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هقبئذ هٞاٍ ٖٓ ػ٤ٕٞ اُؾؼش اُؼشث٢ ٝأعٞد اُؾؼش اُغب٢ِٛ هبُٜب ًجبس اُؾؼشاء اُغب٤٤ِٖٛ ك٢ ٓ٘بعجبد خبفخ  :تعريفها

 . باُؼشة ٝخِذٝٛث٤ٖ ػذح أؿشاك، اعزؾغٜ٘ب  عٔؼٞا ك٤ٜب

 علل: المعلقات من خير شعر العرب بالغة.س:

 ُلقبؽزٜب ٝرق٣ٞشٛب ُج٤ئزْٜ اُلٌش٣خ ٝاُ٘لغ٤خ ٝأؽٞاٍ ٓؼ٤ؾزْٜ.

 س: لماذا سميت المعلقات بهذا االسم؟ 

 ـ ألٜٗب ًزجذ ثٔبء اُزٛت ٝػِوذ ػ٠ِ أعزبس اٌُؼجخ.ٔ

 ػٔٞد اُخ٤ٔخ.  ـ ألٜٗب ًبٗذ ٌٓزٞثخ ٝٓؼِوخ ػ٠ِٕ

 ألٜٗب ُغٞدرٜب رؾجٚ اُغٞاٛش اُز٢ رزض٣ٖ ثٜب اُ٘غبء. -ٖ

 ـ ألٜٗب ًبٗذ رؼِن ثبألرٛبٕ ُشٝػزٜب ٝعٞدرٜب.ٗ

 ٝال ٓبٗغ ٖٓ ع٤ٔغ ا٥ساء ٌُٖٝ اُشأ١ األهشة ُِقٞاة ٛٞ رؼِوٜب ثبألرٛبٕ ُشٝػزٜب ٝعٞدرٜب.

 س : ما عدد المعلقات و من شعراؤها ؟ 

 ُٔؼِوبد عجؼخ ٝ أفؾبثٜب ْٛ : أسعؼ األهٞاٍ رإًذ إٔ ا

 :ُوت ثبُِٔي اُن٤َِ ًٔب ٝسد ك٠ ًزبة ٜٗظ اُجالؿخ  آشؤ اُو٤ظ ثٖ ؽغش ثٖ اُؾبسس اٌُ٘ذٟـ   ٔ

 ّ .  5ٙ٘: ًبٕ أهقشْٛ ػٔشا ، اؽزٜش ثبُـضٍ ٝ اُٜغبء ، ٝ رٞك٠ ع٘خ  هشكخ ثٖ اُؼجذ اُجٌشٟـ  ٕ

ضشْٛ ؽٌٔخ ، اث٘ٚ ًؼت ثٖ ص٤ٛش ٖٓ ؽؼشاء فذس اإلعالّ رٞك٠ : ًبٕ أػلْٜ هٞال ، ٝ اً ص٤ٛش ثٖ أث٠ ع٠ِٔ أُض٠ٗـ ٖ

 ّ 6ٕٙص٤ٛش ع٘خ 

: اُٞؽ٤ذ اُزٟ أعِْ ، ٝ هبٍ اُؾؼش ك٠ اُؼقش اُغب٠ِٛ ٝ اإلعال٠ٓ  ، ؽ٤ش هبٍ : أال ًَ ؽ٢ء ٓب ُج٤ذ ثٖ سث٤ؼخ اُؼبٓشٟ ـ  ٗ

 ٝ ًَ ٗؼ٤ْ ال ٓؾبُخ صائَ               خال هللا ثبهَ 

 عٍٞ هللا ـ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ـ هبئال : " ئال ٗؼ٤ْ اُغ٘خ . كبعزذسى ػ٤ِٚ س     

 ّ .   ٓٓٙ: ًبٕ ٓؾٜٞسا ثبُلخش ، أٓٚ ٠ِ٤ُ ث٘ذ أَُِٜٜ ، رٞك٠ ع٘خ  ػٔشٝ ثٖ ًِضّٞ اُزـِج٠ـ  ٘

 .: اؽزٜش ثأٗٚ أؽذ كشعبٕ اُؼشة ، ٝ أًضش ؽؼشٙ اُـضٍ ٝ اُؾٔبعخ  ػ٘زشح ثٖ ؽذاد اُؼجغ٠ـ  ٙ

 ّ . 8ٓ٘: اؽزٜش ثبُلخش ٝٛٞ ، أهٍٞ اُؾؼشاء ػٔشا ، ٝ رٞك٠ ع٘خ  ا٤ُؾٌشٟاُؾبسس ثٖ ؽِضح ـ  6

 ٝ ثؼل اُ٘وبد ٣ن٤ق ئ٤ُْٜ صالصخ ؽؼشاء ، ْٛ :

 ـ اُ٘بثـخ اُزث٤ب٠ٗ .        ـ األػؾ٠ ) ٤ٕٓٔٞ ه٤ظ ( .            ـ ػج٤ذ األثشؿ .

 ـ امرؤ القٌس : 1

 س بم لقب امرؤ القيس و متى توفى ؟

 ّ . ٘ٙ٘و٤ظ ثأ٤ٓش ؽؼشاء اُؼقش اُغب٠ِٛ ٝ ػشف ثبُِٔي اُن٤َِ ، ٝ رٞك٠ ع٘خ ط : ُوت آشؤ اُ

 س: يعتبره النقاد أمير شعراء العصر الجاهلي؟

ط: ألٗٚ ًبٕ ثبسًػب خبفخ ك٢ اُٞفق كوذ ٝفق ا٤َُِ ٝاُخ٤َ ٝاُق٤ذ. ٝأعبد اُوٍٞ ك٢ اعز٤وبف اُقؾت، ٝثٌبء اُذ٣بس، 

ق اُخ٤َ، ٝك٢ رشه٤ن اُ٘غ٤ت، ٝعٞدح االعزؼبسح، ٝر٣ٞ٘غ اُزؾج٤ٚ، ٣ٝـِت ػ٠ِ ٝرؾج٤ٚ اُ٘غبء ثبُظجبء ٝأُٜب، ٝك٢ ٝف

    ؽؼشٙ اُزؾج٤ٚ ٝاُٞفق

 س: بم يتميز شعره ؟
ط: أعبد اُوٍٞ ك٢ اعز٤وبف اُقؾت، ٝ ثٌبء اُذ٣بس ، ٝرؾج٤ٚ اُ٘غبء ثبُظجبء ٝ أُٜب ، ٝ ك٢ ٝفق اُخ٤َ ، ٝك٢ رشه٤ن 

 . ٣ـِت ػ٠ِ ؽؼشٙ اُزؾج٤ٚ ٝ اُٞفق  ٚ ، ٝاُ٘غ٤ت، ٝ عٞدح االعزؼبسح، ٝر٣ٞ٘غ اُزؾج٤
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 س: ما مطلع معلقته ؟ 
 ط: ئٜٗب أٍٝ ؽؼش ػِن ث٘لٞط اُ٘بط ٝٝعذاْٜٗ ، ٝ ٓطِؼٜب :

 هلب ٗجي ٖٓ رًش١ ؽج٤ت ٝٓ٘ضٍ        ثغوو اُِٟٞ ث٤ٖ اُذخٍٞ كؾَٞٓ

 س: ما الموضوعات التي تدور حولها المعلقة ؟  

 ٝفق أُٜب ٝ اُلشط، ٝٝفق ا٤َُِ ٝ اُق٤ذ ٝ اُجشم ٝ أُطش .ٝٝفق أُؾجٞثخ ،  اُجٌبء ػ٠ِ اُطالٍ ، ٝ

