
  

 

 تايلىس في المراجعت النهائيت

 ضح٣ِٞط 1

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

درديري أحمد/ إعداد  
01156008819 – 01157335050 

اإللكترونيت للتدريباث درديري أحمد مىقع     

https://dardery.site 

 القراءة

 النصىص

 النحى



  

 

 تايلىس في المراجعت النهائيت

 ضح٣ِٞط 2

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 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                                                
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 (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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 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

 غحىٗ ٓ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             ّجُـال ُ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 ٝجالذٞجخ

 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 ٍأٝ 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 جُِٕٞ ػذ٣ٔس ٓحدز ٝٛٞ. ٖ

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

 جُط٢ ؾحهسجُ 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 ٣حدزص 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   َجُشٓׄ   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 منذ 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

 (4طعة رقم )ق

 ٝ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

 .جًٌُٞد ُ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 ٌشزجُ ؾ٤ٔغ 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

 

 ك٢ 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 حٙجضؿ

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

 جُؿر٤ِس جُقخٞس ٗكص ػ٠ِ ٝعشػطٜح جُش٣حـ قؿْ ٣ٝإغش ، جُٔٞع٤ٔس

 من بٌن البدائل المتاحة: تخٌر الصواب

 : 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 أٗٞجع ׄ   جُش٣حـ 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   ضزذزذ٤سׄ   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 ٔغطكحشجُׄ          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 ػحّ، ًَ 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 ٔخطق٤ٖجُ جُؼِٔحء 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 ٜحٍٝجإلع ًحُشٓذ، 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 ُزذحخج ػٖ خطٞسز 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 ٓشأ ٖٓ ٣ٌٖ ٜٝٓٔح 

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

 جالعططحػس ؾٜذ ذ٘ح ٣طؼِن ؽ٢ء ًَٝ ٝغ٤حذ٘ح 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  



  

 

 تايلىس في المراجعت النهائيت

 ضح٣ِٞط 12

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 : اللخ من الجراثٌم 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 ةعالق -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 حرزجُؾ جُطر٤ؼس ضٞم٤فׄ  

 ٝأدٝجضْٜ جُؼِٔحء مؼقׄ                          أعشجس جًطؾحف ػٖ جُؼِٔحء ػؿضׄ  

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

 ٝجُك٤ٞجٗحش جُٔحؽ٤س جٗطؾحسׄ      ٝجُٔخِلحش حٓسجُؤ ضشجًْׄ       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 ٌشٌر 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

 ؽٌَׄ   ُٞٗٚׄ   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)  قرةالف 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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 (1نص رقم )

 ٌقول سابق البربري:

ً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 جُخعععععععذ   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 ذَِ٘عععععععع٢ ً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 وتوكٌد 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        التعجب واالستنكارׄ  

  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 ׄ    .الحربو 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  ׄ  

  ما سر جماله؟، السادس محسن بدٌعً .ما نوعه ؟ و 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 ׄ    تثناءالنفً واالسׄ      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 إِنوَ  أ نثى ِابنِ  ك 

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

 .البٌت التاسعׄ       الثامن البٌتׄ     السابع البٌت ׄ     البٌت الثانً ׄ  

 ( ttps://dardery.site/archives/6143h    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جُقك٤كس جمـو جُشجذو ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ) 

 

 (2نص رقم )

 ٌقول جمٌل بثٌنة:

ٔ-  َٖ ٌِِعععععععععععصِ  هَعععععععععععذ ئَِّٗعععععععععععيِ  أَذُػَععععععععععع٤  كَأَععععععععععععِؿك٢ َٓ

  
ُخعععععععععععز١    عععععععععععٖ ذَِكظ عععععععععععيِ  َٝ ِٓ   ْ عععععععععععش٣ ًَ  َِ  ٝجِفععععععععععع

 
فعععععععععععععععَِٜح َػ٤َِ٘عععععععععععععععح ػحِسَمعععععععععععععععس   كََِعععععععععععععععُشخَّ  -ٕ َٝ 

  
ٍِ  خِِطُععععععععععععععععُٚ ضَ  ذِحُِؿععععععععععععععععذ      ٍِ  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     هَععععععععع ك٤ععععععععععيِ  َٝ َٕ  ذَٝ َٜ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 ׄ     .مقابلاإلحسان بال  ׄ    .التمٌز عن الغٌر ׄ           .حسن الخلق ׄ  
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 تايلىس في المراجعت النهائيت

 ضح٣ِٞط 16

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 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، ׄ  

 : جُشجذغٖٓ جُر٤ص ٣لْٜ   -ٖ

    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  

  .ما نوعه ؟ و ما سر جماله؟،الثانً محسن بدٌعً  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      تعرٌف المبتدأ والخبرׄ    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 ختٌارا 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 قرٌرالت اإلنشائً، ׄ   .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

  التعظٌمׄ        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  موي؟العصر األ فً 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، ׄ    .للمحبوبة وصف الوجد وآالم الفراق  األخالقٌة ذكر الصفات فً َتَركَّ

ز ْخر،الفَ  ׄ    .بالقوة والفروسٌة والشجاعة الفخر فً َتَركَّ

 ( https://dardery.site/archives/6144    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جُقك٤كس جمـو جُشجذو ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ) 

 

 

 

 (1نص رقم )

 :خطب عمر بن عبد العزٌز فً بداٌة خالفته

َّٕ  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

ػِ  ػال٤ٗطٌَْ، ًْ شَ  ُشٝجٝأ ًْ ْٕ  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 الٝ َٗ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 فْهمك 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 ة،مكنٌ استعارةׄ   .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 ز موسٌق ح المقابلة،ׄ    .السامع نفس فً المعنى وٌعزِّ ٌ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  ׄ   ناتوال السجع كثرةׄ   .والمجاز البٌانٌة الص   .المتكلَّفة البدٌعٌة محسِّ

َ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 قبله 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،  ׄ  

 .جُطؼؿد ٝجالعطٌ٘حس، ٓ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 ً،الطلب اإلنشائًׄ  

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

 ( https://dardery.site/archives/6150    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جُقك٤كس جمـو جُشجذو ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ) 
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 (2نص رقم )

 :عنه للا رضً العزٌز عبد بن عمر خطبׄ  

 َّٕ َ   ئِ َكحَُسَ ؛ ال جصجد   َعلَش   ٌُ ُدٝج َٓ َّٝ ٖ َُِغلَِشًْ كَطََض ْٖ  ًٝٞٗٞج ج٥خشِز، ئ٠ُ جُّذ٤ٗح ِٓ َٔ ًَ  َٖ ٖ َُُٚ  هللاُ  أََػذَّ  ٓ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  رُي 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   .جوٌنׄ   ٌ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  

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

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   .عالسام 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   ظٌةالوعׄ  
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 السابق؟ النص فً قبله بما..« َوَرِهب وا َفَرِغب وا: » قوله عالقة ما  -7

 .تقابلׄ   .تفصٌلׄ   .نتٌجةׄ   .سببׄ  

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

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

 النفً واالستبعاد ، طلبئ إنشائًׄ       .وتوكٌده المعنى تقرٌر ، خبري  ׄ  

ْطل ب   َمنْ  ِمْنه مْ  وَ : ) قوله فً البدٌعً المحسن 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 برازإ 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، نشائًاإلׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6151    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جُقك٤كس جمـو جُشجذو ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ) 
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  :عؼذ الذ٘ٚ جُؼرذ١ غٞجخ ذٖ جُ٘ؼٔحٕ ٝفىس -ٔ

