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 تايلوس في النصوص األدبيت

 رب٠ٍٛط 2

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

  

 ٤ثٟ ا٤عٛد اٌذؤٌٟ                                                                                                     

 التعرٌف بالشاعر   :

اٌذؤٌٟ : ظبٌُ ثٓ عّشٚ ٚػع عٍُ إٌسٛ ـٟ اٌٍؽخ اٌعشث١خ ٚشىً اٌّظسؿ. ٌٚذ لجً ثعثخ إٌجٟ أثٛ ا٤عٛد 

 ٚآِٓ ثٗ ٌُٚ ٠شٖ ٚرٌٛٝ ئِبسح اٌجظشح ـٟ عٙذ أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ عٍٟ ثٓ أثٝ ؽبٌت ، ٠ٍمت ثٍّه إٌسٛ

 التمهٌد   

٠ٕزّٟ إٌض ئٌٝ اٌعظش ا٤ِٛٞ ٚ٘ٛ ِٓ شعش اٌسىّخ ٠ٚذٚس زٛي ثعغ اٌسىُ اٌزٟ رُظٍر ز١بح ا٦ٔغبْ  

 ٚاٌّزظٍخ ثأخ٩ل١بد اٌّعٍُ ، ـٙٛ ٠ذي عٍٝ روبئُٙ ٚزغٓ رفى١شُ٘ .

ض  إٌ

 

 األفكار:

 " اٌسغٛد ظٍَٛ ٌؽ١شٖ ٌٕٚفغٗ"  (: ٖ – ٔاٌفىشح ا٤ٌٚٝ:ا٤ث١بد ِٓ )-1

 " ٠دت عٍٝ اٌّعٍُ أْ ٠ىْٛ لذٚح ٌؽ١شٖ"  (: ٙ – ٗاٌفىشح اٌثب١ٔخ:ا٤ث١بد ِٓ )-2

 " ٨ رطٍت ِٓ ؼ١شن أْ ٠أرٟ ثّب ٨ رفعً"  (: 9 – 7اٌفىشح اٌثبٌثخ:ا٤ث١بد ِٓ )-3

 

 َزَغددددددذٚا اٌفَزددددددٝ ئِر ٌَددددددُ ٠َٕددددددبٌٛا َعددددددع١َُٗ  - ٔ

  
     َُ ُخُظددددددددددددٛ َٚ َُ أَْعددددددددددددذا   ٌَددددددددددددُٗ   ـَددددددددددددبٌمَٛ

   
دددددددددددبـدددددددددددبِرُشن  ٕ ِٗ ـَأِٙن دددددددددددف١ِ َددددددددددددبَساحَ اٌغن ُِ 

  
      ُُ ِخددددددددددد١ َٚ َٚ ِؼدددددددددددت  ثَعدددددددددددَذ راَن    َ  َٔدددددددددددذ

   
زَدددددددُٗ  - ٖ ّْ ٌُ َٚ  ِٗ دددددددف١ِ ئِرا َعزِجدددددددَذ َعٍدددددددٝ اٌغن َٚ 

  
      َُ ًِ ِدددددددب ردددددددأَرٟ ـَأَٔدددددددَذ ظٍَدددددددٛ ْثددددددد ِِ  ـِدددددددٟ 

   
ُُ َؼ١ْددددددددَشُٖ  - ٗ َعٍ دددددددد ُّ ٌْ  ٠ددددددددب أ٠ٙددددددددب اٌشخددددددددً ا

  
      ُُ َْ َرا اٌزنْعٍِددددددددددد١  َ٘ددددددددددد٩ن ٌَِْٕفِغددددددددددده َودددددددددددب

   
ِرٞ - ٘ َٚ  َِ دددددددمَب اَ  ٌِدددددددِزٞ اٌغ  َٚ  رَِظدددددددُؿ اٌدددددددذن

  
      ُُ ْٔددددَذ َعددددم١ِ أَ َٚ  ِٗ ددددب ٠َِظددددرن ثِدددد َّ ددددَٕٝ  َو١ْ  اٌؼن

   
َشددددددددددبِد ُعمٌََٕٛددددددددددب - ٙ  َٚ أَساَن رُظددددددددددٍُِر ثبٌشن

  
      ُُ شددددددددبِد َعمِدددددددد١ ددددددددٓ اٌشن ِِ أَٔددددددددَذ  َٚ  أَثَددددددددذاَ 

   
ثٍَددددددددُٗ  - 7 ِِ  َٟ رَددددددددأر َٚ  ٨ رَٕددددددددَٗ َعددددددددٓ ُخٍُددددددددك  

  
ُُ َعدددددددددددبس         َع١ٍَدددددددددددَه ئَِرا ـََعٍدددددددددددَذ َعِ ددددددددددد١

   
دددددددب - 8  اْثدددددددَذْأ ثَِٕفِغدددددددَه ـَبَٔٙٙدددددددب َعدددددددٓ ِؼ١ٙ 

  
        ُُ َٙدددددددذ َعٕدددددددُٗ ـَأَٔدددددددَذ َزىددددددد١  ـَددددددداِرا أزَ

   
٠ُمزَددددددَذٜ - 9 َٚ َع ددددددَذ  َٚ  ـَُٕٙددددددبَن ٠ُمجَددددددً ِددددددب 

  
        ُُ ٠َٕفَدددددددددددُع اٌزَعٍددددددددددد١ َٚ ٕدددددددددددَه  ِِ  ُِ  ثِدددددددددددبٌِعٍ

   



  

 

 تايلوس في النصوص األدبيت

 رب٠ٍٛط 3

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

ٌزس١ًٍ ٚا ششذ   ٌا

 

 ئِر ٌَدددددددددُ ٠َٕدددددددددبٌٛا َعدددددددددع١َُٗ َزَغدددددددددذٚا اٌفَزدددددددددٝ  - ٔ

  
    َُ ُخُظددددددددددددددٛ َٚ َُ أَْعددددددددددددددذا   ٌَددددددددددددددُٗ   ـَددددددددددددددبٌمَٛ

   

 المفردات

٠فمذٚا ، ٠سشِٛا × : ٠سممٛا  ٠ٕبٌٛا -: اٌشخً ج ـز١بْ ، ـز١خ  اٌفزٝ -رّٕٛا صٚاي إٌعّخ ِٕٗ ) زمذٚا (:زغذٚا

َُ  -: وغجٗ ، ٚاٌّمظٛد : ِىبٔزٗ   عع١ٗ -  : أعذا  َ  خظُ  خظٛ

 الشـرح 

(  ٠غزًٙ اٌشبعش إٌض ثزمش٠ش زم١مخ ٚ٘ٝ ٚخٛد اٌسغذ ث١ٓ إٌبط ٚخبطخ زغذ إٌبط ٌٍفزٝ عٕذِب ٠ىْٛ ٔ)

طبزت ِٕضٌخ سـ١عخ أٚ ؼٕٝ ، أٚ عٕذِب ٠مظشْٚ عٓ اٌٛطٛي ئٌٝ ِب ٚطً ئ١ٌٗ ِٓ ِبي أٚ خبٖ أٚ عٍطخ . 

 ٠ٚزسٛي اٌسبعذْٚ ئٌٝ أعذا  ٚخظَٛ ، ٚ٘إ٨  اٌسبعذْٚ عفٙب  أٚ زّمٝ ، 

 ألوان الجمال

(ٝوٕب٠خ عٓ عّٛ ِٕضٌخ اٌفزٝ ، ٚاٌفعً ِبع ٌٍثجدٛد ٚاٌزسمدك ، ٚا٤عدٍٛة خجدشٞ ٌٍزمش٠دش زغذٚا اٌفز : )

 ٚاٌزٛو١ذ . 

 ؼجطٛا اٌفزٝ[ ؟ ٌّٚبرا ؟     -: أ٠ّٙب أدق : ]زغذٚا اٌفزٝ  ٔط

خـ : زغذٚا اٌفزٝ ؛ ٤ٔٙب رذي عٍٝ شذح اٌىشا١٘خ ٚاٌجؽغ ٤ْ اٌسغدذ : رّٕدٝ ِثدً ِدب عٕدذ اٌؽ١دش ِدٓ ٔعّدخ ِدع 

صٚاٌٙب عٕٗ ، أِب اٌؽجطخ ـ١ٍغذ ِىشٚ٘خ ِٚجبزخ د١ٕ٠بَ ـزعش٠فٙب : أْ ٠زّٕٝ اٌّش  ِثً ِدب ٌٍؽ١دش ِدٓ ٔعّدخ دْٚ 

 أْ ٠زّٕٝ صٚاٌٙب عٕٗ 

 :)ٚاٚ اٌدّبعخ رف١ذ وثشح اٌُسّغبد. -)زغذٚا 

(ٌٝج١بْ شٙشرٗ اٌّذ٠ٚخ .اٌفز )( : رٛزٟ ثبٌمٛح ٚاٌشجبة ، ٚخب د ِعشـخ ثـ)أي 

(اٌزٟ رف١ذ اٌشه .ئر ) ْْ  ( : ظشؾ ٌٍّبػٟ رف١ذ اٌثجٛد ٚاٌزسمك ، ٟٚ٘ أخًّ ِٓ )ئ

(ٗخٍّخ رع١ٍ١ٍخ ِفغشح ٌّب لجٍٙب ، ٚوٕب٠خ عٓئر ٌُ ٠ٕبٌٛا عع١ : )  ِٕٗ ًـشً ٚخ١جخ اٌسبعذ٠ٓ ـٟ ا١ٌٕ. 

  .عع١ٗ ( ا٦ػبـخ ٌٍٙب  : ٌٍزخظ١ض ( 

 .عع١ٗ(: ِدبص ِشعً؛ ز١ث عجّش ثبٌغعٟ ٚلظذ إٌدبذ، ٌع٩لخ اٌغجج١خ( 

  .أعذا  ٌــٗ ٚخظَٛ(:أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ شجٗ اٌدٍّخ)ٌٗ( ٌٍزأو١ذ ٚاٌزخظ١ض( 

  ٚاٌدّدع ث١ّٕٙدب ٌٍزٕدٛا ٚاٌىثدشح ، ٚخب ردب ٔىدشح ٌٍزسم١دش ( : ئؽٕبة ثبٌزشادؾ ٠ف١ذ اٌزٛو١ذ خظَٛ -)أعذا ،

 . ٚاٌزَ



  

 

 تايلوس في النصوص األدبيت

 رب٠ٍٛط 4

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

دددددددددددب - ٕ ِٗ ـَأِٙن دددددددددددف١ِ َددددددددددددبَساحَ اٌغن ُِ  ـدددددددددددبِرُشن 

  
    ُُ ِخدددددددددددددد١ َٚ َٚ ِؼددددددددددددددت  ثَعددددددددددددددَذ راَن    َ  َٔددددددددددددددذ

   

 المفردات

َ   -زى١ُ ، عبلً × : ٔبلض اٌعمً ، ا٤زّك ج عفٙب  ٚعفبٖ  اٌغف١ٗ -ِخبٌفخ × : ِغب٠شح  ِدبساح : أعؿ  ٔذ

ُُ  -: عبلجخ ، آخش ج أؼجبة  ؼت   -ٚزغشح  َ   ٚخ١ خب ْٚ َ  ، أَ ِٚخب خبِٝ ،  َٚ  زغٓ × : عٟ  ، ِؼش ج  

 الشـرح 

 َ ، ٠ٕذ( ٠ٚدت عٍٝ اٌفزٝ ا٨ثزعبد عٓ ِدبسارُٙ ـٟ عفُٙٙ ززٝ ٨ ٕ)

 ألوان الجمال

(ٗاٌفب  رف١ذ اٌغشعخ ، ٚاٌج١ذ ٔز١دخ ٌّب لجٍٗ ـبرشن ِدبساح اٌغف١ : ). 

