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 توطئة
 

الحمد هلل خالق األلسن واللغات، جاعل األلفاظ للمعانً بحسب ما تقتضٌه حكمه البالغات،    

الذي علم آدم األسماء كلها ؛فأبان بذلك عن شرف اللغة وفضلها ، والصالة والسالم على 

 بهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصالة والتسلٌم .سٌدنا محمد أفصح الخلق لسانا وأعر

 ثم أما بعد.

 /خواين املدرسنيا  أ غزايئ امطالب 

أ كدم ممك هذا امؼمل اذلي ال أ خفي ػليمك أ هه كد أ خذ مين من اموكت واجلهد امكثري،      

ىل   وكد تذمت ما تذمت من وكت وهجد راضيا مغتبطا  يف سبيل أ ن أ كدم شيئا يضاف ا 

غري أ ين أ حة أ ن أ شري    جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم. جمهودات

ىل أ ن امفائدة املرجوة من هذا امؼمل من ثتحلق ما مل يلم امطامة حبل امتدريبات ، ويف  هنا ا 

وشاء موكع مكرتوين وضؼت ا   سبيل ثلدمي  املساػة نلطامة نلتب ند من حصة اال جاابت مقت اب 

وامتب ند من حصة  ت ػىل هفس امنسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىل حلها فيه هذه امتدريبا

جاابت  جاابت ، حبيث يظهر يف هناية امتدرية درجة امطامة واس تؼراض مال  ما يلدموهه من ا 

 اخلطب  مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.

ال ادلخول نلموكع ابمضغط ػىل امراتط املوجود أ دانه نلتدرية   واحلل مفا ػليم أ هيا امطامة ا 

 وػىل هللا كصد امسبيل

أ محد درديري                                                



  

 

 تايلىس في المراجعت النهائيت

 ضح٣ِٞط 3

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 

 
 

 

 

 (1قطعة رقم )

 ٓالذظ ئ٠ُ ئمحكس ٝٓؾطوحضٜح، جُػ٤حخ ٖٓ آخش أٝ ٗٞػح   جُ٘حط ٓؼظْ ٣شضذ١ جُرؾش ٓططِرحش أْٛ ٖٓ جُٔالذظ. ٔ

 الخطالف ضرؼح جُط٣ٞ٘غ ٛزج ٣ٝكذظ. جُٔالذظ أٗٞجع ٖٓ جٌُػ٤ش ٣شضذٕٝ جُؼحُْ أٗكحء ؽط٠ ك٢ كحُ٘حط. جُض٣٘س

 ف٘ؼٜح ك٢ ٝجألعح٤ُد جُٔٞجد ؽط٠ جُ٘حط ٣ٝغطؼَٔ. جُٔالذظ ٖٓ ٓح ٗٞع السضذجء جُلشد ٣ذػٞ جُز١ جُـشك

 ٖٓ ٝضؼطرش جُ٘حط، ق٤حز ك٢ جألعحع٤س جألؽ٤حء ٖٓ جألص٣حء ٝضؼطرش. أص٣حتْٜ ك٢ ٓخطِلس ػحدجش ٣ٝطرؼٕٞ

 .جألْٓ ض٤ٔض جُط٢ جُخقحتـ

 جُٔشأز ذٚ ضطض٣ٖ ٝٓح ػِٔٚ ك٢ أٝ ٜٓ٘طٚ ك٢ جُٔشء ٣شضذ٣ٚ ٓح ًَ ػ٠ِ ٣طِن كأفرف جألص٣حء ٓلّٜٞ ضطٞس ٝهذ. ٕ

 .ضؿ٤ِ٤ٔس ٝٓغطكنشجش ٝأقز٣س هلحصجش ٖٓ أ٣نح  

ح جُرحسدز جُٔ٘حهن ك٢ جُ٘حط ك٤شضذ١ ئ٤ُٜح، جإلٗغحٕ قحؾس قغد جألص٣حء ٝضخطِق. ٖ  جُغ٤ٌٔس جُٔالذظ ٖٓ أٗٞجػ 

ح ٣٘طؼِٕٞ ًٔح ٣ٔحغِٜح، ٓح أٝ ٝجُلشجء، جُقٞف ٖٓ جُٔق٘ٞػس  جُٔ٘حهن ك٢ أٓح. ٝجُط٣ِٞس جُغ٤ٌٔس جألقز٣س أ٣ن 

ح جُ٘حط ك٤شضذ١ جُكحسز  جُٔ٘حهن ٝك٢ ٝجٌُطحٕ، ًحُوطٖ جُخل٤لس جُٔٞجد ٖٓ جُٔق٘ٞػس جُٔالذظ ٖٓ آخش ٗٞػ 

 .ك٤ٚ ٣ؼ٤ؼ جُز١ جُؿٞ ٣٘حعد ٓح جإلٗغحٕ ٣شضذ١ جالعطٞجت٤س

 جإلٗغحٕ ٣غطخذٓٚ ًحٕ ُٔح آغحس ٝؾذش هذ أٗٚ ذَ ع٘س، ٓٓٓ.ٓٓٔ ٖٓ أًػش ٓ٘ز جُٔالذظ ٕجإلٗغح ػشف ٝهذ. ٗ

 ذؼل جُٔالذظ ضؼط٢ جألق٤حٕ، ٓؼظْ ك٢. ٝجُٔضٛش٣حش جُِٞقحش ػ٠ِ( ع٘سٓٓٓ.ٕ٘هرَ) جُكؿش١ جُؼقش ك٢

 جُٔ٘طوس ك٢ ءجألص٣ح ضخطِق ٝهذ. ٣٘ط٢ٔ جؾطٔحػ٤س هروس أ١ ٝئ٠ُ جالهطقحد٣س قحُطٚ ٜٓ٘ح ٓشضذ٣ٜح ػٖ جُٔؼِٞٓحش

 ٤ُط٤ٔض ص٣ح   ٣ٝشضذ١ أظحكشٙ ٣ط٤َ جُق٢٘٤ ٝجُضجٛذ ؽؿحػطٚ، ػ٠ِ ضذٍ هشٕٝ ٣ِرظ جألكش٣و٢ إٔ ك٘ؿذ جُٞجقذز،

 ص١ ٗلظ ٣شضذ١ جٌُٔغ٢ٌ٤ جُٔضجسع إٔ ك٘شٟ ٓخطِلط٤ٖ، ٓ٘طوط٤ٖ ك٢ جُض١ ٣طؾحذٚ ٝهذ. ج٥خش٣ٖ ػٖ ذٚ

 .ُِض١ سضذجتٚج هش٣وس ك٢ ْٜٓ٘ ًَ جخطالف ٓغ ذحُطرغ ٌُٖ جُق٢٘٤، جُٔضجسع

 ٝجإلصجس ٝجُشدجء جُو٤ٔـ ٖٓ ٣طٌٕٞ – جُشقحُس ٝهقـ جُٔخطٞهحش ٖٓ ُ٘ح ٗوَ ًٔح – جإلعال٢ٓ ٝجُِرحط. ٘

 جُشأط ذٚ ضـط٢ جُز١ جُخٔحس ك٤ؾَٔ جُٔغِٔس جُٔشأز ُرحط أٓح(. جُكزجء ٝجُ٘ؼَ ٝجُؼٔحٓس ٝجُؼرحءز ٝجُغشٝجٍ

 ُطغطش ؾِرحذ ح ضشضذ١ إٔ ُِٔشأز ٣ُغطَكدّ  جُقالز ٘حءأغ ٝك٢ ٝجُشؾ٤ِٖ، جُرذٕ ذٚ ضـط٢ جُز١ ٝجُذسع ٝجُؼ٘ن،

 .غ٤حذٜح
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 ضح٣ِٞط
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 ذحُؿِٔس، ٤ًٔحش ٜٓ٘ح ٣٘طؽ كأفرف جُخ٤حهس، آُس ظٜٞس ذؼذ ػؾش، جُػحٖٓ جُوشٕ ك٢ جُٔالذظ ضطٞسش ٝهذ. ٙ

 .جألػنحء ٝظحتق ٝػِْ ٝجُطد ج٤ٔ٤ٌُحء ك٢ جالخطقحفحش ٖٓ ٝفحسش ذحُٔالذظ جُؼِّٞ جٛطٔحّ صجد ٝهذ

 بٌن البدائل المتاحة: تخٌر الصواب من

 : على قادرا اإلنسان أصبح قرنٌن منذ السادسة الفقرة من  -1

 .جُٔالذظ ٖٓ ٓطؾحذٜس ٤ًٔحش ف٘حػسׄ   جُخحسؾ٢ ذٔظٜشٙ ٣ٜطْ الׄ  

 كوو جُ٘غحء ذٔالذظ ٣ٜطْׄ   جإلٗغح٢ٗ جُزٝم ٣َٜٔׄ  

 : خالل من القدٌم اإلنسان لبس على تعرفنا الرابعة الفقرة من  -2

 جُِٞقحشׄ   جُٔؼحذذׄ   جُٔضٛش٣حشׄ   ألغش٣سج جُوطغׄ  

 : األزٌاء تشمل الثانٌة الفقرة من  -3

 جإلٗغحٕ ٣غطش ٓحׄ   ِٝٓكوحضٜح ٝجُخحفس جُؼحٓس أؿشجمٚ ك٢ جإلٗغحٕ ٣غطخذٓٚ ٓحׄ  

 .جإلٗغحٕ ذٚ ٣كط٢ٔ ٓحׄ   جإلٗغحٕ ٣كطحؾٚ ٓحׄ  

 : المالبس أن ٌتضح األولى الفقرة من  -4

 ػحٓس عٔحش جسضذجتٜح ك٢ ٣طكٌْׄ   .حُرغٜ ك٢ جُ٘حط ٣طٞعغ الׄ  

 جُؾؼٞخ ض٤ٔض جُط٢ جُخقحتـ ٖٓׄ   جُٔالذظ ف٘غ ك٢ ٓكذدز أؽ٤حء جُ٘حط ٣غطخذّׄ  

 : منذ المالبس اإلنسان اكتشف الرابعة الفقرة من  -5

 هش100ٕׄ   هشٕׄ   هشٕ 1000ׄ   هشٕ 250ׄ  

 : المسلم لبس على بها تعرفنا التً المصادر من الخامسة الفقرة من  -6

 جُؼحٓس جٌُٔطرحشׄ   ٝجُٔضٛش٣حش جُِٞقحشׄ   جُطشجغ٤س جُٔشجؾغׄ   جُِـ٣ٞس جُٔؼحؾْׄ  

 : حسب تختلف األزٌاء أن ٌتضح الرابعة الفقرة من  -7

 ٝجالؾطٔحػ٢ جُٔؼ٤ؾ٢ جُٔغطٟٞׄ   جُػوحك٢ ٝجُٔغطٟٞ جُٔؿطٔغׄ  

 جإلٗغحٕ ػٔشׄ   جإلٗغحٕ هر٤ؼسׄ  

 : حسب سالمالب ٌستخدم اإلنسان الثالثة الفقرة من  -8

 عرن ٓح ًَׄ   جُؿـشجك٢ ٓك٤طٚׄ               ف٘حػطٜح ؾٞدزׄ   ٝكشضٜحׄ  

 : عامً بٌن الفترة عشر الثامن بالقرن ٌقصد( 5) الفقرة فً  -9

  ׄ1700-1800   ׄ1701-1799   ׄ1701 – 1800   ׄ1700-1799 

 ( https://dardery.site/archives/6045    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جُقك٤كس جمـو جُشجذو ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ) 
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 (2قطعة رقم )

 ؿ٤ش ٖٓ أٓشز ك٢ جُؼؿالٕ جُشؾَ ٓػَ ٢ُ كحمشخ. جُٔػَ ٛزج عٔؼص هذ: جُل٤ِغٞف ُر٤ذذح جُِٔي دذؾ٤ِْ هحٍ

 .جُؼٞجهد ك٢ ٗظش ٝال س٣ٝس

 جذٖ هطَ ٖٓ جُ٘حعي ئ٤ُٚ فحس ٓح ئ٠ُ أٓشٙ ٣ٝق٤ش ٗحدٓح ٣ضٍ ُْ رطحٓطػ أٓشٙ ك٢ ٣ٌٖ ُْ ٖٓ ئٗٚ: جُل٤ِغٞف هحٍ 

 رُي؟ ٤ًٝق: جُِٔي هحٍ. ٝدٝدج ُٚ ًحٕ ٝهذ ػشط

 ُٝذج ٣شصهح ُْ صٓ٘ح كٌٔػح ؾ٤ِٔس، جٓشأز ُٚ ًٝحٗص ؾشؾحٕ ذأسك جُ٘غحى ٖٓ ٗحعٌح إٔ صػٔٞج: جُل٤ِغٞف هحٍ  

ش جإل٣حط، ذؼذ ٓ٘ٚ قِٔص غْ  ٝهحٍ. رًشج   جُكَٔ ٣ٌٕٞ إٔ ٝعأُٚ ضؼح٠ُ هللا ككٔذ يذزُ جُ٘حعي ٝعش جُٔشأز كغشَّ

 ُٚ ٝأقنش جألعٔحء أقغٖ ُٚ أخطحس ،ػ٤ٖ ٝهشز ٓ٘حكغ، ك٤ٚ ُ٘ح ؿالٓح ٣ٌٕٞ إٔ أسؾٞ كا٢ٗ أذؾش١: ُضٝؾطٚ

 رُي كؼَ ٖٝٓ ال؟ أّ أ٣ٌٕٞ ضذس١ ال ذٔح ضطٌِْ إٔ ػ٠ِ جُشؾَ أ٣ٜح ٣كِٔي ٓح: جُٔشأز كوحُص. جُٔإدذ٤ٖ عحتش

 رُي؟ ٤ًٝق: ُٜح هحٍ. ٝجُؼغَ جُغٖٔ سأعٚ ػ٠ِ أسجم جُز١ جُ٘حعي أفحخ ٓح أفحذٚ

 ٣أًَ ًٝحٕ ٝجُؼغَ، جُغٖٔ ٖٓ سصم ٣ّٞ ًَ ك٢ ضحؾش سؾَ ذ٤ص ٖٓ ػ٤ِٚ ٣ؿش١ ًحٕ ٗحعٌح إٔ صػٔٞج: هحُص  

 جُ٘حعي كر٤٘ٔح. جٓطألش قط٠ جُر٤ص ٗحق٤س ك٢ ٝضذ ك٢ ك٤ؼِوٜح ؾشز، ك٢ ٣ٝؿؼِٚ جُرحه٢ ٣ٝشكغ ٝقحؾطٚ هٞضٚ ٖٓ

: كوحٍ،  ٝجُؼغَ جُغٖٔ ؿالء ك٢ ضلٌش،  سأعٚ ػ٠ِ ٓؼِوس ٝجُؿشز ٣ذٙ ك٢ ٝجُؼٌحص ظٜشٙ ػ٠ِ ٓطغِن ٣ّٞ رجش

 ضِرع ٝال ،  ذط٘ح أؽٜش خٔغس ًَ ك٢ ٣ِٝذٕ ك٤كرِٖ ،  أػ٘ض ػؾشز ذٚ ٝأؽطش١ ذذ٣٘حس جُؿشز ٛزٙ ك٢ ٓح عأذ٤غ

  ػ٘ض أسذؼٔثس ٖٓ أًػش رُي كٞؾذ ذغ٤ٖ٘ جُ٘كٞ ٛزج ػ٠ِ قشس غْ،  أٝالدٛح ُٝذش ئرج ًػ٤شز ؿ٘ٔح ضق٤ش قط٠ ه٤ِال

 ٝأٗطلغ ،  جُػ٤شجٕ ػ٠ِ ٝأصسع ،  أًشز ٝأعطأؾش،  ٝذزسج أسمح ٝأؽطش١، جُروش ٖٓ ٓثس ذٜح أؽطش١ أٗح: كوحٍ ،

 ،  كحخشج ذ٤طح كأذ٢٘ ،  ًػ٤شج ٓحال جُضسع ٖٓ أفرص ٝهذ أال ع٤ٖ٘ خٔظ ػ٢ِ ٣أض٢ كال ٝٗطحتؿٜح جإلٗحظ ذأُرحٕ

 أقغٖ ُٚ كأخطحس ،  ٗؿ٤د عش١ ذـالّ ضأض٢ غْ كطكَٔ ،  ؾ٤ِٔس فحُكس جٓشأز ٝأضضٝؼ ،  ٝػر٤ذج ئٓحء ٝأؽطش١

. جُؼٌحصز ذٜزٙ مشذطٚ ٝئال ٢٘ٓ ٣ورَ كإ،  رُي ك٢ ػ٤ِٚ ٝأؽذد ضأد٣رٚ ٝأقغ٘ص أدذطٚ ضشػشع كارج ،  جألعٔحء

 ٓحال ذزًش ضؼؿَ ٤الٌُ جُٔػَ ٛزج ُي مشذص ٝئٗٔح. ٝؾٜٚ ػ٠ِ ك٤ٜح ًحٕ ٓح كغحٍ كٌغشٛح، جُؿشز ئ٠ُ ٝأؽحس

 .صٝؾطٚ قٌص ذٔح جُ٘حعي كحضؼع. ٣قف ال أّ أ٣قف ضذس١ ال ٝٓح رًشٙ، ٣٘رـ٢

 ػ٘ذ جهؼذ: ُِ٘حعي جُٔشأز كوحُص ضططٜش، إٔ ُٜح قحٕ أ٣حّ ٝذؼذ أذٞٙ، ذٚ كلشـ ؾ٤ِٔس ؿالٓح ُٝذش جُٔشأز ئٕ غْ 

 إٔ ٣ِرع كِْ ٝجُـالّ، صٝؾٜح ٝخِلص جُكٔحّ، ئ٠ُ جٗطِوص ئٜٗح غْ. ٝأػٞد كأؿطغَ جُكٔحّ ئ٠ُ أرٛد قط٠ جذ٘ي

 كٜٞ فـ٤شج سذحٙ هذ ًحٕ ػ٘ذٙ دجؾٖ ػشط جذٖ ؿ٤ش جذ٘ٚ ػ٘ذ ٣خِلٚ ٖٓ ٣ؿذ ُْٝ ٣غطذػ٤ٚ جُِٔي سعٍٞ ؾحءٙ

 .جُشعٍٞ ٓغ ٝرٛد جُر٤ص ػ٤ِٜٔح ٝأؿِن جُقر٢ ػ٘ذ جُ٘حعي كطشًٚ. ُٝذٙ ػذ٣َ ػ٘ذٙ
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 هطؼٜح غْ كوطِٜح ػ٤ِٜح ٝغد غْ ػشط جذٖ ذٜحكنش جُـالّ ٖٓ كذٗص عٞدجء ق٤س جُر٤ص أقؿحس ذؼل ٖٓ كخشؼ  

 كِٔح جُك٤س، هطَ ٖٓ ف٘غ ذٔح ُٚ ًحُٔرؾش ػشط جذٖ كحُطوحٙ جُرحخ ٝكطف جُ٘حعي ؾحء غْ. دٜٓح ٖٓ كٔٚ ٝجٓطأل

 ٣ؼِْ قط٠ ك٤ٚ ٣طشٝ ُْٝ أٓشٙ ك٢ ٣طػرص ُْٝ ُٝذٙ خ٘ن هذ أٗٚ ٝظٖ ػوِٚ هحس ٓزػٞس ٝٛٞ ذحُذّ ِٓٞغح سآٙ

 سأعٚ أّ ػ٠ِ ٣ذٙ ك٢ ًحٗص ذؼٌحصز ٝمشذٚ ػشط جذٖ ػؿَ ٌُٖٝ رُي، ٖٓ ظٖ ٓح شذـ٤ ٣ٝؼَٔ جُكحٍ قو٤وس

 ك٢ كؼِٚ عٞء ُٚ ٝضر٤ٖ جُوقس ػشف كِٔح. ٓوطغ أعٞد ٝػ٘ذٙ ق٤ح ع٤ِٔح جُـالّ كشأٟ جُ٘حعي ٝدخَ. كٔحش

 ضِي ٠ػِ كٞؾذضٚ جٓشأضٚ ٝدخِص. جُـذس ٛزج أؿذس ُْٝ جُُٞذ ٛزج أسصم ُْ ٤ُط٢٘: ٝهحٍ. سأعٚ ػ٠ِ ُطْ جُؼؿِس

 غٔشز ٛزٙ: كوحُص ُٚ، ٌٓحكأضٚ ٝعٞء ػشط جذٖ كؼَ قغٖ ٖٓ ذحُخرش كأخرشٛح ؽأٗي؟ ٓح: ُٚ كوحُص جُكحٍ،

 .ذحُغشػس أؿشجمٚ ٣لؼَ ذَ أٓشٙ ك٢ ٣طػرص ال ٖٓ ٓػَ كٜزج جُؼؿِس

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 : على الناسك زوجة تصرف ٌدل -1

 جُكغذׄ     جُـ٤شزׄ    جُكٌٔسׄ   جُطؾحؤّׄ  

 : عرس؟ ابن فم فً كان الذي الدم حقٌقة عرف بعدما الرجل شعور هو ما -2

 ٓ٘ٚ جٓشأضٚ ٓٞهق ٖٓ خؾ٢ׄ    ضغشػٚ ػ٠ِ ٝجُ٘ذّ ذحُكضٕ ؽؼشׄ  

 جقذ ذٔٞهق ٣ٜطْ ُْׄ   ٝجُغشٝس ذحُلشـ ؽؼشׄ  

 : (إلٌه أحسنت من شر اتق ) المثل ٌنطبق القصة فً الشخصٌات أي على -3

 جُضٝؾسׄ   جُل٤ِغٞفׄ   جُ٘حعيׄ   ػشط جذٖׄ  

 : النص؟ فً ترد لم التً الفكرة ما -4

 جألَٓ خ٤رسׄ   جُشذف ك٢ جُطل٤ٌشׄ   ُِٔغطورَ جُططِغׄ   جُلالعلس عِٞىׄ  

 : عالقة كانت عرس ابن مع الناسك عالقة أن النص من ٌفهم -5

 فذجهسׄ   قزسׄ   ػذجٝزׄ   ٝدׄ  

 : هو هولد مع والعسل السمن صاحب سٌتبعه كان الذي المنهج -6

 جُخطأ ػ٘ذ ٝجُؼوحخ جُـطأد٣دׄ                                       جُكغٖ ٝجُطأد٣د جُطشذ٤سׄ  

 ٝجُطؼض٣ض جٌُٔحكأزׄ                                                        ٝجُالٓرحالز جإلٛٔحٍׄ  

 : أجل من والعسل السمن بائع قصة لزوجها الناسك امرأة قصت -7

 جُؿشز ًغش ػذّ ئ٠ُ ئسؽحدٙׄ   ٝجألؿ٘حّ جُروش ٖٓ ػذد ؽشجءׄ  

 ذـ٤شٙ ٣طؼع ؾؼِٚׄ   أٓٞسٙ جعطؼؿحٍ ػ٠ِ قػٚׄ  

 

 



  

 

 تايلىس في المراجعت النهائيت

 ضح٣ِٞط 7

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 عٌن؟ قرة معنى ما -8

 جُكحس جُذٓغׄ   ٣لطخشجٕ جُٞجُذجٕׄ   جُٔحُف جُذٓغׄ   ذٚ ٣ٝغؼذٕٝ ٣شضحقٕٞׄ  

 : عن ٌتحدث النص -9

 ىٗغح ٓؿٔٞػسׄ   ٝجقذ ٗحعيׄ   ٗحع٤ٌٖ ٝ جٓشأزׄ   ٗحع٤ٌٖ سؾ٤ِٖׄ  

 : للملك القصة حكً من الحكمة -11

 جُؼؿِس ٝػذّ جُطأ٢ٗׄ    جُر٤ص ك٢ جُك٤ٞجٗحش ضشذ٤س أ٤ٔٛسׄ  

 جُضٝؾس جعطؾحسزׄ   جألٝالد ذطأد٣د جالٛطٔحّׄ  

 " مقطع أسود عنده حٌا سلٌما الغالم فرأى الناسك ودخل: "العبارة فً مقطع أسود بقوله ٌقصد ماذا -11

 جُؼٌحصׄ           ػشط جذٖ هطؼٜح جُط٢ جُك٤سׄ             جُـالّ ُكحفׄ   ُِوطغ أعٞد كأطׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6046    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جُقك٤كس جمـو جُشجذو ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ) 

 

 (3قطعة رقم )

 ق٤حز ٖٓ ػذ٣ذز أؿشجك ك٢ جُضؾحؼ دخَ جُضٓحٕ، ٛزج ٝٓ٘ز. ع٘س ٓٓٓٓٔ ئ٠ُ جُضؾحؼ ف٘حػس ضحس٣خ ٣ؼٞد. ٔ

 رُي ك٢ ذٔح جُض٣٘س ٝٓٞجد جُضخشك٤س ٝجُٔٞجد جُٔل٤ذز ج٤ٗ٥س ف٘حػس ك٢ جعطخذجٓٚ كطْ. ج٤ٓٞ٤ُس جإلٗغحٕ

 جُ٘ٞجكز صؾحؼ ف٘غ ك٢ جُضؾحؼ جعطؼٔحٍ ج٠ُ ذحإلمحكس. ٝجُٔؼٔحس٣س جُق٘حػ٤س ضطر٤وحضٚ ُٚ ًحٕ ًٔح. جُٔؿٞٛشجش

 .ٝجقذج ٗٞػح ًحٕ إٔ ذؼذ ًػ٤شز أٗٞجػٚ كقحسش الذٞجخٝج

 ػحّ قط٠ جُٔؿٞكس ج٤ٗ٥س ئ٠ُ جُطٞفَ ٣طْ ُْ ق٤ع خشصجش ػٖ ػرحسز جُضؾحؾ٤س جُٔٞجد أهذّ ًحٗص ُٝوذ. ٕ

 ئ٠ُ جُق٘حػس جٗطوِص ْٜٝٓ٘ جُضؾحؼ، ف٘حػس أسع٠ ٖٓ أٍٝ ْٛ ج٥ع٣ٞ٤ٕٞ جُق٘حع ٣ٝؼطرش. ج٤ُٔالد هرَ ٓٓ٘ٔ

 ف٘حػس ظِص ٝهذ(. ج٤ُٔالد هرَ ٓ٘ٗٔ-ٗٓ٘ٔ) جُػحُع ضكطٔظ قٌْ ئ٠ُ صؾحؾ٤س آ٤ٗس أٍٝ ضشؾغ ق٤ع ٓقش

 ٝك٢. جُضٓحٕ ٖٓ هشٕٝ ُؼذز كؼ٤ِح ضٞهلص غْ ج٤ُٔالد هرَ ٕٓٓٔ ػحّ قٞج٢ُ قط٠ ٓقش ك٢ ٓ٘طؼؾس جُضؾحؼ

 .جُضؾحؼ ُق٘حػس ًٔشجًض ٝجُؼشجم عٞس٣ح ٖٓ ًَ ظٜشش ج٤ُٔالد، هرَ جُطحعغ جُوشٕ

 ٓغ ػح٤ُس قشجسز دسؾحش ك٢ جُٔقٜٞس جُغ٤ٌِح ٖٓ أعحعح ضق٘غ ؽحترس ضؾٞذٚ ال ُِٕٞج ػذ٣ٔس ٓحدز ٝٛٞ. ٖ

 ًٔح جُطر٤ؼس ك٢ ٣ٞؾذ ٝجُضؾحؼ ، جُؿ٤ش ٝقر٤رحش جُقٞدج ٓػَ أخشٟ ٝػ٘حفش جُلٞعلحش أٝ جُرٞس٣ي قٔل

 جُط٢ هسجُؾح جُذه٤وس جُٜٖٔ ٖٓ جُضؾحؼ ٝف٘حػس جُرشًح٢ٗ جُضؾحؼ ضغ٠ٔ جُط٢ جُرشًح٤ٗس جُٔٞجد ك٢ أ٣نح ٣ٞؾذ

 .ٝضٌٖٔ ئضوحٕ ئ٠ُ ضكطحؼ
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 تايلىس في المراجعت النهائيت

 ضح٣ِٞط 8

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 جُضؾحؼ ضوط٤غ جٌُٖٔٔ ٖٝٓ. ضو٤٘حش ػذز ذحعطخذجّ ضؾ٤ٌِٚ ٣ٌٖٔ ذك٤ع ًحُِذجتٖ جُٔقٜٞس جُضؾحؼ ٣ٌٕٝٞ. ٗ

 جُؼح٤ُس جُكشجسز ٝضغحػذ. ٣ٌٝ٘غش ٛؾح جُضؾحؼ ٣ٌٕٞ جُٔ٘خلنس جُكشجسز دسؾحش ٝك٢. ذحسدج ٣ٌٕٞ ػ٘ذٓح

 .جُضؾحؼ جٗقٜحس دزص٣ح ػ٠ِ جُٔغكٞم ٝجُضؾحؼ ٝجُقٞدج ٝجُشَٓ

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 : مادة فقط هً الجٌر حبٌبات  -1

 ػحٓسׄ   أ٤ُٝسׄ   أف٤ِسׄ   ٓغحػذزׄ  

 : شائبة بكلمة المقصود  -2

 الٓؼسׄ   خ٤ِوׄ   هر٤كسׄ   ؽحتِسׄ  

 : ؟ الذوبان سرعة فً ٌساعد ال ٌلً مما أي  -3

 جُقٞدجׄ   جُشَٓׄ   جُؿ٤ش قر٤رحشׄ   جُضؾحؼ ٓغكٞمׄ  

 :(  1)  الفقرة فً ورد كما الزجاج  -4

 ٝجقذ ٗٞع ُٚׄ   ٝجقذ ؽٌَ ُٚׄ          جألؽٌحٍ ٓطؼذدׄ   جألٗٞجع ٓطؼذدׄ  

 : كان األسبقٌن عند الزجاج األولى الفقرة من  -5

 جُؾٌَ ٓطؼذدׄ   جُؾٌَ ٓكذٝدׄ   جألٗٞجع ٓطؼذدׄ   جُ٘ٞع ٓكذٝدׄ  

 : من أكثر ذمن الزجاج اكتشف:  األولى الفقرة من  -6

 هشٕׄ   هشٕ 1000ׄ   هشٕ 100ׄ   هشٕٝ 10ׄ  

 : بكلمة الزجاج صانع كلمة نستبدل أن ٌمكن  -7

 صّؾحؼׄ   ػحَٓׄ   خضجفׄ   هضجصׄ  

 : من ٌتكون الزجاج( 3) الفقرة من تفهم كما  -8

 جُغ٤ٌِحׄ   ذِٞسجشׄ   ػ٘قش٣ٖׄ   ػ٘حفش ػذزׄ  

 : عن تتكلم الثانٌة الفقرة  -9

 جعطخذجٓٚׄ   ضش٤ًرٚׄ   ظٜٞسٙׄ   أٗٞجػٚׄ  

 : ؟ العمل وجودة الشاق العمل بٌن العالقة ما  -11

 ٤ًِسׄ   ؾضت٤سׄ   هشد٣سׄ   ػٌغ٤سׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6047    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جُقك٤كس جمـو جُشجذو ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ) 
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 تايلىس في المراجعت النهائيت

 ضح٣ِٞط 9

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 (4قطعة رقم )

 ٝئسجدضٚ هللا ذوذسز ضٜد ٢ٛٝ جُؿ١ٞ جُنـو ُلشٝم ٗط٤ؿس جألكو٢ جالضؿحٙ ك٢ جُٜٞجت٤س جٌُطَ ضكشى ٢ٛ جُش٣حـ

 جُنـو ٓ٘حهن ئ٠ُ جُٔشضلغ جُنـو ٓ٘حهن ٖٓ ضغحسػ٤س قشًس ضطكشى كحُش٣حـ عركحٗٚ، ذٔؾ٤ثطٚ ٝضطكشى

 .ًٌُٞدج ُذٝسجٕ ٗط٤ؿس جُش٣حـ قشًس ك٢ جٗكشجف ٣ٝكذظ جُٔ٘خلل،

 

 جُنـو رجش جُٔ٘حهن ك٢ جُٜٞجء ٣ٌٕٞ ذ٤٘ٔح جُٞصٕ غو٤َ جُٜٞجء ٣ٌٕٞ جُٔشضلغ جُنـو رجش جُٔ٘حهن ك٢

 ٤ُٔألٛح جُٔ٘خلل جُنـو ٓ٘طوس ئ٠ُ جُٔشضلغ جُنـو ٓ٘طوس ٖٓ جُٜٞجء ٣طكشى ُزُي جُٞصٕ، خل٤ق جُٔ٘خلل

 ضكشى ُٔح جألسم٤س جٌُشز ٤غؾٔ ك٢ ٓطغح٣ٝح جُؿ١ٞ جُنـو ًحٕ ُٝٞ جُٔ٘طوط٤ٖ، ك٢ جُنـو ٣طغحٟٝ قط٠

 جُٔ٘خلل جُنـو ٓ٘حهن ئ٠ُ جُٔشضلغ جُنـو ٓ٘حهن ٖٓ جُش٣حـ جٗطوحٍ ضؾر٤ٚ ٣ٌٖٝٔ عحً٘ ح، ُٝرو٢ جُٜٞجء

 .جُٔ٘خلنحش ئ٠ُ جُٔشضلؼحش ٖٓ جُٔحء ذحٗغ٤حخ

 

 ٢ك دٝسج ٝؿ٤شٛح ٝجُٜنحخ ًحُؿرحٍ جُرحسصز جُطنحس٣ظ ٝضِؼد ذحُٔؿحسجز، ضِي جُٜٞجء جٗطوحٍ ػ٤ِٔس ٝضغ٠ٔ

 ئ٠ُ جُؾٔحٍ ٖٓ ضورَ جُط٢ جُش٣حـ كٔػال ٓ٘ٚ ضٜد جُز١ ُالضؿحٙ ضرؼح جُش٣حـ ٝضغ٠ٔ ٝعشػطٜح، جُش٣حـ جضؿحٙ

 ٝؿ٤ش جُٔٞع٤ٔس جُش٣حـ ٜٝٓ٘ح جألسك، ئ٠ُ جُركش ٖٓ ٣ٜد جُز١ ٛٞ جُركش ٝٗغ٤ْ. ؽٔح٤ُس ضغ٠ٔ جُؿ٘ٞخ

 جُؿر٤ِس جُقخٞس ٗكص ػ٠ِ ٝعشػطٜح جُش٣حـ قؿْ ٣ٝإغش ، جُٔٞع٤ٔس

 لصواب من بٌن البدائل المتاحة:تخٌر ا

 : باألولى الثانٌة الفقرة عالقة  -1

 ك٤ٜح ٝسد ُٔح ضلق٤َׄ   ضوشسٛحׄ           ُٜح ٗط٤ؿسׄ   ٓنٜٔٞٗح ػ٠ِ ضذٍׄ  

 : الثانٌة الفقرة عنه تتحدث الذي الموضوع  -2

 جُش٣حـ جٗطوحٍ هش٣وسׄ                                 ٣حـ جُش خقحتـׄ  

 جُش٣حـ أٗٞجعׄ   ٣حـجُش أٓحًٖׄ  

 : الخفٌف بالهواء الثقٌل الهواء عالقة -3

 ٣و٣ٞٚׄ   ٣ضٗٚׄ   ذحضؿحٛٚ ٣طكشىׄ   ذحضؿحٛٚ ٣طكشى الׄ  

 : حٌث من الرٌاح عن تتحدث( 1) الفقرة  -4

 أعرحذٜحׄ   أٗٞجػٜحׄ   جٗطوحُٜحׄ   ٓح٤ٛطٜحׄ  

 

 



  

 

 تايلىس في المراجعت النهائيت

 ضح٣ِٞط 10

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 : الرٌاح ووزن الجوي الضغط بٌن العالقة . -5

 ض٘حعر٤سׄ   زذ٤سضزذׄ   ػٌغ٤سׄ   هشد٣سׄ  

 : الجوي الضغط كان إذا ساكنة تكون الرٌاح أن الثانٌة الفقرة تشٌر -6

 ٓطٔحغالׄ   ٓطوحسذحׄ   ٓطؼحًغحׄ   ٓخطِلحׄ  

 : والهواء المرتفع الضغط بٌن العالقة -7

 ض٘حهن٤سׄ   ػٌغ٤سׄ   ٓطزذزذسׄ   هشد٣سׄ  

 : بالتضارٌس؟ الكاتب ٌقصد ماذا  -8

 ج٤ُحذغس جُطنحس٣ظׄ          جُٔحت٤س جُٔغطكحشׄ          جُٔ٘خلنحشׄ   جُغٍٜٞׄ  

 : تأثٌرها بمقدار الرٌاح بطء عالقة - -9

 ض٘حهن٤سׄ   ػٌغ٤سׄ   ٓطزذزذسׄ   هشد٣سׄ  

 : الثالثة الفقرة مضمون -11

  جُٔ٘خلنحشׄ   جُقكشجء ػ٠ِ جُش٣حـ ضأغ٤شׄ  

 جُقخٞس ػ٠ِ جُش٣حـ ضأغ٤شׄ    جألسك ؽٌَ ػ٠ِ جُش٣حـ ضأغ٤شׄ  

 : الصخور؟ نحت فً مؤثراا  عامالا  كم -11

  ׄ2   ׄ3   ׄ4   ׄ5 

 ( https://dardery.site/archives/6043    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جُقك٤كس جمـو جُشجذو ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ)  
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 تايلىس في المراجعت النهائيت

 ضح٣ِٞط 11

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 (5قطعة رقم )

 ٓال٤٣ٖ ٣ِٜٝي جُرحُـ٤ٖ، ٖٓ ه٤َِ ؿ٤ش ػذدج   ٣نؼق أٝ ٤ٔ٣ٝص ّ،ػح ًَ جألهلحٍ ٖٓ آالكح   جُزذحخ ٣وطَ. ٔ

 ئ٠ُ رُي ٣ٝشؾغ ٝجُٔحؽ٤س، ذحُ٘رحضحش ضلطي ؾشجغ٤ْ ٖٓ ٣٘وِٚ ذٔح كحدقس خغحتش ُِٔضجسػ٤ٖ ٣ٝغرد جُك٤ٞجٗحش،

 .جألٓشجك ؾشجغ٤ْ قَٔ ػ٠ِ جُك٤ٞجٗحش أهذس ٖٓ ٝأٗٚ ٙ،أكشجد ٝضؼذد أٗٞجػٚ، ًػشز

 ٖٓ عخش ذؼذٓح ٝذخحفس أٓحُْٜ، ٝخ٤د جُكؾشجش، ٌٓحككس ك٢ جُٔخطق٤ٖ ؼِٔحءجُ أًلح جُزذحخ ق٤ّش ٝهذ. ٕ

 جُط٢ جألٗٞجع إٔ رُي ُٚ، ػذٝ أؽذ قغرٞٙ ٝجُز١ ،“ ض٢.د١.د١“ جُٜؿحء قشٝف ذرؼل ُٚ جُٔشٓٞص عالقْٜ

 . ذٚ ضطأغش ال فحسش قط٠ كؾ٤ثح   ؽ٤ثح جُغْ رُي جقطٔحٍ ػ٠ِ ُٓشٗص ؾذ٣ذز أؾ٤حال   ضشًص جُغالـ ذٜزج ٌِٛص

 ٣غطط٤ؼٞج ُْ أْٜٗ ئال ؽثٜٞٗح، ٣ذسعٕٞ هشٕٝ ػذٙ ظِٞج جُؼِٔحء إٔ ٖٓ جُشؿْ كؼ٠ِ ػؿ٤د، جُزذحذس ٝأٓش. ٖ

. جُكحمش ٝهط٘ح ئ٠ُ جُؼِْ ػٖ ؿحترح   ٝهرحتؼٜح أٓٞسٛح ٖٓ ًػ٤ش ٝال٣ضجٍ أعشجسٛح، ًَ ٣ٌطؾلٞج إٔ ج٤ُّٞ قط٠

 جُق٤ق أٓشجك ٖٓ ٝػذد ٝجإلعٜحٍ ذ،ًحُشٓ جألٓشجك، ٖٓ ًػ٤ش ؾشجغ٤ْ ضكَٔ أٜٗح جُزذحذس ػٖ ٣ؼشف ٝٓٔح

 ج٤ٌُُٞشج، جُكٔشز، ؾشغٞٓس ذ٤ٜ٘ح ٖٓ جُٔخطِلس، جُؿشجغ٤ْ ٖٓ آالف ٣كٔالٕ جُِضؾط٤ٖ هذ٤ٜٓح هشك٢ ٝإٔ جُوحضِس،

 .ٝؿ٤شٛح جُغَ جُط٤لٞت٤ذ،

 جُرشد، ٣ٝوطِٚ جُذجكة جُؿٞ ك٢ ٣٘ٔٞ جألٗٞجع أًػش ٌُٖٝ ضوش٣رح ، ٌٓحٕ ًَ ك٢ ضؼ٤ؼ إٔ ضغطط٤غ ٝجُزذحذس. ٗ

 ًِٜٝح جألٗلظ، ٖٓ ٤ٗٞ٤ِٖٓ ٖٓ أًػش عٌحٜٗح ٓغحقحش ٝؿشذٜح أكش٣و٤ح ٝعو ٝك٢ جُٔلحؾة، جُرشد ٝالع٤ٔح

 ٣لطي آخش، ٓشمح   ٝض٘ؾش جُّ٘ٞ، ٓشك ض٘وَ رذحذس جُزذحخ ٛزج ٖٝٓ ٜٓؿٞسز، ضٌٕٞ ضٌحد جُزذحخ جٗطؾحس ذغرد

 ”ضغ٢ ضغ٢“ ذزذحذس ٝضؼشف هق٤ش، ٝهص ك٢ ذحُٔحؽ٤س

 ذؼذ ضلوظ جُٞجقذز، جُٔشز ك٢ ذ٤نس ٝغالغ٤ٖ ٓحتس ٗكٞ ضنغ كحُزذحذس جُزذحخ ػٖ ٞسزخط ضوَ ال ٝج٤ُشهحش. ٘

 أعرٞػ٤ٖ ٗكٞ جُلنالش ٖٓ ٝؿ٤شٙ ًحُغٔحد جُوحرٝسجش ك٢ ضرو٠”  ٣شهحش“ ضغ٠ٔ فـ٤شز د٣ذجٗح   ٓ٘طؿس   ٤ٓٞ٣ٖ

 .ٌٝٛزج آخش ذ٤نح   جُؿذ٣ذ جُ٘ؼء ٖٓ رذحذس ًَ ضنغ إٔ ضِرع ٝال جُ٘ٔٞ، ك٤ٜح ضغطٌَٔ

 ئال جُزذحخ ػ٠ِ جُونحء ٗغطط٤غ كِٖ ذحُكؾشجش، ُِلطي جُؼِٔحء ئ٤ُٜح ٣طٞفَ جُط٢ جُؼوحه٤ش أٓش ٖٓ ٣ٌٖ ٜٝٓٔح 

 ذحُٞعحتَ أهؼٔط٘ح ئ٠ُ ٣قَ إٔ جُزذحخ ٝٓ٘ؼ٘ح ؽثٞٗ٘ح، ًَ ك٢ ٝجُطضٓ٘حٛح جُكشؿ، أؽذ جُ٘ظحكس ػ٠ِ قشف٘ح ئرج

 جالعططحػس ؾٜذ ذ٘ح ٣طؼِن ؽ٢ء ًَٝ ٤حذ٘حٝغ أؾغحٓ٘ح ػ٠ِ ٣غوو ذإٔ ُٚ ٗغٔف جُ٘ظحكس،ُْٝ ٓوذٓطٜح جُ٘حؾكس؛ك٢

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 : فً تكمن الذباب أخطار(  1)  الفقرة من  -1

  ٓٞضْٜ ئ٠ُ ٣إد١ ٝهذ جُرحُـ٤ٖ ئمؼحفׄ   ُألهلحٍ هطِٚׄ  

    جُؿشجغ٤ْ قَٔ ػ٠ِ هذسضٚׄ   جُضسجػ٢ جُٔكقٍٞ كغحدׄ  
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 : خالل من ثٌمالجرا الذباب ٌنقل(  3)  الفقرة من -2

 جألؾ٘كسׄ   جُلْׄ   جالعطؾؼحس هشٕٝׄ   جألسؾَׄ  

 : ٌوما....... ذبابة إلى الٌرقة تحول مدة(  5)  الفقرة من -3

  ׄ10   ׄ15   ׄ14   ׄ17 

 : الذباب أن النص من ٌستنتج -4

 ذغشػس ٣ٝٔٞش ذٌػشز ٣٘ٔٞׄ   ذط٤ثح ٣ٝٔٞش ذٌػشز ٣٘ٔٞׄ  

 عرن ٓٔح ؽ٢ء الׄ   ذٌػشز ٣ٝٔٞش ذوِس ٣٘ٔٞׄ  

 : قبله بما( 1) الفقرة فً خط تحته ما عالقة -5

 ٗط٤ؿسׄ   ضلغ٤شׄ   ضٞم٤فׄ   ضؼ٤َِׄ  

 : للقطعة المناسب العنوان -6

 ٝأخطحسٙ جُزذحخׄ   ٌٝٓحككطٚ جُزذحخׄ   ٝضٌحغشٙ جُزذحخׄ   ٝجٗطؾحسٙ جُزذحخׄ  

 : ؟" العلماء من الذباب سخر" لـجملة الكاتب ذكر سبب(  2)  الفقرة من -7

 (ذحُٔر٤ذ ضأغشٙ ػذّ)جُٔوحٝٓس ػ٠ِ جُزذحخ هذسزׄ                             ُِزذحخ جُؾحرز ر٤ؼسجُط ضٞم٤فׄ  

 ٝأدٝجضْٜ جُؼِٔحء مؼقׄ                          أعشجس جًطؾحف ػٖ جُؼِٔحء ػؿضׄ  

 : الذباب؟ انتشار ٌعتمد ماذا على( 4) الفقرة من -8

 ٝجُك٤ٞجٗحش جُٔحؽ٤س جٗطؾحسׄ      ٝجُٔخِلحش جُؤحٓس جًْضشׄ       جُغٌح٤ٗس جٌُػحكسׄ   جُطوظ قحُسׄ  

 : أفرٌقٌا جنوب مناطق إلى المسلمٌن قدوم عدم سبب(  4)  الفقرة من -9

 أكش٣و٤ح ك٢ جُذجكة جُؿٞׄ   "ضغ٢ ضغ٢" رذحذس ٝؾٞدׄ  

 جُٔلحؾة جُرشدׄ   جُٔحؽ٤س ذ٤ٖ جألٓشجك جٗطؾحسׄ  

 : إلى رٌشٌ األولى الفقرة فً"  ذلك"  اإلشارة اسم -11

 جُك٤ٞجٕׄ    ٝجُك٤ٞجٕ جإلٗغحٕׄ  

 ٝجُ٘رحش ٝجُك٤ٞجٕ ُإلٗغحٕ جُلحدقس جُخغحتشׄ                                     جإلٗغحٕׄ  

 : الذباب.........  على تدل.. العقاقٌر أمر من ٌكن ومهما: قوله فً"  مهما"  كلمة( 5) الفقرة من -11