 ٣خطش، ٝذطِٜح ضغطؼش، ٗحسٛح كشأ٣ص قشذ ح، ؽٜذش كارج 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

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

    جُخرش ٝجإلٗؾحء  ض٘ٞع جألعِٞخ ذ٤ٖׄ       ؿِرس جُغؿغ ׄ  

 هقش جُؿَٔ ٝجُلوشجشׄ        ؿٔٞك جُٔؼ٠٘ ׄ  

 غرض شعري  ٌدعو إلى التقشف والفرار من الدنٌا ومتاعها، فما هو؟  -2

 جُكٌٔس.ׄ   جُشغحء.ׄ   جالػطزجس.ׄ   جُضٛذ.ׄ  

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

 جُطشؿ٤د ٝ جُطش٤ٛد ٝ جُٞػع خذجٜٓح ك٢جعط ׄ   

 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

 

 أال ُٛرعععععععععععععععععععع٢ ذقععععععععععععععععععععكِ٘ي كحفععععععععععععععععععععرك٤٘ح  -ٙ

  
 ٝال ضُروعععععععععععععععععععععععع٢ خٔععععععععععععععععععععععععَٞس جألٗععععععععععععععععععععععععذس٣٘ح 

 
 ..ٓطِغ هق٤ذز:

 جُكحسظ ذٖ قِضز  ׄ       ػٔشٝ ذٖ ًِػّٞׄ    هشكس ذٖ جُؼرذ ׄ       جٓشؤ جُو٤ظׄ  

 .ًحٕ ال٣ٔذـ جُشؾَ ئال ذٔح ٛٞ ك٤ٚ ، ٝال ٣طرغ قٞؽ٢ جٌُالّ ، ٝال ٣ؼحظَ ك٢ جُٔ٘طن -7

 جُكحسظ ذٖ قِضز ׄ        ص٤ٛش ذٖ أذ٢ ع٠ِٔׄ     هشكس ذٖ جُؼرذ ׄ       جٓشؤ جُو٤ظׄ  
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 قال علً بن الحسٌن: -8

-   َّٕ ئِ ععععععععععععععَشأ   َٝ ْٓ ٤ْٗحُٙ  ٣َْغععععععععععععععؼ٠ ج ععععععععععععععـذج   ُِععععععععععععععُذ ِٛ  ؾـح

  
  َُ َٛ ٣ُععععععععععععْز َٝ  ْٖ  َخحِعععععععععععععشُ  َؽععععععععععععيَّ  ال أُْخععععععععععععَشجُٙ  َػعععععععععععع

 
 استنتج من البٌت  الغرض الشعري الذي ٌمثله

 جُضٛذׄ   جُـضٍ جُؼل٤ق.ׄ   جُلخش.ׄ   جُٔذـׄ  

 ُػٔحٕ: ٢ٌِٓ جُٔغطٌرش ذٖ جُؿِ٘ذٟ  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 ٌٔح،٤ُٝط 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 ׄ   ؾؿ٤غ جإلعالّ ُِٞػع ٝجإلسؽحد ئ٠ُ جألخالم جُلحمِسضׄ  

 جإلعالّ

 كل مما ٌلً من أسباب التحول والتغٌر الذي لحق بالشعر فً صدر اإلسالم ما عدا: – 11

 ًػشز جُؾؼشجء جُٔطٌغر٤ٖ ذحُؾؼشׄ   جُوشإٓ جٌُش٣ْجٗرٜحس جُؼشخ ذرالؿس ׄ  

 ٓكحسذس جإلعالّ ُِؼقر٤حشׄ   حُلطٞقحشجٗؾـحٍ جُؼشخ ذׄ  

 

 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 ْ،ٝذالدٛ ٝأذ٘حؤْٛ ٝٗغحؤْٛ أٓٞجُْٜ كٌِْ ٝجُطؼٖ جُنشخ ٝفذهطْٔٞٛ فرشضْ ئٕ ٓؼٌْ،

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

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

 ئػشجك جُؾؼشجء ػٖ جُؾؼشׄ  

 طؾؿ٤غ جُؿ٘ٞد ُِؿٜحد ك٢ عر٤َ هللاًػشز دٝجػ٤ٜح ًׄ  

 ذ٤حٕ ؾٔحُٜح.جُشؿرس ك٢ ٗؾش جُِـس جُؼشذ٤س ٝׄ  

 قحؾس جُخِلحء ئ٤ُٜح ذغرد جضغحع سهؼس جُذُٝس جإلعال٤ٓسׄ  
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 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 قمؼׄ  

ذَّز ٝجُطشج٤ًد جُٔلشدجش جعطخذجّׄ   َٔ َّ٘س جُوشإٓ ٖٓ جُٔغط  .ٝجُغ 

 .ؾضجُس جألُلحظ ٝؿشجذطٜحׄ  

 هحٍ ػ٘طشز:  -ٖٔ

ِعععععععععععـ٢  -      عععععععععععِص كاَِّٗ٘ ْٔ عععععععععععح َػِِ َٔ  أَْغِ٘عععععععععععـ٢ َػَِععععععععععع٢َّ ذِ

  
  ِْ َخعععععععععععععععععحُوَط٢ ئَِرج ُعععععععععععععععععْ أُْظَِعععععععععععععععععـ ُٓ عععععععععععععععععـف   ْٔ  َع

 
َ  ٝئِ   -      ععععععععععععع٢ ذَحِععععععععععععععـ ِٔ ِْ َّٕ ظُ عععععععععععععُص كعععععععععععععاِ ْٔ  َرج ظُِِ

  
  ِْ ِْوَععععععععععععععععععـ ِْ جَُؼ طَؼعععععععععععععععععع ًَ َزجهَطُععععععععععععععععععـُٚ  َٓ ععععععععععععععععععـَش  ُٓ 

 
 ٛزجٕ جُر٤طحٕ ك٢ هق٤ذز ػ٘طشز؟ئ٤ُٚ ٓح جُـشك جُؾؼش١ جُز١ ٣ؾ٤ش 

 ٝفق جُكر٤رس ׄ        جُلخش جُزجض٢ ׄ    ٝفق ٓؾحٛذ جُكشخ ׄ       ٝفق جُ٘حهسׄ  

 قال الحسٌن بن علً: -14

 ٗل٤غعععععععععععععس ضؼعععععععععععععذ جُعععععععععععععذ٤ٗح ًحٗعععععععععععععص ُعععععععععععععثٖ  -

  
َُ  أَػِععععععععععععععععع٠ هللَاِ  غَعععععععععععععععععٞجخِ  كَعععععععععععععععععذجسُ   أَٗرَععععععععععععععععع َٝ 

 
 ٌتضح من البٌت سمة من السمات التً ٌمتاز بها شعر الزهد :

 ٣ذػٞ ئ٠ُ جُشمح ذونحء هللاׄ     جإلًػحس ٖٓ رًش جُٔٞش.ׄ  

 جُؿٔحػس٣ذػٞ ئ٠ُ ضشى جُخالف ُٝضّٝ ׄ                       ٣ذػٞ ئ٠ُ جُطوؾق ٝجُلشجس ٖٓ جُذ٤ٗح ٝٓطحػٜح.ׄ  