  . ـبرشن ِدبساح اٌغف١ٗ( : أعٍٛة ئٔشبئٟ / أِش ؼشػٗ : إٌظر ٚا٦سشبد( 

 (ٗاٌزعش٠ؿ ٌٍعَّٛ ٚاٌشّٛي ٚرٛخٟ ثمجر طفبرٗ اٌغف١ : ) 

(َرع١ًٍ ٌّب لجٍٗ ، ٚا٤عٍٛة ِإوذ ثاْ ـأٙب ٔذ : ). 

 ٚؼّت ثعذ ران ٚخ١ُ(:أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ شجٗ اٌدٍّخ )ثعذ ران( ٌٍزأو١ذ ٚاٌزخظ١ض( 

(ُٔىشاد ٌٍزٕف١ش ٚاٌز٠ًٛٙ ، ٚاٌدّع ث١ُٕٙ ٌزأو١ذ ا٤ثش اٌغ١ئ ٌّسبٚسح اٌغف١ٗ .ٔذَ ، ؼت ، ٚخ١ : ) 

   َٚاٌج١ذ اٌثبٟٔ وٕب٠خ عٓ دعدٛح ئٌدٝ اٌجعدذ عدٓ ِددبساح اٌغدف١ٗ ، ٚعدش خّبٌٙدب : ا٦ر١دبْ ثدبٌّعٕٝ ِظدسٛثب

 ثبٌذ١ًٌ ع١ٍٗ ـٟ ئ٠دبص ٚردغ١ُ . 

ٖ -  ِٗ دددددددددف١ِ ئِرا َعزِجدددددددددَذ َعٍدددددددددٝ اٌغن زَدددددددددُٗ  َٚ ّْ ٌُ َٚ 

  
    َُ ًِ ِددددددددب رددددددددأَرٟ ـَأَٔددددددددَذ ظٍَددددددددٛ ْثدددددددد ِِ  ـِددددددددٟ 

   

 المفردات

َُ  -رىؿ ، ردزٕت × : رفعً  رأرٟ -عزسرٗ × : عبرجزٗ  ٌّزٗ -عزسد × : ٌّذ  عزجذ  عبدي .× : وث١ش اٌ ٍُ  ظٍٛ

 الشـرح 

 ٗظبٌُ ٌٕفغـٙٛ ( ٠ٚإوذ اٌشبعش عٍٝ زىّخ أخشٜ ٚ٘ٝ أْ ا٦ٔغبْ ئرا عبة عٍٝ اٌغفٙب  خٍُٙٙ ٚزّمُٙ ٖ)

 .عبرجٗ ١ٕضٌٙب ِٕضٌزٗ ـ٠ئر 

 ألوان الجمال

(... أعٍٛة ششؽ ٌٍزسز٠ش ٚاٌزخ٠ٛؿ ٠ٚج١ٓ ػشس عزبة ا٤زّك .ٚئرا عزجذ : ) 

 ( ئؽٕبة ثبٌزشادؾ ٠ف١ذ اٌزٛو١ذ .ٌّزٗ -عزجذ : ) 

(رف١ذ اٌعَّٛ ٚاٌشّٛي ِب : ) 

(ٟـ١ٙب ئ٠دبص ثسزؾ اٌّفعٛي ثٗ ٌٍعَّٛ ٚاٌشّٛي .رأر : ) 



  

 

 تايلوس في النصوص األدبيت

 رب٠ٍٛط 5

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

(ٍَٛرشج١ٗ ٌٍّعبرِت ثبٌ بٌُ ، ٚعش خّبٌٗ : اٌزٛػ١ر ، ٠ٚٛزٟ ثغٛ  اٌزظشؾ ٚاٌسّبلخ . ـأٔذ ظ : ) 

(ٍَٛٔز١دخ ٌّب لجٍٗ خٛاة اٌششؽ ـأٔذ ظ : ). 

  . ظٍَٛ : ط١ؽخ ِجبٌؽخ رف١ذ وثشح اٌ ٍُ ، ٚخب د ٔىشح ٌٍزسم١ش 

ُُ َؼ١ْددددددددددَشُٖ  - ٗ َعٍ دددددددددد ُّ ٌْ  ٠ددددددددددب أ٠ٙددددددددددب اٌشخددددددددددً ا

  
ُُ َ٘دددددددددددددد٩ن     َْ َرا اٌزنْعٍِدددددددددددددد١  ٌَِْٕفِغدددددددددددددده َوددددددددددددددب

   

 المفردات

 : وٍّخ رمبي ٌٍسث  ٩٘ -: اٌّششذ  اٌّعٍُ

 الشـرح 

 .( ثُ ٠ذعٛ اٌشبعش ِٓ ٠مَٛ ثّٕٙخ اٌزع١ٍُ ٢خش٠ٓ أْ ٠ىْٛ لذٚح زغٕخ ، ـ١عًّ ثّب ٠عٍُ ٗ)

 ألوان الجمال

(ًأعٍٛة ئٔشبئٟ / ٔذا  ٌٍزٕج١ٗ ٚئثبسح اٌز٘ٓ ٠ب أ٠ٙب اٌشخ : ).  ٖاعزعذاداَ ٌزٍمٟ إٌظ١سخ ثعذ 

   .  اٌشخً اٌّعٍُ ؼ١شٖ( : رعج١ش ـ١ٗ رٙىُ ٚعخش٠خ ٚاعزٙضا( 

ٔفغه( ٚ )ؼ١شٖ( ِسغٓ ثذ٠عٟ / ؽجبق ٠جشص اٌّعٕٝ ٠ٚٛػسٗ ثبٌزؼبد( 

(أعٍٛة ئٔشبئٟ ٠ف١ذ اٌسث ٚاٌزسؼ١غ ٚإٌظر  .٩٘ ٌٕفغه : ) 

  ٖـ١ٗ ئثبسح ٌٍز٘ٓ اٌزفبد ِسغٓ ثذ٠عٟ /  ٔفغه ( –)ؼـــــــــ١ش 

(ٌٍُزخظد١ض ٌٕفغه وبْ را اٌزع١ٍ )ُ( : أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ خجش وبْ )ٌٕفغه( عٍٝ اٌفعدً ٚا٨عدُ )را اٌزعٍد١

 ٚاٌزأو١ذ ٚا٨٘زّبَ ثبٌّزمذَ  .

ِرٞ - ٘ َٚ  َِ دددددددددمَب اَ  ٌِدددددددددِزٞ اٌغ  َٚ  رَِظدددددددددُؿ اٌدددددددددذن

  
    ُُ ْٔددددددَذ َعددددددم١ِ أَ َٚ  ِٗ ددددددب ٠َِظددددددرن ثِدددددد َّ ددددددَٕٝ  َو١ْ  اٌؼن

   

 المفردات

: ِش٠غ ج  عمُ ،  عم١ُ -: ٠شفٝ  ٠ظر -: اٌزعت  اٌؼٕٝ -: أطسبة اٌّشع رٞ اٌغمبَ –: رسذد  رظؿ

 عمبَ ، عمّب  

 الشـرح 

( ٠دعً اٌشبعش اٌّعٍُ ٌؽ١شٖ وطج١ت ٠ظؿ اٌذٚا  ـ١ظر ثٗ اٌّشػٝ ٚ٘ٛ ِش٠غ ٨ ٠غزط١ع أْ ٠ٕفع ٔفغٗ ٘)

 ـ١جشأ ِٓ ِشػٗ . 

 ألوان الجمال

(َاعزعبسح ِى١ٕخ ز١ث شجٗ اٌّعٍُ ؼ١شٖ ثطج١ت ٠شدخض اٌدذا  ٠ٚعطدٟ اٌدذٚا  ، رظؿ اٌذٚا  ٌزٞ اٌغمب : )

 ٚعش خّبٌٙب : اٌزٛػ١ر ، ٚرظ٠ٛش ٌٍٕظبئر ٚا٦سشبداد ثبٌذٚا  ، ٚعش خّبٌٙب : اٌزدغ١ُ . 
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(َٕٝ ِرٞ اٌؼن َٚ  َِ مَب اَ  ٌِِزٞ اٌغ  َٚ  ( : عطؿ )رٞ اٌؼٕٝ( عٍٝ )رٞ اٌغمبَ( أـبد اٌز٠ٕٛع .رَِظُؿ اٌذن

 :) اعزعبسح رظش٠س١خ، شجٗ إٌظ١سخ ) ِشجٗ ( ثبٌذٚا  ) ِشجٗ ثٗ (، ٚززؾ اٌّشجٗ، ٚطشذ  -)اٌذٚا

 ثبٌّشجٗ ثٗ، ٚعش خّبٌٙب: اٌزدغ١ُ.

  ُرٜ اٌغددمبَ( اعددزعبسح رظش٠س١ـددـخ؛ ز١ددث شجـــــددـٗ اٌشخددـض اٌّسزددبج ئٌددٝ إٌظ١ســـــددـخ )ِشددجٗ( ثبٌغددم١(

 ّشجٗ ثٗ، ٚعش خّبٌٙب: اٌزٛػ١ر.)اٌّش٠غ( ِشجٗ ثٗ ، ٚززؾ اٌّشجٗ، ٚطشذ ثبٌ

(  ِسغٓ ثذ٠عٟ / ؽجبق ٠جشص اٌّعٕٝ ٠ٚٛػسٗ ثبٌزؼبد .اٌغمبَ / عم١ُ -اٌذٚا : ) 

( َئؽٕبة ثبٌزشادؾ ٠ف١ذ اٌزٛو١ذ .اٌؼٕٝ -اٌغمب  : ) 

(.. رع١ًٍ ٌّب لجٍٙب و١ّب ٠ظر : ) 

( ؽجبق ٠جشص اٌّعٕٝ ٠ٚم٠ٛٗ ثبٌزؼبداٌغمبَ / عم١ُ -٠ظر : )  . ٠ٚٛزٟ ثبٌسّك ، 

(ُرشج١ٗ ٌٍّعٍُ ؼ١شٖ ٚأٔذ عم١ : )-  ثدبٌّش٠غ عٍدٝ عدج١ً اٌدزٙىُ  -٨ٚ ٠غزف١ذ ثٙزٖ إٌظبئر اٌزدٟ ٠مدذِٙب

 ٚاٌغخش٠خ 

   ٗاٌج١ذ اٌخبِظ وٍٗ وٕب٠خ عٓ ـغبد اٌشأٞ ٚاٌسّبلخ ، ٚعش خّبٌٙب : ا٦ر١بْ ثبٌّعٕٝ ِظسٛثبَ ثبٌذ١ًٌ ع١ٍد

 ـٟ ئ٠دبص ٚردغ١ُ . 

َشدددددددددددددبِد ُعمٌََٕٛدددددددددددددبَٚ  - ٙ  أَساَن رُظدددددددددددددٍُِر ثبٌشن

  
    ُُ شددددددددددبِد َعمِدددددددددد١ ددددددددددٓ اٌشن ِِ أَٔددددددددددَذ  َٚ  أَثَددددددددددذاَ 

   

 المفردات

ُ   عم١ُ -: دائّبَ ج  آثبد ، أثٛد  أثذاَ  -اٌؼ٩ي × : اٌٙذا٠خ  اٌششبد -رفغذ × : رعبٌح  رظٍر ُُ ،ُعمُ : ـبسغ ج َعمبئ

 ِّزٍئ×

 الشـرح 

٠ٕظر ؼ١شٖ ٠ٚسبٚي أٚ ٠ٛخُٙٙ ٠ٚظٍر عمٌُٛٙ ثعٍّٗ ثُ ٠عدض عٓ ( ٠ٚإوذ ٌٕب اٌشبعش أْ اٌّعٍُ اٌزٞ ٙ)

 ئسشبد ٔفغٗ ، ـٙٛ ِعٍُ عم١ُ ٨ ٠غزف١ذ ِّب ٠سًّ ِٓ اٌعٍُ ـٕفعٗ ٌؽ١شٖ ـمؾ .

 ألوان الجمال

(اعزعبسح ِى١ٕخ ز١ث شجٗ اٌعمٛي ش١ئبَ ِبد٠بَ ٠ظٍر ٚشدجٗ اٌششدبد أداح ٧ٌطد٩ذ ، رظٍر ثبٌششبد عمٌٕٛب : )

اٌزدغد١ُ ، ٚـ١ٙدب أعدٍٛة لظدش ثزمدذ٠ُ اٌددبس ٚاٌّددشٚس )ثبٌششدبد( عٍدٝ اٌّفعدٛي ثدٗ )عمٌٕٛدب( ٚعش خّبٌٙدب : 

 ٌٍزخظ١ض ٚاٌزأو١ذ ٚا٨٘زّبَ ثبٌّزمذَ  .

(رظددٍر ثبٌششددبد عمٌٕٛددب )( : أعددٍٛة لظددش ثزمددذ٠ُ اٌدددبس ٚاٌّدددشٚس )ثبٌششددبد( عٍددٝ اٌّفعددٛي ثددٗ )عمٌٕٛددب

 ٌٍزخظ١ض ٚاٌزأو١ذ ٚا٨٘زّبَ ثبٌّزمذَ  .
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 مٌٕٛب( ِدبص ِشعً ، ع٩لزٗ : اٌغجج١خ ؛ ز١ث عجش ثبٌعمٛي، ٚلظذ اٌزظشـبد.) ع 

(اٌدّع ٌٍىثشح ٚا٦ػبـخ ٌٍزخظ١ض . عمٌٕٛب : ) 

(رف١ذ ا٨عزّشاس  .أثذا : ) 

( ٌٍزخظد١ض عم١ُ -ِٓ اٌششبد  -ٚأٔذ )ُ( : أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ شجٗ اٌدٍّخ )ِٓ اٌششبد( عٍٝ اٌخجش )عم١

 زب١ٌخ ٌٍزٛو١ذ  .ٚاٌزٛو١ذ ، ٚاٌدٍّخ 

  عم١ُ( اعزعبسح رظش٠س١ــــخ؛ ز١ث شجـــــٗ اٌخٍــــٛ ِٓ اٌششدبد )ِشجــدـٗ( ثبٌعمـدـُ )ِشدجٗ ثدٗ ( ، ٚزدزؾ (

 اٌّشجٗ، ٚطشذ ثبٌّشجٗ ثٗ، ٚعش خّبٌٙب : اٌزٛػ١ر.

(ُٔىشح ٌٍز٠ًٛٙ ٚاٌزسم١ش .عم١ : ) 

(ُِسغٓ ثذ٠عٟ / ؽجبق ٠جشصرظٍر ثبٌششبد ، ِٓ اٌششبد عم١ : ) . اٌّعٕٝ ٠ٚٛػسٗ ثبٌزؼبد 

   

ثٍَدددددددددُٗ  - 7 ِِ  َٟ رَدددددددددأر َٚ  ٨ رَٕدددددددددَٗ َعدددددددددٓ ُخٍُدددددددددك  

  
  ُُ  َعددددددددددددددبس  َع١ٍَددددددددددددددَه ئَِرا ـََعٍددددددددددددددَذ َعِ دددددددددددددد١

   

 المفردات

 ششؾ × : ع١ت ج أع١بس  عبس   -ردزٕت × : رفعً  رأرٟ -رأِش × : رّٕع  رٕٗ

 الشـرح 

ثُ ٠سزس اٌشبعش وً ِعٍُ أْ ٠ٕٙٝ إٌبط عٓ اسرىبة أـعبي ِب ٠ٚشرىجٙب ٘ٛ ؛ ٤ْ ـٟ رٌه عبس وج١ش  -(7)

 ٚعجخ ع١ٍٗ ، 

 ألوان الجمال

زىّخ خبٌذح . اٌج١ذ اٌغبثع : 

(ٕٗأعٍٛة ئٔشبئٟ / ٟٔٙ ؼشػٗ : إٌظر ٚا٦سشبد .٨ ر : ) 

(ٔىشح ٌٍعَّٛ ٚاٌشّٛي .خٍك : ) 

 .) ُ٨ رٕٗ عٓ خٍك ٚرأرٝ ِثٍٗ(الزجبط ِٓ لٌٛٗ رعبٌٝ:) أرأِشْٚ إٌبط ثبٌجش ٚرٕغْٛ أٔفغى( 

( ِٗسغدٓ ثدذ٠عٟ / ؽجددبق ٠جدشص اٌّعٕدٝ ٠ٚٛػدسٗ ثبٌزؼددبد ، ٠ٚدٛزٟ ثغدٛ  اٌزظدشؾ ٚئظٙددبس ردأرٟ -رٕد : )

 اٌزٕبلغ ث١ٓ ا٤لٛاي ٚا٤ـعبي ٚ٘ٛ ِزَِٛ  .

(ـ١ٙب ئ٠دبص ثسزؾ اٌّجزذأ ٚعبس ع١ٍه : ). رمذ٠شٖ )٘ٛ عبس( ، ٚاٌسزؾ ٌٍزشو١ض عٍٝ ِعٕٝ اٌخجش 

 .عبس ع١ٍه ( رشج١ٗ ث١ٍػ: أطٍٙب:) ٘ٛ عبس ع١ٍه ( شجٗ اٌفعً اٌغ١ئ  ثبٌعبس ، ٚعش خّبٌٙب: اٌزٛػ١ر ( 
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(ئرا رف١ذ اٌثجدٛد ٚاٌزسمدك ، اٌدٍّدخ اعزشاػد١خ ٌٍزٛو١دذ ، ـعٍدذ ـ١ٙدب ئ٠ددبص ثسدزؾ اٌّفعدٛي ثدٗ ئرا ـعٍذ : )

 ٌٍعَّٛ ٚاٌشّٛي . 

(ُاٌٛطؿ ٌٍز٠ًٛٙ . عبس ع ١ : ) 

دددددددددب - 8  اْثدددددددددَذْأ ثَِٕفِغدددددددددَه ـَبَٔٙٙدددددددددب َعدددددددددٓ ِؼ١ٙ 

  
    ُُ َٙددددددددددذ َعٕددددددددددُٗ ـَأَٔددددددددددَذ َزىدددددددددد١  ـَدددددددددداِرا أزَ

   

 المفردات

 رّبدد  × : رٛلفذ  أزٙذ -سشذ٘ب × : ػ٩ٌٙب  ؼ١ّٙب

 الشـرح 

( ٠ٕٚظسٗ أْ ٠جذأ ثٕفغٗ ـ١إدثٙب ٠ٚؼعٙب عٍٝ ؽش٠ك ا٨عزمبِخ ـاْ ـعً رٌه طبس زى١ّب ٠مزذٞ ثٗ إٌبط 8)

 ـٟ عٍّٗ ٚخٍمٗ. 

 ألوان الجمال

(أعٍٛة ئٔشبئٟ / أِش ؼشػٗ :  ٌٍسث ٚإٌظر . اثذأ ثٕفغه ، ـبٔٙٙب  : ) 

( اعزعبسح ِى١ٕخ ٠شجٗ إٌفظ ئٔغدبٔبَ ٠ٕجؽدٟ ٔظدسٗ ززدٝ رىزغدت ٔظدبئسٗ ٣ٌخدش٠ٓ ِظدذال١خ ثٕفغهاثذأ : )

 ٚعش خّبٌٙب : اٌزشخ١ض 

( ِسغٓ ثذ٠عٟ / ؽجبق ٠جشص اٌّعٕٝ ٠ٚٛػسٗ ثبٌزؼبد .أٙٙب -اثذأ : ) 

(اعدزعبسح ِى١ٕدخ ز١دث ٠ظدٛس اٌدٕفظ ئٔغدبٔبَ ٠ٕٙدبٖ عدٓ ظٍّدٗ ٚػد٩ٌٗثٕفغه ـبٔٙٙدب عدٓ ؼ١ٙدب : )  ٚعدش ،

 خّبٌٙب : اٌزشخ١ض . 

(اعزعبسح ِى١ٕخ رظٛس إٌفظ ئٔغبٔبَ ٠زٛلؿ عٓ اٌؼ٩ي ، ٚعش خّبٌٙب : اٌزشخ١ض . ئرا أزٙذ : ) 

(... أعٍٛة ششؽ ٌٍسث ٚإٌظر ٚاٌزشؼ١ت ـارا أزٙذ : ) 

(ُرشج١ٗ ٌٍزٞ ٠ظٍر ِٓ ٔفغٗ ثبٌسى١ُ ، ٚعش خّبٌٗ : اٌزٛػ١رـأٔذ زى١ : ). 

(ُٔز١دخ ٌّب لجٍٗ ـأٔذ زى١ : ). 

دب.. ـَداِرا  ٔمذ : ٠إخز عٍدٝ اٌشدبعش رىدشاس زدشؾ اٌٙدب  ـدٟ اٌج١دذ اٌثدبِٓ ـدٟ وٍّدبد ِززب١ٌدخ ]ـَبَٔٙٙدب َعدٓ ِؼ١ٙ 

َٙذ َعُٕٗ[ ِّب خعً ٕ٘بن طعٛثخ ـٟ إٌطك ٚ٘زا ٠خزٍؿ ِع ع٩عخ اٌشعش .  أزَ

 

٠ُمزَددددددددَذٜ - 9 َٚ َع ددددددددَذ  َٚ  ـَُٕٙددددددددبَن ٠ُمجَددددددددً ِددددددددب 

  
    ُِ ُُ ثِددددددددددددددبٌِعٍ ٠َٕفَددددددددددددددُع اٌزَعٍدددددددددددددد١ َٚ ٕددددددددددددددَه  ِِ 

   

 المفردات

 : ٠فعً ِثٍٙب ، ٠زأعٝ  ٠ُمزذٜ -أؼ٠ٛذ × : ٔظسذ  ٚع ذ
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 الشـرح 

 (ـبٌعٍُ ئْ ٌُ ٠مشْ ثبٌعًّ ٌُ ٠ىٓ عٍّبَ ، ثً وبْ ٌٙٛاَ ٚعجثبَ ، ثً وبْ خ١بٔخ ٌٍعٙذ .9)

 ألوان الجمال

(اٌج١ذ ٔز١دخ ٌّب لجٍٗ ، ٕٚ٘بن اعُ ا٦شبسح ٌٍزع ١ُـٕٙبن : ) . 

(ٜثٕب  اٌفع١ٍٓ ٌٍّدٙٛي ـ١ٗ ئ٠دبص ثسزؾ اٌفبعً ٌٍعَّٛ ٚاٌشّٛي .٠مجً ، ٠مزذ : ) 

(ٍُثشخض ٔمزذٜ ثٗ ٠مزذٜ ثبٌع ) ُّٗشدجٗ ثدٗ،  ٓ( : اعزعبسح ِى١ٕخ؛ شجٗ اٌعٍُ ) ِشج ِشجٗ ثدٗ (، ٚزدزؾ اٌ

 اٌزشخ١ض. -ٚأرٝ ثشئ ِٓ ٌٛاصِٗ )ا٨لزذا (،

١ث عجش ثبٌعٍُ، ٚلظذ إٌظ١سخ.) ثبٌعٍُ ( ِدبص ِشعً ع٩لزٗ اٌى١ٍخ، ز 

( ٍُِسغٓ ثذ٠عٟ / خٕبط اٌزع١ٍُ -اٌع : )ٟ٠عطٟ خشعبَ ِٛع١م١بَ ٠ث١ش إٌفظ ٚرطشة ئ١ٌٗ ا٤رْ .  اشزمبل 

   ًٚاٌج١ذ وٍٗ وٕب٠خ عدٓ عدشعخ ا٨عدزدبثخ ٚلدٛح اٌزدأث١ش ، ٚعدش خّبٌٙدب : ا٦ر١دبْ ثدبٌّعٕٝ ِظدسٛثبَ ثبٌدذ١ٌ

 .ع١ٍٗ ـٟ ئ٠دبص ٚردغ١ُ 

 ( https://dardery.site/archives/4537    صٚسٚا ِٛلع أزّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد ا٦ٌىزش١ٔٚخٌٍزذس٠ت ا٦ٌىزشٟٚٔ ) 

ض ٝ إٌ َ عٍ عب ٌزع١ٍك ٌا  ا

 : ِٓ أٞ أؼشاع اٌشعش ٘زا إٌض ؟ ٚع٩َ ٠ذي ِٓ عّبد ا٦ٔغبْ اٌعشثٟ ؟  ٔط

 خـ : إٌض ِٓ شعش اٌسىّخ ٚاٌٛعع ، ٚ٘ٛ ِٓ ا٤ٌٛاْ اٌشعش٠خ اٌزٟ أزششد عٕذ اٌعشة لذ٠ّبَ ٚ ٠ذي عٍٝ : 

 ٠جشص خجشاد ٚردبسة لبئٍٗ  . -روب  اٌعشة ٚزغٓ رفى١شُ٘  -

 : ِب خظبئض أعٍٛة شعش اٌسىّخ ؟ ٕط

 خـ : خظبئض أعٍٛة شعش اٌسىّخ :

 ا٤ٌفبظ .  ِٕبعجخ ا٤ٌفبظ ٌٍّعبٟٔ ٚدلزٙب ِع لٍخ - ٔ

 خّبي اٌعجبسح ٚٚػٛذ اٌذ٨ٌخ . - ٕ

 ٠سٛٞ خجشاد رىشفٙب ا٤ٌفبظ ثٙذؾ ا٦ط٩ذ . - ٖ

 دعُ اٌظفبد اٌط١جخ ـٟ إٌفظ  . - ٗ

 لٍخ اٌظٛس ٨عزّبدٖ عٍٝ ا٦لٕبا اٌعمٍٟ . - ٘

 : ِب اٌفىشح اٌشئ١غخ ٌٍٕض ؟  ٖط

 خـ : اٌفىشح اٌشئ١غخ ٟ٘ ػشٚسح ارغبق ِٚطبثمخ ا٤لٛاي ِع ا٤ـعبي ـب٦ٔغبْ ئرا ٌُ ٠طجك ِب ٠مٌٛٗ ٨ خ١ش ـ١ٗ 
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 تايلوس في النصوص األدبيت

 رب٠ٍٛط 10

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

 : عًٍ : لٍخ اٌظٛس اٌخ١ب١ٌخ ـٟ إٌض .  ٗط

خددـ : ٤ْ اٌشددبعش ٠عزّددذ عٍددٝ ا٦لٕددبا اٌعمٍددٟ أوثددش ِددٓ اعزّددبدٖ عٍددٝ ا٦ثددبسح اٌعبؽف١ددخ ثٙددذؾ رٛػدد١ر اٌفىددشح 

 ٚاٌزع١ًٍ 

 : ِب ٩ِِر شخظ١خ اٌشبعش ؟  ٘ط

 ثبسا ـٟ اٌزعج١ش عٓ ِعب١ٔٗ  . -ث١ٍػ  -روٟ  -ِدشة  -خـ :  زى١ُ 

َُ ر١ّّض أعٍٛة اٌشبعش ِٓ ز١ث ا٤ٌفبظ ، اٌظٛس ، ا٤عٍٛة ، ا٤ـىبس اٌٛاسدح ـٟ إٌض ؟ ٙط  : ث

ٓ ز١ثخـ :  شبعشِ  ة ٌا ١ّّض أعٍٛ  : ر

 : أٌفبظ اٌشبعش ٚرعج١شارٗ عٍٙخ ٚاػسخ ـ١ٙب رأثش ثبٌمشآْ ، ٚاٌعجبسح عٍغخ خ١ذح اٌظ١بؼخ  ا٤ٌفبظ-

ظٛس -  : خذ٠ذح ِجزىشح ١ٍِئخ ثبٌس٠ٛ١خ ٚاٌسشوخ ٠ؼبؾ ئ١ٌٙب ا٦لٕبا ، ٚخبطخ ـٟ ثبة اٌِسىُ ٚإٌظبئر . ٌا

ة -  ز١ٕبَ آخش .  : ٠ز١ّض أعٍٛثٗ ثبٌغٌٙٛخ ٚاٌٛػٛذ ٚاٌذلخ ـ١ٙب ئ٠دبص ز١ٕبَ ٚرفظ٩١ ا٤عٍٛ

: ا٤ـىبس خب د ِشرجخ ِزشاثطخ رذٚس زٛي ِٛػٛا ٚازذ ٘دٛ " ػدشٚسح ارغدبق ِٚطبثمدخ ا٤لدٛاي ِدع  ا٤ـىبس -

 ا٤ـعبي " .

  : عّبد أعٍٛة اٌشبعش 

 لٍخ اٌظٛس ٚا٤خ١ٍخ ٨عزّبدٖ عٍٝ ا٦لٕبا  -   اٌزأثش ثأٌفبظ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ِٚعب١ٔٗ  -

 اٌغٌٙٛخ ٚاٌٛػٛذ ـٟ ا٤ٌفبظ  -   طٛسٖ ِجزىشح رف١غ ز٠ٛ١خ ٚزشوخ  -

 اٌز٠ٕٛع ث١ٓ اٌخجش ٚا٦ٔشب  ٌٍزٛو١ذ  -    خٛدح اٌظ١بؼخ ـٟ أعب١ٌجٗ  -

   : اٌّٛع١مٝ ـٟ إٌض 

اٌّٛع١مٝ اٌخبسخ١خ  )اٌ ب٘شح( : اٌزٟ رزّثً ـٟ ٚزذح اٌٛصْ ٚاٌمبـ١خ ، ٚلذ اعزخذَ اٌشدبعش ثسدش " اٌىبِدً " 

 ٘ٛ ِٓ ا٤ثسش اٌٙبدئخ اٌزٟ رٕبعت اٌسىّخ .ٚ

اٌّٛع١مٝ اٌذاخ١ٍخ )اٌخف١خ( : اٌزٟ رعزّدذ عٍدٝ زغدٓ أزمدب  ا٤ٌفدبظ ٚدلزٙدب ٚخدٛدح اٌظد١بؼخ ٚرشر١دت ٚردشاثؾ 

 ا٤ـىبس ٚخّبي اٌظٛس اٌخ١ب١ٌخ .

 ]أخت ثٕفغه[: خّع إٌض ث١ٓ اٌج١ئخ اٌدب١ٍ٘خ ٚا٦ع١ِ٩خ . ـّب ِ ب٘ش وً ِّٕٙب ؟                   ٘ط

 ( https://dardery.site/archives/4537    صٚسٚا ِٛلع أزّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد ا٦ٌىزش١ٔٚخٌٍزذس٠ت ا٦ٌىزشٟٚٔ ) 
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 تايلوس في النصوص األدبيت

 رب٠ٍٛط 11

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

فغه ض اثذأ ٕث  ٔٝ ـبد عٍ ج ذسـ٠  ـر

(ٔ) 

 َعدددع١ُٗ َزَغــدددـذٚا اٌفَزـــدددـٝ ئِر ٌَــــدددـُ ٠َٕبٌدددـٛا   - ٔ

  
    َُ ُخظـــــددددددددـٛ َٚ َُ أَعـددددددددـذا   ٌَــــددددددددـُٗ   ـَبٌمَـددددددددـٛ

   
ددددب    - ٕ ِٗ ـَأِٙن سحَ اٌَغف١ــــددددـ َٚ ســـددددـب ُِ  ــبِرــــــددددـُشن 

  
    ُُ خ١ـــددددددددـ َٚ ِؼــددددددددـت  ثَعــددددددددـَذ راَن  َٚ   َ  َٔـــــددددددددـذ

   
ٌُّزَددددُٗ   - ٖ َٚ ئِرا عزِجــــــددددـَذ َعٍــــددددـٝ اٌَغف١ـددددـٗ  َٚ 

  
    ًِ ثـددددددـ ِِ َُ  ــــددددددـٟ   ِــددددددـب رددددددأَرٟ ـَأَٔددددددَذ ظٍَـددددددـٛ

   
 :   اٌجذائً اٌّمزشزخث١ٓ  ِٓ اخزش اٌظس١ر -

ُُ( خّعٙب   ) – ٔ    :ٚخــ١ـــ

خبِٝׄ   َٚ      ׄ   َ َ  ׄ      ِٚخب خب ْٚ  . وً ِب عجك ׄ      أَ

   :ـ ) اٌغف١ٗ ( ِؼبد٘ب ٕ

 . اٌزوٟ ׄ         اٌسغٓׄ     اٌعبلً  ׄ      اٌعبدي ׄ  

   :«عع١ٗ » اٌّمظٛد ثـ   -ٖ

  خش٠ٗ. ׄ         وغجٗ ׄ     ٔشبؽٗ ׄ      ِش١ٗ ׄ  

   :« ؼت » ِشادؾ -ٗ

  . ص٠بسح ׄ         عمبةׄ     عبلجخ ׄ      ثٛاةׄ  

   :« اٌغف١ٗ » خّع  -٘

 .  ٕٚٔׄ        َغفَبئُِٗ اٌׄ     اٌغفبٖׄ      اٌغفٙب  –أ 

 اٌفىشح اٌشئ١غ١خ ٥ٌث١بد ٟ٘:  – ٙ

          رفبٚد إٌبط ـٟ اٌس ٛظ ׄ        ٚخٛد اٌسغذ     ׄ  

 ٚخٛة اٌزشـع عٓ ِدبساح اٌغفٙب  ـٟ خٍُٙٙ  ׄ     عذاٚح إٌبط ٧ٌٔغبْ إٌبخر         ׄ  

 "  ٌَـــــُ ٠َٕبٌـٛا َعع١ُٗ ٔٛا اٌخ١بي ـٟ لٌٛٗ:"   - 7

 وٕب٠خׄ    رشج١ٗ ׄ            اعزعبسح رظش٠س١خ ׄ         اعزعبسح ِى١ٕخׄ  

َُ  ٔٛا اٌخ١بي ـٟ لٌٛٗ " – 8  ". ـَأََٔذ ظٍَــٛ

 رشج١ٗ ׄ   ِدبص ِشعً ׄ            اعزعبسح رظش٠س١خ ׄ         اعزعبسح ِى١ٕخׄ  

َُ  -أَعــذا   اٌع٩لخ ث١ٓ )  -9   ( ٟ٘:ُخظــــــٛ

 رظش٠عׄ    رشادؾ ׄ       ِمبثٍخׄ      ؽجبق  ׄ  



  

 

 تايلوس في النصوص األدبيت

 رب٠ٍٛط 12

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

 :   ع٩لزٙب ثّب لجٍٙب«   ـأٙب ٔذَ »   – ٓٔ

 رٛػ١رׄ    ٔز١دخׄ       رشادؾ ׄ       رع١ًٍ ׄ  

       :ٌٍـــ ِعشـخ خب د وٍّخ : ) اٌغف١ٗ (  – -ٔٔ

 اٌزع ١ُ.ׄ     اٌعَّٛ ٚاٌشّٛيׄ      اٌزسم١شׄ       اٌز٠ًٛٙׄ  

 : اٌثبٟٔـ اٌؽشع ِٓ ا٤ِش  ـٟ اٌج١ذ ٕٔ

  اٌزٛث١خ ׄ     ا٨ٌزّبط ׄ     اٌزعدت ׄ      إٌظر ׄ  

 : ـٟ اٌج١ذ ا٤ٚي ئؽٕبة ٚع١ٍزٗ   -ٖٔ

  اٌدٍّخ ا٨عزشاػ١خ ׄ   اٌزفظ١ً ثعذ ئخّبي ׄ    اٌزىشاس ׄ      اٌزشادؾ ׄ  

 ِٓ أٞ أؼشاع اٌشعش ٘زا إٌض ؟ -  ٗٔ

 اٌشثب .ׄ       اٌسىّخׄ     اٌٙدب ׄ       اٌّذذׄ  

 " ـٟ اٌج١ذ ا٤ٚي ِدبص ِشعً ع٩لزٗ:٠َٕبٌـٛا َعع١ُٗ لٌٛٗ : "  –٘ٔ

 اٌى١ٍخׄ        اٌدضئ١خׄ     اٌّغجج١خׄ      اٌغجج١خׄ  

َُ "لٌٛٗ   -ٙٔ ُخظــــــٛ َٚ َُ أَعــذا   ٌَـــــُٗ   أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ : ـٟ اٌج١ذ ا٤ٚي " ـَبٌمَــٛ

 اٌدبس ٚاٌّدشٚسׄ        اٌفبعًׄ     اٌخجشׄ     اٌّجزذأׄ  

 ٘بد ِٓ ا٤ث١بد ِب ٠زفك ِع لٛي اٌشبـعٟ:   -7ٔ

 رَِدجدددددددددددددددددددُٗ  ئِرا َٔطَدددددددددددددددددددَك اٌَغدددددددددددددددددددف١ُٗ ـَددددددددددددددددددد٩

  
ِٗ اٌُغددددددددددددددددىٛدُ      ددددددددددددددددٓ ئِخبثَزِدددددددددددددددد ِِ  ـََخ١ددددددددددددددددش  

 
 اٌج١زبْ اٌثبٟٔ ٚاٌثبٌثׄ    اٌج١ذ اٌثبٌث ׄ    اٌج١ذ اٌثبٟٔ ׄ   اٌج١ذ ا٤ٚي  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4537    صٚسٚا ِٛلع أزّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد ا٦ٌىزش١ٔٚخٌٍزذس٠ت ا٦ٌىزشٟٚٔ ) 

 (ٕ) 

 ٠ـــــــدددـب أ٠ــدددـٙب اٌشخــــدددـً اٌّعٍـدددـُ ؼ١ـدددـشٖ  - ٔ

  
 ٘ــــــددددددددـ٩ ٌٕفغـددددددددـه وــددددددددـبْ را اٌزع١ٍــددددددددـُ   

   
 رظدددؿ اٌدددذٚا  ٌدددـزٞ اٌغدددمبَ ٚرٞ اٌؼدددٕٝ  - ٕ

  
 و١ّـــددددددددـب ٠ظـــــددددددددـر ٚأٔـددددددددـذ عم١ـــــدددددددددـُ   

   
 ثبٌــششـــــدددددـبد عمٌٕٛدددددبٚأسان رظٍـــــدددددـر   - ٖ

  
 أثـــدددددددـذا ٚأٔـدددددددـذ ِــدددددددـٓ اٌششدددددددـبد عم١ـدددددددـُ   

   
 :   اٌجذائً اٌّمزشزخث١ٓ  ِٓ اخزش اٌظس١ر -

    : «اٌؼٕٝ » ِشادؾ   - ٔ  

  .ا٨ثٓ  ׄ      اٌّشع ׄ        ا٤ٌُ ׄ      اٌزعت ׄ  
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 تايلوس في النصوص األدبيت

 رب٠ٍٛط 13

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

   :«اٌششبد » ِؼبد  -ٕ  

 .اٌؽٟ ׄ      اٌجٍٛغ ׄ         اٌفغبد ׄ      اٌؼ١با ׄ  

     :«اٌذٚا  » خّع  -ٖ  

 .وً ِب عجك  ׄ      اٌذٚائٟׄ         ا٤د٠ٚخ ׄ      ا٤دٚا  ׄ  

 : ا٤ٚيـٟ اٌج١ذ   إٌذا  ـ اٌؽشع ِٓ ٗ

 اٌزع ١ُ ׄ    خزة ا٨ٔزجبٖ ׄ     اٌزٛث١خ ׄ      إٌظر ׄ  

 زذد اٌّؽضٜ اٌؼّٕٟ ـٟ ا٤ث١بد.  - ٘

 أ١ّ٘خ اٌزع١ٍُ ׄ   ا٨رغبق ث١ٓ اٌمٛي ٚاٌفعً ׄ   رٙز٠ت إٌفظ ׄ    اٌذعٛح ئٌٝ اٌششبد ׄ  

 ِٓ خ٩ي ا٤ث١بد ِٓ اٌغّبد ا٤عٍٛث١خ ٌٍشبعش. -ٙ

 ا٤ٚي ٚاٌثبٌث ׄ   اٌزأثش ثبٌمشآْ اٌىش٠ُׄ    ؼّٛع اٌفىشحׄ   اٌزٕٛا ث١ٓ اٌخجش ٚا٦ٔشب   ׄ  

 " رظٍــــــر ثبٌــششــــــبد عمٌٕٛب ٔٛا اٌخ١بي ـٟ لٌٛٗ:"   - 7

  اعزعبسح ِى١ٕخ ׄ    اعزعبسح رظش٠س١خ ׄ     رشج١ٗׄ     وٕب٠خ ׄ  

 أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ : ـٟ اٌج١ذ اٌثبٌث " ٚأسان رظٍــــــر ثبٌــششــــــبد عمٌٕٛب "لٌٛٗ   -8

 اٌدبس ٚاٌّدشٚسׄ       اٌفبعًׄ     اٌخجشׄ     اٌّجزذأׄ  

 ". اٌذٚا  ٔٛا اٌخ١بي ـٟ لٌٛٗ "رظؿ – 9

  اعزعبسح ِى١ٕخ ׄ    اعزعبسح رظش٠س١خ ׄ    ِدبص ِشعً ׄ    وٕب٠خ ׄ  

  ( ـٟ اٌج١ذ اٌثبٟٔ ٘ٛ:عم١ــــــُ –٠ظــــــر اٌّسغٓ اٌجذ٠عٟ ث١ٓ )  -ٓٔ

 رظش٠ع ׄ     خٕبط         ׄ     ِمبثٍخ ׄ     ؽجبق ׄ  

 " ـٟ اٌج١ذ اٌثبٟٔ ثّب لجٍٙب ٟ٘ :و١ّب ٠ظر ..ع٩لخ لٌٛٗ"  –ٔٔ

 رٛػ١ر ׄ      ٔز١دخ ׄ     رفظ١ً  ׄ     رع١ًٍ  ׄ  

 : ـٟ اٌج١ذ اٌثبٟٔ ئؽٕبة ٚع١ٍزٗ   -ٕٔ

  اٌدٍّخ ا٨عزشاػ١خ ׄ   اٌزفظ١ً ثعذ ئخّبي ׄ    اٌزىشاس ׄ     اٌزشادؾ ׄ  

   :( ـٟ اٌج١ذ اٌثبٌث ٔىشح ٌٍـــعم١ُخب د وٍّخ : ) – ٖٔ

 اٌزع ١ُ.ׄ   اٌعَّٛ ٚاٌشّٛي             ׄ                          اٌزسم١شׄ                        اٌزم١ًٍׄ        

 " ٘ـــــــ٩ ٌٕفغــه وـــبْ را اٌزع١ٍـــُِب ٔٛا ا٤عٍٛة ـٟ لٌٛٗ:"   -ٗٔ

 خجشٞ ٌف ب ئٔشبئٟ ِعٕٝ ׄ          ئٔشب  ؼ١ش ؽٍجٟׄ     ئٔشب  ؽٍجٟ ׄ      خجشٞ ׄ  

 



  

 

 تايلوس في النصوص األدبيت

 رب٠ٍٛط 14

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

 (ٖ ) 

 ٨ رـدددددـٕٗ عــدددددـٓ ُخـدددددـٍُك  ٚرــدددددـأرٟ ِثــٍدددددـٗ  - ٔ

  
ُُ عــددددددددـبس       عـددددددددـ١ٍه ارا ــعـددددددددـٍذ عــ ـ١ددددددددـ

   
 بٔٙـــــدددددـٙب عــدددددـٓ ؼ١ّــٙــدددددـبـاثدددددذأ ثٕفغددددده   - ٕ

  
    ُُ  ــدددددددـارا أزٙـدددددددـذ عٕدددددددٗ ـأٔـدددددددـذ زـىدددددددـ١

   
 ـٕٙدددددبن ٠مدددددـجً ِـدددددـب ٚعدددددـ ذ ٠ُٚمــزـدددددـذٜ  - ٖ

  
    ُُ  ثبٌعــدددددددددـٍُ ِـدددددددددـٕه ٠ٕٚـفـدددددددددـع اٌزــعٍدددددددددـ١

   
: اٌجذائً اٌّمزشزخث١ٓ  ِٓ اخزش اٌظس١ر -( أ)     

  :«ؼ١ٙب » ِشادؾ  - ٔ  

 . ػ٩ٌٙب ׄ        ظٍّٙب ׄ     سشذ٘ب ׄ      ـغبد٘ب ׄ  

 :«رٕٗ » ِؼبد  -ٕ  

 .رشدع ׄ         رٍر ׄ     رأِش ׄ      رطٍت ׄ  

   :«زى١ُ » خّع  -ٖ  

 .أزىبَ ׄ        زىُ ׄ     زىّب  ׄ      زىبَ ׄ  

 ٘زا اٌّعٕٝ ٘ٛ: اٌج١ذ  اٌذاي عٍٝئط٩ذ إٌفظ ِمذَ عٍٝ ئط٩ذ ا٢خش٠ٓ .  -ٗ

   اٌج١ذ اٌثبٌثׄ       اٌج١ذ اٌثبٟٔׄ       اٌج١ذ ا٤ٚيׄ  

 ِب أُ٘ ٩ِِر شخظ١خ اٌشبعش وّب رشا٘ب ـٟ إٌض ؟. - ٘

 وً ِب عجك ׄ     ث١ٍػ ׄ     ِدشة ׄ      زى١ُ ׄ  

 زذد اٌّؽضٜ اٌؼّٕٟ ـٟ اٌج١ذ اٌثبٌث.  - ٙ

    رٙز٠ت إٌفظ ׄ       اٌمذسح عٍٝ ئلٕبا ا٢خش٠ٓ  ׄ  

 ػشٚسح ٚخٛد اٌمذٚح اٌظبٌسخ  ׄ        أ١ّ٘خ إٌظ١سخ ٚاٌعٍُ ׄ  

 "  ـبٔٙٙب عٓ ؼ١ٙبٔٛا اٌخ١بي ـٟ لٌٛٗ:"   - 7

  اعزعبسح ِى١ٕخ ׄ    اعزعبسح رظش٠س١خ ׄ     رشج١ٗׄ     وٕب٠خ ׄ  

..ع٩لخ لٌٛٗ"  – 8 ُُ  " ـٟ اٌج١ذ اٌثبٟٔ ثّب لجٍٗ ٟ٘ :ـأٔــذ زـىـ١

 رٛػ١ر ׄ     ٔز١دخ ׄ     رفظ١ً  ׄ     رع١ًٍ  ׄ  

 : اٌثبٟٔـٟ اٌج١ذ   ا٤ِش ـ اٌؽشع ِٓ 9

 اٌشخب  ׄ     ا٨ٌزّبط ׄ     اٌزٛث١خ ׄ     إٌظر ׄ  

  ( ٘ٛ:رأرٟ -رٕٗ اٌّسغٓ اٌجذ٠عٟ ـٟ )  -ٓٔ

 رظش٠ع ׄ     خٕبط        ׄ     ِمبثٍخ ׄ     ؽجبق ׄ  
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 خب د وٍّخ : )خٍك( ٔىشح ٌٍـــ: – ٔٔ

 اٌزع ١ُ.ׄ     اٌعَّٛ ٚاٌشّٛي ׄ     اٌزسم١ش ׄ      اٌز٠ًٛٙׄ  

 ـٟ اٌج١ذ  ا٤ٚي  ئ٠دبص ثسزؾ: -ٕٔ

 اٌّجزذأׄ      ـعً اٌششؽׄ     اٌّفعٛيׄ     اٌفبعًׄ  

ُُ  ٔٛا اٌخ١بي ـٟ لٌٛٗ " – ٖٔ  ". ـأٔــذ زـىـ١

  اعزعبسح ِى١ٕخ ׄ      رشج١ٗׄ    ِدبص ِشعً ׄ     وٕب٠خ ׄ  

َٓ ُخج١َْش    لبي  -ٗٔ  :سػٟ هللا عَٕٗعِع١َذ ْث

َش   َِ ب أَ َِ  ،   ْٟ ِٗ َش َْ ـ١ِ َْٕىِش َززٝن ٨َ ٠َُىٛ ُّ ٌْ ِٓ ا َٙٝ َع ْٕ َ٨َ ٠ َٚ ْعُشِٚؾ  َّ ٌْ ُش ثِب ُِ ْشُ  ٨َ ٠َأْ َّ ٌْ َْ ا ْٛ َوب ٌَ َٝٙ َٔ ٨َ َٚ ْعُشٚؾ   َّ أََزذ  ثِ

َْٕىش . ُِ  ْٓ   َع

 لبسْ ث١ٓ لٛي عع١ذ ٚلٛي أثٟ ا٤عٛد ـٟ اٌج١ذ ا٤ٚي: 

 ِثــٍددددددددددـٗ ٨ رـددددددددددـٕٗ عــددددددددددـٓ ُخـددددددددددـٍُك  ٚرــددددددددددـأرٟ

  
     ُُ  .عــدددددددددددـبس  عـدددددددددددـ١ٍه ارا ــعـدددددددددددـٍذ عــ ـ١دددددددددددـ

 

     ارفك أثٛ ا٤عٛد ِع عع١ذ ثٓ خج١ش ـٟ اٌذعٛح ٌٍّعشٚؾ ـٟ وً زبيׄ  

 عٍٝ ػشٚسح ا٨رغبق ث١ٓ ا٤ِش ثبٌّعشٚؾ ٚاٌزسٍٟ ثٗارفك أثٛ ا٤عٛد ِع عع١ذ ثٓ خج١ش ׄ  

  اخزٍفب ـغع١ذ ثٓ خج١ش ٠شٜ اٌذعٛح ئٌٝ اٌّعشٚؾ ِطٍمخ ٚأثٛ ا٤عٛد ٠شا٘ب ِششٚؽخ ثبٌزسٍٟ  ثٗ ׄ  

   اخزٍفب ـأثٛ ا٤عٛد ٠شٜ اٌذعٛح ئٌٝ اٌّعشٚؾ ِطٍمخ ٚعع١ذ ثٓ خج١ش ٠شا٘ب ِششٚؽخ ثبٌزسٍٟ  ثٗ ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4537    صٚسٚا ِٛلع أزّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد ا٦ٌىزش١ٔٚخٌٍزذس٠ت ا٦ٌىزشٟٚٔ ) 
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عظش ا٤ِٛٞ ٟ ٌا شعش ـ ٝ ٌا  ٔظٛص زشح عٍ

(ٔ) 

                ٌقول جمٌل بثٌنة: 

َْ اٌشدددددددددددددددجبِة خذ٠دددددددددددددددذُ  -ٔ  أ٨ ١ٌدددددددددددددددَذ س٠عدددددددددددددددب

  
، ٠عددددددددددددُٛد.  َٓ  ٚد٘ددددددددددددشاَ رددددددددددددٌٛٝ ، ٠ددددددددددددب ثثدددددددددددد١

 
ُُ ـٕجمددددددددددددٝ وّددددددددددددب وّٕددددددددددددب  -ٕ ، ٚأٔددددددددددددز ُْ  ٔىددددددددددددٛ

  
َٓ ص١٘دددددددددددددددددُذ.   لش٠دددددددددددددددددت  ٚئر ِدددددددددددددددددب رجدددددددددددددددددز١ٌ

 
ٖ-   ٓ  خ١ٍٍددددددددٟ، ِددددددددب أٌمددددددددٝ ِددددددددٓ اٌٛخددددددددِذ ثددددددددبؽ

  
، اٌؽدددددددددذاح َ، شددددددددد١ُٙذ.    َٟ  ٚدِعدددددددددٟ ثّدددددددددب أخفددددددددد

 
 ئرا لٍدددددددددُذ: ِدددددددددب ثدددددددددٟ ٠دددددددددب ثث١ٕدددددددددخ ُ لدددددددددبرٍِٟ -ٗ

  
، ٠ٚض٠دددددددددددُذ.   ِدددددددددددٓ اٌسدددددددددددّت، لبٌدددددددددددذ: ثبثدددددددددددذ 

 
٘-  ِٗ ّٞ ثعدددددددَغ عمٍدددددددٟ أعدددددددْ  ثددددددد  ٚئْ لٍدددددددُذ: سد

  
 ٕدددددددددددددددَه ثع١دددددددددددددددذ .رٌّٛدددددددددددددددْذ ٚلبٌدددددددددددددددْذ: راَن ِ 

 
 ـدددددددددد٩ أٔددددددددددب ِددددددددددشدٚد  ثّددددددددددب خئددددددددددُذ ؽبٌجددددددددددبَ  -ٙ

  
 ٨ٚ زجٙددددددددددددددددددب ـ١ّددددددددددددددددددب ٠ج١ددددددددددددددددددُذ ٠ج١ددددددددددددددددددُذ. 

 
عددددددددددددذ٘ب -7 َٚ  َٞ  ٚأـ١ٕددددددددددددُذ ُعّددددددددددددشٞ ثبٔز ددددددددددددبس

  
 ٚأث١ٍددددددددددددُذ ـ١ٙددددددددددددب اٌددددددددددددذَ٘ش ٚ٘ددددددددددددٛ خذ٠ددددددددددددذ. 

 
 عٍمددددددددُذ اٌٙددددددددٜٛ ِٕٙددددددددب ١ٌٚددددددددذاَ، ـٍددددددددُ ٠ددددددددضيْ  -8

  
َِ ٠ّٕدددددددددددددٟ زجدددددددددددددٗ ٠ٚض٠دددددددددددددُذ.   ئٌدددددددددددددٝ ا١ٌدددددددددددددٛ

 
 رخ١ش ا٦خبثخ اٌظس١سخ ِٓ ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبزخ :  -

 ِشادؾ وٍّخ"  س٠عبْ " ـٟ اٌج١ذ ا٤ٚي. -ٔ

 نشاطه.ׄ      جمالهׄ     أخره ׄ     أوله ׄ  

 ِشادؾ وٍّخ"  رٌٛٝ " ـٟ اٌج١ذ ا٤ٚي. -ٕ

 ـ عاد.ׄ      ـ مضى ׄ     ـ جرىׄ      حكمׄ  

 ِؼبد وٍّخ  " ص١٘ذ "ـٟ اٌج١ذ اٌثبٟٔ. -ٖ

 ـ حقٌر.ׄ       ـ ضعٌفׄ     ـ رخٌصׄ      قلٌلׄ  

 خّع " وٍّخ " اٌذ٘ش  ":ـٟ اٌج١ذ اٌغبثع : -ٗ

 كل ما سبق ׄ       ُدهورׄ     أَْدُهر ׄ     أَْدهار ׄ  

 ٔٛا اٌظٛسح اٌج١ب١ٔخ ـٟ لٌٛٗ:" د٘ش رٌٛٝ .. ثعٛد"ـٟ اٌج١ذ ا٤ٚي: -٘

 مجاز مرسلׄ     تشبٌهׄ    استعارة مكنٌةׄ    استعارة تصرٌحٌةׄ  
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، ٠عُٛد"ـٟ اٌج١ذ ا٤ٚي -ٙ َٓ  ٔٛا اٌّسغٓ اٌجذ٠عٟ ـٟ لٌٛٗ " ٚد٘شاَ رٌٛٝ ، ٠ب ثث١

 مراعاة نظٌرׄ     تصرٌعׄ      طباقׄ     مقابلةׄ  

 ث١ٓ وٍّخ" خذ٠ذ" ٚ " ٠عٛد" ـٟ اٌج١ذ ا٤ٚي: -7

 تصرٌع ׄ     جناس ׄ     ترادفׄ      طباقׄ  

َْ اٌشجبِة  - -8  خذ٠ُذ" :ٔٛا ا٤عٍٛة ـٟ لٌٛٗ" أ٨ ١ٌَذ س٠عب

 تمنً ׄ     استفهام ׄ      نهً ׄ       أمر ׄ  

، ٠ٚض٠ُذ"  ـٟ اٌج١ذ اٌشاثع  ئ٠دبص ثسزؾ: - 9  ـٟ لٌٛٗ : " لبٌذ: ثبثذ 

 الخبرׄ     المبتدأׄ     المفعولׄ      الفاعلׄ  

 لٌٛٗ ـٟ اٌج١ذ اٌخبِظ:" راَن َِٕه ثع١ذ " أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ : -ٓٔ

 المفعولׄ    مجرورالجار وال ׄ     الخبرׄ      المبتدأׄ  

 ا٦ؽٕبة ـٟ اٌج١ذ اٌثبِٓ  ٔٛعٗ ئؽٕبة ثــــ  - ٔٔ

 التعلٌل ׄ     الترادف ׄ    التفصٌل بعد اإلجمال ׄ     التكرار ׄ  

 اٌٍْٛ اٌج١بٟٔ ـٟ لٌٛٗ:"  عٍمُذ اٌٜٙٛ ِٕٙب ١ٌٚذاَ " ـٟ اٌج١ذ اٌثبِٓ:  -ٕٔ

 استعارة تصرٌحٌة ׄ     مجاز مرسل ׄ     تشبٌه ׄ    كناٌة  ׄ  

 ع٩لخ لٌٛٗ :" رٌّْٛذ ٚلبٌْذ: راَن َِٕه ثع١ذ " ـٟ اٌج١ذ اٌخبِظ  ثّب لجٍٗ : -ٖٔ

 توضٌح ׄ     نتٌجة ׄ      تفصٌل ׄ     تعلٌل ׄ  

 ٠ٕزّٟ إٌض ئٌٝ شعش : – ٗٔ

 المدحׄ     الوصفׄ      الغزل ׄ     الحكمةׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4543    صٚسٚا ِٛلع أزّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد ا٦ٌىزش١ٔٚخٌٍزذس٠ت ا٦ٌىزشٟٚٔ ) 
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 (ٕ) 

        ٌقول جرٌر فً مدح الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز 
ًُ ِٕدددددددددددَه عٍدددددددددددٝ ل ش٠دددددددددددـ    -ٔ  ٠عدددددددددددُٛد اٌفَؼددددددددددد

  
ـــددددددددددددـذادا.      ٚرُفددددددددددددِشُج عددددددددددددُٕٙ اٌُىددددددددددددَشَة اٌشن

 
 ثشــــدددددددددددددددـك  ٚلدددددددددددددددذ إِٔندددددددددددددددَذ ٚزَشدددددددددددددددزَُُٙ  -ٕ

  
 ٠ٚع١دددددددددددددٝ إٌدددددددددددددبَط ٚزُشدددددددددددددَه أْ رَُظدددددددددددددـبدا. 

 
دددددددددُش ثدددددددددٓ ١ٌٍََـدددددددددـٝ -ٖ َّ  ٚرَْجِٕدددددددددٝ اٌّددددددددددَذ ٠دددددددددب ُع

  
ًَ اٌغددددددددددددٕخَ اٌُدـــّددددددددددددـَبدا.     ٚرىفِددددددددددددٝ اٌِّّسدددددددددددد

 
 ٚرددددددددددددددددددذُعٛ هللاَ ِدزٙددددددددددددددددددذاَ ١ٌشَػـــددددددددددددددددددـٝ -ٗ

  
 ٚرددددددددددددددزوُش ـددددددددددددددٝ سع١ز ددددددددددددددَه اٌَّعــــــــددددددددددددددـبدا. 

 
 ِٚددددددددب وعددددددددُت ثددددددددٓ ِبِددددددددخَ ٚاثددددددددٓ ُععددددددددـَذٜ -٘

  
 ٕددددددددددده ٠دددددددددددب عّدددددددددددُش اٌدــــــدددددددددددـٛادا.ثدددددددددددأخَٛد ِ 

 
ْد طدددددددددددددبٌَر ا٤خددددددددددددد٩ِق ئٔــــــــدددددددددددددـٝ -ٙ ٛن  رَعددددددددددددد

  
َُ ِدددددددددب اعزَعـــــدددددددددـبدا .     سأ٠دددددددددُذ اٌّدددددددددشَ  ٠ٍدددددددددض

 
 رخ١ش ا٦خبثخ اٌظس١سخ ِٓ ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبزخ :  -

 ِشادؾ وٍّخ "  ٠عٛد " ـٟ اٌج١ذ ا٤ٚي. : - ٔ

 ٌقتربׄ     ٌرجعׄ      ٌدورׄ      ٌزورׄ  

 وٍّخ  " ٚزشزُٙ "ـٟ اٌج١ذ اٌثبٟٔ.ِشادؾ  -ٕ

 غربتهمׄ     خوفهمׄ     ذلهمׄ      قبحهم ـ ـׄ  

 ٔٛا اٌّسغٓ اٌجذ٠عٟ ـٟ اٌج١ذ ا٤ٚي -ٖ

 مراعاة نظٌرׄ    تصرٌعׄ      طباقׄ      جناسׄ  

َُ ِب اعزَعــــــبدا " ثّب لجٍٗ:  – ٗ  ع٩لخ لٌٛٗ ـٟ اٌج١ذ ا٤خ١ش  : " ئٟٔ سأ٠ُذ اٌّشَ  ٠ٍض

 تفصٌلׄ    توضٌحׄ      تعلٌلׄ      نتٌجةׄ  

 ٔٛا اٌظٛسح اٌج١ب١ٔخ ـٟ لٌٛٗ:" ٚرَْجِٕٝ اٌّدَذ "ـٟ اٌج١ذ اٌثبٌث: -٘

 مجاز مرسلׄ     تشبٌهׄ    استعارة مكنٌةׄ    استعارة تصرٌحٌةׄ  

 ث١ٓ وٍّخ" أخٛد " ٚ " اٌدٛاد " ـٟ اٌج١ذ اٌخبِظ:  -ٙ

 نظٌرمراعاة ׄ     جناس ׄ               ترادفׄ     طباقׄ  

ــــذادا " أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ : -7  " ٚرُفِشُج عُٕٙ اٌُىَشَة اٌشن

 الجار والمجرورׄ    الفاعلׄ        الخبرׄ     المبتدأׄ  

ْد طبٌَر ا٤خ٩ِق "  ـٟ اٌج١ذ اٌغبدط :  -8 ٛن  اٌؽشع ِٓ ا٤ِش ـٟ لٌٛٗ:" رَع

 االلتماس ׄ     النصحׄ        التحذٌرׄ     اللومׄ  
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ًُ َِٕه عٍٝ ل ش٠ـ  " ـٟ اٌج١ذ ا٤ٚي:   -9  اٌٍْٛ اٌج١بٟٔ ـٟ لٌٛٗ: "٠عُٛد اٌفَؼ

 مجاز مرسلׄ     تشبٌهׄ      استعارة مكنٌةׄ    كناٌةׄ  

 خب د وٍّخ : ) اٌّش  (  ـٟ اٌج١ذ ا٤خ١ش ِعشـخ ٌٍـــذ٨ٌخ عٍٝ :   -ٓٔ

 التعظٌم.ׄ        العموم والشمول ׄ        التحقٌر ׄ      القلةׄ   

 اٌؽشع اٌشعشٞ ـٟ ٘زٖ ا٤ث١بد -ٔٔ

 الهجاءׄ     الرثاءׄ       المدحׄ            الفخرׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4550    صٚسٚا ِٛلع أزّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد ا٦ٌىزش١ٔٚخٌٍزذس٠ت ا٦ٌىزشٟٚٔ ) 

 (ٖ) 

 اٌٍّٛذ: ٠مٛي ل١ظ ثٓ

َْ ثدددددددٟ -ٔ دددددددَشس َِ  َشدددددددَىُٛد ئٌِدددددددٝ ِعدددددددشِة اٌمَطدددددددب ئِر 

  
ثٍدددددددددددددددٟ ثِبٌجُىدددددددددددددددبِ  َخدددددددددددددددذ٠ُش.     ِِ َٚ  ـَمٍُدددددددددددددددُذ 

 
ع١ددددددددش  َخٕبَزددددددددُٗ  -ٕ ُِ ددددددددٓ  ِِ َ٘ددددددددً   أَِعددددددددشَة اٌمَطددددددددب 

  
٠ددددددددددُذ أَؽ١ددددددددددُش.  َٛ َ٘ ددددددددددٓ لَددددددددددذ  َِ  ٌََعٍّددددددددددٟ ئٌِددددددددددٝ 

 
ِٓ أَساَوددددددددددخ   -ٖ ددددددددددٓ ـَددددددددددِٛق ُؼظدددددددددد ِِ ثَٕٕٟ  َٚ  ـَدددددددددددب

  
ع١دددددددددددددددددُش.    ُِ ُِغدددددددددددددددددزَع١ُش  دددددددددددددددددب ٠دددددددددددددددددب   أ٨َ ُوٍُّٕ

 
ُّٞ لَطدددددددددددددددبح  ٌَدددددددددددددددُ رُِعدددددددددددددددشَن َخٕبَزٙدددددددددددددددب -ٗ أَ َٚ 

  
اٌَدٕدددددددددددددددبُذ َوغددددددددددددددد١ُش.  َٚ  ـَعبَشدددددددددددددددذ ثُِؼدددددددددددددددش  

 
َ٘دددددددددددددددزا ٠ُدددددددددددددددَإّدٞ ِسعدددددددددددددددبٌَخَ  -٘ دددددددددددددددٓ  َّ ئ٨ِّ ـَ َٚ 

  
ِسدددددددددددددددددددددددتن َشدددددددددددددددددددددددىُٛس.  ُّ ْن اٌ  ـَأَشدددددددددددددددددددددددُىَشُٖ ئِ

 
رٟ ثَعدددددددددَذ ُوشثَزدددددددددٟ -ٙ َٛ  ئٌِدددددددددٝ هللَاِ أَشدددددددددىٛ َطدددددددددج

  
ُْ َشدددددددددددد    ١ٔددددددددددددشا ٓن ـُزددددددددددددٛسُ َٚ دددددددددددد ِٙ  ٛلٟ ِددددددددددددب ثِ

 
 رخ١ش ا٦خبثخ اٌظس١سخ ِٓ ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبزخ :  -

 ِشادؾ وٍّخ  "  َخذ٠ُش " ـٟ اٌج١ذ ا٤ٚي. -ٔ

 خلٌقׄ     شدٌدׄ      حرٌصׄ      متمكنׄ  

 .اٌغبدطِؼبد وٍّخ  " ـزٛس "ـٟ اٌج١ذ  -ٕ

 تخطٌطׄ      قوةׄ     اهتمام ׄ      إسراعׄ  

 اٌج١ذ اٌثبٌث ٔٛا اٌّسغٓ اٌجذ٠عٟ ـٟ -ٖ

 األول والثانًׄ         تصرٌعׄ     طباقׄ      جناسׄ  

 

https://dardery.site/archives/4550
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 : اٌثبٟٔاٌؽشع ِٓ ا٨عزفٙبَ ـٟ اٌج١ذ  – ٗ

 االستنكارׄ     التمنًׄ     الحثׄ      النصح

ع١ش  َخٕبَزُٗ "ـٟ اٌج١ذ  -ٔٛا اٌظٛسح اٌج١ب١ٔخ ـٟ لٌٛٗ:"  -٘ ُِ  ٓ ِِ  ًَ٘  :اٌثبٟٔأَِعشَة اٌمَطب 

 مجاز مرسلׄ     تشبٌهׄ    استعارة مكنٌةׄ    استعارة تصرٌحٌةׄ  

 ث١ٓ وٍّخ" خٕبزٗ " ٚ " أؽ١ش " ـٟ اٌج١ذ اٌثبٟٔ:  -ٙ

 مراعاة نظٌرׄ     جناس ׄ               ترادفׄ      طباقׄ  

٠ُذ أَؽ١ُش "ـٟ اٌج١ذ   -7 َٛ َ٘ ٓ لَذ  َِ  أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ : اٌثبٟٔلٌٛٗ " ٌََعٍّٟ ئٌِٝ 

 الجار والمجرورׄ     الفاعلׄ      الخبرׄ      المبتدأׄ  

 ـٟ اٌج١ذ ا٤ٚي ئؽٕبة ٚع١ٍزٗ :  -8

 الجملة االعتراضٌة ׄ    عطف الخاص على العامׄ      التفصٌل بعد إجمالׄ    الترادفׄ  

ِستن َشىُٛس.( ثّب لجٍٗ ـٟ اٌج١ذ اٌخبِظ:   -9 ُّ ْن اٌ  ع٩لخ )ـَأَشُىَشُٖ ئِ

 تفصٌلׄ     توضٌح ׄ               نتٌجة ׄ      تعلٌل ׄ  

ع١ش (  ـٟ اٌج١ذ   -ٓٔ ُِ  ٔىشح ٌٍـــذ٨ٌخ عٍٝ :  اٌثبٟٔخب د وٍّخ : )

 التعظٌم.ׄ         العموم والشمول ׄ      التحقٌر ׄ       التهوٌلׄ   

 اٌؽشع اٌشعشٞ ـٟ ٘زٖ ا٤ث١بد -ٔٔ

 الغزلׄ           الرثاءׄ     المدحׄ                  الفخرׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4553    ِٛلع أزّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد ا٦ٌىزش١ٔٚخ صٚسٚاٌٍزذس٠ت ا٦ٌىزشٟٚٔ ) 

 

 

 

https://dardery.site/archives/4553
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(ٗ) 

 ٠مٛي لطشٞ ثٓ اٌفدب ح:

لَددددددددددددذ ؽددددددددددددبَسد َشددددددددددددعبعبَ  -ٔ َٚ  أَلددددددددددددُٛي ٌَٙددددددددددددب 

  
٠َسدددددددددددَه ٌَدددددددددددٓ رُشاعدددددددددددٟ.     َٚ َٓ ا٤َثطدددددددددددبِي  ددددددددددد ِِ 

 
َ  ـَأِنددددددددددددددِه ٌَددددددددددددددٛ  -ٕ  َعددددددددددددددأٌَِذ ثَمددددددددددددددبَ  ٠َددددددددددددددٛ

  
ًِ اٌنددددددددددزٞ ٌَددددددددددِه ٌَددددددددددُ رُطددددددددددبعٟ.   َعٍدددددددددٝ ا٤ََخدددددددددد

 
دددددددددددِٛد َطدددددددددددجشاَ  -ٖ َّ ددددددددددددبِي اٌ َِ  ـََظدددددددددددجشاَ ـدددددددددددٟ 

  
ُّغددددددددددددددددزَطبِا.    ًُ اٌُخٍددددددددددددددددِٛد ثِ  ـَّددددددددددددددددب ١َٔدددددددددددددددد

 
٨ ثَددددددددددددددددُٛة اٌجَمددددددددددددددددبِ  ثِثَددددددددددددددددِٛة ِعددددددددددددددددض   -ٗ َٚ 

  
 ـ١َُطدددددددددددٜٛ َعدددددددددددٓ أَخدددددددددددٟ اٌَخٕدددددددددددِع ا١ٌُدددددددددددشاُا. 

 
٘-   ٟ ً  َزددددددددددددد دددددددددددددِٛد ؼب٠َدددددددددددددخُ ُوددددددددددددد َّ ًُ اٌ  َعدددددددددددددج١

  
ًِ ا٤َسِع داعدددددددددددددددددددددٟ.   ـَذاِع١َدددددددددددددددددددددُٗ ٤َِ٘ددددددددددددددددددددد

 
٠َٙددددددددددددددددَشَ -ٙ َٚ دددددددددددددددٓ ٨ ٠ُعزَددددددددددددددددجَؾ ٠َغدددددددددددددددأََ  َِ َٚ 

  
ُْ ئٌِدددددددددددددددٝ أِمِطدددددددددددددددباِ     ٕدددددددددددددددٛ َّ رُغدددددددددددددددٍُِّٗ اٌ َٚ 

 
ددددددددددددددشِ  َخ١ددددددددددددددش  ـددددددددددددددٟ َز١ددددددددددددددبح   -7 َّ ِددددددددددددددب ٌٍِ َٚ 

  
زدددددددددددددباِ     َّ دددددددددددددٓ َعدددددددددددددمَِؾ اٌ ِِ  ئِرا ِدددددددددددددب ُعدددددددددددددذن 

 
 رخ١ش ا٦خبثخ اٌظس١سخ ِٓ ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبزخ :  -

زبِا " ـٟ اٌج١ذ اٌغبثع.  اٌّشاد ثىٍّخ " -ٔ َّ  َعمَِؾ اٌ

 طالبا للذةׄ     الخٌر فٌهׄ     جبانا خاضعاׄ     ضعٌفا هزٌالׄ  

 .اٌغبدطِؼبد وٍّخ  " ٠َغأََ "ـٟ اٌج١ذ  -ٕ

 ٌمرضׄ     ٌستمتعׄ     ٌتضاٌق ׄ      ٌمل ׄ  

 ٔٛا اٌّسغٓ اٌجذ٠عٟ ـٟ اٌج١ذ اٌخبِظ -ٖ

 نظٌرمراعاة ׄ    تصرٌعׄ      طباقׄ      مقابلةׄ  

 اٌفىشح اٌعبِخ ٥ٌث١بد ٟ٘:  – ٗ

  الشجاعة فً مواجهة الموتׄ         االستهانة بالموت ׄ  

 حتمٌة الموتׄ        الدعوة إلى الثبات والصبر  ׄ  

ًُ اٌُخٍِٛد "ـٟ اٌج١ذ اٌثبٌث: -٘  ٔٛا اٌظٛسح اٌج١ب١ٔخ ـٟ لٌٛٗ:" ١َٔ

 مرسلمجاز ׄ     تشبٌهׄ   استعارة مكنٌةׄ    استعارة تصرٌحٌةׄ  

 ٔٛا ا٤عٍٛة ـٟ اٌج١ذ اٌثبٌث :  -ٙ

 خبري لفظا إنشائً معنى ׄ    إنشاء غٌر طلبًׄ      إنشاء طلبًׄ    خبريׄ  

 ع٩لخ اٌج١ذ اٌثبٟٔ  ثب٤ٚي:  -7

 تفصٌلׄ     توضٌح ׄ               نتٌجة ׄ      تعلٌل ׄ  
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 خب د وٍّخ : )٠َٛ(  ـٟ اٌج١ذ اٌثبٟٔ ٔىشح ٌٍـــذ٨ٌخ عٍٝ :   -8

  التقلٌل.ׄ          العموم والشمول ׄ      التحقٌر ׄ       التهوٌلׄ   

 لٌٛٗ ـٟ اٌج١ذ اٌثبٌث : " ـظجشا ـٟ ِدبي اٌّٛد طجشا" ئ٠دبص ثسزؾ  -9

  الفاعل.ׄ         الفعل ׄ      الخبر ׄ       المبتدأׄ   

 ٔٛا اٌزشج١ٗ ـٟ لٌٛٗ  ـٟ اٌج١ذ اٌشاثع : " ثَُٛة اٌجَمبِ  " ئ٠دبص ثسزؾ  -ٓٔ

  تمثٌلً.ׄ          مفصل ׄ      مجمل ׄ       بلٌغׄ   

 ٠فُٙ ِٓ اٌج١ذ ا٤خ١ش :  -ٔٔ

    أن الموت نهاٌة حتمٌة لكل حً ׄ      العمر محدود وال سبٌل إلى تأخٌر الموتׄ   

 أنه ال قٌمة للحٌاة مع حٌاة الذل وخمول الذكر.ׄ           أن التمسك بالحٌاة من صفات األذالء ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4557    صٚسٚا ِٛلع أزّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد ا٦ٌىزش١ٔٚخٌٍزذس٠ت ا٦ٌىزشٟٚٔ ) 

 (٘) 

 

 ٠مٛي اٌسغ١ٓ ثٓ عٍٟ:

 أَخددددددددددٟ لَددددددددددذ ؽددددددددددبَي ٌُجثُددددددددددَه ـددددددددددٟ اٌفَغددددددددددبدِ  -ٔ

  
عدددددددددددددددددددددبِد.     َّ ثِدددددددددددددددددددددئَظ اٌدددددددددددددددددددددضاُد صاُدَن ٌٍِ َٚ 

 
 َطدددددددددددددجب ـ١دددددددددددددَه اٌفُدددددددددددددإاُد ـٍََدددددددددددددُ رَشعدددددددددددددُٗ  -ٕ

  
زبثََعدددددددددددددددددِخ اٌفُدددددددددددددددددإاِد.  ُِ ِزدددددددددددددددددذَد ئٌِدددددددددددددددددٝ  َٚ 

 
عبطدددددددددددددٟ َز١دددددددددددددُث شدددددددددددددبَ د -ٖ َّ لبَدردددددددددددددَه اٌ َٚ 

  
أٌَفَزددددددددددددددددَه اِِددددددددددددددددَش اَ َعددددددددددددددددٍَِظ اٌم١ِددددددددددددددددبِد.    َٚ 

 
ع -ٗ َّ  ٌَمَدددددددددددددددذ ٔٛد٠دددددددددددددددَذ ٌٍِزشزدددددددددددددددبِي ـَبِعددددددددددددددد

  
ٕددددددددددددددددددددددبدٞ.  ُّ ِٓ اٌ ٓن َعدددددددددددددددددددددد َّ َِ ٨ رَزَظددددددددددددددددددددددب َٚ 

 
شدددددددددددد١ُت َسأِعددددددددددددَه  -٘ َِ ددددددددددددٓ َٔددددددددددددز٠ش  َوفددددددددددددبَن  ِِ 

  
َْ اٌَغدددددددددددددددددٛاِد.  ؼبٌَدددددددددددددددددَت ٌَُٛٔدددددددددددددددددُٗ ٌَدددددددددددددددددٛ َٚ 

 
 رخ١ش ا٦خبثخ اٌظس١سخ ِٓ ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبزخ :  -

 ِشادؾ وٍّخ "  ٌجثه " ـٟ اٌج١ذ ا٤ٚي. -ٔ

 وقوعكׄ     انتظاركׄ      إقامتكׄ      وقوفكׄ  

 ِؼبد وٍّخ  " عٍظ "ـٟ اٌج١ذ اٌثبٌث. -ٕ

 صعبׄ      فظׄ     خشن ׄ      سهلׄ  

 ٔٛا اٌّسغٓ اٌجذ٠عٟ ـٟ اٌج١ذ ا٤ٚي -ٖ

 مراعاة نظٌرׄ            تصرٌعׄ     طباقׄ      مقابلةׄ  
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 تايلوس في النصوص األدبيت

 رب٠ٍٛط 23

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

عبطٟ َز١ُث شبَ د "ـٟ اٌج١ذ اٌثبٌث: -ٗ َّ لبَدرَه اٌ َٚ  ٔٛا اٌظٛسح اٌج١ب١ٔخ ـٟ لٌٛٗ:" 

 مجاز مرسلׄ     تشبٌهׄ            استعارة مكنٌةׄ    استعارة تصرٌحٌةׄ  

 : " ٌَمَذ ٔٛد٠َذ ٌٍِزشزبِي " ئ٠دبص ثسزؾ اٌشاثعلٌٛٗ ـٟ اٌج١ذ   -٘

  الفاعل.ׄ              الفعل ׄ      الخبر ׄ        المبتدأׄ   

 لٌٛٗ " َطجب ـ١َه اٌفُإاُد "ـٟ اٌج١ذ اٌثبٟٔ أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ :  -ٙ

 الجار والمجرورׄ    الفاعلׄ       الخبرׄ             المبتدأׄ  

 :ٔٛا ا٤عٍٛة ـٟ ا٤ٚي   -7

 تمنً ׄ      نهًׄ        أمرׄ      نداءׄ  

 ع٩لخ )ـٍََُ رَشعُٗ( ثّب لجٍٗ ـٟ اٌج١ذ اٌثبٟٔ   -8

 تفصٌلׄ     توضٌح ׄ                 نتٌجة ׄ     تعلٌل ׄ  

 خب د وٍّخ : )اٌفَغبِد(  ـٟ اٌج١ذ ا٤ٚي  ِعشـخ  ٌٍـــذ٨ٌخ عٍٝ :   -9

 التعظٌم.ׄ        العموم والشمول ׄ      التحقٌر ׄ       التقلٌلׄ   

 اٌؽشع اٌشعشٞ ـٟ ٘زٖ ا٤ث١بد -ٓٔ

 الهجاءׄ      الرثاءׄ     الوعظׄ              الفخرׄ  

 
 ( https://dardery.site/archives/4561    صٚسٚا ِٛلع أزّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد ا٦ٌىزش١ٔٚخٌٍزذس٠ت ا٦ٌىزشٟٚٔ ) 
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