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النصوص األدبيتتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 2

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 

 

 ٌغبثك ثٓ ػجذ هللا اٌجشثشٞ                 

فم١ٗ ِٚذذس ٚأدذ شؼشاء اٌض٘ذ فٟ اٌؼٙذ األِٛٞ أخز اٌشؼش ػٕٗ ٚرزٍّز ٌٗ أثٛ :    التعرٌؾ بالشاعر

اٌجشثش اٌؼزب١٘خ ، ِٓ أً٘ خشاعبْ  ، عىٓ اٌشلخ ، ػشف ثأثٟ أ١ِخ اٌجشثشٞ ٚاٌجشثشٞ ٌمت ٌٗ ٌُٚ ٠ىٓ ِٓ 

ٚوبْ لبظٝ اٌشلخ ثبٌّٛصً ٚإِبَ ِغجذ٘ب ٚوض١شاً ِب ٚفذ ػٍٝ ػّش ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض فأٔشذٖ ِٓ ِٛاػظٗ ؛ 

 ألٔٗ ٠ؼٍُ أْ اٌذ٠ٓ إٌص١ذخ ، ٚأدك إٌبط ثبٌٕص١ذخ اٌذبوُ .

  تمهٌد :

بٌمعبء ٚاٌمذس فٟ د١بح اإلٔغبْ ل١ُ ال ٠ؼ١ش ثذٚٔٙب ؛ ل١ُ سٚد١خ ٚل١ُ ِبد٠خ ، ِٚٓ اٌم١ُ اٌشٚد١خ : اإل٠ّبْ ث

، ٚاٌزمٜٛ ، ٚاٌٙذٜ ، ٚاٌذك . أِب اٌم١ُ اٌّبد٠خ فٟٙ اعزشبسح ا٢خش٠ٓ ، ٚغٍت اٌذك ، ٚاٌظفش ثبألش١بء ، 

ٚاٌجصش ثبألِٛس. ٚاٌؼٍُ اٌزٞ ٠ىشف ِىْٕٛ ٘زٖ األش١بء ف١جؼٍٙب ٚاظذخ ج١ٍخ وّب ٠جٍٛ اٌمّش اٌظالَ  . ِٚٓ 

 ا إٌص .٘زٖ اٌّؼبٟٔ ٚرٍه اٌم١ُ أطٍك اٌشبػش ٠ؼجش ثٙز

٠مبي : أْ ػّش ثٓ اٌؼض٠ض وزت إٌٝ عبثك اٌجشثشٞ ٠ٕشذٖ اٌٛػع ٚإٌص١ذخ فأسعً إ١ٌٗ ثٙزٖ  مناسبة النص:

 اٌمص١ذح 

 النص

ِس              -1  ٛ ـــــــ ٖ اٌغ  ـــــــذا ٕ ـــــــذ ِـــــــٓ ػا ـــــــزٞ أِٔضاٌ ــــــــُ اٌ  ثبعـ

  
ـــــــــب ث ؼـــــــــِذ ٠ـــــــــب ِػّـــــــــــــــــــــ شِ     َِ ّـــــــــِذ َبا أ  ٚاٌذ 

 
س              -2 ـــــــز  ــــــــٟ ِٚـــــــب ر  ُِ ِـــــــب رأرـــــــ ــــــــ  إْ وٕـــــــذ  ر ؼٍـ 

  
سِ   ــــــــــز  ــــ ـــــــــِغ اٌذ  ف  ـــــــــذ ٠ٕ  ـــــــــزس ل ـــــــــٝ د  ـــــــــٓ ػٍ  ف ِى

 
ـــــــــٍِٗ              -3 ٘ا ب ــــــــذ ج  ـــــــــب أٔ ّه ــــــــبط  ػ ـــــــــشا إٌ ـ  ٚاعز خجـا

  
ج ـــــــــــشِ   ـــــــــــٝ اٌخ   ّ ١ــــــــــذ  فمــــــــــــذ ٠ جٍـــــــــــٛ اٌؼ  ّا  إرا ػ 

 
ٗا    -4 ــــــــ ز ــــــــش ثذبج  ــــــــٛس  ال ٠ ظف  ــــــــتا اٌج  ـــــــــٓ ٠ طٍِ ــــ  ِ          

  
ــــــــــ شِ   ـــــــــٗ اٌظَف ـــــــــذ ٜ ٌ ـــــــــذ ٠ِٙ ـــــــــِت اٌذـــــــــكَّ ل  ٚغبٌا

 
ـــــــب               -5 ـــــــِٛة ثٙ ـــــــفٝ  اٌمٍ ـــــــش  رِش ج  ـــــــذ ٜ ػا ـــــــٟ اٌِٙ  ٚف

  
شِ   ١َّٗ اٌَشــــــــــج  ّا ــــــــــ ع   ٚ ِعــــــــــِش ػــــــــــٓ   وبٌغ ١ــــــــــشا ٠ٕ 

 
ــــــــــب             -6 ٍٙا ٘ا جب ــــــــــبٌزَمٜٛ و  ـــــــــــُ ث ٍـــ ــــــــــ١ظ  ِرٚ اٌؼا ٌٚ 

  
ــــــــــــشِ   ــ ٝ ِـــــــــــب ٌـــــــــــٗ ث ص   ّ  ٚال اٌج صـــــــــــ١ِش وـــــــــــأػ

 
ب             -7 جٙا ـــــــــــذ ٜ ٌصــــــــــبدا ــــــــــخ  رِٙـــــــــ شــــــــــِذ ٔبفٍ  ٚاٌش 

  
سِ   ٛاسِد ٚاٌَصـــــــــــــذ  ٖ ِٕـــــــــــٗ اٌـــــــــــ ٟ  ٠ِىـــــــــــش  ـــــــــــ  ٚاٌغ 

 
ـــــــــب              -8 ــــــــٛةا وّـــ مٍِِ ـــــــــبح  ٌٍا ـ ١ـ  ــــــــٗ د  ـــــــــِش ف١ وــــ  ٚاٌزَّ

  
ـــــــــــــشِ   طـ   ّ ـــــــــــذ اٌ ـــــــــــٟ اٌـــــــــــجاالد  إرا ِـــــــــــب ِبر   ٠ِذ١ا

 
ـــــــٝ ػــــــــٓ لٍـــــــتا صـــــــبدجا  -9  ّ ُِ ٠ جٍـِــــــٛ اٌؼ  ٍـــــــ  ٗ            ٚاٌؼا

  
ــــــــــــــــشِ    ّ ـــــــــــٟ عـــــــــــٛاد  اٌظ ٍّـــــــــــخا اٌم   وّـــــــــــب ٠ِجٍه
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 الشرح والتحلٌل   

 

ِس              -1  ٛ ـــــــ ٖ اٌغ  ـــــــذا ٕ ـــــــذ ِـــــــٓ ػا ـــــــزٞ أِٔضاٌ ــــــــُ اٌ  ثبعـ

  
ـــــــــب ث ؼـــــــــِذ ٠ـــــــــب ِػّـــــــــــــــــــــ شِ     َِ ّـــــــــِذ َبا أ  ٚاٌذ 

 
 المفردات

فصً خطبة ٌفصً اٌّمذِخ  : أِب ثؼذ - اٌضٕبء ، اٌشىش : اٌذّذ - عٛسح )َ( : اٌغٛس - ِسفاؼ ذ × ٘جطذ : أٔضٌذ

 . ػٓ اٌّٛظٛع

 الشرح:

٠جذأ اٌشبػش والِٗ ثزوش اعُ هللا اٌزٞ أٔضي اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٌٙذا٠خ اٌجشش٠خ ٚثؼذ أْ دّذ هللا ، ٠ٛجٗ والِٗ إٌٝ  -

 .اٌخ١ٍفخ ػّش ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض

 ألوان الجمال:

- (اٌزٜ أٔضٌذ ِٓ ػٕذٖ اٌغٛس:)ػٓ ِٛصٛف ٚ٘ٛ هللا عجذبٔٗ رؼبٌٝ ،د١ش أغٍك اٌىالَ ٚأساد  (: )وٕب٠خ

 الصَ ِؼٕبٖ، ٚعش اٌجّبي اإلر١بْ ثبٌّؼٕٝ ِصذٛثب ثبٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ فٝ إ٠جبص ٚرجغ١ُ .

- (ٚأساد اٌّذً   اٌغٛس )ِجبص ِشعً(.ػٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ  ػاللزٗ اٌذب١ٌخ ، د١ش أغٍك  اٌذبي )اٌغٛس( :)

 بص ٚاٌذلخ فٝ اخز١بس اٌؼاللخ.)اٌمشآْ( ، ٚعش اٌجّبي اإل٠ج

)ِجبص ِشعً(.ػٓ اٌٛدٝ  ػاللزٗ اػزجبس ِب ع١ىْٛ ، د١ش أغٍك  اٌذبي )اٌذبٌٝ ٚاٌىبئٓ( ٚأساد اٌّذً )ِب    

 وبْ( ، ٚعش اٌجّبي اإل٠جبص ٚاٌذلخ فٝ اخز١بس اٌؼاللخ.

- ( ِس  ٛ شِ  -اٌغ   ّ  ٘ٓ .(: )رصش٠غ (.٠ؼطٝ جشعب ِٛع١م١ب ٠طشة األرْ ٠ٚذشن اٌز٠ب ِػـ

-  ( ِش  ّ  ( : أعٍٛة إٔشبئٝ ٔٛػٗ ٔذاء غشظٗ اٌزؼظ١ُ ٚجزة االٔزجبٖ ٌّب ٘ٛ لبدَ .٠ب ِػ

- (ُٞا اٌزا  ( : إ٠جبص ثذزف اٌّجزذأ ، ٚرمذ٠شٖ : )اثزذائٟ أٚ لٌٟٛ( .ثابع

-  ِس  ٛ ٖا اٌغ  ٕذا ٓ  ػا ِا )اٌغٛس( (:أعٍٛة لصش ثزمذ٠ُ اٌجبس ٚاٌّجشٚس)ِٓ ػٕذٖ(ػٍٝ ٔبئت اٌفبػً )أِٔضاٌ ذ  

 ٠ف١ذ اٌزخص١ص ٚاٌزٛو١ذ ، ٚثٕبء اٌفؼً )أٔضٌذ( ٌٍّجٙٛي إ٠جبص ثبٌذزف ٌٍؼٍُ ثبٌفبػً ٚرؼظ١ّٗ ٚ٘ٛ هللا.

- . )فٝ اٌج١ذ الزجبط ِٓ اٌذذ٠ش اٌشش٠ف )وً ػًّ ال ٠جذأ ثبعُ هللا فٙٛ أثزش 

س              -2 ـــــــز  ــــــــٟ ِٚـــــــب ر  ُِ ِـــــــب رأرـــــــ ــــــــ  إْ وٕـــــــذ  ر ؼٍـ 

  
ـــــــــزس  ـــــــــٝ د  ـــــــــٓ ػٍ سِ  ف ِى ــــــــــز  ــــ ـــــــــِغ اٌذ  ف  ـــــــــذ ٠ٕ   ل

 
 المفردات

د١طخ ،  : دزس - ٚرس : ِبظ١ٗٚ   رزشن : رزس - رزشن × ِب رفؼً : ِب رأرٟ- رجًٙ × رؼشف : رؼٍُ 

 . ٠عش× ٠ف١ذ  : ٠ٕفغ - رٙٛس ، أذفبع × ادزشاط



  

 

النصوص األدبيتتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 4

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 الشرح:

أْ رىْٛ دزساً ٚادزشط أ٠ٙب اٌخ١ٍفخ إْ وٕذ رؼشف ِب اٌزٜ رجت أْ رفؼٍٗ ، ِٚب ٠جت أْ رزشوٗ ، فئْ ػ١ٍه  -

 ، فمذ ٠ّٕغ اٌذزس ِٓ ٚلٛع اٌشش.

 ألوان الجمال:

- س ز  ُِ ِب رأرٟ ِٚب رـ  وٕب٠خ(:ػٓ صفخ ٚ٘ٝ اٌفطٕخ ٚاٌزوبء ٚدغٓ اٌزٛلغ ٚاٌخجشح ،د١ش (:) )إْ وٕذ  ر ؼــٍ 

 ٚرجغ١ُ .أغٍك اٌىالَ ٚأساد الصَ ِؼٕبٖ، ٚعش اٌجّبي اإلر١بْ ثبٌّؼٕٝ ِصذٛثب ثبٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ فٝ إ٠جبص 

- (د١ش صٛساٌذزس ثئٔغبْ ٠ٕفغ ،صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ ٚجبء ثشٝء ِٓ لذ ٠ٕفغ اٌذزس.) اعزؼبسح ِى١ٕخ( :)

 ٌٛاصِٗ ٚ٘ٛ اٌفؼً )٠ٕفغ( ٌٍزشخ١ص ، ٚرٛدٝ ثأ١ّ٘خ اٌذزس .

- ( ٝ٠ٛظخ اٌّؼٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚؤوذٖ ثبٌزعبد .رزس -رأر.)غجبق( :) 

- ( ٠ؼطٝ جشعاٌذزس -رزس .)ب ِٛع١م١ب ٠طشة األرْ ٠ٚذشن اٌز٘ٓ .(: )جٕبط ٔبلص 

 - زس ِس( : رىشاس ٌٍزٛو١ذ . -)د  ز   اٌذ 

-  (أعٍٛة إٔشبئٝ ٔٛػٗ أِش غشظٗ ، اٌذش ٚإٌصخ ٚاإلسشبد .وٓ ػٍٝ دزس : ) 

- ( ٝرزس -رأر. )ٖ(: إ٠جبص ثذزف اٌّفؼٛي ثٗ ٌٍؼَّٛ ٚاٌشّٛي ، ٚأصً اٌىالَ )ِب رأر١ٗ ، ِٚب رزس 

- (لذ ٠ٕفغ اٌذزس:) ٍٗأعٍٛة ِؤوذ ثمذ . ٚ٘ٛ )إغٕبة(: ثبٌزز١٠ً ٠ؤوذ اٌّؼٕٝ ، ٚ٘ٛ ف١ٙب رؼ١ًٍ ٌّب لج . 

- (أعٍٛة خجشٜ غشظٗ اٌزمش٠ش ٚإٌصخ ٠ٚجشٜ ِجشٜ اٌذىّخ .لذ ٠ٕفغ اٌذزس :) 

- (أفؼبي ِعبسػخ ٌٍزجذد ٚاالعزّشاس ٚاعزذعبس اٌصٛسح .رؼٍُ ، رأرٝ ، رزس ، ٠ٕفغ :) 

- :)اعُ ِٛصٛي ٠ف١ذ اٌؼَّٛ ٚاٌشّٛي  )ِب. 

ـــــــــٍِٗ              -3 ٘ا ب ــــــــذ ج  ـــــــــب أٔ ّه ــــــــبط  ػ ـــــــــشا إٌ ـ  ٚاعز خجـا

  
ج ـــــــــــشِ   ـــــــــــٝ اٌخ   ّ ١ــــــــــذ  فمــــــــــــذ ٠ جٍـــــــــــٛ اٌؼ  ّا  إرا ػ 

 
 المفردات

 : ٠جٍٛ - دسوذثصشد ، أأ ×  أٞ جٍٙذ : ػ١ّذ - أخجش × اغٍت اٌّؼشفخ اٌصذ١ذخ ، اعأي : اعزخجش -

 . أٞ اٌّؼشفخ ٚاٌؼٍُ ٚاإلدسان : اٌخجش - أٞ اٌجًٙ : اٌؼّٝ - ٠ضجذ × ، ٠ىشف ٠ض٠ً

 الشرح:

ٚاعأي رٚٞ اٌخجشح ٚأً٘ اٌّؼشفخ ػّب ال رؼشفٗ ، فمذ ٠ض٠ً االعزخجبس ِب خفٟ ػ١ٍه ٠ٚىشف ٌه جٛأت ٌُ  -

 . رىٓ ِذسوخ ِٓ لجً

 

 



  

 

النصوص األدبيتتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 5

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ألوان الجمال:

- (ػٓ اٌذىّبء  ػاللزٗ اٌى١ٍخ ، د١ش أغٍك  إٌبط.)ًاٌىً )إٌبط( ٚأساد اٌجضء )اٌذىّبء( (: )ِجبص ِشع

 ، ٚعش اٌجّبي اإل٠جبص ٚاٌذلخ فٝ اخز١بس اٌؼاللخ.

- (د١ش صٛساٌؼّٝ ٚاٌجًٙ  ثشٝء ِبدٜ ٠ِجٍٝ ،صُ دزف لذ ٠جٍٛ اٌؼّٝ اٌخجش.) اعزؼبسح ِى١ٕخ( :)

 ِٛس .اٌّشجٗ ثٗ ٚجبء ثشٝء ِٓ ٌٛاصِٗ ٚ٘ٛ اٌفؼً )٠جٍٛ( ٌٍزجغ١ُ ، ٚرٛدٝ ثأ١ّ٘خ االعزشبسح فٝ األ

- (ػٓ صفخ ٚ٘ٝ اٌجًٙ أٚ اٌظٍُ ،د١ش أغٍك اٌىالَ ٚأساد الصَ ِؼٕبٖ، ٚعش اٌجّبي إرا ػ١ّذ .)وٕب٠خ( :)

 اإلر١بْ ثبٌّؼٕٝ ِصذٛثب ثبٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ فٝ إ٠جبص ٚرجغ١ُ .

- (ّٝد١ش صٛس اٌجًٙ ثبٌؼّٝ صُ دزف اٌّشجٗ ٚصشح ثبٌّشجٗ ثٗ ، اٌؼ.) اعزؼبسح رصش٠ذ١خ( :)

 ثعشس اٌجًٙ ٚلجذٗ .ٌٍزٛظ١خ ، ٚرٛدٝ 

- ( ٠ٛظخ اٌّؼٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚؤوذٖ ثبٌزعبد .جبٍ٘ٗ -اعزخجش.)غجبق( :) 

- ( ٍٛ٠ٛظخ اٌّؼٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚؤوذٖ ثبٌزعبد .اٌؼّٝ -٠ج.)غجبق( :) 

-  (أعٍٛة إٔشبئٝ ٔٛػٗ أِش غشظٗ ، اٌذش ٚإٌصخ ٚاإلسشبد .اعزخجش إٌبط : ) 

- (االعُ ِٛصٛي ٠ف١ذ اٌؼَّٛ ٚاٌشػّب :). ّٛي 

- (: أعٍٛة ِؤوذ ثمذ . ٚ٘ٛ رؼ١ًٍ ٌّب لجٍٗ .مذ ٠جٍٛ اٌؼّٝ اٌخجش)ف 

- (: أعٍٛة لصش ثزمذ٠ُ اٌّفؼٛي ثٗ )اٌؼّٝ( ػٍٝ اٌفبػً )اٌخجش( ٌٍزٛو١ذ مذ ٠جٍٛ اٌؼّٝ اٌخجش)ف

 ٚاٌزخص١ص .

- ّ١ذ( )إرا ػ١ّذ(: أعٍٛة ششغ ٌٍزٛو١ذ ٚاٌزمش٠ش ٚإٌصخ ، ٚف١ٗ إ٠جبص ثذزف اٌّفؼٛي ثٗ فٝ )ػ

ٌٍؼَّٛ ٚاٌشّٛي ، ٚأصً اٌىالَ ) إرا ػ١ّزٗ( ، ٚإ٠جبص آخش ثذزف جٛاة اٌششغ ٌٍؼٍُ ثٗ ٚرذش٠ه اٌز٘ٓ ؛ 

 د١ش دي ػ١ٍٗ اٌىالَ اٌغبثك 

- (أعٍٛة خجشٜ غشظٗ اٌزمش٠ش ٚإٌصخ ٠ٚجشٜ ِجشٜ اٌذىّخ اٌزٝ رؼىظ خجشح لذ ٠جٍٛ اٌؼّٝ اٌخجش :)

 اٌشبػش ٚصذق ٔصبئذٗ.

- (ٍٛفؼً ِعبسع٠ج :) ٠ف١ذ اٌزجذد ٚاالعزّشاس ٚاعزذعبس اٌصٛسح . 

ٗا             -4 ــــــــ ز ــــــــش ثذبج  ــــــــٛس  ال ٠ ظف  ــــــــتا اٌج  ـــــــــٓ ٠ طٍِ ــــ  ِ 

  
ــــــــــ شِ   ـــــــــٗ اٌظَف ـــــــــذ ٜ ٌ ـــــــــذ ٠ِٙ ـــــــــِت اٌذـــــــــكَّ ل  ٚغبٌا

 
 المفردات

: ِطٍجٗ ٚغب٠زٗ ٚ٘ذفٗ )ط( دبجبد  دبجزٗ  -٠خغش  ×ال ٠فٛص ، ال ٠ٕبي  : ال ٠ظفش - اٌؼذي × اٌظٍُ  : اٌجٛس -

ز ِٕٗ ٠ِ  × ٠ٙذٜ : ٠ؼطٝ ، ٠ّٕخ  –، دبط   .: اٌفٛص ٚاالٔزصبس ٚ اٌّمصٛد اٌٙذف ٚاٌطٍت  اٌظفش –غٍ ت ، ٠ٍِؤخ 



  

 

النصوص األدبيتتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 6

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 الشرح:

 ِٓ وبْ ظبٌّب خبة عؼ١ٗ ٌُٚ ٠ذمك ٘ذفٗ ؛ فبب ال ٠صٍخ ػًّ اٌّفغذ٠ٓ ،  -

 . ع١ىًٍ ثبٌٕجبح ٚاٌزٛف١كأِب ِٓ وبْ ٘ذفٗ إدمبق اٌذك ٚٔصشرٗ فئْ عؼ١ٗ 

 ألوان الجمال:

- (د١ش صٛساٌجٛس ٚاٌظٍُ ثشٝء ِبدٜ ٠ِطٍت ،صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ ِٓ ٠طٍت اٌجٛس.) اعزؼبسح ِى١ٕخ( :)

 ٚجبء ثشٝء ِٓ ٌٛاصِٗ ٚ٘ٛ اٌفؼً )٠طٍت( ٌٍزجغ١ُ ، ٚرٛدٝ ثغٛء ػبلجخ اٌظٍُ ٚاٌزٕف١ش ِٕٗ .

- (د١ش غبٌت اٌذك.) صٛساٌذك ثشٝء ِبدٜ ٠ِطٍت ،صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ ٚجبء ثشٝء (: )اعزؼبسح ِى١ٕخ

 ِٓ ٌٛاصِٗ ٚ٘ٛ اٌفؼً )اٌطٍت( ٌٍزجغ١ُ ، ٚرٛدٝ ثبٌذش ػٍٝ غٍت اٌذك.