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

 ، ٝ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

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

 جضغحع سهؼس جُذُٝس جإلعال٤ٓسٝقحؾس جُخِلحء ُِطٞجفَ ٓغ جُٞالزׄ  

 جُكحؾس ئ٠ُ ضأ٤٣ذ جُذػٞز جإلعال٤ٓس ٝٗؾش ٓرحدتٜح . ׄ  
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 ضؾؿ٤غ جإلعالّ ُِٞػع ٝجإلسؽحد ئ٠ُ جألخالم جُلحمِسׄ  

 جُشعٍٞ ئ٠ُ دػٞز ِٓٞى ػقشٙ ئ٠ُ جإلعالّ قحؾسׄ  

 جُغرد ك٢ ظٜٞس جُؾؼش جُغ٤حع٢ ك٢ جُؼقش جأل١ٞٓ:  -ٙٔ

 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   ُِوعععععععععععععععععععععععععّٞ ٝجسُؽعععععععععععععععععععععععععوٞج  -

  
   ّ  كحسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع٤َّٚ ذغعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععٜح

 
 ؾذ٣ذ ظٜش ٓغ ٓؿة جإلعالّ ٛٞ ضؾ٤ش جألذ٤حش ئ٠ُ ؿشك ؽؼش١

 ٓذـ جُقكحذسׄ   جُذكحع ػٖ جُشعٍٞׄ   جُذػٞز ئ٠ُ هللاׄ   ؽؼش جُلطٞقحش ٝجُٔـحص١ׄ  

 

 ٣وٍٞ جٓشؤ جُو٤ظ ك٢ ٓؼِوطٚ:  -8ٔ

 ضععععععععععععشٟ ذشهععععععععععععح  أس٣ععععععععععععي ٤ٓٝنععععععععععععٚـ حفععععععععععععأ

ععععععععععععععد    ِٛ َقععععععععععععععحذ٤ُف سج َٓ  ْٝ  ٣ُنعععععععععععععع٢ُء َععععععععععععععع٘حُٙ أ

 

ٌِعععععععععععععَ  ُٓ ِٖ كععععععععععععع٢ قرععععععععععععع٢   ًِٔعععععععععععععغ ج٤ُعععععععععععععذ٣

 أٛعععععععععععحٕ جُغععععععععععع٤ِو كععععععععععع٢ جُعععععععععععزَّذحٍ جُٔلطَّعععععععععععَ

 
 ضٔػَ جألذ٤حش أقذ جألؿشجك جُؾؼش٣س جُط٢ ض٘حُٜٝح جٓشؤ جُو٤ظ ك٢ ٓؼِوطٚ . ٛٞ : -أ 

 ج٤َُِ ٝفق□    ٝفق جُخ٤َ□    ٝفق جُرشم□   جُٞهٞف ػ٠ِ ج؟ألهالٍ□  

 :ٓ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 "

 حذذأك ٓؿِغي ئ٢ُ خشؾص ٝ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  
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  ٣وٍٞ ص٤ٛش ذٖ أذ٢ ع٠ِٔ:: -ٕٓ

طَعععععععععِشْخ ٣َْكَغعععععععععْد َػعععععععععُذٝج  َفِذ٣وَعععععععععـُٚ   - ـْ َ٣ ْٖ ععععععععع َٓ َٝ 

  
  ِّ ععععععععععـشَّ ٌَ ّْ َْٗلَغععععععععععـُٚ َُععععععععععْ ٣ُ ععععععععععـش  ٌَ ْٖ َُععععععععععْ ٣ُ عععععععععع َٓ َٝ 

 
ْٖ َخ٤ِِوَعععععععـس     - ععععععع َٓ عععععععِشب   ْٓ ْ٘عععععععَذ ج ْٖ ِػ ععععععع ٌُ عععععععح ضَ َٔ ْٜ َٓ َٝ                 

  
  ِْ َٜعععععععععح ضَْخلَععععععععع٠ َػَِععععععععع٠ جَُّ٘عععععععععحِط ضُْؼَِعععععععععـ ْٕ َخحَُ ئِ َٝ 

 
 ص٤ٛش؟ ئ٠ُ عٔس ض٤ٔض ذٜح ؽؼش٣ؾ٤ش ٛزجٕ جُر٤طحٕ 

 جودة الوصف والتشبٌه□        شٌوع الحكمة □   الحماسة والفخر□      الفخر القبلً□  

 ( https://dardery.site/archives/6122    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جمـو جُشجذو ( ٕ٘-ٖٔٓ )ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ ) 

 :جُشدز أَٛ طحٍُو ٝ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 ًِْٜٝ ٤ٗطْٜ،ػال جُ٘حط ٖٓ ٝجهرَ. ػ٘ي ٝػ٢ ٓح ُي كاٗٔح جٌُالّ ٖٓ

 .".ٝدجتؼٚ ضن٤غ ال

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

 جالػطٔحد ػ٠ِ جألعِٞخ جُخرش١ׄ   ًػشز جُٔكغ٘حش جُرذ٣ؼ٤سׄ  

 ًػشز جُقٞس جُرالؿ٤سׄ   جُطأغش ذطؼح٤ُْ جُذ٣ٖ ٝه٤ٔٚׄ  

  ر٤ذ ذٖ سذ٤ؼس:٣وٍٞ ُ -ٕٕ

ِععععععععععععـ٢  - جِس ذِأََّٗ٘ َٞ ْٖ ضَععععععععععععْذِس١ َٗعععععععععععع عععععععععععع ٌُ ْْ ضَ َُععععععععععععـ َٝ  أَ

  
َٜععععععععععععععععـح  ُٓ ج َ  َؾزَّ ٍُ َػْوععععععععععععععععِذ َقرَحتِعععععععععععععععع ععععععععععععععععـح فَّ َٝ 

 
َٜعععععععععععععععـح   - ْْ أَْسَم ٌَِ٘عععععععععععععععـس  ئَِرج َُععععععععععععععع ْٓ جُى أَ  ضَعععععععععععععععـشَّ

  
َٜعععععععععععععـح  ُٓ ح َٔ ْٝ ٣َْؼطَِِععععععععععععْن ذَْؼعععععععععععععَل جُ٘ لُعععععععععععععِٞط ِق  أَ

 
 ؟ر٤ذ ك٢ جُؿح٤ِٛس هرَ ٓؿة جإلعالّئ٠ُ ذؼل جُٔكحٓذ جُط٢ جضقق ذٜح ٣ُؾ٤ش ٛزجٕ جُر٤طحٕ 

 األولى والثانً□               حفظ الجار  □   حسن المفارقة□           حسن المعاشرة□  

  س هشكس ٓح ػذج:جُٔٞمٞػحش جُط٠ ضذٝس قُٜٞح ٓؼِو ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٖٓ  -ٖٕ

 جُلخش جُؾخق٢□     رّ جُكشخ□     جُؾٌٟٞ□     ٝفق جُ٘حهس□  

ُٔغطخَذٓس جُِـس أُلحظ ضٜز٣د الّجإلع جعططحع -ٕٗ  جإلعالّ ػٖ هش٣ن: فذس ػقش ؽؼش ك٢ جُ

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

 .ء ػ٠ِ هٍٞ جُؾؼشضؾؿ٤غ جُؾؼشجׄ                                                .جُطٞعغ ك٢ ٓؼح٢ٗ ذؼل جألُلحظׄ  

 ٖٓ جألؿشجك جُؾؼش٣س جُؿذ٣ذز ُذٟ ؽؼشجء ػقش فذس جإلعالّ: -ٕ٘

 ٝجُلطٞـ جُٔـحص١ ؽؼشׄ   جُٔذـ ؽؼشׄ   جُـضٍ ؽؼشׄ    جُشغحء، ؽؼشׄ  

 

https://dardery.site/archives/6122
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 ُ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 أٝ سؾغ؟ ٛحُي ٖٓ سأ٣طْ كَٜ أٓٞجٌُْ، ٝغ