 َؽٌׄ   ُٞٗٚׄ   ضأغ٤ش ػظ٤ْׄ   ػذد ًػشزׄ  

 : للذباب بالنسبة الٌرقات تعد(  5)  الفقرة من -12

 جٌُر٤ش ذحُزذحخ ضوحسٕ الׄ   جٌُر٤ش جُزذحخ ٖٓ خطٞسز أهَׄ  

 جٌُر٤ش جُزذحخ ػٖ خطٞسز ضوَ الׄ   جٌُر٤ش جُزذحخ ٖٓ خطٞسز أًػشׄ  

ا ٌكون الذباب أن(  1)  الفقرة من نستنتج -13  : عددها أصناف بعض على خطرا

  ׄ3   ׄ4   ׄ5   ׄ6 

 : ٌوما.........  جدٌدة ذبابة وفقس الذباب فقس بٌن المدة(  5)  الفقرة من -14
  ׄ10   ׄ12   ׄ14   ׄ16 

 ( https://dardery.site/archives/6044    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جُقك٤كس جمـو جُشجذو ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ) 

https://dardery.site/archives/6044
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 (1رقم ) صن

 :سابق البربريٌقول 

ًشُ  ٣٘لععععععععععععغُ  ال -ٔ  أذععععععععععععَذج   هَحِععععععععععععع٤ح   هَِرععععععععععععح   جُععععععععععععز 

  
َٛععععععععَ      ٝ  ُٖ ٍِ  ٣َِِعععععععع٤ جِػعِ  ُِوَععععععععٞ َٞ  جَُكَؿععععععععشُ  جُعععععععع

 
عععععععٞشُ  -ٕ َٔ عععععععٖ ِؾغعععععععش   ٝجُ َٔ  هَعععععععَذّ ػِععععععع٠ ٣َِٔؾععععععع٢ ُِ

  
 ٝضُ٘طَظَععععععععشُ  ضُخَؾعععععععع٠ جُطعععععععع٢ جألٓععععععععٞس ئُعععععععع٠     

 
طَععععععع٠ قطَّععععععع٠ -ٖ ٤ٗح كععععععع٢ أَٗعععععععح َٓ  ًَِعععععععق   أخعععععععٞ جُعععععععذ 

  
جضِٜح ئُععععععع٠ ٓ٘ععععععع٢ ُخعععععععذ  ج كععععععع٢       َفعععععععَؼشُ  َُعععععععزَّ

 
ال - ٗ ًشِ  أغَعععععععععععععشج   أسٟ َٝ  َؾَغعععععععععععععذ١ كععععععععععععع٢ ُِعععععععععععععز 

  
 أغَععععععشُ  َُععععععُٚ  جُوحععععععع٢ جَُكَؿععععععشِ  كعععععع٢ ٝجُٔععععععحءُ      

 
َٕ  َُععععععععٞ -٘ ععععععععح ِٜشُ  ًَ  آخَشضِعععععععع٢ ِرًععععععععشُ  ػ٤٘عععععععع٢ ٣ُغعععععععع

  
ععععععععععععح      َٔ ه٢ُ٘ ًَ َِ  ٣ععععععععععععإس  َٜشُ  َُِِؼحِؾعععععععععععع عععععععععععع  جُغَّ

 
ِٚ  أَمعععععععععععععشَّ  هعععععععععععععذ هَِرعععععععععععععح   َُعععععععععععععَذج٣ٝصُ  ئرج   -ٙ  ذِععععععععععععع

  
      ٍُ عععععععوَحّ هُعععععععٞ ُٖ  جُغ   ٣ََ٘ؿرعععععععشُ  جَُؼظعععععععْ ٝٝٛععععععع

 
7-   َ ضِعععععععععععععٚ ذَؼعععععععععععععذَ  َخعععععععععععععَشجخ ذ٤عععععععععععععص   ًٝععععععععععععع  ِؾذَّ

  
ععععععععٞشُ  جُؾععععععععرحخِ  ٝسجء ٝٓععععععععٖ      َٔ ٌِرَععععععععشُ  جُ  ٝجُ

 
ععععععععْ -8 ععععععععٖ ًَ ٤ععععععععغ   ِٓ ِٔ ُْ  جُععععععععذَّٛشُ  أؽععععععععصَّ  َؾ  َؽععععععععَُِٜٔ

  
       َ ٤عععععععععغ ؽععععععععع٢ء   ًٝععععععععع ِٔ  ٣َ٘طَػِعععععععععشُ  َععععععععععٞفَ  َؾ

 
 َععععععععععععععالٓطُْٜ هحُعععععععععععععص ٝئٕ جُلََ٘عععععععععععععحءِ  ئُععععععععععععع٠ -9

  
قعععععععع٤شُ       َٓ   َ ػُععععععععشٝج ٝئٕ أُٗػَعععععععع٠ ٢ذَِ٘عععععععع ًعععععععع ًَ 

 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 الثالث؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « كلَف   » كلمة معنى ما -1

 .األول والثانً ׄ     .منفق ׄ     .مولع ׄ   .محب ׄ  

 األبٌات السابقة؟ فً قبله بما البٌت السادس عالقة ما -2

 .توضٌح  ׄ     .نتٌجة ׄ    .توكٌد ׄ      .تعلٌل ׄ  
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لٌِن   وَهل : »الشاعرفً البٌت األول قول فً -3  سر وما نوعه؟ فما بٌاٌنً، لون «الَحَجر   الَواِعظِ  لَِقولِ  ٌَ

 جماله؟

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ     .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ األبٌات فً استخدامه من الشاعر أكثر الذي األسلوب نوع ما -4

 .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ   .إلٌه ٌدعو ما إلى االنتباه ولَْفت الذهن إثارة الخبري، ׄ  

 ٌذكرها. التً الحقائق ٌدوتوك التقرٌر الخبري، ׄ    .النفس فً والتأثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ  

  للـــداللة على : فً البٌت الثالث  نكرة ( َصَعر  : ) كلمة جاءت  -5

  التهوٌلׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ     الكثرة ׄ  

لٌِن   الغرض من االستفهام فً قوله:" وَهل  -6  البٌت األول : فً الَحَجر  "  الَواِعظِ  لَِقولِ  ٌَ

     الخوف والحسرةׄ        ستنكارالتعجب واالׄ  

  التعجب والدهشةׄ        النفً واالستبعادׄ  

ٌِّن كناٌة، التاسع البٌت من الثانً الشطر فً -7  .جمالها وسر نوعها، فب

ا بالمعنى اإلتٌان موصوف، عن كناٌة ׄ    .علٌه بالدلٌل مصحوبا

ا بالمعنى اإلتٌان صفة، عن كناٌة ׄ    .علٌه بالدلٌل مصحوبا

 .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز موصوف، عن كناٌة ׄ  

ا بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ    .علٌه بالدلٌل مصحوبا

 السابقة؟ األبٌات فً ذلك مظاهر فما اإلسالمٌة، الحضارة ركاب فً العصر األموي فً األدب سار -8

ْلم فً المنافسٌن مع أخالقهم ومكارم اإلسالم عدالة على الثناء ׄ    .والحرب السِّ

ا الرسول ومدح الدٌن عن الدفاع ׄ   را تأثِّ  .الشرٌف الحدٌث وفصاحة القرآن ببالغة م 

  .كثرة شعر الزهد والوعظ الدعوة إلى  تذكر الموت والعمل لألخرة ׄ  

 .والقضاء على الوثنٌة‘ الدعوة إلى الجهاد والعمل على نشر الدٌن  ׄ  

  ا نوعه ؟ و ما سر جماله؟،السادس محسن بدٌعً .م البٌت فً -9

ْسن ׄ    .ٌؤكد المعنى وٌقوٌة طباق ، ׄ     .ٌعطً جرس موسٌقً جمٌل تقسٌم، ح 

 .جمٌل موسٌقً جرس ٌعطً جناس، ׄ      .التفات ، ٌثٌر الذهن وٌجذب االنتباه ׄ  

 فً البٌت الخامس أسلوب قصر وسٌلته: -11

 القصر بإنما ׄ    لنفً واالستثناءاׄ      تعرٌف المبتدأ والخبرׄ    التقدٌم والتأخٌرׄ  
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هر   أشتَّ  َجِمٌع   ِمن نوع األسلوب فً قوله:" َكم  -11  البٌت الثامن : فً َشمَله م  "  الدَّ

     إنشائً طلبً لالستفهامׄ         خبري للتقرٌرׄ  
  خبري لفظا إنشائً معنىׄ        إنشائً غٌر طلبً للكثرةׄ  

 قال كعب بن زهٌر:  -12

ل    َمحمول   َحدباءَ  آَلة   َعلى ٌَوماا   َسالَمت ه   طاَلت َوإِن أ نثى ِابنِ  ك 

 حدد من خالل فهمك لألبٌات السابقة البٌت الذي ٌتفق مع هذا المعنى

 .البٌت التاسعׄ       الثامن البٌتׄ     السابع البٌت ׄ     البٌت الثانً ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6028    ُشجذوٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جُقك٤كس جمـو ج ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ) 

 

 (2رقم ) نص

 :جمٌل بثٌنةٌقول 

ٔ-  َٖ ٌِِعععععععععععصِ  هَعععععععععععذ ئَِّٗعععععععععععيِ  أَذُػَععععععععععع٤  كَأَععععععععععععِؿك٢ َٓ

  
ُخعععععععععععز١    عععععععععععٖ ذَِكظ عععععععععععيِ  َٝ ِٓ   ْ عععععععععععش٣ ًَ  َِ  ٝجِفععععععععععع

 
فعععععععععععععععَِٜح َػ٤َِ٘عععععععععععععععح ػحِسَمعععععععععععععععس   كََِعععععععععععععععُشخَّ  -ٕ َٝ 

  
ٍِ  ضَخِِطُععععععععععععععععُٚ  حُِؿععععععععععععععععذ  ذِ     ٍِ  ذِوَععععععععععععععععٞ  جُٜععععععععععععععععحِص

 
 ضََغععععععععععععععععط ش   ذَؼععععععععععععععععذَ  ذِععععععععععععععععحُِشكنِ  كَأََؾرطُٜععععععععععععععععح -ٖ

  
 ؽعععععععععععحِؿ٢ِ ِٝفعععععععععععحُِيِ  َػعععععععععععٖ ذُػ٤ََ٘عععععععععععسَ  ُقرّععععععععععع٢   

 
َّٕ  َُععععععععععععٞ -ٗ وَععععععععععععذسِ  هَِرعععععععععععع٢ كعععععععععععع٢ أَ ععععععععععععس   ًَ َٓ  هاُل

  
َفععععععععععععععِطُيِ  كَنععععععععععععععال       َسعععععععععععععععحت٢ِِ أَضَطععععععععععععععيِ  أَٝ َٝ

 
٘-  َٖ ٣َوُِعععععععععععع َ   َسمعععععععععععع٤صَ  هَععععععععععععذ ئَِّٗععععععععععععيَ  َٝ  ذِرحِهعععععععععععع

  
ٜ٘عععععععععح    َٜعععععععععَ ِٓ ٍِ  كععععععععع٢ َُعععععععععيَ  كَ َِ  جِػطِعععععععععضج  جُرحِهععععععععع

 
ٙ-   َ َُرحِهععععععععععععععععع عععععععععععععععععٖ َٝ َّٔ  َقذ٣ػَعععععععععععععععععُٚ  أُِقعععععععععععععععععد   ِٓ

  
َٖ  ئَُِععععععععععع٢َّ  أَؽععععععععععع٠ٜ    ععععععععععع ٍِ  جُرَـععععععععععع٤لِ  ِٓ  جُرعععععععععععحِر

 
7-  َٖ َّْ  َٛعععععععععععٞج١َ  َػ٘عععععععععععيِ  ٤ُُِعععععععععععِضُ  ٣َِقععععععععععع٢َِ٘٘ غُععععععععععع

  
ئِرج    َِ  َٛعععععععععععععععٞج١َ  كَٔعععععععععععععععح ٣َٞٛعععععععععععععععصُ  َٝ  ذِضجتِععععععععععععععع

 
أَِهؼععععععععععععععصِ  -8 ََٜؿشضِ٘عععععععععععععع٢ َػععععععععععععععٞجِرال   كعععععععععععععع٢َّ  َٝ  كَ

  
َػَقععععععععع٤صُ     هَعععععععععذ ك٤ععععععععععيِ  َٝ َٝ  َٕ َٜععععععععععذ  َػععععععععععٞجِر٢ُ َؾ

 
9- ٢َُ٘٘ َٝ ََ  أِلَذُعععععععععععععععصَّ  قعععععععععععععععح ٌُْ َقرععععععععععععععع  ِٝفعععععععععععععععحُِ

  
ّ٘عععععععععععععع٢    َُغععععععععععععععصُ  ِٓ ئِٕ َٝ َٝ  َٕ َٜععععععععععععععذ َِ  َؾ  ذِلحِػعععععععععععععع

 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 الرابع؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « َفضالا  » كلمة معنى ما -1

 .الزٌادة عن الحاجة ׄ     .حسان بال مقابلاإل ׄ    .التمٌز عن الغٌر ׄ           .حسن الخلق ׄ  
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 ضح٣ِٞط 16

 ضح٣ِٞط
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 سر وما نوعه؟ فما تشبٌه، « َفضالا  ق الَمة   َكَقدرِ  َقلبً فً أَنَّ  لَو : »الشاعر فً البٌت الرابع قول فً -2

 جماله؟

 .التشخٌص تشبٌه تام ، ׄ       .النوضٌح تشبٌه ضمنً، ׄ  

 .التجسٌم بلٌغ، تشبٌه ׄ       .التوضٌح تشبٌه مجمل، ׄ  

 : جُشجذغ٣لْٜ ٖٓ جُر٤ص   -ٖ

    رغبة الشاعر فً وصل هذه المرأة بعد تخلصه من حب بثٌنهׄ   

     ترحٌبه بهذه المرأة دون أن تعلم بثٌنة.ׄ   

           عدم وجود مكان فً قلبه لهذه المرأة فقلبه مشغول ببثٌنةׄ  

 زهده فً حبها ألنها أقل جماال من بثٌنةׄ  

  حسن بدٌعً .ما نوعه ؟ و ما سر جماله؟،الثانً م البٌت فً -4

ْسن ׄ    .ٌؤكد المعنى وٌقوٌة طباق ، ׄ     .ٌعطً جرس موسٌقً جمٌل تقسٌم، ح 

 .جمٌل موسٌقً جرس ٌعطً جناس، ׄ      .التفات ، ٌثٌر الذهن وٌجذب االنتباه ׄ  

 فً البٌت السابع أسلوب قصر وسٌلته: -5

 القصر بإنما ׄ    النفً واالستثناءׄ      لخبرتعرٌف المبتدأ واׄ    التقدٌم والتأخٌرׄ  

 األبٌات السابقة؟ فً قبله بما البٌت الثالث عالقة ما -6

 .توضٌح ׄ     .نتٌجة ׄ    .توكٌد ׄ      .تعلٌل ׄ  

 جماله؟ سر وما نوعه؟ فما بٌاٌنً، لون « َرسائِلً أََتتكِ  : »الشاعرفً البٌت الرابع قول فً -7

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ     .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ األبٌات فً استخدامه من الشاعر أكثر الذي األسلوب نوع ما -8

 .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر نشائً،اإل ׄ   .إلٌه ٌدعو ما إلى االنتباه ولَْفت الذهن إثارة الخبري، ׄ  

 ٌذكرها. التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر الخبري، ׄ    .النفس فً والتأثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ  

  للـــداللة على : فً البٌت األول  نكرة ( َكرٌم  : ) كلمة جاءت  -9

  تعظٌمالׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ     الكثرة ׄ  

 البٌت الخامس : فً "  الباِطلِ  ِاعتِزالِ  فً لَكَ  الغرض من االستفهام فً قوله:" َفَهل  -11

     الخوف والحسرةׄ        التعجب واالستنكارׄ  

  اللوم والتوبٌخׄ        النفً واالستبعادׄ  



  

 

 تايلىس في المراجعت النهائيت

 ضح٣ِٞط 17

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

ٌَّة األغراض أيِّ  إلى -11  العصر األموي؟ ًف الغرض هذا وما سمات السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

ز الحكمة، ׄ    .التوجٌه إلى ضرورة البذل والكرم والحرص على حسن الذكر والحمد فً َتَركَّ

ز الَمْدح، ׄ   ا األخالقٌة الممدوح صفات َمدح فً َتَركَّ ٌة صفاته عن بعٌدا  .الحسِّ

ز الغزل العفٌف، ׄ    .اق للمحبوبة وصف الوجد وآالم الفر األخالقٌة ذكر الصفات فً َتَركَّ

ز الَفْخر، ׄ    .بالقوة والفروسٌة والشجاعة الفخر فً َتَركَّ

 ( https://dardery.site/archives/6029    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جُقك٤كس جمـو جُشجذو ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ) 

 

 

 

 (1رقم ) نص

 داٌة خالفته:خطب عمر بن عبد العزٌز فً ب

َّٕ  هللاِ؛ ذطوٟٞ أُٝف٤ٌْ" ٖ َخَِق   هللاِ  ضوٟٞ كا ِٓ   َ ٖ ٤ُٝظ ؽ٢ء   ً ، -ٝؾَ ػضَّ - هللاِ  ضوٟٞ ِٓ ُِٞج َخَِق  َٔ  ٝجْػ

ٖ كاَّٗٚ ٥خشضٌِْ؛ َٓ  ََ ِٔ ِٚ  َػ شَ  ٝضؼح٠ُ ضرحسىَ  هللاُ  ًلحُٙ  ٥خشضِ ْٓ ٤َْٗحُٙ، أَ ُْ  هللاُ  ٣ُْقِِفُ  َعَشجتَِشًْ ٝأَْفُِِكٞج ُد  جٌُش٣

ػُِشٝج طٌَْ،ػال٤ٗ ًْ شَ  ٝأ ًْ ْٕ  هرَ جالعطؼذجدَ  ٝأَْقِغُ٘ٞج جُِٔٞش، ِر ٍَ  أ ِْ٘ض ُّ  كاَّٗٚ ذٌْ؛ ٣َ َّٕ  جُِزجِش، ٛحِد ٖ ٝئِ ًُشُ  ال َٓ ٖ ٣َْز ِٓ 

َٖ  ذ٤َ٘ٚ ك٤ٔح آذحتٚ َّ  ٝذ٤ ْؼِشم   َق٤ّ ح أذ ح -جُغالّ ػ٤ِٚ- آد ُٔ َّٕ  جُِٔٞش، ك٢ َُ  -ٝؾَ ػض- سذٜح ك٢ ضخطِقْ  ُْ جألٓسَ  ٛزٙ ٝئِ

ح،َٗ  ك٢ ٝال ج أػط٢ ال ٝهللاِ  ٝئِٗ ٢ ٝجُذسْٛ، جُّذ٣٘حس ك٢ جخطِلٞج ٝئٗٔح ًطحذٜح؛ ك٢ ٝال ر٤ِٜ  ج أٓ٘غُ  ٝال ذحهال ، أقذ   أقذ 

؛ ُغصُ  ئ٢ٗ َقوّ ح،  ٕ ْششُ  ق٤عُ  أََمغُ  ٢ٌُ٘ٝ ذَِخحص ِٓ أُ . 

ٕٝ ٝالز   هر٢ِ ًحٕ هذ ئٗٚ جُ٘حُط، أ٣ٜح ْٕ  ٓٞدضَْٜ ضَْؿطَش  ْٜ ذزُي ضذكؼٞج ذأ َٔ خِٞم   هحػسَ  ال أال ػٌْ٘، ظِ َٔ  ك٢ ُِ

ٖ جُخحُِن، ٓؼق٤سِ  َؾرَصْ  هللاَ  أهحعَ  َٓ ٖ هحػطُٚ، َٝ َٓ  كارج ك٤ٌْ هللاَ  أهؼصُ  ٓح أه٤ؼ٢ٗٞ ُٚ، هحػسَ  كال هللاَ  ػق٠ ٝ

َْ  هللاَ  ٝأعطـلشُ  ٛزج ه٢ُٞ أهٍٞ ػ٤ٌِْ، ٢ُ هحػسَ  كال هللا ػق٤صُ    .ٌُْٝ ٢ُ جُؼظ٤

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:
 ؟« َخلَفٌ »  معنى ما السابق للسٌاق مكفهْ  من -1
 .متروكׄ   .عوضׄ   .ولد صالحׄ   وراءׄ  

وا: » قوله فً  -2  جمالها؟ ِسر   وما نوعها؟ فما بٌانٌة، صورة«  َسَرائَِركم وأَْصلِح 

ا بالمعنى اإلتٌان مرسل، مجازׄ   .التوضٌح تصرٌحٌة، استعارةׄ    .بالدلٌل مصحوبا

 .التجسٌد مكنٌة، ستعارةاׄ   .التشخٌص بلٌغ، تشبٌهׄ  
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 ضح٣ِٞط 18

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

ن ما  -3 ا أعطً ال: » قوله فً البدٌعً المحسِّ ا أمنع   وال باطالا، أحدا  جماله؟ ِسر   وما ؟« َحق اا أحدا

ا ٌ عطً سجع،ׄ   ا جرسا ٌ ا ٌَجِذب المعنى ٌثبِّت موسٌق ح طباق، ׄ          السامع و ده المعنى ٌوضِّ  .وٌؤكِّ

ا ٌ عطً الجناس،ׄ   ا جرسا ٌ ا ح المقابلة،ׄ    .السامع نفس فً المعنى زوٌعزِّ  موسٌق ٌه المعنى توضِّ  .وتقوِّ

 .األموي العصر فً للخطبة السابق النص   ٌعكسها التً السمات إحدى استنتِج  -4

 .األلفاظ وغرابة الجمل طولׄ   .وألفاظه الكرٌم القرآن بمعانً التأث رׄ  

َور من الخطبة خلو  ׄ   نات السجع ةكثرׄ   .والمجاز البٌانٌة الص   .المتكلَّفة البدٌعٌة والمحسِّ

َطب من تصنٌفها ٌ مكن وأفكار معان   من الخطبة فً ورد ما خالل من  -5   .الخ 

 الحربٌةׄ   االجتماعٌةׄ   السٌاسٌةׄ   الوعظٌةׄ  

اه   أَْمرَ  وتعالى تباركَ  للا   كفاه   آلخرتِهِ  َعِملَ  َمن فإنَّه: » قوله عالقة ما  -6 ٌَ ْن  السابق؟ النص فً بلهق بما..« د 

 .تقابلׄ   .تفصٌلׄ   .نتٌجةׄ   .تعلٌلׄ  

ا أعطً ال وللاِ  »ما نوع األسلوب فً قوله:  -7  ؟ وما غرضه؟« باطالا  أحدا

 جُط٤ًٞذئٗؾحت٢ ؿ٤ش هِر٢،  ׄ       .جُ٘ل٢ ٝجإلٌٗحسئٗؾحت٢ هِر٢،  ׄ  

 .ٌ٘حسجُطؼؿد ٝجالعط، ٓؼ٠٘ ئٗؾحت٢  ׄ       خرش١ ، ضوش٣ش جُٔؼ٠٘ ٝض٤ًٞذٙ. ׄ  

 أي األسالٌب التالٌة أسلوب قصر:  - 8

  ׄ  َّٕ ٖ َخَِق   هللاِ  ضوٟٞ كا ِٓ   َ   ٝجُذسْٛ جُّذ٣٘حس ك٢ جخطِلٞج ٝئٗٔح ׄ      . ؽ٢ء   ً