 ـ طرفة بن العبد البكري 2

 س: كيف كانت نشأته ؟ وبم لقب ؟ 

ط: أهقش ؽؼشاء اُغب٤ِٛخ ػٔشا ، ٗؾأ ٣ز٤ٔب ، ٝ ثِؾ ٖٓ اُؾؼش ٓب ُْ ٣جِـٚ اٌُض٤شٕٝ ، ٝ اُؼشة روٍٞ : " أؽؼش اُ٘بط اثٖ 

 ٤َ " كوذ هزَ ؿذسا ٝ ػٔشٙ ُْ ٣زغبٝص اُغبدعخ ٝاُؼؾش٣ٖ اُـالّ اُوزـ"اُؼؾش٣ٖ " ٝ ٣ِوت ث

 س : ماذا قالوا عن طرفة ؟ 

 ط : هبُٞا ػ٘ٚ : أكنَ اُ٘بط ٝ اؽذح ٝ ٠ٛ أُؼِوخ ٝ ٓطِؼٜب : 

ِذ  َٔ ْٜ ٌٍ ثِجْشهَِخ صَ ٤َُْذِ                 ُِخُٞخ أَْهال ِِٛشا ِْ ك٢ هَب ْؽ َٞ ُْ جَبه٢ ا ًَ  رَُُِٞػ 

 دور حولها معلقته ؟ س : ما الموضوعات التى ت

ط : رذٝس ٓؼِوزٚ ؽٍٞ ثٌبء األهالٍ ٝاُزشؽبٍ ، ٝأُؼبٛذ ٝرًش٣برٜب ، ٝٝفق اُؾج٤جخ ٝٝفق اُ٘بهخ ٝاُلخش اُؾخق٠ ، 

 ٝاُؾٌٔخ ٝاُؾٌٟٞ ، ٝسصبء ٗلغٚ . 

 س : بم تتميز معلقته ؟ 

 أسفٜ٘ب ُلظبً ٝػجبسح . ط : رؼذ ٖٓ أعٞد أُؼِوبد ، ٝأًضشٛب ؿش٣جبً ، ٝأؿضسٛب ٓؼ٠٘ ، ٝأدهٜب ٝفلبً ، ٝ

 زهٌر بن أبً سلمى -3

 س: ماذا تعرف عن نسب زهير ونشأته؟ وما أثر بشامة بن الغدير عليه؟ 
ط: ٖٓ هج٤ِخ ٓض٣٘خ ٢ٛٝ كشع ٖٓ "ٓنش"، ٗؾأ ك٢ ث٤ئخ ًِٜب ؽؼش كوذ ًبٕ أثٞٙ ؽبػًشا، ٝخبُٚ ثؾبٓخ ثٖ اُـذ٣ش ؽبػًشا 

ًبٗٞا ٣شعؼٕٞ ئ٤ُٚ ك٢ ٓؼنَ األٓٞس، كؾت ص٤ٛش ٓزخِوًب ثجؼل فلبرٚ، ٝٛٞ أؽذ األؽشاف، ٝاعزلبد ٖٓ ؽٌٔزٚ ٝأدثٚ، ٝ

ًٔب ُضّ ص٤ٛش أٝط ثٖ ؽغش صٝط أٓٚ، ًٝبٕ ؽبػش ٓنش ك٢ صٓبٗٚ، ًٝبٗذ أخزبٙ ؽبػشر٤ٖ، ًٝبٕ ك٢ ٗغِٚ ؽؼشاء ٜٓ٘ٔب 

 أث٘بٙ "ًؼت ٝثغ٤ش" ٝاثٖ ًؼت ًزُي. 

 س: متى توفى زهير؟
 ط: رٞك٠ ص٤ٛش هجَ اُجؼضخ اُ٘ج٣ٞخ.  

 بم تسمى قصائده؟ ولماذا؟ س: 
رغ٠ٔ هقبئذٙ ثبُؾ٤ُٞبد؛ ألٗٚ ًبٕ ٣٘ظْ اُوق٤ذح ك٢ أسثؼخ أؽٜش، ٣ٜٝزثٜب ك٢ أسثؼخ أؽٜش، ٣ٝؼشمٜب ػ٠ِ خٞافٚ ك٢ 

 أسثؼخ أؽٜش، كال ٣ظٜشٛب ئال ثؼذ ؽٍٞ ًبَٓ. 

 س: بم اشتهر زهير؟ وما رأى عمر بن الخطاب في شعره؟ 
 ٍ ػ٘ٚ ػٔش ثٖ اُخطبة: ًبٕ ص٤ٛش ال ٣ٔذػ اُشعَ ئال ثٔب ك٤ٚ.ط: اؽزٜش ثبُؾٌٔخ، ٝأُذػ اُقبدم، هب

 س: ما الموضوعات "األغراض" التي تدور حولها معلقته؟ 
ط: ثذأٛب ثٔوذٓخ ه٤ِِخ ٣٘بع٠ ك٤ٜب اُذ٣بس اُذاسعخ، صْ رًش اُزشؽبٍ، ٝٓذػ اُغ٤ذ٣ٖ اُِز٣ٖ أفِؾب ث٤ٖ ػجظ ٝرث٤بٕ، ٝرّ 

بعٌٜب ٝهجُٜٞب اُذػٞح ئ٠ُ اُقِؼ، صْ خزٜٔب ثٌض٤ش ٖٓ أث٤بد اُؾٌٔخ اُز٢ عجن اُؾشة ٝٓب رؾذصٚ ٖٓ دٓبس، ٝٓذػ ػجظ ُزٔ

 ر٘بُٜٝب، ٝٓطِؼٜب : 

  ّ ٖ أُ ِٓ ِْ  أَ َِّ ٌَ ِْ   أَٝك٠ ِدَٓ٘خٌ َُْ رَ زَضََِّ ُٔ  .ثَِؾٞٓبَِٗخ اُُذّساِط كَبُ

 لبٌد بن ربٌعة -4

 س: ماذا تعرف عن لبيد؟ ولماذا يعد من الشعراء المخضرمين؟ 

اُؾؼشاء أُغ٤ذ٣ٖ، ٝاُلشعبٕ أُؼٔش٣ٖ، ٝاُؾٌٔبء أُؾ٤ٌٖ٘، ٣وبٍ ئٗٚ ػٔش ٓبئخ ٝخًٔغب ٝأسثؼ٤ٖ ع٘خ،  ط: ٖٓ أؽشاف

ػبػ ٓؼظٜٔب ك٢ اُغب٤ِٛخ، ٝهذ أدسى اإلعالّ كأعِْ ٝٛبعش، ٝؽغٖ ئعالٓٚ، ًٝبٕ ٓغ اُٞكٞد اُز٢ أهجِذ ػ٠ِ اُ٘ج٢ ف٠ِ 

 اُؾؼش، ُٝٔب عئَ ػٖ رُي هبٍ: اًزل٤ذ ثجالؿخ اُوشإٓ. وهجر  هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ صْ ػبد ئ٠ُ ثالدٙ، ٝر٘غي ٝؽلع اُوشإٓ ًِٚ

 

 س: للنابغة رأى فيه وهو في صباه. وضحه. 
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 ط: ظٜش ٗجٞؽ ُج٤ذ ٓ٘ز فجبٙ ُٝٔب سآٙ اُ٘بثـخ هبٍ ُٚ: " ٣ب ؿالّ، ئٕ ػ٤٘٤ي ُؼ٤٘ب ؽبػش ". 

 س : كان لبيد ذا محامد فى الجاهلية أكدها اإلسالم . وضحها . 