ٌْ ضوُٕٞٞ، ُٓ ٞٙ َقَش ٞٙ". ص٣٘   ٝػظٔ 

 ٛزج جُ٘ـ؟ ٣٘ط٢ٔ ش جُؿح٢ِٛأ١ كٕ٘ٞ جُ٘ػ ئ٠ُ

 جُِكٌْ.ׄ     جُٞفح٣ح.ׄ   جألٓػحٍ.ׄ   جُُخطد.ׄ  

 قال الشعبً: -27

 جُِٔععععععععععععٞى د٤ٗععععععععععععح ػععععععععععععٖ ذععععععععععععحه ٝجعععععععععععععطـٖ  -

  
 جُععععععععذ٣ٖ ػععععععععٖ ذعععععععذ٤ٗحْٛ جُِٔععععععععٞى جعععععععععطـ٠٘ ٓعععععععح 

 
 استنتج من البٌت  الغرض الشعري الذي ٌمثله

 جُٔذـׄ              جُشغحء.ׄ        جالػطزجس.ׄ   جُضٛذ.ׄ  

 :  ٝ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 ئ٤ٌُْ 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  هللا ػ٘ٚ  جذٖ ػرحط ٝج٤ُحػ٢ِّ 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:

 ُٞفح٣حجׄ   جألٓػحٍׄ   جُشعحتَׄ    جُخطحذسׄ  

 .... ٓحػذج جُٔؼِوحش ٤ُٔ٣ّض ٓح جُخقحتـ جُطح٤ُس ٣ؼطرش  ٖٓ أْٛ  ٖٓ ًَ  -ٖٓ

 جُوَِقش ׄ     سٝػس جُطق٣ٞشׄ     ؾضجُس جُِلع ׄ       سفحٗس جُؼرحسزׄ  
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 ُوٞٓٚ:  جُظشخ ذٖ هحٍ ػحٓش -ٖٔ

ح ٣َشَ  ٖٝٓ ٢٘،جُـ ٓغ جُلو٤ش ٣ؼ٤ؼ ػ٤ؼ كرٌَ ذحُؼضز، ضلشقٞج ٝال ذحُزُس، ضؾٔطٞج ال: ػذٝجٕ ٓؼؾش ٣ح"  ٓ  ٣ُشَ  ٣ٞ

 ؽثص ٝئرج جُؼحهرس، 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

 جُ٘ػش١ جُؿح٢ِٛ جُغحذن :ٗٞع جُلٖ  -

 ٓػَׄ                       قٌٔس ׄ     ٝف٤س ׄ      خطرس ׄ  

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

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

 ؾ٤ٔغ ٓح عرنׄ   .جُوَر٤ََِِّس جػحشٝجُقش جُكشٝخ ًػشزׄ  

 

 ٣وٍٞ جُكحسظ جذٖ قِضز: - ٖٖ

ُٖ ػِععععععععع٠ جُٜعععععععععْ  -  َؿ٤عععععععععَش أَٗ ععععععععع٢ هَعععععععععذ أَععععععععععطَِؼ٤

  
١ِٞ  جََُ٘ؿعععععععععععععععععععععععـحءُ    ئَِرج َخعععععععععععععععععععععععـقَّ ذِحُػَّعععععععععععععععععععععععـ

 
ِٛوَِععععععععععععععععععععععععـس    -  ععععععععععععععععععععععععـح  أََّٜٗ ًَ  ذِـَضكُععععععععععععععععععععععععـٞف  

  
٣َِّٝععععععععععععععععععععععععـس  َعْولَـععععععععععععععععععععععععـحءُ   ٍ  َد ّ  ِستَععععععععععععععععععععععععـح  أُ

 
 حُٝطٚ ٓؼِوس جُكحسظ ٛٞ:٣ؾ٤ش ٛزجٕ جُر٤طحٕ ئ٠ُ ؿشك ؽؼش١ ض٘

 الفخر بالقبٌلة   □        مدح الملك عمرو بن هند□            وصف الناقة□      وصف الحبٌبة□  

 ضلٞهص جُخطحذس ػ٠ِ جُؾؼش ك٢ جُؼقش جأل١ٞٓ ٗط٤ؿس: -ٖٗ

 حع٤سؽذز جُكحؾس ئ٤ُٜح ذغرد جُقشجػحش جُغ٤ׄ           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  

٣ؼرش ػٖ خالفس ضؿشذس ك٢ ػرحسجش ٓٞؾضز ضطغْ ذحُؿٔحٍ ك٢ جُق٤حؿس جُؿح٢ِٛ   كٖ ٖٓ كٕ٘ٞ جُ٘ػش »   -ٖٙ

 ؟ضؾ٤ش ئ٤ُٚ جُؼرحسز ٓح جُلٖ جُ٘ػش١ جُز١ «. 

 جُكٌٔس.ׄ          جُخطرس.ׄ   جُٞف٤س.ׄ    .جُٔػَׄ  
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 :«٢ جُقِصأ٤ٓس ذٖ أذ» 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 ضَعععععععععععع هَنععععععععععععحُٙ  َػععععععععععععٖ ذَِؾعععععععععععع٢ء   َٝ  ٝ  أَ

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

 جُطأٗن ك٢ جألعِٞخ.ׄ   جُرُْؼذ ػٖ جألُلحظ جُـش٣رس، ׄ  

 جُطأغش ذحُطؼح٤ُْ ٝجُو٤ْ جُذ٤٘٣سׄ   جعطخذجّ أُلحظ  جُوشإٓ جٌُش٣ْ ك٢ جُر٤صׄ  

  ٣وٍٞ ػ٘طشز ك٢ ٓؼِوطٚ: -8ٖ

ععععععععَٞش َُٝععععععععْ ضَععععععععـُذسْ  ُٝوَععععععععذْ   - ُٓ ْٕ أَ  َخَؾعععععععع٤ُْص ذِععععععععأَ

  
  ِْ َنععععععععععـ ْٔ  َُِكععععععععععْشِخ َدجتِععععععععععَشز  ػِعععععععععع٠ جْذَ٘عععععععععع٢ َم

 
ععععععععععععـح  - َٔ ُٜ ْٔ ٢ْ ِػْشِمعععععععععععع٢ َُٝععععععععععععْ أَْؽطِ ِٔ ععععععععععععـحضِ  جُؾَّ

  
عععععععععععععععـ٢  ِٓ ععععععععععععععح َد َٔ ِٖ ئِْر َُعععععععععععععععْ أَُوَُٜ حِرَس٣ْععععععععععععععـ  ٝجُّ٘ـَ

 
 ٛزجٕ جُر٤طحٕ ك٢ هق٤ذز ػ٘طشز؟ئ٤ُٚ ٓح جُـشك جُؾؼش١ جُز١ ٣ؾ٤ش 

 جُػأس ٖٓٔ عرٚاإلنذار ب□       الفخر الذاتً □     وصف مشاهد الحرب□       وصف الناقة□  

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

 ُٝثٖ هقشضْ ُوذ فحده٤ٖ ً٘طْ ُثٖ كِؼٔش١ ٓكحعرٕٞ ئٌْٗ 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  

 ػٔشٝ ذٖ ًِػّٞ ذــــ: ض٤ٔضش ٓؼِوس -ٓٗ

 جُكٔحعس ٝجُلخش □       ٕ جؽطٔحُٜح ػ٠ِ ًػ٢ ٖٓ ػوحتذ جإل٣ٔح□       جُرذء ذحألهالٍ □  ؿضجسز جُٔؼح٢ٗ □  

 ( https://dardery.site/archives/6123    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جمـو جُشجذو ( ٕ٘-ٖٔٓ )ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ ) 

  ٖٓ أ١ كٕ٘ٞ جُ٘ػش جُؿح٢ِٛ ٛزج جُ٘ـ؟....«. ُطٔط٢ِ٘ عٞجس رجشُ  َُٞ»   -ٔٗ

 جُِكٌْ.ׄ    جُٞفح٣ح.ׄ   جألٓػحٍ.ׄ   جُُخطد.ׄ  

 ٛٞ: ظٜش ذحػطرحسٙ أقذ ٓططَِّرحش ػقش فذس جإلعالّ كٖ ٗػش١   -ٕٗ

 .جُكٌْׄ   جُٞفح٣ح.ׄ   جُخطحذس.ׄ   .جُشعحتَׄ  

 أض٢ ٖٓ عٔحش جُؾؼش جُؿح٢ِٛ ٓح ػذج :ًَ ٓٔح ٣ - ٖٗ

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

 ضٌِق جُٔكغ٘حش جُرذ٣ؼ٤س .ׄ                                هِس جعطؼٔحٍ أُلحظ جُٔؿحص .ׄ  

https://dardery.site/archives/6123
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َْ «. ذحُ٘حذَ جُكحذَ جخطِو »  -ٗٗ ػََ؟ك٤ِ َٔ  ٣ُنَشخ ٛزج جُ

 .جؾطٔحع جُٔقحتد ػ٠ِ جإلٗغحٕ ًٝػشضٜحׄ     جؾطٔحع جُ٘حط ك٢ جُٔ٘حعرحش ٝضقحككْٜׄ  

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

  ٣وٍٞ هشكس ذٖ جُؼرذ: -٘ٗ

حٌُِععععععععع  -  َٓ ععععععععع٢   ٔ َٖ َػ جْذععععععععع َٝ عععععععععح ُِععععععععع٢ أََسجِٗععععععععع٢  َٔ  ـح  كَ

  
ْ٘ععععععععععععـأَ َػ٘ عععععععععععع٢ ٣َْٝرؼُععععععععععععـذِ   ْ٘ععععععععععععُٚ ٣َ ِٓ  ُٕ طَععععععععععععـ٠ أَْد َٓ 

 
ِ٘ععععععععععععععـ٢  - ُٓ ْٞ ُ َِ٣ َّ ععععععععععععععح أَْدِس١ َػععععععععععععععال َٓ َٝ  ُّ ْٞ  ٣َُِععععععععععععععـ

  
ْؼرَعععععععذِ   َٓ  ُٖ ِ٘ععععععع٢ كِععععععع٢ جَُكععععععع٢  هُعععععععْشهُ ْذععععععع َٓ عععععععح ال َٔ ًَ 

 
 ؟هشكسٓح جُـشك جُؾؼش١ جُز١ ٣ؾ٤ش ئ٤ُٚ ٛزجٕ جُر٤طحٕ ك٢ هق٤ذز 

 رثاء النفس□               الفخر الذاتً   □   وصف الناقة□                  الشكوى□  

 :خطد ع٤ِٔحٕ ذٖ ػرذ جُِٔي -ٙٗ

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

 ٌُْ ٝجؾؼِٞٙ قٌٔح ٚذ ٝ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 األسلوب 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. ׄ    جُضٛذ. ׄ  

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

 ئهرحٍ جُ٘حط ػ٠ِ ضؼِٜٔحׄ   ذأفكحخ جُرِذجٕ جُٔلطٞقس جُطأغشׄ  

 جٛطٔحّ جُخِلحء ذٜحׄ   ٝجُكذ٣ع جُ٘ر١ٞ ضأغ شٛح ذحُوشإٓ جٌُش٣ْׄ  
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 :٣وٍٞ خحُذ ذٖ  ج٤ُُٞذ سم٢ هللا ػ٘ٚ -ٓ٘

 ُغععععععععععععععععع٤ٞك٘ح ضٌعععععععععععععععععَ ال ُوعععععععععععععععععّٞ ٝئٗعععععععععععععععععح  -

  
 جٌُطحتعععععععد ععععععععٞم ٘عععععععحمأػ 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   جُذػٞز ئ٠ُ هللاׄ   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  

 ٓشؤ جُو٤ظ:هحٍ ج  -ٖ٘

ِْ َُعععععععع٤َْظ ذِلَحِقععععععععـؼ        -       ْت ِؿ٤ْععععععععِذ جُععععععععش  ًَ  ِٝؾععععععععـ٤ْذ  

  
  َِ ععععععععععععععععععععععـ َؼطّـَ ُٔ الَ ذِ َٝ ْطععععععععععععععععععععععـُٚ  ععععععععععععععععععععععـ٢َ َٗقَّ ِٛ  ئَِرج 

 
 ٖٓ خالٍ ٛزج جُر٤ص ٗغطط٤غ جُوٍٞ ذإٔ جٓشؤ جُو٤ظ ض٤ٔض ؽؼشٙ ذـــــ:

 ًػشز جُـش٣د    ׄ        ئؾحدز جُٞفقׄ    سفحٗس جألُلحظ ׄ       ؿضجسز جُٔؼ٠٘ׄ  

 :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. ׄ  

 :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 ، خ٤شٛٔحذ كخزٝج أٓشجٕ، قنشًْ ٝئرج قحدظ، ػض كاٗٚ جُـش٣د؛  هٌْٞٓ ٝأفكرٞج ٓـشٝف، ٓٞسد ًَ كإ فذس 

 غْ كحسذؼٞج، قحدغطْ ٝ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.ׄ      ض٘ٞع جألعِٞخ ذ٤ٖ جُخرش ٝجإلٗؾحءׄ  

 ًػشز جُقٞس جُخ٤ح٤ُسׄ       .       هقش جُؿَٔ ٝجُلوشجشׄ  
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 ات الجدٌدة التً استحدثها الخطباء فً خطبهم فً العصر األموي: .من الموضوع  -56

 جُذػٞز ئ٠ُ جإلعالّ ٝجُشد ػ٠ِ جُخقّٞׄ          جإلؽحدز ذٔكحعٖ جألقضجخ ٝجُلَِشم ٝجُذػٞز ئ٠ُ ٓزجٛرٜحׄ  

 جُٞػع ٝجإلسؽحدׄ       جُذكحع ػٖ جُشعٍٞׄ  

 :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 حشجُغٔ 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، طج٤ُأ 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

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

 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 حًٕعععععععععععععععع -

  

 جُوشٓععععععععععععَ ضكععععععععععععص ٣ؼععععععععععععٞر جُععععععععععععز٤َُ ٓػععععععععععععَ   

 

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

 ؽؼش جُ٘وحتل ׄ   جُشغحء. ׄ   جُؾؼش جُغ٤حع٢. ׄ    جُضٛذ. ׄ  

ٙٓ-   ِّ طَععععععععععـَشدَّ ُٓ  ْٖ ععععععععععَؼَشجُء ٓعععععععععع َْ َؿععععععععععحَدَس جُؾ   َٛعععععععععع

  
  َٞ جَس ذؼعععععععععععععَذ ضَ َْ َػَشْكعععععععععععععَص جُعععععععععععععذَّ َٛععععععععععععع ِْ أّ  عععععععععععععـ  ٛ 

 
 .ٓطِغ هق٤ذز:

 ػ٘طشز ذٖ ؽذجد ׄ       ص٤ٛش ذٖ أذ٢ ع٠ِٔׄ    هشكس ذٖ جُؼرذ ׄ       جٓشؤ جُو٤ظׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6124    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جمـو جُشجذو ( ٕ٘-ٖٔٓ )ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ ) 

 

https://dardery.site/archives/6124
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 هَ جُـضٍ جُقش٣ف ك٢ ػقش فذس جإلعالّ ذغرد :  - ٔٙ

     ُِؾؼش ٓؼحسمس جإلعالّ ׄ           جٗؾـحٍ جُؼشخ ذحُؿٜحدׄ  

 ُِخٔش ضكش٣ْ جإلعالّׄ         ُِ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 ػ٠ًِٔ جُٔذـ ك٢ ػقش فذس جإلعالّ ضطٞس ؿشك  –

 جُٔذـ ذٌػشز جُوطَ ك٢ جألػذجءׄ   جُٔذـ ذحُوٞز ٝؽشف جُؼؾ٤شزׄ  

 جُٔذـ ذحُو٤ْ جُذ٤٘٣س ًحُكِْ ٝجُؼلسׄ   ذٌػشز ئٗلحم جُٔحٍ ك٢ جُِٔزجش                          ׄ  

 هحٍ ػٔش ذٖ أذ٢ سذ٤ؼس: -ٖٙ

 ٝٗغعععععععععععععععععععععععععٞضٜح ٤ُِعععععععععععععععععععععععععس أذقعععععععععععععععععععععععععشضٜح -

  

 ٝجُكؿععععععععععععععععش جُٔوععععععععععععععععحّ ٤ٖذعععععععععععععععع ٣ٔؾعععععععععععععععع٤ٖ   

 

 ضؼحذػٜعععععععععععععععععععح أخطٜعععععععععععععععععععح ُٜعععععععععععععععععععح هحُعععععععععععععععععععص -

  

 ػٔععععععععععععععععش كعععععععععععععععع٢ جُطععععععععععععععععٞجف ُ٘لغععععععععععععععععذٕ   

 

 ٤ُرقعععععععععععععععععشٗح ُعععععععععععععععععٚ ضقعععععععععععععععععذ١ هععععععععععععععععع٢ٓٞ -

  

 خلعععععععععععش كعععععععععع٢ أخععععععععععص ٣ععععععععععح جؿٔض٣ععععععععععٚ غععععععععععْ   

 

 ضؾ٤ش جألذ٤حش ئ٠ُ ؿشك ؽؼش١ ؽحع  ك٢ جُؼقش جأل١ٞٓ ٗط٤ؿس ُك٤حز جُشخحء ٝجُطشف ٝٛٞ: -

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

 سم٢ هللا ػ٘ٚ: -هحٍ ػػٔحٕ ذٖ ػلحٕ  -ٗٙ 

"ئٕ هللا ئٗٔح أػطحًْ جُذ٤ٗح ُططِرٞج ذٜح ج٥خشز، ُْٝ ٣ؼط٤ٌٔٞٛح ُطشً٘ٞج ئ٤ُٜح؛ ئٕ جُذ٤ٗح ضل٠٘ ٝئٕ ج٥خشز ضرو٠،  

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

 هللا" 

 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   -

  

    َُ ِّ جُ أٛعععععععععععععععع ٛح كِععععععععععععععععٞ  جَُّ٘ععععععععععععععععَضعُ  كنععععععععععععععععشَّ

 

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

 جُط٘حكظ ذ٤ٖ جُؾؼشجء. ׄ    ق٤حز جُطشف ٝجُشخحء. ׄ  

 جُؼقر٤س جُور٤ِس ׄ   جُقشجػحش ذ٤ٖ جألقضجخ جُغ٤حع٤س. ׄ  
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 ٖٓ عٔحش جُؾؼش ك٢ جُؼقش جُؿح٢ِٛ:  - ٙٙ

 ئال ئرج دػص جُكحٍ ؿ٤ش رُي . جإل٣ؿحص  ئ٣ػحس ׄ                              ٢ٗ  ٝ جُـِٞ ك٤ٜح .جُٔرحُـس ك٢ جُٔؼحׄ  

     جُطأٗن ك٢ ضشض٤د جُٔؼح٢ٗ ٝجُلٌِش .ׄ           مؼق  جألعِٞخ ׄ  

 جُلشم ذ٤ٖ جُكٌٔس ٝجُٔػَ:  -7ٙ

 ػَ ُٚ ٓٞسد ٝٓنشخخالفس ضؿشذس ٝجُٔ 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

  إلعال٤ٓسج جُقرـس رجش جُٔوذٓسׄ    ك٤ٚ ه٤ِص جُز١ ُِٔٞهق ٓ٘حعرطٜح ػذّׄ  

 جُ٘حط أؽؼش أٗٚ ػ٘ٚ ٝهحُٞج ، ػٔشج جُؾؼشجء أهقش ًحٕ -9ٙ

 جُكحسظ ذٖ قِضز ׄ        ص٤ٛش ذٖ أذ٢ ع٠ِٔׄ     هشكس ذٖ جُؼرذ ׄ       جٓشؤ جُو٤ظׄ  

 :   جُلشم ذ٤ٖ جُخطرس ٝجُٞف٤س – 7ٓ

 جُخطرس ضٞؾٚ ُلشد أٝ ػذز أكشجد ٝجُٞف٤س ضِو٠ أٓحّ جُؿٜٔٞسׄ  

 جُؼوال٤ٗس ٝجُٞف٤س ضطغْ ذحُط٣َٜٞ ٝئغحسز جُؼحهلس جُخطرس ضطغْ ذحُٜذٝء ٝׄ  

 جُخطرس ضٜذف ئ٠ُ جُ٘قف ٝجُطٞؾ٤ٚ ئ٠ُ جُخ٤ش ٝجُٞف٤س ضٜذف ئ٠ُ جإله٘حػٞجإلٓطحع ׄ  

 ذحُٜذٝء ٝجُؼوال٤ٗسضطغْ ذحُط٣َٜٞ ٝئغحسز جُؼحهلس ٝجُٞف٤س  جُخطرس ضطغْׄ  

 ذ٤٘ٚ، كوحٍ ُْٜ: جُقكحذ٢ ػ٤ٔش ذٖ قر٤د أٝف٠ -7ٔ

 "  ! ٖ ال ٣َوَشَّ أ١ ذ٢ََِّ٘ َٓ ْْ ػٖ جُغل٤ٚ ٣َُغشَّ ذِكِٔٚ، ٖٝٓ ٣ُِؿْرٚ ٣٘ذّ، ٝ ئ٣حًْ ٝٓخحُطسَ جُغلٜحء؛ كإ ٓؿحُغطْٜ دجء، ٝئٗٚ ٖٓ ٣َْكُِ

ذو٤َِ ٓح ٣أض٠ ذٚ جُغل٤ٚ؛ ٣َوَشَّ ذحٌُػ٤ش. ٖٝٓ ٣َقرش ػ٠ِ ٓح ٣ٌشٙ، ٣ُذسى ٓح ٣كد. ٝئرج أسجد أقذًْ إٔ ٣أٓش ذحُٔؼشٝف أٝ ٠ٜ٘٣ 

 ُ٤ِْ ْٖ ذحُػٞجخ ٖٓ هللا )ػض ٝؾَ( ػٖ جٌُٔ٘ش، كَ ٖ ٣ُٞهِ َٓ ٤ُُْٞهِٖ ذحُػٞجخ ٖٓ هللا )ػض ٝؾَ(؛ كاٗٚ  َٝ ْٖ ٗلَغٚ هرَ رُي ػ٠ِ جألرٟ،  ه  َٞ
َٓظَّ جألرٟ   ."ال ٣َِؿْذ 

 ضؾ٤ش جُٞف٤س جُغحذوس ئ٠ُ عٔس ض٤ٔضش ذٜح جُٞفح٣ح ك٢ ػقش فذس جإلعالّ ٢ٛٝ:

 ُخرش١جالػطٔحد ػ٠ِ جألعِٞخ جׄ   ًػشز جُٔكغ٘حش جُرذ٣ؼ٤سׄ  

 ًػشز جُقٞس جُرالؿ٤سׄ   جُطأغش ذطؼح٤ُْ جُذ٣ٖ ٝه٤ٔٚׄ  

 

 ٌقول الولٌد بن ٌزٌد بن عبد الملك: -72

ِّ  ذِؼحضِوععععععععععععععععععععععععحشِ  َػِ الٗعععععععععععععععععععععععع٢  - ععععععععععععععععععععععععشٝ ٌُ  جُ

  
جِعععععععععععععععععععععععععو٤ِح٢ٗ  ععععععععععععععععععععععععأطِ  َٝ ٌَ ّ   ذِ ِْ  أُ  َقٌعععععععععععععععععععععععع٤

 
عععععععععععععععععح  - عععععععععععععععععسَ  ضَؾعععععععععععععععععَشخُ  ئَِّٜٗ َٓ ذج ُٔ  ِفعععععععععععععععععشكح   جُ

  
َٖ  ئِٗععععععععععععععحء   كعععععععععععععع٢  عععععععععععععع ِْ  جُُضؾععععععععععععععحؼِ  ِٓ  َػظعععععععععععععع٤

 
 ن  الغرض الشعري الذي تمثلهاستنتج من البٌتٌ

 جُِٜٞ ٝٝفق ٓؿحُظ جُخٔشׄ   جُـضٍ جُؼل٤ق.ׄ   جُلخش.ׄ   جُـضٍ.جُقش٣فׄ  
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 هحٍ ُر٤ذ ذٖ سذ٤ؼس:  -7ٖ

عععععععععععـح  -     َٔ ٤ِِْعععععععععععُي كَاَِّٗ َٔ َْ جُ عععععععععععح هََغععععععععععع َٔ  كَحْهَ٘عععععععععععـْغ ذِ

  
َٜععععععععععععععععـح  ُٓ َْ جَُخععععععععععععععععـالتَِن ذ٤َََْ٘٘ععععععععععععععععح َػالَّ  هََغععععععععععععععععـ

 
ْص كِعععععععععععع  -     َٔ عععععععععععع حَٗععععععععععععسُ هُغ  َٓ ْؼَؾععععععععععععـش  ٝئَِرج جألَ َٓ  ٢ 

  
َٜعععععععععععععععععـح  ُٓ ح َعععععععععععععععععح هَغَّ كَعععععععععععععععععـِش َقظ٘  ْٝ َ كَععععععععععععععععـ٠ ذِأ ْٝ  أَ

 
 ٣ؾ٤ش ٛزجٕ جُر٤طحٕ ئ٠ُ عٔس ؽؼش٣س ض٤ٔض ذٜح ؽؼش ُر٤ذ  :

 ؿشجذس جُِـسׄ   جؽطٔحُٚ ػ٠ِ ػوحتذ جإل٣ٔحٕׄ    ؿضجسز جُٔؼ٠٘ ׄ    ٗرحُس جُلخش  ׄ  

 جُغٔس جُط٢ ضؿٔغ ذ٤ٖ جُٔؼِوحش جُغرغ ًِٜح  ٛ٘ح ٢ٛ -7ٗ

 جُرذء ذحُطقش٣غ  ׄ       أٜٗح خطٔص ذحُكٌٔسׄ    جُوقش ׄ       ػ٠ِ جألهالٍ جُرذأ ذحُٞهٞفׄ  

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

 ًػشز جُٔكغ٘حش جُرذ٣ؼ٤س ٝخحفس جُغؿغ.ׄ      ض٘ٞع جألعِٞخ ذ٤ٖ جُخرش ٝجإلٗؾحءׄ  

 ح٤ُسًػشز جُقٞس جُخ٤ׄ       .       ًػشز جعطخذجّ جٌُ٘ح٣سׄ  

 نوع الخطباء فً العصر األموي أسالٌبهم بٌن الخبر واإلنشاء وذلك من أجل:  -76

 ؾزخ جٗطرحٙ جُٔطِو٢ ٝجإلٓطحع ٝجإله٘حعׄ   ئ٣قحٍ جُٔؼ٠٘ ٝٝمٞـ جُذالُسׄ  

 ضكو٤ن جإل٣وحع جُٔٞع٤و٢ׄ   ئ٣قحٍ جُٔؼ٠٘ ذطش٣وس ضوش٣ش٣س ٓرحؽشزׄ  

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

 جُكضٕ ػٞجسك ٝٗحمَ ٣أض٢، ُٔح جالعطؼذجد ػ٠ِ رٛ٘ي ك٤ـلَ كحش، ٓ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

 ٖٓ خالٍ كٜٔي ُِ٘ـ جُغحذن  ضؾ٤ش جُخطرس ئ٠ُ عٔس ك٤٘س ُِ٘ػش ك٢ جُؼقش جُؿح٢ِٛ ٢ٛ:  -

 .جُخ٤حًٍػشز ׄ              جُخرش ٝجإلٗؾحءض٘ٞع جألعِٞخ ذ٤ٖ   -أ 

  ؾ٤ٔغ ٓح عرنׄ           ؿٔٞك جُٔؼ٠٘.ׄ  

 : 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 ِْ  جألَق٤ععععععععععععععععحءِ  أَكَنعععععععععععععععع عععععععععععععععع ِٜ  ِ ًُ 

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

    ئغحسز جُكٔحعس ُِوطحٍׄ                                                           ضؼذد جألقضجخ جُغ٤حع٤سׄ  

 ػ٠ِ جُِٔٞى.جُٞكٞد ׄ                                                          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

 
 غ ٓؿة جإلعالّ ٛٞؾذ٣ذ ظٜش ٓ ضؾ٤ش جألذ٤حش ئ٠ُ ؿشك ؽؼش١

 ٓذـ جُقكحذسׄ           جُذكحع ػٖ جُشعٍٞׄ   جُذػٞز ئ٠ُ هللاׄ   ؽؼش جُلطٞقحش ٝجُٔـحص١ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6125    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جمـو جُشجذو ( ٕ٘-ٖٔٓ )ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ ) 

 

 

 

 

 ضخ٤ش جُقٞجخ ٖٓ ذ٤ٖ جُرذجتَ جُٔطحقس
 : * جُؿِٔس ضٌٕٞ ؾحصّ ؽشه ذحعْ جُشذو ػ٘ذ:  عحُٔح ٣ؼ٤ؼ - جُلط٘س ٣خؾ٠ - ٔ

 سالما ٌعٌش الفتنة ٌخش من ׄ     سالما ٌعش الفتنة ٌخش إن ׄ  

 سالما ٌعش الفتنة ٌخشى من ׄ     سالما ٌعش الفتنة ٌخش من ׄ  

 " : * ضؿذجٗٚ"  جُلؼَ ضقك٤ف"  غٔشز ضؿذجٗٚ ذحٌُلحـ ضطٔكح ٓط٠"  - ٕ

 تجده ׄ     تجداه ׄ      تجدوها ׄ     تجدنه ׄ  

 * الذذ ٖٓ ضلح٠ٗ جُ٘حط ٝئخالفْٜ ك٢ جُؼَٔ ٖٓ أؾَ جالسضوحء ذحُٞهٖ . )جُٔقذس جُغٔحػ٠ ٛ٘ح( -ٖ

 العمل . ׄ     االرتقاء . ׄ      إخالصهم ׄ      تفانى . ׄ  

 ٓ٘حعرس ؽشه ذأدجز جُؿِٔط٤ٖ ذ٤رٖ جسذو(  جُؼ٤ؼ ُٚ ٣قلٞ عٞف ـ جُذٗح٣ح ػٖ جإلٗغحٕ ٣غٔٞ)   -ٗ

  العٌش له ٌصفو سوف الدناٌا عن اإلنسان ٌسم متى ׄ  

 العٌش له ٌصفو فسوف الدناٌا عن اإلنسان ٌسمو متى ׄ  

  العٌش له ٌصفو فسوف الدناٌا عن اإلنسان ٌسم متى ׄ  

 العٌش له ٌصف فسوف الدناٌا عن اإلنسان ٌسم متى ׄ  

 * ضنَ ئػشجخ.  ضنَ ال قط٠ جُٜذٟ هش٣ن ػٖ الضكذ -٘

 . مجزوم ׄ     . الفتح على مبنى ׄ    . منصوب ׄ     . مرفوع ׄ  

https://dardery.site/archives/6125
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ْٖ  هحٍ ضؼح٠ُ :  -ٙ ِٓ  ِٖ َٔ ْق ِِْن جُشَّ ح ضََشٟ ك٢ِ َخ َٓ ش   ) }  ُٝ  ٞع جُٔقذس جُٔٞمٞع ذ٤ٖ جُوٞع٤ٖ...ٗ{  (ضَلَح

 سداسً  ׄ     خماسً ׄ            رباعً ׄ     ثالثً   ׄ  

 " : * ٣شم٠"  جُلؼَ ٗقد ػالٓس"  هللا ػ٘ح ك٤شم٠ م٤ٔشٗح ٗشم٢ ٤ُط٘ح"  - 7

 المقدرة الضمة ׄ    المقدرة الفتحة ׄ    الظاهرة الفتحة ׄ     الضمة ׄ  

 : * أكحد ( قط٠ ) " . جُكشف ضشجقٔٞج قط٠ ضإٓ٘ٞج ُٖ"  - 8

 التفصٌل ׄ     التعلٌل ׄ      الغاٌة ׄ     االستدراك ׄ  

 : * جُؿِٔس ك٢ جُٞجٝ"  ضخحُلٚ ٝ ذؾ٢ء ضأٓش ال"  - 9

 واو القسم ׄ     المعٌة واو ׄ     استئناف حرف ׄ    عطف حرف ׄ  

ج هحٍ ضؼح٠ُ : " -ٓٔ ْلش  ًُ ج ٝ َ ج ِمَشجس  ْغِؿذ  َٓ َٖ جضََّخُزٝج  جَُِّز٣ َٖ ذَ  (  ضَْلِش٣و ح ) َٝ  َٝ ٤ِ٘ ِٓ ْإ ُٔ ُْ َٖ ج ٤ْ " 

 ٝصٕ جُٔقذس جُٔٞمٞع ذ٤ٖ جُوٞع٤ٖ

ل    ׄ      تفعٌلׄ      تفاعل ׄ        تفعال ׄ      تفع 

 " : * ضطٞجٕ"  جُلؼَ:  جُؼِْ هِد ك٢ ضطٞجٕ ال - ٔٔ

 بالنون التوكٌد ممتنع ׄ    بالنون التوكٌد جائز ׄ    بالنون التوكٌد واجب ׄ  

 " : * ضلْٜ"  جُلؼَ:  ؟ ؾ٤ذج جُذسط ضلْٜ َٛ - ٕٔ

 بالنون التوكٌد ممتنع ׄ     بالنون التوكٌد جائز ׄ   بالنون التوكٌد واجب ׄ  

هَ٘ععععععععععـح )هللاُ كععععععععععـ٢ جُّذ٤ٗععععععععععـح  . ئٕ هععععععععععـّذسَ  -ٖٔ  (ضلش 

  
ِْععععععععععذِ   ْٕ ضاُله٤٘ععععععععععـ٢  كعععععععععع٢ ؾّ٘ععععععععععِس جُخ  أسؾععععععععععـٞ أ

 
 جُلؼَ جُز١ ف٤ؾ ٓ٘ٚ جُٔقذس جُٔٞمٞع ذ٤ٖ جُوٞع٤ٖ:

ق   ׄ    فارق  ׄ      فرق    ׄ   ق ׄ      تفر   فر 

 

 جُغحذوس: جُؿِٔس ك٠ جُلؼَ ض٤ًٞذ قٌْ*(   ػِٔٚ ٓ٘ح ًَ )٤ُطوٖ -ٗٔ

 ممتنع ׄ       واجب ׄ       جائز ׄ  

 :   ضِٜٖٔ جُلؼَ"  ضِٜٖٔ ال"  - ٘ٔ

 رفع محل فً مبنً ׄ    جزم محل فً مبنً ׄ    منصوب ׄ     مجزوم ׄ  

 ) . غحُٕإلٗ ٓقِكس ك٢ ػَٔ ػٖ ٠ٜ٘٤ُ ــــ ٝضؼح٠ُ عركحٗٚ ــــ هللا ًحٕ )ٓح  -ٙٔ

 : " ٠ٜ٘٣"  ُِلؼَ جإلػشجذ٤س جُؼالٓس ٢ِ٣ ٓٔح ٤ٓض      

 النون حذف ׄ    المقدرة الفتحة ׄ    المقدرة الكسرة ׄ    المقدرة الضمة ׄ  
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 : ٓقذس ض٤ٔ٘س": ٓٞجسدٛح ض٤ٔ٘س ئ٠ُ جُذُٝس ضغؼ٠" -7ٔ

 صناعً ׄ    مٌمً ׄ    قٌاسً ׄ       سماعً ׄ  

 " :   ضؾـَ"  جُلؼَ"  كٌشى ضؾـَ ٝ ضزجًش ال"  - 8ٔ

 منصوب ׄ     مجزوم ׄ     مرفوع ׄ     مبنً ׄ  

 " :   ٣ؼِٞ"  جُلؼَ ٗقد ػالٓس"  ؽأٗٚ ك٤ؼِٞ ُٞهٌْ٘ ٓخِق٤ٖ ًٞٗٞج"  - 9ٔ

 النون حذف ׄ     الواو ׄ    الظاهرة الفتحة ׄ    المقدرة الفتحة ׄ  

 " :   ال"  ....ٗٞع"  جُرشم سأ٣ص ئٕ ضؼؿد ال"  - ٕٓ

 زائدة ׄ     ناهٌة ׄ     عاطفة ׄ     نافