
 
ًاملهارات:ًأ ولًا

ًالصفحةًاملوضوعًالوحدة

ً(9ًً-1ً)ًًسورةًأ لًمعرانًأ ايتًمن*ًًًًًًًًًًً(التنش ئةًالصاحلة)ًىـــال ول

ً(11ً-11)ًفنًالرسور*ًً(ًصناعةًالرسور)ًةـيـًالثاًن

ً(32ً-11)ًواحّرًقلباه*ًً(يفًأ دبًالصداقة)ًةـثـًالثاًل

ً(32ً-32)ًاحلساسيّـة*ًً(الثقافةًالصحية)ًًةـعـالراب

ً(21ً-39)ًايًوطينسأ كتبًعنكً*ًً(وأ نتًاحلبًايًوطين)ًًاخلامسة
ًالَعروض:ًاثنياًا

ً(29ً-22)ًحبرًالوافر*ًًالبحرًال ول

ً(21ً-21)ًحبرًاملتقاَرب*ًًالبحرًالثاين

ً(22ً-23)ًحبرًالّرجز*ًًالبحرًالثالث
ً(القضاايًاللغويةً)ًالقواعدً:ًاثلثاًا

ًقواعدًبالغية(1ً
*ًًًالطباقً،ًاملقابةل*ً

ًًال ساليبًالإنشائية

(24)ً

(22-ً29)ً

ً(13ً-11)ًالوصلًوالقطعً،ًاملتوسطةً،ًاملتطرفة*ًً:قواعدًاهلمزة(3ً

ً:قواعدًرصفية(2ً

ًاجلذرًاللغوي،ًاملزيانًالرصيف*ً

ًًًًاملصدرًالرصحي*ً

ًًًامسًاملّرةً،ًامسًالهيئة*ً

ًًًًاملش تقاتً*ً

(12-ً12)ً

(11-ً11)ً

(14-ً12)ً

(19-ً14)ً

ً:قواعدًحنوية(2ً

ًًًًأ سلوبًالنداء*ً

ًًًالرشطأ سلوبً*ً

ًالبدل*ً

ًًالفعلًاملضارعًاملعتلًال خر*ً

(12-ً19)ً

(41-ً41)ً

(43-ً42)ً

(41-ً44)ً

ً(42)ًًًًًًًًًًًًالتعبري:ًرابعاًاًًًًًً
ًًً 

ً...أ عزايئًالطالب

اً...ًاًالطالبًيفًالس نواتًالسابقةْصناًيفًهذاًالعملًأ نًيكونًاكمالا،ًماًأ مكن،ًوهوًماًعهدهًمنًّر ًحًَ ًقدًيشوبهًولكنهًيبقىًنتاجا برشايا

ًً.نقص،ًواستيالءًالنقصًعىلًمجةلًالبرشًطبعًلزم،ًفالكاملًهللًوحده

نناًنس تقبلًمالحظاتمكًواس تفساراتمكًبصدرًرحب ً.ذلاًفاإ
ً

ًةزًّـــــــأ وسًالع

1492111241ً

ً(املشرتكة)يفًاللغةًالعربيةً...ًسلسةلًالإبداع

 الفصلًادلرايسًال ول/ًفهرست
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ً

ًموضوعاتًاملطالعةًاذلاتيةً

ً(املشرتكة)ملادةًاللغةًالعربيةً

3111ًجيلً

ًالفروعًال اكدمية

ًالفصلًادلرايسًالثاينًادلرايسًال ولالفصلً

ًبنيًال صاةلًواحلداثةًًًً:ًالوحدةًالسادسة

ًالرتاثًواملعارصةًًًً:ًًًًًًًًًًًًًالنص

ً.ًًالتوكيدًًًًًً:ًًًًًًًًًالقواعد

ً.امسًال ةلًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًمنًصفحاتًاحلياة:ًًًًًًالثالثةًعرشةالوحدةً

ًخليلًالساككيينًوفلسفتهًيفًاحلياة:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالنص

ً.ًًاكدًوأ خواهتا:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالقواعد

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ملحقًص/ًالعروض:ًًًًًًالوحدةًالسابعة
119
ًالرضوراتًالشعرية/ًملحقً/ًالعروضً:ًًًًًًالوحدةًالرابعةًعرشةً

ً

ً

ًمسارًاجلامعات/ًالفروعًاملهنيةً

ًالفصلًادلرايسًالثاينًال ولالفصلًادلرايسً

ًيفًأ دبًالصداقة:ًًًًًًًًًالوحدةًالثالثة

ًواحّرًقلباهً:ًًًًًًًًًًًًًًًًالنص

ً.ًًأ سلوبًالرشط:ًًًًًًًًًًًًًًًالقواعد

ً.الصفةًاملش هبةًوصيغًاملبالغةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًمنًصفحاتًاحلياة:ًًًًًًالوحدةًالثالثةًعرشة

ًخليلًالساككيينًوفلسفتهًيفًاحلياةًًًً:ًًًًًًًًًًًًًًًًًالنص

ً.ًًاكدًوأ خواهتا:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالقواعد

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ملحقًص/ًالعروض:ًًًًًًالوحدةًالسابعة
119
ًالرضوراتًالشعرية/ًملحقً/ًالعروضً:ًًًًًًالوحدةًالرابعةًعرشةً

ً

ً

ًمسارًاللكيّات/ًالفروعًاملهنيةً

ًالفصلًادلرايسًالثاينًادلرايسًال ولالفصلً

ًيفًأ دبًالصداقة:ًًًًًًًًًالوحدةًالثالثة

ًواحّرًقلباهً:ًًًًًًًًًًًًًًًًالنص

ً.ًًأ سلوبًالرشط:ًًًًًًًًًًًًًًًالقواعد

ً.الصفةًاملش هبةًوصيغًاملبالغةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًمنًصفحاتًاحلياة:ًًًًًًالوحدةًالثالثةًعرشة

ًخليلًالساككيينًوفلسفتهًيفًاحلياةًًًًًًًًًًًً:ًًًًًًًًًالنص

ً.ًًاكدًوأ خواهتا:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالقواعد

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً
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ً

ً

ًالوحدةًال وىل

ً(التش ئةًالصاحلة)

 مرانورة آل ِعُسآيات من 
ً

ً

ً

ً

.ً

ً
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ًالتنش ئةًالّصاحلةً
ًسً أ ايتًمنً ًرانورةًأ لًمع 

ًاللغةًالعربية

ًالفصلًال ولًالوحدةًال وىل

ً

 جوًالنّص:ً

ً.سورةًأ لًمعرانًمنًالّسورًاملدنّية

 ً(:احملاورً،ًال فاكر،ًالقضااي)املوضوعاتًاليتًتناولهتاًال ايتً

سلًعلهيمًالسالم.1ًً ً.علّوًدرجاتًالرُّ

ً.قّصةًمودلًمرميًابنةًمعران،ًوكفاةلًزكراّيًلها.3ًً

ً.قّصةًمودلًحيىيًعليهًالسالم،ًوبيانًصفاته.2ًً

ً.اصطفاءًمرميًعلهياًالسالمًوتفضيلهاًعىلًنساءًالعاملني.2ًً

اًلصدقًنبّوةًمحمدًصىلًهللاًعليهًوسمل.1ًً عجزاتًتدّلًعىلًقدرةًهللاًتعاىل،ًوقدًساقهاًتأ كيدا ً.م 

 .قّصةًميالدًعيىسًابنًمرميًعلهيامًالسالمًومعجزاته.1ًً

 

 لزمة  :مالحظاتًهامةًوم 

قّررًاحلفظً ً(ي شرتطًالرتتيبًولًي شرتطًالتشكيلً)ً.منًسورةًأ لًمعرانً(23-22)ًالعرشًال وىلًحيفظًالطالبًال ايتً:م 

ً

 املناس بة:ً

ّلً تمت ل حمّبته أ ن تعاىل بنّيً ملّاً  مناصهبم، درجاهتمًورشف علوًّ وبنّيً الّرسل، منًواصطفامه أ حهّبم َمنًْ ذكر وطاعهتم، الّرسل ابتّباع اإ

براهمي بأ ل اثلثااًأ ىت مث بنوح، وثّنً أ وهلم، بأ دم فبدأ ً ا مث وسملًّ عليه هللا صىّلً هللا رسول فهيم فاندرج اإ  فيه فاندرجًمعران بأ ل أ ىتًرابعا

 وما السالم، علهيم عيىس ميالد وقصة حيىي، ميالد مرمي،ًوقصة ميالد قصة :قصص ثالث بذكر ذكل وأ عقب الّسالم، عليه عيىس

ًعىل للعادة خوارق من فهيا لُّ ً.القدير العيل قدرة تد 

ً

 سببًالتسمية: 

لهيةًبولدةًمرميًوابهناًعيىسًعلهيامًالسالم"ًأ لًمعرانً"ًلورودًقصةًتكلًال رسةًالفاضةلً ً.وادلًمرميً،ًوماًجتىّلًمنًمظاهرًالقدرةًالإ

ً

ً

 مالحظاتًهامة: 

 دارةً).ًمتتًالإجابةًعىلًمجيعًأ س ئةلًادلرسًأ ثناءًالرشحًوالتحليلًلكًسؤالًيفًموقعه ً(املناجهكامًوردتًمنًاإ

 ًجابةًمادامتًمنطقيةًومقنعة(ًيرتكًللطالب)أ ماًال س ئةلًاليتًي طلبًفهياًرأ يكًالشخيص ً.وتقبلًأ يًاإ
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ًالّرمحنًالّرحمي" ً"ب ْسمًهللا 

ّنًهللَاًاصطفىًأ دَمًونوحاًا راَنًعىلًالعالَمنيًاإ براهمَيًوًأ َلًمع  ًمسيٌعًعلمٌيًًً(22)ًًوًأ َلًاإ هاًمنًبعٍضًوهللا  ًبعض  ريّةا ذًقالًًًَ(22)ًذ  تًاإ

ًَ ًاإينًن راَنًرّب  ًمع  ًَرًْذًَامرأ ت  ًكلًماًيفًب ًطًْت  حًَين  راًاًم  ًّمً ًبّلًْقًَفَـتًًَرَّ ن ًالعًَالسًًَّتًنًْكًأً ينًاإ ًاإيّنًرًًَْتًاًقالًََضَعـهتًْاًوًَـمًّلًَفًًًَ(21)ًًلميً ميع  ًّب 

اًأً عًْضًَوًَ ًأ عًْىثًوـنًْهت  ًمباًوًَهللا  اًمًًَْتًعًَضًَمل  يّنًمّسيهت  ًاكل نىثًوًاإ هاًبً مَيًرًْوليَسًاذّلكر  يذ  يّنًأ ع  ريهَتاًمنًالش ًًّكًَوًاإ ًالرًّيًْوذ  ً(21)ًًجميً طان 

اًبً ـًقبًّتًَفًَ ًَقَـب ـوٍلًَحَسٍنًوًأ نًْلهاًرُّبُّ ناًابًَبهَتاًن ًأ ّّنًرًْقالًايًمًًَهاًرزقاًاَدًعندًَجًَامًدخَلًعلهياًزكرايًاحملراَبًوًَايًكًّوًكفَّلـهَاًزكرً ًاََتًَحس َ مي 

ًَ ًهذاًقال ّنًتًهً كل  ًاإ ًهللا  ًَرًْهللَاًيًَوًمنًعند  ًمنًي ًحً شًَزق  ًبغري  ًَهً ًً(24)ًًساٍبًاء  َّهًقالًًَرًَدعاًزكرايًًّناكل  ًهًًَب نًًْْبًرّب  ًكًَيلًمنًدل 

ًطًَرًّذً  ًادلعاءً يةا نكًمسيع  ًاإ ًًًَ(22)ًيبةا ًوًَاملالئ ًًهً ادتًْنًَف ًًٌوًَهً كة  ًأ ّنًهللاًي ًصيّلًًي ًقائ  ً بًًَيفًاحملراب  ّ صد ًّرش  ًبلكمٍةًمنًهللاً ًقاًاَكًبَيحىيًم 

ً وراًاًداًايًّوس َ ًأ ّّنًيًًَالًَقًًًَ(29)احلنيًمنًالّصًًاًاونبيًًّوَحص  ًوًامًًْدًْوقًًَالمًٌيلًغ ًًكونً رّب  ًَقالًكًًَرًٌاقً رأ يتًعًَبلغيَنًالك ـََب  ًي ًماًفًْذكَلًهللا  عل 

ًَ ًي ًاجًْقًًًَ(21)شاء  ًًَعلًيلًأ يةًاالًرّب  لًَرمًْاَسًثالثَةًأ ايًّلكَمًالنًّت ـكًأ ّلًت ًـًقالًأ ي ًوًالإباكرًًزاًاٍمًاإ ّ ّحًابلَعـِش  َّكًكثرياًوس ب  واذكرًرب

ذًًْ(21) ًًَواإ ًايًمًَتًاملالئ ًقال نًَّرًْكة  ًاإ ًوطًَهللَاًاْصًًمي  ًوًاْصًهّرًَطفاك  ًعًَطًَك  ًالعًَسًًَنً ىَلًفاك  ً(اإىلًهناًاحلفظ)ًًًً(23)ًًنيالَمً اء 

ًاقًْايًمًَ ًرمي  يت  ّ ًرًًَلً نـ  ًَذًًًَ(22)عنيًاكً يًمعًالرًّعً كًَيًوًارًْدً كًواْسً ب ًالغًَنًأ نًًْمً كل  ًن ًيًْباء  ليَكًوًماًكً وحً ب  ًاإ ذًي لًْنَتًدَلًَيه  مًالَمه ق ـونًأ قًْهيمًاإ

ًُّ ًَتًدَلًَنًْمَيًوًماًكً رًْمًًَف ـلً كًْمًيًَه ـًأ ي
 
ذًقًًًَ(22)ونًمً صً تًَيًًًْذًْهيمًا ًاملالئ ًاإ ًايًمًَالت  نًَّرًْكة  ًاإ ً ًمي  ّ ًعً هللَاًيبرش  ًاملس يح  ه  ًبلكمٍةًمنهًامس  يىسًك 

ًمًَ ًالنًّلكًّي ًوًًًَ(21)بنيًرًّـرةًومنًامل قياًوال خً نًْيفًادلًًُّهاًاـًًيجً مَيًوًَرًْابن  ًوكًَاَسًيفًاملهْم  ًًًَ(21)ًنيحً الً نًالّصًومً ًالًاهًْد  ًأ ّّنًيًَتًرًَقال ًونً كً ّب 

ًًَمًْـدٌلًولًَيلًوًَ ًمًْـًي ًَسس ْ ًَين  ًيل ًكًًَالًًَقًَرَشًًٌب ًهللا  ًَذكل  ًماًي ًق 
 
ًا ًقًَشاء  ًًّراًاًأ مًَْضًذا ن ًَفاإ ًًفًًَكنًًْولًَلً قً امًي هً علًّي ًوًًًَ(24)يكون  تاَبًوًالكً ًم 

ًًَولًاورسً ًً(22)يَلًًوراَةًوًالإجْنًَةًوًالتًّاحلكًَ ىلًب ًاإ مكًبأ يةًٍئًًْاإرسائيَلًأ يّنًقدًجً ين  ًلمكًمنًالطًًّتـ  ق  ّ مكًأ يّنًأ خلـ  ًالطًّيًْهَنيًكًَمنًرب ًئة  ري 

ًطًَ ًفيهًفيكون  ذًًْاارًْيًفأ نف ـخ  بًْابإ ًال مكََهًوًال  ًوًأ بر ئ  ًهللا  ًرَصًوًأ حًْن  ًوأ ًنىَتًاملوًًْي  ًهللا  ذن  ـئ مكًمباًتأ كونًوماًتًَـًًابإ رونًيفًبيوت مكًّدخً بّ 

ًلمكًاإنًكنمتًمً  ّنًيفًذكلًل يةا قاًاًً(29)ننيًمً ؤًْاإ صّد  ًًَوم  ًًَنْيًَملاًب ًَنًالتًّّيًمً دًَي ًلمكًب لَّ ًول  ح  ّر َمًعًََضًاذّلً عًْوراة  نًأ يٍةًمً ت مكًبً ئًْجً مكًوًَليًْيًح 

ًَّبّ مك ًرًَ ًيعً أ طً ًًوواًهللاًَقً ـًفات نًًًّ(11)ون  ًهًَرًًَوًَهللَاًرّبًًاإ اٌطًمً ذًَبُّمكًفاعبدوه  ًاًرص  ً(11)ًقميًٌتًَس ْ

ً
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ـْمراَنًعىلًالعالَمنيًَ بْراهمَيًوأ َلًع  اًوأ َلًاإ ًهللَاًاْصَطَفىًأ َدَمًونوحا نَّ  ً(22)ًًاإ

س
1
 ً.اخللقًكه:ًالعاملني.ًً/ًًًأ هلًوعشرية(:ًأ ول)أ لً/ًًً(جعلهمًصفوةًخلقه)وفّضلً اختار:ً(صفو)اصطفىً:ًًوحضًمعنًلكًمن:ً

س
3
ًالبرش)ًأ دمًً.،ًبيهنماختارًهللاًتعاىلًللنبّوةًصفوةًخلقه:ً ًأ بو )ً ًاملرسلني)نوحو ًش يخ براهميو( ًاإ ًوعشرية ًأ ل حسقً: ًواإ اإسامعيل

ً.ومهنمًعيىسًابنًمرميًأ لًمعرانو.ًوال نبياءًمنًأ ولدهامًومنًمجلهتمًس يّدًاملرسلنيًًًًًً
س
2
ًً.ل نًمجيعًال نبياءًوًالرسلًمنًنسلهمًًً؟ًكرال نبياءًابذلملاذاًخصًهللاًهؤلءًً:

براهميو(ًش يخًاملرسلني)ًنوحو(ًأ بوًالبرش)أ دمًاختارًهللاًتعاىلًللنبّوةًصفوةًخلقهًمنً حسقًوال نبياءًمنًأ ولدهامًومنًمجلهتمًس يّدًًوأ يًعشريتهًوذويًًأ لًاإ قرابهًومهًاإسامعيلًواإ

ً.ًومهنمًعيىسًابنًمرميًوفّضلهمًعىلًاخللقًكه،ًوخّصًهؤلءًابذّلكرًل نًال نبياءًوالرسلًمجيعااًمنًنسلهمًأ لًمعرانو.ًاملرسلني

 

ًمسيٌعًعلميًٌ هاًمنًبْعٍضًوهللا  ًبَْعض  َّةا ّر ي  (22)ًًذ 

س
1
َّةًاًًًًًًً:وحضًمعن:ً ّر ي  ً(مجعهاًذراريًوذراّيت)ً(ذررجذرهاًذرأ ًأ وً)النسلً:ذ 

س
3
براهمي ذرية من مث نوح ذرية مث أ دم ذرية من بعض؛ من بعضها بأ نًًًّذريةًال نبياء؟ًمبًوصفًهللاًتعاىلً:  .اإ

س
2
 .والّصالح والتّقى، ادّلين، يف متجانسون ل هنم اصطفامه تعاىل هللا أ نًًًًًّعالمًيدّلًذكل؟ًً:

س
2
ًً.أ يًمتجانسنيًيفًادلينًوًالتقىًوًالصالحًً"ًذريةًبعضهاًمنًبعضً"ًارشحًقولًتعاىلً:ً

س
1
ًًً.أ يًمسيعًل قوالًالعبادًوًعلميًبضامئرمهًًً"ًوهللاًمسيعًعلميً"ًارشحًقولًتعاىلً:ً

ً

ًالعلميً  نّكًأ نَْتًالّسميع  يّنًاإ اًفَتَقَبَّْلًم  را َحرَّ ًكلًماًيفًبَْطينًم  يّنًنََذْرت  ًاإ ًمعراَنًرّب  ْذًقالْتًامرأ ة   (21)ًًاإ

س
1
اًً/ًًً.منًعبادةًأ وًصدقةًي وجبهًاملرءًعىلًنفسهمنًالنّذرًوهوًماً:ًنََذْرت ً:ًًًوحضًمعنًلكًمن:ً را َحرَّ خًْ:ًم  الً م  ًً.واخلدمة للعبادة صا

س
3
اً)يفًبطهناًًنذرتًماماًاذليًنذرتهًامرأ ةًمعران؟ً:ً ْنًاكنًودلا خًْأ ْنًيكونً(ًاإ الً م  ً.طاعتهًوخدمةًبيتًاملقدسًوهللاً لعبادة صا

س
2
ًعىلًعادةًأ هلهاًنذرتًامرأ ةًمعرانًماًيفًبطهناًخلدمةًبيتًاملقدس،مبًاس تعانتًلتحقيقًذكل؟ً:ً ً.ًوالّطاعةابدّلعاءًوالعبادةًًًًًًًًًجرايا

س
2
يّنً:ً"ًوحضًالصورةًالفنيةًيفًقولًتعاىل:ً اًفَتَقَبَّْلًم  را َحرَّ ًكلًماًيفًبَْطينًم  يّنًنََذْرت   .هللاًتعاىلًابلقبولصّورًالنذرًابلهديةًورضاًًًًًًً"اإ

س
1
طًّحتته:ً ًكلًماًيفًبَْطينًً-ً:فّرقًيفًاملعنًبنيًماًخ  يّنًنََذْرت  ااإ را َحرَّ اًً"ًًم  خلصا ً.واخلدمة للعبادة م 

ًكتابةًالنّصًً-ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً اأ عْدت  ّحررا ا،مً ًً.ابللغةًالعربيةًم  ا نقّحا ً.ال خطاء من خالصا

س
1
ليهًال مرًيفًقولًتعاىلماً:ً ً.ادلعاءًًً"فتقبّلًميّنً:ً"املعنًالبالغيًاذليًخرجًاإ

س
2
نّكًأ نت"ً:ًوحضًاملقصودًبقولًتعاىل:ً ً.السميعًدلعايئًالعلميًبنييّتًًًًً"ًميعًالعلميالسًًّاإ

ًاإينًنذرتًماًيف ًأ هلها ًعىلًعادة ًمرميًابنةًمعرانًوقولًامرأ ةًمعرانًجرايا ًال ايتًقصةًولدة ًالقبولًمنًهللاًوقدًًت بنّي ًللعبادةًواخلدمةًيفًبيتًاملقدسًراجية خلصا بطينًم 

 .اس تعانتًعىلًحتقيقًذكلًابدلعاءًل نًهللاًمسيعًلدلعاءًعلمٌيًابلنوااي

ً 



 ...  دباا اإل سلسلة                         

 املستوى الثالث –اللغة العردبية يف                                               

   أوس العزّة    
07 4 07 07/700 

 

 6 وغدااًجنم...ًاليومًحملًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفصلًال ولًًًال/ًالثاينًالثانويًًالصف |

 

اًأ نىثًو يّنًوَضْعهت  ًاإ اًَوَضَعهْتاًقالْتًرّب  ًمباًوضَعْتًوًفلمَّ ًأ عْمل  ًاكل نىثًوًهللا  اًليَسًاذّلكر  ْيهت  ًمَسَّ يّن  هاًبكًوًَمْرمَيًوًاإ ًأ عيذ  يّن  ّر يهّتاًمنًًاإ ذ 

جميً  ًالرَّ ْيطان   (21)ًالش َّ

س
1
ليكًلتحفظها:ً(عوذ)أ عي ذهاً.العابدة:ًمرميًًً  .ودلهتا/ًاأ جنبهت:ًَوَضَعهْتا :وحضًمعنًلكًمن:ً اإ ً.اللعنيً:الّرجميًً.أ جلأً 

س
3
ًمباًوضَعْتً"املعنًاذليًأ فادتهًامجلةلًاملعرتضةًماًً: ًأ عمْل  ًللعاملني أ ية وجعلها املولودة، هذه شأ ن تعظميً؟ًً"ًهللا 

س
2
اًأ نىث"ًًاملعنًاذليًأ فادتهماًً: يّنًوَضْعهت  ًاإ ًالتحرّسًوالاعتذارًًً؟ً"ًرّب 

س
2
لًاذلكورملًيكنًول هناًوضعتًمولودااًأ نىثًًًًًًمّمًحترّستًامرأ ةًمعرانً؟ً: ًي قبلًيفًالنذرًاإ

س
1
ًالاس مترارًوالتجددًًًً؟ً(أ عيذها)ًماًدلةلًالزمنًاملضارعًللفعلًً:

س
1
 وًمًسًًًًً؟ً(مّسيهتا)ماًاجلذرًاللغويًللكمةًً:

س
4
يّنً"ًً-:ًفّرقًيفًاملعنًبنيً: ااإ ً،ًودلهتاأ جنبهتاًًً"ًأ نىثًوَضْعهت 

ًأ وجدًً.ًاخلليلًبنًأ محدًعملًالعروضًوضعًًًًً-

س
2
ًاكل نىث:ً"وحضًاملقصودًبقولً: هبهتاًبلًًهً ْبتً اذلكرًاذليًَطلًًًًًَ"وليَسًاذّلكر  ً.أ فضلًشأ هناليسًاكلإنىثًاليتًو 

ًالتحرّسًوالاعتذارً ًأ نىثًقالتًعىلًوجه ًودلهتا ًاإلًاذلكور)ملّا ًيكنًي قبلًيفًالنذر ًل نهًمل ًمرميًأ يًالعابدة( ًوأ مسيهتا ًأ نىثً ًاإينًوضعهتا ليكً. ًاإ ًمنًرّشًوأ جلأ هتا ًوذريهتا لتحفظها

 الش يطانًالّرجمي

اّيًامل ْحراَبً اّمًَدَخَلًعلهْياًَزَكر  اّيًك  نااًوَكفّلَهاًَزكر  ًَحس َ قَب وٍلًحَسٍنًوأ نْبهََتاًنَباَتا اًب  وًًفَتَقَبَّلهاًَرُّبُّ ًأ ّّنًكلًهذاًقالَْتًه  ْزقااًقالًايًَمْرمي  ْنَدهاًر  َوَجَدًع 

ّنًهللَاًيرًْ ًاإ ًهللا  نًعند  ساٍبًم  ًح  ًب غرَْي  ًَمنًيَشاء  ق   (24)ًًز 

س
1
ليهًابلرعايةًوالقيامًمبصاحلها:ًكفّلها:ًًًًوحضًمعنًلكًمن:ً اًورشاابًا:ًرزقااًًًًًًًً.جحرةًعبادةً:احملرابًًًًًًعهدهاًاإ ًًًًًًًًًًطعاما

دًولًتعبً:بغريًحسابًمنًأ ينًكلًهذاًالرزق؟ً:أ ّّنًكلًهذاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ًبالًُج 

س
3
نااً:ً"وحضًاملقصودًبقولًتعاىلً: ًَحس َ ً.راّبهاًتربيةًاكمةل،ًونّشأ هاًتنش ئةًصاحلةًًً"أ نْبهََتاًنَباَتا

س
2
ناا:ً"ًوحضًالصورةًالفنيةًيفًقولًتعاىل:ً ًَحس َ  ً.الّصاحل ابلزرع احلس نة وتربيهتا وترعرعها منوها يف مرمي صّورً"ًًأ نْبهََتاًنَباَتا

س
2
اًً:  .رزقًهللاًتعاىلًملرميًويهًيفًاحملرابًًً.خارقااًللعادة،ًاذكرهعرضتًال يةًأ مرا

س
1
فادةًالش يوعًوالعمومًوالكرثة،ًوأ نهًًًً.نكرة(ًرزقاا)علل؛ًجميءًكمةًً: ً.ليسًمنًجنسًواحدًلإ

ا اًًفقبلهاًهللاًوسكلًُّباًطريقًالسعداءًوًراّبهاًتربيةًاكمةل،ًونّشأ هاًتنش ئةًصاحلة،ًوجعلًزكراّيًاكفالًلهاًمتعهدا للقيامًمبصاحلها،ًفلكامًدخلًعلهياًزكراّيًاحملرابًوجدًعندهاًطعاما

اًبغريًُجدًولًتعب ،ًفسأ لهاًمنًأ ينًكلًهذاً؟ًقالتًهللاًيرزقينًمنًعندهًرزقااًواسعا  .ورشاابا

عا ًادلُّ ّنَكًمسيع  ًاإ َبةا ًَطّي  َّةا ّر ي نَْكًذ  ْنًدَل  ًَهْبًيلًم  ًقاَلًَرّب  َّه  اّيًرب ناَكًَدعاًَزَكر   (22)ًًءً ه 

س
1
نكًًً.أ عطينً:هْبًًًً.الوقتًاذليًرأ ىًفيهًزكراّيًكرامةًهللاًملرمي:ًهناك:ًوحضًمعنًلكًمن:ً اًصاحلاا:ًذّريةًصاحلة.ًًًعندك:دل   ودلا

س
3
ًَهْبًيلً"ًيفًقولًتعاىلً(الهبة)ملاذاًجاءًالطلبًبلفظًً: َوض غري من عطاء يه الهبة ل نًًًّ"َرّب  حسانًحمض أ و ع  ً.مقابلًواإ

س
2
ً"ًً-:فّرقًابملعنًبنيًً: َبةًاًَهْبًقاَلًَرّب  ًَطّي  َّةا ّر ي نَْكًذ  ْنًدَل  وامنحً"يلًم  ًأ عطً 

ًأ ظنك،ًأ حس بكًً.هبكًساعدتينًعىلًحّلًاملسأ ةلًًًًً-

اًصاحلااً اً)يفًالوقتًاذليًرأ ىًفيهًزكراّيًكرامةًهللاًملرمي،ًدعاًربّهًمتوّسالًمترّضعااًأ يًيعطيهًمنًعندهًودلا اًوامرأ تهًجعوزًعاقرواكنًش يخا  .فأ نتًجميبًدلعاءًمنًانداك(ًكبريا
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دًا ّي  ًوس َ قااًبلكمٍةًمنًهللا  َصّد  َكًب َيْحىيًم  ًهللَاًي برَّش   ًأ نَّ ًيفًامل ْحراب  ًٌي َصيّل  ًقائ  ًوهو  ًاملاَلئ كة  يّاًمنًالّصاحلنيًَفَناَدتْه  اًونَب  ورا  (29)ًاًَحص 

س
1
اً.ًًًاملقصودًجَبيلًعليهًالسالمً:املاَلئ كةً :ًوحضًمعنًلكًمن:ً اًًً.يسودًقومهً:س يّدا ًً.حيرصًنفسهًعنًالشهوات:ًحصورا

س
3
قااًبلكمة:ً"ماًاملقصودًبقولً: صّد  صّدقااًبعيىسًمؤمنااًبرسالتهًً"ًمنًهللاًًم  لقًمنًكمةً)ًم  ّيًعيىسًكمةًهللاًل نهًخ  ً.منًغريًأ ب(ًك ن)مس 

س
2
ً.يكونًنبيااًمنًال نبياءًالصاحلني:ًوالثانيةً.ولدةًحيىيً:ال وىلًزكراّيًعليهًالسالم؟ماًالبشارَتنًاليتًب رّشًُّبامًً:

س
2
صّدقااًبعيىسًماًصفاتًس يدانًحيىيًكامًوردتًيفًال ية؟ًً: ً.،ًس ّيدااًلقومهً،ًحصورااً،ًنبيااًمنًالصاحلنيًم 

صّدقااًبعيىسًمؤمناا اًبرسالته،ًوأ نهًيسودًقومهًويفوقهمًانداهًجَبيلًوهوًوهوًيصيلًوبرّشهًبغالمًامسهًحيىي،ًم  ويكونً.ًوحيبسًنفسهًعنًالشهواتًولًيقربًالنساءًعفةًوزهدا

ً.نبيااًمنًالصاحلني
 

ًمايشاءً  ًيَْفَعل  ٌرًقاَلًكذكلًهللا  ًواْمَرأ يتًعاق  ًالك ََب  ًيلًغ الٌمًوقَْدًبَلَْغين  ًأ ّّنًيك ون   (21)ًًقاَلًرّب 

س
1
 .عقميًلًتدلً:عاقرًً.أ دركتينًالش يخوخةً:بلغينًالك ََبً ًً.امسًاس تفهامًمبعنًكيفً:أ ّّنً:ًًًوحضًمعنًلكًمن:ً

س
3
 ،(ًعاقر وامرأ ته الّسن، يف كبري ل نه البرش؛ موازين يف) حتقّقها ابستبعادًًكيفًاس تقبلًزكرايًالب رشىًبيحىيًعلهيامًالسالم؟ًً:

ً.اذليًليعجزهًيشءًتعاىل هللا قدرة واس تعظام والتعّجب،ًوابدّلهشةًًًًًًًً

س
2
ً.ل نهًبلغًالش يخوخةً،ًوامرأ تهًعاقرًلتدلًً!!علل؛ًاستبعادًزكرايًأ نًيكونًلًودلً؟؟ً:

س
2
ليهًالاس تفهامً: ًًبعادًتالاًسً"ًأ ّّنًيكونًيلًغالم"ًماًاملعنًالبالغيًاذليًخرجًاإ

س
1
قًّ:ًمجعهاً:رجلًعاقرً.ذكرًواملؤنث،ًبنّيًمجعهيس تويًفيهًامل(ًعاقرً)ًلفظًً: قًّ:ًمجعهاً:امرأ ةًعاقرً.رع  رع  ً.رًوًعواق 

 .فاهللًلًي عجزهًيشء.ًمنًامل عجزاتًادلاةلًعىلًقدرةًهللاًولدةًس يّدانًحيىي،ًوقدًاجمتعًبأ بويهًالش يخوخةًوالعقم
ً

اًواْذك ْرًربَّكً ّلًَرْمزا َمًالنّاَسًثاَلثََةًأ اّيٍمًاإ ًقاَلًأ يَت َكًأ ّلًت لَكّ  ًأ يَةا ًاْجَعْلًيل  بْاكرً قاَلًرّب  ًوالإ  ّ ْحًابلَعِش  ّب  اًوس َ  (21)ًًَكثريا

س
1
ىلًً:(عشو)ًالَعِشًًّ:ًوحضًمعنًلكًمن:ً  الشمسًمنًأ ولًالهنارًاإىلًطلوعً:الإباكرًًًغروُّبامنًزوالًالشمسًاإ

س
3
 .بنّيًال مارةًاليتًمنحهاًهللاًتعاىلًلزكرايًدليالًعىلًمحلًزوجتهًوحتققًالب رشىً:

م أ ّلً ّلً الناس يلكّ  ا هللا ذكرويفًالوقتًنفسهًي بليالهيا، أ ايم ثالثة ابلإشارة اإ اً، ذكرا ا كثريا ً.وأ ول الهنارًأ خر يف ومس ّبحا

س
2
ًً.الّسالم علهيا مرمي اكفل متعّبد، صبور، الّسن، يف كبريً.اس تخلصًمنًال ايتًصفاتًس يدانًزكرايًعليهًالسالمً:

س
2
ً(اس تخرج).ًطباقًًً(:الإباكر×ًالعِشً)احملسنًالبديعيًللكميتًماًً:

اًعىلًالنعمة(الإشارة)منًالالكمًمعًالناسًثالثةًأ ايمًاإلًابلرمزًطلبًزكراّيًعليهًالسالمًعالمةًعىلًمحلًامرأ ته،ًفاكنتًأ ْنًميتنع اًشاكرا اًكثريا ً.ً،ًوبنفسًالوقتًيذكرًهللاًذكرا

نعًعنًالالكمًوملًي منعًعنًذكرًهللاًوتسبيحه) ً(.فقدًم 
 

ًاملالئ كةً  ْذًقالت  ًالعالَمنيًًَواإ ًعىلًن ساء  ًواْصطفاك  ًَوَطهَّرك  ّنًهللَاًاْصَطفاك  ًاإ  (23)ًايًمْرمَي 

س
1
 .جعكلًخاليةًمنًال دانسًومّماًاهتمكًبهًالهيودًمنًالفاحشةً:َطهّركًًاختاركًمنًبنيًالنساء:ًاصطفاك:ًوحضًمعنًلكًمن:ً

س
3
ً.سائرًالنساءًوخّصهاًابلكراماتارهاًمنًبنيًياخًت:ًال وىلًً؟(اصطفاك)ماًدلةلًتكرارًكمةًً:

ًً.أ ب غري من ودل اإجناب يف هللا قدرة مظهرلتكونً:ًالثانيةًًًًًًًً

ً.مظهرًقدرتهًيفًاإجنابًودٍلًبدونًأ بًقالًس يّدانًجَبيلًملرميًاإّنًهللاًاختاركًبنيًسائرًالنساءًخفصكًابلكراماتًوطهّركًممّاًاهتمكًبهًالهيودًمنًالفاحشة،ًواختاريكًلتكوين
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ًواْس ديًواْرَكعيًمعًالّراك عنيًَايً ّ ك  ًل رب ًاْقن يت   (22)ًَمْرمَي 

س
1
خالص،ً:ًاقن يتًًًً:ًًًوحضًمعنًلكًمن:ً لزيمًعبادةًهللاًوطاعتهًابإ  .هوًالطاعة:ًالقنوتاإ

س
3
ً.شكرااًعىلًاصطفاهئا،ًوتصيلًمعًاملصلنيً.ًأ نًتلزمًعبادةًهللاًوطاعتهًًًمبًأ مرتًمرميًعلهياًالسالم؟ً:

س
2
 :(23ًً،22ً)يفًضوءًفهمكًال يتنيًً:

ًً.العاملني نساء عىل وطهّرها اصطفاها هللا أ نًًًّماًفضلًهللاًتعاىلًعىلًمرميًعلهياًالسالم؟ً.1ًًً

ً.عبادته وتلزم هللا، تطيع أ نًًً.ًاذكرًماًيس توجبهًهذاًالفضل.3ًًً

ً

ْذً ْمًاإ ليَكًوماًك ْنَتًدلهْي  ًاإ يه  ًن وح  ًالغْيب  ونًَذكلًمنًأ نْباء  م  تَص  ْذًَيْ ْمًاإ ًَمْرمَيًَوماًك ْنَتًدلهْي   (22)ًًي لْق وَنًأ ْقالَمه مًأ هيُّ ْمًيَْكَفل 

س
1
لقاءًاملعنًيفًالنفسًيفًخفاء:ًنوحيهًمجعًنبأ ،ًاخلَبًالهام:ًأ نباء:ًوحضًمعنًلكًمن:ً ً.أ سهمًيقرتعونًُّباً:أ ْقالَمه مًًً.اإ

س
3
ً:ً"ًيفًقولًتعاىلً: ًالغْيب  ليكًَذكلًمنًأ نْباء  ًاإ يه   "ن وح 

ليهًيفًقولً.1ًًً ً.ًقصةًامرأ ةًمعرانًوابنهتاًمرميًالبتولًوقصةًزكرايًوابنهًحيىيًً؟(ذكل)ماًامل شارًاإ

ليك)منًامل خاطبًيفًقولً.3ًًً ً.س ّيدانًمحمدًصىلًهللاًعليهًوسملًً؟(اإ

اًلصدقًنبّوتهًولإظهارًقدرةًهللاًتعاىلًًًملًخاطبتهًال ية؟.2ًًً ً.تأ كيدا

منّاًهوًمنًال نباءًاملغيبةًوال خبًهذاًاذلي ليكًُّباًايًمحمدًماًقصصناهًعليكًمنًقصةًامرأ ةًمعرانًوابنهتاًمرميًالبتولًوكفاةلًزكراّيًلهاًوقصةًزكرايًوابنهًحيىيًاإ ارًالهامةًاليتًأ وحيناًاإ

ً.وملًتكنًعندمهًعندماًأ لقواًأ قالهممًيفًالبحرًللقرعةًعىلًكفاةلًمرمي.ًكنتًتعلمهاًمنًقبل

ً

نًْ هيااًيفًادلُّ ًَوج  ًمْرمَيَ يَحًعيىسًابن  ًاملَس   ه  ًامْس  َمٍةًمنْه  ًب لك  ك  ًهللَاًي برَّش   نَّ ًاإ ًايًمْرمَي  ًاملالئ كة  ْذًقالت  بنيًَاإ َنًامل قَرَّ ًوم  رة  ًالنّاَسًيفًًً(21)ًياًوال خ  م  َوي لَكّ 

َنًالّصاحلنيًَ ًوَكهْالاًوم   (21)ًاملَهْد 

س
1
َمٍةًً:ًًًوحضًمعنًلكًمن:ً اًعظميااًلًجاهًوقدرًورشف:وجهيااًًًًًًولدةًعيىسًبلكمةًكن:ًب لك  راشًالطفل:ًيفًاملهدًً.س ّيدا  ف 

س
3
اًخارقةًللعادةً: ً.تلكميهًللناسًوهوًيفًاملهد.3ًًًً.ًولدةًعيىسًبدونًأ ب.1ًً.ًاذكرهاًعرضتًال ايتًأ مورا

س
2
لقًبلكمةًًللتأ كيدًً(29ًً،21)يفًال يتنيً(ًبلكمة)ماًدلةلًتكرارًً: ً.منًغريًأ ب(ًك ن)عىلًأ نًعيىسًعليهًالسالمًكمةًهللاًفهوًخ 

س
2
ًالنّاَسً:ً"ًًوحضًالكنايةًيفً: م  اً"يفًاملَهْدً َوي لَكّ   .قبلًزمانًالتلكم.ًرضيعً.طفالا،ًوليدا

س
1
ااًومنًاملقربنيًعندًهللاًًًماًصفاتًس يدانًعيىسً؟ً: اًعظمي ً.الالكمويلكمًالناسًوهوطفلًقبلًوقتً.ًس ّيدا

س
1
ىلًأ مهًتنبهيااًعىلًأ هناًتدلهًبالًأ بًً.علل؛ًن سبًعيىسًاإىلًأ مهًمرميً: ً.نسبتهًاإ
س
4
ً.ومجعهاًكهولًوك هَّل(11ً-21بنيً)منًجاوزًسنًالش بابًوملًيصلًسنًالش يخوخة:ًالكهلًً:ماًالفرقًبنيً:

ً.ش يوخًوأ ش ياخ:ًوامجلع.ًالهرممنًأ دركًالش يخوخة،ًوغالبااًعندًامخلسني،ًوهوًفوقًالكهلًودونً:ًالش يخًًًًً

ون.َهْرىم:ً،ًوامجلعوضعف الك ََبً أ قىص بلغ من :ً:الهرمًًًًً ً.َهر م 

ااًومنًاملقربنيًًعت برشًاملالئكةًمرميًمبولودًحيصلًبلكمةًمنًهللاًبالًواسطةًأ ب،ًامسهًعيىسًولقبهًاملس يح،ًونسبتهًاإىلًأ مهًتنبهيااًعىلًأ هناًتدلهًبالً اًعظمي ندًأ ب،وس يكونًس يّدا

ً.ويلكمًالناسًوهوطفلًقبلًوقتًالالكم.ًهللا
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ًكً  ًَل  ناّمًيقول  اًفَاإ ذاًقضًأ ْمرا ًاإ ًماًيَشاء  ل ق  ًَيْ ًقاَلًكذكلًهللا  ينًبرََشٌ ًومْلًيَْمَسس ْ ًيلًَودَلٌ ًأ ّّنًيكون   (24)ًْنًفيكونً قالْتًرّب 

س
1
ينًبرََشً:ًوحضًمعنًلكًمن:ً اًً.ملًأ تزوجًوملًأ رتكبًفاحشةً:ًمْلًيَْمَسس ْ  .أ رادًشيئااً:قضًأ مرا

س
3
هللاًتعاىلًمرميًعلهياًالسالمًللقيامًبأ مرًعظمي،ًوهوًأ نًتدلًعيىسًعليهًالسالمً:  .بنّيًكيفًهيّأً 

ًحفظهاًوأ ولدهاًمنًرّشًالش يطانًالرجمي،ًوقبلهاًقبولًحس ناا،ًوراّبهاًتربيةًاكمةلًشامةل،ًونشأ هاًتنش ئةًصاحلة،ًوجعلًزكرايًاكفالًلها

اً ً.للقيامًمبصاحلها،ًوخّصهاًابلكرامات،ًواصطفاهئاًعىلًغريهاومتعهدا

س
2
ًماًيَشاءً :ً"ًيفًقولًتعاىل(ًاخللق)ماًدلةلًكمةًً: ل ق  ًَيْ  يصنعًعىلًغريًمثالًسابقًً"قاَلًكذكلًهللا 

س
2
ليهًالاس تفهامًيفًاملعنًالبالغيًاذلماًً: ًيلًَودَلًٌ"ًيًخرجًاإ ًالاستبعادًً"أ ّّنًيكون 

ذاقالتًمتعجبةً مناًيقولًًكيفًيكونًيلًودلًوأ انًلستًبذاتًزوج؟ًفأ جاُّباًهللاًبأ نًاذليًحيدثًمعكًليسًمبستبعدًعىلًالإلًالقديرًاذليًيوجدًالِشءًمنًالعدم،ًفاإ أ رادًشيئااًفاإ

 .كنًفيكون

ً

يلًَ جْن  ْكََةًوالتّوراَةًوالإ ًالك تاَبًواحل  َمه   ّ  (22)ًوي َعل

س
1
يلًًَ.العملًعىلًسننًال نبياء:ًاحلكةًً.الكتابة:ًالك تاَبً:ًًًًًًوحضًمعنًلكًمن:ً جْن   .جيعهلًحيفظهاً:التّوراَةًوالإ

س
3
ً"ًًً-:ًًفّرقًابملعنًبنيًً: ّ َمه  ْكَةًًَالك تاَبًوي َعل ًالكتابةً"ًواحل 

ًالقرأ نًالكرميً"لًريبًفيهًالكتابذكلً"ًًًًًً-

ًوجيعهلًحيفظًالتوراةًوالإجنيلوس يعلمهًهللاًالكتابةًوالسدادًيفًالقولًوالعملًبسننًال نبياءً

ً

ًفأ نْفً  ًالّطرْي  ًَكهَْيئَة  ًْمنًالّطني  ًلمك  ًأ يّنًأ ْخل ق  ّ مك  َنًرب أ يٍةًم  ًب  ْ ئْت مك  رْسائيَلًأ يّنًقْدًج  ىلًبينًاإ ولاًاإ ًال مْكََهًوَرس  ًوأ بْر ئ  ًهللا  ْذن  إ اًاب  ًطرْيا ًفيَك ون  ًفيه  خ 

ًهللاً  ْذن  إ ًاملَْوىَتًاب  ونً ًوال بَْرَصًوأ ْحي  ًفاتّقواًهللَاًوأ طيع  ْ ًمنًَربّ مك  ّنًيفًذكَلًل يةا ًاإ ْ روَنًيفًب ي وت مك  وَنًوماًتَّدخ  ًب امًتأْك  ْ ئ مك   (29)ًوأ نْب 

س
1
ً.مرضًيصيبًجدلًالإنسانً:ال برصًً.اذليًيودلًأ معىً:ال مكهً.أ شفيً:أ برئً.بعالمةً:ب أ يةًٍ:ًًًًوحضًمعن:ً

س
3
ذنًهللا.1ًًً.صفاتًس يدانًعيىسًكامًوردتًيفًال يةً: اًابإ ً.يصّورًهلمًمنًالطنيًمثلًصورةًالطريًوينفخًفيهًفيصبحًطرْيا

ً.يشفيًال معىًوال مكه.3ًًًًًًًً

ذنًهللا.2ًًًًًًًً يًاملوىتًابإ ً.ًحي 

خبارمهًابلغيبيات.2ًًًًًًًً ً.منًأ حواهلمًفيخَبًالشخصًمباًأ لكًوماًاّدخرًيفًبيتهً.اإ

س
2
 دخرًًً؟(تّدخرون)ماًاجلذرًاللغويًللكمةًً:

س
2
ذنًهللا)ماًدلةلًتكرارًكمةًً: اًللتومهًبأ لوهّيتهًً؟(ابإ ذنه.ًدفعا  .وأ نًاخللقًوالشفاءًبقدرةًهللاًواإ

س
1
ًالّطرْيً :ً"ًيفًقولًتعاىل(ًاخللق)ماًدلةلًكمةًً: ًكَهَْيئَة  ًْمنًالّطني  ًلمك  ً(ي صّور)ً"أ يّنًأ ْخل ق 

ذنًهللاويرسهلًرسولاً اًابإ بأ نهًيشفيًال معىً:ًمعجزةًاثنيةو.ًلبينًاإرسائيلًومعهًعالمةًداةلًعىلًصدقهًومعجزاتًبأ نهًيصّورًهلمًمنًالطنيًمثلًصورةًالطريًوينفخًفيهًفيصبحًطرْيا

ذنًهللا:ًمعجزةًاثلثةوال مكهًو يًاملوىتًابإ خبارمهًابلغيبياتًمنًأ حواهلمًفيخَبًالشخص:ًمعجزةًرابعةو.ًبأ نهًحي   .مباًأ لكًوماًاّدخرًيفًبيتهًابإ

ً
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ّ مْكًفاتقواًهللاًوأ طيعونً ئتمكًبأ يٍةًمنًرب ّرمًعليمكًوج  ًلمْكًبعَضًاذليًح  ًول حلَّ قااًملاًبنَيًيدّيًمنًالتوراة  َصّد   (11)وم 

س
1
قااًلرساةلًموىس.1ًًًً؟يًجاءًليؤكّدهًس يدانًعيىساذلماًً: صّد  اًملاًجاءًبهًيفًالتوراةًم  ّ دا ً.مؤي

اًعليمكًيفًرشيعةًموىسأ حّلًهل.3ًًًًًًًً حّرما ً.ًمًبعضًماًاكنًم 

ً(معجزاته)ًعالماتًشاهدةًعىلًحصةًرسالته.2ًًًًًًًً

س
3
ً.خافواًهللاًوأ طيعواًأ مريًً"فاتقواًهللاًوأ طيعون:ً"ًماًاملقصودًبقولًتعاىلً:

س
2
 ..............................ًً.اس تخرجًمنًال يةًأ سلوبًطباقً:

ئتمكً اًعليمكًيفًرشيعةًموىسوج  حّرما اًملاًجاءًبهًيفًالتوراة،ًول حّلًلمكًبعضًماًاكنًم  ّ دا قااًلرساةلًموىسًمؤي صّد  ًًً.خفافواًهللاًوأ طيعواًأ مري.ًم 

ًًً

تَقميًٌ س ْ اٌطًم  ًهذاًرص  ًفاْعب دوه  ْ ّنًهللَاًرّبًَوَربُّمك   (11)ًاإ

س
1
تَقميًٌ:ًًًوحضًمعن:ً س ْ اٌطًم  ً.الطريقًاملس تقميًاذليًلًاعوجاجًفيهً:رص 

س
3
ليهًال يةً؟ً:  .أ انًوأ نمتًسواءًيفًالعبوديّةًهلل،ًفتقوىًهللاًوعبادته،ًوالإقرارًبوحدانيتهًهوًالطريقًاملس تقميًًماًاذليًأ شارتًاإ

س
2
 .صّورًعبادةًهللاًتعاىلًابلطريقًاملس تقميًًً:الصورةًالفنيةً:

س
2
ًال سلوبًالقصيصً،ًمفاًفائدةًهذاًال سلوب؟أ كرثًالقرأ نًالكرميًمنًاس تخدامًً:

قامة يف الكرمي القرأ ن عظمة بيان.1ًًًً  . ادّلليل اإ

 .والعظة العَبة أ خذ.3ًًًً

مياين أ ثر ذات القرأ ن فقصص والتأ ّمل؛ التدبّر.2ًًًً  .وفهمه القرأ ن تدبّر عىل وتعني متأ ّملهيا، يف وتربوي اإ

ميان بيان.2ًًًً  .هللا مبوعود ويقيهنم صَبمه وقوة ال نبياء، اإ

ليكًًَنوحيه الغْيب ً أ نباءً  من ذكلًً "احلارض يف ُّبا لينتَفعً املايض؛ عَب ً - ص - النيب ذلاكرة جذب.1ًًًً  ."اإ

ً

 (11ًاإىل23ً)ًمناس بةًال ايتًمن 

 خارق يشء الكونية الّسنن مبقتض وذكل عتّيا،ًالك ََبً من بلغ قد وش يخ عاقر جعوز من "زكراي بن حيىي" ولدة قصة تعاىل ذكر ملّا

 منًأ جعب يشء ويه أ ب، غري من عيىس املس يح الس يد ميالد قصة فذكر خرقًالعادات،ًيف وأ روع أ بلغ هو مبا أ عقهبا للعادة،

 أ حد وأ نه رسالته، اإىل ليشري املعجزات، منًبه هللا أ يّده ما بذكر وأ عقبه برشيّته، عىل ليدلًّ البتول مرمي من ولدته فذكر ال ول،

ً.العادات خوارقًأ يدهيم عىل هللا أ ظهر اذلين الكرام الرسل
ً

 مالحظاتًهامة: 

 متتًالإجابةًعىلًمجيعًأ س ئةلًادلرسًأ ثناءًالرشحًوالتحليلًلكًسؤالًيفًموقعه.ً

 ًجابةًمادامتًمنطقيةًومقنعة(ًيرتكًللطالب)فهياًرأ يكًالشخيصًأ ماًال س ئةلًاليتًي طلب ً.تقبلًأ يًاإ

ً

ًانهتتًالوحدةًال وىل
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ً

ً

ً

ً

ًالوحدةًالثانية

ً(صناعةًالرسور)ً

  فّن السرور
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ًمقاةلًأ دبيةًاجامتعية
ًفّنًالرّسور

ًاللغةًالعربّية

ًالفصلًال ولًالوحدةًالثانية

 

ً:ابلاكتبًالتعريفً

 .القاهرة جامعة يف معل مرصي، ومفكر أ ديبً(1954 - 1886)أ محدًأ منيًً

خراجً وشارك ،"الثقافة" جمةلًًأ نشأ ًًً  ."الرساةل جمةل" يفًاإ

ذ اذليً "اخلاطر فْيض"وًً "الإسالمًحضى"وًً "الإسالم جفر" مؤلّفاتهً أ مهًً ً.النّص منه أ خ 

ً

ً:ّصًـالنًجــــــــــوًًّ

نسـانًأ ن ميكـن كيـف الـنّص هـذا يف أ محـدًأ مـني يبـنّيًً ا؛ لالإ الّظـروفً مـن ل الإنسـان داخـلًمـن ينبـع الرّسـور ل نًّ يكـونًسـعيدا

 .به احمليطة اخلارجيّةً

بل يذكروً ً:والرّسور الفرح حيقّق أ نًُّبا ميكن اليت والوسائل الس ّ

ً .متحّمالاًالّصعاب قوايًً يكون أ ن(1ًًً

ا بنفسه يفكر أ ّلً(3ًًً ً .العامل مركزًوك هنا كثريا

ً.العمل مثل ومفيد انفع هو مبا فراغه وقت ميلً  أ ن(2ًًً

جياّب، هو ما لكًّ حنو تفكريه يوّجه بل هوًسليّب، ما يف يفكر الرّسورًأ ّلً عن يبحثًاذلي الإنسان أ ّنًعىل يرىً  جيعل جيهتدًيفًأ ن وأ ن اإ

ا الّسعادة ً.عيشه يكدر ما يف يضّيعها ول طباعه، من طبعا

ً

ً:لدلرسًالفنيةً(السامت)ًاخلصائصً

ً.البديعًمثلًاملقابةلاس تخدامًبعضًأ لوانًً.توظيفًبعضًعنارصًالطبيعةً.اس تخدامًالكناايتً.اس تخدامًالصورًالفنية

ً
ًً:أ س ئةلًعىلًجوًالنص

س
1
دل،ًومىتًتويّفً؟:ً ً..................................................................................................................................................................................ًًًاذكرًامسًالاكتب،ًومىتًو 

س
3
ً..................................................................................................................................................................................ًً.اذكرًامسًجمةّلًأ نشأ ها،ًًوأ خرىًشاركًيفًاإخراُجا:ً

س
2
ً..................................................................................................................................................................................ًًً.اذكرًثالثةًمنًمؤلفاتًأ محدًأ مني:ً

س
2
ً..................................................................................................................................................................................ًًًذًمنهًالنص؟ماًامسًالكتابًاذليًأ خ:ً

س
1
..................................................................................................................................................................................ًًًماًاذليًبيّنهًأ محدًأ منيًيفًهذاًالنص؟:ً

ً

س
1

بلماً:ًً ً..................................................................................................................................................................................ً؟والرّسور الفرح حيقّق أ نًُّبا ميكن اليت والوسائل الس ّ
ً

 مالحظاتًهامة: 

 متتًالإجابةًعىلًمجيعًأ س ئةلًادلرسًأ ثناءًالرشحًوالتحليلًلكًسؤالًيفًموقعه.ً

 ًجابةًمادامتًمنطقيةًومقنعة(ًيرتكًللطالب)فهياًرأ يكًالشخيصًأ ماًال س ئةلًاليتًي طلب ً.تقبلًأ يًاإ
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نًًًْهً ب ًًًيس متتعً ً،الرّسورًًًعىلًًالقدرةًًًَالإنسانً ًًي منحًًأ نًًًَْبىكً ًًعمةنً ًً ــًأ ًسًجدتوً ًًاإ ــًًقل ـًـًوًيً،ًهباب ًـــ نًًْهاــ ً.كنـتًًَملًاإ

ا هاةلًا تقدّله يف يعجبينًالقمر ا، وُّباءًا تشّعًرسورا ا جًواًحول َيل ق أ وًاملرأ ة الّرجل ويعجبين ونورا ْبطة مش بعا  يترشَّبه مث والرّسور، ابلغ 

 .وُجه من ويتدفّقًجبينه، يف ويتأ لّق عينيه، يف ويلمع يفًحمّياه، فيرشق

س
1
س نااًً:ُّباءًاًًً.دائرةًمنًضوءًحتيطًجبرمًسامويً:هاةلً.وضعهاًيفًعنقه:ًتقدّلهً.ي وهب،ًوي عطى:ًي منح:ًًوحضًمعن:ً جاملاًوح 

بطةًًً حّياهًًًالنعمةًوالرسورً:الغ  ًميتل ًحىتًيفيضً:يتدفقًًًًًً.يلمع:ً(أ لق)يتأ لقًوُجهً:(حي)م 

س
3
ْنًملًًً.ًالقدرةًعىلًالرّسورًنعمةًكَبى،ًمبًيس تطيعًالإنسانًحتقيقهاً: ْنًوجدتًأ س بابهًويل قهاًاإ  .تكنيس متتعًبهًاإ

س
2
ًيل قهاًالضمةًً.الواردةًيفًالنص(ًيلقها)اضبطًحرفًالالمًيفًكمةًً:

س
2
قارنةًبنيًحالًالقمرًوحالًالإنسان،ًوً: اً:ــــــــــــرــالقمــً.ذكلحضًعقدًالاكتبًم  ًونورا اًوُّباءا ً.يعجبهًيفًتقدّلهًهاةلًتشّعًرسورا

اًابلغبطةًوالرسورً:املرأ ة/ًالرجلًًًًًًًًًً ش بعا اًم   يعجبهًاذليًيل قًجوا

س
1
 :وردًيفًالفقرةًاللكامتًالتالية،ًاس تخرجًكامتًتقارُّباًيفًاملعنًمنًالفقرةًنفسهاً:

اً:الهباء  وُجهً:امل حيّاًًيلمع،ًيرشقً:يتأ لقًًنورا

س
1
 :وحضًالصورًالفنيةًال تيةً:

ا هاةلًا تقدّله يف يعجبينًالقمر(1ً نسانًيضعًيفًعنقهًقالدهًً:ًتشّعًرسورا ً.صورًالقمرًابإ

ًيفًحميّاه(3ً اًييضءًوجهًصاحبهًًًًً:فيرشق  ً.صورًجّوًالرّسورًنورا

ًيتدفقًمنًوجهًصاحبه،ًوصورًالوجهًابلنبعًًًً:ًيتدفقًمنًوُجه(2ًً ً.صورًجّوًالرّسورًماءا

ً

طئً  عىلًالنّفسًأ كرث يعمتد فالرّسور وحصة؛ًوبنني مالاً ل ي رَسًَّ فيشرتط اخلارجيّة، يفًالّظروف كّها أ ّنًأ س بابًالرّسور يظنًّ َمنًْ ي 

 معيقةًا يشرتيًحضكةًا ليس تطيعًأ ن من ويفًالنّاس يفًالّشقاء، ينعم من ومهنم يفًالنّعمي، يشقى من ويفًالنّاس الّظروف، عىل يعمتد مّما

ان تنقصناًالوسائل، ولًمثن، وبال ال مثان، قلًّبأ ً واسعة معيقة عالية حضاكت يشرتي يس تطيعًأ ن من وفهيم كثري، وهوًمال بكًّ  جفوُّ

 .كثرية وخرياتنا مجيل،

س
1
سنًاحلالًً:النعميً:وحضًمعن:ً يبًالعيشًوح  دةً:الّشقاءًً.ط  ًوالتّعبًوالّش   ًً.الع رس 

س
3
ً.ًوحصةًوبنني مالاً ل ي رَسًَّ يشرتطً.ًكيفًيظنًالبعضًأ ّنًالرسورًيعمتدًعىلًالظروفًاخلارجيةً:

س
2
ً.الّظروف عىل يعمتد مّما عىلًالنّفسًأ كرثًًًًًعالمًيعمتدًالرسورً؟ً:

س
2
ً.صّورًالضحكةًالعميقةًبسلعةًت شرتىًًً(يشرتيًحضكةًمعيقة:ً)وحضًالصورةًالفنيةًال تيةً:

س
1
ًً.يفًالّشقاء ينعم يفًالنّعمي، يشقىً:املقابةلًً.وردًيفًالفقرةًلونًبديعي،ًاس تخرجه،ًوبنيًدللتهً:

لًًًًًًًًًًّ ً.لمتلقيلً وتقريبه وتوضيحه، املعن، توكيد يف الاكتب براعة عىل تد 

س
1
ً...................................................................................ًً.اذكرها.ًالناسًمنًحيثًالفرحًوالرسورًأ قسامً:

س
4
ً.ويس تخدمًللمقارنةًبنيًال ش ياءًلمتيزيهاًوتفضيلهاً.أ قلأ كرث،ًً.هاتًمثالاًعىلًأ سلوبًالتفضيل،ًمعلالا،ًاس تخدامهً:
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ي منه واس تفادًالفّن،ًاستمثره ُّبذا ينتفع كيف عرف مفن فّن؛ احلياة شؤون كسائر والرّسور فّن، احلياةً  مل يعرفه ملًْ وَمنًْ به، وَحظ 

 .يستمثره يعرفًأ ن

س
1
ْظوة)،ً(ًحظو)،ًانلًحظااًمنهًً:ًوحضًمعنًحظي،ًوجذرهاًومصدرهاً: ً(ح 

س
3
ً....ًفنًّ احلياة شؤون كسائر والرّسور فّن، احلياةًًًملًعّدًالاكتبًالرّسورًفناا؟ًً:

س
2
ي منه واس تفادًاستمثرهًوحضًحالًمنًعرفًالانتفاعًبفنًالرسورً؟ًًً: ً.وَحظ 

 ً

ًالرّسور يف ي تَعملًَّ جيبًأ ن درس أ ّولً نًْ قّوةًالاحامتل؛ فّن ًاإ ًالّصدر، تراه حىت ال مرًمن ابلتّافه املرء يصاب مفا اكسفً َحر َج

ً يفًصدره، تتناىجًاهلموم البرص، انكس الوجه، ذ ويه َجْفنه، وتوؤّرق مضجعه،ًوتقضُّ ، أ قوى هو ملن حدثت اإ ، لها ي لقً  مل احامتلا  ابلا

َّر ك وملًْ ا،ًمنه حت  ًالبال جفونه ملء وانم نََفسا يضَّ  .فارغًالّصدر ر 

س
1
 حزين/ًعابسً:اكسفًالوجهً.ضّيقً:حر جًالصدرً.لقميةًلً:التّافهً.الصَب:ًالاحامتلًً:ًوحضًمعنًلكًمنً:

ىلًال رضً:انك سًالبرصًًً  .متنعهًمنًالنوم:تقضًمضجعه/ًتؤرقًجفنهًًً.تبادلًال رسارًبنيًاثننيًيفًأ مرًما:تتناىجًنظرًاإ

س
3
ًلها يأ به أ ن غري من اهلموم يتخّطى صاحهبا جتعلل هناًًًًً.ذكلقّوةًالاحامتلًدلىًاملرءًجتعهلًأ قدرًعىلًجلبًالرسورًلنفسه،ًوحضًً:

س
2
 .صورًاهلمومًبأ شخاصًيتناجونًًًً:ً"تتناىجًاهلمومًيفًصدره"لفنيةًيفًوحضًالصورةًاً:

س
2
 حزينعابس،/ًًضّيقً(اكسفًالوجه/حرجًالصدر.ً)استبدلًبكًتركيبًكمةًتؤديًاملعنًنفسهً:

س
1
ًًالراحةًوالطمأ نينةًًً:فارغًالصدرًًً-:ًالعباراتًال تيةًوحضًالكنايةًيفً:

ًوقةلًالنومًالقلقًًً:ًتقضًمضجعهًًًًًًً-

 احلزنًوالعبوسًًً:ًانكسًالبرصًًًًًًً-

ً

 الرّسور خلق يف الإخفاق من كبريًوجزء حول، الرّسور ويلق عىلًاملصاعب، يتغلّب اس تطاعةًالإنسانًأ نًْ ففي هذاًكّه ومعً

ىلً ًاإ ًالواحدة الواحدة وال رسةًالواحدة يفًالّظروف نرى بدليلًأ انًّ نفسه، الفرديرجع  لّكًيشء من يلق أ نًْ يس تطيع من وال ّمة

ا، ورا ؛ لّكًيشء من يلقًاذلي أ خوه جانبه وًاإىل رس  جيادًاجلوًّ كبرية عالقة ل لشكًّ فالعاملًالشخيصًّ حزانا  منه؛ًيتنفس اذلي يفًاإ

 تكسب فاجهتدًأ نًْ العوامل؛ فنفسكًنصف نفسك؛ وهو داخيلًّ وعامل لّكًالعامل، وهو خارجًّ عامل :عامالنًاثنان ففيًادّلنيا

ا ال قّل؛ عىل النصف ذا نًًّالاحامتل، قريب كفهتا فرحجان واإ ليكًاإل ل قمية ل العامل وهو ال خر النّصف بلًاإ  مبشاعرك؛ مبروره ابلنس بةًاإ

نه، اليت فهيي هلًتلّو  ذا تقبّحه؛ أ و وجتّم   مع يتفاعل اخلارجًفالعامل للرّسور؛ مشاعرك عينيك،ًوأ رهفتًمسعك،ًوأ عددت جلوت فاإ

ا فيكون نفسك  .رسورا

س
3
 ) وحضًذكلً( الظروف اإىل وليس الفرد اإىل يعود الرسور صناعة يف الإخفاقً:

ً(منًنفسًال رسةًونفسًالظروف)ً. حزان يشء لكًّ من يلق اذلي أ خوه جانبه واإىل ، رسورااًًيشء لك من يلق أ ن يس تطيع من نرى

س
2
ً(نفسك) ادلاخيل العاملًوًًًًًً(العامل لكًّ) اخلارج لعاملاً . به الإخفاق أ و الرسور صناعة عىل يساعدان عامالن ادلنيا يفً:

س
2
نًّ . علّلً:  . وتقبحه العامل جتّمل من يه النفس ل نًًّ. العامل كسب من أ مه ) النفس ( ادلاخيل العامل كسب اإ

س
1
ً.صورًالنفسًمبزيانًرحجتًكفتهًًً(:ًقريبًالاحامتل كفهتا فرحجان:ً)الصورةًالفنيةً:
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انًًّ  اكملصباح املظمل مفهنم ؛ًالإضاءةًعىلًالقدرة يف الكهرابء مصابيح اختالف الرّسور َخلْق عىل القدرة يف يتلفون النّاس لرنى اإ

ًْ .احلفالت مكصباح الهائةل القدرة ذوًومهنم النوم، مكصباح بقَْدر امل يضء ومهنم احملرتق، ا به واس تعض مصباحكًاإنًضعف، غرّي   مصباحا

 ً.وللنّاس لنفسكًينري قوايًا

س
1
نًَضع فً"ًوحضًدلةلًعبارةًً:  ً. الرسور أ س باب عن ويبحث النفس ية حياته من املرء يغري أ ن رضورة عىلً"فغرّيًمصباحكًاإ

س
3
ًمنًليس تطيعًخلقًأ يًنوعًمنًالرسورًابملصباحًاحملرتقصورًًًاحملرتق اكملصباح املظمل مفهنم(1ًً:وحضًالصورةًالفنيةًيفً:

ًصورًمنًفيهًقليلًمنًالرسورًبضوءًاملصباحًاخلافتًليالًاًًالنوم مكصباح بقَْدر امل يضء ومهنم(3ًًًًًً

 احلفالتصورًمنًيس تطيعًخلقًالرسورًمصباحااًينريًيفًً مكصباحًاحلفالتًالهائةل القدرة ذوًومهنم(2ًًًًًً

س
2
ً(كهرب/نورً/هول)ًً(كهرابءً/ينري/ًالهائةل:ًً)لغويًلللكامتًالتاليةماًاجلذرًالً:

ً

 والنّجوم والقمر الشمس وك نًّ العامل،ًمركز ك هّنا حىّتً نفسه، يف الإنسان تفكري وكرثة ال فق، احلزنًضيق منًأ مّهًأ س باب ولعلًًّ

لقت كّها والّرخاء والّسعادة وال ّمة وال هنار والبحار  وعالقة نفسه يف التّفكري ويدمي نفسه، مبقياس املسائل لكًّ يقيس فهو لشخصه؛ًخ 

ناّم املركز،ًليست نفسه ل نًّ نفسه؛ وفق العامل جيري مفحالًأ ن واحلزن؛ البؤس يسبب - ريب غري من -وهذا ُّبا، العامل نقطةً يه واإ

نًْ العظمي، احمليط عىل صغرية ًًَالفس يح، العامل ونظرًاإىل أ فقه، وّسع هو فاإ ،ًأ و ونس  اًشعر نفسهًأ حياانا  تثقل اليت ال عباء بأ نًّ كثريا

ً.فشيئاا شيئاا وحتلَّلْتً فشيئاا، شيئاا خفّْتًًقد نفسه ُّبا اليتًت ثقل والقيود اكههل،

س
1
ًشكًّ:ًريبًً.امحللًالثقيل:مفردهاًعبءً:ال عباءًً.الفضاء:ًال فقً:وحضًمعنًلكًمنً:

س
3
 ُّبا العامل وعالقة نفسه يف الإنسان تفكري كرثةوًًال فق ضيقًً ًالفقرة يف وردا للحزن س ببني اذكرً:

س
2
 .صورًنفسهًمبركزًالعاملًًًً"العاملًًمركز ك هّنا حىّتً نفسه، يف الإنسان تفكري كرثة:ً"ًالصورةًالفنيةًيفًقولً:

ً.صورًأ عباءًالنفسًابلقيودًًًً".نفسه ُّبا اليتًت ثقل القيود"ًًًًًً

س
2
ًالكونًاذليًتعيشًفيهًأ وًيضيق"ًمقوةلًميخائيلًن عميةًًارشحً:  "عىلًقْدرًماًتتّسعًانفذتكًأ وًتضيقًيتّسع 

ذا ً الإنسان امتكل اإ ا وأ فقاا منفتحة وبصرية واعياا عقالا اًرحبا، حول من العامل سريى واسعا  فشيئاا، شيئاا وتتحلّل فتخّفًأ عباؤهًومهومه واسعا

ذا أ ّما ل يفكّرًومل نفسه عىل الإنسان انغلق اإ  أ فقه ومدىًالإنسان رؤية فبقدر .وتؤّرقه مهومه منه وستمتكّن لنفسه أ سريااً سيبقى ذاته يف اإ

ً.تشقيه أ و احلياة ستسعده

س
1
 .منًأ س بابًضيقًالإنسانًانغالقهًعىلًنفسه،ًاذكرًأ برزًمظاهرًهذاًالانغالقً:

 ويدمي نفسه، مبقياس املسائل لكًّ يقيس فهو...ًوالبحار والنّجوم والقمر الشمس وك نًّ العامل،ًمركز ك هّنا حىّتً نفسه، يف الإنسان تفكري كرثة

 .ُّبا العامل وعالقة نفسه يف التّفكري

س
1
ً.ال خرين مع عالقته يف تفكريه حمور وجعلها بذاته اهامتمهًًنًيفًنفسهًحىتًك هناًمركزًالعاملكرثةًتفكريًالإنساً(1ً:ًوحضًدلةلً:

ًً.حتمَّهلًفوقًطاقتهًًًًًًتثقلًاكههل(3ًًًً

ً
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 يف اس تغرق هو فاإن فيه، التفكريًيطيل ما زمنه من جيد ل ل نه بنفسه؛ ضيقاا فراغااًأ شّدمه النّاس يفًأ ّنًأ كرث الّسبب هو وهذاً

ً.النفس نس يان وذّلة والعمل، الفكرًذّلةً :مزدوجة ذّلة ذكل من ل اكن حول، ما يف وفكّر معهل،

س
1
دهً:ًاس تخرجًمنًالنصًماًيتوافقًوقولًالشاعرً: بابًوالفراغًواجل  ّنًالش ّ ًمفسدهًًًْاإ  .ًمفسدٌةًللمرءًأ يُّ

ّنًأ كرث ً.فهيا التفكريًيطيل ما زمنه من جيد ل ل نه بنفسه؛ ضيقاا فراغااًأ شّدمه النّاس اإ

س
3
ًأ كرثمهًفراغاًاًًًمنًأ شّدًالناسًضيقااًبنفسه؟ًً:

س
2
ًفيه التفكريًيطيل ما زمنه من جيد ل ل نهً.أ شدمهًضيقااًبنفسهعلل؛ًأ كرثًالنّاسًفراغااًً:

س
2
ًالن نس يان وذّلة والعمل، الفكرًذّلة:ًمزدوجة ذّلة ل اكن وفكّر معهل يف اس تغرق ذااًإًًكيفًحيققًالعملًالسعادةًلالإنسان؟ً:

نًْ يشاء؛ كام فيرّص فه تفكريه؛ زمام عىل املرء يقبض الرّسورًأ ن فنًّ دروس من ولعلًًّ ْقب ض ملوضوع تعرضًهو فاإ  يناقش ك نًْ - م 

ل - الغضب اإىل يؤّدي ما يف صديقهًأ و رشيكه جيادل أ و احملزنة، ال مور من أ مر يف أ رسته  ساّرة أ خرى مسأ ةل وأ اثر تفكريه، انحية حوَّ

 ً.الّشطرجن بيادق تنقل كام تفكريك وانقلًْ غريه، يف فتلكّمًْ منًأ مر تضايْقت فاإن احملزنة؛ ال وىلًمسأ لته ُّبا ينىس

س
1
الك ه، :ال مر وزمام .به ي شدًُّ خيطً:ز مام:ًوحضًمعنًلكًمنً: قبضًًً.ال سايسًّ وعنرصه قوامه :أ ي م   مزجعًيثريًالغضبً:م 

اً:الشطرجنًً.جنديًالشطرجن.ًمفردهاًبيدقً:بيادقًًًً ً.لعبةًتلعبًعىلًرقعةًذاتًأ ربعًوس تنيًمربعا

س
3
ذاًتعّرضًملوضوعًمقبض؟ماًاذليًجيبًأ نًيفعهلًالإنسانًً:  . ساّرة أ خرى مسأ ةل ويثري...ً والهبجة الفرح حنو يوّجهًتفكريهًًاإ

س
2
نًً.بنيًذكل.ًعىلًالإنسانًأ ْنًيوّجهًتفكريهًحنوًالفرحًوالهبجةً:  .فيرّصفهًكامًيشاءًتفكريه زمام عىل املرء قَبَضً اإ

س
2
ً...صورًنقلًالتفكريًمنًمسأ ةلًل خرىًكنقلًالبيادقًً".ًالّشطرجن بيادق تنقل كام تفكريك وانقلًْ:"الصورةًالفنيةً:

اًأ ّلً هذه ومنً نة، فاحلياة قميهتا؛ فوق احلياة تقّدر ادّلروسًأ يضا  عىل جتمع ول اس تطعت، ما وافرحًاس تطعت، ما اخلري فامعل هّي 

ً.الواحد للرشًّ واحد أ مل احلياةًهذه يف فيكفي بوقوعه؛ ال مل مثًّ الرّش، بتوقّع ال مل نفسك

س
1
ث قد اليت السيّئة ابل شاء يفكّر أ لًّ الإنسان عىل جيب . علّلً:  . حتد 

ذاً  ...يّسء أ مرًٍ حبدوث تفكّر ل ذلكل ، مّرتني فستتأ لّم الرشًّ هذا حدث مثًّ ، الرشًّ حدوث توقعت اإ

س
3
ً.الصاحلًلل خرة العمل عن زائل ونعمي رغد عيش من فهيا مبا ادلنيا احلياة تلهمك لً"فالًتغّرنمكًاحلياةًادّلنيا"ً:ًفرسًقولًتعاىلً:

ّنة، فاحلياة قميهتا؛ فوق احلياة تقدر أ ّلً"ًً اس تخرجًماًيقارُّباًيفًاملعنًمنًالنص ًً"اس تطعت ما اخلري فامعل هي 

لًكراكٍبًاس تظلًحتتًجشرةًمثًراحًوتركها(:ً"ص)انقشًقولًالرسولً  "مايلًوماًلدّلنيا،ًماًأ انًيفًادّلنياًاإ

مناًالاسرتاحةًاملؤقتهًحالًالإنسانًيف ً.ادلنيا،ًكحالًالراكبًاذليًليقصدًالاس تقرارًحتتًهذهًالشجرة،ًواإ

ا، حىت يتشاعر يزال ل فالرجل الفنّانون، يفعهل ما ولتفعلً  اكتباا، يصري حىت خطيباا،ًويتاكتبًيصري حىت ويتخاطب يكونًشاعرا

اًالتَّطبُّعيكونً حىّتً للحياة، الابتسام و والرّسور الفرح فتصنَّع ً.طبعا

س
1
 .ال صيةلًالصفة:الّطبعًً(ماًهوًمكتسبًوليسًصفةًأ صلية)ًالتظاهر:التطبّعً:وحضًمعنًلكًمنً:

س
3
اًيكونًالتَّطبُّع حىّتً للحياة، والابتسام والرّسور الفرح بتصنَّعكيفًجيعلًاملرءًالرّسورًعادة؟ًًً: ً.طبعا

 انهتتًالوحدةًالثانية
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ً

ً

ًالوحدةًالثالثة

ً(الّصداقةيفًأ دبً)ً

 قلباه  واحّر
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ًقصيدة
ًقَلْبــــــاهً  واَحــــرًّ

ًاللغةًالعربية

ًالفصلًال ولًالوحدةًالثالثة

 

ً:ابلشاعرًالتعريفً

 العربًّ ال دب مفاخر أ حد احلكمي،ًالك نْدّي،الّشاعر الكويفًّ اجلعفيًّ احلسني بن أ محد)ه354 - 303)املتنيّبً أ بوًالطّيب 

 ْندة( تسمى حمةل يف الكوفة يف ودل لهيا وً )ك   .نسبته اإ

 من متكّناا وأ كرثمه العرب،ًشعراء أ عظم من واكن حلب، يف احلَْمداينًّ ادّلوةل س يف بالط يف عطاء وأ كرثها حياته أ ايم أ فضلًعاش 

ً.العربّية شعراء من لغريه ت تَحًمثلها مل سامية ماكنة ومفرداهتا،ول بقواعدها وأ علمهم العربّية اللّغة

ً

ً:النصًجوً

 ًّعالقةًاملتنيبًبس يفًادلوةلًامحلداين:ً

به، ابلعطف وخّصه والرعاية، احلظوةًعنده فنال العرّب، القائد يف طموحه فيه ووجد احلَْمدايّن، ادّلوةل بس يف املتنيّبً اتّصلً  وقرَّ

ً.العرب الشعر عيون من قصائد يف املتنيب مفدحه

 ً(:موضوعها)مناس بةًالقصيدةً

ً.الواشني عىلًسامعهًأ قوال ادلوةل س يفًاملتنيب باتًعً

ودعاهً معاملته، يفًعادلاً يكون ادلوةلًأ ن اإىلًس يف وطلب امل س تعطف، امل س تجدي حديث ل امل عاتب، امل حبًًّحبديث وخاطبهً 

ّلً ما ادّلوةل لس يف عتابه هنايهتاًأ نًّ يف وأ كّد ل، بعهوده الوفاء اإىل ً.الشعر نظم يف فائقة براعة القصيدة هذه يف املتنيّبً وأ ظهر ووّد،ًحمبّة هوًاإ

ً

ً

 لزمة  :مالحظاتًهامةًوم 

قّررًاحلفظ       ً(لًي شرتطًالرتتيبًولًي شرتطًالتشكيلً)ً(.واحّرًقلباه)شعريةًمنًقصيدةًًمثانيةًأ بياتحيفظًالطالبًً:م 

 دارةًاملناجهكامً).ًمتتًالإجابةًعىلًمجيعًأ س ئةلًادلرسًأ ثناءًالرشحًوالتحليلًلكًسؤالًيفًموقعه ً(وردتًمنًاإ

 ًجابةًمادامتًمنطقيةًومقنعة(ًيرتكًللطالب)أ ماًال س ئةلًاليتًي طلبًفهياًرأ يكًالشخيص ً.وتقبلًأ يًاإ

ً

ً

ً

ً

ً
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ـــــْنً قَلْبــــــاهً  واَحــــرًًَّ.١ مَّ ــــَشـًً قَلْب ــــهً  م  سمـــي َوَمـــــنًًًًْــمً ــــب  ًسًَ َوَحايل جب  نــــَده   مً قَــــع 

س
1
ب ًً.ًًًحرارةًولهيب:ًحرًًّ.حرفًنداءًللندبة:ًواًوحضًمعنً:ً ًمرض:ًَسقَمً ًًًًًًابرد:ًش َ

س
3
 .صّورًاحلزنًيفًقلبهًبنارًحترقً:ً(ًـــاهً ـبــًقَلًْ واَحــــرًَّ)يفًًالصورةًالفنيّةوحضً:ً

س
2
 .يقصدًس يفًادلوةلًً(:وحايلًعندهًَسقَمً )منًاملقصودًبقولًالشاعرً:

س
2
تابًس يفًادلوةل،ًوخفرًالشاعرًبنفسه(ًالعتاب)ًًلهذهًالقصيدة؟رضًالشعريًماًالغً:  .ع 

س
1
 ً.هذاًاجلفاء نتيجة قلبه وأ حرًّ به أ ملًّ َسقَم ومن قلبه، وبرود ادّلوةل س يف جفاء منًً؟ًًيفًهذاالبيتًمّمًيشكوًالشاعرً:

س
1
 يقابهلًبقلبًابردًوعدمًاهامتمس يفًادلوةلعليل،ًًوًبأ نًقلبهًحيرتقًحبااًبهًوجسمهًفعالمًعاتبه؟:عتابًالشاعرًلس يفًادلوةلًجليااًظهر:

س
4
ً :ً)وحضًالكنايةًيفًقولً:  .ابملتنيّبً ادلوةل س يف اهامتم قةّلً عن كنايةًً(:قلب هًش ب 

س
2
ظهارًاحلزنًوالتفّجعًً:ماًال سلوبًالإنشايئًاذليًاس تخدمهًالشاعرً:  .أ سلوبًنداءًندبة،ًوغرضهًاإ

س
9
برازًاملعنًوتوضيحهوغرضهًً(ش ب ً×ًًحرًّ)ًً.الطباقاس تخرجًمنًالبيتًمثالاًعىلًً:  .اإ

س
11
 .عاطفةًال ملًوالتحرّسًًًًماًالعاطفةًالبارزةًيفًالبيت؟ً:

س
11
ًالكرسة)ًًًً.ماًحتتهًخطاضبطًً: ً(.الفتحة:ًسقَم(ً)ش ب 

ً.عليلًاجلسم؛ًلفسادًاعتقادهًبًبسببًالكمًالوشاةخمتّلًاحلالً واحّرًقليبًواحرتاقهًحبًاًمبنًقلبهًابردًلًحيفلًب،ًولًي قبلًعيّل،ًوأ ان:ًالرشح

ً

بًا أ َكتّ ـمً  يل ماً.٢ ــــبًَّ َوتَـــــــّدعيًًًَجَســــــــــــــدي بَرى قَدًْ ح  ً ح  يف   ال َممً  الـّدْولـةً  س َ

س
1
خفاءًحيّبًً:أ كمتًًّ:ًوحضًمعنً: ً.تزمع:ً(دعو)ًتّدعيًً.أ ضعف/ًأ وهن/ًأ هزل:ًبرىً(مبالغةًيفًالكامتن)أ ابلغًيفًاإ

س
3
ً.تلكّف أ و متلّق فيه ليس صادق الّشاعر حبًًّ.وازنًالشاعرًبنيًحبّهًلس يفًادلوةلًوحبًال خرينًلًوحضًذكلً:

 .متلكّف وابطنه صادق ظاهره ال خرين حبًًًًًًًًًًّ

س
2
ًيفًعتابهًلس يفًادلوةلً: ؤّداب  ظهارًمدىًحبهًً.وحضًذكل.ًبداًالشاعرًلبقااًم   ليتجنّبًالمتلّقًكامًيّدعيًغريهوهوًاكمتًل،ًًابإ

س
2
برازًاملعنًوتوضيحهً(تّدعي×ًأ كمتًّ)ًًًً.اس تخرجًمنًالبيتًمثالاًعىلًالطباقً: ً.وغرضهًاإ

س
1
ىلًمعن(ًماًيلًأ كمّتًحباًا:ًالاس تفهام)ًًماًال سلوبًالإنشايئًاذليًاس تخدمهًالشاعرًيفًالبيت؟ً: ً.(التعجب)ًوخرجًاإ

ليه وغرييًيمتلقون حببّه، المتلّق ل جتنّب ل، اكمت وأ ان جسمي أ حنلًَ قد ادلوةل لس يف حيب:ًالرشح  .ويتلكّفونه حبهبم، اإ

ً

نًًْ.٣ نـــــــا كـــــانًَ اإ َمع  ــــــبً  جَيْ ً فَلَْيَتًأ نـــّـاًًًل ــــغ ــــــــــــــّرت هً  ح  ّب  ًالـــــــح  ــــــقَْدر  مً  ب   نَْقتَـــــــــــــــس 

س
1
ً.مقدار:ًقْدرً.للمتين:ًليتًً(ومجعهاًغ رر)وُجهًً:ّرتهـغ ًً:وحضًمعنً:

س
3
 .عىلًس يفًادلوةلًً(:لغّرته)يفًكمةً(ًالهاء)عالمًيعودًالضمريًً:

س
2
 .المتينًويفيدًالتحرسًماًال سلوبًالإنشايئًاذليًاس تخدمهًالشاعر؟ً:

س
2
ً(قْدرًالسكون)ًً(:ًقـدر)اضبطًحرفًادلالًيفًكمةًً:

ْنًاكنًجيمعينًوغريي:ًالرشح ًحّبًس يفًادلوةلًفليتناًنقتسمًأ فضالًوعطاايهًمبقدارًذكلًاحلّبًحىتًأ كونًأ وفرًنصيبااًاإ
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ّلًً.٤ً عاَملَتـي فــــــــــــــي ايًأ عَدَلًالنّاسًاإ صامً ًًًم   َواحلمََكً  اخلَْصمً  َوأ نَتً فيَكًاخل 

س
1
صوم)امل نازعً:اخلَصمً ً.الزناعًواجلدال:ًاخلصامًً:وحضًمعنً: ً.ايضالق:ًاحلمَكً.(مجعهاًخ 

س
3
ًس يفًادلوةلًامحلداينًًًمنًاخملاطبًيفًالبيت؟ً:

س
2
لًأ ّنًهذاًالعدلًلًيشملًالشاعرًًًًمبًوصفهًاملتنيب؟ً: ً.بأ نهًأ عدلًالناسًيفًمعامةلًال خرين،ًاإ

س
3
جيابيةًمحلهاًالبيت؟ً:  .العدلًيفًمعامةلًالناسًًاس تخلصًقميةًاإ

س
2
ًً.ابخلصمًوالقايضصورًس يفًادلوةلًًًًًً:الصورةًالفنيةً:

س
2
ً.ويفيدًالاس تعطاف.ًالنداءًماًال سلوبًاللغويًاذليًاس تخدمهًالشاعر؟ًً:

س
1
برازًاملعنًوتوضيحه(:احلمك×اخلصمً)ًً.اس تخرجًمنًالبيتًمثالاًعىلًالطباقً: ً.وغرضهًاإ

س
1
صومًًًً؟(خصم)ماًمجعًكمةًً: ًًخ 

ّلً الناس أ عدل أ نت:ًالرشح ذا اإ ً.نفسك اإىل أ خامصك فأ ان غريك، اإىل أ حامكك ل مكل ل نك وحكي، خصمي وأ نت خصايمًوفيك يشملين؛ ل عدكل فاإن عاملتين اإ

 

هاً.٥ً نْـــــــكًَ نَــــَظراٍتً أ عـــيذ  قـــَـةًاصــــ م  هً  فمين الّشْحمًَ حتَسبًَ أ نًًًًًْاد   َوَرمً  حْشم 

س
1
هاً:ًوحضًمعنً: ً(مجعهاًأ ورام):ورمً(مجعهاًحشوم):الشحمً.تظنًّ:ًحتسبًً.أ حفظهاًوأ حّصهنا:ًأ عيذ 

س
3
ً.اعتدادهًبنفسهًً.اذكرها.ًيدلًهذاًالبيتًعىلًصفةًابملتنيبً:

س
2
برازًاملعنًوتوضيحهً(ورم×ًحشمً)ًً.اس تخرجًمنًالبيتًمثالاًعىلًالطباقً: ًً.وغرضهًاإ

س
2
ًاستسمنتًذاًورمًً:ًهذاًالبيتًيتوافقًمعًمضمونًاملثلً:

س
1
ًعًوًذًً؟(أ عيذها)ًماًاجلذرًاللغويًللكمةً:ً

ا، الورم حتسب وأ ن عليه، هو ما خبالف الِشء ترى أ ن الّصادقة نظراتك أ عيذ:ًالرشح قم حيسب مكن فتكونًحشما ًً.وقوة مسنا والورم حصة، السَّ

ً

ـــــــــــــــــــر ه ادّلنـــْـيـا أ يخ انْت فاعً  َوماً.٦ ذاًًًب ناظ  نْـــــَدهً  اْســــتََوْتً اإ نْــــــوارً  ع  مَلً  ال  ًَوالظُّ

س
1
ذاًملًميزّيًالإنسانًالبصريًبنيًالنورًوالظلمةًفأ يًنفعًلًببرصه؟ً.وحضها.ًهذاًالبيتًتضّمنًحكةً: ًًاإ

س
3
 ومْكًمنًفؤاٍدًكفيفًالبرصًًومْكًمنًكفيفًبصريًالفؤادً:هذاًالبيتًينسجمًمعًقولًأ بًالعتاهيةً:

س
2
ً.ال ش ياءحقائقًًهريتً(البصرية).ًي ريًالإنسانًظاهرًال ش ياء(البرص)ًًً:فّرقًابملعنًبنيً:

س
2
مَلً ×ً وارً ال نْـ)ً.اس تخرجًمنًالبيتًمثالاًعىلًالطباقً: برازًاملعنًوتوضيحهً(الظُّ  .وغرضهًاإ

س
1
ًوماًانتفاعًأ يخًادلنياً:الاس تفهامً؟ال سلوبًالإنشايئًاذليًاس تخدمهًماً:

س
1
ًًًًً.النفيًًً:ًالس تفهاملماًالغرضًالبالغيًً:

س
4
ً:ال نوارًً:اس توىًً:ادلنياًًماًاجلذرًاللغويًلللكامت؟ً:

ذاًملًي مزّيًالإنسانًالبصريًبنيًالنورًوالظلمةًفأ ّيًنفعًٍلًببرصه؟:ًالرشح ًاإ

ً
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َعــــــْتًًًًأ َدبــــــــــي اإىل نََظَرًال مْعى اذلي أ انً.٧ً امتــــي َوأ مْسَ مً  َمـــــــــنًْ َك  ًمَصَ  به 

س
1
يان:ًال معىً:ًوحضًمعنً: يًومع  ْ ً.فقدانًحاسةًالّسمع:ًمصمً.قصائدي:ًكاميتً.فاقدًالبرص،ًومجعهاًمع 

س
3
 .اعتدادًالشاعرًبنفسهًً.اذكرها.ًصفةًيفًاملتنيبًهذاًالبيتًيدلًعىلً:

س
2
برازًاملعنًوتوضيحهً(مصم×ًأ مسعتً(ً)أ معى×ًنظر)ًً.اس تخرجًمنًالبيتًمثالاًعىلًالطباقً:  .ًوغرضهًاإ

س
2
ً.لبيانًحتققًمعناهاًوثبوتهًً؟(نظَر،ًأ مسعت)ملاذاًعَّبًالشاعرًابلفعلًاملايضً:

س
1
 .كنايةًعنًقوةًتأ ثريًشعرهًً(وأ مسعتًكاميتًمنًبهًمصم)وحضًالكنايةًيفًً:

س
1
ًالفخرًًًماًالعاطفةًالبارزةًيفًالبيت؟ً:

س
4
ً.شعرهًوأ ّنًشعرهًسائرًيفًال فاقًومشهورًقوةًًًماًدلةلًالبيتًالسابق؟ً:

ليه تنظر أ فال أ دب، اإىل ال معى ينظرًاذلي أ ان:ًالرشح ً(شعرهًسائرًيفًال فاقًومشهور)أ قول؟ً ما تفهمًأ فال مسيع، وأ نت ، ال صًّ كاميت وأ مسعت مبرص؟ وأ نت اإ

ً

ْلءًَ أ اَنمً ً.٨ً ــــــــفوين م  هــــــــــا ج  ًًًًَعْنًشـوار د  ًاخلَلْق  مً  َجــــــــــــــّراها َويَْســـــهَر   َوْيتَص 

س
1
ًمجعًشاردةًويهًقصائدًسائرةًت روىًبكًماكنًًً:الشواردًًًًً.أ يًساكنًالقلبًخاليااًمنًالغّمًوالهواجس:ملءًجفوينً:ًوحضًمعنً:

س
3
ً.اعتدادًالشاعرًبنفسهًً.اذكرها.ًصفةًيفًاملتنيبًهذاًالبيتًيدلًعىلً:

س
2
راحة عن كنايةًًً(أ انمًملَءًجفوين)الكنايةًيفًوحضًً: ً.والاطمئنان الفكر، اإ

س
2
تعابًفكرهًبنيًسببًنومًاملتنيبًمطمئنااًمرَتحًالفكر؟ً: ً.ل نهًيدركًقصائدهًمىتًشاءًبسهوةلًمنًغريًاإ

س
1
ًًًًً(.اللكامت)يعودًعىلًًًًًالضمريًيفًشواردهاعالمًيعودًً:

س
1
برازًاملعنًوتوضيحهً(يسهر×ًأ انم)ًً.الطباقاس تخرجًمنًالبيتًمثالاًعىلًً: ًً.وغرضهًاإ

س
4
ًالفخرًًًماًالعاطفةًالواردةًيفًالبيت؟ً:

تعاب غري من بسهوةلًشئت مىت أ دركها ل ين الشعر قصائد عن الفكر مرَتح مطمئناا أ ي جفوين؛ ملء أ انم:ًالرشح  ويتعبون ل جلها يسهرون فاإهنم الشعراء من غريي أ ما فكر، اإ

 .مبانهيا وجودة معانهيا، دقيقًيف ويتنازعون

ً

ـــــــــــــــزًُّ َمنًْ ايً.٩ ْجــــــــــــــدان ناًًًـــــــــــه مًْن فـار قًَ عَلَْيناًأ نًْ يَع  ًَّ و   َعـــَدمً  بَعــــَدمكًْ يشءًٍ لك 

س
1
زًًّ:ًوحضًمعنً: ّقً:ًيع  ً.لًقميةًل:ًعدمً ًً.لكًيشءًجندهًأ وًندركه:ًو جدان ناً.يصع بًويش 

س
3
ًيفًعتابهًلس يفًادلوةلً: ؤّداب   .ليس تطيعًالافرتاقًعنًس يفًادلوةل،ًولًأ حدًميكنًأ نًيلفهًً.وحضًذكل.ًبداًالشاعرًلبقااًم 

س
2
 ويفيدًالاس تعطاف.ًالنداءًًً؟ماًال سلوبًاللغويًاذليًاس تخدمهًالشاعرً:

س
2
 .عاطفةًاحلبًًًًًماًالعاطفةًالبارزةًيفًالبيت؟ً:

س
1
برازًاملعنًوتوضيحه)عدم×ًو جداننا)ًًًً.مثالاًعىلًالطباقاس تخرجًمنًالبيتًً: ً.ًوغرضهًاإ

ًفراقهم،ًلّكًيشءًوجدانهًبعدمكًعدماا،ًيعينًليلفمكًأ حد،ًولًيكونًلناًمنمكًبدلش تّدًعليناًايمنًًي:ًالرشح

ً
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ًْ أ ْخلَقَــــــــنا اكنًَ ماً.١٠ًً نمك  ــً م  ً لَوًًًًْــــــــَتكر َمـــــــــــةًٍبـ ً أ ْمــأ نَّ ــــــــن ــَرمك  انأ م م   ًًأ َممً  ـر 

س
1
يثار،ًالإحسان:ًتَكر َمةًًٍ.أ جدران:ً(خلق)أ ْخلَقَناًً:وحضًمعنً:  .قريب :أ َمم ً  .الَّب،ًالإ

س
3
جيابيةً: ً.احرتامًالصديقًً.اس تخلصًمنًالبيتًقميةًاإ

س
2
ً.وًيبادلًاحملّبةأ نًيكرمهًوحيرتمهًًًًماًاذليًيمتناهًالشاعر؟ً:

طًحتتهفّرقًيفً  :املعنًبنيًماًخ 

ًْ أ ْخلَقَــــنا اكنًَ ماً:قالًاملتنيب نمك  ــً م  ً  لَوًًًًْــتَكر َمـــــــــــةًٍبـ ًأ ْمـمَك  ــــــــن أ نَّ انأ مـ م  ً(أ جدرانً)ًًًأ َممً  ـــر 

ًلـــــــعمريًًلنئًً:قالًالبحرتي ًمبـعزلً ًًًثوبًالتّغزلًًأ خلقت  ًعنًعنيًالغيور  ً(أ بليت ً)ًًًوأ صبْحت 

ً.لوًكنمتًحتبّونناًكامًحنبمّك،ًلكنمتًأ كرممتوان؛ًل نناًأ هٌلًللتكرمة:ًالرشح

ً

ً

نًًْ.١١ًً ان قالًَ ما كــــاَنًرَسّمك  ً اإ ــــــــــد  ـــ ـــامفَــًًًحــــــاس  ذاًأ ْرضــــــــــامك  ًأ لَمً جلـ   ــْرحًٍاإ

س
1
ليهًالنعمة:ًاحلاسدًً:وحضًمعنً: ًقبلمتًبهًً:(ريض)أ رضامكًً.منًمتّنًأ نًتتحولًاإ

س
3
ً.عاتبهًعىلًسامعهًالكمًالوشاةًفيهًًظهرًعتابًس يفًادلوةلًجلياا،ًعالمًعاتبه؟ً:

س
2
ًأ مل×ًرّسمكًًً.اس تخرجًمثالًعىلًالطباقًمنًالبيتً:

س
2
ً.س يكمتًأ ملهًويتحمهّلًًماًموقفًاملتنيبًمنًرسورًس يفًادلوةلًبقولًاحلاسدين؟ً:

س
1
ذاً)ًوحضًالكنايةًيفًً: ً.حبّهًالشديدًلس يفًادلوةلًًً(أ رضامكًأ ملمفاًجلرحًاإ

اا،ًل نًرضاانًيفًرضامك:ًالرشح اًيرضيمكًلًجندًلًأ مل رمتًبقولًحاسدانًوطعنهًفيناًفقدًرضيناًبذكلًل نًجرحا ْنًرس  ً.اإ

ً

ً

ّنًاملَعار َفًًًًًَمعـــــــــــــــــر فَةًٌ ذاكًَ َرَعْيت ـــــــمًْ لَوًْ َوبَْينَــــــناً.١٢ ً يف اإ ــــــــىأ ْهل  َممً  الهنُّ  ذ 

س
1
يّةمفردهاً:ًالهّنيىًً:وحضًمعنً: ً.،ًويهًالعهدمفردهاًذّمةً:ًذممً ًًًًًًًً،ًويهًالعقلالهنُّ

س
3
جيابيةًمنًالبيتً: ًاحرتامًالعهودًً.اس تخلصًقميةًاإ

س
2
ًاملتنيبًوس يفًادلوةلًًًيفًبيننا؟(ًان)عالمًيعودًالضمريًً:

س
2
ًاملعرفةًًًماًاذليًجيمعًبنيًاملتنيبًوس يفًادلوةل؟ً:

س
1
 .يضيعوهنا ل وذمم عهود العقول أ هل عند املعارفًً.ًوحضها.هذاًالبيتًتضمنًحكةًً:

س
1
ً.دلةلًعىلًأ نًس يفًادلوةلًمنًأ حصابًالعقولًالنرّيةًالراحجةًًًً(:أ هلًالهنيى)ًماًدلةلًالرتكيبًً:

ْنًملًجيمعناًاحلّبًفقدً:ًالرشح  .مجعتناًاملعرفة،ًوأ هلًالعقولًالراحجةًيراعونًحّقًاملعرفة،ًويهًعهودًلًي ضيّعوهنااإ

ً

ً
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مكًْ َعْيـــــباا لَـنا تَْطل بونًَ مكً.١٣ًًً ز   َوالَكــــــــَرمً  تَــــــأ ت ونًَ ما ـْكَره ًهللاـَويَـــــــــًًًفي عــــج 

س
1
ً(ماضهياًأ جعز.)تقدرونًعليهًل:ًي عجزمكً.تفيدًالتكثريً:مكًاخلَبيةًً:وحضًمعنً:

س
3
ً.اعتدادًالشاعرًبنفسهًهذاًالبيتًيدلًعىلًصفةًاتصفًُّباًاملتنيب؟ًاذكرهاً:

س
2
يصالهاًلس يفًادلوةل؟ً: جيادًعيبًفيهًًماًالفكرةًاليتًأ رادًاملتنيبًاإ ً.اس تحاةلًاإ

ً.الكرام وعند هللا عند مكروهًتفعلونه اذلي وهذا وجوده، فيعجزمك به تعيبوننا عيبا بنا تلحقوا أ ن تطلبون:ًالرشح
ً

ق هً  عندي الّـذي الغَامم لَْيَتًً.١٤ًً لــــ ي زيل ه نًًًًَّصواع  مَيً  نًَْمــ ىاإ ًادّل  ْنَده   ع 

س
1
مَيً ًًً،ًويهًالسحابمفردهاًغاَممة:ًالغََمامًً:وحضًمعنً:  .املطرًيطولًيفًسكون،ويهًًمفردهاًدميةً:ادّل 

س
3
ىلًاحلاسدينًًًالشاعرً؟ًاذليًيمتناهماذاًً: ًً.يمتنًأ نًينتقلًال ذىًاذليًيصيبهًمنًس يفًادلوةلًاإ

س
2
ً.كنايةًعنًس يفًادلوةلًًً:الغََمام(1ًً:قولًوحضًالكنايةًيفً:

ً.لشاعركنايةًعنًأ ذىًس يفًادلوةلًًلًًالصواعقً(3ًًًًً

ً.غريهلكنايةًعنًعطاءًس يفًادلوةلًًًً:ادّلمي(2ًًًًً

س
2
ً.سحابابًلادلوةل س يف الّشاعر صّورًً:الغاممًليت(1ًًيفًالصورةًالفنيةوحضًً:

يذاء صّورً:ًاذليًعنديًصواعقه(3ًًًًً ً. صواعقابل ادلوةل س يف اإ

ا غريه اإىل ادلوةل س يف عطااي صّورًً:منًعندهًادّلمي(2ًًًًً ً.ماطرة غيوما

س
1
ً.ًالمتينًويفيدًالتحرسًً؟سلوبًاللغويًاذليًاس تخدمهًالشاعرماًالً ً:

ً.الفريقان فينتصف الَبًّ ذكل عنده من اإىل ال ذى ذكل يزيل)ورضاه بّره(مطره غريي ويصيبً)وخسطه أ ذاه(صواعقه تصيبين واذلي الغامم يش به اذلي املمدوح ليت:ًالرشح

ً

ً الــــ ُّبا لًُّتَْستَـــــق ــــ لًًًًَمْرَحةَلًٍ لكًَّ يَقتَــــــــــضيين أ رىًالنّوىً.١٥ًًً مس  ًالرُّ  َوّخاَدة 

س
1
تَقلًًّمسافةًيقطعهاًاملسافر:ًمرحةلًً.ي طالبينًويلكّفينً:يقتضيينً.الب عدً:النّوىًًًً:وحضًمعنً: ًًترحتلً:تَس ْ

ًًًالوخذ،ًوهوًرضبًمنًالسريًالرسيعالإبلًاليتًتسريًمفردهاًالواخذة،ًويهًً:الوّخاذةًًًًًً

ًًًًًً ً مس  ً.الإبلًرسيعرضبًمنًمفردهاًرسوم،ًويهًالناقةًاليتًتسريًالّرس مي،ًوالّرس ميًً:الرُّ

س
3
ً.التعريضًابلرحيلًًماًالطريقةًاليتًاس تخدهماًالشاعرًيفًعتابًس يفًادلوةل؟ً:

س
2
 :فّرقًيفًاملعنًبنيًماًخ طًحتتهً:

ً  ُّبا تَْستَـق ـلًُّ لًَمْرَحةَلًٍ لكًَّ يَقتَــضيين النّوىأ رىًًًً مس  ًالرُّ ً(الب عدً)ًًالـَوّخاَدة 

ًًًً  (المتر،ًبذرهتا نواة ويه نواة، مجع)ًً.دلابتهًالنّوىتزوجتًأ سامءًبنتًأ بًبكرًالزبريًبنًالعوام،ًواكنتًتدقُّ

س
2
ً.عىلًاملرحةلًًً:يفًُّبا(ًالهاء)عالمًيعودًالضمريًً:

س
1
ًهتديدًالشاعرًابلرحيلًعنًس يفًادلوةلًأ رىًالنوىًيقتضيينًلكًمرحةل(1ًماًدلةلًقولًً:

ً  ُّبا تَْستَـق ـلًُّ ل(3ًًًً مس  ًالرُّ ظهارًشدةًعتابهًًالـَوّخاَدة  لهياًبرحيهلًملناطقًبعيدةاإ ً.لًتس تطيعًالناقةًالرسيعةًالوصولًاإ
ً.لشّدةًأ هوالها تطيقها ول منالها، لبعد املرسعة، الإبل بقطعها تقوم ل مرحةل لكًّ قطع عنمك البعد يلكفين أ ي:الرشح
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١٦ً.ًًْ ا تََرْكــــــــنًَ لنَئ  رْيا َ ن نا َعـــنًْ ُض  ثَنًّلَيَـًًًَميام  ْعــــــهت  مًْ ملَــــــنًْ ـــْحد   نََدمً  َودَّ

س
1
اًً:وحضًمعنً: ريا ً.أ سفً:نَدمً.مفردهاًممينة،ًُجةًالميني:ًميامنًً.جبلًعىلًمينيًقاصدًمرصًمنًالشام:ًُض 

س
3
ايهس يفًادلوةل،ًلرحيلًاملتنيبًومفارقتهًًًمنًاذليًسيندمًوماًالسببً؟ً: ً.اإ

س
2
ً.للوخادةًالّرمسًًً؟(تََرْكن)عالمًيعودًالضمريًيفًً:

ًمرص،ً:ًالرشح فارقيتًهلمًًوّدعهتمًلَيحدثّنًملناإنًقصدت  ً(فراقه يشريًبذكلًاإىلًس يفًادلوةلًأ نهًيندمًعىل)ندمًوأ سفًعىلًم 

ً

ذاًتََرّحـــــلَْتًً.١٧ًًًً ــــــــفار قَه مًْ ل أ نًًًًًَْدرواـقًَ َوقَد قَْومًٍ عنًْ اإ لونًَ تـ  ً  فالـــــــّراح   مه 

س
1
ا:ًتََرّحلًً:وحضًمعنً: ْكرها ً.رَحلًم 

س
3
ً.ًيكرموهًعىلًالّر مًمنًقدرهتمًعىلًذكلل هنمًملًًًعلل؛ًجلوءًالشاعرًاإىلًالّرحيل؟ً:

س
2
ً(حىّتًلًيذمهًيفًرحيهل.ً)قادرًعىلًثنيهًعنًالرحيلًوملًيفعلًل نهًملًمحّلًالشاعرًمسؤوليّةًرحيهلًلس يفًادلوةل؟ً:

س
2
ً؟ً: ًًًًماًدلةلًعبارةًفالّراحلونًمه 

ذاًرحلَتًعنًقوٍمًومهًقادرونًعىلًاإرضائكً:ًالرشح ً.فهمًالراحلونًعنك،ًي شريًاإىلًعذرهًيفًفراقهم(ًلكهنمًلًيريدونًذكل)اإ

 

الدً ً.١٨ً ًالب  ـــــهً  لًَصديَقً َماكنًٌ شـــــــــرُّ ب ً ما َورَشًًًًًُّب  مً  ما الإنسـانً  يَكس   يَص 

س
1
مً ًً.امسًتفضيلًمبعنًأ سوأً :ًرشًًًّ:وحضًمعنً: ًمجعهاًأ انيسًًّ:(أ نس)الإنسانًً.يعيبً:(وص)يَص 

س
3
 .لصاحهبا واملذّمة العيبًجتلب اليت تكل ال عامل وأ قبح فيه، صديق ل ماكن البالد أ سوأ ًًً.ًًوحضها.ًالبيتًتضمنًحكةً:

س
2
ًالتعريضًابلرحيلًًدلوةلس يفًاعتابًماًال سلوبًاملس تخدمًًلً:

نًّ:ًالرشح  .واملذّمة العيبًلصاحبه جيلب ما ال عامل ورشًّ صديق، فيه يوجد ل ماكن البالد رشًّ اإ

ً

ــــتاب كًَ هـــــــــــــــذاًً.١٩ً ّلًأ نّــــــهً  ع  ــــــقَـــــــــةًٌ اإ ًً قـــدًًًًًم  رَّ َنًًادلُّ  ّ ّلًًأ نّــــــــــهً ُض  مً  اإ  َك 

س
1
قةً.اللومً:العتابً:وحضًمعنً: ّنًً.حمّبة:ً(ومق)م  ّره)اللؤلؤً:ًادلرًًّ.احتوى:ًُض  مًً(.مفردهاًد  ًكامتً:ك 

س
3
 ونظمه لفظه حلسن ابدّلر قصيدته يف الكم من نظمه ما الّشاعر صّورًًًًً:الصورةًالفنيّةوحضًً:

س
2
دًًّلس يفًادلوةل؟كيفًاكنًعتابًولومًاملتنيبًً: ًحمبةًوًو 

س
2
 العتابًهديّةًال حبابًً:ًهذاًالبيتًيتضمنًمعنًاملقوةلً:

ّدً؛ًل نًالعتابًجيريًبنيًاحملبنّيً:ًالرشح لًأ نّهًحمبّةًوو  ليكًاإ سنًنظمهًولفظهًاإلًأ نهًكامت(ًويبقىًالوّدًماًبقيًالعتاب)هذاًاذليًأ َتكًمنًالشعرًعتابًميّنًاإ ً.وهوًدّرًيعينًح 

ً

ً

ً

ًًانهتتًالوحدة
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ً

ً

ًالوحدةًالرابعة

ً(الثقافةًالصحية)ً

 احلساسّية
ً
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ًمقاةلًعلمية
ًاحلساس ّية

ًاللغةًالعربّية

ًالفصلًال ولًالوحدةًالرابعة

 

ً:ابلاكتبًالتعريفً

 ال مينّية ال حامض حتلُّل تكنولوجيا يف ادّلكتوراه عىل حاصل مرصيًّ عامل ، معّوض نرص. 

 الثّانويّة اللنب ملنتجات احليويّة التّكنولوجيا.1ًً:أ برزًمؤلفاته. 

ً.النّص هذا أ خذ ومنه .ال مراض من والوقاية الغذاء.3ًًًً

ً

ً:النصًجـــــــــــــــوً

 ًىلًأ خر،ًومنًاحلساس يّة ًل س بابًختتلفًمنًفردًاإ مرضًمنًأ مراضًالعرصًالشائعةًاليتًي عاينًمهناًمالينيًال شخاضًس نوايا

ىلًأ خر  .ماكنًاإ

 ًأ مهًأ س بابًاحلساس يّة:ً 

 .بعضًال طعمة.2ًً.ًموادًالتنظيف.3ًًً.ًًغبارًالطلع.1ًً

 أ مهًأ عراضهاًتظهرًعىل 

 .اجلهازينًالهضميًوالتنفس.2ًً.اجليوبًال نفية.3ًًًً.اجلدل.1ًً

 طرقًالوقايةًمهنا:ً 

ً.املرتفعةالتقليلًمنًالتعّرضًللَبدًودرجاتًاحلرارةً.3ًً.جتنبًال طعمةًاليتًتسبهبا.1ًً

ً

 :املقاةلًخصائصً

 (بسببًاحلقائقًالعلميةً)ًقةلًالصورًالفنيةً.2ً .ًًًالعقل خماطبة.2ًً .احلقائق اإىل الاستناد.3ًً .العلمّية املصطلحات اس تخدامً.1

ً

ً

 لزمة  :مالحظاتًهامةًوم 

 دارةًاملناجهكامًوردتً).ًمتتًالإجابةًعىلًمجيعًأ س ئةلًادلرسًأ ثناءًالرشحًوالتحليلًلكًسؤالًيفًموقعه ً(منًاإ

 ًجابةًمادامتًمنطقيةًومقنعة(ًيرتكًللطالب)أ ماًال س ئةلًاليتًي طلبًفهياًرأ يكًالشخيص ً.وتقبلًأ يًاإ

ً

ً
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 يف وخاّصة معّينة، موامسًَ يف طوتنشًًَ، ش ىّتً أ س باب ولها ، ال طفال عند س ياّم ول الّشائعة العرص أ مراض من مرض احلساس ّيةًً

ً. الّطلع غبارًفيه يكرث اذلي الّربيع مومس ويف ، الَبد مومس هناية

س
1
ً.خمتلفة : ش ىّتًً ً.خصوصا : س ياّم ل ً) منترش (:ش يع)شائعةً:ًوحضًمعن:ً

س
3
ًً. الّطلع غبارًفيه.....ً الّشائعة العرص أ مراض من مرض احلساس ّيةًًً.ًماًاملقصودًابحلساس يّة:ً

س
2
ً.الطلع غبار فيه يكرث ل نّهًً.الربيع يف احلساس يّة تنشط.ًعلل:ً

س
2
ً(الفتحة)ًـطتنـشًًَ(تنـشـط)اضبطًحرفًالشنيًيفً:ً

 

 شعر أ و التّجميل، موادًّ أ و ، الّطلعًغبار: مثل ، غريبة ماّدة نتيجة اخملتلفة اجلسم أ نسجة يف حيدث طبيعيًّ غري تفاعل واحلساس ّيةًً

نْسلني احليويًًّاملضادًّ مثل ال دوية بعض أ و ، الّساّمة املوادًّ أ و ، احليواانت ّيارات عوادم عن النّاجت ادّلخان عن فضالًا ، الب   ودخان ، الس ّ

تائر ابلك تب املكتّظة الغ رف داخل الفراش يف تعيش صغرية اكئناٍتًًوعن ، الّسجائر  داخل اإىل تصل ويهً، واملالبس والّسجاد والس ّ

ّيج ، احلقن أ و اللمس أ و وال نف الفم طريق عن اجلسم لهيا،ًوصلت اليت فهت  ً اإىل ذكل فيؤّدي اإ  النّس يج يف تؤثّر دفاعّية مضاّدة أ جسام تودلُّ

عريات املصاب ً. احلساس ّية ل عراض املسبّبة احمليطةًادّلمويّة والشُّ

ًس
1
ًًً تؤثرًحبّدة : هتيّجًًاملزدمحة (:كظظ)ًاملكتّظةً:وحضًمعن:ً

ًمتاكمةلًمنًخالايًمنًنفسًاملنشأ ،ًحتملًوظيفةًحمّددة،ًاكلنس يجًالطاليئًمجموعة وهو ، نس يج مفردها : اجلسم أ نسجةًًً

عرياتًًً ا دقيقة قنوات يه : ادّلموية الشُّ ً.حولها اخلالاي بتغذية الصغرية الغذائية للمواد تسمح،ًتش بهًالشعرًجدا

س
3
ً(2ًً(2ًًًًًًًًًًًً(3ًًًًًًًًً(1ًًً.أ س بابًاحلساس يّةاذكرًأ ربعةً:ً

س
2
 احلساس ّيةًل عراض...ًالفم طريق عن اجلسم داخل اإىل احلساس ّية مسببات تصلً ًًاجلسم؟ داخل يف احلساس يّة حتدث كيف:ً

س
2
ً. احلقن أ و اللمس أ و ال نف أ و الفم طرق عنً؟ جسم اإىل اس يّةسحًلا اتمسبّب تنتقل كيف:

س
1
لهيا وصلت اليت املناطق هتيّج؟ الإنسان جسم اإىل املوادًّ تكل انتقال عن ينشأ ً ماذا:ً ً. احلساس ّية ل عراض املسبّبة...ًً اإ

ً

ً

 وحساس يّة(ًالقصيبًّ الّربْو)الّصدرًحساس ّية تشمل التّنفّس،اليت اجلهاز اجلدل،وحساس ّية حساس ّية عّدة؛ًمهنا أ نواعًٌ وللحساس ّيةًً

 والّرئتني،ًوقد ال نفيّة اجليوب اإىل رئيس بشك أ بواغ ها تتّجه النّوم غ رفًوسائد يف الف طراّيت من عدد وجود علمّيا ثبت ال نف،ًوقد

ً.املريض جسم مناعة نقص حاةل يف خطورة ال مر ويزداد ، العيونًيف الهتاابت ت سبّب

س
1
ًمفردهاًبْوغ،ًويهًخليةًتاكثرًلجنس:ًال بواغًًً.هتيُّجات : (لـهـب)الهتاابتًً:وحضًمعن:ً

ً الهوائّية القصبات يف تضيُّق يسبّب مرض : القصيب الّربوًًً.ال نفيًعَبًحفاتًخاصةفراغاتًمليئةًابلهواءًتتصلًابلتجويفً : ال نفيّة اجليوبً

س
3
 التنفّسًّ اجلهاز حساس ّية .3ًًً.اجلدل حساس ّية.1ًًًً.احلساس يّة أ نواعماً:ً

س
2
 ال نف حساس ّية.3ًً(القصيبًّ الّربوًْ ( الصدر حساس ّية.1ًً:التنفّسًّ اجلهاز حساس يّة تشمل:ً

س
2
ً(الضمة)ًطرايتـالـفً ًً(الـفطرايت)الفاءًاضبطًحرفً:ً

س
1
ً.................................................................................................................................................ًماذاًتسببًالفطرايتًاملوجودةًيفًوسائدًغرفًالنوم؟:ً

ً
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 ، أ س بوعيّا اجلّيدة واملطهّرات التّنظيفًموادًّ واس تعامل ، متقاربة فرتات عىل النّوم وسائد بتغيري الف طراّيت تكل من الوقاية وميكنًً

 الّشمس ل شّعة الغ رف حمتوايت وتعريض للمنازل، املس متّرة ادّلامئة الهّتوية ورضورة الوسائد، يف الّصناعيًّ من بدلًا الّطبيعيًّ القطن واس تعامل

جرة تكديس جتنُّب عىل عالوة ، اجلراثمي من ل خر،ًلتعقميها وقتًمن  من ل هّنا ، فهيا ال حذية ترك وجتنُّب ، أ ماكهناًخارج ابملالبس النّوم ح 

ً.تنفُّسهًأ ثناء يف النّائ يس تنشقها اليت التلّوث مصادر أ مهًّ

س
1
 بعض فوق بعضها ال ش ياء جعل: تكديسًًًً امحلاية : الوقايةًً:وحضًمعن:ً

س
3
ق:ً ر   .غرفًالنومًوسائد يف املتواجدة الفطراّيت من الوقاية ط 

.ً............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

.ً............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ً

س
2
 .اجلراثمي من لتعقميهاً.ل خر وقت من الشمس ل شّعة الغرف حمتوايت تعريضجيبًعلل؛ً:ً

س
2
ً .تنفّسه أ ثناء النائ يس تنشقها اليت التلّوث مصادر أ مه من ل هناًًًً.خارجًأ ماكهناً ال حذية ترك جتنُّبعلل؛:ً

ً

 ل الإنسان يتناولها اليت الغذائّية الَبوتيناتًمن نوع فأ يًّ ؛ الغذاء من معنّيً نوع حْنو الإنسان حساس ّية أ يضا احلساس ّية أ نواع ومنًً

ضم أ نًْ من ب د ّلً ، ال معاء اإىل وصول قبل هي  ذا أ ّما ، املهضومة غري الَبوتينات لهذه ال معاء امتصاص صع بًواإ  أ حياان ال معاء اس تطاعت اإ

نًّ ، بصعوبة الَبوتينات هذه امتصاص  تتكّون وعندها ، غريبة أ جسام أ هّنا عىلًمعها اجلسم تعامل يف تك ن احلاةل هذه يف اخلطورة فاإ

ضاّدة أ جسام نًّ القول وي مكن ، احلساس ّية بأ مراض ت عرف كمييائّيةًتفاعالت ذكل عن فينت ج ، لها تتصّدى م   هو احلساس ّية من النّوع هذا اإ

ث كمييائّيةًمعارك  اليت امل ضاّدة ال جسام وبني ، هضمًغري من وأ نسجته اجلسم خالاي اإىل الوصول يف ينجح غذايئًّ بروتني أ يًّ بني حتد 

 . ل التّصّدي جيب ً اذلي الغريبًالَبوتني هذا من محلايهتا ؛ اجلسم أ نسجة من تتكّون

س
1
سً:وحضًمعن:ً س : الغذايئًّ التّحسُّ  .بصعوبة الَبوتينات أ معاؤه فهيا ،متتّصً الطعام أ نواع من نوع حنو الإنسان حتسُّ

 . غريب جسم لوجود اس تجابة البالزما خالاي من ت فرز بروتينيّة موادًّ عن عبارة : املضاّدة ال جسامًًً

س
3
 صعوبةًامتصاصهاًً؟ ال معاء اإىل وصولها قبل لَبوتيناتل اجلسم هضم عدم عىل املرتتّبة النتيجة ما:ً

س
2
ذاً:ً ًالَبوتينات؟ هذه امتصاص ال معاء اس تطاعتماذاًحيدثًاإ

ً.... لها تتصّدى مضاّدة أ جسام تتكّون وعندها غريبة أ جسام أ هّنا عىلاًهم اجلسم يتعاملً

س
2
 ...املضاّدة ال جسام وبني ، ... بروتني أ ي بني حتدث كمييائيّة معارك:ًوحضًالصورةًالفنية:ً

 .املعركة هذهًيوضان جيشني املضادة وال جسام الغذايئ الَبوتني وصور معركة، احلساس ية الاكتب صورً

ً

نسان احلساس ّية ال غذية بعض ت سبّب وقدًً ّزْيء في عدًّ ، اللنب مثل لالإ  ، منه احلساس ّية حدوث عنًمسؤولًا اللنب يف الَبوتني ج 

ث وقد كّر من حتد  سهال مغص الانتفاخ ويصاحب املعدة، يف انتفاخا يسبّب اذلي ) الالكتوز ( اللنب س  ل من وجزية فرتة بعد واإ  ، تناو 

ً. والّسمك البيض ال شخاص بعض دلى احلساس ّية ت سبّبًاليت ال خرى ال غذية ومن

س
1
 .السمك ، البيض ، اللنبًًً .للحساس يّة املسبّبة ال غذية اذكرًبعض:ً

س
3
زيءً ؟ اللنب يف احلساس يّة حدوث عن املسؤول هو من:ً  . الَبوتني ج 

س
2
سهال ومغص املعدة يف انتفاخً؟الالكتوز اللنب سكّر بسبب الناجتة احلساس يّة أ عراض ماً:  . واإ
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 أ عراض وتظهر ، الّشمس أ شّعةًعن فضالًا املنخفضة أ و العالية احلرارة درجات مثل ، احلساس ّية ت سبّب قد طبيعّية عوامل ومثّةًً

 اليت ابل كزميا املعروف اجلدليًّ الّطفح أ و الّربْويّة ال زمات أ و الّرحش أ و العطسًأ و البطن يف امل كّرر واملغص والإسهال ابلقيء هنا احلساس ّية

ضاًاجلسم أ نسجة أ كرث أ ّما . اجلسم من خمتلفة مناطق يف وانتفاخات أ ورام تظهر وقد ، ال طفال بنيًانتشارها يكرث  ابحلساس ّية لالإصابة تعرُّ

ً. التّنفُّسًّ واجلهازًالهضمي، اجلهاز : للجهازين اخملاطّية وال غش ية اجلدل أ نسجة فهيي

س
1
 . والإفراز الهضم يف املس تخدمة ابلظهارة مغّطاة داخيل أ دمي من معظمها تبطينات : اخملاطيّة ال غش يةًهناك : مثّةً:وحضًمعن:ً

س
3
 الشمس أ شّعة .3ًً.واملنخفضة العالية احلرارة درجات.1ًًً. احلساس يّة تسبّب  اليت الطبيعيّة العواملاذكرً:ً

س
2
ً...العطس أ و املتكّرر واملغص والإسهال القيءً.الطبيعيّة العوامل عن الناجتة احلساس يّة أ عراض اذكر:ً

س
2
ضا ال كرث الفئة يه من:ً  . ال طفالً ؟ ) ال كزميا ( اجلدليًّ للطفح تعرُّ

س
1
ً. التنفسًًّو الهضميًّ اجلهاز : للجهازين اخملاطّية وال نسجة اجلدل أ نسجةً؟ ابحلساس يّة لالإصابة تعّرضا اجلسم أ نسجة أ كرث يه ما:ً

ً

ىلًادّلراسات بعض أ شارت وقد ، املعمورة أ حناء مجيع يف البرش من املاليني احلساس ّية وتصيبًً  للوقاية أ ساس يّا دوراًا للمرأ ة أ نًّ اإ

 من لل ب اجليينًّ الرّتكيب من تأ ثرياًا أ شدًّ لل م اجليينًّ الرتكيب ل نًّ ؛ خاّصً حنوًًٍعىل التّنفّسًّ اجلهاز وحساس ّية ، عام حنوًٍ عىل ادّلاء هذا من

 به املصابون واخلالت ال خوالًاكن كاّم املرض ُّبذا الإصابة نس بة وتزداد . احلساس ّية بأ مراض لالإصابة للمولود الوراثًًّالاس تعداد حيث

 من أ كرث الفتيات تصيب الّصدر حساس ّية من الّشديدة ابل نواع الإصابةًنس بة أ نًّ ادّلراسات بعض وأ كّدت ، والعّمات ال عامم من أ كرث

 . الفتيان

س
1
  املرض : (دوي)ادّلاءًًاملبنيةًأ وًاملسكونة ال رض : املعمورةًً .أ حناء : أ رجاءًً:وحضًمعن:ً

