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 ٌغبثك ثٓ ػجذ هللا اٌجشثشٞ                                 

أثٛ اٌؼزب١٘خ ، ِٓ فم١ٗ ِٚذذس ٚأدذ شؼشاء اٌض٘ذ فٟ اٌؼٙذ األِٛٞ أخز اٌشؼش ػٕٗ ٚرزٍّز ٌٗ  :   التعرٌؾ بالشاعر

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

ثبٌّٛطً ٚإِبَ ِغجذ٘ب ٚوض١شاً ِب ٚفذ ػٍٝ ػّش ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض فأٔشذٖ ِٓ ِٛاػظٗ ؛ ألٔٗ ٠ؼٍُ أْ اٌذ٠ٓ إٌظ١ذخ ، 

 ٚأدك إٌبط ثبٌٕظ١ذخ اٌذبوُ .

 : تمهٌد
فٟ د١بح اإلٔغبْ ل١ُ ال ٠ؼ١ش ثذٚٔٙب ؛ ل١ُ سٚد١خ ٚل١ُ ِبد٠خ ، ِٚٓ اٌم١ُ اٌشٚد١خ : اإل٠ّبْ ثبٌمؼبء ٚاٌمذس ، ٚاٌزمٜٛ 

، ٚاٌٙذٜ ، ٚاٌذك . أِب اٌم١ُ اٌّبد٠خ فٟٙ اعزشبسح ا٢خش٠ٓ ، ٚؽٍت اٌذك ، ٚاٌظفش ثبألش١بء ، ٚاٌجظش ثبألِٛس. ٚاٌؼٍُ 

ف١جؼٍٙب ٚاػذخ ج١ٍخ وّب ٠جٍٛ اٌمّش اٌظالَ  . ِٚٓ ٘زٖ اٌّؼبٟٔ ٚرٍه اٌم١ُ أطٍك اٌزٞ ٠ىشف ِىْٕٛ ٘زٖ األش١بء 

 اٌشبػش ٠ؼجش ثٙزا إٌض .

 مناسبة النص
 ٠مبي : أْ ػّش ثٓ اٌؼض٠ض وزت إٌٝ عبثك اٌجشثشٞ ٠ٕشذٖ اٌٛػع ٚإٌظ١ذخ فأسعً إ١ٌٗ ثٙزٖ اٌمظ١ذح              

 النص

َوُر         باســم الذي أُنِزلت من ِعنِده -ٔ   ا َبعُد ٌا ُعم     السُّ ِ أمه  ــــــــــَرُ ــوالَحمُد َّلله

نَفُع الَحـــــَذرُ          إن كنَت َتعلَــُم ما تأتــــــــً وما َتَذر     -ٕ  ٌَ  َفُكن على َحذر قد 

ٌَجلو العَ      واسَتخبِـــِر الناَس عّمـا أنت َجاِهـلُه         -ٖ   َمى الَخَبرُ إذا َعِمٌَت فقـد 

ٌَظَفر بحاَجتِه         -ٗ   ٌَطلُِب الَجوَر ال  فـَرُ     َمـــــن  ٌُهَدى له الظه  وطالُِب الحقِّ قد 

َجرُ      وفً الُهَدى ِعَبٌر ُتشَفى القلوُب بها          -٘    ه الشه ٌِّ نُضُر عن َوْسِم ٌَ  كالَؽٌِث 

 وال الَبصٌُر كأعَمى ما له َبَصـــرُ      ا       ولٌَس ُذو الِعلــــم بالتهقوى َكجاِهلِه -ٙ  

شُد نافلٌة ُتهــــــــــَدى لصاِحبِها         -7   ــْدرُ     والرُّ ٌُكَره منه الِورُد والصه  ًُّ  والَؽ

ـــاةٌ لِلقُلُوِب كمــــا          -8   ٌَ كـــــُر فٌه َح  ٌُحًٌِ الباِلَد إذا ما ماَتت الَمَطـــرُ     والذِّ

ٌَجلُو الَعَمى عـن  -9  لمِة الَقَمـــــرُ  قلب  والِعلُم  ٌُجلًّ سواَد الظُّ  صاحبِه            كما 
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 الشرح والتحلٌل   
 

َورُ  - 1 ا                             بِاسـِم الِذي أُنِزلَْت ِمْن ِعنِدِه السُّ ِ أمه  َبعُد ٌا ُعـَمرُ  والَحــمُد َّلله

 المفردات

فظً خطبة ٌفظً اٌّمذِخ ػٓ  : أِب ثؼذ - اٌضٕبء ، اٌشىش : اٌذّذ - عٛسح )َ( : اٌغٛس - ُسفَِؼذ × ٘جطذ : أٔضٌذ

 . اٌّٛػٛع

 الشرح:
ٌخ١ٍفخ ٠جذأ اٌشبػش والِٗ ثزوش اعُ هللا اٌزٞ أٔضي اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٌٙذا٠خ اٌجشش٠خ ٚثؼذ أْ دّذ هللا ، ٠ٛجٗ والِٗ إٌٝ ا -

 .ػّش ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض

 ألوان الجمال:
- (ػٓ ِٛطٛف ٚ٘ٛ هللا عجذبٔٗ رؼبٌٝ ،د١ش أؽٍك اٌىالَ ٚأساد الصَ اٌزٜ أٔضٌذ ِٓ ػٕذٖ اٌغٛس :)وٕب٠خ( :)

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

- (ػٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ  ػالاٌغٛس.)ًاٌمشآْ( ،   لزٗ اٌذب١ٌخ ، د١ش أؽٍك  اٌذبي )اٌغٛس( ٚأساد اٌّذً (: )ِجبص ِشع(

 ٚعش اٌجّبي اإل٠جبص ٚاٌذلخ فٝ اخز١بس اٌؼاللخ.

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

 خ.ٚعش اٌجّبي اإل٠جبص ٚاٌذلخ فٝ اخز١بس اٌؼالل

- ( ُس َٛ شُ  -اٌغُّ َّ  (: )رظش٠غ (.٠ؼطٝ جشعب ِٛع١م١ب ٠طشة األرْ ٠ٚذشن اٌز٘ٓ .٠ب ُػـ

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

- (ٞاٌِز ُِ  ( : إ٠جبص ثذزف اٌّجزذأ ، ٚرمذ٠شٖ : )اثزذائٟ أٚ لٌٟٛ( .ثِبع

-  ْٓ ِِ ُس )أُِٔضٌَْذ  َٛ ِٖ اٌغُّ (:أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ اٌجبس ٚاٌّجشٚس)ِٓ ػٕذٖ(ػٍٝ ٔبئت اٌفبػً )اٌغٛس( ٠ف١ذ ِػِٕذ

 اٌزخظ١ض ٚاٌزٛو١ذ ، ٚثٕبء اٌفؼً )أٔضٌذ( ٌٍّجٙٛي إ٠جبص ثبٌذزف ٌٍؼٍُ ثبٌفبػً ٚرؼظ١ّٗ ٚ٘ٛ هللا.

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

نَفُع الَحَذرُ                          إن كنَت َتعــلَُم ما تأتً وما َتـَذر  -ٕ  ٌَ  َفُكن على َحــذر قد 

 المفردات

رٙٛس ،  × د١طخ ، ادزشاط : دزس - ٚرس : ِبػ١ٗٚ   رزشن : رزس - رزشن × ِب رفؼً : ِب رأرٟ- رجًٙ × رؼشف : رؼٍُ 

 . ٠ؼش× ٠ف١ذ  : ٠ٕفغ - أذفبع

 الشرح:
ت أْ رفؼٍٗ ، ِٚب ٠جت أْ رزشوٗ ، فئْ ػ١ٍه أْ رىْٛ دزساً ٚادزشط ، فمذ جٙب اٌخ١ٍفخ إْ وٕذ رؼشف ِب اٌزٜ رأ٠ -

 ٠ّٕغ اٌذزس ِٓ ٚلٛع اٌشش.

 ألوان الجمال:
- ِب رأرٟ ِٚب رَـَزس ُُ وٕب٠خ(:ػٓ طفخ ٚ٘ٝ اٌفطٕخ ٚاٌزوبء ٚدغٓ اٌزٛلغ ٚاٌخجشح ،د١ش أؽٍك (:) )إْ وَٕذ رَؼــٍَ

 ساد الصَ ِؼٕبٖ، ٚعش اٌجّبي اإلر١بْ ثبٌّؼٕٝ ِظذٛثب ثبٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ فٝ إ٠جبص ٚرجغ١ُ .اٌىالَ ٚأ

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

 ٚ٘ٛ اٌفؼً )٠ٕفغ( ٌٍزشخ١ض ، ٚرٛدٝ ثأ١ّ٘خ اٌذزس .