- (ذ ٜ ٌٗ اٌظَفش ٙ (: )اعزؼبسح ِى١ٕخ (.د١ش صٛساٌظفش ٚإٌصش ثشٝء ِبدٜ ٠ِٙذٜ ،صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ ٠ِ

 ، ٚرٛدٝ ثذغٓ اٌؼبلجخ ٚاٌذش ػٍٝ غٍت اٌذك. ٚجبء ثشٝء ِٓ ٌٛاصِٗ ٚ٘ٛ اٌفؼً )٠ٙذٜ( ٌٍزجغ١ُ

- (رٛظخ اٌّؼٕٝ ٚرجشصٖ ٚرؤوذٖ ثبٌزعبد .ث١ٓ شطشٜ اٌج١ذ :)ِمبثٍخ( : ) 

- (ٗٔز١جخ ِزشرجخ ػٍٝ ِب لجٍٙب .ال ٠ظفش ثذبجز : ) 

- (ذ ٜ ٌٗ اٌظَفش ٙ بػً (: )أعٍٛة ِؤوذ ثمذ(. ٚف١ٗ أعٍٛة لصش ثزمذ٠ُ شجٗ اٌجٍّخ )ٌٗ( ػٍٝ ٔبئت اٌفلذ ٠ِ

 )اٌظفش( ٌٍزٛو١ذ ٚاٌزخص١ص .

- . " ثٕبء اٌفؼً ٌٍّجٙٛي إ٠جبص ثبٌذزف ؛ ٌٍذالٌخ ػٍٟ اٌفبػً ٚ٘ٛ " هللا : ) ِٜ  )٠ِٙذ 

- ( ِؼشفخ ٌٍزؼظ١ُ . اٌظَفش -اٌذك :) 

 

ـــــــب               -5 ـــــــِٛة ثٙ ـــــــفٝ  اٌمٍ ـــــــش  رِش ج  ـــــــذ ٜ ػا ـــــــٟ اٌِٙ  ٚف

  
شِ   ١َّٗ اٌَشــــــــــج  ّا ــــــــــ ع   ٚ ِعــــــــــِش ػــــــــــٓ   وبٌغ ١ــــــــــشا ٠ٕ 

 
 المفردات

ج ش- اٌعالي ، اٌغٛا٠خ × اٌٙذا٠خ ٚاٌششبد  : اٌِٙذٜ - جشح  : ػا  ×  : رصخ ،رغٍُ رِشف ٝ –ػظبد ، دىُ )َ( ػا

١ بس اٌغ١ش  -رّشض  ٕ عِ  –: اٌّطش )ط( ِغ١ٛس ، أ غ  ١َّٗٚ   –ش : ٠صجخ را سٚٔك ٚجّبي ٚثٙجخ ٠  ّا  :ِطش اٌشث١غ  ع 

 الشرح:

 . ٚفٝ اٌٙذا٠خ ٚاٌششبد ػجش ٚػظبد رش٠خ اٌمٍٛة ٚرذ١١ٙب ، وّب ٠ذ١ٝ ِبء اٌّطش اٌشجش فٝ فصً اٌشث١غ  -

 ألوان الجمال:

- (ٍٗد١ش صٛس دبي اٌؼجشٚاٌؼظبد اٌزٝ رش٠خ ٚرشفٝ اٌمٍٛة ثذبي اٌّطش اٌزٜ اٌج١ذ و:)ٍٝرشج١ٗ رّض١( :)

 اٌشث١غ ، ٌٍزٛظ١خ . ٠ٕضي ػٍٝ األسض فزّٕٛ ثٗ األشجبس ٚرضداد جّبال فٝ فصً



  

 

النصوص األدبيتتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 7

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

- (ج ش  رِشفٝ  اٌمٍِٛة ثٙب ج ش ثذٚاء ٠شفٝ ،صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ ٚجبء ػا (: )اعزؼبسح ِى١ٕخ (:د١ش صٛساٌؼا

فٝ( ٌٍزجغ١ُ ، ٚرٛدٝ ثأ١ّ٘خ اٌؼجش فٝ إد١بء اٌمٍٛة .  ثشٝء ِٓ ٌٛاصِٗ ٚ٘ٛ اٌفؼً )رِش 

- ( ِش ١َّٗ اٌَشج  ّا ع   ٚ ِعِش ػٓ  ٗ اٌجٍّخ )ػٓ ٚع١ّٗ( اٌفبػً )اٌشجش( ٌٍزٛو١ذ (: أعٍٛة لصش ثزمذ٠ُ شج٠ٕ 

 ٚاٌزخص١ص .

 -. ُاٌغ ١شا( : ِؼشفخ ٌٍزؼظ١( 

-   ِٝعِش( : ِعبسع ٌٍزجذد ٚاالعزّشاس . -)رِشف  ٕ٠ 

- (خجشٜ ٌٍزمش٠ش ٚاٌٛصف  ٠ٚجشٜ ِجشٜ اٌذىّخ .أعٍٛة اٌج١ذ :) 

ــــــــــب             -6 ٍٙا ٘ا جب ــــــــــبٌزَمٜٛ و  ـــــــــــُ ث ٍـــ ــــــــــ١ظ  ِرٚ اٌؼا ٌٚ 

  
ــــــــــــشِ ٚال  ــ ٝ ِـــــــــــب ٌـــــــــــٗ ث ص   ّ   اٌج صـــــــــــ١ِش وـــــــــــأػ

 
 المفردات :

ٟ ،ػ١ّبْػِ  أػّٝ : فبلذ اٌجصش )ط( – اٌخٛف ِٓ هللا )ٚلٝ( : اٌزَمٜٛ-  راد × صبدت )ط( رٚٚ  : رٚ  -  ّ. 

 الشرح:

  ١ٌٚظ صبدت اٌؼٍُ اٌزٜ ٠خشٝ هللا وبٌجبً٘ اٌؼبصٝ ، ١ٌٚظ اٌجص١ش وبألػّٝ  -

  . اٌزٜ ال ٠شٜ ٚال ٠جصش ش١ئب 

 ألوان الجمال:

- (ٍٜٛــــُ ثبٌزَم (: )وٕب٠خ(: ػٓ ِٛصٛف ٚ٘ٛ اإلٔغبْ اٌزمٝ اٌّؤِٓ ، د١ش أغٍك اٌىالَ ١ٌٚظ  ِرٚ اٌؼا

 ٚأساد الصَ ِؼٕبٖ ، ٚعش اٌجّبي اإلر١بْ ثبٌّؼٕٝ ِصذٛثب ثبٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ فٝ إ٠جبص ٚرجغ١ُ .

- (ب ٘اٍٙا جب ٍــــُ ثبٌزَمٜٛ و  (: )رشج١ٗ ِٕفٝ(:د١ش ٔفٝ أْ ٠ىْٛ صبدت اٌؼٍُ وبٌجبً٘ ، ١ٌٚظ  ِرٚ اٌؼا

 ٌٍزٛظ١خ . 

- ( ِـــش ٝ ِب ٌٗ ث ص   ّ  (:)رشج١ٗ ِٕفٝ(:د١ش ٔفٝ أْ ٠ىْٛ اٌجص١ش وبألػّٝ ، ٌٍزٛظ١خ . ٚال اٌج ص١ِش وأػ

- ( ٜٛ٠ٛظخ اٌّؼٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚؤوذٖ ثبٌزعبد .جبٍ٘ٙ -رٚ اٌؼٍُ ثبٌزم.)ب(: )غجبق 

- ( ٠ٛظخ اٌّؼٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚؤوذٖ ثبٌزعبد .ثصشِب ٌٗ  –اٌجص١ش.)غجبق عٍت( :) 

 -  اٌج ص١ِش( : اعزؼبسح رصش٠ذ١خ ، د١ش صٛس اٌشبػش اإلٔغبْ اٌّذسن اٌّٙزذٞ ثبٌجص١ش ، ٚعش جّبي(

 اٌصٛسح : اٌزٛظ١خ .

 - اعزؼبسح رصش٠ذ١خ د١ش صٛس اٌشبػش اإلٔغبْ اٌجبً٘ اٌزٞ ٠زخجػ فٟ جٍٙٗ ثبألػّٝ ، ٚعش : )ٝ  ّ )أػ

 اٌجّبي: اٌزٛظ١خ .

- (خجشٜ ٌٍزمش٠ش ٚاٌزٛو١ذ  ٠ٚجشٜ ِجشٜ اٌذىّخ .أعٍٛة اٌج١ذ :) 



  

 

النصوص األدبيتتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 8

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

- (ٌٍزٛو١ذ ٚاٌزخص١ص.ِب ٌٗ ثصش )(: أعٍٛة لصش ثزمذ٠ُ اٌخجش شجٗ اٌجٍّخ )ٌٗ( ػٍٝ اٌّجزذأ )ثصش 

- (٠شٜ إٌمبد أٔٙب ٌُ رعف جذ٠ذا ٚجٍجذ ألجً اٌمبف١خ . ٚأسٜ أْ ِب ٌٗ ثصش .)ّٝاٌجصش ٠ؼٕٝ (:ثؼذ )وأػ

 اإلدسان أٚ اٌجص١شح ، ٚثزٌه ٠ىْٛ اٌّمصٛد اٌؼّٝ اٌّبدٜ ٚاٌّؼٕٜٛ ، وّب أٔب ث١ّٕٙب إغٕبة ثبٌزشادف ٌٍزٛو١ذ

ب             -7 جٙا ـــــــــــذ ٜ ٌصــــــــــبدا ــــــــــخ  رِٙـــــــــ شــــــــــِذ ٔبفٍ  ٚاٌش 

  
سِ   ٛاسِد ٚاٌَصـــــــــــــذ  ٖ ِٕـــــــــــٗ اٌـــــــــــ ٟ  ٠ِىـــــــــــش  ـــــــــــ  ٚاٌغ 

 
 المفردات :

ٟ   -ٔٛافً  ٘جخ صائذح ِٓ هللا )ط( : ٔبفٍخ-  اٌغٝ × اٌٙذٜ  : اٌششذ  -  اٌٙذا٠خ ٚاٌششذ × : اٌعالي )غٜٛ(اٌغ 

د : اٌذعٛس ٚاإلر١بْ  – ٛاس  س × اٌ س: اٌشجٛع ٚاالٔصشاف  –اٌَصذ  د .× اٌَصذ  ٛاس   اٌ

 الشرح:

 . إْ اٌٙذا٠خ ٘جخ ِٓ هللا ٠ّٕذٙب ِٓ ٠شبء ِٓ ػجبدٖ ، ٚإْ اٌعالي ِىشٖٚ فٝ وً د١ٓ ٚٚلذ  -

 الجمال: ألوان

- (  شِذ ٔبفٍخ ب اٌش  جٙا شِذ ٔبفٍخ (: د١ش صٛس اٌششذ ثبٌٕبفٍخ اٌزٝ رٙذٜ رِٙــذ ٜ ٌصبدا (: )رشج١ٗ ث١ٍغ(: فٝ )اٌش 

 ، ٌٍزجغ١ُ  

 - ٗب( : )اعزؼبسح ِى١ٕخ(  د١ش صٛس إٌبفٍخ ثٙذ٠خ رٙذٜ ، صُ دزف اٌّشجٗ ث جٙا )ٔبفٍخ  رِٙـــــذ ٜ ٌصبدا

 ٚجبء ثشٝء ِٓ ٌٛاصِٗ ٚ٘ٛ اٌفؼً )رٙذٜ( ٌٍزجغ١ُ .

- سِ )ا ٛاسِد ٚاٌَصــذ  ٖ ِٕٗ اٌ ٝه ٠ِىش  (:)االعزؼبسح اٌّى١ٕخ( :د١ش شجٗ اٌغٝ ثؼذٚ ٠ىشٖ ، صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ ٌغا

 ثشٝء ِٓ ٌٛاصِٗ ٠ذي ػ١ٍٗ ٚ٘ٛ اٌفؼً )٠ىشٖ( ٌٍزشخ١ص. ٚرٛدٝ ثمجخ اٌغٝ ٚاٌزٕف١ش ِٕٗ .  ٚجبء

- ( شذ ٝ   -اٌش   (: )غجبق(.٠ٛظخ اٌّؼٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚؤوذٖ ثبٌزعبد .اٌغ 

- ( د ٛاس  ذس –اٌ  (: )غجبق(.٠ٛظخ اٌّؼٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚؤوذٖ ثبٌزعبد .اٌصه

- ( ِس ٛاسِد ٚاٌَصــذ  ٖ ِٕٗ اٌ ٛاسد( ٌٍزٛو١ذ (: أع٠ِىش  ٍٛة لصش ثزمذ٠ُ شجٗ اٌجٍّخ )ِٕٗ( ػٍٝ ٔبئت اٌفبػً )اٌ

 ٚاٌزخص١ص.

- (ٜإ٠جبص ثذزف اٌفبػً ٌٍؼٍُ ثٗ ٚرؼظ١ّٗ ٚ٘ٛ هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ .رِٙذ :) 

- (ِؼشفخ ٌٍزؼظ١ُ .   اٌششذ :)    - . اٌغٝ(:ِؼشفخ ٌٍزذم١ش(  

- (خجشٜ ٌٍزمش٠ش ٚاٌزٛو١ذ  ٠ٚجشٜ ِجأعٍٛة اٌج١ذ :). شٜ اٌذىّخ 

 

 

 



  

 

النصوص األدبيتتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 9

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

ـــــــــب              -8 ــــــــٛةا وّـــ مٍِِ ـــــــــبح  ٌٍا ـ ١ـ  ــــــــٗ د  ـــــــــِش ف١ وــــ  ٚاٌزَّ

  
ـــــــــــــشِ   طـ   ّ ـــــــــــذ اٌ ـــــــــــٟ اٌـــــــــــجاالد  إرا ِـــــــــــب ِبر   ٠ِذ١ا

 
 المفردات :

: ثمبء ٚ ٚػ١ش ٚ ّٔبء ٚاٌّشاد سادخ ٚعؼبدح )ط(  د١بح –اٌمشآْ ٚاٌذػبء ٚاٌصالح )ط( األروبس  : اٌزوش  -

 .   ِٛد ×  -د١ٛاد )د١ٟ( 

 الشرح:

 . ثبٌزوش ٚاٌذػبء ٚرالٚح اٌمشآْ رغؼذ اٌمٍٛة ٚرذ١ب وّب ٠ذ١ٝ ِبء اٌّطش اٌجالد ثىً ِب ف١ٙب   -

 ألوان الجمال:

- ( مٍِِٛةا ــبح  ٌٍا ١ـ  وـــــِش ف١ٗ د  (: )رشج١ٗ ث١ٍغ(: د١ش صٛس اٌزوش ثبٌذ١بح ٌٍمٍٛة ، ٌٍزٛظ١خ ، ٠ٚٛدٝ ٚاٌزَّ

 ٚعؼبدح اٌمٍٛة .ثم١ّخ اٌزوش ٚأصشٖ فٝ إد١بء 

- (ٍٗد١ش صٛس دبي اٌزوش ثبٌٕغجخ ٌٍمٍٛة ثذبي اٌّطش اٌزٜ ٠ذ١ٝ اٌجالد ، اٌج١ذ و:)ٍٝرشج١ٗ رّض١( :)

 ٌٍزٛظ١خ . ٠ٚٛدٝ ثم١ّخ اٌزوش ٚأصشٖ فٝ إد١بء ٚعؼبدح اٌمٍٛة .

- ( ِط ـــش  ّ ب ،صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ (:)اعزؼبسح ِى١ٕخ (:د١ش صٛساٌجالد ثئٔغبْ ٠ذ٠١ِذ١ٟا اٌجاالد  إرا ِب ِبر ذ اٌ

 ٚجبء ثشٝء ِٓ ٌٛاصِٗ ٚ٘ٛ اٌفؼً )٠ذ١ٝ( ٌٍزشخ١ص ، ٚرٛدٝ ثأ١ّ٘خ اٌّطش فٝ د١بح اٌجالد .

- (األد١بء  اٌجالد )ِجبص ِشعً(.ػٓ األد١بء  ػاللزٗ اٌّذ١ٍخ ، د١ش أغٍك  )اٌّذً( اٌجالد ٚأساد )اٌذبي( :)

 ٚعش اٌجّبي اإل٠جبص ٚاٌذلخ فٝ اخز١بس اٌؼاللخ.

- ( ِ٠ٛظخ اٌّؼٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚؤوذٖ ثبٌزعبد .ِبرذ -ذ١ٝ ٠.)غجبق( :) 

- ( ِــش طـ   ّ (:أعٍٛة لصش ثزمذ٠ُ اٌّفؼٛي ثٗ )اٌجالد( ػٍٝ اٌفبػً )اٌّطش( ٌٍزٛو١ذ ٠ِذ١ٟا اٌجاالد  إرا ِب ِبر ذ اٌ

 ٚاٌزخص١ص . ٚ٘ٛ أعٍٛة ِؤوذ ثّب اٌضائذح .

- (فؼً ِعبسع ٌٍزجذد ٚاالعزّشاس ٚاعزذعبس ٠ِذ١ٟا :). اٌصٛسح 

-  ١ بح ( : ِذغٓ ثذ٠ؼٟ / جٕبط اشزمبلٟ ٔبلص ٠ؼطٟ جشعبً ِٛع١م١بً ٠طشة األرْ -)د   ٠ِذ١ٟا

- ( وـــــِش  )د١بح( : ٔىشح ٌٍزؼظ١ُ . –(:ِؼشفخ ٌٍزؼظ١ُ . اٌّطش -ٚاٌزَّ

- (خجشٜ ٌٍزمش٠ش ٚاٌزٛو١ذ  ٠ٚجشٜ ِجشٜ اٌذىّخأعٍٛة اٌج١ذ :) . 

ـــــــٝ ػــــــــٓ لٍـــــــتا صـــــــبدجٗا             -9  ّ ُِ ٠ جٍـِــــــٛ اٌؼ  ٍـــــــ  ٚاٌؼا

  
ــــــــــــــــشِ    ّ ـــــــــــٟ عـــــــــــٛاد  اٌظ ٍّـــــــــــخا اٌم   وّـــــــــــب ٠ِجٍه

 
 المفردات :

 -٠ضجذ × : ٠ٛظخ ٚاٌّشاد ٠ض٠ً ٠ّٚذٛ )جٍٛ( ٠جٍٛ -اٌجًٙ   )ط( اٌؼٍَٛ × اٌّؼشفخ ٚاإلدسان  : اٌؼٍُ  -

 .: )ط( األلّبس  اٌمّش - أعٛدح )ط( ػزّخ : عٛاد -إٌٛس ٚاٌع١بء ×  : اٌظالَ )ط( اٌظٍُِ اٌظ ٍّخا 



  

 

النصوص األدبيتتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 10

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 الشرح:

 . ٚاٌؼٍُ ٠جٍٛ ٠ٚض٠ً صذأ اٌمٍٛة ، وّب ٠ض٠ً ٔٛس اٌمّش ظالَ ا١ًٌٍ   -

 ألوان الجمال:

- (ٝ  ّ ُِ ٠ جٍِٛ اٌؼ  ٍ (: )اعزؼبسح ِى١ٕخ(: د١ش صٛس اٌؼٍُ ثئٔغبْ ٠جٍٛ، صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ ٚجبء ثشٝء ٚاٌؼا

٠جٍٛ ، ٌٍزشخ١ص ، أٚ صٛس اٌؼّٝ ثصذأ ٠ِجٍٝ صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ ٚجبء ثشٝء ِٓ ِٓ ٌٛاصِٗ ٚ٘ٛ اٌفؼً 

 ٌٛاصِٗ ٚ٘ٛ اٌفؼً ٠جٍٛ ٌٍزجغ١ُ .٠ٚٛدٝ ثم١ّخ اٌؼٍُ ٚأصشٖ فٝ ِذبسثخ اٌجًٙ .

- (ّٝد١ش صٛس اٌجًٙ ثبٌؼّٝ صُ دزف اٌّشجٗ ٚصشح ثبٌّشجٗ ثٗ ، اٌؼ.) اعزؼبسح رصش٠ذ١خ( :)

 لجذٗ .ٌٍزٛظ١خ ، ٚرٛدٝ ثعشس اٌجًٙ ٚ

- ( ِـــــش  ّ (: )اعزؼبسح ِى١ٕخ(: د١ش صٛس اٌمّش ثئٔغبْ ٠جٍٛ، صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ ٠ِجٍٟه عٛاد  اٌظ ٍّخا اٌم 

ٚجبء ثشٝء ِٓ ٌٛاصِٗ ٚ٘ٛ اٌفؼً ٠جٍٛ ، ٌٍزشخ١ص ، أٚ صٛس اٌظٍّخ ثصذأ ٠ِجٍٝ صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ ٚجبء 

 ثشٝء ِٓ ٌٛاصِٗ ٚ٘ٛ اٌفؼً ٠جٍٛ ٌٍزٛظ١خ .

- (رشج١ٗ رّض١ٍٟ د١ش شجٗ دبي اٌؼٍُ ٚ٘ٛ ٠ىشف ٠ٚض٠ً اٌجًٙ ثذبي اٌمّش ٚ٘ٛ ٠ض٠ً اٌظالَ ٍٗاٌج١ذ و :)

 .، ٠ٚٛدٝ ثأ١ّ٘خ اٌؼٍُ فٟ د١بح وً إٔغبْ

- ( ٍُ٠ٛظخ اٌّؼٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚؤوذٖ ثبٌزعبد .اٌؼّٝ -اٌؼ.)غجبق( :) 

- ( ٍُ٠ؼطٝ جشعب ِٛع١م١ب ٠طشة األرْ ٠ٚذشن اٌاٌؼّٝ -اٌؼ :)ز٘ٓ.(: )جٕبط ٔبلص 

- ( ٠ٛظخ اٌّؼٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚؤوذٖ ثبٌزعبد .اٌمّش -اٌظٍّخ.)غجبق( :) 

- ( ِـــــش  ّ (:أعٍٛة لصش ثزمذ٠ُ اٌّفؼٛي ثٗ )عٛاد  اٌظٍّخا( ػٍٝ اٌفبػً )اٌمِّش( . ٠ِجٍٟه عٛاد  اٌظ ٍّخا اٌم 

 ٌٍزٛو١ذ ٚاٌزخص١ص .

- ( ُِ  (:ِؼشفخ ٌٍزؼظ١ُ .اٌمّش -اٌؼٍ

- ( ٍٛفؼً ٠ِجٍٟ -٠ج :). ِعبسع ٌٍزجذد ٚاالعزّشاس ٚاعزذعبس اٌصٛسح 

- (خجشٜ ٌٍزمش٠ش ٚاٌزٛو١ذ  ٠ٚجشٜ ِجشٜ اٌذىّخ .أعٍٛة اٌج١ذ :) 

 

 

 

 

 

 



  

 

النصوص األدبيتتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 11

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 .التعلٌق العام على النص

 ٠ٕزّٟ إٌص إٌٟ اٌؼصش األِٛٞ . -

 غشض إٌص: -

 اٌشبػش خجشح ٚإثشاص ثبٌذ١بح لبئٍٗ ٚخجشرٗ دىّخ ػٓ ٠ؼجش ٚاإلسشبد اٌزٞ إٌصخ غشض إٌٝ إٌص ٘زا ٠ٕزّٟ 

 اٌؼض٠ض. ػجذ ثٓ ػّش اٌخ١ٍفخ ِٓ ِٔصخ رٌه فٟ ِٕطٍمًب اٌذ١بح فٟ ٚرجشثزٗ

 ػًٍ وضشح األعب١ٌت االٔشبئ١خ فٟ األث١بد   .  -

 ٠شجغ ٘زا إٌٟ غشض إٌص فٙٛ ٌٍٕصخ ٚاٌٛػع ِّب ٠ذزبط إٌٟ ٔذاء ٚأِش ٚرٛج١ٗ ٚدش ٚوٍٙب أشبئ١خ .

ُ  آصش اٌشبػش األعٍٛة اٌخجشٞ فٟ األث١بد ؟  -  ٌا

آصش اٌشبػش األعٍٛة اٌخجشٞ فٟ األث١بد ؛ ألٔٗ ٠ؼشض دمبئك ٚالؼخ ال ِجبي ٌٍشه ف١ٙب ، ٌٚزمش٠ش اٌّؼٕٝ 

 ٚرٛظ١ذٗ ، ٚإٌص١ذخ اٌزٟ ٠مذِٙب اٌشبػش ٠الئّٙب األعٍٛة اٌخجشٞ اٌمبئُ ػٍٝ اإللٕبع ٚعٛق األدٌخ.

 ٍشبػش:اٌغّبد األعٍٛث١خ ٌ -

 اإللٕبع ثصٛس اٌذىّخ ٚإٌص١ذخ. - 2              االػزّبد ػٍٟ اٌّؼجُ اٌمشآٟٔ . - 1

 اٌّجبششح ٚاٌخطبث١خ ٚاٌزمش٠ش. - 4ػذَ اٌزىٍف فٟ اٌّذغٕبد اٌجذ٠ؼ١خ.                  - 3

 ٚاإلٔشبئٟ.رٕٛع األعب١ٌت ث١ٓ اٌخجشٞ  - 6ٚظٛح اٌٍغخ ٚعالعخ اٌؼجبسح.                        - 5

 اٌّالِخ اٌشخص١خ ٌٍشبػش: -

ًٙب ِذذصًب. - 1  صبدت صمبفخ د١ٕ٠خ ٚاجزّبػ١خ ألٔٗ وبْ فم١

 دش٠ص ػٍٝ رمذ٠ُ إٌص١ذخ. - 3  دى١ُ ِجشة ٌٍذ١بح. - 2

 ( https://dardery.site/archives/2447ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد اظغػ ػٍٝ اٌشاثػ    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/2447


  

 

النصوص األدبيتتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 12

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 تـدرٌـبـات على نص العلم حٌاة

(1) 

سِ   ٛ ـــــــــ ٖا اٌغ  ٕـــــــــذا ٓ  ػا ـــــــــ ِا ـــــــــذ    ٌ ُا اٌـــــــــزاٞ أِٔضا  ثابعــــــــــ

  
ِش.   ّ ــــــــــب ث ؼــــــــــِذ ٠ــــــــــب ِػـــــــــــ َِ ـــــــــــــــــــِّذ َبا أ  ٚاٌذ 

 
س   ــــــــــــز  ُِ ِــــــــــب رــــــــــأرٟ ِٚــــــــــب رـ   إْ وٕــــــــــذ  ر ؼــــــــــــٍ 

  
ـــــــــِغ   ف  ـــــــــذ ٠ٕ  ــــــــــزس ل ـ ـــــــــٝ د  ـــــــــٓ ػٍ ِس.ف ِى ــــــــــز   اٌذ 

 
٘اٍِٗ ــــــــــــب ـــــــــــذ ج  ـــــــــــب أٔ ّه ـــــــــــبط  ػ  ٚاعــــــــــــز خجاشا إٌ

  
ـــــــــِش.  جـ  ــــــــــٝ اٌخ   ّ ١ــــــــــذ  فمــــــــــذ ٠ جٍــــــــــٛ اٌؼ  ّا  إرا ػ 

 
 رخ١ش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِٓ ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبدخ :  -

 ِشادف وٍّخ"  رزس " فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ. -1

 تجمع. ׄ     تترك  ׄ      تبدد  ׄ     تنتقً  ׄ  

 اٌضبٌش.ِشادف وٍّخ"  ٠جٍٛ " فٟ اٌج١ذ  -2

 ٌزٌل. ׄ     ٌكشؾ  ׄ     ٌظهر  ׄ     ٌخرج   ׄ  

 ِعبد وٍّخ  " رأرٟ "فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ . -3

 ٌعرض . ׄ     ٌذهب  ׄ     ٌترك  ׄ     ٌنصرؾ  ׄ  

 اٌفىشح اٌجضئ١خ فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش   -   -4

 البعد عن الظلم ׄ     مشاورة أهل العلم ׄ     الحذر ٌنفع ׄ     ضرورة الحذر ׄ  

 اٌج١ب١ٔخ فٟ لٌٛٗ:" لذ ٠ٕفغ اٌذزس "فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ:ٔٛع اٌصٛسح  -5

 مجاز مرسل ׄ     تشبٌه  ׄ    استعارة مكنٌة  ׄ    استعارة تصرحٌة  ׄ  

 ٔٛع اٌّذغٓ اٌجذ٠ؼٟ فٟ اٌج١ذ األٚي -6

 مراعاة نظٌر ׄ    تصرٌع ׄ      طباق ׄ     جناسׄ  

 ث١ٓ وٍّخ" رأرٟ " ٚ " رزس" فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ: -7

 مراعاة مظٌر ׄ     جناس  ׄ     ترادؾ ׄ     طباق ׄ  

 اٌٍْٛ اٌج١بٟٔ  فٟ لٌٛٗ " ثبعُ اٌزٞ أٔضٌذ ِٓ ػٕذٖ اٌغٛس" فٟ اٌج١ذ األٚي: - -8

 مجاز مرسل ׄ      كناٌة ׄ    استعارة مكنٌة ׄ     تشبٌه ׄ  

 ٔٛع اإلٔشبء فٟ اٌج١ذ األٚي: - -9

 نداء ׄ      استفهام ׄ      نهً ׄ      أمر  ׄ  



  

 

النصوص األدبيتتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 13

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ  إ٠جبص ثذزف: - 11

 الخبر ׄ      المبتدأ ׄ     المفعول ׄ     الفاعل ׄ  

 اٌغشض ِٓ األِش فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ: - -11

 االلتماس ׄ      التمنً ׄ     النصح ׄ     الدعاء ׄ  

 " أٔضٌذ ِٓ ػٕذٖ اٌغٛس " أعٍٛة لصش ثزمذ٠ُ : - -12

 المفعول ׄ    الجار والمجرور ׄ      الخبر ׄ     المبتدأ ׄ  

 ٔٛػٗ إغٕبة ثــــاإلغٕبة فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ   - 13

 التذٌٌل ׄ     االعتراضׄ    التفصٌل بعد اإلجمال  ׄ     التكرار  ׄ  

 اٌٍْٛ اٌج١بٟٔ فٟ لٌٛٗ:"  إٌبط" فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش :  -14

 مجاز مرسل  ׄ    استعارة مكنٌة ׄ     تشبٌه  ׄ       كناٌةׄ  

 فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش  أعٍٛة لصش  ٚع١ٍزٗ : -15

 استخدام إنما ׄ       التقدٌم والتأخٌر ׄ    النفً وإالستثناء ׄ    تعرٌؾ المبتدأ والخبر ׄ  

 ِٓ عّبد أعٍٛة اٌشبػش وّب ٠جذٚ ِٓ األث١بد : – 16

 تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاء - ׄ       كثرة المحسنات البدٌعٌة - ׄ  

 الثانٌة والثالثة - ׄ       المباشرة والخطابٌة والتقرٌر. - ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2447ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد اظغػ ػٍٝ اٌشاثػ    ) 

 (2) 

ٗا    ز ـــــــــــش ثذــــــــــــبج  ـــــــــــٛس  ال ٠ ظف  ـــــــــــتا اٌج  ـــــــــــٓ ٠ طٍِ  ِ 

  
ـــــــــ ِش.  ــــــــٗ اٌظَف ـــــــــذ ٜ ٌ ــــــــذ ٠ِٙ ــــــــِت اٌذــــــــكَّ ل  ٚ غبٌا

 
ــــــــِٛة ثٙــــــــب   ـــــــــفٝ  اٌمٍ ــــــــش  ر شــ ج  ــــــــذ ٜ ػا ــــــــٟ اٌِٙ  ٚف

  
١َّٗ اٌَشجـــــــــــ ِش.  ّا عــــــــــ  ٚ ــــــــــِش ػــــــــــٓ  عا  وبٌغ ١ــــــــــشا ٠ٕ 

 
ب ٘اٍٙا ــــــــــــــب ج ـــــــــــــبٌزَمٜٛ و  ــــــــــــــٍُ ث ـــــــــــــ١ظ  ِرٚ اٌؼا ٌٚ 

  
ــــــــــِش.  ـــ ـــــــــٗ ث ص  ـــــــــب ٌ ِ ٝ  ّ ــــــــــ  ٚال اٌج صــــــــــ١ِش وأػـ

 
 رخ١ش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِٓ ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبدخ :  -

 اٌج١ذ األٚي.ِشادف وٍّخ"  اٌجٛس " فٟ  -1

ٌْؾׄ     الظلم  - ׄ   مׄ     الَح ٌْ  كل ما سبق  - ׄ     الَض

https://dardery.site/archives/2447


  

 

النصوص األدبيتتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 14

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ِعبد وٍّخ  " رشفٝ "فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ. -2

 اإللحاد  - ׄ     تسقمׄ      تقوىׄ     تبرأׄ  

 جّغ " وٍّخ " اٌج صـ١ِش ":فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش : -3

 البصٌرات  -ׄ     البصائر  -ׄ      األبصارׄ      البصراء  - ׄ  

 اٌصٛسح اٌج١ب١ٔخ فٟ لٌٛٗ:" ر شـــف ٝ اٌمٍِٛة ثٙب  "فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ:ٔٛع  -4

 مجاز مرسل ׄ     تشبٌه ׄ    استعارة مكنٌة ׄ    استعارة تصرحٌة ׄ  

 ٔٛع اٌّذغٓ اٌجذ٠ؼٟ فٟ اٌج١ذ األٚي -5

 مراعاة نظٌر ׄ     تصرٌع ׄ      طباق    ׄ     مقابلة       ׄ  

 اٌج١ذ اٌضبٌش:ث١ٓ لٌٛٗ: " اٌجص١ش" ٚ " ِب ٌٗ ثصش" فٟ  -6

 مراعاة مظٌر ׄ     جناس  ׄ     ترادؾ ׄ     طباق ׄ  

٘اٍاٙب " فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش: - -7 جـب ـٍُ ثبٌزَمٜٛ و   ٔٛع اٌزشج١ٗ فٟ لٌٛٗ " ١ٌٚظ  ِرٚ اٌؼا

 ضمنً ׄ     تمثٌلً ׄ      منفً ׄ      بلٌػ ׄ  

 فٟ اٌج١ذ األٚي  إ٠جبص ثذزف: - 8

 الخبر ׄ     المبتدأ ׄ     المفعول ׄ     الفاعل ׄ  

 اٌغشض ِٓ اٌخجش فٟ  اٌج١ذ اٌضبٟٔ: - -9

 السخرٌة ׄ     إظهار الحزن ׄ     النصح ׄ     التعجب ׄ  

١َّٗ اٌَشجـ ِش " أعٍٛة لصش ثزمذ٠ُ : - -11 ّا ع  ٚ ِش ػٓ  عا  " وبٌغ ١شا ٠ٕ 

 المفعول ׄ    الجار والمجرور ׄ      الخبر ׄ     المبتدأ ׄ  

 اٌظَفـ ِش " فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ:اٌٍْٛ اٌج١بٟٔ فٟ لٌٛٗ:"  ٠ِٙـذ ٜ ٌٗ   -11

 استعارة تصرٌحٌة  ׄ   استعارة مكنٌة  ׄ      تشبٌه ׄ     كناٌة ׄ  

 فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ  أعٍٛة لصش  ٚع١ٍزٗ : -12

 استخدام إنما ׄ    التقدٌم والتأخٌر ׄ    النفً وإالستثناء ׄ    تعرٌؾ المبتدأ والخبر ׄ  

 



  

 

النصوص األدبيتتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 15

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 اٌضبٟٔ  ثّب لجٍٗ :ػاللخ لٌٛٗ:  " ال ٠ظفش ثذبجزٗ "  فٟ اٌج١ذ  -13

 نتٌجة .ׄ      تفصٌلׄ     تعلٌل ׄ     توضٌح    - ׄ  

 رٕى١ش وٍّخ " ػجش "  فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ  أفبد : -14

 القلة .ׄ     الكثرة ׄ     التهوٌل ׄ     التعظٌم    - ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2447ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد اظغػ ػٍٝ اٌشاثػ    ) 

 (3) 

ب    ـــــــــــــــــــــجٙا شــــــــــــــِذ ٔبفٍـــــــــــــخ  رِٙـــــــــــــذ ٜ ٌصبدا  ٚاٌش 

  
ِس.  ـــــــــــذ  ٛاسِد ٚ اٌَص ــــــــــ ــــــــــٗ اٌ ِٕ ٖ ــــــــــش  ٟ  ٠ِى ــــــــــ  ٚاٌغ 

 
ــــــــــب    ــــــــــٛةا وّ مٍِِ ـــــــــــ١ بح  ٌٍا ـــــــــ ــــــــــٗ د  وِش ف١ ــــــــــزَّ  ٚ اٌ

  
ـــــــــــجاالد    ــــــــــــ١ٟا اٌ ـــــــــــِش.٠ِذ ط   ّ ـــــــــــذ اٌ  إرا ِـــــــــــب ِبر 

 
ــــــــٝ ػــــــــٓ لٍــــــــتا صــــــــبدجٗا    ّ ُِ ٠ جٍِــــــــٛ اٌؼ  ٍــــــــ  ٚاٌؼا

  
ــــــــــــِش.   ّ  وّــــــــــــب ٠ِجٍــــــــــــٟ عـــــــــــــٛاد  اٌظ ٍّــــــــــــخا اٌم 

 
 رخ١ش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِٓ ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبدخ :  -

 ِشادف وٍّخ"  اٌششذ " فٟ اٌج١ذ األٚي. -1

 اإلعٌاء.  -ׄ      التشاؼلׄ     المرض   -ׄ     اللهو  - ׄ  

 ِشادف وٍّخ"  ٔبفٍخ " فٟ اٌج١ذ األٚي. -2

 ـ تطلعاتً.ׄ      ـ صؽريׄ     ـ حبًׄ     أشواقًׄ  

 ِعبد وٍّخ  " اٌغٟ "فٟ اٌج١ذ األٚي. -3

 التعلل .ׄ     الفراغׄ     التلهً ׄ     التشاؼل  - ׄ  

 جّغ " وٍّخ " اٌزوش  ":فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ : -4

 مٌافً       - ׄ     منائؾ ׄ      موانؾׄ     مناؾ   - ׄ  

ِس "فٟ اٌج١ذ األٚي: -5 ٛاسِد ٚ اٌَصـذ  ٖ ِٕٗ اٌ ٟ  ٠ِىش   ٔٛع اٌصٛسح اٌج١ب١ٔخ فٟ لٌٛٗ:" ٚاٌغ 

 مجاز مرسل ׄ     تشبٌه ׄ    استعارة مكنٌة ׄ    استعارة تصرحٌة ׄ  

 ٔٛع اٌّذغٓ اٌجذ٠ؼٟ فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ -6

 مراعاة نظٌر ׄ     تصرٌع ׄ      طباق ׄ     مقابلة ׄ  
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النصوص األدبيتتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 16

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ّخ" اٌٛسد" ٚ " اٌصذس" فٟ اٌج١ذ األٚي:ث١ٓ وٍ -7

 مراعاة مظٌر ׄ     جناس  ׄ     ترادؾ ׄ     طباق ׄ  

 ٔٛع اٌزشج١ٗ فٟ لٌٛٗ " ٚاٌزوش ٔبفٍخ" فٟ اٌج١ذ األٚي: - -8

 ضمنً ׄ     تمثٌلً ׄ     مجمل ׄ      بلٌػ ׄ  

 ٔٛع األعٍٛة فٟ األث١بد: - -9

 خبري لفظا إنشائً معنى ׄ     إنشائً ׄ       خبري  ׄ  

 فٟ اٌج١ذ األٚي  إ٠جبص ثذزف: - 11

 الخبر ׄ    المبتدأ ׄ     المفعول ׄ       الفاعل ׄ  

ِش" أعٍٛة لصش ثزمذ٠ُ : - -11  ّ  " وّب ٠ِجٍٟ عـٛاد  اٌظ ٍّخا اٌم 

 المفعول ׄ    الفاعل ׄ     الخبر ׄ       المبتدأ ׄ  

 اإلغٕبة فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ ٔٛػٗ إغٕبة ثــــ  - 12

 التعلٌل  ׄ    االعتراض ׄ     جمال التفصٌل بعد اإل ׄ     التكرار  ׄ  

 اٌٍْٛ اٌج١بٟٔ فٟ لٌٛٗ:"  اٌؼّٝ" فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش:  -13

 استعارة تصرٌحٌة  ׄ    استعارة مكنٌة  ׄ    تشبٌه ׄ     كناٌة ׄ  

 فٟ لٌٛٗ: " ٠ذ١ٟ اٌجالد " ِجبص ِشعً ػاللزٗ : :  -14

 الحالٌة ׄ      المحلٌة ׄ     الكلٌة ׄ     الجزئٌة ׄ  

 اٌضبٟٔ  أعٍٛة لصش  ٚع١ٍزٗ :فٟ اٌج١ذ  -15

 استخدام إنما ׄ    التقدٌم والتأخٌر ׄ    النفً وإالستثناء ׄ    تعرٌؾ المبتدأ والخبر ׄ  

 رٕى١ش وٍّخ " د١بح"  فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ  أفبد : -16

 القلة .ׄ     الكثرة ׄ      التهوٌلׄ     التعظٌم    - ׄ  

 ٠ٕزّٟ إٌص إٌٝ شؼش : – 17

 المدح ׄ     الوصؾ ׄ     الوعظ واإلرشاد ׄ     الحكمة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2447ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد اظغػ ػٍٝ اٌشاثػ    ) 

https://dardery.site/archives/2447


  

 

النصوص األدبيتتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 17

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 نصوص حرة على الشعر فً العصر األموي

(1) 

                ٌقول جمٌل بثٌنة: 

ـــــــــــــــذِ  -1 ْ  اٌشـــــــــــــــجبةا جذ٠  أال ١ٌـــــــــــــــذ  س٠ؼـــــــــــــــب

  
، ٠ؼــــــــــــِٛد.   ٓ  ٚد٘ــــــــــــشاً رــــــــــــٌٛٝ ، ٠ــــــــــــب ثضــــــــــــ١

 
2-  ُِ ، ٚأٔــــــــــــز ِْ ـــــــــــب ٔىــــــــــــٛ  فٕجمــــــــــــٝ وّــــــــــــب وٕـه

  
ـــــــــــــــــِذ.  ٓ  ص١٘ ـــــــــــــــــز١ٌ ـــــــــــــــــت  ٚإر ِـــــــــــــــــب رج  لش٠

 
3-   ٓ  خ١ٍٍــــــــٟ، ِــــــــب أٌمــــــــٝ ِــــــــٓ اٌٛجــــــــذا ثــــــــبغ

  
، اٌغـــــــــذاح  ، شـــــــــ١ِٙذ.     ٟ  ٚدِؼـــــــــٟ ثّـــــــــب أخفـــــــــ

 
4- ٟ ـــــــــبرٍا ـــــــــخ ِ ل ـــــــــب ثض١ٕ ـــــــــٟ ٠ ـــــــــب ث ـــــــــِذ: ِ  إرا لٍ

  
، ٠ٚض٠ــــــــــــِذ.ِـــــــــــٓ   ، لبٌـــــــــــذ: صبثـــــــــــذ   اٌذـــــــــــته

 
ٗا  -5 ٞه ثؼـــــــط  ػمٍـــــــٟ أػـــــــش  ثـــــــ ـــــــِذ: سد  ٚإْ لٍ

  
ـــــــــــــــذ .  ـــــــــــــــه  ثؼ١ : ران  ِٕ ـــــــــــــــذ  ـــــــــــــــذ  ٚلبٌ  رٌٛه

 
 فــــــــــال أٔــــــــــب ِــــــــــشدٚد  ثّــــــــــب جئــــــــــِذ غبٌجــــــــــبً  -6

  
 ٚال دجٙـــــــــــــــــــب ف١ّـــــــــــــــــــب ٠ج١ـــــــــــــــــــِذ ٠ج١ـــــــــــــــــــِذ. 

 
ػــــــــــــذ٘ب -7  ٚ   ٞ ــــــــــــِذ ِػّــــــــــــشٞ ثبٔزظــــــــــــبس  ٚأف١ٕ

  
ــــــــــــذ.  ــــــــــــذ٘ش  ٚ٘ــــــــــــٛ جذ٠  ٚأث١ٍــــــــــــِذ ف١ٙــــــــــــب اٌ

 
 ِٕٙــــــــب ١ٌٚــــــــذاً، فٍــــــــُ ٠ــــــــضي  ػٍمــــــــِذ اٌٙــــــــٜٛ  -8

  
ـــــــــــــِذ.  ـــــــــــــٗ ٠ٚض٠ ـــــــــــــٟ دج َا ٠ّٕ ـــــــــــــٛ ـــــــــــــٝ ا١ٌ  إٌ

 
 رخ١ش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِٓ ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبدخ :  -

 ِشادف وٍّخ"  س٠ؼبْ " فٟ اٌج١ذ األٚي. -1

 نشاطه.  -ׄ      جمالهׄ     أخره   -ׄ     أوله  -ׄ  

 ِشادف وٍّخ"  رٌٛٝ " فٟ اٌج١ذ األٚي. -2

 ـ عاد.ׄ      ـ مضى ׄ     ـ جرىׄ      حكمׄ  

 ِعبد وٍّخ  " ص١٘ذ "فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ. -3

 ـ حقٌر.ׄ       ـ ضعٌؾׄ     ـ رخٌصׄ      قلٌلׄ  

 جّغ " وٍّخ " اٌذ٘ش  ":فٟ اٌج١ذ اٌغبثغ : -4

 كل ما سبق ׄ       ُدهورׄ     أَْدُهر ׄ     أَْدهار   -ׄ  

 األٚي: ٔٛع اٌصٛسح اٌج١ب١ٔخ فٟ لٌٛٗ:" د٘ش رٌٛٝ .. ثؼٛد"فٟ اٌج١ذ -5

 مجاز مرسلׄ     تشبٌهׄ    استعارة مكنٌةׄ    استعارة تصرحٌةׄ  



  

 

النصوص األدبيتتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 18

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

، ٠ؼِٛد"فٟ اٌج١ذ األٚي -6  ٓ  ٔٛع اٌّذغٓ اٌجذ٠ؼٟ فٟ لٌٛٗ " ٚد٘شاً رٌٛٝ ، ٠ب ثض١

 مراعاة نظٌرׄ     تصرٌعׄ      طباقׄ     مقابلةׄ  

 ث١ٓ وٍّخ" جذ٠ذ" ٚ " ٠ؼٛد" فٟ اٌج١ذ األٚي: -7

 تصرٌع ׄ     جناس ׄ     ترادؾׄ      طباقׄ  

ْ  اٌشجبةا جذ٠ِذ" : - -8  ٔٛع األعٍٛة فٟ لٌٛٗ" أال ١ٌذ  س٠ؼب

 تمنً ׄ     استفهام ׄ      نهً ׄ       أمر ׄ  

، ٠ٚض٠ِذ"  فٟ اٌج١ذ اٌشاثغ  إ٠جبص ثذزف: - 9  فٟ لٌٛٗ : " لبٌذ: صبثذ 

 الخبرׄ     المبتدأׄ     المفعولׄ      الفاعلׄ  

 ِٕه  ثؼ١ذ " أعٍٛة لصش ثزمذ٠ُ : لٌٛٗ فٟ اٌج١ذ اٌخبِظ:" ران   -11

 المفعولׄ    الجار والمجرور ׄ     الخبرׄ      المبتدأׄ  

 اإلغٕبة فٟ اٌج١ذ اٌضبِٓ  ٔٛػٗ إغٕبة ثــــ  - 11

 التعلٌل ׄ     الترادؾ ׄ    التفصٌل بعد اإلجمال ׄ     التكرار ׄ  

 اٌضبِٓ:اٌٍْٛ اٌج١بٟٔ فٟ لٌٛٗ:"  ػٍمِذ اٌٜٙٛ ِٕٙب ١ٌٚذاً " فٟ اٌج١ذ   -12

 استعارة تصرٌحٌة ׄ     مجاز مرسل ׄ     تشبٌه ׄ    كناٌة  ׄ  

: ران  ِٕه  ثؼ١ذ " فٟ اٌج١ذ اٌخبِظ  ثّب لجٍٗ : -13  ػاللخ لٌٛٗ :" رٌٛهذ  ٚلبٌذ 

 توضٌح ׄ     نتٌجة ׄ      تفصٌل ׄ     تعلٌل ׄ  

 ٠ٕزّٟ إٌص إٌٝ شؼش : – 14

 المدحׄ     الوصؾׄ      الؽزل ׄ     الحكمةׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4545ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد اظغػ ػٍٝ اٌشاثػ    ) 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/4545


  

 

النصوص األدبيتتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 19

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (2) 

        ٌقول جرٌر فً مدح الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز 
ــــــــــــشٍ  -1 ـــــــــــٝ ل ش٠ ـــــــــــه  ػٍ ِٕ ًِ  ٠ؼـــــــــــِٛد اٌف عـــــــــــ

  
ة  اٌَشـــــــــــــــــذادا.      ٚرِفــــــــــــشاِط ػـــــــــــــُٕٙ اٌِىــــــــــــش 

 
ُِ ثشفـــــــــــــــــــكٍ  -2 ـــــــــــــــزٙ   ٚلـــــــــــــــذ إَِٔـــــــــــــــذ  ٚدش 

  
ــــــــــــــبدا.  ـــــــــــــه  أْ رِص  ـــــــــــــبط  ٚدِش ـــــــــــــٝ إٌ  ٠ٚؼ١

 
ــــــــــٝ -3 ـــــــــٓ ٌ ١ٍـ  ـــــــــِش ث  ّ ـــــــــب ِػ ـــــــــٝ اٌّجـــــــــذ  ٠  ٚر ج ٕا

  
ـــــــــــــ بدا.    ً  اٌغــــــــــــٕخ  اٌِجـــّ ــــــــــــ ــــــــــــٝ اٌّّذا  ٚرىفا

 
ـــــــــــــــــــٝ -4 ـــ ــــــــــــــــــذاً ١ٌشظ  ــــــــــــــــــذِػٛ هللا  ِجزٙ  ٚر

  
ــــــــــــــه    ــــــــــــــٝ سػ١زٍ ــــــــــــــزوِش ف ـــــــــــــــبدا. ٚر  اٌّؼ ــــــــ

 
 ِٚــــــــب وؼــــــــِت ثــــــــٓ ِبِــــــــخ  ٚاثــــــــٓ ِعؼـــــــــذ ٜ -5

  
ــــــــــــٛادا.  ـــــــــــب ػّـــــــــــِش اٌجــــــ ـــــــــــه ٠ ـــــــــــأجٛد  ِٕ  ث

 
د  صـــــــــــــبٌخ  األخـــــــــــــالقا إٔــــــــــــــــــــــٝ -6 َٛ  رؼ ـــــــــــــ

  
َِ ِـــــــــب اعزؼ ـــــــــــــــبدا .     سأ٠ـــــــــِذ اٌّـــــــــشء  ٠ٍـــــــــض

 
 رخ١ش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِٓ ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبدخ :  -

 فٟ اٌج١ذ األٚي. : ِشادف وٍّخ "  ٠ؼٛد " - 1

 ٌقتربׄ     ٌرجعׄ      ٌدورׄ      ٌزورׄ  

 ِشادف وٍّخ  " ٚدشزُٙ "فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ. -2

 ؼربتهمׄ     خوفهمׄ     ذلهمׄ      قبحهم ـ ـׄ  

 ٔٛع اٌّذغٓ اٌجذ٠ؼٟ فٟ اٌج١ذ األٚي -3

 مراعاة نظٌرׄ    تصرٌعׄ      طباقׄ      جناسׄ  

َِ ِب اعزؼ ــــــبدا " ثّب لجٍٗ:  – 4  ػاللخ لٌٛٗ فٟ اٌج١ذ األخ١ش  : " إٟٔ سأ٠ِذ اٌّشء  ٠ٍض

 تفصٌلׄ    توضٌحׄ      تعلٌلׄ      نتٌجةׄ  

 ٔٛع اٌصٛسح اٌج١ب١ٔخ فٟ لٌٛٗ:" ٚر ج ٕٝا اٌّجذ  "فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش: -5

 مجاز مرسلׄ     تشبٌهׄ    استعارة مكنٌةׄ    استعارة تصرحٌةׄ  

 ث١ٓ وٍّخ" أجٛد " ٚ " اٌجٛاد " فٟ اٌج١ذ اٌخبِظ:  -6

 مراعاة نظٌرׄ     جناس ׄ               ترادؾׄ     طباقׄ  

ة  اٌَشــــذادا " أعٍٛة لصش ثزمذ٠ُ : -7  " ٚرِفشاِط ػُٕٙ اٌِىش 

 الجار والمجرورׄ    الفاعلׄ        الخبرׄ     المبتدأׄ  

د  صب  -8 َٛ  ٌخ  األخالقا "  فٟ اٌج١ذ اٌغبدط :اٌغشض ِٓ األِش فٟ لٌٛٗ:" رؼ 

 االلتماس ׄ     النصحׄ        التحذٌرׄ     اللومׄ  



  

 

النصوص األدبيتتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 20

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

ًِ ِٕه  ػٍٝ ل ش٠ـٍش" فٟ اٌج١ذ األٚي:   -9  اٌٍْٛ اٌج١بٟٔ فٟ لٌٛٗ: "٠ؼِٛد اٌف ع

 مجاز مرسلׄ     تشبٌهׄ      استعارة مكنٌةׄ    كناٌةׄ  

 جبءد وٍّخ : ) اٌّشء (  فٟ اٌج١ذ األخ١ش ِؼشفخ ٌٍـــذالٌخ ػٍٝ :   -11

 التعظٌم.ׄ        العموم والشمول ׄ        التحقٌر ׄ      القلةׄ   

 اٌغشض اٌشؼشٞ فٟ ٘زٖ األث١بد -11

 الهجاءׄ     الرثاءׄ       المدحׄ            الفخرׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4547ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد اظغػ ػٍٝ اٌشاثػ    ) 

 (3) 

 ٠مٛي ل١ظ ثٓ اٌٍّٛح:

ْ  ثـــــــٟ -1 س ـــــــش   ِ ـــــــشةا اٌم طـــــــب إار  ـــــــٝ عا ـــــــى ِٛد إٌا  ش 

  
ـــــــــــــــذ٠ِش.     ـــــــــــــــبءا ج  ضٍـــــــــــــــٟ ثابٌجِى ِا  ٚ ـــــــــــــــِذ   ف مٍِ

 
ــــــــِٗ  -2 ٕبد  ــــــــٍش ج  ؼ١ ِِ ــــــــٓ  ِا ــــــــً   ٘ ــــــــشة  اٌم طــــــــب   أ عا

  
٠ــــــــــِذ أ غ١ــــــــــِش.   ٛ  ٘ ـــــــــذ  ــــــــــٓ لـ   ِ ــــــــــٝ  ـــــــــٟ إٌا  ٌ ؼ ٍـه

 
ــــــــــخٍ  -3 ٓا أ ساو  ــــــــــٛقا ِغصــــــــــ ــــــــــٓ ف  ِا  ٟ ثٕٕ   ٚ  ف جــــــــــب

  
ـــــــــــــــــِش.    ؼ١ ِِ غـــــــــــــــــز ؼ١ِش  ِِ ـــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــب ٠  أ ال ِوٍٕ 

 
ٙـــــــــــــــب -4 ٕبد  ـــــــــــــــشن  ج  ـــــــــــــــُ رِؼا ـــــــــــــــبٍح ٌ  ٞ  ل ط أ   ٚ 

  
ٕـــــــــــــــبِح و غـــــــــــــــ١ِش.  اٌج   ٚ ـــــــــــــــذ ثاِعـــــــــــــــش    ف ؼبش 

 
إااله  -5 دهٞ ساعـــــــــــــــبٌ خً  ٚ  ٘ ـــــــــــــــزا ٠ِـــــــــــــــؤ  ـــــــــــــــٓ   ّ  ف 

  
ـــــــــــــــــــــــىِٛس.  ـــــــــــــــــــــــَت ش  ذا ِّ َْ اٌ ِٖ إا  ف أ شـــــــــــــــــــــــِىش 

 
رٟ ث ؼــــــــــذ  ِوشث زــــــــــٟ -6  ٛ ـــــــــج ا أ شــــــــــىٛ ص  ـــــــــٝ هللا   إٌا

  
ــــــــــــٛسِ     َٓ فِز ــــــــــــ ٙا ــــــــــــب ثا ــــــــــــٛلٟ ِ ِْ ش  ــــــــــــشا ١ٔ  ٚ 

 
 رخ١ش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِٓ ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبدخ :  -

ذ٠ِش " فٟ اٌج١ذ األٚي. -1  ِشادف وٍّخ  "  ج 

 خلٌقׄ     شدٌدׄ      حرٌصׄ      متمكنׄ  

 .اٌغبدطِعبد وٍّخ  " فزٛس "فٟ اٌج١ذ  -2

 تخطٌطׄ      قوةׄ     اهتمام ׄ      إسراعׄ  

 ٔٛع اٌّذغٓ اٌجذ٠ؼٟ فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش -3

 األول والثانًׄ         تصرٌعׄ     طباقׄ      جناسׄ  

https://dardery.site/archives/4547


  

 

النصوص األدبيتتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 21

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 : اٌضبٟٔاٌغشض ِٓ االعزفٙبَ فٟ اٌج١ذ  – 4

 االستنكارׄ     التمنًׄ     الحثׄ      النصح

ِٗ "فٟ اٌج١ذ  -ٔٛع اٌصٛسح اٌج١ب١ٔخ فٟ لٌٛٗ:"  -5 ٕبد  ؼ١ٍش ج  ِِ  ٓ ِا  ً ٘ شة  اٌم طب   :اٌضبٟٔأ عا

 مجاز مرسلׄ     تشبٌهׄ    استعارة مكنٌةׄ    استعارة تصرٌحٌةׄ  

 ث١ٓ وٍّخ" جٕبدٗ " ٚ " أغ١ش " فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ:  -6

 مراعاة نظٌرׄ     س جناׄ               ترادؾׄ      طباقׄ  

٠ِذ أ غ١ِش "فٟ اٌج١ذ   -7  ٛ  ٘ ٓ ل ذ   ِ  ٝ  أعٍٛة لصش ثزمذ٠ُ : اٌضبٟٔلٌٛٗ " ٌ ؼ ٍٟه إٌا

 الجار والمجرورׄ     الفاعلׄ      الخبرׄ      المبتدأׄ  

 فٟ اٌج١ذ األٚي إغٕبة ٚع١ٍزٗ :  -8

 الجملة االعتراضٌة ׄ    عطؾ الخاص على العامׄ      التفصٌل بعد إجمالׄ    الترادؾׄ  

ىِٛس.( ثّب لجٍٗ فٟ اٌج١ذ اٌخبِظ:   -9 َت ش  ذا ِّ َْ اٌ ِٖ إا  ػاللخ )ف أ شِىش 

 تفصٌلׄ     توضٌح ׄ               نتٌجة ׄ      تعلٌل ׄ  

ؼ١ٍش(  فٟ اٌج١ذ   -11 ِِ  ٔىشح ٌٍـــذالٌخ ػٍٝ :  اٌضبٟٔجبءد وٍّخ : )

 التعظٌم.ׄ         العموم والشمول ׄ      التحقٌر ׄ       التهوٌلׄ   

 اٌغشض اٌشؼشٞ فٟ ٘زٖ األث١بد -11

 الؽزلׄ           الرثاءׄ     المدحׄ                  الفخرׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4555ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد اظغػ ػٍٝ اٌشاثػ    ) 

 

 

 

https://dardery.site/archives/4555


  

 

النصوص األدبيتتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 22

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

(4) 

 ٠مٛي لطشٞ ثٓ اٌفجبءح:

ــــــــــــؼبػبً  -1 د ش  ــــــــــــبس  ــــــــــــذ غ ل   ٚ ــــــــــــب  ــــــــــــِٛي ٌٙ   أ ل

  
ـــــــــــٓ رِشاػـــــــــــٟ.     ـــــــــــه  ٌ  ٠ذ   ٚ ٓ  األ ثطـــــــــــبيا  ـــــــــــ  ِا

 
2-  ٍَ ــــــــــــــٛ ــــــــــــــبء  ٠  ذا ث م ــــــــــــــأٌ  ــــــــــــــٛ ع  ــــــــــــــها ٌ  َ  ف ئٔا

  
ًا اٌـَـــــــــزٞ ٌ ــــــــــها ٌ ــــــــــُ رِطــــــــــبػٟ.  ــــــــــ ٍــــــــــٝ األ ج   ػ 

 
ـــــــــــٛدا  -3  ّ جـــــــــــبيا اٌ  ِ ـــــــــــجشاً فـــــــــــٟ  ـــــــــــجشاً ف ص   ص 

  
ِّغــــــــــــــــز طبعا.    ًِ اٌِخٍــــــــــــــــٛدا ثا ــــــــــــــــب ٔ ١ــــــــــــــــ  فّ 

 
ــــــــــــــــض   -4 ــــــــــــــــٛةا ػا ــــــــــــــــبءا ثاض  ــــــــــــــــِٛة اٌج م ال ص   ٚ 

  
ٕـــــــــــغا ا١ٌِـــــــــــشاِع.  خـــــــــــٟ اٌخ 

ـــــــــــٓ أ   ف ١ِطـــــــــــٜٛ ػ 

 
5-   ٟ ـــــــــــــ ًَّ د  ـــــــــــــخِ ِوـــــــــــــ ـــــــــــــٛدا غب٠   ّ ًِ اٌ ـــــــــــــج١  ع 

  
ًا األ سضا داػـــــــــــــــــــــٟ.  ـــــــــــــــــــــ  ٘ ــــــــــــــــــــِٗ ألا ١ـ   ف ذاػا

 
6- َ ــــــــــــــــش   ٙ٠  ٚ ــــــــــــــــٓ ال ٠ِؼز ــــــــــــــــج ػ ٠ غــــــــــــــــأَ    ِ  ٚ 

  
ـــــــــــــــبعا     ماط ـــــــــــــــٝ أا ِْ إٌا ـــــــــــــــٛ ٕ  ّ ِٗ اٌ ـــــــــــــــٍّا رِغ  ٚ 

 
١ــــــــــــــبحٍ  -7 ١ــــــــــــــش  فــــــــــــــٟ د  ــــــــــــــشءا خ   ّ ِــــــــــــــب ٌٍا  ٚ 

  
ـــــــــــــبعا     ز  ّ ـــــــــــــم ػا اٌ ـــــــــــــٓ ع  ِا ـــــــــــــَذ  ـــــــــــــب ِػ  إارا ِ

 
 رخ١ش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِٓ ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبدخ :  -

زبعا " فٟ اٌج١ذ اٌغبثغ. -1  ّ م ػا اٌ  اٌّشاد ثىٍّخ "  ع 

 طالبا للذةׄ     فٌهالخٌر ׄ     جبانا خاضعاׄ     ضعٌفا هزٌالׄ  

 .اٌغبدطِعبد وٍّخ  " ٠ غأَ  "فٟ اٌج١ذ  -2

 ٌمرضׄ     ٌستمتعׄ     ٌتضاٌق ׄ      ٌمل ׄ  

 ٔٛع اٌّذغٓ اٌجذ٠ؼٟ فٟ اٌج١ذ اٌخبِظ -3

 مراعاة نظٌرׄ    تصرٌعׄ      طباقׄ      مقابلةׄ  

 اٌفىشح اٌؼبِخ ٌألث١بد ٟ٘:  – 4

  مواجهة الموتالشجاعة فً ׄ         االستهانة بالموت ׄ  

 حتمٌة الموتׄ        الدعوة إلى الثبات والصبر  ׄ  

ًِ اٌِخٍٛدا "فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش: -5  ٔٛع اٌصٛسح اٌج١ب١ٔخ فٟ لٌٛٗ:" ٔ ١

 مجاز مرسلׄ     تشبٌهׄ   استعارة مكنٌةׄ    استعارة تصرٌحٌةׄ  

 ٔٛع األعٍٛة فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش :  -6

 خبري لفظا إنشائً معنى ׄ    طلبًإنشاء ؼٌر ׄ      إنشاء طلبًׄ    خبريׄ  

 ػاللخ اٌج١ذ اٌضبٟٔ  ثبألٚي:  -7

 تفصٌلׄ     توضٌح ׄ               نتٌجة ׄ      تعلٌل ׄ  



  

 

النصوص األدبيتتايلوس في   
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 جبءد وٍّخ : )٠َٛ(  فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ ٔىشح ٌٍـــذالٌخ ػٍٝ :   -8

  التقلٌل.ׄ          العموم والشمول ׄ      التحقٌر ׄ       التهوٌلׄ   

 ٌج١ذ اٌضبٌش : " فصجشا فٟ ِجبي اٌّٛد صجشا" إ٠جبص ثذزفلٌٛٗ فٟ ا  -9

  الفاعل.ׄ         الفعل ׄ      الخبر ׄ       المبتدأׄ   

ِة اٌج مبءا " إ٠جبص ثذزف  -11  ٔٛع اٌزشج١ٗ فٟ لٌٛٗ  فٟ اٌج١ذ اٌشاثغ : " صٛ 

  تمثٌلً.ׄ          مفصل ׄ      مجمل ׄ       بلٌػׄ   

 ٠فُٙ ِٓ اٌج١ذ األخ١ش :  -11

    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/4558ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد اظغػ ػٍٝ اٌشاثػ    ) 

(5) 

 

 ٠مٛي اٌذغ١ٓ ثٓ ػٍٟ:

ــــــــــه  فــــــــــٟ اٌف غــــــــــبدا  -1 ــــــــــذ غــــــــــبي  ٌِجضِ  أ خــــــــــٟ ل 

  
    . ؼـــــــــــــــــــــبدا  ّ ـــــــــــــــــــــضاِد صاِدن  ٌٍا ـــــــــــــــــــــئظ  اٌ ثا  ٚ 

 
ـــــــــــــُ ر شػـــــــــــــِٗ  -2 ـــــــــــــؤاِد فٍ   ـــــــــــــه  اٌفِ ـــــــــــــجب ف١  ص 

  
ــــــــــــــــــخا   زبث ؼ  ِِ ــــــــــــــــــٝ  ـــــــــــــــــذد  إٌا دا  ٚ.  اٌفـِـــــــــــــــــؤادا

 
١ـــــــــــــِش شـــــــــــــبء د -3 ؼبصـــــــــــــٟ د   ّ رـــــــــــــه  اٌ لبد   ٚ 

  
   . ــــــــــــــــٍاظ  اٌما١ــــــــــــــــبدا ءاً ع  ــــــــــــــــش  ف زــــــــــــــــه  اِا أٌ   ٚ 

 
غ -4  ّ زشدــــــــــــــــبيا ف باعــــــــــــــــ  ٌ م ــــــــــــــــذ ٔٛد٠ــــــــــــــــذ  ٌٍا

  
ٕــــــــــــــــــــــبدٞ.  ِّ ٓا اٌ ــــــــــــــــــــــ َٓ ػ   ّ  ِ ال ر ز صــــــــــــــــــــــب  ٚ 

 
ــــــــــــز٠شٍ  -5 ــــــــــــٓ ٔ  ِا ــــــــــــه   أعا شــــــــــــ١ِت س   ِ فــــــــــــبن    و 

  
 . ـــــــــــــــــٛادا ْ  اٌغ  ــــــــــــــــٛ ِٔـــــــــــــــــِٗ ٌـ  ــــــــــــــــت  ٌٛ  غبٌـ   ٚ 

 
 رخ١ش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِٓ ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبدخ :  -

 ِشادف وٍّخ "  ٌجضه " فٟ اٌج١ذ األٚي. -1

 وقوعكׄ     انتظاركׄ      إقامتكׄ      وقوفكׄ  

 ِعبد وٍّخ  " عٍظ "فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش. -2

 صعبׄ      فظׄ     خشن ׄ      سهلׄ  

 ٔٛع اٌّذغٓ اٌجذ٠ؼٟ فٟ اٌج١ذ األٚي -3

 مراعاة نظٌرׄ            تصرٌعׄ     طباقׄ      مقابلةׄ  
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النصوص األدبيتتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 24

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

د "فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش: -4 ١ِش شبء  ؼبصٟ د   ّ ره  اٌ لبد   ٚ  ٔٛع اٌصٛسح اٌج١ب١ٔخ فٟ لٌٛٗ:" 

 مجاز مرسلׄ     تشبٌهׄ            استعارة مكنٌةׄ    استعارة تصرٌحٌةׄ  

زشدبيا " إ٠جبص ثذزف اٌشاثغلٌٛٗ فٟ اٌج١ذ   -5  : " ٌ م ذ ٔٛد٠ذ  ٌٍا

  الفاعل.ׄ              الفعل ׄ      الخبر ׄ        المبتدأׄ   

جب ف١ه  اٌفِؤاِد "فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ أعٍٛة لصش ثزمذ٠ُ :  -6  لٌٛٗ " ص 

 الجار والمجرورׄ    الفاعلׄ       الخبرׄ             المبتدأׄ  

 ٔٛع األعٍٛة فٟ األٚي :  -7

 تمنً ׄ      نهًׄ        أمرׄ      نداءׄ  

ُ  ر شػِٗ( ثّب لجٍٗ فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ   -8  ػاللخ )فٍ 

 تفصٌلׄ     توضٌح ׄ                 نتٌجة ׄ     تعلٌل ׄ  

(  فٟ اٌج١ذ األٚي  ِؼشفخ  ٌٍـــذالٌخ ػٍٝ :   -9  جبءد وٍّخ : )اٌف غبدا

 التعظٌم.ׄ        العموم والشمول ׄ      التحقٌر ׄ       التقلٌلׄ   

 ٘زٖ األث١بد اٌغشض اٌشؼشٞ فٟ -11

 الهجاءׄ      الرثاءׄ     الوعظׄ              الفخرׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4563ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد اظغػ ػٍٝ اٌشاثػ    ) 
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