ُْ  هللاُ  ٣ُْقِِفُ  ׄ    ك٤ٌْ هللاَ  أهؼصُ  ٓح أه٤ؼ٢ٗٞ ׄ        ػال٤ٗطٌَْ جٌُش٣

 منه؟ الغرض وما السائد فً الخطبة فً األسلوب نوع ما -9

 .االنتباه وجذب الذهن إلثارة غٌرالطلبً، اإلنشائًׄ    .واإلرشاد للنصح الطلبً، نشائًاإلׄ  

 نوع فً األسلوب فاستخدم الخبري للتقرٌر واألنشائً للنصحׄ                          والتقرٌر التوكٌد الخبري،ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/6034    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جُقك٤كس جمـو جُشجذو ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ) 
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 (2رقم ) نص

 :عنه للا رضً العزٌز عبد بن عمر خطبׄ  

 َّٕ َ   ئِ ج َعلَش   ٌُ َكحَُسَ ؛ ال صجد  ُدٝج َٓ َّٝ ٖ َُِغلَِشًْ كَطََض ْٖ  ًٝٞٗٞج ج٥خشِز، ئ٠ُ جُّذ٤ٗح ِٓ َٔ ًَ  َٖ ٖ َُُٚ  هللاُ  َػذَّ أَ  ٓح ػح٣  غٞجذِٚ ِٓ

ِٛرُٞج، كََشِؿرُٞج ٝػوحذِٚ؛ َس َّٖ  ٝال َٝ ْ٘وَحُدٝج هِٞذٌُْ، ؛ كَطَْوُغٞ جألٓذُ  ػ٤ٌِْ ٣َطَُُٞ ًْ؛ ٝضَ  ٝ َُ  ذُِغوَ  ٓح ٝهللاِ  كاَِّٗٚ َُِؼُذ َٓ ٖ أَ َٓ 

ِٚ  ذؼذ ٣ُْقرِفُ  ال ُؼَِّٚ ٣ذس١ ال َغحتِ ْٓ ِغ٢ ٝال ئِ ْٔ  ٝسأ٣طْ سأ٣٘ح كٌْ جُٔ٘ح٣ح، َخطَلَحشُ  ُير ذ٤ٖ ًحٗص ٝسذٔح ئفرحِقٚ ذؼذَ  ٣ُ

ٖ ج ذحُذ٤ٗح ًحٕ َٓ طَّش  ـْ َِ  ك٢ كأفرفَ  ُٓ ج؛ ٝٓ٘ح٣حٛح خطٞذِٜح َقرَحتِ ُٖ  ضَوَش   ٝئٗٔح أع٤ش  ٖ ػ٤ غِنَ  َٓ ٖ ذحَُّ٘ؿحزِ  َٝ  هللاِ، ػزجخِ  ِٓ

ـُ  ٝئٗٔح ٖ ٣َْلش َٓ  َٖ ِٓ ٖ أَ ِٓ  ٍِ ِّ  أٛٞج ح جُو٤حِٓس؛ ٣ٞ َّٓ ٖ كأ ٖ ٣َْرَشأُ  ال َٓ ِٓ   ْ ِِ ـ   أََفحذَُٚ  ئال ًَ ٖ َؾحِس  ك٤ٌق أخشٟ ٗحق٤س   ِٓ

 !٣لشـ؟

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

ْبَرأ  »  معنى ما السابق للسٌاق فْهمك من -1  فً السطر قبل األخٌر؟ « ٌَ

 ٌخلقׄ   ٌشفىׄ   .ٌنجوׄ   ٌتخلصׄ  

ا ومناٌاها خطوبِها َحَبائِلِ  فً فأصبحَ : » قوله فً  -2  جمالها؟ ِسر   وما نوعها؟ فما بٌانٌة، صورة«  أسٌرا

ا بالمعنى اإلتٌان مرسل، مجازׄ      .التوضٌح تصرٌحٌة، استعارةׄ    .بالدلٌل مصحوبا

 .التشخٌص مكنٌة، استعارةׄ   .التشخٌص مجمل، تشبٌهׄ  

ن ما  -3  جماله؟ ِسر   وما ؟« إصباِحه بعدَ  ٌ ْمِسً وال إِْمَسائِهِ  بعد ٌ ْصبِح   ال: » قوله فً البدٌعً المحسِّ

ا ٌ عطً سجع،ׄ   ا جرسا ٌ ا ٌَجِذب المعنى ٌثبِّت موسٌق ح المقابلة،ׄ      .السامع و ٌه المعنى توضِّ  .وتقوِّ

ا ٌ عطً الجناس،ׄ   ا جرسا ٌ ا ز موسٌق  .سبق ما جمٌعׄ   .السامع نفس فً المعنى وٌعزِّ

 .هو الحقٌقً الفوز فإن الخطبة فً ورد لما فهمك خالل من  -4

 للا عذاب من والرهبة الخوفׄ     وعقابه للا ثواب معرفةׄ  

 القٌامة ٌوم وأهوال للا عذاب من النجاةׄ     الدنٌا وإقبال األمد طولׄ  

 .األموي العصر فً للخطبة السابق النص   ٌعكسها التً السمات إحدى استنتِج  -5

 .األلفاظ وغرابة الجمل طولׄ   .وألفاظه الكرٌم القرآن بمعانً التأث رׄ  

َور من الخطبة لو  خׄ   نات السجع كثرةׄ   .والمجاز البٌانٌة الص   .المتكلَّفة البدٌعٌة والمحسِّ

َطب من تصنٌفها ٌ مكن وأفكار معان   من الخطبة فً ورد ما خالل من  -6   .الخ 

 الحربٌةׄ   االجتماعٌةׄ   السٌاسٌةׄ   الوعظٌةׄ  
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 السابق؟ النص فً هقبل بما..« َوَرِهب وا َفَرِغب وا: » قوله عالقة ما  -7

 .تقابلׄ   .تفصٌلׄ   .نتٌجةׄ   .سببׄ  

 غرضه؟ وما ؟« ٌفرح فكٌف: » قوله فً األسلوب نوع ما -8

 واالستنكار التوبٌخ طلبً، غٌر إنشائًׄ       .للحزن والحسرة طلبً، إنشائً  ׄ  

 النفً واالستبعاد ، طلبئ إنشائًׄ       .وتوكٌده المعنى تقرٌر ، خبري  ׄ  

ْطل ب   َمنْ  ِمْنه مْ  وَ : ) قوله فً البدٌعً لمحسنا ما-   -9 ا ٌَ ٌَ ْن ْطل ب   الَ  وَ  ، اَآْلِخَرةِ  بَِعَملِ  اَلد  ا بَِعَملِ  اآَْلِخَرةَ  ٌَ ٌَ ْن ( اَلد 

 جماله؟ سر وما ؟

ً   جرس إحداث سجع،ׄ      .وتوضٌحه وتقوٌته المعنى إبراز مقابلة،ׄ     .جمٌل موسٌق

ً   جرس إحداث ازدواج،  ׄ       .والثالث األولׄ       .جمٌل موسٌق

 :قصر أسلوب التالٌة األسالٌب أي  - 11

ف   الَ ׄ        . َعن ود   َدْهر   فًِ أَْصَبْحَنا َقدْ   ׄ   لَّ  َحتَّى َقاِرَعةا  َنَتَخوَّ  بَِنا َتح 

ه   الَ   ׄ   ْمَنع  َخذَ ׄ      َنْفِسهِ  َمَهاَنة   إاِلَّ  اأَْلَْرِض  فًِ اَْلَفَسادَ  ٌَ ِ  ِسْترَ  ِاتَّ ةِ  إِلَى َذِرٌَعةا  للَاَّ ٌَ    اَْلَمْعِص

 منه؟ الغرض وما الخطبة فً السائد فً األسلوب نوع ما -11

 .واإلرشاد للنصح الطلبً، اإلنشائًׄ   والتقرٌر التوكٌد الخبري،ׄ  

 .للدعاء معنى، اإلنشائً لفظا الخبريׄ   .االنتباه وجذب الذهن إلثارة غٌرالطلبً، اإلنشائًׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6035    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جُقك٤كس جمـو جُشجذو جإلٌُطش٢ُِٗٝطذس٣د ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/6035
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  :عؼذ الذ٘ٚ جُؼرذ١ غٞجخ ذٖ جُ٘ؼٔحٕ ٝفىس -ٔ

 ٣خطش، ٝذطِٜح ضغطؼش، ٗحسٛح كشأ٣ص قشذ ح، ؽٜذش رجكا ٣ؼلٞ، ٝجألغش ٣ٌرٞ، ٝجُؿٞجد ٣٘رٞ، جُقحسّ ئٕ ذ٢٘ ٣ح"

 ضٌٖ ُْ ئرج ػحس، ؿ٤ش جُلشجس كإ ٝجالٗطظحس، جٌُٔع كأهَِ ٣ؿغش، ٝؾرحٜٗح ٣٘قش، ٝمؼ٤لٜح ٣ضخش، ٝذكشٛح

 ٗطحقٜح." ٝٗط٤ف سٓحقٜح، ف٤ذ ضٌٕٞ إٔ ٝئ٣حى  غحس، هحُد

 جُؼقش جُؿح٢ِٛ  ٓح ػذج :ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٖٓ عٔحش ٛزج جُلٖ جُ٘ػش١ جُز١ ٣ٔػِٚ جُ٘ـ جُغحذن ك٢  

    ض٘ٞع جألعِٞخ ذ٤ٖ جُخرش ٝجإلٗؾحء ׄ       ؿِرس جُغؿغ ׄ  

 هقش جُؿَٔ ٝجُلوشجشׄ        ؿٔٞك جُٔؼ٠٘ ׄ  

 :ٗقش ذٖ ع٤حسهحٍ  -ٕ

 ضعععععععععععحسًْٜ أٗعععععععععععص ٝأٛعععععععععععال د٤ٗعععععععععععح ػ٘عععععععععععي دع -

  

 ٣ععععععععععععذٝٓٞٗح ال ٝأٛععععععععععععَ د٤ٗععععععععععععح خ٤ععععععععععععش ٓععععععععععععح   

 

 أؾععععععععععععععععععععَ ئُعععععععععععععععععععع٠ أ٣ععععععععععععععععععععحّ ذو٤ععععععععععععععععععععس ئال -

  

 ٣ٔٞضٞٗععععععععععععععح ال أٛععععععععععععععال هللا ٓععععععععععععععٖ كأهِععععععععععععععد   

 

 : جألُلحظ ئ٠ُ ضطٞس جُؾؼش ك٢ جُؼقش جأل١ٞٓ ٖٓ ق٤ع  ٣ؾ٤ش جُر٤طحٕ

 جالػطٔحد ػ٠ِ جُقٞس جُكغ٤س.ׄ   جُطأغش ذٔؼح٢ٗ جُوشإٓ جٌُش٣ْׄ  

 جألُلحظ ًحٗص ٝجمكس ٝٓؼرشزׄ   جُطو٤ذ ذ٘ظحّ جُوق٤ذز جُؿح٤ِٛس.ׄ  

 فذس جإلعالّ ٓح ػذج: ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٖٓ جُؼٞجَٓ جُط٢ عحػذش ػ٠ِ جصدٛحس جُخطحذس ك٢ ػقش – ٖ

 حُطشؿ٤د ٝ جُطش٤ٛد ٝ جُٞػعجعطخذجٜٓح ك٤ ׄ   

 جعطخذجٜٓح ك٢ جُطٞجفَ ذ٤ٖ جُخِلحء ٝٝالضْٜ ك٢ جألهطحس جإلعال٤ٓس. ׄ  

 جُشد ػ٠ِ جُخقّٞ ٝ دقل جُؾرٜحشجعطخذجٜٓح ك٢   ׄ  

 جإله٘حع ٝ جُطأغ٤ش ٝ ٗؾش جُذ٣ٖجعطخذجٜٓح ك٢   ׄ  

 أٗٞجع جُٞفح٣ح ك٢ فذس جإلعالّ : * - ٗ

 ًَ ٓح عرنׄ   جُذ٤٘٣س ׄ   جالؾطٔحػ٤س ׄ   جُغ٤حع٤س ׄ  

 

د جُلٖ جُ٘ػش١«....ٝجغَ ٤ًِد ٖٓ أػض»   -٘  جُز١ ض٘ط٢ٔ ئ٤ُٚ جُؼرحسز جُغحذوس؟ جُؿح٢ِٛ َقذ 

ػََ.ׄ   َٔ ِف٤َّس.ׄ   جُ َٞ س.ׄ    جُ َٔ ٌْ  جُُخْطرَس.ׄ     جُِك
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 : أٝط ذٖ قؿشٍ هح -ٙ

ِّ  عععععععععحَقسَ  َقَِّععععععععص جَُكععععععععشخُ  ئِرج -  صأَخَشَؾعععععععع جُوَععععععععٞ

  
ٍ   ُػ٤ععععععععععٞخَ     ِٖ  كعععععععععع٢ ٣ُؼِؿرَٞٗععععععععععيَ  ِسؾععععععععععح  جألَٓعععععععععع

 
َُِِكعععععععععععععععشخِ  - َٝ   ّ َٕ  أَهعععععععععععععععٞج  دَٜٝٗعععععععععععععععح ٣ُكعععععععععععععععحٓٞ

  
ععععععععْ    ًَ ععععععععٖ ضَععععععععشٟ هَععععععععذ َٝ ال ُسٝجء   ر١ ِٓ  ٣ُـ٘عععععععع٢ َٝ

 
 :عٔس ٖٓ عٔحش جألُلحظ ػ٘ذ جُؾؼشجء جُؿح٤٤ِٖٛ  جُر٤ط٤ٖجعط٘طؽ ٖٓ 

 جُطؾحذ٤ٚ جُطش٣لس ׄ           س جُٔكغ٘حشهِׄ            جُطأٗن ك٢ ضشض٤د جُٔؼح٢ٗׄ           ؾضجُس جألُلحظ ׄ  

 

 ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٖٓ جُلٕ٘ٞ جُ٘ػش٣س ك٢ جُؼقش جُؿح٢ِٛ ٓح ػذج : -7

 جألٓػحٍׄ    جُكٌْ ׄ      جُشعحتَ ׄ     جُخطد ׄ  

 
 :ًػ٤ش ػضزهحٍ  -8

زَ  ُسذعععععععععععععغُ  َٛعععععععععععععزج َخ٤َِِععععععععععععع٢َّ  -  كَعععععععععععععحِػواِل َػعععععععععععععضَّ

  

ٌُٔح    َّْ  هَِٞفععععععععععع٤ ٤ٌِعععععععععععح غُععععععععععع  َقَِّععععععععععععصِ  َق٤ععععععععععععُ  جِذ

 

 جُؾؼش ك٢ جُؼقش جأل١ٞٓ ٖٓ ق٤ع: ٜٓ٘ؽ جُؾؼشجء ك٢ ذ٘حء جُوق٤ذز ك٢ئ٠ُ  جُر٤ص  ٣ؾ٤ش ٛزج

 جالػطٔحد ػ٠ِ جُقٞس جُكغ٤س.ׄ   جُطأغش ذٔؼح٢ٗ جُوشإٓ جٌُش٣ْׄ  

 جُطأغش ذرؼل ٓؼح٢ٗ جُؿح٤٤ِٖٛׄ   .ٝجُرذء ذحألهالٍ جُطو٤ذ ذ٘ظحّ جُوق٤ذز جُؿح٤ِٛسׄ  

 ُػٔحٕ: ٢ٌِٓ جُٔغطٌرش ذٖ ٟ جُؿِ٘ذ جذ٢٘ ٝػرذ ًطحخ جُ٘ر٢ )ؿ( ئ٠ُ ؾ٤لش  -9

 أٓح جُٜذٟ، جضرغ ٖٓ ػ٠ِ جُغالّ جُؿِ٘ذٟ، جذ٢٘ ٝػرذ ؾ٤لش ئ٠ُ ػرذهللا ذٖ ٓكٔذ ٖٓ جُشق٤ْ جُشقٖٔ هللا ذغْ "

ٖ ُ ٤ُِ٘زسَ } ًحكس جُ٘حط ئ٠ُ هللا سعٍٞ كا٢ٗ ضغِٔح، أعِٔح جإلعالّ، ذذػح٣س أدػًٞٔح كا٢ٗ ذؼذ، َٓ  َٕ ح ٣َِكنَّ  َق٤ّح   ًَ َٝ 

 ٍُ ْٞ ُْوَ َٖ  َػ٠َِ ٱ حكِِش٣ ٌَ ُْ  صجتَ ٌٌِٓٔح كإ ذحإلعالّ ضوشج إٔ أذ٤طٔح ٝئٕ ٤ُٝطٌٔح، ذحإلعالّ أهشسضٔح ئٕ ٝئٌٗٔح{   ٱ

  "ٌٌِٓٔح ػ٠ِ ٗرٞض٢ ٝضظٜش عحقطٌٔح ضطأ ٝخ٢ِ٤ ػٌ٘ٔح،

 جعط٘طؽ ٖٓ ٛزٙ جُشعحُس  جُغرد جُز١ أدٟ ئ٠ُ  ظٜٞس كٖ جُشعحُس ك٢ ػقش فذس جإلعالّ .

 جُكحؾس ئ٠ُ ضأ٤٣ذ جُذػٞز جإلعال٤ٓس ٝٗؾش ٓرحدتٜح ׄ   ًػشز جُكشٝخ ٝجُ٘ضجػحشׄ  

قحؾس جُشعٍٞ ئ٠ُ دػٞز ِٓٞى ػقشٙ ئ٠ُ ׄ   ضؾؿ٤غ جإلعالّ ُِٞػع ٝجإلسؽحد ئ٠ُ جألخالم جُلحمِسׄ  

 جإلعالّ

 :جُؿؾ٢ٔ ػحسك   ذٖ ؽذجد ٣وٍٞ -ٓٔ

 ٌِٜٜٓعععععععععععععععععح هللا ئٕ جُعععععععععععععععععالش ض٘قعععععععععععععععععشٝج ال  -

  
 ٣٘طقعععععععععععش ُععععععععععع٤ظ ٓعععععععععععٖ ٗقعععععععععععشًْ ٤ًٝعععععععععععق 

 
 ذن ئ٠ُ أغش جإلعالّ ك٢ ق٤حز جُؼشخ جُذ٤٘٣س ٖٓ خالٍ:٣ؾ٤ش جُر٤ص جُغح

 جُونحء ػ٠ِ كغحد جألخالمׄ   جُونحء ػ٠ِ جُؼقر٤س جُور٤ِسׄ  

 ٗؾش ٓرحدب جُؼذٍ ٝجُٔغحٝجزׄ   جُونحء ػ٠ِ جُٞغ٤٘سׄ  
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 خطد ػحفْ ذٖ ػٔشٝ ك٢ جُؿ٘ٞد هحتال: -ٔٔ

 ٝهللا جألػِٕٞ ٝأٗطْ ٌْٓ٘، ٣٘حُٕٞ ال ٓح ع٤ٖ٘ غالظ ٓ٘ز ٜٓ٘ح ض٘حُٕٞ ٝأٗطْ أِٜٛح، ٌُْ هللا أقَ هذ ذالد ٛزٙ ئٕ "

- ٝكؾِطْ خشضْ ٝئٕ ٝذالدْٛ، ٝأذ٘حؤْٛ ٝٗغحؤْٛ أٓٞجُْٜ كٌِْ ٝجُطؼٖ جُنشخ ٝفذهطْٔٞٛ فرشضْ ئٕ ٓؼٌْ،

 ذحه٤س...... ٌْٓ٘ جُؿٔغ ٛزج ٣رن ُْ -ٝقحكع ؾحس رُي ٖٓ ٌُْ ٝهللا

 فذس جإلعالّ: ضؾ٤ش جُخطرس جُغحذوس ئ٠ُ أقذ ػٞجَٓ جصدٛحس جُخطحذس ك٢ ػقش

 ئػشجك جُؾؼشجء ػٖ جُؾؼشׄ  

 طؾؿ٤غ جُؿ٘ٞد ُِؿٜحد ك٢ عر٤َ هللاًػشز دٝجػ٤ٜح ًׄ  

 جُشؿرس ك٢ ٗؾش جُِـس جُؼشذ٤س ٝذ٤حٕ ؾٔحُٜح.ׄ  

 قحؾس جُخِلحء ئ٤ُٜح ذغرد جضغحع سهؼس جُذُٝس جإلعال٤ٓسׄ  

 هحٍ أ٤ٓس ذٖ أذ٢ جُقِص: -ٕٔ

 

أَّٗعععععععععع٠  - َٝ  ُٕ حُخععععععععععحُِنِ  جَُخِععععععععععنُ  ٣ٌَععععععععععٞ  جَُععععععععععز١ ًَ

  
  ُّ ٣َروععععععععععععععععع٠ ٣َعععععععععععععععععذٝ جَُخ٤ِوَعععععععععععععععععسُ  َٝ  ضَ٘لَعععععععععععععععععذُ  َٝ

 
َُععععععععععع٤ظَ   - خِعععععععععععٞم   َٝ َٔ ُِ  َٖ ععععععععععع ز   جُعععععععععععَذٛشِ  ِٓ  ِؾعععععععععععذَّ

  
عععععععععععٖ  َٓ عععععععععععش   َػِععععععععععع٠ رج َٝ  ٣َخُِعععععععععععذُ  جَُكعععععععععععٞجِدظِ  َٓ

 
ضَل٘ععععععععع٠  - ال َٝ  جَُعععععععععز١ جُٞجِقعععععععععذُ  ِععععععععععٟٞ ٣َروععععععععع٠ َٝ

  
٣ك٤ِعععععععععععع٢ ٤ُٔ٣ععععععععععععصُ   ععععععععععععذُ  َُعععععععععععع٤ظَ  دجتِرععععععععععععح   َٝ َٔ ُٜ٣ 

 
 رُي؟ د٤َُ كٔح جألذ٤حش جُغحذوس، خالٍ ٖٓ جإلعالّ فذس ػقش ك٢ جُؾؼش ُـس ك٢ ؾ٤ِّ ح جإلعالّ أغش ٣ظٜش

ك ٝػذّ جُٔحد٣س جُقلحش ػ٠ِ جُطش٤ًضׄ    .جُُخُِو٤َّس ُِقلحش جُطؼش 

 .جُٔلطٞقس جُرالد أَٛ ٓغ جالخطاله ذغرد جُِـس مؼقׄ  

ذَّز ٝجُطشج٤ًد جُٔلشدجش جعطخذجّׄ   َٔ َّ٘س جُوشإٓ ٖٓ جُٔغط  .ٝجُغ 

 .ؾضجُس جألُلحظ ٝؿشجذطٜحׄ  

 :ػرذ هللا ذٖ ؾذػح٣ٕوٍٞ  -ٖٔ

 ُخُِوِععععععععع٢ ٓعععععععععذٟ ٓعععععععععح٢ُ ٣٘عععععععععَ ُعععععععععْ ٝئٕ ئٗ ععععععععع٢ -

  
عععععععععٖ ًل ععععععععع٢ ٌِٓعععععععععص ٓعععععععععح ٝٛعععععععععحخ     جُٔعععععععععحٍ ِٓ

 
 أضِلعععععععععععععععٚ س٣عععععععععععععععع ئالَّ  جُٔعععععععععععععععحٍ أقعععععععععععععععرظ ال -

  
 جُكععععععععععععععععحٍ ػععععععععععععععععٖ قععععععععععععععععحٍ ضـ٤ شٗعععععععععععععععع٢ ٝال   

 
 ٗغط٘طؽ ٖٓ جُر٤ط٤ٖ عٔس ٖٓ عٔحش جُؾخق٤س جُؼشذ٤س ك٢ جُؿح٤ِٛس ٢ٛ: 

 جٌُشّ ׄ               ٞكحءجُׄ     جُؾؿحػس ׄ     جُلشٝع٤س ׄ  
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 :هحٍ ج٤ُُٞذ ذٖ ٣ض٣ذ -ٗٔ