ٓؾبٓذ ك٢ اُغب٤ِٛخ أًذٛب اإلعالّ، ٓضَ: ؽغٖ أُؼبؽشح، ٝؽغٖ أُلبسهخ، ٝؽلع اُغبس، ٝاُ٘غذح، ٝاُغِذ، ط: ًبٕ ُج٤ذ را 

 ٝاُقجش ػ٠ِ اُ٘ٞائت، ٝاُؼضح ٝأُ٘ؼخ، ًٝبٕ ٣ؾبعت ٗلغٚ ػ٠ِ ٛزٙ األخالم ٣ٝوٍٞ: " ٓب ػبرت اُؾش اٌُش٣ْ ً٘لغٚ ". 

 س : ما مطلع معلقته ؟ 

 ُٓ وب ُٔ َٜبط : ػلِذ اُذ٣بُس ٓؾُِّٜب ك ُٓ ُُٜب كَِشَعب ْٞ  ٜب     ث٠ً٘ٔ رأثََّذ َؿ

 اُؾشػ : ػلذ د٣بس األؽجبة ٝٓؾ٤ذ ٓ٘بصُْٜ اُز٠ ًبٗذ ك٠ ٠٘ٓ ، ٝهذ رٞؽؾذ اُذ٣بس السرؾبٍ هطبٜٗب . 

 س: بم يتميز شعره؟ 

ًٝضشح  ط: ٣ز٤ٔض ؽؼشٙ ٝخبفخ ٓؼِوزٚ ث٘جبُخ اُلخش، ٝعضاُخ األُلبظ، ٝكخبٓخ اُؼجبساد، ٝدهخ أُؼب٢ٗ، ٝؽشف أُوقذ،

  اؽزٔبُٚ ػ٠ِ ػوبئذ اإل٣ٔبٕ، ٝاُؾٌٔخ اُقبدهخ ٝأُٞػظخ اُؾغ٘خ.

 عمر بن كلثوم  -5

ػٔشٝ ثٖ ًِضّٞ ثٖ ٓبُي اُزـ٤ِت ع٤ذ رـِت ٝكبسعٜب ٝؽبػشٛب أُؼشٝف ثٔؼِوزٚ، ٝٛٞ أؽذ كزبى اُؼشة، ٝأٓٚ ٠ِ٤ُ ث٘ذ  

شح أُبٍ، ًٝضشح اإلثَ، ٌُٖٝ ثبُؼضح ٝأُ٘ؼخ، أَُِٜٜ. ًبٕ ٓٞهؼٚ ٝٓٞهغ أعالكٚ ٓذػبح ُِلخش، ػ٠ِ أٗٚ ُْ ٣لخش ثٌض

ٝثبُوٞح ٝاُجغبُخ ك٢ اُؾشة، ٝثٌشّ اُؼ٘قش ٝٓغذ األعالف، كأثٞٙ ًِضّٞ ثٖ ٓبُي أكشط اُؼشة، ٝاؽزٜشد أٓٚ ثبألٗلخ 

 ٝػظْ اُ٘لظ رلبخًشا ثأث٤ٜب. 

 س: بم اشتهر عمرو بن كلثوم؟ ولماذا؟ 

 كزي ثبُِٔي ػٔشٝ ثٖ ٛ٘ذ ك٢ هقشٙ ػ٠ِ ٓشأٟ ٖٓ ؽبؽ٤زٚ. ط: اؽزٜش ثبُلزي، كو٤َ: أكزي ٖٓ ػٔشٝ؛ ألٗٚ 

 س: ما مطلع معلقته؟ وفيم خالف المعلقات؟ 

 ط: رجذأ ٓؼِوزٚ ثٞفق اُخٔش ُْٝ رجذأ ثبُـضٍ أٝ اُجٌبء ػ٠ِ األهالٍ ًجبه٢ أُؼِوبد ٝٓطِؼٜب: 

َْٗذِس٣ ُٛـج٢َّ ثَِقْؾِِ٘ي كبْفجَِؾ٤٘ب          ٝال رُـْجو٢ِ ُخـَٔٞس األ  ٘بأال 

 س: ما رأى ابن قتيبة في معلقته؟

 ط: هبٍ اثٖ هز٤جخ: "٢ٛ ٖٓ ع٤ذ ؽؼش اُؼشة" 

 س: ما الموضوعات التي تدور حولها المعلقة؟ 

 ط: رذٝس أُؼِوخ ؽٍٞ ٝفق اُخٔش، ٝٝفق عبه٤خ اُخٔش، ٝاُلخش ثبُوج٤ِخ ٝأ٣بّ ؽشٝثٜب، ٝاُزٜذ٣ذ ٝاُٞػ٤ذ ُؼٔشٝثٖ ٛ٘ذ. 

 ذا؟ س: بم عرف عمرو بن كلثوم؟ ولما

 ط: ػشف ثؾبػش اُوق٤ذح اُٞاؽذح؛ ألٗٚ ُْ ٣قَ ئ٤ُ٘ب ٖٓ ؽؼشٙ عٟٞ ٓؼِوزٚ ٝثؼل أُوطٞػبد اُقـ٤شح. 

 س: ما موقف عمرو بن كلثوم من الملك عمرو بن هند؟ 

ط: ًبٗذ األؽذاس اُز٢ ػبفشٛب ػٔشٝ رِو٠ ثظالُٜب ػ٠ِ ٗلغٚ، كبُؾشة ث٤ٖ ثٌش ٝرـِت ُْ رنغ أٝصاسٛب، ٝٛٞ صػ٤ْ رـِت 

سعٜب، ٝػ٘ذٓب ٣ِزو٢ هشكب اُ٘ضاع ُِقِؼ صْ ٣لؾَ اُقِؼ ثو٤بدح ػٔشٝ ثٖ ٛ٘ذ اُز١ اٗؾبص ك٢ ؽٌٔٚ ئ٠ُ هج٤ِخ ثٌش ٓٔب ٝكب

أصبس ػٔشٝ ثٖ ًِضّٞ ًٝؾق ػٖ ثطُٞخ ٝأٗلخ ٝػضح ؽ٤ٖ ػبسك اثٖ ٛ٘ذ ُْٝ ٣غزغِْ ُظِٔٚ ثَ ئٗٚ هزِٚ ػ٘ذٓب ؽبٍٝ إٔ 

 ّ ٠ِ٤ُ أّ ػٔشٝ ثٖ ًِضّٞ كبعزـبصذ ثٚ كوزِٚ ث٤ٖ ؽبؽ٤زٚ. أٝػض ئ٠ُ أٓٚ إٔ رغزخذ ػ٘ذٓب٣٘زوـ ٖٓ هذس رـِت 

 س : ما مكانة قصيدته عند العرب ؟ 

، ٝسٝاٛب فـبسْٛ ًٝجبسْٛ  ال ٣ِٕٔٞ سٝا٣زٜب ٜب اُؼشة ، ٝػظٔزٜب ث٘ٞ رـِتِزؾذ ػٔشٝ أُؼِوخ ك٠ عٞم ػٌبظ كأعط : أٗ

 ٍ ك٤ْٜ اُؾبػش : ، ٝال ٣غإٔٓٞ هقزٜب ؽز٠ ه٤َ ئٜٗٔب أُٜزْٜ ػٖ اُؼَٔ ٝاٌُلبػ كوب

 أ٠ُٜ ث٢٘ رـِت ػٖ ًَ ٌٓشٓخ      هق٤ذح هبُٜب ػٔشٝ ثٖ ًِضّٞ

 ٖٝٓ هق٤ذح ػٔشٝ : 

ْشَى ا٤َُو٤َِْ٘ــب ِْٗظـْشَٗب َُٗخجـ  أَ َٝ َْ َػ٤ََِْ٘ـب...  ْ٘ـٍذ كاَلَ رَْؼَغـ ِٛ  أَثَب 

 ِٝ شاً هَْذ ُس ْٔ َّٖ ُؽ ُٛ ُْٗقـِذُس َٝ ا٣َبِد ث٤ِْنـبً...  ِسُد اُـشَّ ْٞ  ٣َْ٘ـبثِأََّٗب ُٗـ