 ً. حًّ اكئن لكًّ حيملها اليت الوراثّية املعلومات مجموعة : اجليينًّ الرّتكيبًًًً

س
3
 . خاص بشك التنفسًّ اجلهاز وحساس يّة عام، حنوًٍ عىل احلساس يّة من للوقاية أ سايسًّ دور للمرأ ة . علل:ً

 . احلساس ّية مراضأ ًب لالإصابةًللمولود الوراثًّ الاس تعداد حيث من لل ب اجليينًّ الرتكيب من تأ ثرياًا أ شدًّ لالمًّ اجليينًّ الرتكيب ل نًًّ

س
2
 .املعمورة أ رجاء مجيع يف البرش من املاليني تصيب ل هناً.العرص أ مراض من مرض احلساس يّةًعلل؛:ً

س
2
صابة نس بة تزداد مىت:ً ذاً؟ ابحلساس يّة الّطفل اإ  . والعّمات ال عامم من أ كرث به املصابون واخلالت ال خوال اكن اإ

س
1
 ً.به يصاب من لكًّ عىل ل خطارهً. احلساس يّة مبرض الاس هتانة جيوز ل . علّل:ً

ا ويرتك .فرد لكًّ عن احلساس ّية تسبّب اليت ال طعمة جتنّبً انقش ادلواء، يه وامحلية ادلاء، بيت املعدة :يقال  .للّطالب أ يضا

ًً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًانهتتًالوحدة
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ً

ً

ًالوحدةًاخلامسة

ً(وأ نتًاحلبًايًأ ردن)ً

سأكتب 

 يا وطين  عنك 
ً

ً
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ًالشعرًاحلر
ًسأ كتبًعنكًايًوطين

ًاللغةًالعربّية

ًالفصلًال ولًالوحدةًاخلامسة

 

ً:ابلاكتبًالتعريف

 دل ، التّل فضيل محمود ربد يف و   1940 عام اإ

 ًّتوّلها اليت املناصب أ مه: 

ً. ال ردنيني الك تّاب رابطة عضو.2ًً.الثّقافة وزارة يف عام أ مني.3ًً.الكويت يف ال ردنّية الّسفارة يف مستشار.1ً

 الّشعريّة منًدواوينه: 

ً.الانتظار جدار .2ًً.ًال يت للغد نداء .3ًً.ًوالاغرتاب الّصمت أ غنيات .1

ً .النّص هذا أ خذ ومنه ، والّطوفان الليل رشاع .1ًًً.ًالّطريق هامش.2ً

ً

ً:النصًجـــــــــــــــوً

 ْشق علّل؛  . به واعزتازه لل ردنًّ الّشاعر ع 

نسان احرتامه يؤكّد ، ممتزّيً دْويلًّ حضور من لل ردنًّ ملا.1ً ً. لالإ

جنازات من الإنساينًّ للمجمتع ال ردنًّ قّدمه ما بسبب.3ً  . اجملالت خمتلف يف اإ

 ًماًيهًمناس بةًالقصيدةً؟ 

 .هتفارق ل كروحهًمعه وهو داخهل يعيش ال ردنًّ أ نًّ ويؤكّد ، ال ردنًّالوطنً عن اغرتابه أ اّيم اإىل الّشاعر يشريً

 ؟ الوطن طبيعة يف الّشاعر جيد ماذا 

ليه يطمنئًّ اذلي املزنل فهيا جيدً  ً. اإ

ً

 

ً

 لزمة  :مالحظاتًهامةًوم 

قّررًاحلفظ       ً(ي شرتطًالرتتيبًولًي شرتطًالتشكيلً)ً.عرشةًأ سطرًمتتاليةحيفظًالطالبً:ًم 

 دارةًاملناجه).ًمتتًالإجابةًعىلًمجيعًأ س ئةلًادلرسًأ ثناءًالرشحًوالتحليلًلكًسؤالًيفًموقعه ً(كامًوردتًمنًاإ

 ًجابةًمادامتًمنطقيةًومقنعة(ًللطالبيرتكً)أ ماًال س ئةلًاليتًي طلبًفهياًرأ يكًالشخيص ً.وتقبلًأ يًاإ

ً

ً

ً
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ًً(1ً)ً

 

ًوطين اي عنكًَ سأ كتب

 الّزمنً  رحةلًَ تسك نً  للّشوقً  لوَحة وأ رمسً 

ل ها راية وأ رفَعً  ًأ مح  ّب   وحتمل ين للح 

ًَّ سأ كت بً   أ هوى ما لك 

لو وما  الَوَطنً  اإىل حَيْ

ًالب رْشى أ نّكًَ سأ ْذك رً 

ًُّ ً  ولك  ًللبرََشً  اخلرْيّ

َّام فأ يت ًهتَفَْتً ك 
اللً   تطل ب ين الّشوقً  ّظ 

َّام وأ يت راع كًَ امتّدْتً ك   ت عانقيَن يكًْ ذ 

ًَّ بشْوقًٍ نيَن مث   حتض 

َّام سأ يت ابكًَ ك  هْرً  هنََضْتًر   تسأ ل ين الطُّ

عاّع ً يف سأ يت ً ش  ًوالقََمرً  والّظلامءً  الّشْمس 

عً  ىب سأ ْرج   طْوعاا للرُّ

لً   شْوقاا غ ْربيَت وأ مْح 

 وامل َحنً  وال ْوجاع ً ال اّيمً  ر ْحةَلًَ وأ طوي

ًتَْدعو حالاَم سأ يت

ًبالًخيٍلً

ًولًطرٍيً

فنً  ًولًس 

 ولْتَْبَقً ك ْنَتً عزيزا

ًوطين اي ال اّيم َمدى

ً

*******************************ً

س
1
 ...والعودةًللوطنًكامًانداه للشوق لوحة ويرمس عنه س يكتبًًً.اذكرًمظاهرًشوقًالشاعرًلوطنه:ً

س
3
ًًُّ...ًالب رْشى أ نّكًَ سأ ْذك رً ًًأ ينًوردًهذا؟ً.ًمعًقةّلًمواردهًبدلًاخلريًال ردن:ً ً  ولك   .للبرََشً اخلرْيّ

س
2
 ،ًاس تقبالًالالجئنيال منًوال مانً،ًكرامةًاملواطنً،ًادلميوقراطّيةًًً.اذكرًثالثًصورًمنًهذاًاخلريًيفًوقتناًاحلارض:ً

س
2
 سفينة ول طريًٍ ول خيلًٍ بال سأ رجعً(تلبيةًنداءًالوطنلًتقفًالعوائقًأ مامً:ً)كيفًعَّبًعنًمعن:ً

س
1
 .ابلوطن وتعلّقه شوقه شّدة يدلًعىلًًًًًعالمًيدلًذكل؟:ً

س
1
ًًوأ طويًرحةلًال ايمًوال وجاعًواحملنً.اس تخرجًماًيدلًعىلًأ نًالوطنًابعثًللرسورًوخمففًأ مله:ً

ًرشحًاملقطعًال ول

 اكن حني وطنه اإىل شوقه عن الّشاعر يعَّبً

ا  قصيدة كتابة اإىل شوقه فيدفعه عنه، بعيدا

 مجيةل لوحة القصيدة هذه وصّور وطنه،ًيف

 اذلي الوطن اإىل يبعهثا عبارات من فهيا مبا

ًحلًّ أ يامنًوجدانه يسكن  حبّه راية ويرفع .

ليه، وانامتئه حنينه عن تعبرياًا لل ردنًّ  اإ

 عباراتًمن ببدله يليق ما لكًّ ويكتب

 اخلري بدل ال ردنًّ أ نًّ الّشاعر ويذكر مجيةل،

 الب رشى فهو حيتاجه، من لكًّ والعطاء

 عندما وطنه دعوة الشاعر ويليّبًًوال مل،

ا ، هناراًا أ و ليال ال وقات لك يف يناديه،  مشسا

 مدفوعاا فيأ يت غربته،ًأ وجاع ليهنيَيً ظلمة، أ و

ليه، وشوقه الغايل وطنه اإىل ابنقياده  جمتازاًا اإ

ا، وبراًا حبراًا املاديّة العوائق لك  هناية ويف وجوا

 .والعّزة ابلبقاء لوطنه الّشاعر يدعو املقطع

 

ًمعاين

ً.ماًارتفعًمنًال رضً:الّرىب

ـَحن ّدةً:الـم  ً.البالءًوالش 

ً

ً:اجلذرًاللغوي

ًشًعًعً:شعاع

ًمًدًدً:امتّدت
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س
4
ً.تقهّلً وس يةل وجود نفي مع متحققة وطنه عودتهًاإىل مبعن النفي، تأ كيدً(سفن ول طري ول خيل بال) يف ل تكرار من الغرض ما:ً

س
2
جنازهاًيفًالقريبً(سأ يت،ًسأ جعلسأ ذكر،)ماًالغرضًمنًاس تخدامًالسني:ً  .السنيًتدلًعىلًاملس تقبلًالقريب،ًمبعنًحتققًاإ

س
9
 النبيةل القمي من وغريهاًوالانامتء والتضحية والوفاء والفداء والفخر احلبًًًّ(راية)ماًالقميًالوطنيةًالساميةًاليتًحتملهاًكمةً:ً

س
11
ىب)ماًمفردًلكًمنً:ً ْحنة)ً(رابية أ و َربَوة)ًًً(امل حن)،ً(ًر   (م 

س
11
 (بشائر)،ً(ًب رش)ًًً(ب شارة)،ً(ًب رشى)ماًمجعًكمةً:ً

س
13
ً.لوطنهًابلبقاءًوالعزةًعىلًمدىًال ايمً.ابدّلعاءًًًمبًأ هنيىًالشاعرًمقطعهًالشعري؟:ً

 

س
12
 .لوحدةًمجيةل،ًدفعهًشوقهًلكتابهتا(ًالقصيدةًاليتًكتهبا)الكمه صّورً(الّزمن رحةل تسكن للّشوق لوحة أ رمس)الصورًالفنيّة:ً

ً.شوقهًلوطنهًظاللاًتالزمهًوصورًالظاللًأ شخاصااًتناديه صّورً(تطلبين الّشوق ظالل هتفت كاّم أ يتس)ًًً

نساان الوطن صّورًً(تعانقين يك ذراعك امتّدت كاّم أ يتس)ًًً  . يعانقه يك يديه ميدًّ اإ

ابك هنضت كاّم سأ يت)ًًً ًً.اجلبالًيفًوطنهًأ شخاصااًتسأ لًالعودة صّورً (تسأ لين الّطهر ر 

 

س
12
ىلًالوطنًبعدًأ نًأ تعبتهًالغربةًً(واحملن وال وجاع ال اّيم رحةل أ طويًو)ًماًدلةلً:ً ً.دلةلًعىلًقرارًالعودةًاإ

 دلةلًعىلًعودةًالشاعرًلوطنهًيفًلكًالظروفً(والقََمرً  الشمسًوالّظلامءً سأ يتًيفًشعاعً)ًًًً

تبادلًبني عىل دلةلًً(وحتملين أ محلها للحبًّ راية أ رفع)ًًً ًالشاعرًووطنهًأ نًحّبًالوطنًم 

ً

س
11
 .الشوقًلوطنهًًًماًالعاطفةًالظاهرةًيفًال بيات؟:ً

س
11
 .العالية مبزنلته والافتخار الوطن حبًًّ(وطين اي ال اّيم ولْتَْبَقًَمدى ك ْنَتً عزيزا)ماًالعاطفةًيفً:ً

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً(3ً)ً

 

واكًَ أ هوى ل فيكًَ سأ بقى ى س   مدا

 القََدرً  حلْظة حىّتً فيكًَ وأ حيا

ّ كًَ منًْ سأ ْجَعلً  ذا ت راب  الّصْدرً  َخْفقَةًَ تَساىم اإ

لً  كًَ يف وأ ْغس  ياه  دً  ما م  ْهرً  قَْسَوةًَ ي َبّد   ادلَّ

جً  كًَ منًْ وأ نْس  ً  ما َربيع  دّل  َ ْمرً  َُّبَجةًَ ي   الع 

اب أ كونً  ولْست ً ْغرت   م 

ذا  ادّلنيا يف طّوفْت ً اإ

لْيكًَ وع ْدت ً  شْوقًٍ يف اإ

ٍبًّ دودًَ ل وح   ل ح 

ا اللّيلً  رايح ً يف سأ يت عصارا  اإ

ا الفْجرً  نس ميً  يف وأ يت  أ حالما

 ذايت يف املْزروعً  العاملً  فأ نْتًَ

 أ ان وأ نَتً

 اخلَََبً  ب شاَرةً  وأ نَتً

نًُّ اي احل بًُّ وأ نَْتً  أ رد 

ً أ نَْتً ْجدانً  الّطيف  َور ال فاكرً  يف والو   والصُّ

*******************************ً

ً

س
1
 (أ نتًأ ان)وطنه،ًويهًحاةلًالتحامًوامزتاجً يف حتيا الّشاعر ذاتًًعنًالتوحدًبنيًاذلاتًوالوطن،ًوحضعَّبًالشاعرً:ً

س
3
ا اللّيلً  رايح ً يف سأ يتًً.وشوقهًللعودةًللوطناس تخرجًمايدلًعىلًلهفتهً:ً عصارا ا الفْجرً  نس ميً  يف وأ يتً...ًاإ  .أ حالما

ًأ نتًالطيفًواجلدانًوالصور...ًوأ نتًاحلبًايًأ ردنًً.معقًارتباطًالشاعرًبوطنهًًًً

غرتابًاًرفضًفكرةًالاغرتابًالنفسًًًً ًأ كونًم  ًلست 

ًوأ حياًفيكًحىتًحلظةًالقدر...ًسأ بقىًفيكًلًأ هوىًسواكًمدىًًيفًنفسهًحبًالوطنًيتناىمًًًً

س
2
ًدلةلًعىلًتوكيدًالتوحدًمعًذاتًالوطنً.أ نتًأ ان...ًسأ بقىًفيكً...ًأ حياًفيكًًًمعلالًا.ًأ عطًمثالًعىلًالتكرارًيفًاملعاينًواللفاظ:ً

س
2
ليهًتدلًعىلًالرفعةًوالسمو،ًويهًصفاتًالوطنًًً(تساىم)ماًقميةًتوظيفًأ فعالًمثلً:ً ًاذليًاش تاقًاإ

س
1
زالهتا ميكن اليت ابل وساخ الصعبة ال ايم صّورًًً(ًهرادل قسوة يبّدد)الصورةًالفنية:ً  ابملياه اإ

 .ِشءًاذليًي نسجب الربيع صّورًًً(ًربيعك من أ نسج)ًًً

عصارااً الليل رايح يف سأ يت)ًًً  ليال يتنقّل اذلي ابلإعصار نفسه صّورًً(ً اإ

س
1
ًحضورًالوطنًيفًنفسًالشاعرًوخميلتهًوعقهلً(والّصور ال فاكر يف والوجدان الّطيفأ نتً)ًماًدلةلً:ً

 . ل وحبّه الوطن مع والتّوحُّد الاندماجًًًً( أ ان أ نت)ًًً

ً

 والوطن، ذاته بني التوّحد عن الّشاعر يعَّبً

ًقََدره حلظة حىت وطنه يف حتيا الّشاعر فذات

ن ،)موت ه( ا اكن واإ  التحام حاةل ويه عنه، بعيدا

 الوطن، وذات الشاعر ذات بني وامزتاج

اا الشاعر مرأ ىًأ مام فالوطن ً .غريه هيوى ل دامئ

 يعَّبً صوراًا وربيعه ومياهه وطنه تراب وجعل

 ينبض الوطن تراب فبعلوًّ للوطن؛ًانامتئه عن ُّبا

 تهبج وبربيعه غربته، قسوة يزيل ومبياهه قلبه،

 عن النفس اغرتابه فكرة الشاعرًويرفض .أ ايمه

ذا وطين عن مغرتاب أ كون ل :ويقول وطنه،  اإ

ا وترّحلت تنقلّت ليه عدت مث عنه،ًبعيدا  اإ

ً  ويبدو .ل حدود ل اذلي وحيّبً أ شوايق حامالا

 ويف الفجرًأ و الليل يف للعودة متلهفاا الشاعر

 ذات يف مزروع فال ردنًّ اكلإعصار، وقت أ يًّ

ً .نفسه7يف واخلري الّسارة البشارة وهو الّشاعر،

 وعن بوطنه ارتباطه معق مدى عن ويعَّبً

ًالّشاعر، هو فالوطن "أ ان أ نت" بيهنام التوّحد

 لكًّ وهو وامللهم، الشعور منبع هو والوطن

 حارض وهو الّشاعر، خميةل يف والصور ال فاكر

نًْ وجدانهًيف ا اكن واإ  .عنه بعيدا

 

ًمعاين

ّدة:ًمدى ًًًأ قىصًم 

ًاحلركةًوالاضطراب:ًخفقة

ًي بعدً:يبّدد

ًاخليالًالطائف،ًوماًيراهًالنائً:الطيف

ً.منبعًالشعورً:الو جدان

ً

ًاحلدًًّ:مفردًكمةًاحلدود

ًكنايةًعنًحلظةًاملوت:الكنايةًيفًحلظةًالقدر

ً
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ً(2ً)ً

ً

نًُّ اي هللاً  حامكًَ  َوَطنا اي أ رد 

 حَمبَّت نا يف تناىم

نْيانً  التّاريً  معًَ رَيً  والب   والّس 

 ن ْعل هيا الّراايت ً كَلًَ

ّ تَْخف َقً لْه َمة اجمْلدً  دايرً  يف ل  م 

ؤاي ل ها أ نتًَ بر   حتم 

ه أ نَتً وَمْجدًٍ ّ ع  ً رايةً  ورافعً  صان  الَعَرب 

ْىص ل ال سامءًَ كلًَ فَسّجلْنا  عََددً  بال .. حت 

 لَها نظريًَ ل ب َفْخرًٍ

اب أ كونً  فكْيَفً غرَت   ؟ م 

ً لنا وأ نَتً نيا معاملً  ب ك  ن نا ادلُّ  وحّتض 

َّكًَ  تسك ن ين القلب ً َحنااي يف وأ ن

بُّكًَ ان يف أ ح  ًوحَصراءًَ َسهاْل ادلُّ

ً واديًَ وَخْفقَةًَ  الَعَرب 

******************************* 

س
1
 ...القدميةًوسريًأ بطالًوقيادتهًللعرب وأ جمادهًوحارضه بتاريهًً.بنّيًذكل.ً والاعزتاز للفخر مبعث  ال ردنًّ:ً

س
3
 .لوطنهًابمحلايةًوالرعاية ادّلعاءً ؟ " أ ردنًّ اي هللا حامك " مجةل أ فادته اذلي املعن ما:ً

س
2
 .الفخرًوالاعزتازًابلوطن عاطفةًًًالسابقة؟ ال سطر يف الظاهرة ماًالعاطفة:ً

س
2
دراكًاملريئ)ماًي رىًيفًاليقظة(:ًرؤية)ًماًي رىًيفًالنوم(:ًرؤاي)ًًًً كميتًّ بني املعن يف فّرق:ً  (اإ

س
1
فقًالشاعرًابس تخدامًكمةً:ً  .أ راده اذلي املعن ما،ًفملًحيقّق أ مر حنو التطلّع ُّبا أ رادل،ًًً.يفًتعبريه(ًرؤاي)هلًو 

س
1
ًأ ردنًالكرامةً،ًأ رضًالعزمً،ًأ ردنًالعزةًوالنخوةًًً.الصفاتًوالفضائلًاليتًميتازًُّباًال ردنماً:ً

س
4
ليهًًً(تناىم)ماًقميةًتوظيفًأ فعالًمثلً:ً  تدلًعىلًالرفعةًوالسمو،ًويهًصفاتًالوطنًاذليًاش تاقًاإ

س
2
 . ويمنو يكَب اذلي ابلطفل ال ردنًّ عشق صّورًًًً(حمبّتنا يف تناىم)الفنيّة الّصورة:ً

 يفق اذلي ابلقلب الّراايت صّورًًً(لتخفق نعلهيا الراايت كل)ًًً

ً. وسطه يف يقمي وال ردنًّ مسكنا قلبه صّورًً(ًتسكنين القلب حنااي يف وأ نّك)ًًً

ً لنا وأ نَتً)ًًً نيا معاملً  ب ك  ن نا ادلُّ ً.صّورًالوطنًبأ مًحتضنًأ بناءهاًً(وحّتض 

س
9
ً.بوطنهمدىًتعلقًالشاعرً عىل دلةلًً(ًتسكنين القلب حنااي يف وأ نّك)ًماًدلةلً:ً

 . للعرب الاردنًّ قيادة عىل دلةلًًًً(ًالعرب راية رافع)ًًً

ىص ل ال سامء كل سّلنا)ًًً ً. ال ردنًّ يقّدهما اليّت احلس نة الصفات كرثة عىل دلةلًً(ًحت 

بُّكًَ)ًًً ان يف أ ح   ًً.حيبًجغرافيةًبدلهًاملتنوعةًدلةلًعىلًأ نًالشاعرًً(وحَصراَءً َسهاْل ادلُّ

ً

 ال ردّن، حيمي أ ن تعاىل هللا الّشاعر يدعو

ًفأ حهّبم أ بنائه، حببًّ كَب اذلي الوطن هذا

 يف والاعزتاز للفخر مبعث وهو وأ حبوه،

 َترييّة سرية فلل ردنًّ وحارضه، ماضيه

 أ بطال وسري أ بنائه، وبطولت مبواقفهًمرّشفة

 وجمده ال ردنًّ براية الّشاعر ويفخر .العظامء

 اليت وأ سامئه التاري، يف ورفعته،وماكنته

 وأ ردنًّ الكرامة، ك ردنًّ ببطولته، ارتبطت

 مغرتابًا يكون كيف الّشاعرًويتساءل .العزة

 وسهول، بصحرائه داخهل يف يسكن والوطن

 .العرب وبواديًوحرضه، ببدوه

 

ًمعاين

ً.كَبًوازدادً:تناىم

ً.بنـًماي ًً:البنيان

ً.املثلًواملساويً:النظري

ً.احلركةًوالاضطرابً:اخلفقةً

ً

ـلهمة ًلـهـمًً:جذرًكمةًم 

ًسريةً:كمةًالّسريمفردً

انمفردًكمةً نياً:ًد   د 
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ً(2ً)ً

 ب هً  َزَرْعَتً قدًْ ت راب كًَ

 ال بَدً  اإىل خادلة احل ّب ً ب ذورًَ

 الّراايت ً أ مْجَلً  سامئ كًَ يف ل تَْعل وًَ

فَرً  والإميانً  الفْخرً  رمزً   والظَّ

ًيومًٍ يف أ حَسْست ً مفا

أ يّنً اب ك نت ً ب  غرَت   م 

 ت فارقْين ملًْ ل نّكًَ

م ين روح كام  ت ناد 

يّلً كام ًمعي تَسريً  ظ 

نًُّ اي ادّلارً  فأ نْتًَ ا أ رد   وتْسك ن ين أ سك هن 

 َسَكنا رأ ْتً ما فروح

واكًَ واكًَ... س   َوَطين اي س 

*******************************ً

س
1
 رفعًالرايةًال ردنيةًرمزًالاس تقاللًًًماًمثرةًذكل؟ًب،الوطنًمزروعًابحل:ً

س
3
 ...بعيدًجغرافيااًقريبًنفس ياا،ًفهوًيسريًمعهًكظهل،ًوجيالسهًكروحهًً.وحض.ًوطنه من وقريب بعيد أ نّه الشاعريشعرً:ً

س
2
ّلً البال وراحة الهدوء أ عرف لًً..(سواكفروحًماًوجدتًسكناً)ماذاًقصدًالشاعرً:ً  .بوطين أ كون عندما اإ

س
2
ليهًًً(تعلو)ماًقميةًتوظيفًأ فعالًمثلً:ً  تدلًعىلًالرفعةًوالسمو،ًويهًصفاتًالوطنًاذليًاش تاقًاإ

س
1
 :  بني املعن يف فّرق:ً

واك سكنا رأ ت ما فروحًً واكً... س   غريكً : وطين اي س 

واك شبيه سقمي من رصت لوًً  ال س نان لتنظيف ال راك جشر من يؤخذ عودًًً : س 

س
1
ثباتًالوحدةًاملوضوعية.ً)الاغرتاب فكرة رفضًً.أ عطًمثالاًمنًالقصيدةًعىلًالتكرارًيفًاملعاين:ً ً(لتأ كيكًاملعنًواإ

س
4
نسااناًيزرعًال رض،ًوصّورً صّورًً(ًاحلبًّ بذور به زرعت قدترابكً)الفنيّة الصورة:ً  الشاعرًالوطنًاإ

 . وجيالسه معه يسهر بصديقًٍ صّوره كام ، بروحه صورًال ردنًًًًّ(تنادمين روح كام)ًًً

 . يفارقه ل اذلي بظهّلً ال ردن صورًًً(معي تسري ظيّلً كام)ًًًً

 فيه يعيش وال ردنًّ بيتا نفسه صّورً(ًوتسكنين أ سكهنا أ ردنًّ اي ادلار فأ نت)ًًً

س
2
ً. للوطن احلب اس متراريّة عىل دلةلًًً( خادلة احلبًّ بذور)ًماًدلةلً:ً

بعاد الفيّنً ال ثر ما للشاعر النفس يّة احلاةل يعكس وذكل شعره يف الطبيعة عنارص بعض عىل الشاعر اتّك ً ً؟ النّص يف والوجدانيّة احلركيّة لل 

ليه ينمتي اذلي وطنه جتاه ملزتم فهو جاملية صور يف الشاعر عواطف به امزتجت الوجداين البعدً خالصًاإ  .وصدق ابإ

ا جاء احلريك والبعدً ً.الشعرية الصورة يف احليوية لبث ل، ملبّيا الوجداين البعد مع منسجما

ًانهتتًالوحدة

ًاملقطعًالرابعرشحً

 ومثرة واخلري، ابحلبًّ مزروع الوطن تراب

 ويدافعون ال ردن يعشقون أ بناء احلبًّ هذا

 والفخر، والإميان للنرص رمزاًا رايته لتعلوًعنه

ن أ نه أ خرى مّرة ويؤّكد ا اكن واإ  عن بعيدا

ا، يفارقه مل فال ردنًًّوطنه،  كظهّلً فهو يوما

 ويعود وتالزمه، جتالسه وكروحه معه، يسري

 يسكن فالوطن الوطن، مع التوّحدًفكّرة اإىل

ا رأ ت ما اليت وروحه الّشاعر وجدان  يوما

 .مثهل سكناا

 

ًاملعاين

ً.الفوزً:الظفر

ً.تسامرينًوجتالس ينً:تنادمين

ً

 



 ...  دباا اإل سلسلة                         

 املستوى الثالث –اللغة العردبية يف                                               

   أوس العزّة    
07 4 07 07/700 

 

 37 وغدااًجنم...ًاليومًحملًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفصلًال ولًًًال/ًالثاينًالثانويًًالصف |

 

ً

ً

ً

ً

ًالوحدةًالسادسة

 الـَعـروض
ً

ًحبرًالوافر

ًحبرًاملتقارب

ًحبرًالرجز
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً
ًالعروض

ًاللغةًالعربية

ًالفصلًال ولًالوحدةًالسابعة

ً

ً

ىلًعملًالعروض:ًأ ول ًمدخلًاإ

 ًّيقاعًاملوس يقّيًللشعرًالعرب ً[.الوزنًوالقافيةً.ً]ًالَعروضًهوًالعملًاذليًيبحثًيفًالإ
 ًاخلليلًبنًأ محدًالفراهيدي"ًواضعًعملًالعروضًهو.ً" 
 ًًصفّيًادلينًاحليّلً"ًانظمًمفاتيحًالبحور"ً
 ً(احملدث)املتداركوأ سامه11ًًحبرااًمهناًوتداركًال خفشًالبحر11ًًحبراا،ًوضعًالفراهيدي11ًعددًحبورًالشعر 

ً

ً:مصطلحاتًعروضّية:ًاثنياا

 ًالكمًيفًسطرًواحدًيتأ لفًمنًشطرينًمتشاُّبنيًيفًالنغمًاملوس يقيًّ:البيتًالشعري. 
 الشطرًال ولًيفًالبيتً:صدرًالبيت.ً
 الشطرًالثاينًيفًالبيتًً:جعزًالبيت.ً
 التفعيةلًال خريةًمنًصدرًالبيتً:تفعيةلًالعروض.ً
 ًالتفعيةلًال خريةًمنًجعزًالبيتً:تفعيةلًالرضب.ً
 مجيعًالتفعيالتًيفًالبيتًماًعداًالعروضًوالرضبً:تفعيالتًاحلشو.ً
 هوًالوزنًأ وًالنغمًاملوس يقيًاذليًجيريًعليهًبيتًالّشعرًوتقومًعليهًالقصيدةًكهاً:البحر.ً
 ًًًًًوحدةًصوتيةًتتأ لفًمنًمجموعةًمنًاملقاطعًاليتًتكّونًنغمةًموس يقيّة:ًالتفعيةل.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 وتتأ لفًاملقاطعًمنً.ًأ صغرًجزءًمنًالالكمًميكنًنطقهًمنفصالًعنًغريهً:املقطع:ً

ً(ًـــً)ًًويرمزًلً(ً.ًمتحركًفساكن)يتكونًمنًحرفنيً:ًمقطعًطويلً (1

 (بً)ًًويرمزًلً(ً.ًواحدًمتحركً)ًيتكونًمنًحـرفً:ًمقطعًقصريً (3

 ىلًأ ولًساكنًيليهًمعًاملتحركًاذليًقبهلً:القافية  .منًأ خرًحرفًيفًالبيتًاإ
 ايئيةً،ًابئيةً.ًهوًاحلرفًاذليًتبنًعليهًالقصيدةً،ًويتكررًيفًهنايةًأ بياهتا،ًوبهًتسمىًالقصيدة:ًالروي... 

ا.1ً لًحرفااًحصيحا ً.الرويًلًيكونًاإ
ً(.اً،ًوً،ًيً)ًالرويًلًيكونًحرفًمدً.3ًً
ذاًس بقًبساكنً)ًحرفًهاءًالرويًلًيكونً.2ًً لًاإ ً(.اإ
 ً،ّلًن ش بعًدامئااًاحلرفًال خريًمنًاللكمةًال خريةًيفًأ خرًلكًشطر بقتًمبتحركاًلولًجيوزًأ نًنش بعًوسطًالبيتًاإ ذاًس    .هاءًاإ

ً(منًهً=ًًمنْهًً)ًًً(لًهوً=ًًلـــَـهًً)ً

ً

ً

ً

ً
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ًحبرًالوافر(1ً)

هاًمجيلً ًً:البحرًمفتاح ر  ًواف  ًالّشْعر  ور  ول نًًًْحب  ًًفَع  َفاعَلَُت  ًًم  َفاعَلَُت  ًم 

ول نًًًْ:تّـامـًرًاًلـالواف ًًفَع  َفاعَلَُت  ًًم  َفاعَلَُت  ول نًًًْم  ًًفَع  َفاعَلَُت  ًًم  َفاعَلَُت  ًم 

ًًً:جمزوءًالوافر َفاعَلَُت  ًًم  َفاعَلَُت  ًًًًم  َفاعَلَُت  ًًم  َفاعَلَُت  ًم 

 ًًالتفعيالتًوصورهاًالفرعية:ًً(ً فاعَلَُت  ً)ًوصورهتاًالفرعيةًيفًهذاًالبحرً(ً– ًں ں – ں : م  فاعَلُْت  ً(ً-- - ںً : م 

ً.وليسًلهاًصورةًأ خرىًيفًهذاًالبحرًً(- - ںً : فَعول ن)ًًًًً

ً

ً ْئت  ً فَمي ويف َظم  ًً امل َصفّى ال َدب  عت  ي ويف َوض  ً- - ں / - - - ں/ - ں ں - ں         - - ں/  - ں ں - ں / - ں ں - ںًًًًًًًًًًالثّمنيً  الكزْنً  يَد 
ًًًًًًًًًَ فاعَل ًًًًًًَ ُتم  فاعَل فاعًًًًًًً فَعول نًًًً ُتم  فاعلُْتًًًًًً ُتلًَم  ًفَعول نًًًم 

..................................................................................................................................................................ًً 

..................................................................................................................................................................ً

..................................................................................................................................................................ً

نًَ ت ًأ نًْ َوصلْت ً فكيَفًًً بنٍتً لًُّكـــ عندي ّدْهرـال أ ب نَْتً ً- - ں/ - ں ں - ں/ - ں ں - ں         - - ں/    - - -ں/   - - - ںًًًًًًًًًًالّزحامً  م 
فاعًًًًًًًً فاعًًلُْتم  فاعًًًًًًًًًًًً فَعول نً لُْتم  فاعًًًًًً لَُتم  ًفَعول نًًًً لَُتم 

..................................................................................................................................................................ًً 

..................................................................................................................................................................ً

..................................................................................................................................................................ً

ًَ وما ً ْيـلً ـًن نيا ت ْؤَخذً  ــــــــنًْولكــــًً ابلتَّميّنً املطال ــــب  ً- - ں/    - - -ں/   - - - ں  - - ں/  - ں ں - ں / - - - ںًًغ الاب ادلُّ
فاعَلُْتًًًًًًًً فاعًم  فاعًًفَعول نًًًً لَُتم  فاعًً لُْتم  ًفَعولً ً لُْتم 

..................................................................................................................................................................ًً 

..................................................................................................................................................................ً

..................................................................................................................................................................ً

نْــــــــــــــــَدهً  ـيًَـــل ـ أ خًٌ ـثْـ َصــــــداقــَـةً ًً أ َدب ً ّع  ً ـم  ً- ں ں - ں/ - ں ں - ں-   ں ں - ں/ - ں ں - ںًًنََسب ً ــــــــهل 
فاعًًًًًًًً فاعًًًًلَُتم  فاعًًًلَُتم  فاعًًًًلَُتم  ًلَُتم 

..................................................................................................................................................................ًً 

..................................................................................................................................................................ً

..................................................................................................................................................................ً

ْكـــــرً  أ ر ْقـت ً عً ـم ل ـــــــذ  ْكـر ها َحنًَّفَـًً هاــًْوق   - - - ں/ - ں ں - ں-   ں ں - ں/ - ں ں - ںًًـــــلـــْـب ًالقَــــ ل ـذ 

فاعًًًًًًًً فاعًًًًلَُتم  فاعًًًلَُتم  فاعًًًًلَُتم   ُتلًْم 

..................................................................................................................................................................ًً 

..................................................................................................................................................................ً
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اًالوافرًالتامًمنًجمزوئه.1ً مزّيا ً:قّطعًال بياتًال تيةًمنًحبرًالوافر،ًواذكرًتفعيالهتا،ًم 

ْبحً ا وهذا ً- - -ں/   - - - ں-    - -ں/   - - - ںًًيقرْبً ول يدنو ولًًً يَأ يت ل لصُّ
فاعَلُْتً.................................................................................................................................................................. فاعَلُْتًًًم  فاعَلُْتًًًم  فاعَلُْتًًًًم  ً(جمزوء)ًًًًًًًًًم 

..................................................................................................................................................................ً

ذا ن ن لَْتً مـا اإ نياك م  نًًًْحّظاًا د  ًّ فـأ ْحـس  ً - - ں/ - ں ں - ں / - - - ں   - - ں/  - - -ں/   - - - ںًقـريً وللفًَ للـغــــين 
فاعَلُْتً.................................................................................................................................................................. فاعَلُْتًًًم  فاعَلُْتًًفعولنًًم  فاعَلًًًًَم  ً(َتم)ًفعولنًًًًُتم 

..................................................................................................................................................................ً

ذاً عًْــتْست مْلً اإ ْزهً وجــــًً هً ـفدعًْ شيْئا ط  ً- - ں/  - - -ں/   - - - ں-   - ں/  - - -ں/   - - - ںًعً تس تطيـ ما اإىل او 
فاعَلُْتً.................................................................................................................................................................. فاعَلُْتًًًم  فاعَلُْتًًفعولنًًم  فاعَلُْتًًًم  ً(َتم)ًفعولنًًم 

..................................................................................................................................................................ً

ً هـيًَ ذاًً اكلنّبات ًًت ًـتْنبً ً ال خالق  ق يْتً اإ ً مباءً  س  مات  ً-  - ں/  - - -ں/  - ں ں - ں-   - ں/  - ں ں - ں/  - - - ںًاملَـْكـر 

فاعَلُْتً.................................................................................................................................................................. ًًًًًَم  فاعَل ًًًَفعولنًًًُتم  فاعَل فاعَلُْتًًًًًُتم  ً(َتم)ًفعولنًًم 

..................................................................................................................................................................ً

ً- ں ں - ں/  - - - ں    - - -ں/   - - - ںًًالَوَصبا يش تيك كتاٌبًًً ًمنه جاءين َمنًْ أ يــــا
..................................................................................................................................................................ًًً فاعَلُْت  ًًًم  فاعَلُْت  ًًًًم  فاعَلُْت  ًًًم  فاعَلَُت  ً(جمزوء)ًًًًًًًًم 

..................................................................................................................................................................ً

ً يف أ ر ولـمًْ ً عيوب  ًًً شيْئا النّاس  ً- - ں/  - ں ں - ں/  - - - ں   - - ں/  - - -ں/  - ں ں - ںًالتاّممً  عىل نالقادريـ كنْقص 
..................................................................................................................................................................ًً فاعَلَُت  ًًفَعول نًًًًم  فاعَلُْت  ًًًم  فاعَلُْت  ًًًًم  فاعَلَُت  ً(َتم)ًفَعول نم 

..................................................................................................................................................................ً

ً

 : ال تية ال بيات من بيت لكًّ َشطريًّ بنيًَ افصل.3ً

نْتً لقدًْ ً ب ك حس  نْتً لقدًًًْابتسامً  ادّلهرً  فً  يف ك نّك حىّتً ال وقات  ً ب ك حس  ًابتسامً  ادّلهرً  فً  يف ك نّكًً حىّتً ال وقات 

ً

 

ْقيا ً فس  ْقياًًًز هوراًا منمك انْبتْتً قدًْ لنا رايٍضً منًْ للمدارس  ً فس  ًز هوراًا منمك انْبتْتً قدًْ لناًً رايٍضً نًْــــم للمدارس 

ً

ً

د بلغ مفا د بلغ مفاًًًسديداًا نَظراًا غدًٍ يف ي رّددً  ساعًٍ غريً  املقاص  ًسديداًا نَظراًا غدًٍ يف ي رّددً ًً اعًٍــــــس غريً  املقاص 

ً

ً

ً:امل ًالفراغًابللكمةًاملناس بة؛ًليس تقميًالوزنًالعرويضًيفًال بيات.2ً

ًيفً(1ً) ًَصواابًًذوًصواٍبً.......ًوي ْسأ ل  ًل  ،ً)ًًفَهَْلًتََرَكًاجلََمال  ً،ًاملَْوضوعً  َة  ً(،ًالّرأ يًاحلَوادث ًامل ْشلك 

ًًوًبـالقوايف(3ً) ًًابلقريض  َ ًيفًًًل ساين  ًأ ْمَهر  ً)ًً........وابل شعار  ًًالغَواص  ً،ًالقَْول  ْكَة  ً،ًاحل  ً(،ًالتّأ ثري 

ًفيه(2ً) ًاذليًأ ْمَسيْت  ًًًعىسًالَكْرب  ً،ً)ًًفََرٌحًقَريب ً.........ًيكون  نهَْتاهً ًَوراَءهً بَْعَده  ً،ًم  ً(،ًفيه 
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ًاملتقاربحبرً(3ً)

ً عنً ًً:الـمتقاربًمفتاح ًفَعول ْنًفَعول ْنًفَعول ْنًفَعول نًًًْاخلليلً  قال املتقارب 

ًفَعول ْنًفَعول ْنًفَعول ْنًفَعول نًًًْفَعول ْنًفَعول ْنًفَعول ْنًفَعول نًًًْ:اممتقاربًالتـــّــًاًل

ًفَعول ْنًفَعول ْنًفَعوًًًًفَعول ْنًفَعول ْنًفَعوًً:متقاربـًجمزوءًاًل

ً

ً.يفًالرضب(1ًًً  - ں:ًًفَعولًْ)ً/ًًيفًالعروضًوالرضب(   - ںً :ًفَعوً)ً(ًًًں - ں : فَعولً ً)وصورهاًً(ً- - ںً : فَعول ن)ًالتفعيةلًً

ً

جدااً ً (-  - ں : فَعول نفتصبحًًيفًتفعيةلًالعروضًں - ںًفعولً )ش بعًتفعليةًن ًً:ًمالحظةًهامةًجداًا
ذاًًًً ًًًًً.الثاين معًأ خرًحرفًالشطر ال ول الشطر يف حرف أ خر تشابه اإ

ً

ً

ً  - - ں/- - ں/- - ں/- - ں   - - ں/- - ں/- - ں/- - ںًًًًًًًًًالكاملً  بْدرًَ احل ْسنً  يف ف ْقَتً لقدًًْ اللً الهً  ت ْرب الّسّنً  يف ك نَتً لنَئ 

ًفعولن/فعولن/فعولن/فعولنًًفعولن/فعولن/فعولن/فعولنًً..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................ً

..................................................................................................................................................................ً

ــــحونًٌ   - ں/- - ں/- - ں/ں - ں  ں - ں/- - ں/ ں - ں/- - ںًًأ قطارها ب ْعدً  من َوحْتــــــــــــرَسً ًً العيونً  فهيا سافرً ـًتً ص 

ً/ًفعولنًً.................................................................................................................................................................. ًًًفعولً /فعولن/ًفعول  ًفعو/فعولن/فعولن/ًفعول 

..................................................................................................................................................................ً

.................................................................................................................................................................. 

ــــــةً  ــــ وقـبَـّ لًي ــــــــــيضفًْـت ً مًً النُّجو ك نًَّ كْلًٍم  ً - ں/- - ں/- - ں/- - ں   - ں/- - ں/- - ں/ں - ںًًرار هاـب أ س هاـًاإ
..................................................................................................................................................................ًًً ًفعوً/فعولن/فعولن/فعولنًًفعو/فعولن/فعولن/ًفعول 

..................................................................................................................................................................ً

..................................................................................................................................................................ً

ًْ اهنْضً أ ل 1ً - ں/- - ں/- - ں/- - ں   ں - ں/- - ں/- - ں/- - ںًًاحلياهًْ تنْتظْرهً  ملًْ انمًَ نًْـــــــمفـًً احلياةً  سبيل يف ورس 
ًفعولًْ/فعولن/فعولن/فعولنًًفعولً /فعولن/فعولن/فعولنًً..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................ً

..................................................................................................................................................................ً

بيعًَ فاٌتًكـــــــأ ّنًالرَّ ـــــر  ً- ں/- - ں/ ں - ں/- - ں   ں - ں/- - ں/- - ں/ں - ںًًَكـساهاًالّر يـــــــــاَضًبأ نْوار هاًًلَهـاًش 
ًفعو/فعولن/فعولً /فعولنًًفعولً /فعولن/فعولن/فعولً ًً..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................ً

.................................................................................................................................................................. 