 عععععععععععععععععؼذٟ آٍ جدًععععععععععععععععحسى ػ٘ععععععععععععععععي كععععععععععععععععذع -

  

 ٝٓعععععععععععععععحال ققععععععععععععععع٠ جالًػعععععععععععععععشٕٝ كععععععععععععععع٘كٖ   

 

 هغعععععععععععععععشج جُ٘عععععععععععععععحط جُٔعععععععععععععععحٌُٕٞ ٝٗكعععععععععععععععٖ -

  

 ٝجٌُ٘عععععععععععععععععععععععحال جُٔزُعععععععععععععععععععععععس ٗغعععععععععععععععععععععععْٜٞٓ   

 

 رال جُخغععععععععععععععععععععق ق٤ععععععععععععععععععععحك ٝٗععععععععععععععععععععٞسدْٛ -

  

 خرععععععععععععععععععععععععععحال جال ٗععععععععععععععععععععععععععحُْٞٛ ٝٓععععععععععععععععععععععععععح   

 

 :جُٔؼح٢ٗ ٢ٛٝ: ك٢ جُؼقش جأل١ٞٓ ٖٓ ق٤ع  ضؾ٤ش ٛزٙ جألذ٤حش ئ٠ُ عٔس ض٤ٔض ذٜح جُؾؼش

  جُطأغش ذٔؼح٢ٗ جُوشإٓ جٌُش٣ْׄ  

 جالػطٔحد ػ٠ِ جُقٞس جُكغ٤س.ׄ  

  .ٝجُرذء ذحألهالٍ جُطو٤ذ ذ٘ظحّ جُوق٤ذز جُؿح٤ِٛسׄ  

 جُطأغش ذرؼل ٓؼح٢ٗ جُؿح٤٤ِٖٛ ك٢ جُلخش ذحُؼقر٤س جُور٤ِسׄ  

 : جُرقشزًطد ػٔش ذٖ جُخطحخ )سم٢ هللا ػ٘ٚ( ئ٠ُ ػحِٓٚ ػ٠ِ  -٘ٔ

 ، ٝضطـ٤ي هذسى كٞم ضشكؼي ُْ ئٕ ٗؼٔس ُٜح ك٤ح. أٓشى ك٤٘لز ، ٝضأٓش ُي ك٤غٔغ ضوٍٞ أ٤ٓشج أفركص كوذ ذؼذ أٓح

 ُٜح.... ؽٟٞ ال عوطس ضغوو إٔ ٝئ٣حى جُٔق٤رس،  ٖٓ جقطشجعي ٖٓ أؽذ جُ٘ؼٔس ٖٓ كحقطشط دٝٗي، ٖٓ ػ٠ِ

 ."عحُس ك٢ ػقش فذس جإلعالّ جعط٘طؽ ٖٓ ٛزٙ جُشعحُس  جُغرد جُز١ أدٟ ئ٠ُ  ظٜٞس كٖ جُش

 جضغحع سهؼس جُذُٝس جإلعال٤ٓسٝقحؾس جُخِلحء ُِطٞجفَ ٓغ جُٞالزׄ  

 جُكحؾس ئ٠ُ ضأ٤٣ذ جُذػٞز جإلعال٤ٓس ٝٗؾش ٓرحدتٜح . ׄ  

 ضؾؿ٤غ جإلعالّ ُِٞػع ٝجإلسؽحد ئ٠ُ جألخالم جُلحمِسׄ  

 قحؾس جُشعٍٞ ئ٠ُ دػٞز ِٓٞى ػقشٙ ئ٠ُ جإلعالّׄ  

 ُؾؼش جُغ٤حع٢ ك٢ جُؼقش جأل١ٞٓ:جُغرد ك٢ ظٜٞس ج  -ٙٔ

 جُط٘حكظ جُؾخق٢ ذ٤ٖ جُؾؼشجءׄ   ق٤حز جُشخحء ٝجُـ٘حءׄ  

د جألقضجخ. جُغ٤حع٤سׄ   ًػشز جُلطٞقحش.ׄ    ضؼذ 

 : ػٔشٝ ذٖ ٓؼذ ٣ٌشخ٣وٍٞ  -7ٔ

 

 ٝأُقعععععععععععععععععععععععععععععععذ   ذعععععععععععععععععععععععععععععععذس   كحضَ٘عععععععععععععععععععععععععععععععح  -

  
 جُوحدععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع٤َّٚ ٝؽععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععٜذٗح 

 
 معععععععععععععععععععععععععععشذح   ُِوعععععععععععععععععععععععععععّٞ كعععععععععععععععععععععععععععحغرطٞج  -

  
 قحسغ٤ّععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععٚ ذغعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع٤ٞف   

 
 سؽعععععععععععععععععععععععععوح   وعععععععععععععععععععععععععُِّٞ ٝجسُؽعععععععععععععععععععععععععوٞج  -

  
   ّ  كحسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع٤َّٚ ذغعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععٜح

 
 ؾذ٣ذ ظٜش ٓغ ٓؿة جإلعالّ ٛٞ ضؾ٤ش جألذ٤حش ئ٠ُ ؿشك ؽؼش١

 ٓذـ جُقكحذسׄ   جُذكحع ػٖ جُشعٍٞׄ   جُذػٞز ئ٠ُ هللاׄ   ؽؼش جُلطٞقحش ٝجُٔـحص١ׄ  
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  ٣طلن جُٔػَ ٝ جُكٌٔس ك٢ :  - 8ٔ

 كثرة الصور البالغٌةׄ   االرتباط بموردׄ   اإلٌجاز و جمال الصٌاغةׄ   اإلٌجاز و اإلطنابׄ  

 :ٓقش ٝالٙ ق٤ٖ جُؼض٣ض ػرذ ألخ٤ٚ ٓشٝجٕ ذٖ جُِٔي هحٍ ػرذ  -9ٔ

 ٝؾٜي كاٗٚ أِٛي خ٤ش ٖٓ ك٤ٌِٖ قحؾري ٝجٗظش ذي أذِؾ كاٗٚ جألٓٞس ك٢ جُشكن ٝآغش ً٘لي ٝأُٖ ذؾشى جذغو "

 كحذذأ ٓؿِغي ئ٢ُ صخشؾ ٝئرج ضشدٙ أٝ ُٚ ضأرٕ جُز١ أٗص ُطٌٕٞ ٌٓحٗٚ أػِٔي ئال ذرحذي أقذ ٣ولٖ ٝال ُٝغحٗي

 ضلطف كاٜٗح ذحُٔؾحٝسز ػ٤ِٚ كحعطظٜش ٓؾٌَ ئ٤ُي جٗط٠ٜ ٝئرج ٓكرطي هِٞذْٜ ك٢ ٝضػرص ذي ٣أٗغٞج ذحُغالّ

 ذؼذ سدٛح ػ٠ِ ٓ٘ي أهذس ػ٘ٚ جُطٞهق ذؼذ جُؼوٞذس ػ٠ِ كاٗي ػوٞذطٚ كأخش أقذ ػ٠ِ عخطص ٝئرج جألٓٞس ٓـح٤ُن

 .ئٓنحتٜح

 

ْٜٔي مٞء ك٢ ـ   ُٜزج ك  ٣٘ط٢ٔ؟ جُ٘ػش٣س ك٢ جُؼقش جأل١ٞٓ جُلٕ٘ٞ أ١   ئ٠ُ ٝعٔحضٚ جُ٘

 .جُشعحتَׄ   .جُخطحذسׄ   .جُكٌْׄ   .جُٞفح٣حׄ  

 عرد ظٜٞس جُـضٍ جُقش٣ف ك٢ جُؼقش جأل١ٞٓ:  -ٕٓ

 جُؼقر٤س جُور٤ِسׄ   جُط٘حكظ ذ٤ٖ جُؾؼشجءׄ   ق٤حز جُطشف ٝجُشخحءׄ   جُقشجع جُغ٤حع٢ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6065    حذحش جُقك٤كس جمـو جُشجذوٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾ ( ٕٓ-ٖٔٓ )ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ ) 

 :جُشدز أَٛ ُوطحٍ ٝؾٜٚ ق٤ٖ ج٤ُُٞذ ذٖ ُخحُذ  -ػ٘ٚ هللا سم٢ ذٌش أذٞ هحٍ -ٕٔ

 ٝجعطظٜش. جُؿُٞس ػ٤ِي آٖٓ ال كا٢ٗ جُكِٔس، ٖٓ ذؼ٤ذج كٌٖ جُؼذٝ أسك دخِص كارج هللا، ذشًس ػ٠ِ عش " 

 ٝأهَ: ؿشز جُؼشخ ك٢ كإ جُر٤حش ٖٓ ٝجقطشط ٓ٘ٚ، ٤ُظ ذؼنٚ كإ ذٔؿشٝـ ضوحضَ ٝال ذحألدالء، ٝعش ذحُضجد،

 جُز١ هللا ٝأعطٞدػي عشجتشْٛ ك٢ هللا ئ٠ُ ًِْٜٝ ػال٤ٗطْٜ، جُ٘حط ٖٓ ٝجهرَ. ػ٘ي ٝػ٢ ٓح ُي كاٗٔح جٌُالّ ٖٓ

 .".ٝدجتؼٚ ضن٤غ ال

 جُغحذوس ئٍ عٔس ض٤ٔضش ذٜح جُٞفح٣ح ك٢ ػقش فذس جإلعالّ ٢ٛٝ:  ضؾ٤ش جُٞف٤س

 جالػطٔحد ػ٠ِ جألعِٞخ جُخرش١ׄ   ًػشز جُٔكغ٘حش جُرذ٣ؼ٤سׄ  

 ًػشز جُقٞس جُرالؿ٤سׄ   جُطأغش ذطؼح٤ُْ جُذ٣ٖ ٝه٤ٔٚׄ  

 ػ٘طشز ذٖ ؽذجد:هحٍ  -ٕٕ

َٖ  ُخِِوعععععععععععععصُ  - ععععععععععععع ِٓ  ٍِ  هَِعععععععععععععد أََؽعععععععععععععذَّ  جُِؿرعععععععععععععح

  
هَععععععععععععذ    ٍُ  ضَل٘عععععععععععع٠ َٝ َُغعععععععععععع جُِؿرععععععععععععح  أَك٘عععععععععععع٠ صُ َٝ

 
ُٖ  أَٗعععععععععععععععح - ؾععععععععععععععع٤ذُ  جُِكقععععععععععععععع َٔ ٍِ  جُ  َػعععععععععععععععرظ   ٥ِ

  
ٍُ  ؽعععععععععععععععحَدشِ  ٓعععععععععععععععح ئِرج     ِققععععععععععععععع٘ح جألَذطعععععععععععععععح

 
 ؟  جُر٤طحٕٔػِٚ ٣جُز١   جُؿح٢ِٛ ٓح جُـشك جُؾؼش١

 جُلخشׄ     جُكٌٔس ׄ     جُشغحء ׄ       جُٜؿحءׄ  

٣وقعذ ألٓع١ٞ . ؽعحػص كع٢ جُؼقعش ج )٢ٛ هقحتذ ؽؼش٣س جٓطعضؼ ك٤ٜعح جُلخعش ذحُٜؿعحء ٝجُطؼقعد جُورِع٢،(   -ٖٕ

 ذٜزٙ جُوقحتذ :

 جُٔٞؽكحشׄ   جُٔؼِوحشׄ   جُؾؼش جُغ٤حع٢ׄ   جُ٘وحتلׄ  

https://dardery.site/archives/6065
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ُٔغطخَذٓس جُِـس أُلحظ ضٜز٣د جإلعالّ جعططحع -ٕٗ  جإلعالّ ػٖ هش٣ن: فذس ػقش ؽؼش ك٢ جُ

  .ئٓذجد جُؾؼشجء ذٔحٕ ؾذ٣ذزׄ           .جألُلحظ ُقِٞؽ٢   ٝٓؿحٗرس ٝجُغ٘س جُوشإٓ أُلحظ جُؾؼشجء ٓكحًحزׄ  

 .ضؾؿ٤غ جُؾؼشجء ػ٠ِ هٍٞ جُؾؼشׄ                                                .جُطٞعغ ك٢ ٓؼح٢ٗ ذؼل جألُلحظׄ  

 ٖٓ جألؿشجك جُؾؼش٣س جُؿذ٣ذز ُذٟ ؽؼشجء ػقش فذس جإلعالّ: -ٕ٘

 ٝجُلطٞـ جُٔـحص١ ؽؼشׄ   جُٔذـ ؽؼشׄ   جُـضٍ ؽؼشׄ    جُشغحء، ؽؼشׄ  

 ُإ١ّ ُوٞٓٚ : ذٖ هحٍ ًؼد  -ٕٙ

ح" ّٓ  ٝجُؿرحٍ ذ٘حء، ٝجُغٔحء ٜٓحد، ٝجألسك محـ، ٜٝٗحس عحؼ، ٤َُ ٝجػِٔٞج، ٝجكٜٔٞج ٝضؼِٔٞج، كحعٔؼٞج: ذؼذ أ

 أسقحٌْٓ، كقِٞج ذ٢ِِ، ئ٢ُ ٤ٜ٣ؽ ٝٓح ٝجُشٝـ ٝجُزًش، ٝجألٗػ٠ ًح٥خش٣ٖ، ٝجألُٕٝٞ أػالّ، ٝجُ٘ؿّٞ أٝضحد،

شٝج أفٜحسًْ، ٝجقلظٞج ّٔ  ٓح ؿ٤ش ٝجُظٖ أٓحٌْٓ، جُذجس ُٗؾش؟ ٤ٓص ٝأ سؾغ؟ ٛحُي ٖٓ سأ٣طْ كَٜ أٓٞجٌُْ، ٝغ

ٌْ ضوُٕٞٞ، ُٓ ٞٙ َقَش ٞٙ". ص٣٘   ٝػظٔ 

 ٛزج جُ٘ـ؟ ٣٘ط٢ٔ أ١ كٕ٘ٞ جُ٘ػش جُؿح٢ِٛ ئ٠ُ

 جُِكٌْ.ׄ     جُٞفح٣ح.ׄ   جألٓػحٍ.ׄ   جُُخطد.ׄ  

 جضغٔص جُٔؼح٢ٗ ك٢ ؽؼش ؽؼشجء جُؼقش جأل١ٞٓ ذــ: -7ٕ

 جُؼٞدز ئ٠ُ ذؼل ٓؼح٢ٗ جُؿح٤٤ِٖٛ ًحجُٜؿحء.ׄ                                            جُطأغش ذٔؼح٢ٗ جُوشإٓ جٌُش٣ْׄ  

 جألٍٝ ٝجُػح٢ٗׄ   جُطو٤ذ ذ٘ظحّ جُوق٤ذز جُؿح٤ِٛس.ׄ  

 

 :  ٝهحٍ جُٔ٘رش كقؼذ ػرذ جُِٔي ٓقؼرح ذٖ جُضذ٤ش دخَ جٌُٞكس، هُطَ ُٔح -8ٕ

 ك٘كٖ ٝأُل٘حٛح كؼشك٘حٛح ٝصذ٘حٛح جُكشخ صذ٘ط٘ح ٝهذ ٝٓغشز أٖٓ جُغِْ ٝئٕ ٓشز فؼرس جُكشخ ئٕ جُ٘حط أ٣ٜح” 

 ؾٔحػحش كشجم ٝضؿ٘رٞج جُٔشد٣س جألٛٞجء ٝدػٞج جُٜذٟ عرَ ػ٠ِ كحعطو٤ٔٞج جُ٘حط أ٣ٜح أٓ٘ح ٢ٛٝ ذ٘ٞٛح

 ئال جُٔٞػظس ذؼذ ضضدجدٕٝ أظٌْ٘ ٝال أػٔحُْٜ ضؼِٕٔٞ ال ٝأٗطْ جأل٤ُٖٝ جُٜٔحؾش٣ٖ أػٔحٍ ضٌِلٞٗح ٝال جُٔغ٤ِٖٔ

 .”ك٤ِؼذ ُٔػِٜح ذؼذ ٣ؼٞد إٔ ٌْٓ٘ ؽحء كٖٔ ػوٞذس ئال ػ٤ٌِْ ٝجُكؿس ْئ٤ٌُ جإلػزجس ذؼذ ٗضدجد ُٖٝ ؽشج

ـ   ٣٘ط٢ٔ جُخطحذس ك٢ جُؼقش جأل١ٞٓ أٗٞجع ٖٓ ٗٞع أ١   ئ٠ُ ْٜٔي مٞء ك٢ جُغحذن جُ٘  جُل٤٘س؟ ُغٔحضٚ ك

 

 جُٞػظ٤س جُخطحذسׄ   جُكل٤ِس جُخطحذسׄ   .جُغ٤حع٤س جُخطحذسׄ   .جُذ٤٘٣س جُخطحذسׄ  

 

 كوحٍ ُٚ:جُرقشز ػ٠ِ   ػ٘ٚ  جذٖ ػرحط ٝج٤ُحهللاػ٢ِّ سم٢ ذؼع  -9ٕ

ِٜيَ  جَُّ٘حطَ  َعغِ  " ْؾ َٞ ْؿِِغيَ  َٝ  ، ذِ ٔيَ  َٝ  َٓ ٌْ ـََندَ  َٝ  ئ٣َِّحىَ  َٝ .  ُق ُْ ُ  ج َٖ  ه٤ََْشز   كَاَِّٗٚ ِٓ  ِٕ ٤ْطَح ْْ  َٝ .  جُؾَّ جْػَِ َٝ  َّٕ ح أَ ذَيَ  َٓ  هَشَّ

 َٖ ْٖ  ٣ُرَحِػُذىَ  هللاِ  ِٓ ح جَُّ٘حِس، ِٓ َٓ َٖ  ذَحَػَذىَ  َٝ ذُيَ  هللاِ  ِٓ َٖ  ٣ُوَش   جَُّ٘حِس"  ِٓ

 ٣٘ط٢ٔ ٛزج جُ٘ـ ئ٠ُ أ١ جُلٕ٘ٞ جُ٘ػش٣س ك٢ ػقش فذس جإلعالّ:

 جُٞفح٣حׄ   جألٓػحٍׄ   جُشعحتَׄ    جُخطحذسׄ  
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 جضغٔص جُقٞس ٝجألخ٤ِس  ك٢ ؽؼش ؽؼشجء جُؼقش جأل١ٞٓ ذــ: -ٖٓ

 جعطٔذٝٛح ٖٓ جُر٤ثس جُؿذ٣ذزׄ   ذحُطو٤ِذ ٝجُطرؼ٤س ُِؼقش جُؿح٢ِٛׄ  

 جُػح٢ٗ ٝجُػحُعׄ   فٞس قغ٤س ؾضت٤سًحٗص ׄ  

 ُوٞٓٚ:  جُظشخ ذٖ هحٍ ػحٓش -ٖٔ

ح ٣َشَ  ٖٝٓ جُـ٢٘، ٓغ جُلو٤ش ٣ؼ٤ؼ ػ٤ؼ كرٌَ ذحُؼضز، ضلشقٞج ٝال ذحُزُس، ضؾٔطٞج ال: ػذٝجٕ ٓؼؾش ٣ح"  ٓ  ٣ُشَ  ٣ٞ

 ؽثص ٝئرج ؼحهرس،جُ جُؼ٤ِح ٤ُِٝذ رٓحٓس، ٝك٤ٜح ٌٗحٍ، ٝجُؼوٞذس جُ٘ذّ، جُغلحٛس ٓغ ئٕ ؾٞجذٚ، أٓش ٌَُ ٝأػذٝج ذٚ،

 أٝؽي ٣ؿذٙ ُْ ٝئٕ ٝؾذٙ، ؽ٤ثح هِد ٖٝٓ جُـِرس، ُِٝقرش جُشػد، ٌُِٝػشز ُي، إٔ ًٔح ػ٤ِي ئٕ ٓػِي، ٝؾذش

 ".ٓ٘ٚ هش٣رح ٣وغ إٔ

 ٗٞع جُلٖ جُ٘ػش١ جُؿح٢ِٛ جُغحذن : -

 ٓػَׄ                       قٌٔس ׄ     ٝف٤س ׄ      خطرس ׄ  

 ؼش جُلطٞـ ٝجُٔـحص١ ك٢ ػقش فذس جإلعالّ:ٖٓ جألعرحخ جُط٢ أدش ئ٠ُ ظٜٞس ؽ  -ٕٖ

 .جإلعالّ ٝجٗطؾحس ٝجُلطف جُؿٜحد قشًس ׄ     .ذ٤ٜ٘ح ٝجُ٘ ضجع جُغ٤حع٤َّس جألقضجخ ظٜٞسׄ  

 ؾ٤ٔغ ٓح عرنׄ   .جُوَر٤ََِِّس ٝجُقشجػحش جُكشٝخ ًػشزׄ  

 

 :ص٤ٛش ذٖ أذ٢ ع٠ِٔهحٍ   -ٖٖ

عععععععععععععععععععٖ - َٔ ُِ   َ عععععععععععععععععععسَ  هََِععععععععععععععععععع َٓ ُْ  ال ذِشج  ٣َعععععععععععععععععععش٣

  
َخععععععععععععععال َػلععععععععععععععح    ُْ  ُقوُععععععععععععععد   ُٚ َُعععععععععععععع َٝ  هَععععععععععععععذ٣

 
-  ََ ععععععععععععععععععع َّٔ ٘عععععععععععععععععععُٚ  أَُِٛعععععععععععععععععععُٚ  ضََك  كَرعععععععععععععععععععحٗٞج ِٓ

  
كعععععععععععععععع٢    َٝ  ِٚ ععععععععععععععععُْٜ٘ َػَشفععععععععععععععععحضِ ِٓ  ُّ  ُسعععععععععععععععععٞ

 
-  َٖ َّٖ  ٣َُِكعععععععععععععععععععع ُ ععععععععععععععععععععأََّٜٗ  كَطععععععععععععععععععععحز   ٣َععععععععععععععععععععذج ًَ

  
عععععععععععععععغُ     ٜح كععععععععععععععع٢ ضَُشؾَّ ِٔ ؼحِفععععععععععععععع َٓ  ُّ ؽعععععععععععععععٞ ُٞ  جُ

 
 عط٘طؽ ٖٓ جُر٤ط٤ٖ عٔس ٖٓ عٔحش جُخ٤حٍ ػ٘ذ جُؾؼشجء جُؿح٤٤ِٖٛ:ج

 جُطؾحذ٤ٚ جُطش٣لس  ׄ    هِس جُٔكغ٘حش ׄ   شض٤د جُٔؼح٢ٗ  جُطأٗن ك٢ ضׄ    ؾضجُس جألُلحظ ׄ  

 ضلٞهص جُخطحذس ػ٠ِ جُؾؼش ك٢ جُؼقش جأل١ٞٓ ٗط٤ؿس: -ٖٗ

 ؽذز جُكحؾس ئ٤ُٜح ذغرد جُقشجػحش جُغ٤حع٤سׄ           جٗقشجف جُؾؼشجء ػٖ جُؾؼش الٗرٜحسْٛ ذحُوشإٓ.ׄ  

 م٤حع ٓ٘ضُس جُؾؼشجء جُٔطٌغر٤ٖ ذحُؾؼش.ׄ                                  ٓٞهق جإلعالّ جُشجكل ُِؾؼشׄ  

 :جُذ٤ٗح ٝفق ك٢ جُؼض٣ض ػرذ ذٖ ػٔش ئ٠ُ جُرقش١ جُكغٖ ًطد -ٖ٘

ح " َّٓ ؛ أ٤ٓشَ  ٣ح ذؼذُ  أَ َٖ َّٕ  جُٔإ٤٘ٓ ٖ   دجسُ  جُّذ٤ٗح كاِ ٍ   ظََؼ ْٗطِوح س   ذذجسِ  ٤ُٝغص ٝج َٓ ؛ ػ٠ِ ئِهَح  ٍ ح قح ٍَ  ٝئَِّٗٔ َْٗض َّ  ئ٤ُٜح أَ  آد

َّٕ  كحْقَزْسٛح؛ ػوٞذس   جِؿدَ  كاِ ، ك٤ٜح جُشَّ ـ٢ََِّ٘  ضَحِسى  ، ك٤ٜح ٝجُ ٖ ٝجُغَّؼ٤ذَ  كَو٤ِش  ِِٜح ِٓ ْٛ ٖ أَ  ".ُٜح ٣َطََؼشَّكْ  ُْ َٓ

 . أذشصٛح ٖٓ ػذ٣ذز ذغٔحش جُغحذوس جُشعحُس ضطَِّغْ

 جألُلحظ ذحخط٤حس جُؼ٘ح٣سׄ       جُق٤حؿس ؾٞدزׄ  

 عرن ٓح ؾ٤ٔغׄ    جٌُش٣ْ جُوشإٓ ٓؼح٢ٗ ٖٓ جالهطرحطׄ  
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٣ؼرش ػٖ خالفس ضؿشذس ك٢ ػرحسجش ٓٞؾضز ضطغْ ذحُؿٔحٍ ك٢ جُق٤حؿس جُؿح٢ِٛ   كٕ٘ٞ جُ٘ػش  كٖ ٖٓ»   -ٖٙ

 ؟ضؾ٤ش ئ٤ُٚ جُؼرحسز ٓح جُلٖ جُ٘ػش١ جُز١ «. 