ْٕ َِٗذ٣َْ٘ـب َٜب أَ َِِي ك٤ِ َٔ ... َػَق٤َْ٘ـب اُ ٍٍ ا َٞ ٍّ ََُ٘ـب ُؿـشٍّ ِهــ ب أ٣َّـَ َٝ 

 س: بم تميزت المعلقة؟

ط: هجغ ػٔشٝ ثٖ ًِضّٞ ٓؼِوزٚ ثطبثغ اُلخش ٝاُؾٔبعخ، ًٝبٕ ُزُي رأص٤ش ك٢ أُلبظٚ كغبءد عِٜخ ٝامؾخ عضُخ ه٣ٞخ، أٓب 

 بعخ ًٝزُي أُٞع٤و٠. أخ٤ِزٚ كٌبٗذ ٓالئٔخ ُؼبهلخ اُلخش ٝاُؾٔ
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 س: ما أسباب حرب البسوس؟ 

ط: ؽشة اُجغٞط ٢ٛ ؽشة هبٓذ ث٤ٖ هج٤ِخ رـِت ثٖ ٝائَ ٝأؽالكٜب مذ ث٢٘ ؽ٤جبٕ ٝأؽالكٜب ٖٓ هج٤ِخ ثٌش ثٖ ٝائَ ثؼذ 

عبسٛب  هزَ اُغغبط ثٖ ٓشح اُؾ٤جب٠ٗ اُجٌش١ ٤ٌُِت ثٖ سث٤ؼخ اُزـِج٠ صبسا ُخبُزٚ اُجغٞط ث٘ذ ٓ٘وز ثؼذ إٔ هزَ ٤ًِت ٗبهخ

ب ٖٓ ع٘خ  ًٓ ّ ٣ٝزًش  5ٗٗعؼذ ثٖ ؽٔظ اُغش٠ٓ، ٣ٝزًش أٌُضشٕٝ ٖٓ سٝاح اُؼشة إٔ ٛزٙ اُؾشة اعزٔشد أسثؼ٤ٖ ػب

ب.  ًٓ  أُوِِٕٞ أٜٗب اعزٔشد ثنؼخ ٝػؾش٣ٖ ػب

 ـ عنترة بن شداد العبسى 6

ػبداد اُؼشة أال رِؾن  ػ٘زشح ثٖ ؽذاد اُؼجغ٠، أؽذ كشعبٕ اُؼشة، ًبٗذ أٓٚ ؽجؾ٤خ، ٝأثٞٙ أؽذ عبداد ػجظ، ًٝبٕ ٖٓ

اثٖ األٓخ ث٘غجٜب، ٣ٝقجؼ ك٢ ػذاد اُؼج٤ذ، ًٝبٕ ؽذاد هذ ٗلبٙ )أٌٗشٙ( صْ اػزشف ثٚ ٝأُؾوزٚ ث٘غجٚ، ًٝبٕ ػ٘زشح ٣ذاكغ ػٖ 

 ػجظ ٓغ ؽوبئٚ ثؾت ػجِخ اث٘خ ٓبُي.

 س: عانى عنترة عقدتين. ما هما؟ وما موقفه منهما؟

ٝعٞاد ٝعٜٜب ٝٝعٜٚ، ئال أٗٚ ثٜٔزٚ اعزطبع  –وِزب هِجٚ ٛٔب: سم أٓٚ ٖٓ خالٍ ؽؼشٙ رؼشف أٗٚ ًبٕ ٣ؼب٠ٗ ػوذر٤ٖ أص

 ثلشٝع٤زٚ ٝثطٞالرٚ إٔ ٣وبّٝ ٛبر٤ٖ اُؼوذر٤ٖ ٝرغ٠ِ ػٜ٘ٔب. 

 س: ما أغراض الشعر التي تقلب فيها عنترة؟ 

ك٢ ػجِخ ػ٠ِ ط: ر٘ٞع ؽؼش ػ٘زشح ث٤ٖ اُزار٢ ٝاُوج٢ِ ٓٞصًػب ػ٠ِ األؿشاك، ٝئٕ هَ أُذػ ٝاُشصبء ٝهـ٠ ؿضُٚ اُؼل٤ق 

 عبئش األؿشاك. 

 س: ما مناسبة معلقته؟

ط: إٔ سعاًل ػبثٚ ثغٞادٙ ٝعٞاد أٓٚ، ٝػ٤شٙ ثأٗٚ ال ٣وٍٞ ئال اُوقبئذ اُوقبس ) أُوطٞػبد ( كؾشى رُي ؿ٤شرٚ ٝهبٍ ُٚ:   

 " عزؼِْ رُي " ٝٗظْ اُوق٤ذح ك٢ خٔغخ ٝعجؼ٤ٖ ث٤زًب مٜٔ٘ب خقبُٚ ٌٝٓبسّ هٞٓٚ ٝؽغٖ دكبػٚ ػْٜ٘. 

 الموضوعات التي تدور حولها معلقته؟  س: ما

ط: رجذأ ثبُجٌبء ػ٠ِ األهالٍ، ٝٝفق ٓؾجٞثزٚ ػجِخ، صْ اُؾذ٣ش ػٖ اُ٘بهخ ٝٓؾبٛذ اُؾشة، ٝاُلخش اُزار٠ ٝؽغبػزٚ، صْ 

 ٣خزٜٔب ثاٗزاس اُضأس ٖٓٔ عجٚ. ٝٓطِؼٜب: 

اَر ب ِم    أم َهلْ َعَرْفَت الدَّ َعَراُء مْن ُمَتـَردَّ ـمِ َهلْ َغاَدَر الشُّ  عَد َتَوهُّ

 س: ماذا قيل عن معلقة عنترة؟ 

ب، ٝأثذػٜب ٝفلًب.  ًٓ  ط: ه٤َ: ٢ٛ ٖٓ أعَٔ أُؼِوبد، ٖٝٓ أعِٜٜب ُلظًب، ٝأًضشٛب اٗغغب

 س: بم اشتهرت معلقة عنترة؟ ولماذا؟ 

 ط: اؽزٜشد ثـ ) أُزٛجخ (، ٝرُي ُؾغٜ٘ب ٝسٝػزٜب. 

 الحارث بن حلزة -7

 ي إنصاف قومه أمام عمرو بن هند؟ س: بم اشتهر الحارث؟ وما دوره ف

ط: اؽزٜش ثٔؼِوزٚ، ًٝبٕ ُٚ دٝس ك٢ اُؾشة اُز٢ ٝهؼذ ث٤ٖ ثٌش ٝرـِت، كٌبٕ ك٢ ٝكذ ثٌش اُز١ أر٠ ػٔشٝ ثٖ ٛ٘ذ  

ٝخط٤جْٜ اُ٘ؼٔبٕ ثٖ ٛشّ، كِٔب ؿنت اثٖ ٛ٘ذ ػ٤ِٚ ٝأٝؽي إٔ ٣ون٠ ُج٠٘ رـِت هبٍ اُؾبسس ُوٞٓٚ: " ئ٢ٗ هِذ خطجخ 

زٚ ٝكِظ ػ٠ِ خقٔٚ.. كشأٝٛب أٗبًعب ْٜٓ٘، كِٔب هبٓٞا ث٤ٖ ٣ذ١ أُِي ُْ ٣شمٚ ئٗؾبدْٛ، كوبّ اُؾبسس كٖٔ هبّ ثٜب ظلش ثؾغ

ٝأٗؾذ ٝث٤٘ٚ ٝث٤ٖ أُِي عجؼخ عزٞس؛ ألٗٚ ًبٕ ثٚ ثشؿ كِٔب ٗظش ػٔشٝ ثٖ ًِضّٞ هبٍ ُِِٔي: " أٛزا ٣٘بهو٠٘؟" كأعبثٚ 

اءُ               أُِي ؽز٠ أكؾٔٚ. ٝأٗؾذ اُؾبسس ٓؼِوزٚ ٝٓطِؼٜب:  َٞ ُْ٘ٚ اُضَّ ِٓ  َُّ َٔ َٜب أَْعٔبُء *** ُسةَّ صبٝ ٣ُ  آَرَْٗزَ٘ب ثِج٤َِ٘

 س: ما مناسبة المعلقة؟ 

ط: أص٘بء رؾ٤ٌْ ػٔشٝ ثٖ ٛ٘ذ ث٤ٖ ثٌش ٝرـِت ثؼذ ؽشة اُجغٞط اسرغَ اُؾبسس ٛزٙ أُؼِوخ؛ ٤ُغز٤َٔ ثٜب هِت أُِي، ٝهذ 

 ٗغؼ ك٢ رُي كوذ اٗوِت اثٖ ٛ٘ذ ئ٠ُ عبٗت ث٢٘ ثٌش. 

