن  فعولن   فعولن                     فعولن   فعولن   فعولن

 َأُأحرم منِم الّرضا                  وتنُكُر ما قد َمضى
  -/ ب- -ب/ ب -ب          -/ ب- -بب/  -ب

 لْ فع     فعوُل  فعولن               لْ فعوُل  فعولن فع
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ملٛاضٝع املكاي١ ٚيٝظ ايسضاي١ أٚ ايكص١ أٚ اخلاطس٠ .ٖرا املٛضٛع عاّ يطالب ايتٛدٝٗٞ ٖٚٛ خاص 
فعٓد طسح  ثالث١  َٛاضٝع يف االَتخإ ايٓٗا٥ٞ اخرت َٛضٛع املكاي١ ألْ٘ عاد٠ أضٌٗ ٚأبطط ... َجٌ : 

 ايصدم... -ايعًِ  –ايهٛازخ  –ايهتاب  –ايسٜاض١  –ايعًِ    –ايعُاٍ   –األّ   
 نص الموضوع ()                                   

ّْ اٌمٍُ ١ٌمف ػاجضاً ػٓ اٌرؼث١ش ػٓ اٌىص١ش اٌىص١ش ِٓ اٌمؼا٠ا اٌٙاِح فٟ  د١اذٕا ٚٚالؼٕا ، ٚخاطح ً ػٕذِا ٠ىْٛ اٌذذ٠س ػٓ ِٛػٛع                 إ

 وث١ش ِٚرشؼة ِصً ِٛػٛػٕا ) ٔزوش ػٕٛاْ اٌّٛػٛع (

  

 ٚدرٝ ٠ىْٛ والِٟ ِمٕؼاً  ِٚذػّاً تاألدٌح ٚ اٌثشا١٘ٓ ، ١٘ا تٕا  ٌٕمرثظ  شؼاػاً ِٓ ٔٛس اٌمشآْ اٌىش٠ُ د١س ٠مٛي عثذأٗ ٚذؼاٌٝ ...)             

 آ٠ح(

 أٚ ذؼاٌٛا ٔمطف ص٘شج ِٓ تغراْ إٌثٛج د١س لاي ملسو هيلع هللا ىلص ...) دذ٠س (

 خ اٌشؼشاء د١س ٠مٛي اٌشاػش ... ) ت١د شؼش (أٚ  ذؼاٌٛا ٌٕطشب آرإٔا تٕفذح ِٓ ٔفذا

 أٚ ذؼاٌٛا ٌٕض٠ذ ػمٌٕٛا فّٙاً تذىّح ج١ٍّح ِٓ أٔٛاس اٌذىّاء... ) دىّح (

د١ٕٙا ِالدظح ٘اِح : لذ ٠ّش ته  تؼغ اٌّٛاػ١غ اٌرٟ ال ذذفع ٌٙا شٛا٘ذ ِٓ اٌمشآْ أٚ األداد٠س أٚ غ١ش٘ا، فال تأط فٟ رٌه ٌىٓ ػ١ٍه أْ ذشوض 

 ٛػٛع ، ٚأْ ٠ىْٛ ِمٕؼاً.ػٍٝ ِؼّْٛ اٌّ

 

ٚإرا عإٌٟٔ أدذُ٘  : ِا ٘ٛ اٌّفَٙٛ اٌزٞ ٠ذٚس دٌٛٗ ) ػٕٛاْ اٌّٛػٛع (  ؟ فئٕٟٔ تىٍّاخ تغ١طح ٠ّىٕٕٟ أْ ألٛي : ) ٔىرة شالشح                   

ْْ واْ عٍث١اً( .أعطش ػٍٝ األلً ػٓ اٌّفَٙٛ اٌؼاَ ٌٍّٛػٛع ٚوأٔه ذىرة ذؼش٠ف ٌٗ  ِغ روش فٛائذٖ إْ واْ إ٠جات١اً أٚ   روش ِؼاسٖ ٚػٛالثٗ إ

 

فبل بدّ لنا أن نعرف رأي الدٌن اإلسبلمً العظٌم فً هذا الموضوع  ؛وبما أنّنا نتبّع دٌناً  حنٌفاً ٌهدف لتحمٌك مصلحة الببلد والعباد                
عن رأي الدٌن حول هذا الموضوع ، وٌفضل أن ندعم كّره .... نكتب سطرٌن على األلل  –شّجع  –حّض  –حّلل  –المهم الواسع حٌث ) حّرم 

 رأي الدٌن بآٌة أو حدٌث إْن أمكن (
 

إلى جانبه فً  إنّنا نعٌش فً مملكة تحب شعبها وتحترمه وتسعى دائما ألْن ٌكون رأسه مرفوعاً بٌن البلدان والشعوب ، وتمف               
واجهت ...  نكتب سطرٌن على  –منعت  –كافحت  –شّجعت  –جوهري فإّن المملكة  ) دعمت لذلن انطبللاً من هذا الدور ال األفراح واألتراح ؛

 األلل عن دور المملكة فً هذا الموضوع سواء أكان الموضوع سلبٌاً أم إٌجابٌاً (
 

: " الدٌن النصٌحة " فإننً ألدم نصٌحة متواضعة بصفتً إنسان محب إلخوانه  فً هذا الوطن الكبٌر   -ملسو هيلع هللا ىلص -وانطبللا من لول النبً                
   تجنّب ...( –أو أنصح باالبتعاد عن  –أشّجع  –بؤن ) نذكر نصٌحة بسطرٌن على األلل  ، أحّض الجمٌع على 

 

 ١ّ٘ح وث١شج ٌزٌه ٌٓ ٔٛف١ٗ دمّٗ ِّٙا لٍٕا ٚورثٕا .ٚفٟ اٌخراَ  ال شّه أْ ِٛػٛع ) ٔزوش اٌؼٕٛاْ (  رٚ أ               

ّفمد ػّٓ لذساذٟ اٌّرٛاػؼح فٟ اٌغٛص إٌٝ أػّاق ٘زا اٌثذش اٌىث١ش ألخشض تؼغ اٌذسس ٚاٌجٛا٘ش اٌ ُٚ ًّ أْ أوْٛ لذ  ص١ّٕح  ٚأعأي  اٌٌّٛٝ ػّض ٚج

            ، وأن أكون لد أفدت ولو بالملٌل من الكلمات .  اٌرٟ ٠ٕرفغ ٠ٚغرف١ذ ِٕٙا اٌج١ّغ

 ميهٔ االضتعا١ْ بايشٛاٖد اآلت١ٝ :

  أّي موضوع ٌتعلّك بخلك من األخبلق الحمٌدة كالصدق أو بصفة سلبٌة كالكذب او الخداع، ٌمكن
  ًّ  : " إنّما بعثت ألتّمم مكارم األخبلق "  -ملسو هيلع هللا ىلص   -استخدام الحدٌث الشرٌف للنب

   التلفاز ... ( أو االختراعات  –الحاسوب  -أّي موضوع ٌتعلّك بالتكنولوجٌا الحدٌثة : ) النت
 واالكتشافات  الحدٌثة ، ٌمكن استخدام لوله تعالى : " علّم اإلنسان ما لم ٌعلم "

 الحك " وفً أنفسهم حتّى ٌتبٌّن لهم أنّه  أو لوله تعالى : " سنرٌهم آٌاتنا فً اآلفاق         
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 املكطع األٍٚ 

 إعراب الممطع األول : - ٔ

 اسم إّن منصوب وعبلمة نصبه الفتحة . اإلْطإ :

 نعت منصوب وعبلمة نصبه الفتحة . املؤَٔ :

 خبر إّن مرفوع وعبلمة رفعه تنوٌن الضم . َتفا٥ٌ :

 ضمٌر منفصل مبنً فً محّل رفع مبتدأ . ٖٛ :

 فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الضّمة . ايصعٛباُت :

: ضمٌر ) ٖا (توكٌد معنوّي مرفوع وعبلمة رفعه الضمة،  و  نُّٗا :

حال منصوب وعبلمة  ٚاثكًا : متصل مبنً فً محّل جر مضاف إلٌه.

 ن الفتح .نصبه  تنوٌ
 

 ظرف زمان منصوب وعبلمة نصبه تنوٌن الفتح . دا٥ًُا :

 ضمٌر منفصل مبنً فً محّل رفع مبتدأ . ٖٛ :

 خبر مرفوع وعبلمة رفعه تنوٌن الضّم . َؤَٔ :
 اسم أّن مإّخر منصوب وعبلمة نصبه تنوٌن الفتح . فٛشًا :

 نعت منصوب وعبلمة نصبه تنوٌن الفتح . ععًُٝا :

 حال منصوب وعبلمة نصبه  تنوٌن الفتح . ضعٝدًا :

 ظرف زمان منصوب وعبلمة نصبه الفتحة  . ايّٝٛ:

 فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الضّمة . املاد٠ :

 
 ٌ زعَزع . – ٕ

 املكطع ايجاْٞ

 إعراب الممطع األول : - ٔ

 منصوب وعبلمة نصبه تنوٌن الفتح. اسم إّن مإّخر: َٓفع١ 

 وعبلمة رفعه الضّمة .فاعل مرفوع :  اإلْطإ

 حال منصوب وعبلمة نصبه  تنوٌن الفتح .: مجٝعًا 

 : اسم )ٌظّل ( مرفوع وعبلمة رفعه الضّمة . املجّكف

 منصوب وعبلمة نصبه تنوٌن الفتح.: خبر ) ٌظّل (  َّتصاًل

 توكٌد معنوّي مجرور وعبلمة جّره الكسرة،  : نًِّٗ

 مضاف إلٌه .والهاء : ضمٌر متصل مبنً فً محّل جر 

 نعت مجرور  وعبلمة  جّره تنوٌن الكسر . رلتًف١:

 منصوب وعبلمة نصبه تنوٌن الفتح. (خبر ) كن قاز٥ًا :

 اسم أّن منصوب وعبلمة نصبه الفتحة . عدّ :

 فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الضّمة . اجلٌٗ :

 حال منصوب وعبلمة نصبه  تنوٌن الفتح . َٓخدزًا :

 
 . نصب خبر ) ٌكاد () ٌإدّي ( : فً محّل  - ٕ

ٌّ املكطع األٍٚ :  ح

 اسم فاعل لفعل ثبلثً : نافعٌن .             – ٔ
ٕ –  ًّ   .: المعلّم ، مستنٌر، المعنٌٌّناسم فاعل لفعل غٌر ثبلث
ًّ : المؤمول .         – ٖ   اسم مفعول لفعل ثبلث
ًّ :  المجتمع . – ٗ  اسم مفعول لفعل غٌر ثبلث
 اسم مكان : المسرح.                      – ٘ 

 اسم تفضٌل : األكبر .    – ٙ
 صفة مشبّهة : الرشٌد.          –2
 

ٌّ املكطع ايجاْٞ :  ح
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ٌّ املكطع األٍٚ :  ح

 المصادر الصرٌحة لؤلفعال  الثبلثٌّة : البّر ، وصول ، العلم ، المعرفة ، وجود . – ٔ
 المصادر الصرٌحة لؤلفعال الرباعٌة : اإلحسان، اإلٌجاز ، اإلعجاز ، التربٌة ، التعلٌم ، جهاداً ، إسعاد ، المحافظة . – ٕ
ب .    – ٖ  المصادر الصرٌحة لؤلفعال الخماسٌة : احترام ، االبتعاد، التمرُّ
ًّ : االستفادة . – ٗ  المصدر الصرٌح  لفعل سداس
٘ – . ًّ  اسماً منسوباً : الربان
 مصدراً مإّوالً : أن نكسب . – ٙ

ٌّ املكطع ايجاْٞ :  ح

ًّ  : العلم، العمل . – ٔ  مصدراً صرٌحاً لفعل ثبلث
ًّ : المثابرة ، التمدٌر .         – ٕ   مصدراً صرٌحاً لفعل رباع
ق ، االحترام .       – ٖ ًّ : االجتهاد ، التفوُّ  مصدراً صرٌحاً لفعل خماس
 اسماً منسوباً : الحمٌمٌّة .             – ٗ
 مصدراً مإّوالً : أن ٌلمى ، أن ٌجد ، أن ٌسعى ، أن ٌحمل . – ٘

 جمع للّة : االنفس ، آثار ، األسرار .                        – أ 
 صٌغة منتهى الجموع  : نفائس، عجائب، غرائب .        – ب
 .نفائس - ج

.أبابٌل -مصابٌح الممنوع من الصرف :  -ٕ  

 التبعٌض. -ٔ
 االستعبلء المجازي -ٕ
 السببٌة. -ٖ
 بمعنى ) فً ( أو الظرفٌة المكانٌة . -ٗ
 االستعبلء الحمٌمً . -٘
 االستعبلء المجازي. -ٙ
 التبعٌض. -2
 بمعنى ) فً( أو الظرفٌة المكانٌة . – 2

 التكثٌر . -ٔ
 الطلب . -ٕ
 المشاركة . -ٖ
 التكثٌر . -ٗ
 التظاهر . -٘
 المشاركة . -ٙ
 الطلب . -2

  

 تحمٌك أو توكٌد . -ٔ
 ما زائدة أو  كافّة . -ٕ
 حرف نهً. -ٖ
 حرف عطف. – ٗ
 حرف جّر شبٌه بالزائد . -٘

 حرف جواب. – ٙ
 نافٌة للجنس    +  ) ما( : موصولة . -2
 نافٌة للتوكٌد .   -2
 موصولة .  -9
 حرف عطف . – ٓٔ
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