 جُكٌٔس.ׄ          جُخطرس.ׄ   جُٞف٤س.ׄ    .جُٔػَׄ  

 :«أ٤ٓس ذٖ أذ٢ جُقِص» ٣وٍٞ  -7ٖ

-   َٕ ععععععععععٖ كَُغعععععععععركح  هَععععععععععذَسُٙ  جَُخِععععععععععنُ  ٣َؼعععععععععِشفُ  ال َٓ

  
عععععععععٖ  َٓ َٝ  َٞ عععععععععذُ  كَعععععععععشد   جَُؼعععععععععشػِ  كعععععععععٞمَ  ٛععععععععع قَّ َٞ ُٓ 

 
عععععععععععٖ  - َٓ عععععععععععُٚ  جَُخالتِعععععععععععنُ  ضُ٘حِصػعععععععععععُٚ  َُعععععععععععْ َٝ ٌَ ِ ُٓ 

  
ئِٕ  دُٙ  َُعععععععععععععععععْ َٝ لعععععععععععععععععَشدُ  جُِؼرعععععععععععععععععحدُ  ضُلعععععععععععععععععش  ُٔ  كَ

 
٤ِعععععععععععععيُ   - ٞجشِ  َٓ َٔ أَسِمعععععععععععععٜح جُِؾعععععععععععععذجدِ  جَُغععععععععععععع َٝ 

  
َُعععععععععععع٤ظَ   دُ  هَنععععععععععععحُٙ  َػععععععععععععٖ ذَِؾعععععععععععع٢ء   َٝ  ٝ  ضَععععععععععععأَ

 
 ٖٓ ق٤ع  جُٔؼح٢ٗ ٝرُي ٖٓ خالٍ: ٣طنف ٖٓ جُر٤ص جُغحذن جألغش جُز١ ضشًٚ جإلعالّ ك٢ جُؾؼش

 جُطأٗن ك٢ جألعِٞخ.ׄ   جُرُْؼذ ػٖ جألُلحظ جُـش٣رس، ׄ  

 جُطأغش ذحُطؼح٤ُْ ٝجُو٤ْ جُذ٤٘٣سׄ   جعطخذجّ أُلحظ  جُوشإٓ جٌُش٣ْ ك٢ جُر٤صׄ  

 

 : جُٔشهؼ جألًرشهحٍ  -8ٖ

ُّ  هَْلعععععععععععععععععععش   جُعععععععععععععععععععذَّجسُ  - ُععععععععععععععععععععٞ ٔعععععععععععععععععععح ٝجُش  ًَ 

  
ععععععععععععععشِ  كعععععععععععععع٢ َسهَّععععععععععععععؼَ     ْٜ ِْ  ظَ ْْ  جألَِد٣عععععععععععععع  هََِعععععععععععععع

 
 ؟ػٖ جُؼشخ ك٢ جُؼقش جُؿح٢ِٛ ٓح جُز١ ضغط٘طؿٚ ٖٓ ٛزج جُر٤ص

 قرْٜ ُِوشجءز.ׄ            ٓؼشكس ذؼنْٜ ذحٌُطحذس ׄ   جؽطٜحسْٛ ذحُلشجعس ׄ   ذشجػس جُؼشخ ك٢ جُؾؼش  ׄ   

 

:فقال  -رضً للا عنه - خطب عمر بن عبد العزٌز  -39   

 ُٝثٖ هقشضْ ُوذ فحده٤ٖ ً٘طْ ُثٖ كِؼٔش١ ٓكحعرٕٞ ٌْٗئ غْ ٓرؼٞغٕٞ ئٌْٗ غْ ٤ٓطٕٞ ئٌْٗ جُ٘حط أ٣ٜح كوحٍ" 

 ك٢ كأؾِٔٞج ٣أضٚ أسك ذكن٤ل أٝ ؾرَ ذشأط سصم ُٚ ٣وذس ٖٓ ئٗٚ جُ٘حط ٣أ٣ٜح ٌِٛطْ ُوذ ًحرذ٤ٖ ً٘طْ

 " جُطِد

 تصنف هذه الخطبة بوصفها:

 خطبة حفلٌةׄ   خطبة دٌنٌة ׄ   خطبة اجتماعٌةׄ    خطبة سٌاسٌةׄ  

 :جُ٘حذـس جُزذ٤ح٢ٗهحٍ  -ٓٗ

٤َّعععععععععععععععععسَ  دجسَ  ٣عععععععععععععععععح -  كَحَُغعععععععععععععععععَ٘ذِ  ذِحَُؼ٤ِعععععععععععععععععحءِ  َٓ

  
ش    َٞ ٍَ  أَهععععععععععع هعععععععععععح  جألَذَعععععععععععذِ  ععععععععععععحُِقُ  َػ٤َِٜعععععععععععح َٝ

 
هَلععععععععععععععععصُ  -  أُعععععععععععععععععحتُِِٜح أَُفعععععععععععععععع٤الٗح   ك٤ٜععععععععععععععععح َٝ

  
ٓعععععععععح َؾٞجذعععععععععح   َػ٤َّعععععععععص    عععععععععٖ ذِعععععععععحَُشذغِ  َٝ  أََقعععععععععذِ  ِٓ

 
 ٖٓ ٜٓ٘ؽ جُوق٤ذز جُؼشذ٤س؟ جٕ جُر٤طحٕٔػِٚ ٛز٣ٓح جُطٞس جُز١ 

 خطحٓس جُوق٤ذز ذحُكٌٔسׄ    ٝفق جُٔكرٞذس ׄ   فق جُ٘حهس ٝׄ    جُٞهٞف ػ٠ِ جألهالٍ ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6066    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جُقك٤كس جمـو جُشجذو ( ٕٓ-ٖٔٓ )ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ ) 

 

https://dardery.site/archives/6066
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  ١ كٕ٘ٞ جُ٘ػش جُؿح٢ِٛ ٛزج جُ٘ـ؟ٖٓ أ....«. ُطٔط٢ِ٘ عٞجس رجشُ  َُٞ»   -ٔٗ

 جُِكٌْ.ׄ    جُٞفح٣ح.ׄ   جألٓػحٍ.ׄ   جُُخطد.ׄ  

 ٛٞ: ظٜش ذحػطرحسٙ أقذ ٓططَِّرحش ػقش فذس جإلعالّ كٖ ٗػش١   -ٕٗ

 .جُكٌْׄ   جُٞفح٣ح.ׄ   جُخطحذس.ׄ   .جُشعحتَׄ  

 ًَ ٓٔح ٣أض٢ ٖٓ عٔحش جُؾؼش جُؿح٢ِٛ ٓح ػذج : - ٖٗ

 ؾٞدز جعطؼٔحٍ جألُلحظ ك٢ ٓؼح٤ٜٗح جُٔٞمٞػس ُٜح ׄ          ٝ جُـِٞ ك٤ٜح .ٝمٞـ جُٔؼح٢ٗ ٝهِس جُٔرحُـس أׄ  

 ضٌِق جُٔكغ٘حش جُرذ٣ؼ٤س .ׄ                                هِس جعطؼٔحٍ أُلحظ جُٔؿحص .ׄ  

ػََ؟«. ذحُ٘حذَ جُكحذَ جخطِو »  -ٗٗ َٔ َْ ٣ُنَشخ ٛزج جُ  ك٤ِ

 .حع جُٔقحتد ػ٠ِ جإلٗغحٕ ًٝػشضٜحجؾطٔׄ     جؾطٔحع جُ٘حط ك٢ جُٔ٘حعرحش ٝضقحككْٜׄ  

 .جؾطٔحع جُغ٤ة ذحُؿ٤ذ ٝفؼٞذس جُط٤٤ٔض ذ٤ٜ٘ٔح ׄ      جؾطٔحع جُوحتذ ذؿ٘ٞدٙ أغ٘حء جُوطحٍׄ  

 : ص٤ٛش ذٖ أذ٢ ع٠ِٔهحٍ  -٘ٗ

ُْ  ٓعععععععععععح ئال جُكعععععععععععشخُ  ٝٓعععععععععععح - ُْ  ػِِٔعععععععععععطُ  ُٝرهعععععععععععطُ

  
ِْ  ذحُكععععععععععععععذ٣ع ٛٞػٜ٘ععععععععععععععح ٝٓععععععععععععععح    ععععععععععععععشؾَّ ُٔ  جُ

 
  جُؼقش جُؿح٢ِٛ ٖٓ ق٤ع: ٣ؾ٤ش جُر٤ص جُغحذن ئ٠ُ هر٤ؼس جُك٤حز ك٢

 ًػشز جُط٘وَ ٝجضِشقحٍ ׄ       ًػشز جُكشٝخ ذ٤ٖ جُورحتَ ׄ  

 شخ ذحُلشجعسؼجؽطٜحس جُׄ        جضقحف جُؼشذ٢ ذحٌُشّ ׄ  

 :خطد ع٤ِٔحٕ ذٖ ػرذ جُِٔي -ٙٗ

 وشٝضل خحتلح ٝضإٖٓ آٓ٘ح ٝضخ٤ق محقٌح ٝضر٢ٌ ذح٤ًح ضنكي ذحهَ ٝٓ٘ضٍ ؿشٝس دجس جُذ٤ٗح ئٕ أال هلل جُكٔذ»  

 ٌُْ ٝجؾؼِٞٙ قٌٔح ذٚ ٝجسضنٞج ئٓحٓح هللا ًطحخ كحضخزٝج هللا ػرحد ذأِٜٛح ُؼحذس ؿشجسز ٤ٓحُس ٓوطشج ٝضػش١ ٓػش٣ح

 ًٔح جُؾ٤طحٕ ٤ًذ ٣ؿِٞ جُوشإٓ ٛزج إٔ هللا ػرحد ٝجػِٔٞج ذؼذٙ ًطحخ ٣٘غخٚ ُْٝ هرِٚ ًحٕ ُٔح ٗحعخ كاٗٚ هحتذج

 .«.ػغؼظ ئرج ج٤َُِ ظالّ ض٘لظ ئرج جُقرف مٞء ٣ؿِٞ

 ٖٓ خالٍ جُخطرس جُغحذوس ٗغط٘طؽ عٔحش جُخطحذس ك٢ جُؼقش جأل١ٞٓ:

 جألُلحظ ٝسًحًس جألعِٞخ مؼقׄ   جُٔؼح٢ٗ ٝٝمٞـ جُؼرحسجش هقشׄ  

 ٝجُػحُع جألٍٝׄ   جٌُش٣ْ جُطأغش ذحُوشإٓׄ  

 :  جُؿح٢ِٛ جُؼقش ك٢ جُٞف٤س أعِٞخ خقحتـ ٖٓ ٤ُظ - 7ٗ

  الجمل قصرׄ       اإلٌجازׄ  

 البٌانٌة الصور كثرةׄ      واإلنشائً الخبري وباألسل بٌن التنوٌعׄ  

 جُرؼ٤ع  ج٤ُؾٌش١:هحٍ  -8ٗ

 فععععععععععععذٝسٙ ٌٗغععععععععععععح جالٓععععععععععععش سأ٣٘ععععععععععععح ُٝٔععععععععععععح -

  
 ضٞج٤ُعععععععععععععععح ضٌعععععععععععععععٖ إٔ جُٜعععععععععععععععٞجد١ ٝٛعععععععععععععععْ   

 
 ٣و٤ٔععععععععععععععععٚ قطعععععععععععععععع٠ هللا ألٓععععععععععععععععش فععععععععععععععععرشٗح -

  
 ٝج٤ُععععععععععععح أ٤ٓععععععععععععس ٓععععععععععععٖ ئال ٗععععععععععععشك ُٝععععععععععععْ   

 
 ضؾ٤ش جألذ٤حش ئ٠ُ ؿشك ؽؼش١ ؾذ٣ذ ظٜش ك٢ جُؼقش جأل١ٞٓ ٝٛٞ: -

 ؽؼش جُ٘وحتل ׄ   جُـضٍ جُؼل٤ق. ׄ   جُؾؼش جُغ٤حع٢. ׄ    ضٛذ.جُ ׄ  



  

 

 تايلىس في المراجعت النهائيت

 ضح٣ِٞط 30

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 جُِـس ك٢ ػقش فذس جإلعالّ ٖٓ ق٤ع جألؿشجك ٝجُٔؼح٢ٗ ٝجألعح٤ُد ٝجألُلحظ ذغرد . ضطٞسش  -9ٗ

 ئهرحٍ جُ٘حط ػ٠ِ ضؼِٜٔحׄ   ذأفكحخ جُرِذجٕ جُٔلطٞقس جُطأغشׄ  

 ٜحجٛطٔحّ جُخِلحء ذׄ   ٝجُكذ٣ع جُ٘ر١ٞ ضأغ شٛح ذحُوشإٓ جٌُش٣ْׄ  

 

 :٣وٍٞ خحُذ ذٖ  ج٤ُُٞذ سم٢ هللا ػ٘ٚ -ٓ٘

 

 ُغععععععععععععععععع٤ٞك٘ح ضٌعععععععععععععععععَ ال ُوعععععععععععععععععّٞ ٝئٗعععععععععععععععععح  -

  
 جٌُطحتعععععععد ععععععععٞم أػ٘عععععععحم كععععععع٢ جُنعععععععشخ ٓعععععععٖ 

 
 ػعععععععععععععععذٝٗح ُوطعععععععععععععععَ دخشٗحٛعععععععععععععععح عععععععععععععععع٤ٞف  -

  
 خحتععععععععععععد ًععععععععععععَ ٓععععععععععععٖ هللا د٣ععععععععععععٖ ٝئػععععععععععععضجص 

 
 ؾذ٣ذ ظٜش ٓغ ٓؿة جإلعالّ ٛٞ ضؾ٤ش جألذ٤حش ئ٠ُ ؿشك ؽؼش١

 ٓذـ جُقكحذسׄ   جُذكحع ػٖ جُشعٍٞׄ   هللاجُذػٞز ئ٠ُ ׄ   ؽؼش جُلطٞقحش ٝجُٔـحص١ׄ  

 

  جُ٘ـ؟ ٛزج جُؿح٢ِٛ جُ٘ػش كٕ٘ٞ أ١ ٖٓ جُشهحد" رٛد جُلإجد كضع ئرج " -ٔ٘

 .جُِكٌْׄ     .جُٞفح٣حׄ   .جألٓػحٍׄ   .جُُخطد ׄ  

 ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٖٓ عٔحش جُخطحذس ك٢ ػقش فذس جإلعالّ ٓح ػذج:  -ٕ٘

 ضشجذو جألكٌحس.ׄ   جالهطرحط ٖٓ جُوشإٓ ٝجُكذ٣ع جُ٘ر١ٞ جُؾش٣ق .ׄ  

 جُطو٤ذ ذحُق٘ؼس جُِلظ٤س.ׄ   جُرذء ذكٔذ هللا ٝجُقالز ػ٠ِ سعُٞٚׄ  

 :جُ٘حذـس جُزذ٤ح٢ٗهحٍ  -ٖ٘

ّ   أَهــحهــ٤ـععععععععععععـغُ  ظَـععععععععععععـَِّص - ـععععععععععععـَس   أَٗــؼـععععععععععععـح ــَإذَِّ ُٓ 

  
ـ٘ـقعععععععـٞخِ  جُعععععععَضٝسجءِ  َػععععععـ٠ِ َفــ٤ِـعععععععـد   َُععععععذٟ    َٓ 

 
 شخ هرَ جإلعالّ.ؼجُذ٤٘٣س ُِ ٓح جُز١ ضغط٘طؿٚ ٖٓ ٛزج جُر٤ص ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُك٤حز

 ػرحدز جُؼشخ ُِ٘ؿّٞ ׄ   ٓؼشكس جُؼشخ ٤ُِٜٞد٣سׄ    ٓؼشكس جُؼشخ ذحُٔغ٤ك٤سׄ    جٗطؾحس جُٞغ٤٘س ׄ  

 :ؾ٤َٔ ذٖ ٓؼٔشهحٍ  -ٗ٘

 

 ٣ُععععععععععِشد َُععععععععععْ ذَػَ٘ععععععععععسَ  ُقععععععععععدَّ  ئاِّل  جُوَِععععععععععدُ  أَذعععععععععع٠ -

  

ُقععععععععععدَّ  ِعععععععععععٞجٛح     ٣ُؿععععععععععذ١ ال ذَػَ٘ععععععععععسَ  جُوَِععععععععععدِ  َٝ

 

ََ  سَٝقٜععععععععععععح سٝقعععععععععععع٢ ضََؼَِّععععععععععععنَ  -  َخِوِ٘ععععععععععععح هَرعععععععععععع

  

عععععععٖ    ِٓ ّ٘عععععععح ٓعععععععح ذَؼعععععععذِ  َٝ كععععععع٢ ِٗطحكعععععععح   ًُ ٜعععععععذِ  َٝ َٔ  جُ

 

 ٣ؾ٤ش جُر٤طحٕ ئ٠ُ ؿشك ؽؼش١ ؽحع ك٢ جُؼقش جأل١ٞٓ ٝٛٞ: -

 جُـضٍ جُقش٣ف ׄ   جُـضٍ جُؼل٤ق. ׄ   جُؾؼش جُغ٤حع٢. ׄ    جُضٛذ. ׄ  

 

 

 

 



  

 

 تايلىس في المراجعت النهائيت

 ضح٣ِٞط 31

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 :كوحٍ ذذس ذ٢٘ جُلضجس١ ذذس ذٖ قز٣لس ذٖ ققٖ ٝأٝف٠  -٘٘

 جٌُقء ٝأٌٗكٞج جألٍٝ، أدسًٚ ٓح ج٥خش ٣ذسى كاٗٔح أٌُْٝ؛ ػ٠ِ آخشًْ ٣طٌَ ال :ذٚ أٝف٤ٌْ ٓح ٢٘ٓ جعٔؼٞج"

ج ، ذخ٤شٛٔح كخزٝج أٓشجٕ، قنشًْ ٝئرج قحدظ، ػض كاٗٚ جُـش٣د؛  هٌْٞٓ ٝأفكرٞج ٓـشٝف، ٓٞسد ًَ كإ فذس 

 غْ كحسذؼٞج، ْقحدغط ٝئرج جُٔطحع، ذحُشت٤ظ ٣ضس١ جُخالف كإ ػ٤ِٚ، جؾطٔؼٞج ك٤ٔح ضخحُلٞج ٝال أخالهٌْ، ذأؾَٔ

 جُخ٤َ، كاٜٗح هشٕٝ جُشٓحـ ٝأه٤ِٞج جُشؾحٍ، ققٕٞ كاٜٗح جُخ٤َ ٝفٞٗٞج جٌُزخ، ك٢ خ٤ش ال كاٗٚ جُقذم؛ هُٞٞج

 " .جُ٘حط أؿِد ً٘ص ذزُي كا٢ٗ ذحٌُرش؛ جٌُر٤ش ٝأػضٝج

  جُغٔحش جُل٤٘س ُِٞف٤س ك٢ جُؼقش جُؿح٢ِٛ ٓح ػذج:ًَ ٓٔح ٣أض٢ ٖٓ ٖٓ خالٍ جُ٘ـ    -

 ًػشز جُٔكغ٘حش جُرذ٣ؼ٤س.ׄ      خ ذ٤ٖ جُخرش ٝجإلٗؾحءض٘ٞع جألعِٞׄ  

 ًػشز جُقٞس جُخ٤ح٤ُسׄ       .       هقش جُؿَٔ ٝجُلوشجشׄ  

ح أ١    -ٙ٘ َّٔ  جأل١ٞٓ؟ جُؼقش  جٌُطحذس خقحتـ ٖٓ ٣ؼذ ال ٣أض٢ ٓ

  جألُلحظ ذحخط٤حس جُؼ٘ح٣سׄ     جُوشإٓ ٖٓ جالهطرحطׄ  

 جألهالٍ ػ٠ِ حُٞهٞفذ جُرذأׄ      جُؾؼش٣س ذحُؾٞجٛذ جالعطؾٜحدׄ  

 :كوحٍ ٓؼح٣ٝس خطد -7٘

 ٣٘ظشٕٝ رُي ذ٤ٖ ٝٗحط ٓغططش ػذٝ ػ٠ِ أٝ ٓغطرؾش فذ٣ن ػ٠ِ هذٓ٘ح ٝئٗٔح ػ٤ٌِْ هذٓ٘ح ئٗح جُ٘حط أ٣ٜح" 

 ًحٗص كإ جُ٘حط ًَ ٝجعؼح ُٝغص ٣غخطٕٞ ْٛ ئرج ٜٓ٘ح ٣ؼطٞج ُْ ٝئٕ سمٞج ٜٓ٘ح أػطٞج كإ ٣ٝ٘طظشٕٝ

 .… أٝغوص رًشش ٝئٕ أٝذوص أخل٤ص ئٕ ٝجُط٢ ٝئ٣حًْ ؿلش رًش ئرج ٛٞٗح كِٞٓح ٓزٓس ٖٓ ذذ كال ٓكٔذز

ـ   ٣ؼٌغٜح جُط٢ جُغٔحش ئقذٟ جعط٘طِؽ  .جأل١ٞٓ جُؼقش ك٢ ُِخطرس جُغحذن جُ٘

 .جألُلحظ ٝؿشجذس جُؿَٔ هٍٞׄ     .جألُلحظ ٝسًحًس جألعِٞخ مؼقׄ  

٘حش جُغؿغ ًػشزׄ     .ًػشز جألعح٤ُد جإلٗؾحت٤سׄ    .جُرذ٣ؼ٤س ٝجُٔكغ 

 خطد ع٤ذٗح ػٔش ك٢ جُ٘حط هحتال:  -8٘

 ال ٓح ٝضإِٔٓٞ ضإًِٔٞ، ال ٓح ضؿٔؼٕٞ ٝئٌْٗ ؿ٠٘، ج٤ُأط ذؼل ٝئٕ كوش، جُطٔغ ذؼل ئٕ جُ٘حط، أ٣ٜح "

 كٖٔ ذحُٞق٢؛ ضإخزٕٝ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ هللا سعٍٞ ػٜذ ػ٠ِ ً٘طْ ؿشٝس، دجس ك٢ ٓإؾِٕٞ ٝأٗطْ ضذسًٕٞ،