- ( ٝ٠ٛػرزس -رأر.)خ اٌّؼٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚؤوذٖ ثبٌزؼبد .(: )ؽجبق 

- ( ٠ؼطٝ جشعب ِٛع١م١ب ٠طشة األرْ ٠ٚذشن اٌز٘ٓ .اٌذزس -رزس .)جٕبط ٔبلض( :) 

 - اٌَذَزُس( : رىشاس ٌٍزٛو١ذ . -)َدزس 

-  (أعٍٛة إٔشبئٝ ٔٛػٗ أِش غشػٗ ، اٌذش ٚإٌظخ ٚاإلسشبد .وٓ ػٍٝ دزس : ) 

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

- (ثبٌزز١٠ً ٠ؤوذ اٌّؼٕٝ ، ٚ٘ٛ ف١ٙب رؼ١ًٍ ٌّب لجٍٗلذ ٠ٕفغ اٌذزس :)(: أعٍٛة ِؤوذ ثمذ . ٚ٘ٛ )إؽٕبة . 

- (أعٍٛة خجشٜ غشػٗ اٌزمش٠ش ٚإٌظخ ٠ٚجشٜ ِجشٜ اٌذىّخ .لذ ٠ٕفغ اٌذزس :) 

- (أفرؼٍُ ، رأرٝ ، رزس ، ٠ٕفغ :). ؼبي ِؼبسػخ ٌٍزجذد ٚاالعزّشاس ٚاعزذؼبس اٌظٛسح 

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

 

 

 



 

   ٕٕٔٓ/  ٕٕٓٓ الصؾ الثانً الثانوي                                               (العلم حٌاةقراءة فً النصوص )  تاٌلوس

     تمنٌاتى لكم بالتفوق أحمد دردٌري  ستاذ / األ      01156008819 - 01157335050  

54 

ٌَجلو الَعَمى الخَ                       واسـَتخِبِر الناَس عّما أنت َجـاِهلُه -3  رُ بإذا َعِمٌَت فقد 

 المفردات

،  ٠ض٠ً : ٠جٍٛ - دسوذثظشد ، أأ ×  ٍٙذأٞ ج : ػ١ّذ - أخجش × اؽٍت اٌّؼشفخ اٌظذ١ذخ ، اعأي : اعزخجش -

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

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

 . ِٓ لجً

 ألوان الجمال:
- (ٚعش (: )إٌبط ، )ِجبص ِشعً(.ػٓ اٌذىّبء  ػاللزٗ اٌى١ٍخ ، د١ش أؽٍك  اٌىً )إٌبط( ٚأساد اٌجضء )اٌذىّبء

 اٌجّبي اإل٠جبص ٚاٌذلخ فٝ اخز١بس اٌؼاللخ.

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

 ؼً )٠جٍٛ( ٌٍزجغ١ُ ، ٚرٛدٝ ثأ١ّ٘خ االعزشبسح فٝ األِٛس .ثشٝء ِٓ ٌٛاصِٗ ٚ٘ٛ اٌف

- (ػٓ طفخ ٚ٘ٝ اٌجًٙ أٚ اٌظٍُ ،د١ش أؽٍك اٌىالَ ٚأساد الصَ ِؼٕبٖ، ٚعش اٌجّبي اإلر١بْ إرا ػ١ّذ .)وٕب٠خ( :)

 ثبٌّؼٕٝ ِظذٛثب ثبٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ فٝ إ٠جبص ٚرجغ١ُ .

- (ّٝد١ش طٛس اٌجًٙ ثبٌؼّٝاٌؼ.) صُ دزف اٌّشجٗ ٚطشح ثبٌّشجٗ ثٗ ، ٌٍزٛػ١خ ،  (: )اعزؼبسح رظش٠ذ١خ

 ٚرٛدٝ ثؼشس اٌجًٙ ٚلجذٗ .

- ( ٠ٛػخ اٌّؼٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚؤوذٖ ثبٌزؼبد .جبٍ٘ٗ -اعزخجش.)ؽجبق( :) 

- ( ٍٛ٠ٛػخ اٌّؼٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚؤوذٖ ثبٌزؼبد .اٌؼّٝ -٠ج.)ؽجبق( :) 

-  (أعٍٛة إٔشبئٝ ٔٛػٗ أِش غشػٗ ، اٌذش ٚإٌظخ اعزخجش إٌبط : ). ٚاإلسشبد 

- (االعُ ِٛطٛي ٠ف١ذ اٌؼَّٛ ٚاٌشّٛي .ػّب :) 

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

- (: أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ اٌّفؼٛي ثٗ )اٌؼّٝ( ػٍٝ اٌفبػً )اٌخجش( ٌٍزٛو١ذ ٚاٌزخظ١ض .مذ ٠جٍٛ اٌؼّٝ اٌخجش)ف 

- :)ٌزمش٠ش ٚإٌظخ ، ٚف١ٗ إ٠جبص ثذزف اٌّفؼٛي ثٗ فٝ )ػ١ّذ( ٌٍؼَّٛ ٚاٌشّٛي أعٍٛة ششؽ ٌٍزٛو١ذ ٚا )إرا ػ١ّذ

 ، ٚأطً اٌىالَ ) إرا ػ١ّزٗ( ، ٚإ٠جبص آخش ثذزف جٛاة اٌششؽ ٌٍؼٍُ ثٗ ٚرذش٠ه اٌز٘ٓ ؛ د١ش دي ػ١ٍٗ اٌىالَ اٌغبثك 

- (أعٍٛة خجشٜ غشػٗ اٌزمش٠ش ٚإٌظخ ٠ٚجشٜ ِجلذ ٠جٍٛ اٌؼّٝ اٌخجش :) شٜ اٌذىّخ اٌزٝ رؼىظ خجشح اٌشبػش

 ٚطذق ٔظبئذٗ.

- (ٍٛفؼً ِؼبسع ٠ف١ذ اٌزجذد ٚاالعزّشاس ٚاعزذؼبس اٌظٛسح٠ج :) . 

ٌَظَفر بحاَجتِه  -4 ٌَطلُِب الَجوَر ال  فـَرُ                         َمـــــن  ٌُهَدى له الظه  وطالُِب الحقِّ قد 

 المفردات

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

 .: اٌفٛص ٚاالٔزظبس ٚ اٌّمظٛد اٌٙذف ٚاٌطٍت  اٌظفش –غٍَت ، ٠ٍُؤَخز ِٕٗ ٠ُ  × ٠ٙذٜ : ٠ؼطٝ ، ٠ّٕخ 

 الشرح:

 ِٓ وبْ ظبٌّب خبة عؼ١ٗ ٌُٚ ٠ذمك ٘ذفٗ ؛ فبهلل ال ٠ظٍخ ػًّ اٌّفغذ٠ٓ ،  -

 . ٓ وبْ ٘ذفٗ إدمبق اٌذك ٚٔظشرٗ فئْ عؼ١ٗ ع١ىًٍ ثبٌٕجبح ٚاٌزٛف١كأِب ِ

 ألوان الجمال:
- (د١ش طٛساٌجٛس ٚاٌظٍُ ثشٝء ِبدٜ ٠ُطٍت ،صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ ٚجبء ِٓ ٠طٍت اٌجٛس.) اعزؼبسح ِى١ٕخ( :)

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

- (د١ش طٛساٌذك ثشٝء ِبدٜ ٠ُطٍت ،صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ ٚجبء ثشٝء ِٓ ٌٛاصِٗ ؽبٌت اٌذك.) اعزؼبسح ِى١ٕخ( :)

 ٚ٘ٛ اٌفؼً )اٌطٍت( ٌٍزجغ١ُ ، ٚرٛدٝ ثبٌذش ػٍٝ ؽٍت اٌذك.

- (َْٙذٜ ٌٗ اٌظَّفش (: )اعزؼبسح ِى١ٕخ (.د١ش طٛساٌظفش ٚإٌظش ثشٝء ِبدٜ ٠ُٙذٜ ،صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ ٚجبء ٠ُ

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

- (رٛػخ اٌّؼٕٝ ٚرجشصٖ ٚرؤوذٖ ثبٌزؼبد .ث١ٓ شطشٜ اٌج١ذ :)ِمبثٍخ( : ) 

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

- (َْٙذٜ ٌٗ اٌظَّفش زمذ٠ُ شجٗ اٌجٍّخ )ٌٗ( ػٍٝ ٔبئت اٌفبػً )اٌظفش( (: )أعٍٛة ِؤوذ ثمذ(. ٚف١ٗ أعٍٛة لظش ثلذ ٠ُ

 ٌٍزٛو١ذ ٚاٌزخظ١ض .

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

- ( ِؼشفخ ٌٍزؼظ١ُ . اٌظَّفش -اٌذك :) 
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ٌِّه الشهَجرُ كال                          وفً الُهَدى ِعَبٌر ُتشَفى القلوُب بها  -٘ نُضُر عن َوْسِم ٌَ  َغٌِث 

 المفردات

ُٙذٜ -   -رّشع  ×  : رظخ ،رغٍُ رُشفَٝ –ػظبد ، دىُ )َ( ِػجشح  : ِػجَش- اٌؼالي ، اٌغٛا٠خ × اٌٙذا٠خ ٚاٌششبد  : اٌ

ْٕؼُ  –: اٌّطش )ط( ُغ١ٛس ، أَْغ١َبس اٌغ١ش ١َِّٗٚ  –ش : ٠ظجخ را سٚٔك ٚجّبي ٚثٙجخ ٠َ ِّ  .:ِطش اٌشث١غ  ْع

 شرح:ال
 . ٚفٝ اٌٙذا٠خ ٚاٌششبد ػجش ٚػظبد رش٠خ اٌمٍٛة ٚرذ١١ٙب ، وّب ٠ذ١ٝ ِبء اٌّطش اٌشجش فٝ فظً اٌشث١غ  -

 ألوان الجمال:
- (ٍٗد١ش طٛس دبي اٌؼجشٚاٌؼظبد اٌزٝ رش٠خ ٚرشفٝ اٌمٍٛة ثذبي اٌّطش اٌزٜ ٠ٕضي ػٍٝ اٌج١ذ و:)ٍٝرشج١ٗ رّض١( :)

 ٝ فظً اٌشث١غ ، ٌٍزٛػ١خ .األسع فزّٕٛ ثٗ األشجبس ٚرضداد جّبال ف

- (د١ش طٛساٌِؼجَش ثذٚاء ٠شفٝ ،صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ ٚجبء ثشٝء ِٓ ِػجٌَش رُشفَٝ اٌمٍُٛة ثٙب:) اعزؼبسح ِى١ٕخ( :)

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

- ( ُ١ِّٗ اٌشََّجش ِّ ْع َٚ  ٠ُ شجٗ اٌجٍّخ )ػٓ ٚع١ّٗ( اٌفبػً )اٌشجش( ٌٍزٛو١ذ ٚاٌزخظ١ض .(: أعٍٛة لظش ثزمذ٠َُٕؼُش ػٓ 

 -. ُاٌَغ١ِش( : ِؼشفخ ٌٍزؼظ١( 

-  َٝ٠َُٕؼُش( : ِؼبسع ٌٍزجذد ٚاالعزّشاس . -)رُشف 

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

 وال الَبصٌُر كأعَمى ما له َبَصـــرُ                       ولٌَس ُذو الِعلــــم بالتهقوى َكجاِهلِها   -ٙ

 المفردات :
ٟ ،ػ١ّبْػُ  أػّٝ : فبلذ اٌجظش )ط( – اٌخٛف ِٓ هللا )ٚلٝ( : اٌزَّمٜٛ-  راد × طبدت )ط( رٚٚ  : رٚ  - ّْ. 

 الشرح:
  ١ٌٚظ طبدت اٌؼٍُ اٌزٜ ٠خشٝ هللا وبٌجبً٘ اٌؼبطٝ ، ١ٌٚظ اٌجظ١ش وبألػّٝ  -

  .  ش١ئب اٌزٜ ال ٠شٜ ٚال ٠جظش
 ألوان الجمال:

- (ٜٛػٓ ِٛطٛف ٚ٘ٛ اإلٔغبْ اٌزمٝ اٌّؤِٓ ، د١ش أؽٍك اٌىالَ ٚأساد الصَ ١ٌَٚظ ُرٚ اٌِؼٍــــُ ثبٌزَّم :)وٕب٠خ( :)

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

- (ٍِِ٘ٙب  شج١ٗ ِٕفٝ(:د١ش ٔفٝ أْ ٠ىْٛ طبدت اٌؼٍُ وبٌجبً٘ ، ٌٍزٛػ١خ . (: )ر١ٌَٚظ ُرٚ اٌِؼٍــــُ ثبٌزَّمٜٛ َوجب

- ( ُِب ٌٗ ثََظـــش ٝ َّ  (:)رشج١ٗ ِٕفٝ(:د١ش ٔفٝ أْ ٠ىْٛ اٌجظ١ش وبألػّٝ ، ٌٍزٛػ١خ . ٚال اٌجَظ١ُش وأػ

- ( ٜٛ٠ٛػخ اٌّؼٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚؤوذٖ ثبٌزؼبد .جبٍ٘ٙ -رٚ اٌؼٍُ ثبٌزم.)ب(: )ؽجبق 

- ( ِب ٌٗ ثظش –اٌجظ١ش:) . ؽجبق عٍت(.٠ٛػخ اٌّؼٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚؤوذٖ ثبٌزؼبد( 

 -  : اٌجَظ١ُش( : اعزؼبسح رظش٠ذ١خ ، د١ش طٛس اٌشبػش اإلٔغبْ اٌّذسن اٌّٙزذٞ ثبٌجظ١ش ، ٚعش جّبي اٌظٛسح(

 اٌزٛػ١خ .

 -اعزؼبسح رظش٠ذ١خ د١ش طٛس اٌشبػش اإلٔغبْ اٌجبً٘ اٌزٞ ٠زخجؾ فٟ جٍٙٗ ثبألػّٝ ، ٚعش اٌجّب : )ٝ َّ ي: )أػ

 اٌزٛػ١خ .

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

- (ٌٍزٛو١ذ ٚاٌزخظ١ض.ِب ٌٗ ثظش )(: أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ اٌخجش شجٗ اٌجٍّخ )ٌٗ( ػٍٝ اٌّجزذأ )ثظش 

- (٠شٜ إٌمبد أٔٙب ٌُ رؼف جذ٠ذا ٚجٍجذ ألجً اٌمبف١خ . ٚأسٜ أْ اٌجظشِب ٌٗ ثظش .)ّٝ٠ؼٕٝ اإلدسان أٚ  (:ثؼذ )وأػ

 . اٌجظ١شح ، ٚثزٌه ٠ىْٛ اٌّمظٛد اٌؼّٝ اٌّبدٜ ٚاٌّؼٕٜٛ ، وّب أٔب ث١ّٕٙب إؽٕبة ثبٌزشادف ٌٍزٛو١ذ

شُد نافلٌة ُتهــــــــــَدى لصاِحبِها  -3 ــْدرُ                       والرُّ ٌُكَره منه الِورُد والصه  ًُّ  والَغ

 المفردات :
ُّٟ  -ٔٛافً  ٘جخ صائذح ِٓ هللا )ط( : ٔبفٍخ-  اٌغٝ × اٌٙذٜ  : اٌششذ  - ِْٛسد :  – اٌٙذا٠خ ٚاٌششذ × : اٌؼالي )غٜٛ(اٌَغ اٌ

ْذس × اٌذؼٛس ٚاإلر١بْ  ْذس: اٌشجٛع ٚاالٔظشاف  –اٌظَّ ِْٛسد .× اٌظَّ  اٌ

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

 ان الجمال:ألو
- ( ٌشُذ ٔبفٍخ شُذ ٔبفٍخٌ(: د١ش طٛس اٌششذ ثبٌٕبفٍخ اٌزٝ رٙذٜ ، ٌٍزجغ١ُ رُٙــَذٜ ٌظبِدجِٙب اٌشُّ   (: )رشج١ٗ ث١ٍغ(: فٝ )اٌشُّ

 -: )د١ش طٛس إٌبفٍخ ثٙذ٠خ رٙذٜ ، صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ ٚجبء ثشٝء  )اعزؼبسح ِى١ٕخ(  )ٔبفٍخٌ رُٙـــــَذٜ ٌظبِدجِٙب

 اٌفؼً )رٙذٜ( ٌٍزجغ١ُ . ِٓ ٌٛاصِٗ ٚ٘ٛ



 

   ٕٕٔٓ/  ٕٕٓٓ الصؾ الثانً الثانوي                                               (العلم حٌاةقراءة فً النصوص )  تاٌلوس

     تمنٌاتى لكم بالتفوق أحمد دردٌري  ستاذ / األ      01156008819 - 01157335050  

54 

- ــْذسُ )ا ِٛسُد ٚاٌظَّ ّٝ ٠ُىَشٖ ِٕٗ اٌ االعزؼبسح اٌّى١ٕخ( :د١ش شجٗ اٌغٝ ثؼذٚ ٠ىشٖ ، صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ ٚجبء )(:ٌِغ

 ثشٝء ِٓ ٌٛاصِٗ ٠ذي ػ١ٍٗ ٚ٘ٛ اٌفؼً )٠ىشٖ( ٌٍزشخ١ض. ٚرٛدٝ ثمجخ اٌغٝ ٚاٌزٕف١ش ِٕٗ . 

- ( شذ ُّٝ  -اٌشُّ  ّؼٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚؤوذٖ ثبٌزؼبد .(: )ؽجبق(.٠ٛػخ اٌاٌَغ

- ( ِْٛسد  (: )ؽجبق(.٠ٛػخ اٌّؼٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚؤوذٖ ثبٌزؼبد .اٌّظذس –اٌ

- ( ُــْذس ِٛسُد ٚاٌظَّ ِٛسد( ٌٍزٛو١ذ ٠ُىَشٖ ِٕٗ اٌ (: أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ شجٗ اٌجٍّخ )ِٕٗ( ػٍٝ ٔبئت اٌفبػً )اٌ

 ٚاٌزخظ١ض.

- (ٜإ٠جبص ثذزف اٌفبػً ٌٍؼٍُ ثٗ ٚرؼظ١ّٗرُٙذ :) . ٌٝهللا عجذبٔٗ ٚرؼب ٛ٘ٚ 

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

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

ـــاةٌ لِلقُلُوِب كمــــا  -1 ٌَ كـــــُر فٌه َح  ـرُ ٌُحًٌِ الِبالَد إذا ما ماَتت الَمَطــ                    والذِّ

 المفردات :
: ثمبء ٚ ٚػ١ش ٚ ّٔبء ٚاٌّشاد سادخ ٚعؼبدح )ط( د١ٛاد  د١بح –اٌمشآْ ٚاٌذػبء ٚاٌظالح )ط( األروبس  : اٌزوش  -

 .   ِٛد ×  -)د١ٟ( 

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

 ألوان الجمال:
- (وـــــُش ف١ٗ َد١َـــبحٌ ٌٍِمٍُُٛةِ ٚا (: )رشج١ٗ ث١ٍغ(: د١ش طٛس اٌزوش ثبٌذ١بح ٌٍمٍٛة ، ٌٍزٛػ١خ ، ٠ٚٛدٝ ثم١ّخ اٌزوش ٌزِّ

 ٚأصشٖ فٝ إد١بء ٚعؼبدح اٌمٍٛة .

- (ٍٗد١ش طٛس دبي اٌزوش ثبٌٕغجخ ٌٍمٍٛة ثذبي اٌّطش اٌزٜ ٠ذ١ٝ اٌجالد ، ٌٍزٛػ١خ . اٌج١ذ و:)ٍٝرشج١ٗ رّض١( :)

 م١ّخ اٌزوش ٚأصشٖ فٝ إد١بء ٚعؼبدح اٌمٍٛة .٠ٚٛدٝ ث

- ( ُطَـــش َّ (:)اعزؼبسح ِى١ٕخ (:د١ش طٛساٌجالد ثئٔغبْ ٠ذ١ب ،صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ ٚجبء ٠ُذ١ِٟ اٌجاِلَد إرا ِب ِبرَذ اٌ

 ثشٝء ِٓ ٌٛاصِٗ ٚ٘ٛ اٌفؼً )٠ذ١ٝ( ٌٍزشخ١ض ، ٚرٛدٝ ثأ١ّ٘خ اٌّطش فٝ د١بح اٌجالد .

- (اٌجالد)ًػٓ األد١بء  ػاللزٗ اٌّذ١ٍخ ، د١ش أؽٍك  )اٌّذً( اٌجالد ٚأساد )اٌذبي( األد١بء ، ٚعش (: )ِجبص ِشع.

 اٌجّبي اإل٠جبص ٚاٌذلخ فٝ اخز١بس اٌؼاللخ.

- ( ٝ٠ٛػخ اٌّؼٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚؤوذٖ ثبٌزؼبد .ِبرذ -٠ُذ١.)ؽجبق( :) 

- ( ُطَـــش َّ ثٗ )اٌجالد( ػٍٝ اٌفبػً )اٌّطش( ٌٍزٛو١ذ  (:أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ اٌّفؼٛي٠ُذ١ِٟ اٌجاِلَد إرا ِب ِبرَذ اٌ

 ٚاٌزخظ١ض . ٚ٘ٛ أعٍٛة ِؤوذ ثّب اٌضائذح .

- (ِٟفؼً ِؼبسع ٌٍزجذد ٚاالعزّشاس ٚاعزذؼبس اٌظٛسح .٠ُذ١ :) 

- ٌ٠ُذ١ِٟ( : ِذغٓ ثذ٠ؼٟ / جٕبط اشزمبلٟ ٔبلض ٠ؼطٟ جشعبً ِٛع١م١بً ٠طشة األرْ -)َد١َبح 

- ( وـــــُش  )د١بح( : ٔىشح ٌٍزؼظ١ُ . –خ ٌٍزؼظ١ُ . (:ِؼشفاٌّطش -ٚاٌزِّ

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

ٌَجلُو الَعَمى عـن قلِب صاحِبه  -0 لمِة الَقَمـــــرُ                     والِعلُم  ٌُجلًّ سواَد الظُّ  كما 

 المفردات :
: اٌظالَ اٌظٍُّّخِ  -٠ضجذ × : ٠ٛػخ ٚاٌّشاد ٠ض٠ً ٠ّٚذٛ )جٍٛ( ٠جٍٛ -اٌؼٍَٛ اٌجًٙ   )ط( × اٌّؼشفخ ٚاإلدسان  : اٌؼٍُ  -

 .: )ط( األلّبس  اٌمّش - أعٛدح )ط( ػزّخ : عٛاد -إٌٛس ٚاٌؼ١بء ×  )ط( اٌظٍُُ 

 الشرح:
 .  ٚاٌؼٍُ ٠جٍٛ ٠ٚض٠ً طذأ اٌمٍٛة ، وّب ٠ض٠ً ٔٛس اٌمّش ظالَ ا١ًٌٍ  -

 ألوان الجمال:
- ( ٍُٛ٠َج ُُ ٝٚاٌِؼٍ َّ : د١ش طٛس اٌؼٍُ ثئٔغبْ ٠جٍٛ، صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ ٚجبء ثشٝء ِٓ (اعزؼبسح ِى١ٕخ)(: اٌَؼ

ٌٛاصِٗ ٚ٘ٛ اٌفؼً ٠جٍٛ ، ٌٍزشخ١ض ، أٚ طٛس اٌؼّٝ ثظذأ ٠ُجٍٝ صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ ٚجبء ثشٝء ِٓ ٌٛاصِٗ ٚ٘ٛ 

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

- (ّٝاٌؼ:)  ٌؼّٝ صُ دزف اٌّشجٗ ٚطشح ثبٌّشجٗ ثٗ ، ٌٍزٛػ١خ ، بد١ش طٛس اٌجًٙ ث١خ (.رظش٠ذ)اعزؼبسح

 ٚرٛدٝ ثؼشس اٌجًٙ ٚلجذٗ .

- ( ُـــــش َّ : د١ش طٛس اٌمّش ثئٔغبْ ٠جٍٛ، صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ ٚجبء ثشٝء (اعزؼبسح ِى١ٕخ)(: ٠ُجٍّٟ عٛاَد اٌظٍُِّّخ اٌمَ

، أٚ طٛس اٌظٍّخ ثظذأ ٠ُجٍٝ صُ دزف اٌّشجٗ ثٗ ٚجبء ثشٝء ِٓ ٌٛاصِٗ  ِٓ ٌٛاصِٗ ٚ٘ٛ اٌفؼً ٠جٍٛ ، ٌٍزشخ١ض

 ٚ٘ٛ اٌفؼً ٠جٍٛ ٌٍزٛػ١خ .

- (ٍٗاٌج١ذ و :) ، َ٠ٚٛدٝرشج١ٗ رّض١ٍٟ د١ش شجٗ دبي اٌؼٍُ ٚ٘ٛ ٠ىشف ٠ٚض٠ً اٌجًٙ ثذبي اٌمّش ٚ٘ٛ ٠ض٠ً اٌظال 
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 .أ١ّ٘خ اٌؼٍُ فٟ د١بح وً إٔغبْث

- ( ٍُاٌؼّٝ -اٌؼ :)(ؽجبق.) اٌّؼٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚؤوذٖ ثبٌزؼبد .٠ٛػخ 

- ( ٍُاٌؼّٝ -اٌؼ :)(جٕبط ٔبلض).ٓ٘٠ؼطٝ جشعب ِٛع١م١ب ٠طشة األرْ ٠ٚذشن اٌز : 

- ( اٌمّش -اٌظٍّخ :)(ؽجبق.). ٠ٛػخ اٌّؼٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚؤوذٖ ثبٌزؼبد 

- ( ُـــــش َّ ػٍٝ اٌفبػً )اٌمُّش( . ٌٍزٛو١ذ (:أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ اٌّفؼٛي ثٗ )عٛاَد اٌظٍِّخ( ٠ُجٍّٟ عٛاَد اٌظٍُِّّخ اٌمَ

 ٚاٌزخظ١ض .

- ( ُُ  (:ِؼشفخ ٌٍزؼظ١ُ .اٌمّش - اٌؼٍ

- ( ٍٛفؼً ِؼبسع ٌٍزجذد ٚاالعزّشاس ٚاعزذؼبس اٌظٛسح .ٟج٠ٍُ  -٠ج :) 

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

 التعلٌق العام على النص.
 . ٠ٕزّٟ إٌض إٌٟ اٌؼظش األِٛٞ -

 :غشع إٌض -
 ٚرجشثزٗ اٌشبػش خجشح ٚإثشاص ثبٌذ١بح لبئٍٗ ٚخجشرٗ دىّخ ػٓ ٠ؼجش ٚاإلسشبد اٌزٞ إٌظخ غشع إٌٝ إٌض ٘زا ٠ٕزّٟ 

 اٌؼض٠ض. ػجذ ثٓ ػّش اٌخ١ٍفخ ِٓ ُٔظخ رٌه فٟ ِٕطٍمًب اٌذ١بح فٟ

  .األث١بد    فٟاألعب١ٌت االٔشبئ١خ  وضشحػًٍ  -
 خ ٚاٌٛػع ِّب ٠ذزبط إٌٟ ٔذاء ٚأِش ٚرٛج١ٗ ٚدش ٚوٍٙب أشبئ١خ .٠شجغ ٘زا إٌٟ غشع إٌض فٙٛ ٌٍٕظ

َُ آصش اٌشبػش األعٍٛة اٌخجشٞ فٟ األث١بد ؟  - ٌِ 
آصش اٌشبػش األعٍٛة اٌخجشٞ فٟ األث١بد ؛ ألٔٗ ٠ؼشع دمبئك ٚالؼخ ال ِجبي ٌٍشه ف١ٙب ، ٌٚزمش٠ش اٌّؼٕٝ ٚرٛػ١ذٗ ، 

 اٌخجشٞ اٌمبئُ ػٍٝ اإللٕبع ٚعٛق األدٌخ. ٚإٌظ١ذخ اٌزٟ ٠مذِٙب اٌشبػش ٠الئّٙب األعٍٛة

 اٌغّبد األعٍٛث١خ ٌٍشبػش: -
 اإللٕبع ثظٛس اٌذىّخ ٚإٌظ١ذخ. - ٕ         .االػزّبد ػٍٟ اٌّؼجُ اٌمشآٟٔ  - ٔ

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

 رٕٛع األعب١ٌت ث١ٓ اٌخجشٞ ٚاإلٔشبئٟ. - ٙسح.                       ٚػٛح اٌٍغخ ٚعالعخ اٌؼجب - ٘

 اٌّالِخ اٌشخظ١خ ٌٍشبػش: -
ًٙب ِذذصًب. - ٔ  طبدت صمبفخ د١ٕ٠خ ٚاجزّبػ١خ ألٔٗ وبْ فم١

 دش٠ض ػٍٝ رمذ٠ُ إٌظ١ذخ. - ٖ  دى١ُ ِجشة ٌٍذ١بح. - ٕ
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 تـدرٌـبـات
(ٔ) 

 
سُ  َٛ ــــــــــ ْٓ ِػٕــــــــــِذِٖ اٌغُّ ــــــــــ ِِ ــــــــــْذ  ٌَ ُِ اٌــــــــــِزٞ ُأٔضِ  ثِبعـــــــــــ

  
َّشُ ٚاٌَذـــ  ِ أَِّــــــــــــب ثَؼــــــــــــُذ ٠ــــــــــــب ُػـــــــــــــ  .ــــــــــــــــــُّذ هللَّ

 

ــــــــــــَزس   ـــــــــــب رَــ ـــــــــــأرٟ ِٚ ـــــــــــب ر ِ ُُ ٍَ ــــــــــــ ـــــــــــَذ رَؼـ  إْ وٕ
  

ــــــــــــَزسُ   ـــــــــــُغ اٌَذ ــــــــــــزس لـــــــــــذ ٠ََٕف ـــــــــــٝ َدـ ـــــــــــٓ ػٍ  .َفُى
 

ٍُٗ ــــــــــــــبِ٘ ـــــــــــــب أٔـــــــــــــذ َج ّّ َّــــــــــــٝ اٌَخجَــــــــــــشُ     ٚاعــــــــــــــزَخجِشِ إٌـــــــــــــبَط ػ ١ــــــــــــَذ فمــــــــــــذ ٠َجٍــــــــــــٛ اٌؼَ ِّ  .إرا َػ
 

 

 ذ١ذخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ : رخ١ش اإلجبثخ اٌظ -)أ( 
 

 ِشادف وٍّخ"  رزس " فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ. -ٔ

 .تجمع ׄ      تترك ׄ       تبدد ׄ      تنتقً ׄ  

 ِشادف وٍّخ"  ٠جٍٛ " فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش. -ٕ

 .ٌزٌل ׄ      ٌكشؾ ׄ      ٌظهر ׄ       ٌخرج ׄ  

 .اٌضبٟٔ "فٟ اٌج١ذ  ِؼبد وٍّخ  " رأرٟ -ٖ

 . ٌعرض ׄ      ٌذهب ׄ      ٌترك ׄ      ٌنصرؾ ׄ  
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  ذ اٌضبٌشاٌجضئ١خ فٟ اٌج١ اٌفىشح  -   -ٗ

 البعد عن الظلم ׄ     مشاورة أهل العلم ׄ      الحذر ٌنفع ׄ     ضرورة الحذر ׄ  

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

 مرسل زمجا ׄ      تشبٌه ׄ     استعارة مكنٌة ׄ     رة تصرحٌةااستع ׄ  

 اٌجذ٠ؼٟ فٟ اٌج١ذ األٚئٛع اٌّذغٓ  -ٙ

 مراعاة نظٌر ׄ     تصرٌع ׄ      طباق ׄ     جناس – ׄ  

 ث١ٓ وٍّخ" رأرٟ " ٚ " رزس" فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ: -3

 مراعاة مظٌر ׄ     جناس  ׄ     ترادؾ ׄ      طباق ׄ  

 اٌٍْٛ اٌج١بٟٔ  فٟ لٌٛٗ " ثبعُ اٌزٞ أٔضٌذ ِٓ ػٕذٖ اٌغٛس" فٟ اٌج١ذ األٚي: - -1

 مجاز مرسل ׄ      كناٌة ׄ    كنٌةاستعارة م ׄ     تشبٌه ׄ  

 ٔٛع اإلٔشبء فٟ اٌج١ذ األٚي: - -0

 نداء ׄ     استفهام ׄ      نهً ׄ      أمر  ׄ  

 فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ  إ٠جبص ثذزف: - ٓٔ

 الخبر ׄ     المبتدأ ׄ     المفعول ׄ     الفاعل ׄ  

 اٌغشع ِٓ األِش فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ: - -ٔٔ

 سااللتما ׄ     التمنً ׄ     النصح ׄ     الدعاء ׄ  

 " أٔضٌذ ِٓ ػٕذٖ اٌغٛس " أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ : - -ٕٔ

 المفعول ׄ    الجار والمجرور ׄ      الخبر ׄ     المبتدأ ׄ  

 ٔٛػٗ إؽٕبة ثــــ اٌضبٟٔ اٌج١ذ فٟ اإلؽٕبة  - ٖٔ

 التذٌٌل ׄ     االعتراض ׄ      اإلجمال بعد التفصٌل ׄ      التكرار ׄ  

 :اٌضبٌش فٟ اٌج١ذ  "إٌبطاٌٍْٛ اٌج١بٟٔ فٟ لٌٛٗ:"    -ٗٔ

 مجاز مرسل  ׄ    مكنٌة استعارة ׄ       تشبٌه ׄ       كناٌة ׄ  

 أعٍٛة لظش  ٚع١ٍزٗ :  اٌضبٌشفٟ اٌج١ذ  -٘ٔ

 استخدام إنما ׄ   التقدٌم والتأخٌر ׄ     النفً وإالستثناء ׄ    مبتدأ والخبرلتعرٌؾ ا ׄ  

 : ِٓ عّبد أعٍٛة اٌشبػش وّب ٠جذٚ ِٓ األث١بد – ٙٔ

 الثانٌة والثالثة - ׄ   المباشرة والخطابٌة والتقرٌر. - ׄ  تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاء - ׄ  ةكثرة المحسنات البدٌعٌ - ׄ  
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(ٕ) 
ـــــــــــــش ثذــــــــــــــبَجزِٗ    ـــــــــــــَٛس ال ٠َظَف ـــــــــــــتِ اٌَج ٍُ ـــــــــــــٓ ٠َط َِ 

  
فـــــــــــَشُ    .ٚ ؽبٌـِـــــــــُت اٌذــــــــــكِّ لــــــــــذ ٠ُٙـــــــــــَذٜ ٌــــــــــٗ اٌظَّ

 

 ٚفــــــــــٟ اٌُٙــــــــــَذٜ ِػجـَـــــــــٌش رَشـــــــــــــَفٝ اٌمٍــــــــــُٛة ثٙــــــــــب  
  

١ِّٗ اٌشَّجـــــــــــــَشُ   ِّ عــــــــــــ َٚ  .وبٌَغ١ــــــــــــشِ ٠َِٕؼــــــــــــُش ػــــــــــــٓ 
 

ــــــــــــشُ     ٌٚــــــــــــــــ١َظ ُرٚ اٌِؼـــــــــــــــــٍُ ثــــــــــــــــبٌزَّمٜٛ َوجـــــــــــــــــبٍِِ٘ٙب ـــــــــــٗ ثََظـــ ـــــــــــب ٌ ِ َّٝ ــــــــــــ ــــــــــــ١ُش وأػـ  .ٚال اٌجَظ
 

 رخ١ش اإلجبثخ اٌظذ١ذخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ :  -)أ(  
 

 " فٟ اٌج١ذ األٚي. اٌجٛسِشادف وٍّخ"   -ٔ

ٌْؾ – ׄ     الظلم  - ׄ   م – ׄ     الَح ٌْ  كل ما سبق  - ׄ     الَض

 .اٌضبٟٔ"فٟ اٌج١ذ  رشفِٝؼبد وٍّخ  "  -ٕ

 اإللحاد  - ׄ     تسقم – ׄ     تقوى – ׄ     تبرأ – ׄ  

 ":فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش :اٌجَظـ١ُش جّغ " وٍّخ "  -ٖ

 البصٌرات  - ׄ     البصائر  - ׄ      األبصار – ׄ      البصراء  - ׄ  

 اٌضبٟٔ: "فٟ اٌج١ذرَشـــفَٝ اٌمٍُٛة ثٙب  ٔٛع اٌظٛسح اٌج١ب١ٔخ فٟ لٌٛٗ:"  -ٗ

 مرسلز مجا ׄ     تشبٌه ׄ    استعارة مكنٌة ׄ    رة تصرحٌةااستع ׄ  

 ٔٛع اٌّذغٓ اٌجذ٠ؼٟ فٟ اٌج١ذ األٚي -٘

 مراعاة نظٌر ׄ     تصرٌع ׄ         طباق ׄ           مقابلة ׄ  

 " فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش:ِب ٌٗ ثظش" ٚ " اٌجظ١ش" لٌٛٗ: ث١ٓ  -ٙ

 مراعاة مظٌر ׄ     جناس  ׄ     ترادؾ ׄ      طباق ׄ  

ٍِِ٘ٙب ٔٛع اٌزشج١ٗ فٟ لٌٛٗ "  - -3  :اٌضبٌش" فٟ اٌج١ذ ١ٌَٚظ ُرٚ اٌِؼـٍُ ثبٌزَّمٜٛ َوجـب

 ضمنً ׄ     تمثٌلً ׄ      منفً ׄ      بلٌػ ׄ  

 إ٠جبص ثذزف: األٚي فٟ اٌج١ذ  - 1

 الخبر ׄ     المبتدأ ׄ     المفعول ׄ     الفاعل ׄ  

 اٌج١ذ اٌضبٟٔ: اٌخجش فٟ اٌغشع ِٓ  - -0

 السخرٌة ׄ     إظهار الحزن ׄ     النصح ׄ     التعجب ׄ  

١ِّٗ اٌشَّجـَشُ "  - -ٓٔ ِّ ع َٚ  " أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ : وبٌَغ١ِش ٠َِٕؼُش ػٓ 

 المفعول ׄ    الجار والمجرور ׄ      الخبر ׄ     المبتدأ ׄ  

 فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ: " ٠ُٙـَذٜ ٌٗ اٌظَّفـَشُ اٌٍْٛ اٌج١بٟٔ فٟ لٌٛٗ:"    -ٔٔ

  تصرٌحٌة استعارة ׄ    ةمكنٌ استعارة ׄ      تشبٌه ׄ      كناٌة ׄ  

 فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ  أعٍٛة لظش  ٚع١ٍزٗ : -ٕٔ

 استخدام إنما ׄ    التقدٌم والتأخٌر ׄ    النفً وإالستثناء ׄ    مبتدأ والخبرلتعرٌؾ ا ׄ  

 : ثّب لجٍٗػاللخ لٌٛٗ:  " ال ٠ظفش ثذبجزٗ "  فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ   -ٖٔ

 . ةنتٌج – ׄ      تفصٌل – ׄ      تعلٌل – ׄ      توضٌح   - ׄ  

 أفبد : اٌضبٟٔ "  فٟ اٌج١ذ ػجش رٕى١ش وٍّخ "  -ٗٔ

 القلة . – ׄ     الكثرة  – ׄ     التهوٌل  – ׄ     التعظٌم    - ׄ  

 ( https://dardery.site  ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ صٚسٚا ِٛلغ أدّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد اإلٌىزش١ٔٚخ  )  .

https://dardery.site/
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(ٖ) 
ــــــــــــــــجِٙب    ـــــــــــــــَذٜ ٌظبِدـــــــ ـــــــــــــــٌخ رُٙ شــــــــــــــــُذ ٔبفٍ  ٚاٌشُّ

  
ـــــــــــــَذسُ   ــــــــــــِٛسُد ٚ اٌظَّ ــــــــــــٗ اٌ ــــــــــــَشٖ ِٕ ُّٟ ٠ُى ــــــــــــ  .ٚاٌَغ

 

ــــــــــــب    ــــــــــــٛةِ وّ ٍُ ـــــــــــــ١َبٌح ٌٍُِم ــــــــــــٗ َدـــــــــ وُش ف١ ــــــــــــزِّ  ٚ اٌ
  

ـــــــــــــشُ   ََّط ـــــــــــــذ اٌ ـــــــــــــجاِلَد إرا ِـــــــــــــب ِبرَ  .٠ُذــــــــــــــ١ِٟ اٌ
 

ــــــــــتِ طــــــــــبدجِٗ   ــــــــــٝ ػــــــــــٓ لٍ َّ ــــــــــٛ اٌؼَ ٍُ ُُ ٠َج ــــــــــ ــــــــــــــشُ وّـــــــــــــب     ٚاٌِؼٍ َّ ٍّـــــــــــــخِ اٌَم  .٠ُجٍـــــــــــــٟ عـــــــــــــــٛاَد اٌظُّ
 

 

 رخ١ش اإلجبثخ اٌظذ١ذخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ :  -)أ( 
 

 " فٟ اٌج١ذ األٚي. اٌششذِشادف وٍّخ"   -ٔ

 .اإلعٌاء  - ׄ      التشاؼل – ׄ     المرض   - ׄ      اللهو - ׄ  

 .األٚي" فٟ اٌج١ذ  ٔبفٍخِشادف وٍّخ"   -ٕ

 .ـ تطلعاتً ׄ      ـ صؽري ׄ     ـ حبً ׄ     أشواقً – ׄ  

 "فٟ اٌج١ذ األٚي. اٌغِٟؼبد وٍّخ  "  -ٖ

 . التعلل – ׄ     الفراغ – ׄ     التلهً  – ׄ     التشاؼل  - ׄ  

 : اٌضبٟٔ":فٟ اٌج١ذ   اٌزوشجّغ " وٍّخ "  -ٗ

 مٌافً       - ׄ     منائؾ  – ׄ      موانؾ – ׄ     مناؾ   - ׄ  

ـَذسُ ٔٛع اٌظٛسح اٌج١ب١ٔخ فٟ لٌٛٗ:"  -٘ ِٛسُد ٚ اٌظَّ ُّٟ ٠ُىَشٖ ِٕٗ اٌ  :األٚي"فٟ اٌج١ذ  ٚاٌَغ

 مرسل زمجا ׄ     تشبٌه ׄ    استعارة مكنٌة ׄ    رة تصرحٌةااستع ׄ  

 اٌضبٟٔٔٛع اٌّذغٓ اٌجذ٠ؼٟ فٟ اٌج١ذ  -ٙ

 مراعاة نظٌر ׄ     تصرٌع ׄ      طباق ׄ     مقابلة ׄ  

 :األٚي" فٟ اٌج١ذ اٌظذس" ٚ " اٌٛسدث١ٓ وٍّخ"  -3

 مراعاة مظٌر ׄ     جناس  ׄ     ترادؾ ׄ      طباق ׄ  

 " فٟ اٌج١ذ األٚي:ٚاٌزوش ٔبفٍخٔٛع اٌزشج١ٗ فٟ لٌٛٗ "  - -1

 ضمنً ׄ     تمثٌلً ׄ     مجمل ׄ      بلٌػ ׄ  

 :األعٍٛة فٟ األث١بدٔٛع  - -0

 خبري لفظا إنشائً معنى ׄ     إنشائً ׄ        ريخب ׄ  

 إ٠جبص ثذزف: األٚي فٟ اٌج١ذ  - ٓٔ

 الخبر ׄ    المبتدأ ׄ     المفعول ׄ       الفاعل ׄ  

شُ "  - -ٔٔ َّ  " أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ :وّب ٠ُجٍٟ عـٛاَد اٌظٍُِّّخ اٌمَ

 المفعول ׄ    الفاعل ׄ     الخبر ׄ       المبتدأ ׄ  

 ٔٛػٗ إؽٕبة ثــــ ٟاٌضبٔ اٌج١ذ فٟ اإلؽٕبة  - ٕٔ

  التعلٌل ׄ    االعتراض ׄ      اإلجمال بعد التفصٌل ׄ       التكرار ׄ  
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 :اٌضبٌشفٟ اٌج١ذ  "اٌؼّٝاٌٍْٛ اٌج١بٟٔ فٟ لٌٛٗ:"    -ٖٔ

  تصرٌحٌة استعارة ׄ     مكنٌة استعارة ׄ    تشبٌه ׄ      كناٌة ׄ  

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

 الحالٌة ׄ     المحلٌة ׄ    الكلٌة ׄ     الجزئٌة ׄ  

 فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ  أعٍٛة لظش  ٚع١ٍزٗ : -٘ٔ

 استخدام إنما ׄ    التقدٌم والتأخٌر ׄ    النفً وإالستثناء ׄ    مبتدأ والخبرلتعرٌؾ ا ׄ  

 أفبد : اٌضبٟٔ "  فٟ اٌج١ذ د١بحرٕى١ش وٍّخ "  -ٙٔ

 القلة . – ׄ     الكثرة  – ׄ      التهوٌل – ׄ     التعظٌم    - ׄ  

 ٠ٕزّٟ إٌض إٌٝ شؼش : – 3ٔ

 المدح ׄ     الوصؾ ׄ    الوعظ واإلرشاد ׄ     الحكمة ׄ  

 ( https://dardery.site  ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ صٚسٚا ِٛلغ أدّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد اإلٌىزش١ٔٚخ  )  .

 على الشعر في العصر األموي حرةنصوص 

                  جمٌل بثٌنة:ٌقول  (ٔ)نموذج  
 

َْ اٌشـــــــــــــــــجبةِ جذ٠ـــــــــــــــــذُ  -ٔ  أال ١ٌـــــــــــــــــَذ س٠ؼـــــــــــــــــب
  

ــــــــــــــٛدُ   ، ٠ؼ َٓ ــــــــــــــ١ ــــــــــــــب ثض ــــــــــــــٌٛٝ ، ٠ ــــــــــــــشًا ر  .ٚد٘
 

ٕ-  ُُ ، ٚأٔــــــــــــــز ُْ ــــــــــــــب ٔىــــــــــــــٛ ّٕ  فٕجمــــــــــــــٝ وّــــــــــــــب و
  

َٓ ص١٘ـــــــــــــــــــذُ   ـــــــــــــــــــز١ٌ ـــــــــــــــــــٌت ٚإر ِـــــــــــــــــــب رج  .لش٠
 

ٖ-  ٌٓ ــــــــــبؽ ــــــــــٝ ِــــــــــٓ اٌٛجــــــــــِذ ث ــــــــــب أٌم ــــــــــٟ، ِ  خ١ٍٍ
  

َٟ، اٌغـــــــــــذاح َ، شـــــــــــ١ٙذُ      .ٚدِؼـــــــــــٟ ثّـــــــــــب أخفـــــــــــ
 

 إرا لٍـــــــــــُذ: ِـــــــــــب ثـــــــــــٟ ٠ـــــــــــب ثض١ٕـــــــــــخ ُ لـــــــــــبرٍِٟ -ٗ
  

 .: صبثـــــــــــــٌذ، ٠ٚض٠ـــــــــــــذُ ِـــــــــــــٓ اٌذـــــــــــــّت، لبٌـــــــــــــذ 
 

ّٞ ثؼـــــــــَغ ػمٍـــــــــٟ أػـــــــــْش ثـــــــــِٗ  -٘ ـــــــــُذ: سد  ٚإْ لٍ
  

ـــــــــــــــــْذ ٚلبٌـــــــــــــــــْذ: راَن ِٕـــــــــــــــــَه ثؼ١ـــــــــــــــــذ   ٌّ  .رٛ
 

 فـــــــــــال أٔـــــــــــب ِـــــــــــشدٌٚد ثّـــــــــــب جئـــــــــــُذ ؽبٌجـــــــــــبً  -ٙ
  

 .ٚال دجٙـــــــــــــــــــــب ف١ّـــــــــــــــــــــب ٠ج١ـــــــــــــــــــــُذ ٠ج١ـــــــــــــــــــــذُ  
 

ػــــــــــــــذ٘ب -3 َٚ  َٞ  ٚأف١ٕــــــــــــــُذ ُػّــــــــــــــشٞ ثبٔزظــــــــــــــبس
  

 .١ٍــــــــــــــُذ ف١ٙــــــــــــــب اٌــــــــــــــذَ٘ش ٚ٘ــــــــــــــٛ جذ٠ــــــــــــــذٚأث 
 

ـــــــــُ ٠ـــــــــضيْ  -1 ـــــــــذًا، فٍ ـــــــــب ١ٌٚ ـــــــــٜٛ ِٕٙ ـــــــــُذ اٌٙ ـــــــــــــــذُ     ػٍم ـــــــــــــــٗ ٠ٚض٠ ـــــــــــــــٟ دج ّٕ٠ َِ ـــــــــــــــٛ ـــــــــــــــٝ ا١ٌ  .إٌ
 

 رخ١ش اإلجبثخ اٌظذ١ذخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ :  -)أ( 
 

 " فٟ اٌج١ذ األٚي. س٠ؼبِْشادف وٍّخ"   -ٔ

 .نشاطه  - ׄ      جماله – ׄ      أخره  - ׄ      أوله - ׄ  

 " فٟ اٌج١ذ األٚي. رٌِٛٝشادف وٍّخ"   -ٕ

 .عادـ  ׄ      مضىـ  ׄ     جرىـ  ׄ     حكم – ׄ  

 .اٌضبٟٔذ "فٟ اٌج١ ص١٘ذِؼبد وٍّخ  "  -ٖ

 ـ حقٌر. ׄ      ـ ضعٌؾ ׄ     ـ رخٌص ׄ     قلٌل – ׄ  
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 : اٌغبثغ":فٟ اٌج١ذ   اٌذ٘شجّغ " وٍّخ "  -ٗ

 كل ما سبق ׄ      ُدهور ׄ     أَْدُهر  ׄ     أَْدهار   - ׄ  

 "فٟ اٌج١ذ األٚي:د٘ش رٌٛٝ .. ثؼٛدٔٛع اٌظٛسح اٌج١ب١ٔخ فٟ لٌٛٗ:"  -٘

 مرسل زمجا ׄ     تشبٌه ׄ    استعارة مكنٌة ׄ    رة تصرحٌةااستع ׄ  

، ٠ؼٛدُ  لٌٛٗ "اٌّذغٓ اٌجذ٠ؼٟ فٟ ٔٛع  -ٙ َٓ  "فٟ اٌج١ذ األٚيٚد٘شاً رٌٛٝ ، ٠ب ثض١

 مراعاة نظٌر ׄ     تصرٌع ׄ      طباق ׄ     مقابلة ׄ  

 " فٟ اٌج١ذ األٚي:٠ؼٛد" ٚ " جذ٠ذث١ٓ وٍّخ"  -3

 تصرٌع ׄ     جناس  ׄ     ترادؾ ׄ      طباق ׄ  

َْ اٌشجبِة جذ٠ذُ لٌٛٗ" ٔٛع األعٍٛة فٟ  - -1  :" أال ١ٌَذ س٠ؼب

 تمنً ׄ     ماستفها ׄ      نهً ׄ       أمر ׄ  

 إ٠جبص ثذزف: فٟ اٌج١ذ اٌشاثغ  " لبٌذ: صبثٌذ، ٠ٚض٠ذُ  لٌٛٗ : "فٟ  - 0

 الخبر ׄ     المبتدأ ׄ     المفعول ׄ     الفاعل ׄ  

 " أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ :راَن َِٕه ثؼ١ذ " لٌٛٗ فٟ اٌج١ذ اٌخبِظ: -ٓٔ

 المفعول ׄ    الجار والمجرور ׄ      الخبر ׄ     المبتدأ ׄ  

 ثــــٔٛػٗ إؽٕبة  اٌضبِٓ اإلؽٕبة فٟ اٌج١ذ   - ٔٔ

 التعلٌل  ׄ     الترادؾ ׄ    التفصٌل بعد اإلجمال  ׄ     التكرار  ׄ  

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

 استعارة تصرٌحٌة  ׄ     مجاز مرسل ׄ     تشبٌه  ׄ    كناٌة  ׄ  

 : ثّب لجٍٗ  اٌخبِظاٌج١ذ  " فٟرٌّْٛذ ٚلبٌْذ: راَن َِٕه ثؼ١ذ ػاللخ لٌٛٗ :"  -ٖٔ

 توضٌح ׄ     نتٌجة ׄ     تفصٌل ׄ     تعلٌل ׄ  

 ٠ٕزّٟ إٌض إٌٝ شؼش : – ٗٔ

 المدح ׄ     الوصؾ ׄ     الؽزل ׄ    الحكمة ׄ  

 ( https://dardery.site  ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ صٚسٚا ِٛلغ أدّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد اإلٌىزش١ٔٚخ  )  .
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(ٕ) 

                  ٌقول جرٌر فً مدح الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز( ٕ)نموذج  
 

ـــــــــــــٝ ٌلش٠ــــــــــــــشٍ  -ٔ  ٠ؼـــــــــــــُٛد اٌَفؼـــــــــــــًُ ِٕـــــــــــــَه ػٍ
  

ــــــــــــــــذادا     ـــ ـــــــــــــــَشَة اٌشَّ ـــــــــــــــشُِط ػـــــــــــــــُٕٙ اٌُى  .ٚرُف
 

ــــــــــــــــــكٍ  -ٕ ـــــــــــــــــزَُُٙ ثشفـــ ـــــــــــــــــَذ ٚدَش َّٕ ـــــــــــــــــذ أِ  ٚل
  

 .٠ٚؼ١ــــــــــــــــٝ إٌــــــــــــــــبَط ٚدُشــــــــــــــــَه أْ رَُظـــــــــــــــــبدا 
 

ـــــــــــــٝ -ٖ ٍَ ١ ٌَ ـــــــــــُش ثـــــــــــٓ  َّ  ٚرَجْٕـِــــــــــٝ اٌّجـــــــــــَذ ٠ـــــــــــب ُػ
  

 .ٚرىفـِــــــــــــــٝ اٌِّّذـــــــــــــــًَ اٌغـــــــــــــــَٕخ اٌُجـــّــــــــــــــــَبدا   
 

 ٚرـــــــــــــــــــــذُػٛ هللاَ ِجزٙـــــــــــــــــــــذًا ١ٌشَػــــــــــــــــــــــــــٝ -ٗ
  

ــــــــــــــــَه اٌّؼَـــــــــــــــــــــــــبدا  ــــــــــــــــزوُش فــــــــــــــــٝ سػ١زٍ  .ٚر
 

ـــــــــــَذٜ -٘ ــــــــــٓ ُعؼ ــــــــــَخ ٚاث ــــــــــٓ ِبِ ــــــــــُت ث ــــــــــب وؼ ِٚ 
  

ــــــــــــــٛادا   .ثـــــــــــــأجَٛد ِٕـــــــــــــه ٠ـــــــــــــب ػّـــــــــــــُش اٌجــــــ
 

ـــــــــــــــــٝ -ٙ ْد طــــــــــــــــبٌَخ األخــــــــــــــــالقِ إٔــــــــ َّٛ ــــــــــــــــ َُ ِـــــــــــب اعزؼَـ      رؼَ  .ــــــــــــــــبدا سأ٠ـــــــــــُذ اٌّـــــــــــشَء ٠ٍـــــــــــض
 

 رخ١ش اإلجبثخ اٌظذ١ذخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ :  -)أ( 
 : " فٟ اٌج١ذ األٚي. ٠ؼٛدِشادف وٍّخ "   - ٔ

 ٌقترب□    ٌرجع□     ٌدور□     ٌزور□ 

 .اٌضبٟٔ"فٟ اٌج١ذ  ٚدشزُٙوٍّخ  "  ِشادف -ٕ

 ؼربتهم□   خوفهم□    ذلهم□     قبحهم ـ ـ□ 

 األٚي اٌج١ذ فٟ اٌجذ٠ؼٟ اٌّذغٓ ٔٛع -ٖ

 نظٌر مراعاة□   تصرٌع□     طباق□     جناس□ 

َُ ِب اعزَؼــــــبدا" إٟٔ  ػاللخ لٌٛٗ فٟ اٌج١ذ األخ١ش  : – ٗ  : " ثّب لجٍٗ سأ٠ُذ اٌّشَء ٠ٍض

 تفصٌل□   توضٌح□     تعلٌل□     نتٌجة□ 

 :اٌضبٌش"فٟ اٌج١ذ ٚرَْجِٕٝ اٌّجَذ ٔٛع اٌظٛسح اٌج١ب١ٔخ فٟ لٌٛٗ:"  -٘

 مجاز مرسل□    تشبٌه□  استعارة مكنٌة□   استعارة تصرحٌة□ 

 :اٌخبِظ" فٟ اٌج١ذ  اٌجٛاد" ٚ "  أجٛدث١ٓ وٍّخ"   -ٙ

 نظٌر مراعاة□    جناس □            ترادؾ□    طباق□ 

ــــذادا"  -3  " أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ : ٚرُفِشُط ػُٕٙ اٌُىَشَة اٌشَّ

 الجار والمجرور□    الفاعل□      الخبر□    المبتدأ□ 

ْد طفٟ لٌٛٗ:"  األِشِٓ  اٌغشع  -1 َّٛ  اٌج١ذ اٌغبدط : فٟ " بٌَخ األخالِق رَؼ

  االلتماس□     النصح□      التحذٌر□     اللوم□  

ًُ َِٕه ػٍٝ لٌش٠ـشٍ اٌٍْٛ اٌج١بٟٔ فٟ لٌٛٗ: "  -0   األٚي:فٟ اٌج١ذ  "٠ؼُٛد اٌفَؼ

 مجاز مرسل□    تشبٌه□  استعارة مكنٌة□   كناٌة□ 

  ٌٍـــذالٌخ ػٍٝ : خِؼشف األخ١شفٟ اٌج١ذ  (  اٌّشء: )  وٍّخ جبءد  -ٓٔ

  .التعظٌم□        والشمول العموم□       التحقٌر□      القلة□   

 اٌغشع اٌشؼشٞ فٟ ٘زٖ األث١بد -ٔٔ

 الهجاء□     الرثاء□    المدح□           الفخر □ 
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