ًَ ًّـًي ًًً َزلًْــي مًْـل بًٌـصاحً ً ناـًل ً-  ں/- - ں/ں - ں-    ں/- - ں/- - ںًًًابل َمـــــــــلًْ ل ناـًَعل

ول نًًًًًًًً ول ن/فَع  و/فَع  ولً ًًً فَع  ول نفًَ/ًًفَع  و /ع  ًفَع 
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اًاملتقاربًالتامًمنًجمزوءه تفعيالهتا واذكر ال تية ال بيات قّطع.1ً مزّيا ً:م 

ً عىل كبريًٌ ً عىل وصْعبًًًٌ الَعفاءً  هذا النّْفس  1ً - ں/- - ں/- - ں/- - ں   ں - ں/- - ں/- - ں/- - ںًًاهلموذًْ هذا القلب 
 فعولًْ/فعولن/فعولن/فعولنًًفعولً /فعولن/فعولن/فعولنًًًًًًًً

..................................................................................................................................................................ً

..................................................................................................................................................................ً

نًْ هاـن ً َخبا ـينيًْعًَ تكً  فاإ  - ں/- - ں/- - ں/- - ں   - ں/- - ں/- - ں/ں - ںًًَخبا عنيًٍ نورً  قْبلها فكـــــــــــــمًًًْ ور 

ًفعو/فعولن/فعولن/فعولنًًفعو/فعولنً/فعولنً/فعولً ًً..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................ً

ــًاًل يف ناـًل ًـًطً ـًًمـًوي ً ً ـــْصًـنـــًـفًًًَ هوىــــــ  - ں/- - ں/ں - ں-    ں/- - ں/ں - ںًًًاملللًْ مـرغًْ َب 

ًًفعوً/فعولنً/ًفعولً ًًًفعوً/فعولنً/ًفعولً ًً..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................ً

لً  دى َمهاوي يف ُّبا وأ لقيًً راحيت عىل روح سـأ مح   - ں/- - ں/- - ں/- - ں-   ں/- - ں/- - ں/ں - ںًًالرَّ

ًفعو/فعولن/فعولن/فعولنًًفعو/فعولنً/فعولنً/ًفعولً ًً..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................ً

ًّ هللاً  قض  - ں/- - ں/- - ں-    ں/- - ں/- - ںًًًقض ما عىل فصَْباًاًًً يل ابحل ب 

ًًفعوً/فعولنً/نفعولًًًفعوً/فعولنً/نفعولًً..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................ً

بًُّ ل من و ْشًًً اجلبالً  صعود حي    - ں/- - ں/- - ں/ں - ں  ں - ں/- - ں/ں - ں/- - ںًًَفـْرًحً ـال بني ادّلْهرً  أ بد يع 

ًفعو/فعولن/فعولنً/ًفعولً ًًفعولً /ًفعولنً/ًفعولً ً/فعولً ًً..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................ً

ً

 : ال تية ال بيات من بيت لكًّ شطريًّ بني افصل.3ً

ذا وا اإ ً أ دميّا َمَدح  ذاًًًًال َممًْ ربًَّ و املوايل موىل مدْحت  ـوا اإ ًال َممًْ ربًَّ و املوايل موىل ت ً/ًًًًـَدْحــــم أ دميّا َمَدح 

ً

 

ذا الًا حاجةًٍ يف ك ْنت اإ رس  لًْ م  هً  ول حكامي فأ ْرس  ذاًًًًتوص  الًا حاجةًٍ يف ك ْنت اإ رس  ًهً ـوصً ت ً ول ااًـحكمي لًْــــــفأ ْرسً /ًًًً م 

ً

 

ان د  ً واليامسنيً  الوْردً  وشاه  عات  ا وامل ْسم  انًًًًب ق ّصاُّب  د  ق ّصاُّبً  ات ًــــعـمً ـــْسًـًمً ـًواًل نً /ًًًًواليامسيـ الوْردً  وشاه   اـب 

ً

ً:امل ًالفراغًابللكمةًاملناس بة؛ًليس تقميًالوزنًالعرويضًيفًال بيات.2ً

(1ً)ً َبة  ًًً...........أ لًحبَّذاًحص  ًأ ْحب ب  ه  ًبأ اّيم  ً،ً)ًًًوأ ْحب ب  ًًاملكتب ًالكتاب  ً،ًاملّدرس  ً(،ًالرّشيف 

ذاًبَلَغً(3ً) قرتحًًًْأ ماَلً ..............ًاإ ًبعَدهاًم  ً،ًاجملهتدً ًاملرءً )ًًفليَسًل  ً،ًالّرجل  ً(،ًالإنسان 

كً(2ً) ذاًماًوثقَتً.........ًوعلم  هً ًاإ ًمنًغْدر  ً(ًَُجْلًٌضائٌعً،ًقليٌلً،ًمعرفٌةً،ً)ًًمبنًليسًي ؤَمن 
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ًحبرًالرجز(2ً)

رً  يفً:الّرجـــــــــزًمفتاح ل نًًًًْ يسه لً  حبرًٌ ال رجازً  أ حب  تْفع  س ْ ل نًْ م  تْفع  س ْ ل نًْ م  تْفع  س ْ ًم 

ل نًًْ:امـزًالتـــّــالّرجــــــــ تْفع  س ْ ل نًْ م  تْفع  س ْ ل نًْ م  تْفع  س ْ ل نًًًْم  تْفع  س ْ ل نًْ م  تْفع  س ْ ل نًْ م  تْفع  س ْ ًًم 

ل نًًْ:جمزوءًالّرجـــــــــز تْفع  س ْ ل نًْ م  تْفع  س ْ ل نًًًًْم  تْفع  س ْ ل نًْ م  تْفع  س ْ ًًًًم 

ل نًًْ:الّرجــــــزمشطورً* تْفع  س ْ ل نًْ م  تْفع  س ْ ل نًْ م  تْفع  س ْ ً.ًم 

اً(ال رجــــــــوزةً)ً*ً ً.يهًشطرًمنًَتمًالرجز،ًومجعهاًأ راجزي،ًومنًيقولهاًي سمىًرّجازا

ل نًْ)ًالتفعيةلً تْفع  س ْ ل نًْ)ًوصورهاً(ً– ںً - - م  تع  س ْ ل نًْ(ًً)ًً–ً ں ں - م  تْفع  لًْ(ً)ًً–ً ں – ں  م  تْفع  س ْ لًْ(ً)ًً- - - ًم  تْفع  ً(- - ں م 

ً
َّهً  امجليلً  الّصَبً  عىل َعـّول ن هً  لذًَ ما أ منَعً ًً اإ ــجى أ ولو ب  ًً-ں -ں/ًً-ں ںً -/ً-ں ںً -ًً- ںً -ں/ًً-ں - - /ً-ںً- -ًاحلّ 

 ًًًًًنتفعلمًً/نتـعلًسًمً/نًْتـعلًسمً ًًنتفعلمًً/س تفعلنًم/س تفعلنًمً..................................................................................................................................................................

 الواوًال وىلًترمسًولًتنطق:ًأ ولوًًًًً..................................................................................................................................................................

حً  ً القلْـبًَ أ َرّو  ـالًاًً الهْزلً  ببْعـض  ً جتاه  لً  ب غرْيً مين   - - ں/ًً-ںً - - /ًً-ںً - ں-ًًً-ً-/ًً-ں ں - /ًً-ںً - ںًُْجْ

ًًلًْفعـمت/ًمس تفـعلنًًْ/نًْمتفعلًًمس تفعلً/نتـعلًسًمً/ًنمتفعلً..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................ً

 - - - /ًً-ںً - - /ً-ںًً - -ً-ًً-ً-/ًً-ںً -ں/ًً-ں ںً -ًالعْقلً  جالءً  أ حياان والـمْزحً ًً الفْضلً  أ ْهلً  َمْزحًَ فيهً  أ ْمـَزحً 

لن/مسـتفـعـلنًًمس تفعل/ًنـتـفعلًمً/ًنس تعلًمً.................................................................................................................................................................. ًتفعلمسً /مس تفع 

..................................................................................................................................................................ً

ّلً  حْتت ك راما واعيشً  ً-ں ںً -/ًًً-ں -ں/ًً-ںً - -ًً-ںً ںً -/ًً-ں - - /ً-ںً- -ًَممً  الً  يف زيزةًاعـــ لنا حْتياًً العملً  ظ 

ًتعلنمسً /ًمتفعلً/س تفـعلنًمًًنتعلسً ًم/مس تفعلن/مسـتفعلنً..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................ً 
ــْطَعةً  ْعرًٍ ق  لْوةًٌ ش  ً-ں ںً-ً/ً-ںً ںً -ًً-ںً - -/ًً-ں ںً-ًًًلها القلْب ً َرقََصً قدًًًْ ح 

 نس تعلًم/ًًنس تعلًمًًمس تفعلن/ًًنس تعلًمً..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................ً

ًَــمنًْ َحـشاش يتًً من أ ْجعل أ نًْ أ ريـدً  ًً-ں ںً -ً/ً-ںً -ںًً-ں ںً -ً/ً-ںً -ںًًًهاـًز ل

 ًًنس تعلًم/ًًـتـفعلنًمًًًنس تعلًم/ًًـتـفعلنًمً..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

مْتً لَـوًْ ًًً-ں -ں/ًً-ںً - -ًً-ںً ںً -/ًً-ںً - -ًًًأ ْكــــها اللّبـيب ً رامًًًَ طبقًٍ يف ق ّد 

ًًمتفعلً/س تفـعلنًمًًنتعلسً ًمً/مس تفعلنً.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................ً

ْفظ  نْسانً  راَحةً  اللّسانً  ّح  ًًلفعمس ت/ًمتفعلً/مس تفـعلن-ًً-ً-/ًً-ں -ں/ًً-ںً - -ًًالإ

ْفظًَ فاْحفْظهً  ْكرً  ح  ْحسانً  الشُّ  لفعمس تً/مس تفـعلنً/مس تفـعلن-ًً-ً-ً/ً-ںً - -/ً-ںً - -ًلالإ
نْسانً  فأ فةً   متفعلً/مس تفـعلنً/متفعل-ًً-ںً/ً-ںً - -/ًً-ں -ںًًاللّسانً  يف الإ
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اًالرجزًالتامًمنًجمزوءه تفعيالهتا واذكر ال تية ال بيات قّطع.1ً مزّيا ً:م 

ذًًْ الهوى داءً  منًْ القلْبًَ ي داوي ذا منًْ ً- - - /ً-ںً - ں/ًً-ںًً- -ًً-ںً - - /ً-ںً - - /ً-ںً- -ًمْوجود للـهَـوى دواء ل اإ

ًمس تفعل/ًـعلنفمت/ًمسـتفـعلنًمسـتفـعلن/ًمسـتفـعلن/ًمسـتفـعلنً.................................................................................................................................................................

ً(َتم)ًًًًًًًً.................................................................................................................................................................

نًّ باَبً اإ َدهًْ والـفراغ الـش ّ ًأ يًًًُّ واجل  ً-ںً - ں/ًً-ںًً- -/ً-ںً ںً -ًً-ںً - ں/ً-ںً - ں/ًً-ںً- -ًمْفسدهًْ مْفسَدٌةًللمْرء 

ًًمتفعلن/ًمس تفعلن/ًًنمس تعلًًمتـفعلن/ًمتفعلن/ًنعلمس تفً.................................................................................................................................................................

 (َتم)ًًًًًًًً.................................................................................................................................................................

ً-ںً - -/ًً-ںً ںً -ًًً-ںًً - -/ًً-ںً ںً -ًًأ تَّقي ظيـمًٍعًَ أ يًًًًَّأ ْرتـقي َمكـانًٍ أ يًَّ

ًمس تفعلن/ًًنمس تعلًًمس تفعلن/ًًنمس تعلًً.................................................................................................................................................................

ً(زوءجم)ًًًًًًًًًًًًًًً.................................................................................................................................................................

هً  يك نًْ ملًْ َمنًْ هً  يف مًْـيَل ً فـالًً اك تومًا ل رس  ّ اا كْشف  ً- - ں/ًً-ںً - - /ًً-ںً - ںًً- - ں/ً-ںً - ں/ً-ںً - -ًندمي

ًًمتفعل/ًمس تفعلن/ًمتفعلنًًًلعمتف/ًمتفعلن/ًمسـتفعلنً.................................................................................................................................................................

 (َتم)ًًًًًًًًًًًًًًًً.................................................................................................................................................................

ً-ںً - ں/ًً-ںً ںً -ًًً-ںً - - /ًً-ںً - ںًًالــــّردى اإىل ـينأ ْسلمًًًًَبدا لـّمـا وشـادنًٍ

ًًمتفعلنًًً/نمس تعلًًًمسـتفعلن/ًًمتفعلنً.................................................................................................................................................................

 (زوءجم)ًًًًًًًًًًًًًًً.................................................................................................................................................................

ًٍ منًْ تَْعَجنَبًْ ل نْبًَ بلًً هوى كيَفً هاكل  ً-ںً ںً -/ًً-ںً - - /ً-ںًً- -ًً-ںً ںً -/ً-ںً - - /ً-ںً- -ًجنا كيف ساملًٍ منًْ فاجْعَ

ًنمس تعلً/مسـتفـعلن/ًمسـتفـعلنًًمتفعلنً/مسـتفـعلن/ًمسـتفـعلنً.................................................................................................................................................................

ً(َتم)ًًًًًًًًًًًًًًً

 : ال تية ال بيات من بيت لكًّ شطريًّ بني افصل.3ً

ةًٍ فوَقً والف كْل ً بًُّ عقار بًٌ ك هّنا ل جَّ َْبدً  فوق تد  ةًٍ فوَقً والف كْل ًًًًم  بًُّ عقار ٌبً/ًًً ك هّنا ل جَّ َْبدً  فوق تد   م 

اّيك ً يفت نك أ نًْ اإ باب  رًَّ وأ نًْ الش ّ ً عْينك يغ  اب  اّيكًًًالرسَّ ً يفت نك أ نًْ اإ باب  رًَّ وأ نًْ/ًً الش ّ ً عْينك يغ  اب   الرسَّ

ناّم ً فاإ باب  لً  الش َّ هً  زائ لًٌ ظ  لً  يوما ب دًَّ ل وبْدر  ناّمًًًأ ف  ً فاإ باب  لً  الش َّ هً /ًًً زائ لًٌ ظ  لً  يوما ب دًَّ ل وبْدر   أ ف 

جازً  يف ع صفورَتنً  ج يف ع صفورَتنً ًًًًفنََنًْ عىل حلّتا احل  ًفنََنًْ عىل حلّتا زً /ًًًًًًاـاحل 

ً

ً:امل ًالفراغًابللكمةًاملناس بة؛ًليس تقميًالوزنًالعرويضًيفًال بيات.2ً

(1ً)ً ًللمرء  مْلً ..........ًالّصْمت  ٌدًلًًًَالّس  ًاحل مْكً ـوشــــــــــاه  ًب َفْضل  ً)ًًه  ،ًصاحب ًحليف  ،ًأ مل  ً(،ًمسان د 

ًالهــــــوىًمفنًعال(3ً) ًالعقل  ًفقدًجنا.ً.............عىلًًًوأ فة  ،ً)ًًعقهل   ه  َفت هً َهواهً نَْفس  ،ًعاط  ً(،ًَجنان ه 

(2ً)ً ْظه  اًأ وًغداًًمْلًيْنَفْعهً ....ً.......َمْنًمْلًيَع  ظ ًيوما ًالوع  ،ً)ًًماًراحًبه  اه  ،ًوادل  ً(،ًأ حصاب هً ادّلْهرً الّزمن 

ً

ً:الهتاتفهّمًمعاينًال رجوزةًال تيةً،مثقّطعهاًعروضياا،ًواذكرًتفعي(2ً)

ّنًالليايلًأ رْسَعْتًيفًنْقيض ْنًًً- - - /ً– ںً - - /– ںً - -ًًًاإ ـلـ  ـْسـتـْفـع  ْنً/ًم  ـلـ  ـْسـتـْفـع  لًْ/ًم  تْفع  س ْ ًم 

ًوتََرْكَنًبْعيض ْنًًً- - ں/ً–ںً ںً -/ً–ںً – ںًًًأ َخْذَنًبْعيض  ـلـ  ـتـْفـع  ْنً/ًم  ـلـ  ـْسـتـَع  ل/ًم  تْفع  ًم 

ًطويلًوَطَويَْنً ْنًًً- - ں/ً–ںً ںً -/ً–ںً – ںًًًَعْريضَحننَْيَ ـلـ  ـتـْفـع  ْنً/ًم  ـلـ  ـْسـتـَع  ل/ًم  تْفع  ًم 
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 45 وغدااًجنم...ًاليومًحملًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفصلًال ولًًًال/ًالثاينًالثانويًًالصف |

 

ً:تدريبًعام

ً:قّطعًال بياتًال تية،ًواذكرًتفعيالهتا،ًوامسًالبحرًيفًلكًمهنا

الًاوالب اللاًانح  ًقْدًصاَرًه  ًاختَلَطًًًًًًًْْدر  ْبح  ًوابلصُّ ًالّشهْر  ر  ً-ںًً - -/ً-ںً ںً -/-ںً - -ًً-ںً - -/ً-ںً ںً -/ً-ںًً- -ًيفًأ خ 

ًلنعمس تف/ًمسـتعلن/مس تفعلنًًًلنعمس تف/ًمسـتعلن/مس تفعلنً.................................................................................................................................................................

ً(رجزًَتم)ًًًًًًً.................................................................................................................................................................

 

نًَّأ مًّتَـ ًًـْلًفَاإ - ںً/- - ںً/- - ںً/- - ںًًًں- ںً/ً- -ںً/ں- ںً/ً- -ںًًظاٌمًَدقـيٌقًبديـٌعًفَـريدًْنً ًًن ظاَمًاحلَياة 
1
ً

ًفعولًًْ/نفعول/ًنفعول/ًنفعولًًفعولن/ًنفعول/ًنفعولً/نفعولً.................................................................................................................................................................

ً(متقاربًَتم)ًًًًًًًً.................................................................................................................................................................

ً

ـ ذاًأ نَسْبًًًْمًفَـْرعيـيلًوهً ْمًأ صوه  ًاإ ًنـــَـَســـيب  ْ ً- - - ں/ًًً-ںً ں - ںًًًً- - - ں/ًً- - - ںًومه 

.................................................................................................................................................................ًً فاعَلُْت  ًًًًًً م  فاعَلُْت  ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً م  فاعَلَُت  ًًًًً م  فاعَلُْت  ًم 

ً(جمزوءًوافر)ًًًًًًً.................................................................................................................................................................

 

ًا وف  ّنًيقيينًًلّزمانً فـالًتبتَئ ْسًل رص  ً- -ںً/ً- -ںً/ں- ںً/- - ںًًًں- ںً/ً- -ںً/ں- ںً/- - ںًًيقيينًَوَدْعينًفاإ

نًفعول/ًنفعول/ًًفعولً /ًنفعولًًفعولً /ًنفعول/ًًفعولً /ًنفعولً.................................................................................................................................................................

ً(متقاربًَتم)ًًًًًًًً.................................................................................................................................................................

ً

ْمَعًفَه مًَْمـــْنًًًَمــــــــْنًَحف ظًَالَعهْـــَدًَوىف ً-ںً ںً -/ً-ںًً - -ًًًً-ںً ںً -/ً-ںً ںً -ًأ ْحَسَنًالسَّ

ْنًً................................................................................................................................................................. ـلـ  ـْسـتـَع  نًْ/ًم  ـلـ  ـْسـتـَع  ْنًًًم  ـلـ  ـْسـتـْفـع  نًْ/ًم  ـلـ  ـْسـتـَع  ًم 

ً(جمزوءًالرجز)ًًًًًًًً.................................................................................................................................................................

ً

ًدعً  يل  لً ًًاللّـــــــْوَمًايًعاذ  ً-ںً/ً- -ںً/ً- -ںًًًً-ںً/ً- -ںً/ً- -ںًًمفاًأ نَْتًابلعــــــــــــاد 

ًـوًفع/ًًنفعول/ًنفعولًًًـوفع/ًًنفعول/ًنفعولًً.................................................................................................................................................................

ً(جمزوءًاملتقارب)ًًًًًًًًًًًًً.................................................................................................................................................................

ً

ًَصـً د  ْنًأ خًٍلبيب ًحيٌحًو  ًأ فْضًًًَم  ًالقَريب  ْنًقَرابَة  ًم  ً- - ں/ًً-ںً - ں/ًً-ںً ںً -ً ًً- - ں/ًً-ںً - - /ًً-ںًً - -ًل 

لًْ/ًمس تفعلن/ًمس تفعلنًً................................................................................................................................................................. تْفع  لًْ/ًًمـتفعلن/ًمس تعلنًًًًًًًم  تْفع  ًًم 

ً(رجزًَتم)ًًًًًًًًًًًًًً.................................................................................................................................................................
ً

اًيفًالّسامءً يَهًالشًَّ ًَمْسَكهن  ًمَجيالًاًًْمس  ًًالف ؤاَدًعزاءا ً- -ںً/ً- -ںً/ں- ںً/- - ںًًًں- ںً/ً- -ںً/ں- ںً/- - ںًًفََعّز 

ًفعًوً/نفعولًً................................................................................................................................................................. ًً/نفعولً/ل  ًفعًوً/نفعولًًًًفعول  ًفعولنً/نفعول/ًل 

ً(متقاربًَتم)ًًًًًًًً.................................................................................................................................................................

ً
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 46 وغدااًجنم...ًاليومًحملًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفصلًال ولًًًال/ًالثاينًالثانويًًالصف |

 

ــــــٌسًجَتَلّْتًلناً ًًًًأ مَشْ ق  ًامل رْش  ًالقمــــــر  ً–ںً/ً- -ںً/ًںًً–ںًًً-ںً/ً- -ںً/ًںًً–ںًًًأ م 

ًفـــَـعــو/ًنفـــَـعــول ً/ًفـــَـعــولً ًًفـــَـعــو/ًفـــَـعــول ن/ًفـــَـعــولً ًً.................................................................................................................................................................

ً(جمزوءًمتقارب)ًًًًًًًًًًًً.................................................................................................................................................................

ً

ذاًغاَمـْرَتًيف ٍفًَمرومًٍاإ ً- - ں/- - - ں/ًًً- - - ںًً - - ںً/ً-ںً ں -ں/ً- - - ںًالنّجومً ًالًتَْقنَْعًمباًدونًَفًًًرَشَ

فاعَلُْتً................................................................................................................................................................. فاعلًَ/ًًم  فاعًًًًًًًًًًًًًًًًفعولنً/ً ُتم  فاع/ًً لَُتم  ًفعولن/ًًُتلًَم 

ً(وافرًَتم)ًًًًًًً.................................................................................................................................................................

ً

أ ْمرًٌ رَضًَّ َومكًَْ ًا ً- - - ں/ًً– ںً ں – ںًًً- - - ں/ًً- - - ںًًيْنَفعًْ أ نّه تومهًًًًََّ امرأ 

فاعلُْتً................................................................................................................................................................. فاع/ًًًًً م  فاعًًًًًً ُتلًْم  فاعلُْت/ًُتًًلًَم  ًم 

ً(جمزوءًالوافر)ًًًًًًً.................................................................................................................................................................

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًانهتيىًالعروض
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 47 وغدااًجنم...ًاليومًحملًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفصلًال ولًًًال/ًالثاينًالثانويًًالصف |

 

ً

ً

ً

ً

 الـقواعد
ً:وتشملً

ًالطباقً،ًاملقابةل*ًًًً:قواعدًبالغية(1ًً

ًال ساليبًالإنشائية*ًًًًًً

ً

ًمهزَتًالوصلًوالقطع*ًًًً:قواعدًاهلمزة(3ًً

ًاهلمزةًاملتوسطة*ًًًًًً

ًاهلمزةًاملتطرفة*ًًًًًً

ً

ًاجلذرًاللغوي،ًاملزيانًالرصيف*ًًًً:قواعدًرصفية(2ًً

ًاملصدرًالرصحي*ًًًًًً

ًالهيئةًامسًاملّرةً،ًامس*ًًًًًً

ًاملش تقاتً*ًًًًًً

ً(امسًالفاعل،امسًاملفعول،الصفةًاملش هبة،صيغًاملبالغة،اسامًالزمانًواملاكن،التفضيل)ًًًًً

ً

ًأ سلوبًالنداء*ًًًً:قواعدًحنوية(2ًً

ًأ سلوبًالرشط*ًًًًًً

ًالبدل*ًًًًًً

ًالفعلًاملضارعًاملعتلًال خر*ًًًًًً
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 48 وغدااًجنم...ًاليومًحملًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفصلًال ولًًًال/ًالثاينًالثانويًًالصف |

 

ناتًمن  ًً:البديعيّةًاحملس ّ

ً(.وعكسهاًكمة)ًاملعنًيفًمتضادتنيًكمتنيًبنيًامجلعًوهوً:الطباقًً(1)

ً(الهنار×ًالليلً):ًالطباقًًًً"أ يتنيًالهناروًًًالليلوجعلناً:ً"ًقالًتعاىلًً-

ً(ال نىث×ًاذلكرً:ً)الطباقًًًًً"اكل نىثًاذلكروليسً:ً"ًقالًتعاىلًً-

ً(ًًًًًًًًًًً:ً)ًًالطباقًًً"منًتشاءًًتذلًُّمنًتشاءًًوًتعزًًُّو:ً"ًقالًتعاىلًً-

ًً

 نوعانًالطباق: 

ً

ذاًاجمتعًيفًالالكمًاملعنًوعكسه)ً:طباقًاإجياب.1ًً ً.اكل مثةلًالسابقة(ًاإ

ذاًاجمتعًفعلنيًأ حدهامًمثبتًوال خرًمنفي،ًأ وًأ حدهامًأ مرًوال خرًهنيي)ً:طباقًسلب.3ًً ً(اإ

ً(لًيعلمون×ًيعلمونً:ً)ًطباقًسلبًً"لًيعلمونواذلينًًيعلمونقلًهلًيس تويًاذلينً:ً"ًقالًتعاىلًً-

ًً:ً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(طباقًسلبًًًً"لًختشواًالنّاسًواخشون:ً"ًقالًتعاىلًًً-

ً

ً

 (.وعكسهاًمجةل)ًالرتتيبًعىلًيقابلهامًمباًيؤىتًمثًأ كرثًأ وًبلكمتنيًيؤىتًأ نً:املقابةلًً(3)

ً.مقابةلًً".حيّرمًعلهيمًاخلبائثوًًحيّلًهلمًالطّيباتًو:ً"ًقالًتعاىلًً-

ً.مقابةلًًً"أ ذةّلًعىلًاملؤمننيًأ عّزةًعىلًالاكفرينً:ً"ًقالًتعاىلًً-

ًتلفااًً- ً)ًًًًًً(ًًًًًًًًًًًً.اللهمًأ عطًمنفقااًخلفااًوأ عطًممساكا

ً

ً(1ًً)ًاختَبًنفسكً

ً:مزيًالطباقًمنًاملقابةلًيفًلكًمن:ًؤالس

لقونواذلينًيدعونًمنًدونًهللاًلًَيلقونًشيئااًومهً:ً"ًقالًتعاىل.1ً ً..............................................ًًًً"ي 

لهيمًأ ْنًس ّبحواًبكرةًوعش يااً:ً"ًقالًتعاىل.3ً ً..............................................ًًًًًً"فأ وىحًاإ

اً:ً"ًقالًتعاىل.2ً ً..............................................ًًًًًً"فليضحكواًقليالاًوليبكواًكثريا

اًوقلوُّبمًش ىّتً:ً"ًقالًتعاىل.2ً ً..............................................ًًًًًًً"حتس هبمًمجيعا

ّنًال رواحًجنودًجمنّدةً،ًمفاًتعارفًمهناًائتلف،ًوماًتناكرًمهناًاختلف.ً)1ً ً..............................................ًًً"اإ

فّتًاجلنّةًابملاكرهًوالنارًابلشهوات.ً)1 ً..............................................ًًًًًًً(ح 

ّنًهللاًيبغضًالبخيلًيفًحياته،ًوالّسخّيًيفًمماتهً.ً)4ً ً..............................................ًًًًً(اإ

ً..............................................ًً"ولًالظلامتًولًالنور،ًولًالظلًولًاحلرورًوماًيس تويًال معىًوالبصري،:ً"ًقالًتعاىل.2ً

ً..............................................ًًًًًً"امحلدًهللًفاطرًالسامواتًوال رض:ً"ًقالًتعاىل.9ً

ً..............................................ًًًًً"يرجًاحليًمنًامليتًويرجًامليتًمنًاحليً:ً"ًقالًتعاىل.11ً

ً..............................................ًًًًًًً"هللًال مرًمنًقبلًومنًبعدً:ً"ًقالًتعاىل.11ً
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 49 وغدااًجنم...ًاليومًحملًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفصلًال ولًًًال/ًالثاينًالثانويًًالصف |

 

ًالبالغيةًومعانهياً:الإنشائيـةًال ساليبً 

ً.الاس تفهامً(2)ًً.النداءً(2)ًً.الهنييً(3)ًال مرًً(1)

ًً

ًالبالغيةًمعانيهًومنً:ال مرً:أ ولً 

ذاًاكنًال مرًمنًال دّنًمزنةلًاإىلًال عىلًمزنةلًً:ادّلعاء(1ً) ً(منًالبرشًاإىلًهللا.ً)اإ

ً"لناًمنًأ مرانًرشداًيّهءمنًدلنكًرمحةًوًأ تناربّناً:ً"ًقالًتعاىلًًً-

ً"يلًأ يةًًاجعلرّبً:ً"ًقالًتعاىلًًً-

ً"يلًصدريًارشحرّبً:ً"ًقالًتعاىلًًً-

ً

ًعندًال مرًبش يئنيًيرّيًبيهنامًاخملاطبً:التخيريً(3)

اًأ وًًفعْشًًًً- دا نهًصلًْواح  ً.مقارفًذنبًمرةًوجمانبهًًأ خاكًفاإ

ً.ارشبًالشايًأ وًالقهوةًًً-

ً

ًالبالغيةًمعانيهًومنً:الهنييً:ًاثنيااً 

ذاًاكنًالهنييًمنًخشصًاإىلًأ خرًيفًنفسًاملزنةلً:الالامتس(1ً) ً.اإ

ًمغتفرً ًًالرّسًعينًيومًانئبةًلًتطوايًًً- ّنًذكلًأ مرًغري  ًفاإ

ً"بلحييتًولًبرأ يسًًلًتأ خذايًابنًأ مً:ً"ًقالًتعاىلً-ًً

ً

ذاًاكنًالهنييًلغريًالعاقلً:المتين(3ً) ً.اإ

ً.أ يهتاًالشمسًلًتغربًًً-

ًً-ًً ً.لًتطلعايًصبح 

ً

ًالبالغيةًمعانيهًومنً:النداءً:ًاثلثااً 

ًواكبديًواًحّرًقليبًًًًً.واًمعتصامهًً(واً)ًالنداءًًوتكونًمعًأ داةً:الندبة(1ً)

ًايًهللاًللمؤمننيً.ايًل هلًاخلريًملساعدًاحملتاجًًًًًالاس تغاثة(3ً)

ً!ايكلًمنًخشٍصًكرميًًًًًالتعجب(2ً)

ً

اً  ًالبالغيةًمعانيهًومنً:الاس تفهامً:ًرابعا

ً"رشرّبًأ ّنًيكونًيلًغالمًوملًميسس ينًًب:ً"ًقالًتعاىلًًًًًالاستبعاد(1ً)

ًفكيفًوصلتًأ نتًمنًالزحامًأ بنتًادلهرًعنديًلكًبنٍتًًًًًًالتعجب(3ً)

ً

ً

ً

ً
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ً(3ًً)ًًنفسكًاختَب

ً

ليه:ًؤالس  (املعنًالبالغيً)ًًًًًًًًًًًًً(ال سلوبً)ًًًًً.حددًال سلوبًالإنشايئًفاميًخطًحتتهًمبينااًاملعنًالبالغيًاذليًخرجًاإ

اًعىلًال رضًلًتذرًْوقالًنوحًرّبً:ً"ًقالًتعاىل.1ً ً..............................................ً..............................................ً"منًالاكفرينًدايرا

ً..............................................ً..............................................ًًًً"لوادليًًّيلًوًاغفررّبً:ً"ًقالًتعاىل.3ً

ً..............................................ً..............................................ًًًًً"مايلًلًأ رىًالهدهد:ً"ًلًتعاىلقا.2ً

ً..............................................ً..............................................ًعليكًولًأ مرًأ ماًللهوىًهنييًأ راكًعيّصًادلمعًش ميتكًالصَبً .2ً

ً..............................................ً..............................................ًًًًًًلكًجاملًايًجاملًيفوق.1ً

ً..............................................ً..............................................ًًً"اذلكرىًوقدًجاءمهًرسولًأ ّنًيكونًهلم:ً"ًقالًتعاىل.1ً

ً..............................................ً..............................................ًًًًً.ممنًقلبهًش بًواحّرًقلباه.4ً

ً..............................................ً..............................................ًًًًًً.ايًللرجالًحلرةًموءودة.2ً

ًً...........................................ً..............................................ًًًًًً.أ منًابهللًأ وًاكفرً.9

ً..............................................ً..............................................ًًًأ لًتبكيانًلصخرًالندىًلًجتمداأ عيينًجوداًو.11ً

ً..............................................ً..............................................ًً"لًيغادرًصغريةًولًكبريةًماًلهذاًالكتاب:ً"ًقالًتعاىلً.11ً

ليكًلتَبح.13ً ً..............................................ً..............................................ًًًًمنًماكنكًحىتًأ رجعًاإ

بحًقفً.12ً ً..............................................ً..............................................ًًًًًً.لًتطلعايًص 

ً..............................................ً..............................................ًًًً".ًأ ّّنًكلًهذاايًمرميً:ً"ًقالًتعاىل.12ً

اًأ وًامصت.11ً ً..............................................ً..............................................ًًًًًً.قلًخريا

ً..............................................ً..............................................ًًًً"منًاببًواحدًلًتدخلوا:ً"ًقالًتعاىلً.11ً

ً..............................................ً..............................................ًًًً.بدراس تكًلًتهتاون:ًيقولًالطالبًلزميهل.14ً

اًأ وًًعشً.12 ً..............................................ً..............................................ًًطعنًالقناًوخفقًالبنودًبنيًوأ نتًكرميًمتعزيزا

نسانً؟ًأ يونًاخلائنونًيونًأ نًميكنًكيفًل جعبًاإين.19ً ً..............................................ً؟ًيكونًأ نًميكنًفكيفً ...بالدهًاإ

تّومهًيفًازدايدًًلقويمًوًايًل مثالًقويمايً.31ً ً..............................................ً..............................................ًل انسًع 

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً:مزةاهلًً 

 ًًًًًًً: والقطع الوصل مهزَتً(1)ًً 

 ًًًً: ال تية املواضع يف تأ يت ويه . ت نطق ول ) ا ( صورة عىل تكتب : الوصل مهزة – أ ً

 . امرأ ة ، امرؤ ، اثنتان ، اثنان ، امس ، ابنة ، ابنًًًً : ال تية ال سامء.1ًً

 ارمً  ، ادرس ، العْبًًًً ، الثالث الفعل أ مر.3ًً

ًْ ، انترصًً ، ومصدره وأ مره امخلايس مايض.2ًً  انتصار ، انترص 

 اس تخراج ، اس تخر جًْ ، اس تخرجًً ، ومصدره وأ مره السدايس مايض.2ًً

 بيتـــًـاًل ، قمرــــالً ، ابلمس املتصةل ) التعريف أ ل ( مهزة.1ًً

ً

 ًًًً: ال تية املواضع يف وتأ يت ، دامئا وت نطق ) اإً ، أ ً ( الصورة عىل ت كتب : القطع مهزة – ب

 أ مر ، لكأً ً ًُّبمزة يبدأ ً اذلي الثالث الفعل.1ًً

نتاج ، أ نت جًْ ، أ نتج ، مثلًومصدره وأ مره الرابعي الفعل مايض.3ًً  . اإ

ً ، أ لعب ًًًاملتلكّم اإىل املس ند املضارع الفعل.2ًً  أ درس 

نًْ ، أ نًًًًْاملهموزة احلروف.2ًً نًّ اإ ل ، أ و ، أ نًّ ، ،اإ ً... اإ

كرت اليت عدا ما ال سامء.1ًً  ... أ نبياء ، أ حب ر ، أ هدافًالوصل مهزة يف ذ 

ً

 ًً: املتوّسطة اهلمزةً(3)ًً 

 (،ًالسكونالكرسة،الضمة،ًالفتحة:ًأ قوىًاحلراكت)ً. ال قوى احلركة يناسب حرف عىل ت كتبًوً، قبلها ما وحركة حركهتا عىل كتابهتا تعمتد 

 ًَذً ) ئ ( النَبة رمس الكرسةًتأ خذ ًمونأًْمًَ) أً  ( ال لف رمس وتأ خذ الفتحةًساء،ؤًَرً ) ؤ ( الواو رمس وتأ خذ الضّمة،ًًابئ

ً

 ًً: املتطّرفة اهلمزةًً(2)ًً 

 ذا السطر عىل ت كتبًو  ، احلركة تكل يناسب حرف عىل وت كتب ، فقط قبلها ما حركة عىل تعمتد  :ًساكن قبلها ما اكنًاإ

 . اءـدع ، ْفءـــك ، ئــشاطً  ، ؤــيُّـًًهًت ، َرأ ًـــق

 ذا هنا بعدهاًمبا وصلها ميكن اليت احلروف من قبلها اذلي احلرف واكن فتح تنوين املتطّرفة اهلمزة بعد جاء اإ  :شيئاًا نَبة عىل ت كتب فاإ

 ... ااًـئــًـًفـًًك ، ااًـئـــًـدًف

 ذا  :هدوءاًا مفردة السطر عىل تبقىًفاإهنا بعدها مبا وصلها ميكن اليت احلروف من قبلها اذلي احلرف يكن ومل فتح تنوين بعدها جاء اإ

زءاًا ، ضوءااً  ... ج 

ً

ً

ً

ً

ً
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ً:الكتابًتدريبات

ً

 :ال تية لللكامت السني أ و الشني حرف اضبط 1-ً

ً، ئً، نَشأً  نش  ئً، منَشأ ةً، م  ئونً، نْشءً، انش  ، ي نْش   ئل مْسؤولً، منَشأً   .س  

ً

 :يأ يت ملا الصحيحة الإجابة اخرت 2-ً

سرتاتيجّيات املعمل يس تخدم.ًأً ً  )مالمئة مالءمة،)ًًالتعلمييًّ للمحتوى ..........تدريس اإ

 )ماكفأ ة /ماكفئة)ًًًلمتزّيه مالّية .............اجلامعيًّ للّطالب رص  فْتً.ًبً

 )ابذلً /أ بذل)ًًًًًابلّسعادة تشعرً  ُجَدكًَ .......... .جً

ً

 .ال تيةًالعبارات يف خط حتتَه ما يف علهيا جاءت اليت ابلصورة اهلمزة كتابة سبب بنيً 3-ً

 .ساكن حرف قبلها وما متطرفةًًًً .كبريًٌ عْبءًٌ املسؤوليةً .ًًأ ًً

ءً .ًبً ءً  الِّشْ  .ساكن حرف قبلها وما متطرفةًًًً .ي ْذكرً  ابلِّشْ

 )اقتصاد -اقتصد(ًًخاميس لفعل مصدر /وصل مهزةًً .املعريفًّ الاقتصاد حنو التعلميً  تطّورًَ.ًجً

 .الفاء همموز ثالث فعلًًًً .اليتميًَ املَّبةً  أ َوت ً.ًًدً

ً  بعدًَ العاملً  اسرتاحًَ.ًهً  .سدايس ماٍضً فعل /وصل مهزةًًً .معهل 

ً

 مهنا واس تخرجً القراءة، نص منً"فشيئاا شيئاا وحتللت ...اإىل .... أ مه من ولعل " بـ تبدأ ً اليت الثامنة الفقرة اإىل ع د 4-ً

 .علهيا رمست اليتًابلصورة اهلمزة كتابة سبب وبني املهموزة، اللكامتً

 .ساكن مدًّ قبلها وما مكسورة ل هنا نَبة؛ عىل كتبت :املسائلً

 .مضموم قبلها وما ساكنة ل هنا واو؛ عىل كتبت :الب ْؤسً

 .ساكن مدًّ بعد متطرفة ل هنا السطر؛ عىل منفردة كتبت :ال عباءً

 .بعدها مبا وصلها ميكن اليت احلروف من قبلها اذليًمتطرفةًواحلرف اهلمزة ل ن نَبة؛ عىل كتبت :شيئااً

 .أ سامء عىل دخلت وصل مهزهتا التعريف)أ ل(ً...ال هنار البحار، النجوم، القمر، الشمس، العامل، الإنسان، ال فق، احلزن،ً

نسان، أ فق،ً ً وصل مهزة فهيا اليت ال سامء مجموعة من أ سامءًليست ل هنا/الامس بداية يف قطع مهزة ... أ عباء أ فقه، أ س باب، أ مه، اإ

ْن، أ ْن، ل ّن، ك ّن،ً ّن، اإىل، اإ ً.همموزة حروف ل هنا قطع مهزة اإ

ً

ئْت ً)تكتبًاهلمزةًعىلًنَبةًيفً:ًعللً-1ً ً(شاءً)ومنفردةًيفً(ًش 

ئْت ً)ً ًل هناًمتطرفةًبعدًساكن(:ًشاء)ًل هناًساكنةًوقبلهاًمكسور(:ًش 

ً

ً

ً
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ً(2ًً)ًاختَبًنفسكً

ً

س
1

ً:بنيًسببًكتابةًاهلمزةًابلصورةًاليتًجاءتًعلهياًيفًاللكامتًال تية:ًً

ً:.......................................اس تغفار:........................................اس تغف رًْ........................................:ًاس تغَفر

ً...........................:ً.............اقتصاد:ً.........................................اقتصدًْ:ً.........................................اقتصدًَ

ً...............................................العمل:ً.....................................الانتصار:ً.........................................اكتب

ً:ً..........................................أ خذ................:ً.............................أ من:ً........................................اإحسان

بداع ً:ً..............................................أ و:ً...........................................أ محد:...........................................اإ

نقاذ.......:ً......................................أ نًْ ً:...........................................أ مِش:ً...........................................اإ

ً

ً:بنيًسببًكتابةًاهلمزةًابلصورةًاليتًجاءتًعلهيا:3ًس

ئَاب :.................................................................فَأ سً ً ................................................:....................ذ 

نمً ً  :.....................................................................َسأ ل:................................................................ًؤم 

بءً ً:....................................................................يَرأ سً:................................................................ع 

ً...............................:......................................مؤمتر:...............................................................ًرؤوسً

ً:...................................................................مسأ ةل:...................................................................ًزائرً

ً.................................................................:.رؤوف:..............................................................ًمسؤولً

ً:.......................................................................مؤتة:...................................................................ًبرئً

ً:.....................................................................ك س.................................ً:..................................لؤلؤً

ً:.......................................................................ذئب:.................................................................ًعائدً

ً

ً:بنيًسببًكتابةًاهلمزةًابلصورةًاليتًجاءتًعلهيا:2ًًس

ً:.......................................................................عْبء:................................................................ًمْلءً

ً:.....................................................................متواطئ...........ً:..................................................شاطئً

ً:.........................................................................دعاء:..................................................................ًقرأً ً

 :...........................................................................هتّيؤ....................................................ً:...........شاءً

ً

ً

ً

ً
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ً(ًاللغويًال صلً،اللغويةًاملادةً)ً:لغويالًذراجلًً 

 .ال لفًمنًخلّوهًوي شرتطًثالثياا،ًيكونًماًوغالبااً،ًاملعنًمنًبهًي ؤىتًوًلللكمة،ًال صليةًاحلروفًهو

ً

 :مالحظات

ًرًرًمً:اس مترًًًّدًدًعً:ًاس تعدًًًًّ:الثالثًيفًيفكً(الشّدة)ًالتضعيفً(1

ً.سًدًنًهً:همندسًًرجًدحً:يدحرجًً(:فعللًعىل)ًرابعيااًاجلذرًيكونًقدً(3

 

 ًييلًمباًنأ يتًاللكمةًجذرًلتحديد: 

ذا)ًً.الثالثًاملايضًالفعلً(1 ً(املصدرًأ وًاملضارعًحسبًايءًأ وًواوًنقلهباًال لفًعىلًاحتوىًاإ

ذا)ًً.الثالثًاملضارعًالفعلً(3 ً(املصدرًحسبًايءًأ وًواوًنقلهباًال لفًعىلًاحتوىًاإ

 ً.الثالثًالفعلًمصدرً(2

ً

ًً(ًوذًعً)ًًًًً(ًيعوذً)ً:ًمضارعهً،ً(ًعاذً)ً:الثالثًاملايضًً:ًًمعاذ

ً(ًلًيًم)ً(ميلً)ًاملصدرً،ً(ًمييلً)ً:ًمضارعهً،ً(ًمالً)ً:الثالثًاملايضًً:ًمائل

ً(ًمًوًنً)ًً(ًنومً)ًاملصدرً،ً(ًينامًً)ً:ًمضارعهً،ً(ًًانمً)ً:الثالثًاملايضًً:ًًمـانئ

ًًًًًًًًًًًًً:اتّصاف

ً(2ًً)ًاختَبًنفسكً
ً

 :التاليةًلللكامتً(ًاللغويةًاملادةً)ًاللغويًاجلذرًماً:س

ًعلميًخياطةًمعارجًالاس تعدادًمتاثيلًالغبطةًالقيامةًالصفاحئًاملدارس

ًًًًًًًًً

ًّ ًمسيعًاستئذانًالعِشًًّاملكتظًالإباكرًوشاجئًمنارةًنتجاهلًساعات

ًًًًًًًًً

ـدًًّارتدًًّقىاتًًّقتنعًمًمدحرجًانترشًامتحان ـدًًْيَـع  ـدًًْيَـع  ًيَـع 

ًًًًًًًًً

ًهمندسًاس متدًًّيوسوسًيتّصًًاس تدع ًًتشويهًرجاءًابتغاءًاستباق

ًًًًًًًًً

ًيوسوسونًانتظارًامتدًًّاس تعنًشعاعًاس تالمًيرثًبرهنًبيارق

ًًًًًًًًً

قًالاس تعدادًيرتمجًتعاونًالابتاكر نتاجًأ عيذهاًغزوةًأ ذ  ًاصطفىًاإ

ًًًًًًًًً
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 :الرصيفًاملزيان 

 (.ًفـعـلً)ً:ًعىلًحروفهاًونزنًلللكمةًالثالثًابل صلًنأ يتً:الثالثًال صلًذاتًاللكامت 

 (.ًفـعـللً)ً:عىلًحروفهاًونزنًًلللكمةًرابعيالًابل صلًنأ يت:الرابعيًال صلًذاتًاللكامت 

 (ًاحذفًًًًًأ وًًًًًزدًً:موازنةًً)

 ـةًًلًًصًًًًوًً:صةلًًًرًًاًًخًًتًًفًاًًًرًخًفًً:افتخار

 ـةًًلًًًعًًفًًًعةلًًًلًًاًًعًًتًًفًاًًًلًعًفًًافتعال

ً(1ًً)ًًاختَبًنفسك

ً

 :التاليةًلللكامتًالرصيفًالوزنًماً:س

ًاس تعنًيرثًمدارسً:انكرس

ً

ً

ًًً

لونًهبةًانتصار ًيّصًًيَص 

ً

ً

ًًً

ًمنًارتقً ًزنًأ مق

ً

ً

ًًً

ًأ حاملًممنوعًممحاةًيرمون

ً

ً

ًًً

ًيرتمجًيزتحلقونًيتدحرجونًهمندسون

ً

ً

ًًً

قًيث ْقًًيدعون ًاس مترًًّأ ذ 

ً

ً

ًًً

دًانفّضًًانتفض دًيَع  ًيَع 

ً

ً

ًًًً

ً
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ًً.بزمنًمقرتنًغريً(ًفعلً)ًحدثًعىلًمادلًهوً:الرصحيًاملصـدر 
ً

ًًً(ًمعليّةً)ًبلكمةًي قّدرً:الثالثً

س
1
ً(اجلدولًيف)ال تيةًال فعالًمنًالرصحيًاملصدرًصغً:

س
3
ً:الثالثًالرصحيًاملصدرًاس تخرجًمثًال يتًالنصًاقرأ ًً:

ًًومأ لًمكروه،ًأ شاكلًمنًشكًولكًًّطعمه،ًمرًًّالظملً"

ً"ًوال خرةًادّلنياًيفًواحلرسةًالنّدمًصاحبهًًً

....................................................................................................................................ً

س
2
اً(ًـقولتًأ نًْ)ًاملؤولًابملصدرًاستبدلً: ً.رصحيااًمصدرا

....................................................................................................................................ً

ً

 فعللًًفاعلًًفّعلًًًًًًًأ فعلًً:الرابعيً

فعالًًً فاعةل،ًتفعيلًًًًًًاإ عالًم  ًفعلةلًف 

س
1
ًً(:اجلدولًيف)ًال تيةًال فعالًمنًالرصحيًاملصدرًصغً:

س
3
ً:الرابعيًالرصحيًاملصدرًاس تخرجًمثًال يتًالنصًاقرأ ًً:

عالنًمتً" بلًمنًوتدقيقهاًحتليلهاًبعدًالعامةًالثانويةًنتاجئًاإ ًاللجانًق 

ً"ًاحلقيقةًمبواُجةًنفسًوبنيًبيينًرصاعًفاكنًاخملتّصة،ًًً

....................................................................................................................................ً

....................................................................................................................................ً

س
2
هًأ نًْ)ًاملؤولًابملصدرًاستبدلً: اً(ًت واج  ً.رصحيااًمصدرا

....................................................................................................................................ً

ً

 لًّـعـافًًًتفعَّلًًًًلـتفاعًًًًًَافتعلًًًًًانفعلً:امخلايسً

ًافعاللًًًتفعُّلًًًًلـتفاعً ًًًًافتعالًًًًانفعالًًً

س
1
ًًً(:اجلدولًيف)ًال تيةًال فعالًمنًالرصحيًاملصدرًصغً:

س
3
ً:امخلايسًالرصحيًاملصدرًاس تخرجًمثًال يتًالنصًاقرأ ًً:

نًًّ" ًالانفتاحًاإىلًأ ّدىًالتكنولوجياًجمالًيفًوالابتاكرًالتطّورًاإ

سنًأ نًفعليناًكثريةًعواملًاإىلًً ً"ًمعهاًالتعاملًحن 

....................................................................................................................................ً

س
2
اً(ًيبتسمًأ نًْ)ًاملؤولًابملصدرًاستبدلً: ً.رصحيااًمصدرا

....................................................................................................................................ً

ًاس تفعالً:اس تفعلً:السدايس

ًزرعًصامًرضبًغىَلًجلس

ًًًًً

ًرعىًرسقًعوىًزأ رًهرب

ًًًًً

ًطارًرش بًنّقًًَسَعلًًَدرس

ًًًًً

ًقاتلًكَّبًًأ كرم

ًًًً

ًصارعًعملًًّأ جنب

ًًًً

ًانقشًكرّسًًأ بدع

ًًًً

ًبعرثًطمأ نًهندسًدحرج

ًًًً

فًتواَصلًانترصًانرشح ًامحرًًّتعرَّ

ًًًًً

ًاصفرًًّتوقَّعًتقاتَلًانتظرًانقسم

ًًًًً

ًاخرضًًّحتّدثًتعاَملًابتكرًانكرس

ًًًًً

عًتواقَــحًاختصمًاهنزم ًًترفَـّ ًابيضَّ

ًًًًً
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ً(1ًً)ًاختَبًنفسكً

ً

س
1
ً:يليهًعامًأ جبًمثًال يتًالنّصًاقرأ ًً:

براهميًودلهًهللاًعبدًبنًخادلًأ وىص ً:فقالًاإ

ْسن نًًّبيدهًنفسًواذّليًالكثري،ًمتـَبًوالإرسافًالقليل،ًممثرًًٌوالاقتصادًالإرساف،ًمعًالكثريًمنًخريًالكفافًمعًالتّدبريًح  ًاحلظًّنعمًاإ

ً.جعبًغريًمنًمضحااكاًًتكنًولًبلواه،ًاملأ مونًوفاكهًعتباه،ًاملرجوًًّعاتبًبيّن،ًأ يً.احلرامًاملالًاملالًوبئسًالقناعة،

ً......................................................................ًً:ثالثًًّلفعلًمصدراًاً:النصًمنًاس تخرجً(أ ً

ً.....................................................................ًً:رابعيًًّلفعلًمصدراًاًًً

ً.....................................................................ًً:خاميسًًّلفعلًمصدراًاًًً

ًًً.....................................................................ًًً(:ًمضحااكًاً)ًللكمةًالرصيفًالوزنًماً(ب

ًًًً.....................................................................ًًً(:ًاملأ مونً)ًللكمةًاللغويًاجلذرً(ج

ً

س
3
ً:يليهًعامًأ جبًمثًال يتًالنّصًاقرأ ًً:

ــنًأ فصــحًاي" ــقًم ــادًنط ــديثكً،ًالّض ــهدًح ــدًش ــقًعن ــتفهّمًاذّلائ ــتً،ًامل ــةًفأ ن ــةًالنّعم ــاملنيًالعظمي ــذَتًً،ًللع ــاسًأ نق ــنًالنّ ــولًم ــدمًمع ًاله

ــورًمضــاءةًمعــارجًعــىلًووضــعهتمً،ًوالّظــمل ــييًبن له ــهًاخلــريًأ متــكًعــنًجفزيــتًالّرشــاد،ًســبيلًهيــديًاإ ًمــنًوالتّســلميًالّصــالةًوعليــكًكّ

ً".كلًوانتصاراًاًللحقًاس تحقاقاًاً،النّاسًوذكركًهللاًذكرًماًالعاملني،ًرّبً

ً......................................................................ًً:ثالثًًّلفعلًمصدراًاً:النصًمنًاس تخرجً(أ ً

ً.....................................................................ًً:رابعيًًّلفعلًمصدراًاًًً

ً.....................................................................ًً:خاميسًًّلفعلًمصدراًاًًً

ً.....................................................................ًً:سدايسًًّلفعلًمصدراًاًًً

ً.....................................................................ًً(:ًالعظميةً)ًللكمةًالرصيفًالوزنًماً(ب

ً.....................................................................ًً(:ًالصالةً)ًللكمةًاللغويًال صلًماً(ج

ً

ً

ً

س
2
فعالًالرصحيًاملصدرًصغً: ً:ال تيةًلل 

ًكتبًتوجهًًَّارتدًًّانزتعًصارحًصنعًمّددًاس تجابًاختـّصًًابهتل

ًًًًًًًًًً

 ً

س
2
ً:ال تيةًاملؤوةلًاملصادًمنًالرصحيًاملصدرًهاتً:

ً.....................................................................ًًًًجبدًًٍتدرَسًًأ نًًْيعجبينً(1

ً.....................................................................ًًً(لمكًخريًًٌتصومواًأ نًْ)ً:تعاىلًقالً(3

ً

ً
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ً.يدلًعىلًوقوعًاحلدثًمّرةًواحدةً(مصدر)ًامسًً:ًاملّرةًامسًًً

ــصاغًمنًالفعلًالثالثًً ً(عـلــــىًوزنًًفَـــــْعـــةلًً)ًً:ًيـ 

ـــصاغًمنًغريًالثالثًً ً(ةً+ًمصــــــدرهًالرصحيًً)ًً:ًيـ 

ذاًتشابهًمعًاملصدرًالرصحيًً ًً(نضيفًلًكمــــةًواحدةً)ًًًاإ

ً(َعودة)عادً(َدعوة)دعاً(َرمحة)رمحً(يريم)ريمً(يقول)قالً(يزور)زارً(يبيع)ابعًجلس

ًًًًًًًً

ًأ حبرًكرّسًًأ هانًاسرتاحًأ شارًاس تقامًاهزتًًّانطلق

ًًًًًًًً

ً

ً

ًً.يدلًعىلًهيئةًحصولًالفعلً(مصدر)ًامسًً:ًالهيئةًامسًًً

ــصاغًمنًالفعلًالثالثًً ـــْعـــةلًً)ًً:ًيـ  ً(ًعـلــىًًوزنًًف 

ـــصاغًمنًغريًالثالثًً ًً(كمة+ًًةًً+ًًالرصحيًً)ًً:ًيـ 

ًرقصًمدًًّوقفًجلسًلبسًقضًمىشًمات

ًًًًًًًً

ًأ شارًكَّبًًاسرتاحًانطلق

ًًًً

ً
ً:ًالكتابًتدريبات

غ1ًًْ- ًً:ال فعالًال تيةًمن املرة امس ص 

ًسعىًزارًغّطىًًابعًأ جابًنزل

ًَ جابةًْزةلـن ًًًَواحدة اإ ًَسـْعيةًَزْورةًتغطيةًواحدةًْيعةـًب

ً

غ2ًًْ- يتة،ًًًً.(وقف ، هزًّ ماَت،)ً :ال تية ال فعال من الهيئة امس ص  ة، م  زَّ ْقَفة ه   و 

 :يأ يت ما يف املرة وامس الهيئة امس عني3ً-

نًْ:ً"تعاىل قال -أً ً لًَّ اَكنَْتً اإ
 
َدةًا َصْيَحةًا ا َذا َواح 

 
يعًٌ مه ًْ فَا يْنَا مَج  َ ونًَ دلَّ ْحرَض   .مّرة /واحدة َصْيحةًً"م 

يفة مهنم تعاىلًفأ وجس قال-بً يفةًً"علني بغالم وبرّشوهً  ختْفً ل قالوا خ   .هيئة /خ 

ً ل -جً نًْ أ خاكًَ جتاف   .مّرة/زةلًًًًًًًّ.َزةّلًا منهً  بدْتً اإ

 .مّرة /َرْميةًًًًًًً.مًٍراًغري من َرْميةًٍ رّبً -دً

يةٍل؟ وسوءًَ أ َحَشفاا -هً يةلًًًًًًًًٍك   .هيئة/ك 

ً -وً ً.هيئة /ع يشةًًًًًًً.كرميةًا ع يشةًا املؤمن يعيش 
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ً(4ًً)ًاختَبًنفسكً

ً

س
1
ً:املعنًوفهمًالسلميةًابلقراءةًمس تعيناًاً،ًال تيةًامجللًيفًحتتهًاخملطوطًنوعًحددً:

لًاكنتًاإنً"ً:تعاىلًقال (1) ً........................................................................................ًًًًً".ًواحدةًصيحةًاإ
 ........................................................................................ًًًً".ًخيفتهًمنًواملالئكةًحبمدهًالرعدًويس بحً"ً:تعاىلًقال (3)
يّنً (2)  ........................................................................................ًًالقطرًًبلهلًالعصفورًًانتفضًًمكـاًًهـّزةًًذلكـراكًًلتعـروينًواإ
 ........................................................................................ًًوالضياءًًوالظالمًامليالدًوًواملوتًًاخلريفًارتعاشةًوًيهًفًالش تاءًدفء (2)
ليـكًأ بـديًبأ نًأ تـدعو (1) لً ًًأ هّياًًشقـايئًًومـنكًًابتسامةًاإ تجاه   ........................................................................................ًاملـ 

 
س
3
 :ًمثًاس تخرجًمنه الايت النص اقرأ ً:ً

ً"ً  مبا قويةًفرحة هزتين و ، التعمري عىل شعبنا بقدرة فأ منت ، جوةل أ حناهئا يف لتجً  و ، املش تاق خةلدً  غزة مدينة دخلت 

 فيه يقرصوا ومل اإخالةل، بواجهبمًيلّوا مل و ينتجون مفضوا ، واحدة دعوة العمل اإىل دعوا اذلين ُّبؤلء ابتسامة ثغري وعلت شاهدت

 "املتخاذل تقصرية

ً.................................................ًًمصدرًمّرةًمنًفعلًغريًثالث(3ًً.................................................ًمصدرًمّرةًمنًفعلًثالث(1ً

ً.................................................ًمصدرًهيئةًمنًفعلًغريًثالث(2ًً.................................................ًثالثمصدرًهيئةًمنًفعلً(2ً

ًً
س
2
 :اضبطًماًحتتهًخطًيفًامجللًالتية:ً

 .أ متار س تة الراييض قفزة بلغت .3ًًً .نبوة صارم لك و ، كبوة جواد لك .1ًً

 . مقاةل من أ بلغ سكتة رب .2ًًًً.مريض أ نه عىل العامل وقفة تدل .2ًً

ً . املتكَب جلسة جتلس ل .1ًً

ًً
س
2
 : ضعًدائرةًحولًالإجابةًالصحيحة:ً

 (مصدرًرصحيً،ًمصدرًمّرةً،ًمصدرًهيئة)ًًًًً.ابتسامة الاكتب ثغر عال.1ًً

 (ًمصدرًرصحيً،ًمصدرًمّرةً،ًمصدرًهيئة)ًًًً.الصاحل السلف سرية املكل سار.3ًً

 (مصدرًرصحيً،ًمصدرًمّرةً،ًمصدرًهيئة)ًًًً.الصالة أ راكن من الإحرام تكبرية.2ًً

ً(مصدرًرصحيً،ًمصدرًمّرةً،ًمصدرًهيئة)ًًً.واحدة وثبة ال عداء عىل اجلندي وثب.2ًً

عادة الكتاب الطالب أ عاد.1ًً  (مصدرًهيئةمصدرًرصحيً،ًمصدرًمّرةً،ً)ًًًً.رسيعة اإ

 (مصدرًرصحيً،ًمصدرًمّرةً،ًمصدرًهيئة)ًًًً.ال بطال وقفة الرجل وقف.1ًً

ً(مصدرًرصحيً،ًمصدرًمّرةً،ًمصدرًهيئة)ًًًً.املصري تقرير حبق شعبنا يطالب.4ًً

ً(ًمصدرًرصحيً،ًمصدرًمّرةً،ًمصدرًهيئة)ًًً.واحدة انتقامة السابقة لهزميته الفريق انتقم.2ًً

ً

ً
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ًش تقاتامًل

ً

ً.بهًاتصفًمنًوعىلًاحلدثًعىلًتدلًصيغةًهوًً:ًالفاعلًامس1ً

ــصاغًمنًالفعلًالثالثًً ًساعًٍ :سعى/ًسائل :سال/ًأ منً:ًأ من/ًراّدً :رد/ًفامه: فهمً(ًًـاعلفًً)ً:ًيـ 

ـــصاغًمنًغريًالثالثًًً ـــً)ًً:ًيـ  ًـــــ  بتس ً :ابتسمً(م  قاتً  :قاتل/ًًًً مم  ً : توىّلً/ًلًـم  توّلٍ شرتًٍ : اشرتى/ًم  ًم 

ً

ً.الفعلًعليهًوقعًمنًعىلًلدللةلًالفعلًمنًيش تقًً:ًاملفعولًامس3ًً

ــصاغًمنًالفعلًالثالثًً ًمبيع:ًابعً/ًمريّمً:ًرىم/ًمدعّوً:ًدعا/ًًمشدودً:ًشدًًّ(مفعولًًً)ً:ًيـ 

ـــصاغًمنًغريًالثالثًًً ًــــًَ)ًً:ًيـ  س تخدًَ:ًاس تخدمًً(ــــًم  ًًمم 
ذاًً ًفيه مرغوبًٌ : رغب/ًاقرتنًبهً:ًاقرتن /ًفيهً مشكوكًٌ : شكًًّ: مجةل بش به املفعول امس اإحلاق جيب لزما الفعل اكن اإ

ً

 : الكتابًتدريبات

 : ال تية ال فعال من املفعول وامس الفاعل امس هات(1ً)

ًروىًلمًًَعدًًّانرصفًابعًالتقىً

نرص فًابئعًملتقًًٍامسًالفاعل ً راوًًٍلئًعادًًّم 

لتقىًامسًاملفعول نرَصفًمبيعًم  ًمرويًًّملومًمعدودً عنه م 

ً

 :عنّيًأ سامءًالفاعلنيًيفًالنصًال يت(3ً)

نًْ تَك نًْ لً "ً مَّ ولً  التّوبةًَ َويَْرجو مَعَلًٍ بغريً  ال خرةًَ يَْرجو م  ، بط  ً يَقولً  ال مل  نْيا يف  نًْ الّراغبني، بَعَملً  فهيا َويَْعَملً  الزاهدينًبقْولً  ادلُّ
 
يًَ ا هْنا أ ْعط   م 

َبْع، لَمًْ نًْ وًَ يَش ْ ن عًَ اإ هْنا م  زً ًيَْقنَْع، لَمًْ م  ْكرً  َعنًْ يَْعج  ًَ ما ش  ي أ ويت  ً الزايدةًَ َويَبْتَغ  رً  يَنهَْتيي،ً ول يهَْنيى بَق َي، ما يف  ، ل مباًالنّاَسً َويَأْم  بًُّ يأيْت   حي  

ً له ْم، معًََ يَْعَملً  ول الّصال حنيًَ وًَ امل ذنبنيًَ َوي ْبغ ض  ، َوه  ْ مه  ة املوَتًًيَْكَرهً  أ َحد  نوب هً  ل َكرْثَ نًْ املَْوَتً يَْكَرهً  ما عىَل َوي قميً  ذ  ، م  نًْ أ َجهل  
 
ا، َظلًَّ َسق مًَ ا ما  اند 

نًْ
 
نًًََصًَّ َوا هً  ي ْعَجب ً لهياا، أ م  ذا ب نَْفس 

 
ًَ ا ويف  ذا يَْقنَط  وًَ ع 

 
ًَ ا  ."ابْت يل 

ا، امل ذنبنَي، الّصال حنَي، الّراغبني، الّزاهدين، ما  لهياا اَند 

ً

ً:مزّيًامسًالفاعلًمنًامسًاملفعولًيفًالعبارتني(2ً)

ختاَرة الفتاةً(ًأً  ً) فاعل امس)ًًًًبعناية مالبسها م 

ختاَرة الهديّةً(ًب  ) مفعول امس) ًًًبعنايةًٍ م 

ً

 :معران أ ل سورة من(39ً – 33 )الكرمية ال ايت من املفعول وامس الفاعل امس اس تخرج(2ً)ً

ق / قائ :الفاعل امس 1-ً صّد  ا :املفعول امس 2-ًًم  حررا ًم 

ً
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ً(2ًً)ًاختَبًنفسكً

س
1
ً:ًفعالًال تيةًامسًفاعلصغًمنًالً :ً

ذاً:مالحظة نناًال خرًمضّعفًأ وًأ لفًرابعهًخامس ياًاًالفعلًاكنًاإ  ً.ال خرًقبلًماًنفتحًفاإ

 

س
3
ًً:ال يتًالنصًيفًالفاعلنيًأ سامءًاس تخرجًً:

لمة للضوءً" ا مزنلاً يَسك ن فاذلي الإنسان، حصة يف ظاهر تأ ثري والظُّ ظل ـما  وضوء ولونهًشاحب ذابلًوجسمه ي رى الشمس، أ شعة لتَملؤه م 

فيد الشمس جفّ ف فهو ع ّدة، وجوه من م  بيد للهواء، م   يفًمسكنك وجوده عىل فاحر ص الرطوبة، تقليلًيف مساعد ال مراض، جلراثمي م 

متلئاًقّوة البدن، سال م تَع ش ايك ؛ ونشاطا م 
 
ًالضعيف والضوء وا نه الصناعيَّ

 
جهد للهواء مفسد فا ً" الإبصار لقوة م 

ً

س
2
ًً:ال يتًالنصًيفًفولنياملًأ سامءًاس تخرجًً:

نسانًأ نًيكونًلً َعّدًًيفًمزنلعىلًلّكًاإ ًبفاخرًالرًّماكنًم  ًأ نًيكونًهذاًاملاكنًمفروشاا مناًيكفيًلس تقبالًالزائرين،ًوليسًواجباا ايش،ًواإ

ًمنًالتحف ًبِشء َّناا زي ًم  ًويفضلًأ نًيكون ًمقبولا، ًابلصورًًأ نًيكونًنظيفاا ًمزدانه ًوأ نًتكونًجدرانه نًاكنًذكلًمس تطاعاا، امجليةلًاإ

ً.املس تحس نة

ً

س
2
ً:ًفعالًال تيةًامسًمفعولصغًمنًالً :ً

ًلعبًرأ ىًأ لكًفهمًقتلًأ بًقرأ ًًجلسًمرًًّردًّ

ًًًًًًًًًً

ًمىشًقضًرابًدانًهفاًخافًجاءًرجاًسامًانم

ًًًًًًًًًً

ًاعزتًًّاحتلًًّاحنازًامتازًاعتدًًّاحتلًًّكرّسًًاعمتدًانطلقًكّذب

ًًًًًًًًًً

ذاً:مالحظة ليهً)ًمجةلًبش بهًاتبعًلزماًاًالفعلًاكنًاإ ً.عليهًجملوسً:جلسًًًً...(عنهً،ًلً،ًمنهً،ًعليهً،ًاإ

ً

س
2
ً:مزّيًامسًالفاعلًمنًامسًاملفعولًيفًالعبارتني:ً

ـْحـتَـلًالصهيوينًالعدوً.1ً ـْحـتَـلًالفلسطيينًالشعبً.3ًًً.......................................م  ً.......................................م 

ـختارًأ انً.2ً ـختارًأ انً.2ًًً.................................................القريةًمنًم  ً...................................................................احلّقً ًم 

ًأ لًًأ بًأ لكًًسأ لًرضبًقرأ ًًرأ ىًجلسًكتبًرشب

ًًًًًًًًًً

ًويلًريضًسعىًقضًمىشًرىمًمدًًّقّصًًعدًًّأ خذ

ًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:كـّذب ًاحتالًامتازًاعزتًًّاحتلًًّتقاتلًأ حبرًاس تقامًقاتلً:أ خرج

ًًًًًًًًًً
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لًّ مش تّقً امسًً:ًاملش هّبةًالصفة2ً ااًأ وًغالباا ابلفعل يتّصف من عىل يد  ًً.الالزم الثاّلثًّ الفعل من وت ش تّقً ،اتّصافااًدامئ

ً.املزاايًوالطباعًأ وًالعيوبًأ وًال لوانويهًتدلًعىلًًًً
ً

اعًَشهْـمًبَـَطلًحبيبيلً)ًًً: املش هّبة الّصفة وزانأ ً أ شهر ً(أ بيضًراّينوُجهًًلـب ـقًَجبانلًًًجش 

عالًفَـْعـلًفَـَعـلًًفَعيـلًًًًًًًًًً لًًالـفَعًًًًفـ  ًأ فعلًفعالنًًًًًًًفع 
ً 

 أ محقً،ًمحقاءًًعرجاء ، أ عرجًًًمحراء ، أ محر ًً:فعالء مؤنّثه اذلي أ فعل.1ًً

 ظمأ نً،ًظمأ ىًًحريى ، حريانًًعطىش ، عطشانًً:ًفعىل مؤنّثه اذلي فَعالن.3ًً

 ... وس مي ، قصري ، طويلًًً : فعيل.2ًً

اعًًً : ف عال.2ًً امم ، جش  اخًً ه   ...،ًف راتً،ًأ جاجً،ًرص 

لًْ.1ًً قًًً : فَع  ًً...،ًفر حً،ًقل قًلب 

ًًًًَ : فََعلًْ.1ًً ًً،ًَرغَدلطًَب

 ...،ًسهْلً،ًنْذل شهْمًًً : فَْعل.4ًً

ً..،ًَجبانً زانرًًًًَ : فََعال.2ًً

ً

ً.املتعّدي الثاّلثًّ الفعل من ي ش تّقًو ، ومبالغة بكرثة ابلفعل يقوم ما أ و من عىل يدلًّ مش تّقً امسًً:ًاملبالغةًصيغ2ً
 

 (كذوبًم رساف،ًوأ بوًُجلًصّديقًحذر،ًوأ بوًبكرًفاروقًجبّار،ًومعرًرحمينبيّـناًً)ًً: املبالغة صيغة أ وزان أ شهر

لًّعيلـًفً ًًًًًًًًًًًًًفّعالًعولافًًًًًًًًفعيلًًًًًًًًًًًً ًالـعــــفمً ًعولفًًًًًًًًًًًًًًًًفع 
ًً

 ... كوةل أ ً ، حسود ، سؤول ، غفور : فَعول.3ًًً... كّذابة ، قّراء ، رّساق ، منّان : فَّعال.1ًً

فعال.2ًًًًً... مسيع ، رحمي : فَعيل.2ًً  ... مزواج ، مكثار ، همذار : م 

لًْ.1ًً ر : فَع   ،ًقابوس،ًانقوسً فاروق : فاعول.1ًًًًً... فه مًْ ، حذ 

ّعيل.4ًً ّديق : ف  ًسكّري،ًرّشيرً،ً ص 

 : الكتابًدريباتت

ش)) مجيل:ًمج ل (: ال تية الافعال من املش هّبة الّصفة صغ.1ً ق (ً) سهْل:ًسه ل (ً) عطشان:ًعط  ً) أ رعن:ًرع ن (ً) أ زرق:ًزر 

غ.3ً ضياف:ضاف (:ال تية الافعال من املبالغة صيغة ص  ً) صّوام:ًصام (ًً) شكور:ًشكر)ً (م 

 : يأ يت ما يف املش هّبة الصففة من املبالغة صيغة مزّيً.2ً

ً الكّذاب من غدااً س يعلمون:ً"تعاىل قال – أً  ً ، الكّذابًًً"ال رّش    مبالغة صيغتا : ال رش 

 خْصم مفردها ، مش هّبة صفة : خصامنًًً"رُّّبم يف اختصموا خصامن هذان:ً"تعاىل قال – ب

اّلت عىل دًٌ جوا – ج   مش هّبتان صفتان : خبيل ، جوادًً خبيلً  عني ابدّلار ولكنّه كّه ابملال الع 

ً. مش هّبة صفة : سهلًً ًًًً.َسهْل احللًّ انًّ ظننْت ً – د

ً
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ً(9ًً)ًاختبارًرمقً

ً
س
1

ً:ييل مما فعل لك املش هبة الصفة اذكر : 

َضًًحًَرَصً ًَفًرَشً ًرًََصغً ًلًََسه ًمًََضً ًنًََرعً  دًًَبَي  ًبًََرحً ًَفًحَنً ًَسو 

ًًًًًًًًًً

ً

س
3

 :التالية وامجلل العبارات من املش هبة الصفات اس تخرج :  

بًُّ.1ًً ً حي   ..........................................................................................................ًًً. اللئميًَ النَّك دًَ ويكرهون الَكرمَي، املَر حًَ الناس 

،فَتً  َهّشا نتَكً  ل.3ًً  ..........................................................................................................ًًًً. فَتعرَصًَ ابًاَرطًْ ول كرَسَ

لقاءً  َحَسن دً أ مْحًَ.2ًً ن صوتَه أ نًَّ َمعًَ الإ  ..........................................................................................................ًًًً. َخش 

 ..........................................................................................................ًًًً.نفسه يدع ول ابحلقيقة يعرتف َمن الّشجاعً .2ًً

ل.1ًً  ..........................................................................................................ًً.عامرة خرضاءًَ سهول اإىل البائرة املَواَتً ال رَضً التطّور َحوَّ

ض؟ أ م مانالرًّ هذا وًٌلًْحً  أً .1ًً  ..........................................................................................................ًًًًًحام 

بًْ  هللا حبمد أ ان.4ًً ن عانًٌش َ  ًًًًًًًًً..........................................................................................................ًًًًً. َرايَّ

ً

س
2

 :فعلها واذكر .يأ يت فامي مش هبة صفة لك عني :

ناً اوعدًا ربمك يعدمك أ مل قومً  اي قال . افًاأ سً  غضبانًَ قومه اإىل موىس فرجع:ً"ًتعاىل قال1ً-  ".العهد عليمك أ فطالًَ اَحس َ

ل ول َجبَان غري احلق يف اجشاعاً واكن رَس،أ يًْ رَسًأ عًْ عنه هللا ريض معر اكن2ً- ًَ اصلبًا واكن َوج   .اجلنان َتًبًْث

 :ً ال فغاين ادلين جامل أ س تاذه وصف يف عبده محمد الش يخ قال3ً-

قدام، جشاع العزم، شديد املزاج، حديد القلب، سلميً "  َرغ ب وزخرفها، مبتاعهاًالغرور عن بعيد ..ادلنيا عىل احلرص قليل ..البذل كثري م 

ٌفً الروح، ملتع مؤثر احلس ذلات عن متعفف املادة، عن  ."املعرفة مبباجه ك 

ًمًَ رضاء بعد نعامء أ ذقناه ولنئ:ً"تعاىل قال4ً- ً ذهب ليقولنًّ هتًْس ّ نه عين السيئات   ".رخفًو لفرحًٌ اإ

اب من ا غد س يعلمون:ً"تعاىل لاق5ً- ً الكذَّ  ".ال رش 

 .بأ ولدها حةر ًفًَ أ م لك6ًًًُّ-

 ".سبيال وأ ضل أ معى ال خرة يف فهو أ معى هذه يف اكن ومن:ً"تعاىل لاق7ً-

 .العني أ عور ادلّجال8ً-

نه قال:ً"ًتعاىل لاق9ً- هنا يقول اإ  ".الناظرين ترسًُّ لوهنا فاقع صفراء بقرة اإ

 ".ًعظمي بذحب وفديناه:ً"ًتعاىل لاقًً-11

نك ذق:ً"ًتعاىل لاق11ً-  "ًالكرمي العزيز أ نت اإ

 ".ًكبري ش يخ وأ بوان الرعاء يصدر حىت نسقي ل قالتا:ً"ًتعاىل لاق12ً-

ً.اذلاكء موفور الرسيرة صايف القلب طاهر الرجل هذا13ً-

ً
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س
2

ً:ييل مما فعل لك صيغةًاملبالغة اذكر : 

ًحذرًلبقًسفحًملحًكذبًنطقًمفعالًصدقًغفرًشكر

ًًًًًًًًًً

ً

س
1
 :يأ يت فامي املبالغة صيغ عني:ً

..........................................................................................................ًًًًًًً.الغيب معاّلً هللا.1ً
 

 ..........................................................................................................ًًًًًًً.التائب ذنب غفور هللا.3ً

 ..........................................................................................................ًًًًًًً.أ قاربه وصول البار.2ً

 ..........................................................................................................ًًًًًًً.الصدق مقوال أ يخ.2ً

 ..........................................................................................................ًًًًًًً.يسود ل احلسود.1ً

 ..........................................................................................................ًًًًًًً.جشاع احلق اللقوًّا.1ً

 ..........................................................................................................ًًًًًًً.املكروه مّحال املؤمن.4ً

 ..........................................................................................................ًًًًًًً.سلوكه امحليد جاء.2ً

 ..........................................................................................................ًًعبوس طراقمً  الرش وعند ًًخبري نطقوا اإن السن حضوك.9ً

ً..........................................................................................................ًًفاعل وللخري اكترًّ وللرشًًً  جامع وللحمد تالفمً  وللوفر.11ً

رًًٌ.11 ضريًلًًأ موراًاًًحـذ  نجيهًًليسًًمـاًًوأ منًًًٌتـ  ً..........................................................................................................ًًًًًًًًًًًال قدارًمنًًم 

لهياًًلباساًاًًاحلربًأ خاً.13  ..........................................................................................................ًًًًًًًًًًًأ عقالًًاخلوالفًًبوّلجًوليسًًجالهاًًاإ

ً

 

ًالرحيم الرمحن اهلل بسم التميمي أسامة األستاذ

ً

ً

ً

ً

ً
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ً.صيغةًمش تقةًتدلًعىلًزمنًحدوثًالفعلًأ وًماكنهًً:ًواملاكنًالزمانًاسام1ًً

ً
ً(ً:َمفَعلً)ًمنًالفعلًالثالثًعىلًوزنًًانصاغي(1ً)

ذاًاكنًمضارعًالفعلًمضمومًالعنيًأ وًمفتوحًالعنيًأ وًً ااإ َبحً،ًًًَمْكتَبً،)ًً.معتالاًانقصا ً(َمْرَمىًًَمس ْ

لً)ًمنًالفعلًالثالثًعىلًوزنًًانصاغي(3ً) ً(ً:ًَمفع 

ذاًاكنًمضارعهًمكسورًالعنيًأ وًمعتالاًمثالاًواوايًاً فً،ًًَمْجل سً،ً)ًًًً.اإ ًًَمْوق  ً(ًَمْودل 

ًـــَـــً)ًًمنًغريًالثالثًعىلًناصاغي(2ً) س توَدعً،ً)ًًًًً:(م  نهتيىم  رتقَبً،ًم  ًً(م 

ً

ً

ً:ًاتًالكتابتدريب

ً:ًصغًامسًاملاكنًأ وًالزمانًمنًال فعالًال تيةًمعًضبطًًعنيًاللكمةًً-1ً

س توَصفًً:اس توصفً/ًَمأ َوىً:ًأ وىًً ـ لتقـَىً:ًالتقىً/ًَملَعبً:ًلعبً/ًَموع دً:ًوعدً/ًم  ًم

ً

ً(ًمنًال لفاظًاخلاطئةًً)ًًال لبسةًًَمعَرضزرتًً-3ً

ً(حسبًالقاعدةً)ًَمعر ضً:ًيعر ضً:ًعرضً(ًًًًًًًل نًعنيًمضارعهًمكسورةً)ًزرتًَمعر ضًال لبسةًًًًًً

ً

ً:ًمزّيًامسًاملاكنًمنًامسًالزمانًيفًماًيأ يتًً-2ً

ً(ًامسًزمان)ًًًًًًً"ًالفجرًًَمطلَعسالمًيهًحىتً:"ًقالًتعاىلًً-1ً

س تقراخادلينًفهياًحسنتً"ًقالًتعاىلًً-3ً ً(ًامسًماكنً)ًًًًًً"ًومقامااًًم 

تعّزلًللكرميًعنًال ذىًًًًًًًًًًًًًوفهياًًملنًخافًالق ىلًًَمنأ ىويفًال رضًً-2ً ً(امسًماكنً)ًًًًًم 

لتقىالناديًالثقايفًً-2ً ً(امسًماكنً)ًًًًًًًًالش بابًًًم 

دً-1ً ً(امسًماكنً)ًًًًًًًً.ًالعذبًكثريًالزحامًاملَور 

ً(امسًزمانً)ًًًًًً.ًةًصباحًاليومالاجامتعًعندًالساعةًالتاسعًَموع دً-1ً

ً

ىلًفقراتًادلرسً،ًواس تخرجًامسًالزمانًوامسًاملاكنًً-2ً ً.عدًاإ

ًامسًماكنً:ًمصدرً:ًمصادرًًامسًماكنً:ًمزنلً:ًمنازلًًامسًزمانً:ًمومسًً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً(11ًً)ًاختَبًنفسكً

س
1
ً:صغًمنًال فعالًال تيةًامسًزمانًأ وًماكنًمناسب:ً

ًرعىًقرًًّجلأ ًًذهبًوعدًجلسًطلعًهبطًرشبًوقف

ًًًًًًًًًً

ًقصدًطبعًحبسًشوىًابتًرصفًش تاًقهوًلهاًقصف

ًًًًًًًًًً

ًلعبًكتبًومسًمعلًوطأ ًًرىمًنزلًهبطًطبخًانم

ًًًًًًًًًً

ًًًًاستشفىًاستسقىًارتقىًانتدىًالتقىًانسكبًاس تودع

ًًًًًًًًًً

ً

س
3
ً:مزّيًاسامًالزمانًواملاكنًمنًغريهاًمنًاملش تقات:ً

ً..........................................................................................................ًًًً.احلصادًيفًالصيفًمومس.ًأً 

ً..........................................................................................................ًً.فلسطنيالّصحابةًيفًًمقاماتتكرثً.ًب

ليهًمزيدهذاًالقولً.ًج ً..........................................................................................................ًًًً.اإ

ـختارًأ ان.ًد ً..........................................................................................................ًًًً.القريةًمنًم 

ً

ًس
2

 :يأ يت مما واملاكن الزمان امس عني :

 ..........................................................................................................ًً- . السادسة الساعة الشمس مطلع .1ًً

 ..........................................................................................................ً- - - ربيع شهر وسمل عليه هللا صىل النيب مودل .3ًً

 ..........................................................................................................ًًً- .الزحام كثري العذب املورد .2ًً

 ..........................................................................................................ًًًً- .الوح همبط ةمك .2ًً

 ..........................................................................................................ًًً- .املعيشة جحرة يف جممتعها ال رسة .1ًً

 ..........................................................................................................ًًًً- .مس تودع سلعة لك .1ًً

 ..........................................................................................................ًًًً- .املثقفني مرجع املكتبة .4ًً

 ..........................................................................................................ًًً– .املغرب قبل العمل من نفرغ .2ًً

ً

ً

س
2

 :فعهل واذكر ، ال تية ةال ي من واملاكن الزمان امس اس تخرج : 

 املأ وى يه اجلنةًفاإن الهوى عن النفس وهنيى ربه مقام خاف من وأ ما املس تقر يومئذ ربك اإىل وزر، ل الك املفر، أ ين يومئذ"ًً:تعاىل قال

ً"ً.ًمنهتاها ربك اإىل ذكراها من أ نت فمي مرساها أ اين الساعة عن يسأ لونك
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ً(11ًً)ًاختَبًنفسكً

ًاختبارًشاملًاملصادرًواملش تقات

س
1
ً:يليهًعامًأ جبًمثًال يتًالنصًاقرأ ًً:

ً.الهّدافًفأ رسعهمًعندًالمتريرًأ وًالركضحارسًاملرىمًيفًاملنتخبًالوطيّنً،ًمبدعًومضمونًالركةًأ ماً

ً:النصًمنًاس تخرج

ً..................................................................ثالثًغريًفاعلًامسً(3ًًً..........................................ثالثًفاعلًامسً(1ًًً

ً................................................................ثالثًغريًمفعولًامسً(2ًًً.......................................ثالثًمفعولًامسً(2ًًً

ً......................................................................................تفضيلًامسً(1ًًً........................................................ماكنًامسً(1ًًً

ً..............................................................ثالثًغريًلفعلًمصدرً(2ًًً.....................................ثالثًلفعلًمصدرً(4ًًً

ً.................................................................................مبالغةًصيغةً(11ًًً............................................................مّرةًامسً(9ًًً

ً

س
3
ًً:يليهًعامًأ جبًمثًال يتًالنصًاقرأ ًً:

براهميًفقال ً:أ وىصًخادلًبنًعبدًهللاًودلهًاإ

ْسنًالتّدبريًمعًالكفافًخريًمنًالكثريًمعًالإرساف،ًوالاقتصادًممثٌرًالقليل،ً ّنًنعمًح  والإرسافًمتـَبًالكثري،ًواذّليًنفسًبيدهًاإ

منًغريًجعب.ًاحلظًّالقناعة،ًوبئسًاملالًاملالًاحلرام ً.أ يًبيّن،ًعاتبًاملرجّوًعتباه،ًوفاكهًاملأ مونًبلواه،ًولًتكنًمضحااكًا

ً:النصًمنًاس تخرجً(أ ً

ً....................................................ثالثًفاعلًامسً(2ً....................................................مش هبةًصفةً(3ً....................................................مبالغةًصيغةً(1

ً..........................................ثالثًغريًفاعلًامسً(1ً.........................................ثالثًمفعولًامسً(1ً.............................معتلًلفعلًمفعولًامسً(2

ً.........................................خاميسًلفعلًمصدرً(9ً....................................رابعيًلفعلًمصدرً(2ً.......................................ثالثًلفعلًمصدرً(4

ً..........................................ً.هيئةًمصدر...................................مصدرًمرةً.........................................امسًمفعولً......................................امسًفاعل(يفارقه)ًصغًمنًالفعل

ً..........................................مبالغةًصيغة...................................مصدرًمرةً..........................................مفعولامسً........................................امسًفاعل(يسجد)صغًمنًالفعل

ً..........................................مبالغةًصيغة....................................مصدرًمرة..........................................امسًمفعولً.....................................امسًفاعلً(ًطار)ًصغًمنًالفعل

ً..........................................مبالغةًصيغة...................................مصدرًمرةً.........................................امسًمفعولً....................................امسًفاعلًً(بىكً)ًصغًمنًالفعل

ً..........................................مبالغةًصيغة...................................مصدرًمرةً.........................................امسًمفعولً.....................................امسًفاعل(ًمىش)ًصغًمنًالفعل

ً

س
2
ً:يليهًعامًأ جبًمثًال يتًالنصًاقرأ ًً:

ًفأ ينً،ًالياابنًمدنًبعضًيفًحدثً،كامًكبيـرةًمدينةًتدّمرًقدً،ًمعالقًمدفعًمنًلقذيفةًفانطالقةً،ًجبّارةًوقّوةًمدّمرةًأ اثرًالنوويّةًللطاقة"ًًًًً

نسانّيةًيه نّـهً؟ًالإنسانًويقتلً،ًاملدنًيدّمرًمنًاإ ً".ًأ دمًبينًبنيًماكنًلًيكونًفأ ّّنًًمجيعهم،ًالنّـاسًمـنًحمـاربًاإ

ً:النصًمنًاس تخرجً(أ ً

ً........................................ثالثًغريًفاعلًامسً(2ً....................................................مش هبةًصفةً(3ً....................................................مبالغةًصيغةً(1

ً...................................................................مّرةًامسً(1ً.........................................................ماكنًامسً(1ً.................................ثالثًغريًمفعولًامسً(2

ً
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س
2
ً:ال تيةًلللكامتًالرصيفًاملعنً:

عل منيًً ًً(ًً)ًصناعةً(ًً)ًانتصارً(ًً)ًالـم 

ً(ًً)ًمزواجً(ًً)ًرمحةً(ًً)ًتكسريًً

ً(ًً)ًرحميً(ًً)ًاحتاللً(ًً)ًصاحبهًً

ًًً

ً

س
1
ً....................................................ً(اعرتف)ًالفعلًمنًالهيئةًامسًصغً:

ً....................................................ً(جلس)ًالفعلًمنًاملاكنًامسًً

ً....................................................ًً(أ تقن)ًالفعلًمنًاملفعولًامسًً

ًًً

ً

س
1
ً:املاكنًامسًمنًالزمانًامسًمزّيًً:

ً(ًالفجرًطلعمًًَحىتًيهًسالمً)ً:تعاىلًقالًً

لتقىًالثقايفًالناديًً ً.للش بابًم 

ً.الزحامًكثريًالعذبًاملوردًً

ً.السابعةًالساعةًعندًالامتحانًموعدًً

ً

س
4
ً:يليهًعامًأ جبًمثًالنصًاقرأ ًً:

حاَطةً" ًم  ًمرفوعة، ًوأ معدهتا بلّطـة، ًم  ًأ زقهّتا ًمبصابيحًليالا، ًت نار ًال ندلسًاملسلمة، ًالرمحنًالثالثًعامصة ًيفًعهدًعبد اكنتًقرطبة

ً لهيا ًاإ ًالقادم ًاكن ًالغنّاء، ًنسمة،ًابحلدائق ًمليون ًأ كرثًمن ًساّكهنا ًواكن لهيا، ًاإ ًيصل ًأ ن ًيفًالرايضًوالبساتنيًقبـل ًساعاٍت يتزّنه

ً".والإبداعًتّطورلًتزالًأ اثرهًحىتًاليومًأ يةًخادلةًيفًاًلًالكبريًمسجدها

ً........................................رابعيًّمصدرااًلفعلًًًً..........................................لفعلًخاميسمصدًر

ً................................امسًمفعولًمنًفعلًثالثًًً........................................امسًفاعلًغريًثالث

ً............................................امسًفاعلًثالثًًً................................امسًمفعولًمنًفعلًثالث

ً.................................................صفةًمش هبةًًً...................................................امسًماكن

ً

ً(:........................يصلً)ًالوزنًالرصيفًللكمةًًًً......(:...................يصلً)ًاجلذرًاللغويًللكمةً

ً

ً..................................................امسًمفعولًًً......................امسًفاعل(ًيتزنه)ًمنًالفعلًصغً

 

ً
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ً:النحويّةًالقواعد 

قبال النّداء أ حرف من حرف بوساطة اخملاَطب دعوة هو:ًالنّداءً(1)ًً   ً.والانتباه لالإ

ً

عراب ً:املنادىًاإ

ًابلفتحةًمنصوبًمنادىًً(املنصوبً)ًاملعربًاملنادىً (1)

 ً(ًكرسةً+ًفتحةً+ًايً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًاملضاف 
 (ًُضريً+ًاسـمً+ًايً)ًًًًًًًًًًً

ليهًمضافً:العملً ً.مضافًوهوًالظاهرةًلفتحةابًمنصوبًمنادى:ًطالبًًًَ. العملً  طالبًَ اي ً.ابلكرسةًجمرورًاإ

،ًسائ َقًًاي ً................................:.......الس يارةً...........:............................................ًسائَقًًً.لمتهًالس يارة 

ًًابلإضافةًجرًحملًيفًُضريمتصلًاملتلكمًايءً.املقدرةًالفتحةًنصبهًوعالمةًمنصوبًمنادىً:طالبًً.طالبــيًاي

ً.......................................املتلكمًايءً.....:..................................................ًسائَقًًً.سائقــيًاي

 (فتحةً+ًفتحًتنوينً+ًايً)ًًًًًًًًًً:ابملضافًالشبيهً

ا اي ً.أ خرهًعىلًالظاهرةًالفتحةًنصبهًوعالمةًمنصوبًمنادىً:ًاًارافعًالوئام شعارًَ رافعا

ً..................................................................ً:ًطالباًاًًًًًًًً.العلـمًًَطالباًاًاي

 (فتحًتنوينً+ًايً)ًًًًًًًً:املقصودةًغريًالنكرةًاملنادى 

ّما اراكبًا فيا ً.منادىًمنصوبًابلفتحةًالظاهرةً:راكبااًًتالقيا ل أ نًْ جنران من ندامايًً فبلّ غنًْ عرْضت اإ

ً..........................................................................................ً:مرسعاًاًًً.متهلًًًْمرسعاًاًايً

ً

 .نصبًحملًيفًالضمًعىلًمبينًمنادىً:ًاملبينًاملنادى (3)

 (دوةلً،ًمدينةً،ًانسانًمساً+ًايً)ًًًًًًًًًً:العملًاملنادى 

ًًاي ً..................................................................ً:فلسطنيً ًايًً.ًنصبًحملًيفًالضمًعىلًمبينًمنادىً:قدس 

ً....................................................................ً:مـحـمـدً ًايًً.................................................:خادلً ًاي

 (ُضةً+ًايً)ًًًًًًًًً:املقصودةًالنكرةًاملنادى 

ًًايً"ً:ًتعاىلًقال بلعيًأ رض  ًًً...ً"أ قلعيًسامءً ًوايًًماءكًاإ ً.ًنصبًحملًيفًالضمًعىلًمبينًمنادىً:ًسامءً ً/ًأ رض 

ًًاي ً...............................................................................................................................ً.متهلًسائق 

ً
بقاء الياء حذف املتلكم ايء اإىل املضاف املنادى يف جيوز(1ً)ًً:مالحظات ً، علهيا دليال الكرسة واإ

ذ:ً"ًقالًتعاىلًً براهميً  قال واإ ً اإ ً.)رّبً ( أ صهل مضافًاإىلًايءًاملتلكمًاحملذوفة، منادى : رّب ًً" أ ههل وارزق أ منا بدلا هذا اجعل رّب 

ًًً  .يفًحملًجرًابلإضافةًايًاملتلكمًاحملذوفةوً. املناس بة ابحلركة احمللًّ اش تغال ظهورها من منع ايءًاملتلكّم قبل ما عىل املقّدرة منادىىًمنصوبًابلفتحةً:رّب 

ذف قد(3ً)ًً ً:ً"تعاىل قول حنو ، النداء حرف حي   يوسفًاي:ًوالتقديرًًًًً" ذلنبك واس تغفر هذا عن أ عرض يوسف 
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 :الكتابًتدريبات

 : يأ يت ما يف املبين املنادى من املعرب املنادى مزّيً(1ً)ً

 عملًًً(مبين)ًًًً"ًًاجلنّةً وزوجك أ نت اسكن أ دمً  واي:ً"تعاىل قال.ًأً ً

 مضافًًً) معرب)ًً متوت وأ نت ادلنيا جتمع ملنًً بالغةًٍ لغري ادّلنيا جامعًَ أ اي .بً

 مضافًًً) معرب)ًًالندى لصخر تبكيان أ لًًً جتمدا ول جودا أ عيناي .جً

 عملًوال داةًحمذوفةًًً(مبين)ًً  والهضاب سهوكل عن بعيداًاًً أ حيا كيف احلبيبة فلسطنيً .ًدً

عملًوال داةًحمذوفةًًً(مبين)ًًًًً الواجب أ داء يف تهتاون ل ، مجيلً .ًهً

ا اي .وً ًشبيهًابملضافًًً)معرب)ً ًحمبهيا من خرياًا ربّك جزاكًً وحارسها الشورى رايةًَ رافعا

ً

 : يأ يت ما يف خط حتته ما أ عرب(3ً)ً

ذ ( : تعاىل قال – أً ً  . الفتحة نصبه وعالمة منصوب منادى : أ هلًًَ) فارجعوا لمك مقام ل يرثب أ هل اي مهنم طائفةًٌ قالت واإ

  نصب حمل يف الضم عىل مبين منادى:ًمعرً ًًً . معرً  اي عليك هللا سالم فاغفر : احلطيئة قال – بً

ً. الفتحة نصبه وعالمة منصوب منادى:ًراجيااًًًً.هّذُّبا نفسك عليك ، هللا رمحة اراجياً اي – جً

ً

 : يأ يت ما يف خطًّ حتهتا اليت اللكامت أ واخر ابلشك اضبط(2ً)ً

 نكرةًمقصودةًًً) الضمة)ًًًً هللا مسًّ ، غالمً  اي : السالم عليه الرسول قال – أً ً

 مضافًًً) الفتحة)ً حييينا اكن حيّا البعد عىل لو من حتيتنا بلّغ الصبا نس ميًَ واي : زيدون ابن قال -بً

ً

ً(13ًً)ًاختَبًنفسكً

ً

اًهأ عرباس تخرجًاملنادىًوبنيًنوعه،ًمثً:1ًس ًَتما عراابا ً:ماًحتتهًخطًاإ

ً................................................................................................................ًً،ًادرسعامرً ايً.1ًً

ً................................................................................................................ًً،ًمتهلطالب ًايً.3ًً

ً................................................................................................................ً.،ًأ رسعرشطياًااي.2ًً

ً................................................................................................................ً،ًاتّقًهللاأ يخايً.2ًً

،ايً.1ًً ً................................................................................................................ًراقبًطالبكًمعمل 

ًًاي.1ًً ً................................................................................................................ًاخلريًمعمَلًالناس 

ًً................................................................................................................ًًغريكًواعظاًاايً.4ًً

ًً................................................................................................................ً،ًكنًنش يطاًاخادلً .2ًً

ً................................................................................................................ًجتزعي ل أ بنييتً .9ً

ً................................................................................................................ً.ايرافعااًصوَتًاحلّقً .11ً

ًً................................................................................................................ًً.املالً ًايطالبًَ.11ً
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ّلً أ ولهام معن يمتًّ ،ل رشط بأ داة مس بوقتني مجلتني من مركَّب أ سلوب:ًأ سلوبًالرشطً(3)ًً   ً)ونتيجة سبب( ابلثّانية اإ

ًالرشطًجوابًً+ًًالرشطًفعلًً+ًًرشطًأ داةً

 نًْ :اجلازمة الرّشط أ دوات  ×(أ سامء)أ يامنً ، أ يًّ ، كيفام ، أ ين ، حيامث ، أ اّين ، همام ، ما ، منًْ ، مىت ، (حرف)اإ

نًًًًًً  .حرفًرشطًجازمًلفعلني،ًمبينًعىلًالسكونً:ًاإ

ً

ً:وجوابه الرّشط فعل ال دوات هذه وجتزمً

ذاًاكنًالفعلًحصيحًًً:ًابلسكون.1ً ً.فعلًمضارعًجمزومًابلسكونًًًًينجحًًْيدرْسًمْنًًً.ال خراإ

عتلًال خرً:ًحبذفًحرفًالعةل.3ً ذاًاكنًالفعلًم  اًيتّقً مْنًًً.اإ ًفعلًمضارعًجمزومًحبذفًحرفًالعةلًًهللاًجيعلًلًخمرجا

ذاًاكنًالفعلًمنًال فعالًامخلسةًً:حبذفًالنون.2ً ً.حبذفًالنونًفعلًمضارعًجمزومًًمنًخرٍيًيعلمهًهللاًتفعلواماًً.اإ

ً

 

 (حروفًرشطًغريًجازمة)ً،لوماًلولًلو،(1ًً اجلازمة غري الرّشط أ دوات : اثنيا 

ذا(3ًًًًً اّم ، اإ  ً×(ًأ سامءًرشطًغريًجازمة)ً.ك 

ًً ًلهاجينًاس تعبار  ًي زارً ًًلولًاحلياء  ًواحلبيب  ًقَبك  ًولزرت 
ً×ً.وخَبهًحمذوفًتقديرهًموجودًً.مرفوعًابلضمةمبتدأ ً:ًاحلياءًً.سكونحرفًرشطًغريًجازم،ًمبينًعىلًال:ًلولً

ً

 :الكتابً دريباتت

ً: وجوابه الرّشط فعل مبيّنا ، اجلازمة غري من اجلازمة الرّشط أ داة اس تخرج.1ًً

نًْ ( تعاىل قال – أً ً ًجازمةًًًًًًً) جديد خبلقًٍ ويأ ت ً ي ذهْبمك يشأًْ اإ

ًغريًجازمةًً)العاملني عىل فضلًٍ ذو هللا ولكنًّ ال رض لفسدتًببعٍضً بعضهم النّاس هللا دفعً  ولول( : تعاىل قال – بً

ن – جً ذا أ نّه املنافق أ ايت م  ذاًاؤمتنًخانكذب حّدث اإ ذاًوعدًأ خلف،ًواإ ًغريًجازمةًًًً.،ًواإ

ًجازمةًًًًًًًًً جوازيه يعدم ل اخلري يفعل من – دً

ً مىت - هً ً الكمك يكرث  ك يكرث  ًجازمةًًًًًًًًًسقط 
ً

 :جازم وغريًجازم اإىل صنفه مث ال تيني، البيتني من لك يف الوارد طالرًش أ سلوب اس تخرج.3ًً

نًًْ نا اكنًَ اإ َمع  بً  جَيْ قَْدرً  أ انًّ فَلَْيَتًًً ل غ ّرت هً  ح  ًّ ب  مً  احل ب   نَْقتَس 

نًًْ  نقتسمً  أ انًّ ليت:ًالرشط جوابًمجةلً.حبًّ جيمعنا اكن:ًالرشط فعلًًجازمة /الرشط أ داة :اإ

ذاً لونًَ ت فار قَه مًْ ل أ نًًًْ قََدروا َوقَد قَْومًٍ عنًْ تََرّحلَْتً اإ ً  فالراح   مه 

ذاً ً)مه الراحلون( الامسية امجلةل :الرشط جوابًًترّحلت:ًالرشط فعلًًجازمة غري /الرشط أ داة :اإ
 

عرااب خطًّ حتته ما أ عرب.3ًً  : َتّما اإ

نًًْ  . يرفعوك للنّاس تتواضع اإ

 . الّسكون جزمه وعالمة جمزوم مضارع فعل : تتواضعً

ً. امخلسة الافعال من ل نّه النّون حذف جزمه وعالمة جمزوم مضارع فعل : يرفعوكً
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ً(12ًً)ًاختَبًنفسكً

ً

س
1
 )جازمة غري / جازمة( ال داة نوع مبينا الرشط مجةل أ راكن حدد :ً

ن.1ًًً ًمبلغَمك تنالوا جتهتدوا اإ

.......................................................................................................................................................................... 

ن تَفَعلوا َوَما:ً"تعاىل لاق.3ًً ً" هللاًّ يَعلَمه َخري م 

.......................................................................................................................................................................... 

ًتعرفوين العاممة أ ضع مىتً الثنااي وطالع جال ابن أ ان.2ًً

..........................................................................................................................................................................ً

ً ملاكت كًَ تنً  تقرأ ً ما.2ًً

..........................................................................................................................................................................ً

ًال زمان غابر يف جناحا هللاًً كل يقدر تس تقم حيامث .1ً

..........................................................................................................................................................................ً

نًًْ.1 ًتنجحًًْتدرْسًًاإ

..........................................................................................................................................................................ً

ًهللاًعندًجتْدهًتعملًًْهمامً.4ًً

.......................................................................................................................................................................... 

ًأ لعْبًًتلعْبًًكيفامً.2ًً

..........................................................................................................................................................................ً

ًرأ يكًيبطلًًْهواكًيغلْبًًأ اينً.9ًً

..........................................................................................................................................................................ً

ًاحلقًعرفناًماًهللاًلولً.11ًً

..........................................................................................................................................................................ً

ـْكـّمً ًتكونواًأ يامنً"ً:تعاىلًقال.11ًًً ًًيدرك ش ّيدةًبروجًًٍيفًكنمتًولوًاملوت  ً".ًم 

.......................................................................................................................................................................... 

ً.ًجوازيَهًيعدمًًْلًاخلريًًَيفعلً ًَمنًًْ.13ًً

.......................................................................................................................................................................... 

ً"ًحسب ـهً ًفـهوًهللاًعىلًيتوكـّلًًْوَمنًًْ"ً:تعاىلًقالً.12ًً

.......................................................................................................................................................................... 

ـعت ًًىأ نـًًّ.12ًً ـعت ًًغضباًاًط  ً.أ دابًاًض 

..........................................................................................................................................................................ً
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ً:توابعاًلًً 

عرابه:ًالبدلًً   ًَتبعًيتبعًاملبدلًمنهًيفًمعناهًواإ

ًً(بدلًالكًمنًالكً)ًالبدلًاملطابقًً-1ً

ً.املبدلًمنهًدونًأ نًيتلفًاملعنًهوًماًاكنًالبدلًفيهًمساواياًللمبدلًمنهً،ًوميكنًأ نًنس تغينًعنًً

ً"ًاحلرامًقيامااًللناسًًالبيَتًجعلًهللاًالكعبَةً"ًً:ًمثالًًً

ًً

ً

ًً:منًصورًالبدلًاملطابقً#ًً

ذاًوقعتًبنيًعلمني(ًبنً)ًكمةًً-أً ً ًًًعصامًًبنً ًعادًمحمدً ًًً.اإ

ًمجيةلًًًٌ.نش يطًًالطالب ًهذاًًً.بعدًامسًالإشارة(ًالً)ًالعرفًبًالامسًً-بً ًتكلًاللوحة 

ًانصيةًٍ"ً"اهدانًالرصاَطًاملس تقميًرصاَطً"ًًًًًمسًاملكررالاً-جً ً.."الكًلنسفعنًابلناصية 

ًبأ صغريهً ًًً.البدلًاذليًي فّصلًأ قسامًاملبدلًمنهً:بدلًالتفصيلًً-دً هً :ًاملرء  ًًً.ولسان هًقلب  ًالعمَلًوالصدَقًوالوفاءًَ:ثالاثًاأ حبُّ

ً

ًهوًماًاكنًالبدلًفيهًجزءااًحقيقيااًأ ساس يااًملموسااًمنًمكوانتًاملبدلًمنهًً(البعضًمنًلكً)ًبدلًً-3ً

لًقليالاً:ً"ًقالًتعاىلًً ً.نصفهتصفحتًادليوانًًً"أ وًانقصًمنهًقليالاًنصفهًمقًالليلًاإ

ً

ًهوًماًاكنًاملبدلًمنهًمش متالاًعىلًالبدلًويكونًالبدلًمنًمتعلقاتهً،ًمثالً:بدلًالاش امتلًً-2ً

ىلًاملكتبةًًً هاًيطمنئًالقارئًاإ ًرجيهامشمتًالوردًأً ًًًًالهادئًًجّو 

ً

ً:الكتابتدريباتً

ً:ًعنّيًالبدلًيفًماًيأ يتً،ًواذكرًنوعهًً-1

نكًلهتديًاإىلًرصاطًمس تقميً:ً"ًقالًتعاىلًً-أ ًًً ً(بدلًمطابقً)ًًً....ً"ًًهللاًاذليًلًماًيفًًرصاطواإ

ً(ًتفصييلً)ًًبكتًمنًخش يةًهللاً،ًوعنيًابتتًحترسًيفًسبيلًهللاًًعني:عينانًلًمتّسهامًالنارًً-بً

ً(ًًتفصييلًً)ًًًًًًًورامحًًقاس:ًولًيس تويًالقلبانًً-جً

ً(ًبدلًالبعضًًأ وًاجلزء)ًًًًًًًًًًًًمراجعهاأ فادتينًاملكتبةًً-دً

ً(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًبدلًالاش امتلً)ًًًًًًًالشخصيةًًًتقّمصهأ دهش ينًالطالبًً-هً

ً:ًاضبطًابلشكًأ واخرًاللكامتًاليتًحتهتاًخطًًّّ-3

ًالطعاَمًً-1ً ًالضيف  ًالبحثًًَ-3ًًًًًًًًً(فتحة)ًًًمذاقَهاس تذلَّ ً(فتحة)ًًًًًًًخطتَهًأ عّدًالطالب 

عرااباًَتمااًً-2 ً:ًأ عربًماًحتتهًخطًّيفًماًيأ يتًاإ

نًهذاًا:ً"ًقالًتعاىلًً-أً ً ً.بدلًًمنصوبًابلفتحةًالظاهرةًعىلًأ خرهًًً"ًهيديًلليتًيهًأ قومًًلقرءاناإ

ًبدلًًمنصوبًابلفتحةًوهوًمضافًًًًًًًنصفهًتصفحتًادليوانًً-بً

ًبدلًًمرفوعًوعالمةًرفعهًالضمةًً.،ًوال دبً،ًوالعفةً،ًوال مانةالعملً:ًأ ربعًخصالًيسودًفيهًاملرءًً-جً
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ً(12ًً)ًاختَبًنفسكً

س
1
ًحّددًالبدلًونوعه،ًيفًامجللًال تية،ًمثًأ عربه:ً

-ًً  ..................................................................................مّعانًًَالعامصةً ًيفًاحلسنيً ًحدائَقًًعائليتًوًأ انًقصدت 

 ..............................................................................احلسنيًابنً ًالثاينًهللاً ًعبدً ًاملكلً ًجالةلً ًعهدً ًيفًأ نشئَْتًً-

 ..........................................................................................................دينالراشًاخللفاءًاثينًمعرً ًاخلليفةً ً-

 .................................................................................................عظميةًأ دبيةًماكنةًلًشويقًالشعراءًأ مريً ً-

 ..................................................................................................احلديث ًًيفًجّحةًاًعائشةً ًاملؤمننيًأ مً ًاكنتً-

 ............................................................................................................املدرسةً ًاإىلًمحمدًًٌال س تاذً ًوصلًًَ-

 ................................................................................................................اللوحةً ًهذهً ًعنًنبذةًلناًقّدمً-

-ًً  ...........................................................................................................املعرضًيفًاللوحةًًَتكلًًَشاهْدت 

 ........................................................................................................التواصلًهماراتًي تقنًًّالفتيات ًًتكلً-

 .....................................................................................................الراشدينًاخللفاءً ًاثلثً ًعفّانً ًبنً ًعامثنً ً-

-ًً اًالوليدً ًبنً ًخادلً ًعنًقرأ ت   ..............................................................................................................كثريا

ًًبنً ًمعرً ً- مامًًٌاخلّطاب   ...................................................................................................................عادلًًٌاإ

 ................................................................................".خاطئةًاكذبةًانصيةًًٍابلناصيةً ًلنسفعاًاًالك:ً"ًتعاىلًقالً-

نك:ً"ًتعاىلًقالً- ىلًلهتديًواإ ًًمس تقميًرصاٍطًًاإ  ............................................................................."هللاًرصاط 

-ًً  ...................................................................................فهياًالتواءًلًطريٍقًعريضةًًٍالواحضةً ًالطريقً ًيفًرست 

ً:ًطريقانًأ مامكًً-  ..................................................................................................رشًًٍّوطريق ًًخرٍي،ًطريق 

ه:ًبأ صغريهً ًاملرءً ً-  ....................................................................................................................لسان هًوًقلب 

قدامًًٌ،ًجشاعةًٌ:ًثالثًًٌصفاتًلصديقيً-  ...........................................................................................وقّوةًًٌ،ًواإ

ًًبناًرّحبًًَ-  ..................................................................................................................ًمسؤول همًاحلراس 

 .........................................................................................................................معظَمهاًاحلديقةًًَشاهْدانً-

ًًأ جعَبناً-  .............................................................................................................................تنظمي هًاملتحف 

هًاملسجدً ًراقَناً- ً................................................................................................................................ُّباؤ 

ً..............................................................................أ بًوابنًمعيًوابنًخايلًًلقدًلمينًيفًحبًليىلًأ قاربًً-

ً:ً)قالًتعاىلًًً- اًللناس  ًالكعبَةًالبيَتًاحلراَمًقياما ً................................................................................(.جعَلًهللا 

ًهاروَنًنبيّا:ً)قالًتعاىلًًً- ً......................................................................................(.وًوهبناًلًمنًرمحتناًأ خاه 

ً.......................................................................(اهدانًالرصاَطًاملس تقميًرصاَطًالذلينًأ نعمَتًعلهيم:ً)قالًتعاىلًًً-

ً
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ً(11ًً)ًاختَبًنفسكً

 ًاجلزءًمنًبدلًالاش امتلًيفًامجللًالتاليةمزّيًبدل: 

ه.1ًً ًصدر  رحًاجلنديُّ ً.............................ً.أ جعبينًاملقاتلونًجشاعهتم.3ًً............................ًً.ج 

ًالتفاحَةًنصَفها.2ًً ا.2ًً............................ًً.أ كت  ًعيوهن  ً.............................ًً.أ جعبتينًالفتاة 

ًأ خالق ها.1ًً ًالكتاَبًمقّدمته.1ًً............................ًً.أ جعبتينًالفتاة  ً.............................ًً.قرأ ت 

 يفًماًحتتهًخطًمماًيأ يت  :صّوبًاخلطأً 

ً1ً.ً ًيفًالعامصة  ًاملدّرَجًالّروماينَّ ًاجلريدَةً.3ًً................عامنً قصْدت  ً.............................ًال وىلًصفحت ــهاقرأ ت 

ً2ً.ً ً.2ًً................ًً.تنظميَـهً أ جعَبناًاملتحف  ًخرجييًالثانوية  ًالرتبية  همكّرمًوزير  ًً...ً...............أ وائ لــ 

ًالبطلً.1ًً.................ً.لتأ ييدًالقرارًثلثَــهمصّوَتًالنوابً.1ًً ًعنًسرية  ًالوليدًخادلً قرأ ت  ً.ً....................بن 

 أ عربًماًحتتهًخطًيفًلكًممّاًيأ يت: 

ًاجلريدَةً.1ًً ً..........................................................................................................ال وىلًصفحتَــهاقرأ ت 

ً..................................................................................................ً..............الهنارً وًًالليلً :ًاجلديدانً .3ًً

ً............................................................................................................احلّقً ًهنجاتّبعناًالهنَجًالسلمَيً.2ًً

ً2ً.ً ًيتجىّلًاملنظر  ًً.....................................................ً...........................................روعتهساعةًالرشوق 

ًبأ صغريهً .1ًً ـ:ًاملرء  ً..........................................................................................................هًوًلسان ـهقلب 

ً1ً.ً ًً.....................................................ً..................................................................معرً عََدَلًاخلليفة 

ً4ً.ً ً........................................................................................................هًامجليلأ سلوبـ أ متعينًالكتاب 

ــًشاهْدانًاحلديقَةً.2ًً ًً...............................................................................................................هامعظَم

ً9ً.ً ًنرشَةًال خبار  ًًً..........................................................................................................هاموجزًَمسْعت 

 ً صوبًاخلطأ:ً

ًبشجاعته.1ًًً ًالوليد  ًبن  ًخادل  ًاملسلول  ًهللا  ً.....................................................................ع رفًس يف 

ًال نس:ًقرأ تًيفًعطليتًكتابني.3ًً ًاملس تطرفكتاب  ً..................................................................اب،ًوكتاب 
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ًً(اً،ًوً،ًيً)ًهوًاملضارعًاذليًأ خرهً.ًالفعلًاملضارعًاملعتلًال خرًًً 

ًً

ذاًملًي س بقًبناصبًأ وًجازم(1ًً)ًً ً.يكونًمرفوعااًاإ

 عىلًأ خرهًمنعًمنًظهورهاًالتعذرعالمةًرفعهًالضمةًاملقدرةً:ًاملعتلًال خرًابل لف. 

ً.فعلًمضارعًمرفوعًوعالمةًرفعةًالضمةًاملقدرةًعىلًأ خرهًمنعًمنًظهورهاًالتعذرً(:يمتنً)ً

 عالمةًرفعهًالضمةًاملقدرةًعىلًأ خرهًمنعًمنًظهورهاًالثقل:ًاملعتلًال خرًابلواوًأ وًالياء. 

ً.أ خرهًمنعًمنًظهورهاًالثقلفعلًمضارعًمرفوعًوعالمةًرفعةًالضمةًاملقدرةًعىلً(:ًيمنوً)ً

ً.فعلًمضارعًمرفوعًوعالمةًرفعةًالضمةًاملقدرةًعىلًأ خرهًمنعًمنًظهورهاًالثقل(:ًيقيض)

ً

بقًبأ داةًنصبً(3ًً)ًً ذاًس   ًاإ ذنً،ًحىتً،ًلمًالتعليلً)ًيكونًمنصوابا ً(أ ْنً،ًلْنً،ًيْكً،ًاإ

 ظهورهاًالتعذرعالمةًنصبهًالفتحةًاملقدرةًعىلًأ خرهًمنعًمنً:ًاملعتلًال خرًابل لف. 

ً.فعلًمضارعًمنصوبًوعالمةًنصبهًالفتحةًاملقدرةًعىلًأ خرهًمنعًمنًظهورهاًالتعذرً(:أ ْنًترىضً)ً

 عالمةًنصبهًالفتحةًالظاهرةًعىلًأ خره:ًاملعتلًال خرًابلواوًأ وًالياء. 

ً.فعلًمضارعًمنصوبًوعالمةًنصبهًالفتحةًالظاهرةًعىلًأ خره(:ًيكًندعَوً)ً

ً.ًفعلًمضارعًمنصوبًوعالمةًنصبهًالفتحةًالظاهرةًعىلًأ خره(:ًلنًنرتقَيً)ً

ً

بقًبأ داةًجزمً(2ًً)ًً ذاًس   اًاإ ً(مْلً،ًملّاً،ًلمًال مرً،ًلًالناهيةً،ًأ دواتًالرشطًاجلازمةً)ًيكونًجمزوما

 عالمةًجزمهًحذفًحرفًالعةل.ً

ً.فعلًمضارعًجمزومًوعالمةًجزمهًحذفًحرفًالعةل(:ًلًتسعًَ)

(ً ً.مضارعًجمزومًوعالمةًجزمهًحذفًحرفًالعةلًفعل(:ًلًتدن 

(ً ً.ًفعلًمضارعًجمزومًوعالمةًجزمهًحذفًحرفًالعةلً(:لًتقض 

ً

ً

ً:الفعلًاملضارعًاملعتلًال خرًً:تلخيصً 

ً(.للثقل)والواوًوالياءً(ًللتعذر)بضمةًمقدرةًعىلًال لفًًًًي رفعً.1ًً

ً.عىلًالواوًوالياءًظاهرةو(ًللتعذر)بفتحةًمقدرةًعىلًال لفًًينصب.3ًً

ً.حبذفًحرفًالعةلًمنًأ خرهًًجيزم.2ًً

ً

ًًًًً

ً

ً

ً
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ً:الكتابًتدريبات

 :ييل ما يف خط حتتَهً  ما أ عرب 1-ً

ً َول:ً"ًتعاىلً قال -أ ًً ً تَْمش  ً يف  ا اْل ْرض  َّكًَ َمَرحا ن
 
ر َقً لَنًْ ا َبالًَ تَْبل غًَ َولَنًْ اْل ْرَضً خَتْ ولاً الْج   "ًط 

 أ نت تقديره مس ترتًُضري والفاعل أ خره، من )الياء( العةّلً حرف حذف جزمه وعالمة جمزوم مضارع فعلً

ا م وىس ايًَ قَال وا:ً"ًتعاىل قال-بً مَّ
 
ا ت لْق يًَ أ نًْ ا مَّ

 
نً  نَك ونًَ أ نًْ َوا لْق نيًَ حَنْ  " الْم 

 .أ نتًتقديره مس ترت ُضري والفاعل أ خره، عىل الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب مضارع فعلً

ََّما:ً"ًتعاىلً قال -جً ن
 
نًْ َيْىش ا ًم  َ هً  اَّللَّ باد  لاَمءً  ع  نًَّ الْع 

 
ًعز يزًٌ ا َ  " غَفورًٌ اَّللَّ

 .التعذر ظهورها من منع أ خره، عىل املقدرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع مضارع فعلً

 .س ي وّرثهًأ نّه ظننت ً حىّتً ابجلار يوصيين جَبيل زال ما " :وسملًّ عليه هللا صىّلً هللا رسول قال -دً

  تقدير مس ترت ُضري والفاعلًالثقل، ظهورها من منع أ خره عىل املقدرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع مضارع فعلً

ذاً -هً ً ملًْ املرءً  َصْدرً  ضاَقً اإ هً  يْصف  يبً  وَماًً عَيْش  لًّ الَعيَْشً يس تط  حً  اإ  امل سام 

 .أ خره من )الواو( العةّلً حرف حذف جزمه وعالمة جمزوم مضارع فعلً

ً

ً

 :ادلؤيل ال سود أ ب قول يف خط حتتَه اذلي الفعل أ لف حذف علل 2-ً

ل قًٍ عنًْ تْنهًَ لً ذا علْيكًَ عارًًًٌ مثهَلً  وتأيْتًَ خ   عظميً  فَعلَْتً اإ

 .أ خرهًمن العةل حرف حذف ال خر املعتل املضارع الفعل جزم عالمة /الناهية )ل( ب جمزوم ل نهً

ً

ا خط حتتَه ما أ خر اضبط 3-ً اا ضبطا  :سلمي

 . توّديًًًًَ.ابنتظام واجباتك تؤّدي أ نًْ عىل احرصً

ً

ً

 .وأ عربهًال خر، املعتل املضارع الفعل مهنام واس تخرج والرابع، ال ول الشعريني املقطعني اإىل ع دًْ 4-ً

 .أ ان تقديره مس ترت ُضري التعذر،والفاعل ظهورها من منع أ خره، عىل املقدرة ابلضمة مرفوع مضارع فعل :أ هوىً

 .هو تقديره مس ترت ُضري الثقل،والفاعل ظهورها من منع أ خره، عىل املقدرة ابلضمة مرفوع مضارع فعل :حيلوً

 .أ ان تقديره مس ترت ُضري والفاعلًالثقل، ظهورها من منع أ خره، عىل املقدرة ابلضمة مرفوع مضارع فعل :أ يتً

 .أ ان تقديره مس ترت ُضري الثقل،والفاعل ظهورها من منع أ خره، عىل املقدرة ابلضمة مرفوع مضارع فعل :أ طويً

 .أ نت تقديره مس ترت ُضري الثقل،والفاعل ظهورها من منع أ خره، عىل املقدرة ابلضمة مرفوع مضارع فعل :تدعوً

 .الإعراب من ل حملًّ ل الكرس، عىل مبين جزم حرف ال مر، لم :الالم :لتبَقًً

 أ نت تقديره مس ترتًُضري والفاعل أ خره، من )ال لف( العةّلً حرف حذف جزمه وعالمة جمزوم مضارع فعل :تبَقًً

 .الإعراب من ل حملًّ ل الكرس، عىل مبين حرف التعليل، لم :الالم :لتعلوًًَ

ً.أ خره عىل الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب مضارع فعل :تعلوًًَ

ً
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ً(11ًً)ًاختَبًنفسكً

س
1
عراابًاًوأ عربهً،ًاملضارعًالفعلًاس تخرج:ً ً.َتماًاًاإ

مناً"ً:تعاىلًقال .1 ً..................................................................................".العلامءً ًعبادهً ًمنًهللاًًَيىشًاإ

لهاًدونهًمنًندعوًًَلنً"ً:تعاىلًقال .3 ً.............................................................................................".اإ

ً.............................................................................".النصارىًولًالهيودًعنكًترىضًلنً"ً:تعاىلًقال .2

ًًملّاً"ً:تعاىلًقال .2 ً....................................................................................................".أ مرهًماًًيقض 

ً....................................................".علهيمًخافواًضعافاًاًذريةًخلفهمًمنًتركواًلوًاذلينًليخَشًً"ً:تعاىلًقال .1

 .......................................................................................................بنشاٍطًًالعملً ًطلب ًًاإىلًأ سعى .1

 ..........................................................................................................يومًًٍلكًًّاملدرسةً ًاإىلًأ مِش .4

 .....................................................................................................................أ صدقايئًمنًأ دنو .2

ً

س
3
 : فعل لك يف الإعراب عالمة وعني ، ال تية العبارات يف ال خر املعتةل املضارعة ال فعال بنيً:ً

 .والناس هللا رضا ويبغي ، اجملربني بنصح هيتدي العاقل.1ًً

 .فهيا املعاطب يلقى أ ن يىش ول ، القتال ميادين الشجاع هيوى.3ًً

ذا.2ًً  .أ حد صداقته يبتغى فلن الإنسان خالئق تصف مل اإ

ن.2ًً ليك يأ ت الهنار أ و الليل يف الطبيب تدع اإ ً.اإ

 

ً

س
2
ًالتغيريًالالزم:ً اًمّرةًأ خرى،ًجمرايا ًمّرةًوجمزوما ً:اجعلًالفعلًاملضارعًيفًامجللًال تيةًمنصوابا

ًالفعلًاجملزومًالفعلًاملنصوبًالفعلًاملرفوع

ًاخلفاشًيفًالهنار)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(ًملًًاخلفاشًيفًالهنار)ًًًًًًًًًًًًًً(ًلنًً. ابلهنار اخلفاش يتفي

ًالزرع)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(ًملًًالزرع)ًًًًًًًًًًًًًً(ًلنًًمنىًالزرعً 

ًالنبات)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(ًملًًالنبات)ًًًًًًًًًًًًًً(ًلنًً.يتغذىًالنبات

ًالظالم)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(ًملًًالظالم)ًًًًًًًًًًًًًً(ًلنًًأ خىشًالظالمًَ

ًالوعد)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(ًملًًالوعد)ًًًًًًًًًًًًًً(ًلنًً.أ نىسًالوعد

ًمنًالكبشً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(أ نتًملًًمنًالكبش)ًًًًًًًًًًًًًً(ًأ نتًلنًً.الكبش من تدنو أ نت

ًاجلو)ًًًًًًًًًًًًًً(ًملًًاجلو)ًًًًًًًًًًًًًً(ًلنًًيصفوًاجلو

ًاحلصان)ًًًًًًًًًًًًًً(ًملًًاحلصان)ًًًًًًًًًًًًًً(ًلنًًيعدوًاحلصان

ًاملاء)ًًًًًًًًًًًًًً(ًملًًاملاء)ًًًًًًًًًًًًًً(ًلنًًجيريًاملاء

 
ً

ً
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ًشامةلًلقواعدًالفصلًادلرايسًال ول(1ًً)ًورقةًمعلً

ً

س
1
ًً:يليهًعامًأ جبًمثًال يتًالنصًاقرأ ًً:

فني،ًمفنذًقدميًالزمانًاكنًالنّاسًيالحظونًالنجومًًَ ّنًالكوَنًجنوَمـــهًاكنتًمـحّطًأ نظارًالنّاسًالـمـثـقَـّ ها،ًوأ طلقواًتشكيالتـــًاإ

نةًالـمختل ـف ًملواقعًالنجومًيفًفصولًالس ّ ًاخلرائطًالسامويّة ًاساما،ًورمسوا ًأ ش هبهاًخبريطةًسطحًال رضًعىلًلّكًتشكيةلًمهنا ة،ًوما

ً.الـمرسومةًبعنايٍةًمنًهللاًالوّهابًالقادرًعىلًلّكًيشء

ً:النصًمنًاس تخرجً(أ ً

ًً..........................ًثالثًلفعلًمفعولًامسً..........................ًثالثًلفعلًفاعلًامسًًً

ًً..........................ًثالثًغريًلفعلًمفعولًامسً..........................ًثالثًغريًلفعلًفاعلًامسًًً

ً..........................ًًًمّرةًامسً..........................ًًًماكنًامسًًً

ً..........................ًًلكًمنًبعضًبدلً..........................ًًمش هّبةًصفةًًً

ًًً

عراابًاًأ عربهًمثًالنص،ًيفًخطًحتتهًماًاضبطً(ب ً............................................................................................َتماًاًاإ

ً

ً:ييلًفاميًاملبينًمنًاملعربًاملنادىًمزّيًً(ج

رصًًَينـــــساكًايًً انًًّم  نًًْ-ًالوفاءً ًعهدً ًًًعىلًنزالً ًلًاإ قمييناًً-ًغبناًواإ ً..........................ًًم 

ً..........................ًًيكمتلً ًالسمراءًجباهكـــــمًعىلًًأ ملًًٌهلًاملسلوبًالوطنًفتيةًايًً

ً..........................ًًالّزمناًبكًأ غرىًالــــذيًذاًمـنًًبهًالّزمانًعبـــــــــــــــذًموطناًاًايًً

ً

ً:اجلدولًحسبًمطلوبًهوًماًال تيةًال فعالًمنًصغً(د

ًمفعولًامسًفاعلًامسًهيئةًامسًًمّرةًامسً

ًًًًًاس هتان

ًًًًًعلّق

ًًًًًانم

ًًًًًوثب

ً

ً:بنّيًسببًكتابةًاهلمزةًعىلًالصورةًاليتًجاءتًعلهياًيف(ًهـ

ً..........................................................................................ًً:مسائلً

ً..........................................................................................ًً:ش تاءً

ً..........................................................................................ًًً:املعركةً

ًً
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ًشامةلًلقواعدًالفصلًادلرايسًال ول(3ًً)ًورقةًمعلً

ً

س
1
ًً:يليهًعامًأ جبًمثًال يتًالنصًاقرأ ًً:

ًللعملًوالعلامء،ًقصدهًطالبوًالعً ًومـتقّدماا،ًولًالتفاتةًكبرية ـمزّياا ًم  ًعلمياا ًمعهداا ملًاكنًاملسجدًال قىصًمنذًالقرنًال ولًللهجرة

ىلًالبحثًعنًمفتاحًاملعرفةًلًمنًالقدسًوحدهاًبلًمنًمجيعًأ حناءًالعامل،ًومنًأ ولًمنًعمّلًفيهًال ً.ّصحابًشّدادًبنًأ وسسعيااًاإ

ً:النصًمنًاس تخرجً(أ ً

ًً..........................ًثالثًلفعلًمفعولًامسً..........................ًثالثًلفعلًفاعلًامسًًً

ًً..........................ًًمش هبةًصفةً..........................ًثالثًغريًلفعلًمفعولًامسًًً

ًً..........................ًًمرةًمصدرً..........................ًًمبالغةًصيغةًًً

ًً..........................ًًًبدلً..........................ًًًماكنًامسًًً

ً

ً...............................................................ً.ً(أ وسً)ًكمةًيفًعلهياًجاءتًاليتًابلصورةًاهلمزةًكتابةًسببًبنّيًً(ب

ً

ً(ًً)مبالغةًصيغةً(ًً)مفعولًامسً(ًً)فاعلًامسً(:مىش)ًالفعلًمنًصغً(ج

ً(ًً)مبالغةًصيغةً(ًً)مفعولًامسً(ًً)فاعلًامسً(:يرزق)ًالفعلًمنًصغًًًًً

ً(ًً)ًًًًًًةمرًًّامسً(ًً)مفعولًامسً(ًً)فاعلًامسً(:شّكً)ًالفعلًمنًصغًًًًً

ً

ً:نوعهًاذكرًمثًاملبين،ًمنًاملعربًاملنادىًمزيً(د

ً.....................................................ًً.تيأ سواًلًاخلري،ًدعاةًًَايًً

نسانً ًايًً ً.....................................................ًًًًاإ

جيباًاًايًً ً.....................................................ًًبناًالطفًادّلعاء،ًم 

ً.....................................................ًً.متهلواًالس يارات،ًسائقيًايًً

ً

ً:وجوابهًالرشطًفعلًمبيناًاًاجلازمة،ًغريًمنًاجلازمةًالرشطًأ دواتًاس تخرجً(هـ

زًًَسوءاًاًيعملًَمنً)ً:تعاىلًقال ً...................................................................................................................ً(ًبهًجي 

ذاً)ً:تعاىلًقال ً...................................................................................................ً(ال ولنيًأ ساطريًقالًأ ايتناًعليهًت تىلًاإ

ً

عراابًخطًماحتتهًأ عربً(و ً:َتماًاإ

ً َول:ً"ًتعاىلً قال -أً  ً تَْمش  ً يف  ا اْل ْرض  َّكًَ َمَرحا ن
 
َقً لَنًْ ا ر  َبالًَ تَْبل غًَ َولَنًْ اْل ْرَضً خَتْ ولاً الْج   ...................................................."ًط 

ا م وىس ايًَ قَال وا:ً"ًتعاىل قال-ب مَّ
 
ا ت لْق يًَ أ نًْ ا مَّ

 
نً  نَك ونًَ أ نًْ َوا لْق نيًَ حَنْ  ........................................................................." الْم 

ََّما:ً"ًتعاىلً قال -ج ن
 
نًْ َيْىش ا ًم  َ هً  اَّللَّ باد  لاَمءً  ع  نًَّ الْع 

 
ًعز يزًٌ ا َ  .........................................................................." غَفورًٌ اَّللَّ

ً
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ًشامةلًلقواعدًالفصلًادلرايسًال ول(2ًً)ًورقةًمعلً

ً

س
1
ًً:يليهًعامًأ جبًمثًال يتًالنصًاقرأ ًً:

ًيفًجمالًالطب،ًًش بابايًً ماا ًمـتقّد  ًأ منوذجاا لًعالمةًعىلًالتّقّدمًالعلميًّالوطن،ًي عّدًال ردنُّ وقدً.ًوماًانتشارًكياتًالطّبًاإ

نانًللباحثنيًلتحقيقًانطالقةًفكريةًبشكًخاّلقًاللكياتأ طلقتًهذهً وهذهًالـمؤّسساتًأ حدثتًن ـقةلًنوعّيةًيفًنرشًالثقافةً.ًالع 

ً.والعلوم،ًوانلتًماكنةًمرموقةًعندًالباحثني،ًوأ صبحتًمنظارمهًللـمس تقبلًالقريب

ً:النصًمنًاس تخرجً(أ ً

ًً..........................ًثالثًلفعلًمفعولًامسً..........................ًثالثًغريًلفعلًفاعلًامسًًً

ً..........................ًًمش هبةًصفةً..........................ًًًمرةًامسًًً

ً..........................ًًًماكنًامسً..........................ًًًهيئةًامسًًً

ًً..........................ًثالثًغريًلفعلًمفعولًامسً..........................ًثالثًًلفعلًفاعلًامسًًً

ً..........................ًًًزمانًامسً..........................ًًمش هبةًصفةًًً

ً

عراابًأ عربهًمثًالنص،ًيفًخطًحتتهًماًاضبطً(ب ً:َتماًاإ

...............................................................................................................................................................ً

...............................................................................................................................................................ً

ً

ًً:يفًعلهياًجاءتًاليتًالصورةًعىلًاهلمزةًكتابةًسببًبنّيًً(ج

ً...............................................................................................................ًاملؤسساتًًً

ً...............................................................................................................ًًأ طلقتًًً

ً

ً.املًمنًبصيصاًاًنفسهًيفًجعلًابهللًاميانهًلكنًحياته،ًاملريضًسأ مً:اخلطأ ًًصوبًً(د

ً

ً(ًعابً)ًالفعلًمنًصغً(و

ً.........................................ًمبالغةًصيغةًً.........................................ًًًًًفاعلًامسًًً

ً.........................................ًًمرةًامسًً.........................................ًمفعولًامسًًً

ً

عراابًماييلًأ عربً(ز ً:َتماًاًاإ

ً.فهيا املعاطب يلقى أ ن يىش ول ، القتال ميادين الشجاع هيوىً-

...............................................................................................................................................................ً

نً- ليك يأ ت الهنار أ و الليل يف الطبيب تدع اإ ً.اإ

ً............................................................................................................................................................... 
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ًشامةلًلقواعدًالفصلًادلرايسًال ول(2ًً)ًورقةًمعلً

ً

ً:الصحيحةًالإجابةًرمزًحولًدائرةًضعًً

هنااكاًًاملصابًفتهنكً)ً:ًمجةلًيفً(ًاملصابً)ًكمةًًً- ً(عاماًاإ

ًزمانًامسً.2ًًماكنًامسً.2ًًفاعلًامسً.3ًًمفعولًامسً.1ًًً

ً(:النصوصًأ فضلًمنًاخملتارًالنّصً)ً:ًمجةلًيفً(ًاخملتارً)ًكمةًً-ً

ًزمانًامسً.2ًًماكنًامسً.2ًًفاعلًامسً.3ًًمفعولًامسً.1ًًً

ـش يةً)ًكمةًً-ً ـش يةًمشيت ًً)ً:ًمجةلًيفً(ًم  ً(واثقًم 

ًزمانًامسً.2ًًماكنًامسً.2ًًفاعلًامسً.3ًًمفعولًامسً.1ًًً

ً(أ قبلًاملعروف،ًصانعًًَايً)ً:ًمجةلًيفً(املعروفً)ًكمةًًً-

ًمقصودةًنكرةً.2ًًابملضافًشبيهً.2ًًالفتحًعىلًمبينً.3ًًمنصوبًمضافً.1ًًً

ًفاعلًامسًتضمنًاليتًامجلةلًًً-

ليكًأ ساءًمنًسامحً.1ًًً ًابلإساءةًسامحًأ نتًهلً.2ًأ ساءًمنًساحمَتًًهلً.2ًيسءًمنًأ سامحًأ انً.3ًاإ

ً(:الهنرًاحنناءةًينحينًجّديًواكنً)ً:ًمجةلًيفً(ًاحنناءةً)ًكمةًًً-

ًماكنًامسً.2ًًهيئةًمصدرً.2ًًًمرةًمصدرً.3ًًرصحيًمصدرً.1ًًً

ً:مجةلًتضمنتهًاملطابقًبدلاًلًًً-

ًُّباًحلمتًالس يارةًتكلً.2ًقرأ هتاًتكلًالقصةً.2ًتنىسًلًأ ايمًتكلً.3ًتكلًاحلفةلًأ جعبتينً.1ًًً

ً:ال تيةًاملصادرًمنًاملرةًمصدرًًًً-

ًَدعوةً.2ًًاس تعانةً.2ًًًقَـتةلً.3ًًًَرمحةً.1ًًً

ً)ًالفعلًيعربًًً- ذاًً:الشاعرًقولًيفً(يصف  ً ملًْ املرءً  َصْدرً  ضاَقً اإ هً  يْصف  يبً  وَماًً عَيْش  لًّ الَعيَْشً يس تط  حً  اإ ًًامل سام 

ًجمزومًابلضمةًالظاهرة.2ًًجمزومًحبذفًحرفًالعةل.2ًًمرفوعًابلضمةًاملقدرة.3ًًمرفوعًابلضمةًالظاهرة.1ًًًً

ً
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ً

ً

ًً

ً

ً

ً

ًالكتابة

ًالتعبري

ً

ً

ً
ً

ً
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ًالكتابة

ً:القصةًالقصرية(1ً)

نسانّية خشصّيات مجموعة أ و بشخصّية تتعلّق حادثة يتناول أ دبًّ فنًّ يه  . ممتع أ دبًّ بأ سلوب هدف اإىل وتنهتييًماكنّية، أ و زمانّية بيئة يف اإ

 متاعه القارئ يف التأ ثري: القّصة من الهدف  . والّرمز التّلميح طريق عن وتسليته واإ

 القّصة عنارص : 

 . خاص حنوًٍ عىل واملنّظمة املرتابطة اجلزئّية الوقائع من مجموعة ميثّل اذلي هو : احلدث.1ًًً

 . القّصة يف احلدث مّقة ويه ، تدرجيّيا تتكّشف مث ًّ غامضة تبدأ ً ويه : احلبكة.3ًًً

 نفسها مع الشخصّية حوار وهو غريها،وادّلاخيلًّ مع الّشخصّية حوار وهو اخلارجًّ :الرّصاعان.2ًًً

 . احلوار.2ًًً

 . واملاكن الّزمان ويه : البيئة.1ًًً

 : اإىل وت قسم : الّشخصّيات.1ًًً

 . مبارش غري بشك ابل حداث تؤثّر أ و حولها ال حداث تمتحور أ يًّ : واثنويّة رئيسة - أ ًًًً

ً تطّور مع املوقفًهذا تغرّيً مثًّ معنّيً موقف عىل وتكون القّصة تبدأ ً اليت يه النّامية الّشخصية : واثبتة انمية – بًًً

 . للهناية البداية من موقفها عىل فتبقى الثابتة الشخصّية أ ّما ، ال حداثًًًًً

 : يف تمتثّل: الّشخصيّة أ بعادًً

 . والّسلوك العامًّ املظهر ي مثّل اذلي اخلارجًّ الب عد.1ًًً

 . عهنا الناجت والّسلوك والفكريّة النّفس ّية ال حداث ويشمل ادّلاخيلًّ الب عد.3ًًً

 الاجامتعّية وظروفها اجملمتع يف الّشخصّية تشغهل اذلي املركز يشمل اذلي الاجامتعيًّ اجلانب.2ًًً

ً 

 . ال تيني املوضوعني أ حد يف كمة مئيتًّ عن يقلًّ ل مبا قّصة اكتبً

 . ال يتام رعاية أ مهّيةً-أً ًً

بت امرأ ةً-بًً ه  ً. طويل صَب بعد طفالًا و 

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

............................................................................................................................................................................. 
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ًاملقـــاةل(3ً)

 . املقاةل موضوع يف وال راء احلقائق مجع.1ًً

 . ومرتابطة متسلسةل فقرات يف وعرضها ال فاكر برتتيب ويكون : التّنفيذ.3ًً

ً. عباراهتا ورصانةًتراكيهبا وحّصة مقالته ل غة يف الاكتب فهيا ينظر اليت ال خرية اخل طوة هام : والتّحرير التّنقيح.2ًً

ً

 . كمة ومخسني مئة عن يقل ل مبا ال تيني املوضوعني من واحد يف اكتب

 عطائه يف املرء سعادة.1ًً

ً. ال فراد حياة يف الابتسامة أ ثر.3ًً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ًالّشخصيّةًالّرساةل(2ً)

 . وانفعالته مشاعره عن فهيا الاكتب يكشف ، قرابة أ و صداقة بيهنام خشصان يتبادل مكتوب الكم يه:ًالرساةلًالشخصية

 : اكل يت فاكنت احلياتيّة املواقف عىل بناءًا موضوعاهتا اختلفت: الشخصيّة الرساةل موضوعات

كر .1ًالإهداءً .1ًًالعزاء .2ًالاعتذار .2ًالهّتنئة .3 ًالعتاب رسائل.1ً  . الشُّ

 : الّشخصّية الرسائل وخصائص سامت أ مهًّ

  مغوض غري من بس يط بقالب العاطفة غلبة .2ًًًابملعن اإخالل غري من الإجياز .2ًً البساطة .3ًًًالوضوح.1ً

ً

 : تلهيا اليت ال س ئةل عن أ جب مثًّ ال تية الّرساةل اقرأ ً

 : العقّاد محمود عبّاس اإىل القرويًّ الشاعر من

 : بعد أ ّما ، هللا أ عّزه ، العقّاد محمود عّباس الس ّيد ، اجلليل ال س تاذ ، العربّية أ ديب ، أ يخ

عر يف امجليل رأ يمك فيه تعلنون ال هرام جريدة يف املنشور حديثمك قرأ ت ً فقد لُّونه ، أ خيمك ش   ما يل فتبنّيً ، نوبل جلائزة يؤّههل اذليًاحمللًّ وحت  

ّلً يكن مل رسائلمك يف ال دبّية ال ايدي اإىل أ سديمت نيمت ،وأ نمّك تقديرمكًحبر من شالًا و اإ  أ كسبين مبا مهنا خرجمت جّديّة عناية ديواين مبطالعة قدًع 

 .برأ يمك اغتباطي ُّبا اغتبْطت ً ملا ، مبوافقتمك وت قّروها ، بظنمّك تصدقوها ومل ، نوبل جبائزة حقّا ظفرتًايّنً لو ، الرشف هذا

ً ملا الرمحن رساةل وسعت اليت للغة اإخالصمك لول أ نمّك أ وقن وأ اكد ةّلً نريض فلقد . النّاس أ شعرً ًأ يّنً ولو ، الترصحي ُّبذا منمك فزت   أ عالم ج 

 . أ ينا والعني ، داداًا الّضادًيلفظ ، مرتّطنا عربّيا نريض ولكنّنا ، والغرب الرشق يف ال دب

ً.اخلوري سلمي رش يد : القرويًّ الشاعر أ خومك

 : ال تية املوضوعات أ حد يف كمة مئة عن يقلًُّ ل مبا رساةل اكتب

كر.1ًً  . هتنئة ، اعتذار ، عتاب ، معروف عىل ش 

ليه امل رسل اإىل التحّية وتوجيه ابلبسمةل الرساةل بدء عىل احرص.3ًً  . أ حوال عن والسؤال اإ

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................ً
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ًالتلخيص(2ً)

 ًالتلخيص:ً

عادةًصوغهًمنًجديدًبل جيازوًتكثيفًفنًنرثي،ًيقومًعىلًقراءةًالنصً،ًمثًاإ منًغريًاإخاللًبأ فاكرهًوًمعانيهًاليتًغةًالاكتبًاخلاصةًابإ

ً.أ رادهاًصاحبًالنصًال صيلً

 ًأ مهًرشوطه: 

ظهارًالنصًًاجلديدً,ًوتدويهناًبدقةًبالًزايدةًأ وًنقصًيفًاملعاينً,ًال مانةًيفًنقلًال فاكر ً.يفًحدودًاحلجمًاحملددًًوًاإ

ً

 ًخطواتًالتلخيص 

ًًً.وًفهمًاملوضوعً,ًقراءةًالنصًال صيلًً-1

ًوتركًال فاكرًالثانويةً,ًاس تخراجًال فاكرًالرئيسةًً-3

عادةًصياغةًالنصًبلغتناًاخلاصةً-2ً ىلًالنصًال صيلًًاإ ًً.منًغريًالرجوعًاإ

صدارًأ حاكمًً-2ً ً.احملافظةًعىلًال فاكرًمنًغريًتدخلًأ وًاإ

ً

ًوخلصهًيفًحدودًمئةًكمةًًحمافظاًعىلًأ فاكره،ًوًمراعياًماًتعلمتهًيفًالتلخيصً(احلساس ية)عدًاإىلًنصً

ً.تركتًال فاكرًالثانويةًوً,ًاس تخرجتًال فاكرًالرئيسةًً-3ًً.قرأ تًالنّصًال صيّلًوًفهمتهًجيداًً-1ً

صدارأ حاكمًً-2ًًً.أ عدتًصياغةًالنصًبلغيتًاخلاصةً-2ً ً.حافظتًعىلًال فاكرًمنًغريًتدخلًأ وًاإ

ً.كتبتهًيفًحدودًمئةًكمةًً-1ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
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 احلاكية(1ً)

 موضوعات ،وتناقش وهناية بداية ذات أ حدااث تقّدم ، الغالب يف معروف مؤلّف لها ليس شفايهًّ قصيصًّ أ دب شك يهً:احلاكية 

 . الّشعيبًّ للخيال واسع جمال وفهيا وغريبة اندرة

 مشاعراملتلقّي يف التأ ثري اإىل هيدف ل نّهًً. ظروفه أ و مزاجه وفق ومضاميهنا عباراهتا احلاكية راوي يعّدل علّل 

 ابجملمتع الفرد عالقة .3ًً.والرّشًّ اخلري بني الرّصاع.1ًًً: احلاكية موضوعات 

 الرّسد يف الإرساع .2ً الإجياز.3ًًالبساطة.1ًًً: احلاكية وخصائص سامت .ً

 

 : احلاكية لفنًّ منوذج
ىكً  مفر ، كهفهام يف وخلفهتام الصيد طلب يفًخرجت وأ هّنا ، ش بالن ولها )ويلتف الشجر فيه يكرث اذلي املوضع أ ي( غيضة يف اكنت لبؤة أ نًّ حي 

سوار ُّبام هنا مث ، مزنل اإىل ُّبام وانرصف . ) محلهام( فاحتقهبامًجدلهيام وسلخ ، فقتلهام ورماهام علهيام حفمل اإ  الفظيعًال مر من ُّبام حلًّ ما رأ ت فلام رجعت اإ

 فأ خَبيين بك؟ نزل وما ؟ تصنعني اذلي هذا ما : لها قال صياهحاًمن ذكل مسع فلام ، ) أ وى ابن(شغَب جنهبا اإىل واكن ، وصاحت لبطن ااً ظهر اضطربت

سوار ُّبام مر ش بالي : اللبؤة قالتً.به  مل الإسوار هذا أ ن واعلمي ، نفسك من وأ نصفي تضجيًل : الشغَب لها قال . ابلعراء ونبذهام جدلهيام وسلخ فقتلهام اإ

ليك يأ ت ل شيئا اإ  عىل فاصَبيً، بش بليك جتدين ما مثل عليه يعزًّ ومن. حبمميه جيد اكن ممن ذكل مثل واحد غري اإىل وتأ تني مثهل، بغريك تفعلني كنت وقد اإ

نه ، منك عليه غريك صَب كام غريك فعل ذا اكلزرع ، والقةل الكرثة يف قدره عىل وهام ، والعقاب الثواب منًمثرة معل ولك ، تدان تدين كام قيل قد فاإ  اإ

شارته عن يل وافصح تقول ما يل بني : اللبؤة قالتً.بذرهًحسب عىل أ عطى احلصاد حرض  .س نة مائة :اللبؤة قالت ؟ العمر من كل أ ىت مك : الشغَب قال ، اإ

ايه؟ يطعمك اكن من : الشغَب قال . الوحش حلم : اللبؤة قالت ؟ قوتك اكن ما : الشغَب قال  : الشغَب قال. وأ كه الوحش أ صيد كنت : اللبؤة قالت اإ

 ما والضجيجًاجلزع من وال مات ال ابء لتكل أ مسع ول أ رى ل ابيل مفا : الشغَب قال . بىل : قالت ؟ وأ مات أ ابءًلها اكن أ ما تأ كني كنت اليت الوحوش أ رأ يت

ّلً نزل ما بك يزنل مل نّه أ ً أ ما ؟ كل وأ مسع أ رى  من ذكل اللبؤة مسعت فلامً.رضها من عليك يرجع مبا وُجالتك ، فهياًتفكرك وقةل العواقب يف نظرك لسوء اإ

 والنسك واحلشيش الامثر أ لك اإىل اللحم أ لك عن وانرصفت الصيد فرتكت ، وظلامًجورا اكن معلها وأ ن ، نفسها عىل جنت مما ذكل أ ن عرفت الشغَب الكم

نّه ، العبادة و نًّ لغريك تصنعه ل لنفسك ترضاه ل ما : قيلًقد فاإ  . الناسًورضا تعاىل هللا رضا العدل ويف ، العدل ذكل يف ،فاإ

ً) ودمنة كيةل ، املقفّع بن هللا عبد)

ً:اكتبًمباًلًيقلًعنًمئةًكمةًيفًواحدًمنًاملوضوعنيًال تينيً

ً.حاكيةًشعبيةًتعرفهاًبلغتكًاخلاصة(1ً)ً

ً.حاكيةًمنًنسجًخياكلًمراعياًماًتعلمتهًسابقاا(3ً)ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً

.............................................................................................................................................................................ً
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 الكتابةًالوظيفية(1ً)

  احلياتّيةًاملواقف يف ال شخاص حيتاجه هدف لتحقيق َتم بوضوح املتلقّي غىل فكرة نقل اإىل هيدف كتابًّ شك

 الوظيفيّة الكتابة سامت : 

 املعن دقيقة موجزة عبارات .2ًواخليال العاطفة من ختلو .3ً ًاجلادًّ التّقريريًّ ال سلوب.1ًً

 . البديعيًّ أ و البياينًّ لل سلوب أ مهيّة ل .1ًًفهيا مغوض ل.2ًً

 الوظيفيّة الكتابة جمالت : 

 الاس تدعاءات .1ًً العمل تقارير .2 ًالعملّية الّسري .2ًًالّزواج عقود .3ًالإعالانت .1ً

 . امللصقات يف املس تخدمة التعلميّية الإرشادات .4ً ًوالاعتذار وادّلعوة الهّتنئة بطاقات.1ًً

 الرّضوريّة ابحلاجات لرتباطه) علّل ( رضوري وهو اليوميّة حياهتم يف التعبري يف النوع هذا الناس يس تخدم ً

ًً

 شاغرة وظائفًًًً: الوظيفيّة الكتابة عىل أ مثةل

 يف الصناعّية املدينة يف الاكئنةًللمياكنيك احلديثة الرشكة مؤّسسة يف للعمل الشواغر من معنّيً عدد توافر عن العمل وزارة تعلنً

 . اخلَبة شهادات معه مصطحبا العمل مكتب يراجعًأ نًْ الشواغر هذه أ حد ملء يف الّرغبة دليه من فعىل ، حساب مدينة

ً

 للبيع أ و لالإجيار مفروشة شقّة

 ال ردنيّة للجامعة املقابلًالرئيس الشارع عىل تقع حديقة مع وسفرة وصالون ، نوم غرف ثالث من تتكّون اّول طابق يف شقّةً

 ....هاتف عىل املاكل عىل التّصال ي رىج للمراجعة.

ً

 اس تدعاء منوذج

ً" الش باب " جمةّلً يف الاشرتاك يف رغبته عن فيه يعَّبً اس تدعاء الطلبة أ حد كتبً

 الرحمي الرمحن هللا بسم

  التاري / 8 / 122017ًمّعان : البدلةً

 احملرتم الش باب جمةّلً حترير رئيس الس ّيدً

 مّعان ، الش باب وزارةً

 " الش باب " جمةّلً يف الاشرتاك طلب : املوضوع

 وبعدً  ، وبراكته هللا ورمحة عليمك السالمً

 داننري ثالثة مببلغ بريديّة حواةل رساليت مع مرفقا ، الغّراء جملّتمك يف اشرتايك عىل املوافقة فأ رجوً

ً الاحرتام فائق واقبلوا

 فاروق املس تدعيًماكلً

ًالهاتف رمقًًًًًًًًًًًً

ًال ردنًّ/ مّعان ب.صً

ً

ً
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ً:ًالتعبريًموضوعًتصحيحًمعايري*ً

ً

ىلًفهياًوي نظرًً :ال فاكر(1ً ً.يكتبًفاميًالطالبًرأ يًوبروزًابلعنوان،ًوارتباطهاً،ًوترابطها،ًوتسلسلها،ًووضوهحا،ًحصهتا،ًاإ

ىلًفهياًوينظرًًً:اللغة(3ً ً...الرتقميًوعالماتًالرتاكيب،ًسالمةًوالإمالء،ًوالرصف،ًالنحوًاعدًوقًمراعاتكًاإ

ًواس تخدامًوالإنشائية،ًاخلَبيةًال ساليبًبنيًواملراوحةًوال فاكر،ًللمعاينًومالمئهتاًوالرتاكيبًال لفاظًسالمةًً :ل سلوبا(2ً

ً.العاميةًال لفاظًعنًوالابتعادًواخليال،ًالفنية،ًالصورًًً

ً( ....ماكنً،ًزمانًخشوص،)ًًللقصةًوجتعل(ًًوخامتةًاًوعرضاًاًمقدمةًا)ًًللمقاةلًجتعلًأ نًأ يً:للموضوعًالفينًابلشكًالالزتام(2ً

ً
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً:كيفيةًحتويلًالالكمًالعاديًاإىلًصورًفنية

ًطرتًمنًالفرحً:ًفرحت(1ً

ًاهنمرتًدموعيًغزيرةًاكملطرً:ًبكيت(3ً

ًانطلقتًاكلسهمً:ًركضت(2ً

ًانفجرتًاكلَباكنً:ًرصخت(2ً

ًاسوّدتًادلنياًيفًوُجييً:ًحزنت(1ً

ًمشيتًواثقاًمنًنفسًاكل سدً:ًرست(1ً

ًتثاقلتًخطوايتً:ًرستًببطء(4ً

ًحصدًاملوتًأ رواهحمً:ًماتوا(2ً
 

ًعالماتًالرتقمي
وتوضعًبنيًامجللًاملرتبطةًمعنوايا،وبنيًالرشطًوجوابهً،ً(ً،)ًالفاصةلًً-1

ً...وبنيًالقسمًوجوابه

ًوتوضعًقبلًالتعليلً،ًوبيانًالسببً(ً؛ًً)ًالفاصةلًاملنقوطةًً-3

ً.(السؤال)ًالاس تفهامًًوتوضعًبعدًمجةل(ً؟ً)ًعالمةًالاس تفهامًًً-2

ًً.ادّلهشةًوالانفعالًمنًأ مرًماوتوضعًبعدً(ً)ً!ًعالمةًالتعجبًً-2

ً.بعدًالقولً،ًقبلًالمتثيلًوتوضع)ً:ً(ًالنقطتانًالرأ سيتانًً-1

ً.ًوًهنايةًالفقرةًوهنايةًاملوضوعًتوضعًيفًهنايةًامجلةلًالتامة(ًً)ً.النقطةًً-1

ً.توضعًلرشحًكمةًأ وًعبارةًأ وًلفتًالنظرًللكمةًما)ًًً(ًالقوسانًً-4

 توضعًبيهنامًامجللًاملعرتضة(ًًً-ًًًًً-)ًًالرشطتانًً-2

ًالشواهد

نكًلعىلًخلقًعظميً:ً"ًبشكًعامً،ًقالًتعاىلًًال خالقً-1ًً ًً"واإ

ً"وتعاونواًعىلًالَبًوالتقوىً:ً"ً،ًقالًتعاىلًًالتعاونً-3ًً

ً"وجعلناًمنًاملاءًلّكًيشءًّحً:ً"ً،ًقالًتعاىلًًاملاءً-2ًً

اّيهًوابلوادلينًاإحسااناًً:ً"ً،ًقالًتعاىلًًبّرًالوادلينً-2ًً لًاإ ً"ًوقضًربكًأ لًتعبدواًاإ

ً"ًوقلًامعلواًفسريىًهللاًمعلمكًورسولًواملؤمنونً:ً"ً،ًقالًتعاىلًًالعملًوالرزقً-1ًً

ىلًاملسجدًال قىصً:ً"ًالًتعاىلًق،ًًًفلسطني/ًالقدسًً-1ًً ً"ًس بحانًاذليًأ رسىًبعبدهًليالاًمنًاملسجدًاحلرامًاإ

ً"ًًلّكًنفسًذائقةًاملوتً:ً"ً،ًقالًتعاىلًًاملوتً-4ًً

ً"قلًهلًيس تويًاذلينًيعلمونًواذلينًلًيعلمونً:ً"ً،ًقالًتعاىلًًًالعملًواملعملً-2ًً

ً"ولًتفسدواًيفًال رضًبعدًاإصالهحاً:ً"ً،ًقالًتعاىلًًالتلوثًوالفسادً-9ًً

ً:ًبشكًعامًًال ردنً-11ًً

قاَمهًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًنيًال ىلًــــأ ردّنًايًًأ رضًًامليامًً ًشادواًًعىلًًهامًالنجومًًم 

 دًًًالع الًًر مًًالعداًًوأ قامهًشاأ نتًمنًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًايًهمدًال شاوسأ ردنًًً
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ً(ًبشكًعامًً،ًل يًموضوعً)ًاملقدمةً

أ رىًأ فاكريًتتدافعًيفًحامسةً،ًيكًحتتضنًمدادًالقملً؛ًلتعَبًعنًهذاًاملوضوعً،ً!ًنهتييً؟أً ومنًأ ينً!ًلًأ عرفًمنًأ ينًأ بدأ ً؟ً

ىلً صفحاتًوصفحاتًيكًنأ يتًعىلًمثارهً،ًهذاًاملوضوعًاذليًميسًجوانبًاحلياةً،ًالس ياس يةًوالاقتصاديةًوالاجامتعيةً،ًاذليًحيتاجًاإ

لًا ضّمًالزاخرً،ًلًيوضًغامرهًاإ ً.ًلقوّيًالواعيًل مهيتهًفهوًاكلبحرًاخل 

ً....................................................................................................................................................(:1ًً)ًًالعرضًًً

ًً...................................................................................................................................................ً

ًً...................................................................................................................................................ً

ً...................................................................................................................................................ً(ً:3ً)ًالعرضًًًً

ًً...................................................................................................................................................ً

ًً...................................................................................................................................................ً

ً

ً(ًبشكًعامً،ًل يًموضوعً)ًاخلامتةً

لالنتفاعًوأ خريااً،ًنضعًقطراتناًال خريةً،ًبعدًرحةلًهادفةًلالرتقاءًبدرجاتًالعقلًوالتفكري،ًوأ سأ لًس بحانهًأ نًيرشحًصدورًاملؤمننيً،ًًًً

"ًًماًيفتحًهللاًللناسًمنًرمحةًفالًممسكًلهاًوماًميسكًفالًمرسلًلًمنًبعدهًوهوًالعزيزًاحلكميً:ً"ًُّبذاًاملوضوعًاملفيدً،ًًقالًتعاىلً

ً.ًوهللاًتعاىلًهوًالهاديًاإىلًسواءًالسبيل

ً

ً(3ً)العرضًًًًًً(ًبشكًعامً،ًل يًموضوعً)ًفقرةًعنًجالةلًاملكلًعبدًهللاًالثاينًابنًاحلسنيً#ً

ً...ً(....................)ً.......وأ خصًابذلكرًدورًجالةلًاملكلًعبدًهللاًالثاينً،ًيفًالتطويرًوالتحديثًوالإصالحًيفًجمالًًً

ىلًتأ منيًحياةًأ فضلًمجليعًال ردنينيً،ًوفتحًس بلًالإبداعًأ ماهممً،ًمنًخاللًترس يخًقميًاحلقًوالعداةلًواملساواةً،ًًر عاكًفهوًيسعىًدامئااًاإ

ًهللاًايًس يديًوكلًمناًلّكًاحلبًوالتقديرً،ًودمتًلناًقائدااًومعلامًا

ً

ً
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ً(ً...ًال منًوال مانً/ًالانامتءً/ًالإصالحً/ًاملواطنةً/ًالوطنً)ًمنوذجًتعبريًبعنوانًً

ً

ً(...................العنوانً.................)ً

ً

نً!ًوماًأ عذُّباً!ًأ رىًأ فاكريًتتدافعًيفًحامسةً،ًيكًحتتضنًمدادًالقملً؛ًلتعَبًعنًهذاًاملوضوعً،ًالوطنً،ًماًأ مجلًهذهًاللكمةًًًًًًًًً اإ

ً،ًوهمامًواجهً ًوغالياا ًوعزيزاا ليهًفطرةًمزروعةً،ًولهذاًيظلًالوطنًيفًعيونًأ بنائهًحبيباا منًحّبًالإنسانًلوطنهً،ًوالإحساسًابلنامتءًاإ

ًس يدااًًوأ بناؤهًيقتحمونًلّكًاخملاطرًمنًأ جهلً،ًفهوًاكجلبلًالشامخً،ًيقفًيفًوجهًحت دايتًوصعوابتً،ًسيبقىًعىلًادلوامًحرااًمس تقالا

ً:ًأ عدائهً،ًوكامًقالًالشاعرً

ً.أ ردنًايًهمدًال شاوسًأ نتًمنًًًًًًًًًًًًًًًًشادًالع الًر مًالعداًوأ قامهً

ً

ومنًمقوماتًالوحدةًالوطنيةًنرشًاحملبةً،ًوال لفةًبنيًأ بناءًالوطنً،ًونبذًالعنفًواخلالفً،ًوتعدًمشاركةًاملواطنًيفًتطويرًًًًًًًًًً

جنازاتهً،ًمنًمقوماتًالوحدةًالوطنيةًاليتًيسعىًاملواطنًمنًخاللهاًاإىلًحتقيقًأ مجلًمعاينًالولءً وطنهً،ًواحملافظةًعىلًاس تقرارهً،ًواإ

،ًيفًترس يخًقميًاحلقًوالعداةلًواملساواةً،ًًهنجًجالةلًاملكلًًعبدًهللاًالثاينًابنًاحلسنيًاملعظمءًلهذاًالوطنً،ًوهذاًيتضحًيفًوالانامت

ً.ًواحلرصًعىلًتأ منيًحياةًأ فضلًمجليعًال ردنينيً

ً

الوطنًواجبًعىلًلّكًفردًمنًأ فرادًًوتتجىلًالوطنيةًمنًخاللًاحلرصًعىلًأ منًالوطنً،ًممنًحياولونًهدمهًأ وًأ عاقتهً،ًوحاميةًًًًًًًً

ًفيهًمنً ً،ًوأ نًيس متتعًمبا ًعىلًهدىًوبصرية ًليعمرها ًال رضً؛ اجملمتعً؛ًل نًحكةًهللاًتعاىلًقدًقضتًأ نًيس تخلفًالإنسانًيفًهذه

ً.ًًًًقرارً،ًفالوطنًمصدرًالسعادةًوالفرحًوالاس تً"ولًتفسدواًيفًال رضًبعدًاإصالهحاً:ً"ًقالًتعاىلًالطيباتًوالزينةً،ًوكامً

ً

 

 

 

 

ًانهتيى
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ًالسلسةلًمراكزًالتوزيع

ًهاتفًالعنوانًاملنطقةًامسًاملكتبة

1491119112ًً/1499211222ًًمقابلًمطعمًالهنيين/ًالشارعًالرئيس/ًطَببورًًطَببورًمكتبةًاللوتس

1491441122ًً/111222193ًًمقابلًأ سواقًالسلطانًتالعًالعيلًمكتبةًزيد

1499213122ًًدوارًادلةلًامحلاممرجًًمكتبةًأ مًالقرى

1424142131ًً/1424122243ًًاإشاراتًالصناعيةًالبيادرًمكتبةًالرنجس

14213131122ًً/1441191111ًًمثلثًاملدارسًحًنزالًمكتبةًحًنزال

1491413222ًًشارعًادلس تورًحًنزالًمكتبةًأ بولبة

1491441112ًًجبانبًاكرفورًضاحيةًاليامسنيًمكتبةًالرايض

1491111921ًًاإشاراتًالوحدات/ًقربًمدرسةًصالحًادلينًًال رشفيةًمكتبةًالإرساء

2113412/11ًًمقابلًكيةًاحلسنيًجبلًاحلسنيًمكتبةًالطالب

1491291224ًًجبانبًالسهلًال خرض/شارعًمادابًالوحداتًمكتبةًمحزة

241121/11ًًجبانبًأ لبانًضبعة/شارعًمادابًالوحداتًمكتبةًالَباق

1491211213ًً/2411112/11ًًجبانبًالسهلًال خرض/شارعًمادابًالوحداتًال وابنيمكتبةً

1441122423ًًدوارًالقويسمةًالقويسمةًمكتبةًالرشوق

1491111121ًً/2114121/11ًًخلفًاللكيةًالعلميةًالإسالميةًجبلًعامنًمكتبةًحكمي

1491992143ًًدوارًالزنهةًالزنهةًمكتبةًحسان

1111141/11ًً/1491144411ًًًقربًمدرسةًابنًعباسًاملدينةًالرايضيةًالرايضيةمكتبةًاملدينةً

1212122/11ًًمقابلًاثنويةًصويلحًللبناتًصويلحًمكتبةًصويلح

1499111223ًًمقابلًاثنويةًصويلحًللبناتًصويلحًمكتبةًكيك

1421322143ًً/1491291192ًًمقابلًسوبرًماركتًوردةًاكشًاملقابلنيًمكتبةًأ مًالع رى

149124914ًًقربًدوارًاملقابلنيًاملقابلنيًمكتبةًاخلواجا

1491211121ًً/1424124234ًًدوارًمجمعًاجلنوبًضاحيةًاحلاجًحسنًمكتبةًأ بوطوق

1422213122ًًجبانبًمركزًال منًالزهورًمكتبةًالصحابة

 
ًوأ وراقًالعملًوالامتحاانتًالشهريةًوالتجريبيّةًواملراجعةًاملكثفةًواملتوقعةًوالإجاابتًالمنوذجيةًاحلصصًاملصّورةللمزيدًمنً
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