 (ٔ" )ذحُغشجتش أػِْ ٝهللا أخالهٌْ، أقغٖ ُ٘ح كأظٜشٝج ذؼال٤ٗطٚ؛ أخز ؽ٤ث ح أػِٖ ٖٝٓ ذغش٣شضٚ، أخز ؽ٤ث ح أعش

 ضؾ٤ش جُخطرس جُغحذوس ئٍ عٔس ض٤ٔضش ذٜح جُخطحذس ك٢ ػقش فذس جإلعالّ ٢ٛٝ:

 ؿٔٞك جُٔؼ٠٘ ׄ   ؿشجذس جألُلحظׄ  

 ًػشز جُقٞس جُرالؿ٤سׄ   جُطأغش ذٔؼح٢ٗ جُوشإٓ جٌُش٣ْׄ  

 :هحٍ جُلشردم ٓخحهرح ؾش٣ش - 9٘

 ئٗ٘عععععععععع٢ خحُععععععععععي أ٣ععععععععععٖ جُٔشجؿععععععععععس جذععععععععععٖ ٣ععععععععععح -

  
 جألكنعععععععععععععَ جُلؼعععععععععععععحٍ رٝ قرععععععععععععع٤ؼ خعععععععععععععح٢ُ   

 
 كشد ػ٤ِٚ ؾش٣ش:

 ذخحُععععععععععععععععٚ ٣ؼععععععععععععععععٞر ئر جُلععععععععععععععععشصدم ًععععععععععععععععحٕ -

  

 جُوشٓععععععععععععَ ضكععععععععععععص ٣ؼععععععععععععٞر جُععععععععععععز٤َُ ٓػععععععععععععَ   

 

 ئ٠ُ ؿشك ؽؼش١ ؾذ٣ذ ظٜش ك٢ جُؼقش جأل١ٞٓ ٝٛٞ: ح٣ٕؾ٤ش جُر٤ط -

 ؽؼش جُ٘وحتل ׄ   جُشغحء. ׄ   جُؾؼش جُغ٤حع٢. ׄ    جُضٛذ. ׄ  



  

 

 تايلىس في المراجعت النهائيت

 ضح٣ِٞط 32

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 ؽّشج: ضأذوهحٍ  -ٓٙ

عععععععععشءُ  ئِرج - َٔ هَعععععععععذ ٣َكطَععععععععععَ َُععععععععععْ جُ ُٙ  َؾععععععععععذَّ  َٝ  َؾععععععععععذ 

  
هحعععععععععععع٠ أَمعععععععععععحعَ     َٞ  أَٓعععععععععععُشُٙ  َٝ ٛععععععععععع عععععععععععذذِشُ  َٝ ُٓ 

 
ععععععععٖ - ًِ ال ِّ  أَخععععععععٞ َٝ  ٗععععععععحِصال   َُعععععععع٤ظَ  جَُّععععععععز١ جَُكععععععععض

  
    ِٚ َٞ  ئاِّل  جألَٓعععععععععععشُ  ذِععععععععععع ٛععععععععععع رِقعععععععععععشُ  ُأِلَٓعععععععععععشِ  َٝ ُٓ 

 
 :جُؼقش جُؿح٢ِٛ جُغحذوحٕ ٖٓ جألؿشجك جُؾؼش٣س ك٢  جُز١ ٣ٔػِٚ جُر٤طحٕ ٓح  جُـشك جُؾؼش١

 جُٔذـׄ     جُكٌٔس ׄ     جُشغحء ׄ      جُلخش ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6073    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جُقك٤كس جمـو جُشجذو ( ٕٓ-ٖٔٓ )ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ ) 

 

 جإلعالّ ذغرد :  هَ جُـضٍ جُقش٣ف ك٢ ػقش فذس - ٔٙ

     ُِؾؼش ٓؼحسمس جإلعالّ ׄ           جٗؾـحٍ جُؼشخ ذحُؿٜحدׄ  

 ضكش٣ْ جإلعالّ ُِخٔشׄ         ُِـضٍ جُلحقؼٓؼحسمس جإلعالّ ׄ  

 :  هحٍ قغحٕ ذٖ غحذص ك٢ ٝفق جُقكحذس – ٕٙ

 

َٕ  ال  - َِٜععععععععععععععععععٞ ئِٕ ٣َؿ ُععععععععععععععععععصَ  َٝ َٝ ُْ  قح  َؾَُِٜٜعععععععععععععععععع

  
َِ  كعععععععععع٢  ععععععععععْ كَنعععععععععع ِٜ ِٓ طََّغععععععععععغُ  رجىَ  َػععععععععععٖ أَقال ُٓ 

 
عععععععععععَشش أَِػلَّعععععععععععس    - ًِ ق٢ِ  كععععععععععع٢ ُر َٞ  ِػلَّعععععععععععطُُْٜ جُععععععععععع

  
َٕ  ال  ؼعععععععععععععععععععٞ َٔ ال ٣َط َٝ  ُْ ِٜ ععععععععععععععععععععغُ  ٣ُععععععععععععععععععععشد٣ َٔ  جُطَ

 
 :   ًٔح ٣لْٜ ٖٓ جُر٤ط٤ٖ ٝأفرف جُٔذـ ٣٘قد ػ٠ِ جُٔذـ ك٢ ػقش فذس جإلعالّ ضطٞس ؿشك  –

 جُٔذـ ذٌػشز جُوطَ ك٢ جألػذجءׄ   جُٔذـ ذحُوٞز ٝؽشف جُؼؾ٤شزׄ  

 جُٔذـ ذحُو٤ْ جُذ٤٘٣س ًحُكِْ ٝجُؼلسׄ   جش                          ذٌػشز ئٗلحم جُٔحٍ ك٢ جُِٔزׄ  

 هحٍ ػٔش ذٖ أذ٢ سذ٤ؼس: -ٖٙ

 ٝٗغعععععععععععععععععععععععععٞضٜح ٤ُِعععععععععععععععععععععععععس أذقعععععععععععععععععععععععععشضٜح -

  

 ٝجُكؿععععععععععععععععش جُٔوععععععععععععععععحّ ذعععععععععععععععع٤ٖ ٣ٔؾعععععععععععععععع٤ٖ   

 

 ضؼحذػٜعععععععععععععععععععح أخطٜعععععععععععععععععععح ُٜعععععععععععععععععععح هحُعععععععععععععععععععص -

  

 ػٔععععععععععععععععش كعععععععععععععععع٢ جُطععععععععععععععععٞجف ُ٘لغععععععععععععععععذٕ   

 

 ٤ُرقعععععععععععععععععشٗح ُعععععععععععععععععٚ ضقعععععععععععععععععذ١ هععععععععععععععععع٢ٓٞ -

  

 خلعععععععععععش كعععععععععع٢ أخععععععععععص ٣ععععععععععح جؿٔض٣ععععععععععٚ غععععععععععْ   

 

 ؾ٤ش جألذ٤حش ئ٠ُ ؿشك ؽؼش١ ؽحع  ك٢ جُؼقش جأل١ٞٓ ٗط٤ؿس ُك٤حز جُشخحء ٝجُطشف ٝٛٞ:ض -

 ؽؼش جُ٘وحتل ׄ   جُـضٍ جُؼل٤ق. ׄ   جُؾؼش جُغ٤حع٢. ׄ    ج ُـضٍ جُكنش١. ׄ  

 سم٢ هللا ػ٘ٚ: -هحٍ ػػٔحٕ ذٖ ػلحٕ  -ٗٙ 

٤ٜح؛ ئٕ جُذ٤ٗح ضل٠٘ ٝئٕ ج٥خشز ضرو٠، "ئٕ هللا ئٗٔح أػطحًْ جُذ٤ٗح ُططِرٞج ذٜح ج٥خشز، ُْٝ ٣ؼط٤ٌٔٞٛح ُطشً٘ٞج ئُ 

ال ضرطشٌْٗ جُلح٤ٗس ٝال ضؾـٌِْ٘ ػٖ جُرحه٤س، ٝآغشٝج ٓح ٣رو٠ ػ٠ِ ٓح ٣ل٠٘؛ كإ جُذ٤ٗح ٓ٘وطؼس ٝئٕ جُٔق٤ش ئ٠ُ 

 هللا" 

https://dardery.site/archives/6073
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 ضق٘ق ٛزٙ جُخطرس ذٞفلٜح:

 خطرس قل٤ِسׄ   خطرس د٤٘٣سׄ  خطرس جؾطٔحػ٤س                ׄ   خطرس ع٤حع٤سׄ  

 :جألػ٠ٔ جُؼرحط أذٞ هحٍ -٘ٙ

ععععععععععععععععععععععععععْ أسٟ ال أ٤ّٓععععععععععععععععععععععععععسَ  أذ٘عععععععععععععععععععععععععع٢ - ٌُ َُ 

  

ععععععععععععععععع٤َغُ  جُطلَّعععععععععععععععععصِ  ٓعععععععععععععععععح ئرج ِؽعععععععععععععععععْرٜح       جُؾ 

 

 َِٗضَػععععععععععععععععععععععععصْ  ئرج ٝأقالٓععععععععععععععععععععععععح   َعععععععععععععععععععععععععَؼس   -

  

    َُ ِّ  أٛعععععععععععععععع ٛح جُكِععععععععععععععععٞ  جَُّ٘ععععععععععععععععَضعُ  كنععععععععععععععععشَّ

 

 ئ٠ُ عرد ٖٓ أعرحخ جصدٛحس جُؾؼش ك٢ جُؼقش جأل١ٞٓ ٝٛٞ:٣ؾ٤ش جُر٤طحٕ جُغحذوحٕ  -

 حكظ ذ٤ٖ جُؾؼشجء.جُط٘ ׄ    ق٤حز جُطشف ٝجُشخحء. ׄ  

 جُؼقر٤س جُور٤ِس ׄ   جُقشجػحش ذ٤ٖ جألقضجخ جُغ٤حع٤س. ׄ  

 

 ٖٓ عٔحش جُؾؼش ك٢ جُؼقش جُؿح٢ِٛ:  - ٙٙ

 ئال ئرج دػص جُكحٍ ؿ٤ش رُي . جإل٣ؿحص  ئ٣ػحس ׄ                              جُٔرحُـس ك٢ جُٔؼح٢ٗ  ٝ جُـِٞ ك٤ٜح .ׄ  

     ض٤د جُٔؼح٢ٗ ٝجُلٌِش .جُطأٗن ك٢ ضشׄ           مؼق  جألعِٞخ ׄ  

 جُلشم ذ٤ٖ جُكٌٔس ٝجُٔػَ:  -7ٙ

 خالفس ضؿشذس ٝجُٔػَ ُٚ ٓٞسد ٝٓنشخ جُكٌٔسׄ   جُكٌٔس ُٜح ٓٞسد ٝٓنشخ ٝجُٔػَ خالفس ضؿشذس .ׄ  

 جُػح٤ٗس ٝجُػحُػس.ׄ       جُكٌٔس فٞش جُؼوَ ٝجُٔػَ فٞش جُؾؼد.ׄ  

 

 :ػذج ٓح جأل١ٞٓ جُؼقش ك٢ جُخطحذس عٔحش ٖٓ ٢ِ٣ ٓٔح ًَ  -8ٙ   

ْ جالعطؾٜحدׄ    جألُلحظ جخط٤حس ػ٠ِ جُكشؿׄ   ٌَ   ٝجألٓػحٍ ذحُِك

  جإلعال٤ٓس جُقرـس رجش جُٔوذٓسׄ    ك٤ٚ ه٤ِص جُز١ ُِٔٞهق ٓ٘حعرطٜح ػذّׄ  

 :  جُغٔٞأٍهحٍ  -9ٙ

   ئٗععععععععععععععععع٢ ، جٌُ٘عععععععععععععععععذ١ ذعععععععععععععععععأدسع ٝك٤عععععععععععععععععصُ  -

  
 ٝك٤ععععععععععععععععععصُ  أهععععععععععععععععععٞجّ خععععععععععععععععععحٕ ٓععععععععععععععععععح ئرج   

 
 جُؼشذ٤س ك٢ جُؿح٤ِٛس ٢ٛ: عٔس ٖٓ عٔحش جُؾخق٤س  جُر٤ص جُغحذنٗغط٘طؽ ٖٓ 

 جٌُشّ ׄ      جُٞكحءׄ     جُؾؿحػس ׄ     جُلشٝع٤س ׄ  

 :   جُلشم ذ٤ٖ جُخطرس ٝجُٞف٤س – 7ٓ

 جُخطرس ضٞؾٚ ُلشد أٝ ػذز أكشجد ٝجُٞف٤س ضِو٠ أٓحّ جُؿٜٔٞسׄ  

 جُخطرس ضطغْ ذحُٜذٝء ٝجُؼوال٤ٗس ٝجُٞف٤س ضطغْ ذحُط٣َٜٞ ٝئغحسز جُؼحهلس ׄ  

 قف ٝجُطٞؾ٤ٚ ئ٠ُ جُخ٤ش ٝجُٞف٤س ضٜذف ئ٠ُ جإله٘حػٞجإلٓطحع جُخطرس ضٜذف ئ٠ُ جُ٘ׄ  

 ذحُٜذٝء ٝجُؼوال٤ٗسضطغْ ذحُط٣َٜٞ ٝئغحسز جُؼحهلس ٝجُٞف٤س  جُخطرس ضطغْׄ  

 ٖٓ عٔحش كٖ جُشعحتَ ك٢ ػقش فذس جإلعالّ ٓح ػذج:٣أض٢  ًَ ٓٔح  -7ٔ

 لقحقس ك٢ جُطؼر٤ش جُׄ    .جُـٔٞكج٤َُٔ ئ٠ُ ׄ   ج٤َُٔ ئ٠ُ جإل٣ؿحص.ׄ   .جُطلخ٤ْجُرُؼذ ػٖ ׄ  
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 :جأل١ٞٓ جُؼقش ك٢ جُشعحتَ أٗٞجع ٖٓ  -7ٕ

 ٓحعرن ؾ٤ٔغׄ   .جُذ٤٘٣سׄ   .جإلخٞج٤ٗسׄ   .جُذ٣ٞج٤ٗسׄ  

 :جُخ٘غحء صهحُ -7ٖ

 

٤ععععععععععععععععصَ  ئِٕ َفععععععععععععععععخشُ  ٣ععععععععععععععععح أاَل - ٌَ  َػ٤٘عععععععععععععععع٢ أَذ

  
 هَعععععععععععععععع٣ٞال َدٛععععععععععععععععشج   أَمععععععععععععععععَكٌط٢َ٘ َُوَععععععععععععععععذ   

 
َ   َػِعععععععععععععععععع٠ جُرٌُععععععععععععععععععحءُ  هَععععععععععععععععععرُفَ  ئِرج -  هَط٤عععععععععععععععععع

  
َٖ  ذٌُعععععععععععععععحَءىَ  َسأ٣َعععععععععععععععصُ      جَُؿٔععععععععععععععع٤ال جَُكَغععععععععععععععع

 
 ؟ ٖٓ جألػشجك جُط٢ ٝسدش ك٢ جُؾؼش جُؿح٢ِٛ  جُر٤طحٕٔػِٚ ٣ٓح جُـشك جُؾؼش١  جُز١ 

 جُٔذـׄ     جُكٌٔس ׄ     جُشغحء ׄ      جُلخش ׄ  

٢َ  جُؼقش جُؿح٢ِٛ ذزُي جالعْ ذغرد  -7ٗ ِٔ  ُع

 جألعرحخ ًػشز جُكشٝخ ألضلٚ ׄ      ٓح  جٗطؾش ذ٤ٖ جُؼشخ هرَ جإلعالّ ٖٓ كغحد ٝؽش . ׄ  

 ًَ ٓح عرن.ׄ       ُغ٤طشز جُؿَٜ ٝجُرؼذ ػٖ سٝـ جُػوحكسׄ  

 

 ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٖٓ خقحتـ جُ٘ػش ك٢ جُؼقش جُؿح٢ِٛ  ٓح ػذج:   -7٘

 ًػشز جُٔكغ٘حش جُرذ٣ؼ٤س ٝخحفس جُغؿغ.ׄ      ض٘ٞع جألعِٞخ ذ٤ٖ جُخرش ٝجإلٗؾحءׄ  

 ًػشز جُقٞس جُخ٤ح٤ُسׄ       .       ًػشز جعطخذجّ جٌُ٘ح٣سׄ  

 :جُطشٓحـ ذٖ ق٤ٌْهحٍ  -7ٙ

 

ْٖ  ػؿرععععععععععصُ  ٓععععععععععح ػؿرععععععععععح   -  جُٔععععععععععح ؾععععععععععحٓغِ  ٓعععععععععع

  

ِٚ، ٣رعععععععععععععععععععععععععح٢ٛ ٍِ     ْٙ  ذععععععععععععععععععععععععع  ٣ٝشضلعععععععععععععععععععععععععُذ

 

 هللّا  ٣َُقعععععععععععععععععععععععع٤ ُشُٙ  جَُّععععععععععععععععععععععععز١ ٣ُِٝنعععععععععععععععععععععععع٤غُ  -

  

  ،ِٚ ْٙ  كََِعععععععععععععععععععععععععععع٤ْظَ  ئ٤َُِْعععععععععععععععععععععععععععع  ٣َْؼطَوِععععععععععععععععععععععععععععُذ

 

-  َّ ْٞ ْ٘لَعععععععععععععععغُ  ال ٣َععععععععععععععع َ٣  ٍَ َّٞ َخععععععععععععععع ُٔ  جُػَّعععععععععععععععْشٝز رج جُ

  

ُععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععسُ      ْٙ  ٝالَ  خالَّٗ  ُٝععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععُذ

 

 ٞس جُؾؼش ك٢ جُؼقش جأل١ٞٓ ٖٓ ق٤ع جُٔؼح٢ٗ ٖٓ ق٤ع:ئ٠ُ ضط ٣ؾ٤ش جُر٤طحٕ

 جالػطٔحد ػ٠ِ جُقٞس جُكغ٤س.ׄ   جُطأغش ذٔؼح٢ٗ جُوشإٓ جٌُش٣ْׄ  

 جألٍٝ ٝجُػح٢ٗׄ   جُطو٤ذ ذ٘ظحّ جُوق٤ذز جُؿح٤ِٛس.ׄ  

 :ٓحش ُٚ جذٖ ك٢ كحتؼ رج عالٓس ٣ؼض١ أكِف ذٖ ؾؼحدز هحٍ  -77

 جُكضٕ ػٞجسك ٝٗحمَ ٣أض٢، ُٔح جالعطؼذجد ػ٠ِ رٛ٘ي ك٤ـلَ حش،ك ٓح ػ٠ِ جُؿضع هِري ضؾؼش ال جُِٔي، "أ٣ٜح

 ًحٕ ُٝٞ جُكؿحٍ، ُشذحش ٝجُؿضع جُشؾحٍ، ُكضٓحء جُؼضجء كإ جُؼوٍٞ، ٢ٛٝ أَٛ أكؼحٍ ٓنحٛحز ػٖ ذحألٗلس

-ذ٘لغي  كحسؿد! جألُرحخ ر١ٝ ألخالم ٓؿحٗد ٝٛٞ ذٚ ك٤ٌق د٤ٗثح ، كؼال   ٌُحٕ ضحُلح ، ٣ك٢٤ أٝ كحتطح ، ٣شدّ  جُؿضع

 .."ج٤ُ٘حّ ًأقالّ مِس جأل٣حّ، ذٚ جعطرذش ك٤ٔح هٔؼي إٔ غوس   ػ٠ِ ًٖٝ جألسرُٕٞ، ك٤ٚ ٣طٜحكص ػٔح -جُِٔي أ٣ٜح
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 ٖٓ خالٍ كٜٔي ُِ٘ـ جُغحذن  ضؾ٤ش جُخطرس ئ٠ُ عٔس ك٤٘س ُِ٘ػش ك٢ جُؼقش جُؿح٢ِٛ ٢ٛ:  -

 .جُخ٤حًٍػشز ׄ              ض٘ٞع جألعِٞخ ذ٤ٖ جُخرش ٝجإلٗؾحء  -أ 

  ؾ٤ٔغ ٓح عرنׄ           ُٔؼ٠٘.ؿٔٞك جׄ  

 : قغحٕ ذٖ غحذص٣وٍٞ  -78

ّ   أًَعععععععععععععععِشّ  - ٍُ  ذِوَعععععععععععععععٞ  هحتِعععععععععععععععُذُْٛ هللَاِ  َسععععععععععععععععٞ

  
هَععععععععععععععععععععععصِ  ئِرج  جُِؾعععععععععععععععععععععع٤َغُ  جألَٛععععععععععععععععععععععٞجءُ  ضَلَشَّ َٝ 

 
عععععععععععذَقط٢ َُُٜعععععععععععْ أَٛعععععععععععذٟ  -  ٣ُعععععععععععإجِصُسُٙ  هَِعععععععععععد   ِٓ

  
ٕ   ٣ُِكعععععععععععععد   ك٤ٔعععععععععععععح   َفعععععععععععععَ٘غُ  قحتِعععععععععععععي   ُِغعععععععععععععح

 
-  ُْ َُ  كَععععععععععععععععاَِّٜٗ عععععععععععععععع جألَق٤ععععععععععععععععحءِ  أَكَنعععععععععععععععع ِٜ  ِ ًُ ِْ 

  
ٍِ  ِؾعععععععععذ   ذِحُ٘عععععععععحطِ  َؾعععععععععذَّ  ئِٕ  ؼٞج أَٝ جُوَعععععععععٞ ِٔ  َؽععععععععع

 
 ضؾ٤ش جألذ٤حش ئ٠ُ ؿشك ؽؼش١ ؾذ٣ذ ظٜش ٓغ ٓؿة جإلعالّ ٛٞ -

 ٓذـ جُقكحذسׄ         ٛؿحء جُٔؾش٤ًٖׄ   جُذػٞز ئ٠ُ هللا        ׄ   ؽؼش جُلطٞقحش ٝجُٔـحص١            ׄ  

 ٓح ػذج ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٖٓ دٝجػ٢ جُخطحذس  ك٢ جُؼقش جُؿح٢ِٛ -79

    ئغحسز جُكٔحعس ُِوطحٍׄ                                                           ضؼذد جألقضجخ جُغ٤حع٤سׄ  

 جُٞكٞد ػ٠ِ جُِٔٞى.ׄ                                                          ػوذ جُٔقحُكحش ذ٤ٖ جُورحتَ ׄ  

 ٓحّ ػ٢ِ ًشّ هللا ٝؾٜٚ:جإل٣وٍٞ  -8ٓ

َٜعععععععععععد   أَذعععععععععععح  - َٜعععععععععععد أَذعععععععععععح ٣َعععععععععععذجىَ  ضَرَّعععععععععععص َُ َُ 

  
ضَرَّععععععععععععص  حَُععععععععععععسَ  ضِِععععععععععععيَ  ٣َععععععععععععذجٛح َٝ ّٔ  جَُكطَععععععععععععد َق

 
ععععععععٖ َخ٤ععععععععشَ  َٗر٤ّععععععععح   َخععععععععَزُصَ   - ِهععععععععةَ  َٓ  جَُكقعععععععع٠ َٝ

  
٘عععععععععععصَ   ٌُ عععععععععععٖ كَ َٔ سَ  ذعععععععععععحعَ  ًَ َٓ  ذِحَُؼطَعععععععععععد جَُغعععععععععععال

 
 ضؾ٤ش جألذ٤حش ئ٠ُ ؿشك ؽؼش٣ؿذ٣ذ ظٜش ٓغ ٓؿة جإلعالّ ٛٞ

 ٓذـ جُقكحذسׄ           جُذكحع ػٖ جُشعٍٞׄ   ئ٠ُ هللاجُذػٞز ׄ   ؽؼش جُلطٞقحش ٝجُٔـحص١ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6074    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جُقك٤كس جمـو جُشجذو ( ٕٓ-ٖٔٓ )ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ ) 
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ّٞ أخطحء خ٤ِِٚ .  -ٔ ّٞ ٛ٘ح ( :جُقذ٣ن جُكن ػل  )ػل

 صٌغة مبالغة . ׄ      اسم فاعل . ׄ     مصدر ثالثى .  ׄ     اسم مفعول . ׄ  

 (جُؾٔظ )ئػشجخ ًِٔس........ذذأش جُؾٔظ ك٠ جُغطٞع  -جُؾٔظ ضغطغ  ذذأش -ٕ

 فاعل – فاعل ׄ     فاعل -اسم بدأ  ׄ    اسم بدأ -اسم بدأ  ׄ   اسم بدأ -فاعل  ׄ   

 :(ٓ٘ضُي )هللا....ئػشجخ ًِٔس  ال ضرشـ ٓ٘ضُي ئال ٓطًٞال ػ٠ِ -ٖ

 اسم ال تبرح ׄ     خبرال تبرح. ׄ      فاعل. ׄ     مفعول به. ׄ   

ُقٞؽ ٓٔطِثس جُلحػَ" جعْ. ....   ذحُؾؿحػس( ٓٔطِثس هِٞذْٜ )ؾ٘ٞدٗح   -ٗ َٓ  : كؼَ ٖٓ " 

 سداسً ׄ      خماسً ׄ      ثالثً ׄ       رباعً ׄ      

 غالغ٢ ؿ٤ش كؼَ ٖٓ ٓلؼٍٞ جعْ ك٤ٜح ٝسد جُط٢ جُؿِٔس ٤ٓض  ٘

 التحدٌات من كثٌر به المعٌش الواقع ׄ       بشجاعته معروف المحارب ׄ      

 شعبه رعاٌة به منوطة الحاكم ׄ       نفسه قدر ٌعرف الم هذَّب ׄ      

 ذحُطشض٤د (جُخطش ًِٔس ) جػشجخ ........ذذأ جُخطش ٣ضٍٝ " -صجٍ جُخطش  -جُخطش هحتٔح  ٓحصجٍ -ٙ

  فاعل -فاعل  -اسم مازال  ׄ       سم بدأا -فاعل  -فاعل  ׄ   

  اسم بدأ -اسم مازال  -فاعل  ׄ       اسم بدأ -فاعل  -اسم مازال  ׄ   

 .........ًحد ًشخ أٝؽي ٖٓ جكؼحٍ -7

 التحوٌل ׄ     المقاربة ׄ     الشروع ׄ    الرجاء ׄ   

 رج خرش ًحٕ ٓ٘قٞخ،ٝػالٓٚ ٗقرٚ........أفرف أخٞى رج ػِْ  -8

 الفتحة ׄ      الٌاء ׄ      الكسرة ׄ     األلف ׄ   

 ػ٘ذ ئدخحٍ )ظَ( ػ٠ِ جُؿِٔس ضقرف: : ........ جُرحتؼحٕ أ٤ٓ٘حٕ. -9

 ظل البائعان أمٌنانׄ    ظل البائعٌن أمٌنان ׄ    ظل البائعٌن أمٌنٌن ׄ   ظل البائعان أمٌنٌن ׄ   

 جُشؾَ ضؼشخ........"تٚ."ًحد جُشؾَ ألػذج -ٓٔ

 خبر كاد منصوب وعالمه نصبه بالفتحة ׄ     فعه الضمةمبتدأ مرفوع وعالمة ر ׄ   

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ׄ      اسم كاد مرفوع وعالمة رفعه بالضمة ׄ   

 ؟   )ُدِػ٢َ( جُلؼَ ٖٓ جُٔلؼٍٞ جعْ ك٤ٜح ٝسد جُط٢ جُؿِٔس ٓح  ٔٔ

عى عن المحامً دافع ׄ       دَّ  الحفل إلى َمدعو الرجل هذا ׄ      علٌه الم 

 الوطن عن للدفاع مستدعى الجندي ׄ     صالح رجل مدعاة فً صدٌقً التقٌت   ׄ      

 



  

 

 تايلىس في المراجعت النهائيت

 ضح٣ِٞط 37

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

. ػ٘ععذ ٝمععغ كؼععال ٓععٖ أكؼععحٍ جُٔوحسذععس ضٌععٕٞ جإلؾحذععس ........ .ئٕ جُٔقععش٤٣ٖ ؽععحهٕٞ هععش٣وْٜ ٗكععٞ جُطوععذّ.. -ٕٔ

 ًحُطح٠ُ :

 تقدماوشك المصرٌون شاقٌن طرٌقهم نحو ال ׄ   اوشك المصرٌون أن ٌشقوا طرٌقهم نحو التقدم ׄ   

 اوشك المصرٌٌن ٌشقون طرٌقهم نحو التقدم ׄ     اوشك المصرٌٌن شاقون طرٌقهم نحو التقدم ׄ   

 خرش جُلؼَ جُ٘حعخ ٛٞ ........ُِؼذٍ سؾحٍ ٣زٝدٕٝ ػ٘ٚ أمك٠ -ٖٔ

 عنهׄ      للعدل ׄ      ٌذودون ׄ    رجال ׄ   

َ ُطؼَٔ   )٣وِع( ٔرحُـسجُ ف٤ـس ػ٤ِٚ جػطٔذش جُز١ ٓح.    م٤ٔشٙ( ٣َوِع جُؾش٣ق )جإلٗغحٕ   -ٗٔ َٔ  ؟ كؼِٜح َػ

 مبتدأ ׄ      استفهام ׄ      نفً ׄ      موصوف ׄ      

 ؟   ٓوذجّ جُٔرحُـس ف٤ـس ٓ٘ٚ جؽطُوَّصْ  جُز١ جُلؼَ ٓح.    جُٔؼشًس( ك٢ ٓوذجّ جُوحتذ )  -٘ٔ

م ׄ       م ׄ       قدَّ  قِدم ׄ      أَْقَدمَ  ׄ      تقدَّ

 :(ٓؾطؼِس )ئػشجخ ًِٔس .. ........ٓح كطثص جُٔؼشًس ٓؾطؼِس  -ٙٔ

 نعت ׄ     خبر مافتئ. ׄ      حال. ׄ     مفعول به ׄ   

 ( ذإٔ ٝؽي)أقٌْ جهطشجٕ خرش ........."أٝؽي ٓكٔذ إٔ  ٣كقَ ػ٠ِ جُذسؾس جُٜ٘حت٤س "  -7ٔ 

 ٌقل ׄ      ٌمتنع ׄ      ٌكثر ׄ     واجب ׄ   

 جُِٔطضّ ذحُٔرحدب جُو٣ٞٔس ............ ٖٓ جُضَُ . : -8ٔ

 ناجى . ׄ     ناجٌا .ׄ      . ناج   ׄ     ج .النا ׄ  

 جُقكشجء ٓؿطحصزُ دسٝذٜح سؿْ جُؼٞجتن جُط٠ ضٞجؾٚ جُٔغحكش٣ٖ )ٓؿطحصز ف٤ـص ٖٓ جُلؼَ ( : -9ٔ

 جاوزت. ׄ     . ِجٌزت  ׄ     ووزت .ج   ׄ     جتٌزت .ا   ׄ  

 ذإٔ : : «یقش»قٌْ جهطشجٕ خرش  ........ قشٟ جُلِغط٤٘٤ٕٞ إٔ ٣طكذٝج. -ٕٓ

 ٌكثر. ׄ      ٌقل. ׄ      ٌمتنع. ׄ     ٌجب. ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/6088    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جُقك٤كس جمـو جُشجذو ( ٕٓ-ٖٔٓ )ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ ) 

 

 : (  ذحع جُلؼَ ) ٖٓ جُلحػَ جعْ ُفؾ  ٕٔ

 مبٌاع ׄ      بائع ׄ      بٌاع ׄ       مبٌع ׄ      

٢ ُفؾ  ٕٕ َٔ  : )َػذَّ( )أٓش(، جُلؼ٤ِٖ ٖٓ جُلحػَ جع

ِعد ، آِمر ׄ       د عا ، آِمر ׄ       َعد ، أامر ׄ     معٌد أامر، ׄ     م   م 

 (:ً٘ص –جضن )جُلؼالٕ  ...........هللا ق٤ػٔح ً٘ص جضن -ٖٕ

 تام وناقصׄ      ناقصان ׄ     ناقص وتام ׄ    تامان ׄ   

 (ٗؿ٤ح) ئػشجخ ًِٔس  ........ٗؿ٤ح ُِّٜٔٞ ًأٗٔح خالٍ كشجؽ٠ ؾٔشز ٗحس أذ٤ص -ٕٗ

 مفعول بهׄ       تمٌٌز ׄ     خبر أبٌت ׄ    حال ׄ   

 ........خٞجضٜح ٓح ػذجأًحٕ ٝ.ًَ جألكؼحٍ جُطح٤ُس الذذ إٔ ضغرن ذ٘ل٢ قط٠ ضؼَٔ ػَٔ  -ٕ٘

 زال ׄ      انفك ׄ       برح ׄ     اضحى ׄ   

https://dardery.site/archives/6088
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ْ   جُطحُد )  -ٕٙ ِٜ ِٚ  ؽحًش دسٝعٚ كَ ٤ ِٔ ؼِِ  ؟ جُؿِٔس ك٢ جُٞجسدز جُٔرحُـس ف٤ـس ٝصٕ ٓح.   ( ُٓ

 الفعَّ  ׄ      فاِعل ׄ      ِمْفَعال ׄ       فِعل ׄ  

ٍِٞ. .. جُؾذجتذ( ػ٘ذ ؾحصػح ضٌٖ ال )  -7ٕ  ٓرحُـس ف٤ـس ئ٠ُ جُؿِٔس ك٢ ُٞجسدج جُلحػَ جعْ ق

وعا ׄ   َزاعا ׄ      َمْجز  وعا ׄ      ج   َجَزعا ׄ      َجز 

 ٖٓ أكؼحٍ:........... :« هلن -ٛد » جُلؼالٕ -8ٕ

 الشروع. ׄ      التحول. ׄ     المقاربة. ׄ    الرجاء. ׄ   

 : جُؿِٔس ك٢ دجُٞجس جُلؼَ ٖٓ جُلحػَ جعْ ٛحشِ . ....   جُٔإٖٓ( ٣ؼقْ صجد هللا ضوٟٞ )ئٕ   -9ٕ

 معصوم ׄ      َمَعاِصم ׄ      عاصم ׄ       ِمْعَصم ׄ  

 ؟  فحك٤س( ) جُلحػَ جعْ ٓ٘ٚ جؽطُن جُز١ جُلؼَ ٓح.  (! جُطِٞظ ٖٓ فحك٤س ذ٤ثط٘ح ػ٠ِ ٗكحكع إٔ أؾَٔ )ٓح   -ٖٓ

 صفا ׄ      وصف ׄ      صاَفى ׄ       صفَّى ׄ  

 ( : ٤ُظ )ٗٞع خرش ........."٤ُٝغص ٛزٙ جُٔكحٝالش ذرؼ٤ذز ػ٘ح ذَ هش٣رس" -ٖٔ

 مفرد ׄ     جمله فعلٌة ׄ    شبه جملة ׄ     جملة اسمٌة ׄ   

 :ًحٕ( –جُلؼالٕ )ًحٗص   ........ًحٗص جُك٤حز ؾ٤ِٔس ق٤ٖ ًحٕ جُقذم.    - ٕٖ

 األول تام والثانً ناقص    ׄ    األول ناقص والثانً تام   ׄ   فعالن تامان    ׄ   فعالن ناقصان    ׄ   

 ّ ........................... أًَٔ.جخُِٞن جُغال -ٖٖ

 سائداا  ׄ      سائد ׄ      ٌسود ׄ     ان ٌسود ׄ   

َ جَُٜٔٔ جُلحػَ) جعْ.   ( جُ٘ؿحـ ٣كون ُٖ دسٝعٚ جَُٜٔٔ )  -ٖٗ ِٔ َ ( َػ َٔ  : ألٗٚ كؼِٚ َػ

 نفً على اعتمد ׄ    بأل م عرف ׄ        ال حا وقع ׄ     استفهام على اعتمد ׄ  

ْؼٞجٕ جُٔخِـ جإلٗغحٕ )  -ٖ٘  . جُؿِٔس ك٢ جُٔرحُـس ف٤ـس ٖٓ جُلحػَ جعْ ٛحش.    ٣قحقرٚ( ُٖٔ ِٓ

َعٌن ׄ      م عاِون ׄ       َعائِن ׄ   ِعٌن ׄ      م   م 

ح "..... جعْ جُلؼَ جُ٘حعخ ٛٞ : - -ٖٙ ُ أََؽذ  ذَأْع  هللاَّ َٝ لَُشٝج ۚ  ًَ  َٖ ٌُقَّ ذَأَْط جَُِّز٣ ُ إَٔ ٣َ  هحٍ ضؼح٠ُ:"َػَغ٠ هللاَّ

 الذٌن ׄ      أن ٌكف ׄ      أسب ׄ     للا ׄ   

 : جُٔػحٍك٠  ضٌٖ( –٤ٖ )ً٘ص جضن هللا أ٣٘ٔح ً٘ص ضٌٖ أػرذ جُ٘حط ...... ٗٞع جُلؼِ  - -7ٖ

 ناقص / تام ׄ     تام / ناقص ׄ    ناقص / ناقص ׄ    تام / تام ׄ   

 ٝٓعععععح جُكغعععععٖ كععععع٠ ٝؾعععععٚ جُلطععععع٠ ؽعععععشكح  ُعععععٚ - -8ٖ

  
 ئرج ُعععععععععععْ ٣ٌعععععععععععٖ كععععععععععع٠ كؼِعععععععععععٚ ٝجُخالتعععععععععععن   

 
 ص جُغحذن :٤( ك٠ جُرٗٞع ) ٣ٌٖ 

 متعدٌة ׄ      زائدة ׄ       ناقصة ׄ    تامة ׄ   
ٍ  ضضج٣ععععععععععععذُش سكؼععععععععععععس     - -9ٖ  ئرج عععععععععععععر٢٘ ٗععععععععععععز

  
ُٓغعععععععععععععحذِرُٚ     َٕ ٓعععععععععععععح جَُؼ٤عععععععععععععُد ئاِّل إَٔ أًَعععععععععععععٞ َٝ 

 
 ) ٓغحذرٚ( ك٠ جُر٤ص جُغحذن:ًِٔس ئػشجخ 

 خبر أن ׄ     خبر كان ׄ      اسم كان ׄ    فاعل ׄ   
جٍ )ًِد  -ٓٗ َّٞ  : جُؿِٔس ك٢ جُٞجسدز جُٔرحُـس ف٤ـس جعطخِشؼْ .   ( سجذل أعذ ٖٓ خ٤ش َؾ

ال ׄ       أسد ׄ      رابض ׄ    كلب ׄ      جوَّ
 ( https://dardery.site/archives/6093    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جُقك٤كس جمـو جُشجذو ( ٓٗ-ٕٖٔٓ )ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ ) 
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جالععطورحٍ  ػِع٠ دالُطعٚ ٓعغ جُٔلؼعٍٞ جععْ ػ٤ِعٚ ٣ؼطٔعذ ج٥ضع٢ ٖٓ أ١.   ( ؿذج ئ٤ُٚ ُٓ٘قَشف جُؿذ٣ذ جُؼَٔ )  -ٔٗ

 ؟ كؼِٚ ػَٔ ُِؼَٔ

 مبتدأ ׄ       موصوف ׄ      نفً ׄ      استفهام ׄ  

 جُؿَٜ ٣٘طؾش ...... ػ٘ذ ضك٣َٞ خرش )أفرف( ئ٠ُ خرش ٓلشد ضقرف جُؿِٔس : : أفرف - -ٕٗ

 أصبح الجهل فً انتشار ׄ        أصبح الجهل منتشر ׄ   

 أصبح الجهل انتشاره واسع ׄ         أصبح الجهل منتشراا  ׄ   

 ػ٘ذ ئدخحٍ )ظَ( ػ٠ِ جُؿِٔس ضقرف : : ........ ٓؿطٜذجٕ . جُطحُرحٕ - -ٖٗ

    ظل الطالبان مجتهدٌن ׄ        ظل الطالبٌن مجتهدان ׄ   

 ظل الطالبان مجتهدانׄ         ظل الطالبٌن مجتهدٌنׄ  

 ."ذذأ هالذ٘ح ٣ٜطٕٔٞ ذحُؼِْ" ؾِٔس ٣ٜطٕٔٞ ك٢ ٓكَ ٗقد - -ٗٗ

 نعت ׄ     بدأ خبر ׄ      تمٌز ׄ     حال ׄ   

 ٗٞع جعْ ًحٕ........."ًٖ هحُرح قش٣قح ػ٠ِ جُؼِْ"  -٘ٗ

 ضمٌر متصل ׄ        ضمٌر منفصل ׄ     اسم ظاهر ׄ    ضمٌر مستتر ׄ   

 ؟ ٣أض٢ ك٤ٔح أؾٞف غالغ٢ كؼَ ٖٓ جُٔؾطن جُٔلؼٍٞ جعْ ٓح  ٙٗ

 مأخوذ ׄ      مبنً ׄ      َمقول ׄ     مرجو   ׄ      

 : (٤ُص)ذذال ٖٓ  (ػغ٠).٤ُص جُلحتو٤ٖ ٌٓشٕٓٞ .... ػ٘ذ ٝمغ  -7ٗ

 ن مكرمٌنوسى الفائقع ׄ       عسى الفائقون أن ٌكرموا ׄ   

 عسى الفائقٌن ٌكرمون ׄ        عسى الفائقٌن أن ٌكرموا ׄ   

 :ك٠ جُؿِٔط٤ٖ ( ٓح صجٍ)جُلؼَ  ........ٓح صجٍ جُخ٤ش ٖٓ جألٓس -صجٍ جُخ٤ش ك٠ جألٓس  ٓح - -8ٗ

 ناقص -تام ׄ     تام –ناقص  ׄ      ناقصان ׄ    تامان ׄ   

 :ٛٞ(أمك٠ )خرش ........٣رؼع ػ٠ِ جَُِٔ جُؿذجٍ جُزٟ غحس ذ٤ٖ جُكحمش٣ٖ  أمك٠ - -9ٗ

 بٌن الحاضرٌنׄ      على الملل ׄ      ٌبعث ׄ    الذى ثار ׄ   

 ًعععععععععععشخ جُوِعععععععععععد ٓعععععععععععٖ ؾعععععععععععٞجٙ ٣عععععععععععزٝخ           -ٓ٘

  
 قععععععععععع٤ٖ هعععععععععععحٍ جُٞؽعععععععععععحز ٛ٘عععععععععععذ ؿنعععععععععععٞخ   

 
 :قٌْ جهطشجٕ خرش )ًشخ ( ذإٔ

 ممتنع ׄ      ٌكثر ׄ       ٌقل ׄ    واجب ׄ   

 ئػشجخ ػرذٙ :”  (ذٙػر )ذٌحف   أ٤ُظ هللا " -ٔ٘

 مفعول به منصوب . ׄ    خبر لٌس .ׄ   مضاف إلٌه مجرور. ׄ    فاعل مرفوع ׄ  

 أٗص جُؾٌٞس سذي ، جُٔغٔٞع ............ )جخطش جٌُِٔس جُٔ٘حعرس ( :-ٕ٘

 دعاءك ׄ     دعائك ׄ     دعاؤك ׄ     دعااك ׄ  

 .......ٖٓ جألكؼحٍ جُؿحٓذز جُط٢ ضِضّ ف٤ـس ٝجقذز ٢ٛ جُٔحم٢ -ٖ٘

 مازال ׄ      مادام ׄ      صار ׄ    فتًءما  ׄ   
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 ضؼشخ( سق٤ٔح )ًِٔس  ........."ًحٕ هللا ؿلٞسج سق٤ٔح"  -ٗ٘

 نعت منصوب ׄ    خبر ثان منصوب ׄ    اسم كان ׄ    حال منصوب ׄ   

 جُطع٢ جُؿِٔعس ..ٓعح.ٓ٘عٚ قعحٍ ٛعٞ ذحععْ ُٝععرِنَ  ، جالععطورحٍ أٝ جُكعحٍ ػِع٠ دٍ ئرج جٌُ٘شز جُٔلؼٍٞ جعْ ٣ؼَٔ  -٘٘

 ؟ رُي ػَضُٔ

 مشورتك فً فأخلص مؤتمن؛ المستشار ׄ       الٌوم المباراة مذاعة ما ׄ      

 كثٌرا منه مستفاد الدرس هذا ׄ       مقبوال رأٌه الرجل أحب ׄ      

 (:٤ُظ ).أ٤ُظ هللا ذأقٌْ جُكح٤ًٖٔ " خرش -ٙ٘

 جملة اسمٌة ׄ        مفرد ׄ     جملة فعلٌة ׄ    شبه جملة ׄ   

 .. ػ٘ذ دخٍٞ كؼَ ٣ل٤ذ جُؾشٝع ضٌٕٞ جُؿِٔس جُقك٤كس ٠ٛ :........ ء ذؼ٤ذ جُلطش ..جُٔغِٕٔٞ عؼذج  -7٘

 شرع المسلمون ٌسعدون بعٌد الفطر ׄ      أخذ المسلمون أن ٌسعدوا بعٌد.الفطر ׄ   

 شرع المسلمٌن ٌسعدون بعٌد الفطر ׄ       بدأ المسلمون أن ٌسعدوا بعٌد الفطر ׄ   

.. ػ٘ععذ ٝمععغ ) جخُِٞععن ( ٌٓععحٕ ) ئٕ ( ضٌععٕٞ جُؿِٔععس ........ سٕٝ دٝسٛععْ...جُٔؼِٔعع٤ٖ جُٔخِقعع٤ٖ ٓوععذ ئٕ -8٘

 جُقك٤كس ٠ٛ :

 المخلصون أن ٌقدرون دورهم  اخلولق المعلمونׄ        اخلولق المعلمون المخلصون أن ٌقدروا دورهم  ׄ   

 دورهم  اخلولق المعلمون المخلصٌن أن ٌقدرواׄ     اخلولق المعلمون المخلصون ٌقدرون دورهم  ׄ   

جُطحُرحش ذذإٔ جعطخذجّ جُؼوَ / جُطحُرحش ذذإٔ ٣غطخذٖٓ جُؼوعَ ............ ٤ٓعض جُٔكعَ جإلػشجذع٢ ُِنع٤ٔش )   -9٘

 ٕٗٞ جُ٘غٞز ( ك٠ جُؿِٔط٤ٖ ػ٠ِ جُطٞج٠ُ :

 رفع اسم بدأ / نصب مفعول به ׄ       رفع فاعل / نصب مفعول به ׄ   

 بدأ / رفع فاعل رفع اسم ׄ         رفع فاعل / رفع اسم بدأ ׄ   

ًََّ ٛٞ هللا ؾِٔس ك٢   ػ٤ِٚ جُؿِٔس ُؾرٚ جإلػشجذ٢ جُٔكَ قذد  ٓٙ طٞ ُٔ  . جألٓٞس ًَ ك٢ ػ٤ِٚ جُ

 فاعل رفع محل فً ׄ         نعت رفع محل فً ׄ      

 خبر رفع محل فً ׄ        فاعل نائب رفع محل فً ׄ      

 ( https://dardery.site/archives/6094    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جُقك٤كس جمـو جُشجذو ( ٓٙ-ٖٔٗٓ )ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ ) 
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