 س: ما الموضوعات التي تدول حولها المعلقة؟ 

 رذٝس ؽٍٞ اُجٌبء ػ٠ِ األهالٍ،ٝٝفق اُ٘بهخ، ٝاُٞاؽ٤ٖ،ٝٛغبء رـِت،ٝٓذػ أُِي،ٝاُلخش ثبُوج٤ِخ. 

 س: ماذا يبدو في المعلقة من سماته؟ 

 ط: رجذٝ ك٢ ٛزٙ أُؼِوخ خجشح اُؾ٤خ ًٝضشح رغبسثٚ ٝأٗبح اُؾ٤ٌْ. 

 ت؟س: ما السمات الفنية للمعلقا

 ٝمٞػ أُؼب٢ٗ ٝهِخ أُجبُـخ أٝ اُـِٞ ك٤ٜب . -ٔ
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 هِخ اُزأٗن ك٢ رشر٤ت أُؼب٢ٗ ٝاُلٌِش . -ٕ

 عٞدح اعزؼٔبٍ األُلبظ ك٢ ٓؼب٤ٜٗب أُٞمٞػخ ُٜب . -ٖ

 األخ٤ِخ اُجذ٣ؼخ ٝاُزؾبث٤ٚ اُطش٣لخ ٝاالعزؼبساد اُغ٤ِٔخ . -ٗ

 ػذّ رٌِق أُؾغ٘بد اُجذ٣ؼ٤خ . -٘

 اد أُؼـ٠٘ ئ٠ُ اُ٘لظ .ٓزبٗخ األعِٞة ثؾغٖ ئ٣ش -ٙ

 تدريبات

 :مغ ػالٓخ )       ( أٝ ػالٓخ )      ( أٓبّ اُؼجبساد اُزب٤ُخ  أ ( 

 )            (      ػؾشحٝصادٛب اُجؼل ئ٠ُ عجؼخ   ػذد أُؼِوبد -ٔ

 )            (        بُٔزٛجخ.ث -رغ٠ٔ هق٤ذح آشب اُو٤ظ  -ٕ

 )            (       ؽؼشٙ. أٍٝ ٖٓ ػِن ثبُ٘بط ُج٤ذ  ثٖ سث٤ؼخ  -ٖ

 )            (        جبُِٔي اُن٤َِج٣ؼشف آشٝء اُو٤غ -ٗ

 (   )                 هشكخ ثٖ اُؼجذ. اُـالّ اُوز٤َ ٛٞ  -٘

 )            (        ٓض٣٘خ٣٘ز٢ٔ ص٤ٛش ثٖ أث٢ ع٠ِٔ ئ٠ُ هج٤ِخ  -ٙ

 )            (   ٤ؼخ. ٝسس ػٔشٝ ثٖ ًِضّٞ اُغ٤بدح ًبثشا ػٖ ًبثش كأثٞٙ أَُِٜٜ ثٖ سث -6

 )            (     ٣ؼذ ُج٤ذ ٖٓ اُؾؼشاء أُخنش٤ٖٓ اُز٣ٖ أدسًٞا  اإلعالّ.  -8

 )            (      اُؾ٤ُٞبدثأٗٚ ؽبػش  اُؾبسس ثٖ ؽِضح  ػشف -5

ٌَش ك٢ٜ ُْ رٌٖ رؼِن ثبألرٛبٕ -ٓٔ  )          (ٗظشا ألٕ أُؼِوبد ًبٗذ رزقق ثزؼذد األؿشاك ٝرذاخَ اُلِ

 

 رخ٤ش اُقٞاة  ٓٔب ث٤ٖ اُوٞع٤ٖ -ة(

 .أعبد اُوٍٞ ك٢ اعز٤وبف األفؾبة ٝاُزؾج٤ت ٝٝاُ٘غ٤ت ٝٝفق اُخ٤َ  -ٔ

    نثيذ تن ستيعح□           انحاسز تن حهضج□     طشفح تن انعثذ□        امشؤ انميس□  

 .أهقش ؽؼشاء اُغب٤ِٛخ ػٔشا ، ٗؾأ ٣ز٤ٔب ، ُٝوت ثبُـالّ اُوز٤َ  -ٕ

 عنرشج تن شذاد□           ً تن كهثٌوعمش□     طشفح تن انعثذ□        امشؤ انميس□  

 .ؽبػش اُؾ٤ُٞبد ، ؽ٤ٌْ ٓغشة ، ػبػ ٓبئخ ٝخٔغ٤ٖ ػبٓب ، ثذأ ثٔوذٓخ ه٤ِِخ ٝرٞك٢ هجَ اُجؼضخ -ٖ

  طشفح تن انعثذ□         صىيش تن أتي سهمَ□    طشفح تن انعثذ□        امشؤ انميس□  

 .٤ض ثبُ٘غذح ٝأُ٘ؼخ ٝؽغٖ اُغٞاسأهجَ ػ٠ِ اُشعٍٞ ٓغِٔب ، ٛغش اُؾؼش ُشٝػخ اُوشإٓ ، ٣زٔ -ٗ

 طشفح تن انعثذ□        صىيش تن أتي سهمَ□       نثيذ تن ستيعح□       انحاسز تن حهضج□   

 .                                 .أُِي اُن٤َِ ، أ٤ٓش اُؾؼشاء ك٢ اُغب٤ِٛخ  -٘

 عنرشج تن شذاد□           انحاسز تن حهضج□     طشفح تن انعثذ□        امشؤ انميس□  

 .         .اُلزيفبؽت أُؼِوخ اُٞاؽذح ، مشة ثٚ أُضَ ك٢  -ٙ
 عنرشج تن شذاد□           عمشً تن كهثٌو□     طشفح تن انعثذ□       صىيش تن أتي سهمَ□  

 .              .اسرغَ ٓؼِوزٚ ، ٝمشة ثٚ أُضَ ك٢ اُِلخش  -6

 عمشً تن كهثٌو□           انحاسز تن حهضج □    طشفح تن انعثذ□        امشؤ انميس□  

 .هق٤ذرٚ ٖٓ ع٤ذ ؽؼش اُؼشة ، ثذأد ثبُخٔش   -8

 عنرشج تن شذاد□           عمشً تن كهثٌو□     طشفح تن انعثذ□          نثيذ تن ستيعح□   

 .هـ٠ ػ٤ِٚ اُـضٍ اُؼل٤ق ، ٝرٞػذ ٖٓ ػ٤شٙ ثأٗٚ ال ٣وٍٞ ئال أُوطٞػبد ٖٓ اُؾؼش -5

    نثيذ تن ستيعح□           انحاسز تن حهضج□     طشفح تن انعثذ□        شذادعنرشج تن □   
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 .فبؽت أفذم ًِٔخ هبُٜب ؽبػش ، ًٝبٕ ٣ؾبعت ٗلغٚ ػ٠ِ أخالهٚ    -ٓٔ

    نثيذ تن ستيعح□          انحاسز تن حهضج□     طشفح تن انعثذ□   صىيش تن أتي سهمَ  □  

 ، ٓؼِوخ:أًضشٛب ؿش٣جب ، ٝأدهٜب ٝفلب ٖٓ أعٞد أُؼِوبد ، ٝأؿضسٛب ٓؼ٠٘ ، ٝ -ٔٔ

    نثيذ تن ستيعح□           انحاسز تن حهضج□     طشفح تن انعثذ□        امشؤ انميس□  

 .ًبٕ ال٣ٔذػ اُشعَ ئال ثٔب ٛٞ ك٤ٚ ، ٝال ٣زجغ ؽٞؽ٢ اٌُالّ ، ٝال ٣ؼبظَ ك٢ أُ٘طن -ٕٔ

 طشفح تن انعثذ□         صىيش تن أتي سهمَ□     طشفح تن انعثذ□        امشؤ انميس□  

 .... ٓبػذا أُؼِوبد ٤ُٔ٣ّض ٓب أْٖٛٓ  ٣ؼزجش  ٤خُاُخقبئـ اُزب  ٖٓ ًَ  -ٖٔ

 انمَِصش□      سًعح انرصٌيش□     جضانح انهفظ□        سصانح انعثاسج□ 

 اُ٘بط أؽؼش أٗٚ ػ٘ٚ ٝهبُٞا ، ػٔشا اُؾؼشاء أهقش ًبٕ -ٗٔ

  طشفح تن انعثذ□         أتي سهمَ صىيش تن□     طشفح تن انعثذ□        امشؤ انميس□  

٤َِّ أُِي)  ثـ اُو٤ظ آشؤ ُُّوت -٘ٔ  ... ألٗٚ(  اُن

 األًنَ ًانثانيح□    أجاد في انٌصف□     انغمس في حياج انهيٌ ًانهعة□       أكثش من معالشج انخمش□  

ُُّوت ، رـِت هج٤ِخ ع٤ذ ٛٞ -ٙٔ  ٛ٘ذ ثٖ ػٔشٝ أُِي ُوزِٚ ؛ اُؼشة ثلزبى ٝ

 انحاسز تن حهضج□        صىيش تن أتي سهمَ□     طشفح تن انعثذ□        هثٌوعمشً تن ك□  

 أال ُٛجيييييييييييييييييييييييي٢ ثقييييييييييييييييييييييييؾِ٘ي كبفييييييييييييييييييييييييجؾ٤٘ب  -6ٔ
  

 ٝال رُجوييييييييييييييييييييييييييييي٢ خٔيييييييييييييييييييييييييييييَٞس األٗيييييييييييييييييييييييييييييذس٣٘ب 
 

 ..... ألٗٚ أُؼِوبد ثبه٢ ػٖ ٓؼِوزٚ ٓطِغ ك٢ ٝر٤ّٔضٙ ًِضّٞ ثٖ ػٔشٝ رلّشد ػ٠ِ اُج٤ذ ٛزا ٣ذٍ

ق عهَ شعشء عصشه□   ح ًاإللذاوذميّض في انشجاع□       أجاد في انفخش□   ٌّ  .تذأ تٌصف انخمش□    ذف

ٔ8-  َِ  أال أ٣ٜيييييييييييييييييب ا٤ُِيييييييييييييييييَُ اُط٣ٞيييييييييييييييييَُ أال اٗغييييييييييييييييي
  

  َِ  ثقيييييييييييييييجؼٍ ٝٓيييييييييييييييب اإلفيييييييييييييييجبُػ ك٤يييييييييييييييي ثأٓضييييييييييييييي
 

 ..... ك٢ ثبسػب ًبٕ كاٗٚ اُو٤ظ آش١ء ٓؼِوخ ٖٓ اُج٤ذ ٛزا خالٍ ٖٓ. 

  ًصف انهيم□         ًصف انخيم□     ًصف انصيذ□        ًصف انميا□  

 .... ثـ ُع٠ِٔ أث٢ ثٖ ص٤ٛش ُػشِف -5ٔ

  كم ما سثك□         كشه انحشب□     انصذق في انمذح□        انحكمح□  

 ...ثـ ؽِضح ثٖ اُؾبسس اؽزٜش -ٕٓ

 معاداذو نهمهك عمشً تن ىنذ□         لصيذذو انمشذجهح□    عذائو نمثيهح تكش□        لهح انخثشج□  

َٔيييييييييييييييييييذِ  ُِخُٞيييييييييييييييييييخ َأْهيييييييييييييييييييالٌٍ   -ٕٔ ْٜ  ثِجْشَهيييييييييييييييييييخِ َص
  

٤َييييييييييييييذِ   ُْ ِْ كيييييييييييييي٢ َهبِٛشِا ْؽيييييييييييييي َٞ ُْ جَييييييييييييييبه٢ ا ًَ ييييييييييييييُٞػ  ُِ  رَ
 

 .ٓطِغ هق٤ذح :

 انحاسز تن حهضج   □        صىيش تن أتي سهمَ□    طشفح تن انعثذ□        امشؤ انميس□  

ٕٕ-   ِْ ييييييييييييييي َِّ ٌَ يييييييييييييييْ رَ َُ يييييييييييييييٌخ  َ٘ ّ  َأٝكييييييييييييييي٠ ِدٓ يييييييييييييييٖ ُأ ِٓ  َأ
  

  ِْ َِّ ُٔزََض يييييييييييييييييييييييييييييخِ اُيييييييييييييييييييييييييييييُذّساطِ َكيييييييييييييييييييييييييييييبُ َٗ  ثَِؾٞٓب
 

 .ٓطِغ هق٤ذح:

 انحاسز تن حهضج□        صىيش تن أتي سهمَ□     طشفح تن انعثذ□        عمشً تن كهثٌو□  

 ؟ أُؼِوبد ٤ُٔ٣ّض أ١ ٖٓ اُخقبئـ اُزب٣خ  -ٖٕ

 األًنَ ًانثانيح□        عمك انمعنَ□    لٌج األسهٌب□        انرأنك في ذشذية انمعاني عذو □ 
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ُٜٓيييييييييييييييييب      -ٕٗ ُٔوب ٜيييييييييييييييييب ك ُِّ  ػليييييييييييييييييذِ اُيييييييييييييييييذ٣بُس ٓؾ
  

َُٜٓيييييييييييييييييييييب  ُُٜيييييييييييييييييييييب َكشَِعب ْٞ ً٘ييييييييييييييييييييي٠ رأثَّيييييييييييييييييييييَذ َؿ  ثٔ
 

 .ٓطِغ هق٤ذح:

 انحاسز تن حهضج    □        صىيش تن أتي سهمَ□    طشفح تن انعثذ□        نثيذ تن ستيعح□  

 اُغٔخ اُز٢ رغٔغ ث٤ٖ أُؼِوبد اُغجغ ًِٜب  ٛ٘ب ٢ٛ -ٕ٘

 انثذء تانرصشيع □        أنيا خرمد تانحكمح□    انمصش□        انثذأ تانٌلٌف عهَ األطالل□  

 أال ُٛجيييييييييييييييييييييييي٢ ثقييييييييييييييييييييييييؾِ٘ي كبفييييييييييييييييييييييييجؾ٤٘ب  -ٕٙ
  

 ٝال رُجوييييييييييييييييييييييييييييي٢ خٔيييييييييييييييييييييييييييييَٞس األٗيييييييييييييييييييييييييييييذس٣٘ب 
 

 ..ٓطِغ هق٤ذح:

 انحاسز تن حهضج □        عمشً تن كهثٌو□    طشفح تن انعثذ□        امشؤ انميس□  

ٕ6-   َْ ِّ  َٛييييييييييييي ُٓزَيييييييييييييـَشدَّ  ْٖ يييييييييييييؼََشاُء ٓييييييييييييي  َؿيييييييييييييبَدَس اُؾُّ
  

  ِْ يييييييييييييييـ ُّٛ َٞ َْ َػَشْكيييييييييييييييَذ اُيييييييييييييييذَّاَس ثؼيييييييييييييييَذ رَ َٛييييييييييييييي  أّ 
 

 .ٓطِغ هق٤ذح:

 عنرشج تن شذاد□        صىيش تن أتي سهمَ□    طشفح تن انعثذ□        امشؤ انميس□  

يييييييييييييييييييييييييييييب ثِج٤ََِٜ٘يييييييييييييييييييييييييييييب َأْعييييييييييييييييييييييييييييئبُء      -8ٕ َ٘ ْز َٗ  آَر
  

اءُ   َٞ يييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييُٚ اُضَّ ْ٘ ِٓ  َُّ َٔيييييييييييييييييييييي  ُسةَّ صييييييييييييييييييييييبٍٝ ٣ُ
 

 ٓطِغ هق٤ذح:

 انحاسز تن حهضج    □        صىيش تن أتي سهمَ□    طشفح تن انعثذ□        امشؤ انميس□  

 هلييييييييييب ٗجييييييييييي ٓييييييييييٖ رًييييييييييش١ ؽج٤ييييييييييت ٝٓ٘ييييييييييضٍ      -5ٕ
  

 ثغييييييييييييييوو اُِييييييييييييييٟٞ ثيييييييييييييي٤ٖ اُييييييييييييييذخٍٞ كؾٞٓييييييييييييييَ 
 

 ٓطِغ هق٤ذح:

 انحاسز تن حهضج   □        صىيش تن أتي سهمَ□    عثذطشفح تن ان□        امشؤ انميس□  

 ؟ أُؼِوبد ٤ُٔ٣ّض أ١ ٖٓ اُخقبئـ اُزب٣خ   -ٖٓ

 لهح  انمحسناخ   □        عمك انمعنَ□    تساطح انهغح□        انرأنك في ذشذية انمعاني□  

 هبٍ آشؤ اُو٤ظ:  -ٖٔ
ييييييييييي٤َْظ ثَِلبِؽيييييييييييـؼٍ       -       َُ  ِْ ْئ ِغ٤ْيييييييييييِذ اُيييييييييييش  ًَ  ِٝعيييييييييييـ٤ٍْذ 

  
  َِ ـيييييييييييييييييييييييييييـ ُٔؼَطَّ ِ اَل ث َٝ ْزيييييييييييييييييييييييييييـُٚ  َٗقَّ  ئَِرا ِٛيييييييييييييييييييييييييييـ٢َ 

 
 ٖٓ خالٍ ٛزا اُج٤ذ ٗغزط٤غ اُوٍٞ ثإٔ آشؤ اُو٤ظ ر٤ٔض ؽؼشٙ ثـــــ:

 كثشج انغشية   □         إجادج انٌصف□    سصانح األنفاظ□        غضاسج انمعنَ□  

 ٣وٍٞ ص٤ٛش: -ٕٖ
  -   ُْ ُرْهزُييييييييييـ َٝ  ْْ ييييييييييزُ ْٔ ِ َٓييييييييييب َػِ َٓييييييييييب اَُؾييييييييييـْشُة ئاِلَّ  َٝ     ِْ ييييييييييييـ َُٔشعَّ َٜييييييييييييب ثِبَُؾييييييييييييـِذ٣شِ اُ ْ٘ َٞ َػ ُٛييييييييييييـ َٓييييييييييييب  َٝ 

 

َٛب  -   َٔييييييييييييييـخً  َٓزَييييييييييييييـ٠ رَجْؼَييييييييييييييـُضٞ ْ٤ ِٓ َٛب َر ِّ     رَجْؼَييييييييييييييـُضٞ َٛب َكزَْنييييييييييييييييييييـَش ُٔييييييييييييييييييييـٞ ٣ْزُ رَْنييييييييييييييييييييـَش ئَِرا َمشَّ َٝ 
 

 ٣ؾ٤ش ٛزإ اُج٤زبٕ ئ٠ُ ؿشك ؽؼش١ ر٘بُٝٚ ص٤ٛش ك٢ ٓؼِوزٚ ٛٞ:

 رو انحشب   □          انمذح□    ًصف اننالح□        لانٌلٌف عهَ األطال□  

َّييييييييييييييييييـخَ   -ٖٖ َٛييييييييييييييييييب َؽَذ٤ِٗ ييييييييييييييييييـ٢ َداَس  ٘ ـَ ِ  َٛييييييييييييييييييـَ رُجِْ
  

  ِّ َُٓقييييييييييييييييييـشَّ ييييييييييييييييييشاةِ  ِّ اُؾَّ َْٔؾييييييييييييييييييُشٝ ِ ييييييييييييييييييْذ ث َ٘ ِؼ ُُ 
 

ييييييييييييييييييَشٟ َص٣َّبَكييييييييييييييييييـخٌ   -    ييييييييييييييييييـبَسٌح ِؿييييييييييييييييييتَّ اُغُّ  َخطَّ
  

  ِْ ٤ْييييييييييييييييَض ِٓ خييييييييييييييييِز ُخييييييييييييييييقٍّ  َٞ ِ َّ ث ييييييييييييييييب ًَ  رَِطييييييييييييييييـُظ اإِل
 

 ٛزإ اُج٤زبٕ ك٢ هق٤ذح ػ٘زشح؟ئ٤ُٚ ١ ٣ؾ٤ش ٓب اُـشك اُؾؼش١ اُز

 ًصف انحثيثح   □         انفخش انزاذي □    ًصف مشاىذ انحشب□        ًصف اننالح□  
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ٖٗ-   َٔ َْ اُ َٔييييييييييييييب َهَغيييييييييييييي ِ ييييييييييييييـْغ ث َ٘ َٔييييييييييييييـبَكبْه َّٗ ِ  ٤ِِْييييييييييييييُي َكا
  

َُٜٓييييييييييييييييييييـب  ييييييييييييييييييييب َػالَّ َ٘ َ٘ َْ اَُخييييييييييييييييييييـالئَِن ث٤َْ  َهَغييييييييييييييييييييـ
 

َْٓؼَؾييييييييييييييييـشٍ   -     َْٔذ كِيييييييييييييييي٢  يييييييييييييييي ييييييييييييييييُخ ُهغ  َٗ َٓب  ٝئَِرا اأَل
  

َُٜٓييييييييييييييييييييـب  ييييييييييييييييييييب َهغَّب َ٘ َكييييييييييييييييييييـشِ َؽظ  ْٝ َكييييييييييييييييييييـ٠ ثَِأ ْٝ  َأ
 

 ٣ؾ٤ش ٛزإ اُج٤زبٕ ئ٠ُ عٔخ ؽؼش٣خ ر٤ٔض ثٜب ؽؼش ُج٤ذ  :

 ؿشاثخ اُِـخ□  اؽزٔبُٚ ػ٠ِ ػوبئذ اإل٣ٔبٕ □  ؿضاسح أُؼ٠٘   □  ٗجبُخ اُلخش   □

َٓؼَييييييييييييييـذ    -ٖ٘ َٔييييييييييييييْذ  ِ َْٔغييييييييييييييَذ َهييييييييييييييْذ َػِ ييييييييييييييـب اُ َ٘ سِْص َٝ 
  

ييييييييييييييييييييييـب  َ٘ ييييييييييييييييييييييُٚ َؽييييييييييييييييييييييـز٠َّ ٣َج٤ِْ َٗ ْٝ ُٖ ُد  َُٗطيييييييييييييييييييييـبِػ
 

َٔيييييييييييييييييبُد اَُؾييييييييييييييييي٢    -     ُٖ ئَِرا ِػ َْٗؾييييييييييييييييي دْ َٝ  َخيييييييييييييييييـشَّ
  

يييييييييييييييـب  َ٘ ْ٤َِِ٣ ْٖ َٓييييييييييييييي يييييييييييييييُغ  َ٘ ْٔ َٗ ِٖ اأَلْؽَليييييييييييييييبكِ   َػييييييييييييييي
 

 ٣ؾ٤ش ٛزإ اُج٤زبٕ ئ٠ُ اُطبثغ اُز١  ر٤ٔضد  ثٚ ٓؼِوخ ػٔشٝ ثٖ ًِضّٞ ٝٛٞ   :

 ؿشاثخ اُِـخ□  اإل٣ٔبٕ اؽزٔبُٚ ػ٠ِ ػوبئذ □  اُؾٔبعخ ٝاُلخش  □ ػٔن أُؼ٠٘   □

 ٣وٍٞ ص٤ٛش: -ٖٙ
ِٕ ِػْشِمييييييييِٚ   -  ْٖ ُدٝ يييييييي ِٓ َْٔؼييييييييشَٝف  َِ اُ ْٖ ٣َْغؼَيييييييي َٓيييييييي َٝ     ِْ َْ ٣ُْؾزَييييييييييييـ ْزييييييييييييـ ْٖ ال ٣َزَّيييييييييييينِ اُؾَّ َٓيييييييييييي َٝ  ٣َلِييييييييييييـْشُٙ 

 

َْ ثَِلْنِِيييييييييييـِٚ   -  ٍَ َك٤َجَْخييييييييييي ْٖ ٣َيييييييييييُي َرا َكْنيييييييييييـ َٓييييييييييي َٝ     ِْ َٓييييييييييييـ ٣ُْز َٝ ييييييييييييـُٚ  ْ٘ َٖ َػ ييييييييييييـ ـْ ييييييييييييِٚ ٣ُْغزَ ِٓ ْٞ يييييييييييي٠ َه َِ  َػ
 

 ٣ؾ٤ش ٛزإ اُج٤زبٕ ئ٠ُ ؿشك ؽؼش١ ر٤ٔضد ثٚ ٓؼِوخ ص٤ٛش ٛٞ:

 رو انحشب   □          انحكمح□    ًصف اننالح□         ًصف انحثيثح□  

َٔيييييييييييييي  -6ٖ ِ يييييييييييييي٢َّ ث َِ َِّٗ٘ييييييييييييييـ٢َأْصِ٘ييييييييييييييـ٢ َػ ِ ييييييييييييييذِ كا ْٔ ِ  ب َػِ
  

  ِْ ييييييييييييييييييييـ َِ َُٓخييييييييييييييييييييبَُوز٢ ئَِرا ُييييييييييييييييييييْ ُأْظ ييييييييييييييييييييـٌؼ  ْٔ  َع
 

يييييييييييييييي٢ ثَبِعييييييييييييييييـٌَ   -      ِٔ ِْ َّٕ ُظ ِ ييييييييييييييييُذ كييييييييييييييييا ْٔ ِ  ٝئَِرا ُظِ
  

  ِْ َوييييييييييييييييييييييـ ِْ ِْ اُؼَ َطؼيييييييييييييييييييييي ًَ ََٓزاَهزُييييييييييييييييييييييـُٚ   ُٓييييييييييييييييييييييـش  
 

 ٛزإ اُج٤زبٕ ك٢ هق٤ذح ػ٘زشح؟ئ٤ُٚ ٓب اُـشك اُؾؼش١ اُز١ ٣ؾ٤ش 

 ًصف انحثيثح□         انفخش انزاذي □    ًصف مشاىذ انحشب□        ًصف اننالح□  

َٔيييييييييييييييييـب  -8ٖ ِعْذرُ ُٝ  ِٕ َْ اُغَّيييييييييييييييييـ٤ َذا يييييييييييييييييِْ٘ؼ َُ ٤٘يييييييييييييييييـبً  ِٔ َ٣ 
  

  ِّ ُٓجْييييييييييييـَش َٝ  ٍَ ْٖ َعييييييييييييِؾ٤ْ يييييييييييي ِٓ  ٍٍ ييييييييييييَ  َؽييييييييييييب ًُ يييييييييييي٠  َِ  َػ
 

َٓييييييييييييييييـب                  -    َٕ ثَْؼَذ ُرث٤َْييييييييييييييييب َٝ َٔب َػجًْغييييييييييييييييب  زُييييييييييييييييـ ًْ  رََذاَس
  

  ِْ َؾييييييييييييييـ ْ٘ َٓ ْْ ِػْطييييييييييييييَش  َُٜ٘ ييييييييييييييٞا ث٤َْيييييييييييييي َدهُّ َٝ ا  ْٞ َٗ  رََلييييييييييييييـب
 

 ٛزإ اُج٤زبٕ ك٢ هق٤ذح ص٤ٛش؟ ئ٤ُٚٓب اُـشك اُؾؼش١ اُز١ ٣ؾ٤ش 

 انريذيذ ًانٌعيذ   □         انمذح □    حشبًصف مشاىذ ان□         انفخش انمثهي□  
ييييييييييـُٚ   -5ٖ ُِ ْٛ ييييييييييب َأ َٗ َٔييييييييييب َأ ِ ِؼ٤ِْ٘ييييييييييـ٢ ث ْٗ ُٓييييييييييـذُّ َكب  ْٕ ِ  َكييييييييييا
  

يييييييييييخَ   َ٘ ييييييييييي٢َّ اَُغ٤ْييييييييييييَت ٣َيييييييييييب اثْ َِ يييييييييييـ٢ َػ  َْٓؼجَييييييييييييـذِ  ُٝؽو 
 

 ٓب اُـشك اُؾؼش١ اُز١ ر٤ٔضد ثٚ ٓؼِوخ هشكخ ثٖ اُؼجذ ٝاُز١  ٣ؾ٤ش ئ٤ُٚ ٛزا اُج٤ذ ؟

 سثاء اننفس□         انفخش انزاذي □     اىذ انحشبًصف مش□        انشكٌٍ□  
ٗٓ-   ْْ ؼُُٜيييييييييييييـ ْٔ َّ أْهجَيييييييييييييََ َع ْٞ  ُيييييييييييييـَّٔب َسأ٣ْيييييييييييييُذ اَُوييييييييييييي
  

  ِْ َُٓزَّٓيييييييييييييييييييـ يييييييييييييييييييَشْسُد َؿ٤ْيييييييييييييييييييَش  ًَ  َٕ َُٓشٝ  ٣َزَيييييييييييييييييييـَزا
 

َّٜٗيييييييييييييييييـب  -    ٓيييييييييييييييييبُػ ًَأ زَيييييييييييييييييَش ٝاُش  ْ٘ َٕ َػ  ٣َْذُػيييييييييييييييييـٞ
  

  ِْ َٛييييييييييييييييـ ِٕ اأَلْد جييييييييييييييييب َُ ُٕ ثِْئييييييييييييييييـشٍ كيييييييييييييييي٢   أْؽَطييييييييييييييييـب
 

 ؟ػ٘زشحاُز١ ٣ؾ٤ش ئ٤ُٚ ٛزإ اُج٤زبٕ ك٢ هق٤ذح  ٓب اُـشك اُؾؼش١

 سثاء اننفس□               انفخش انمثهي  □    ًصف مشاىذ انحشب□                 انشكٌٍ□  
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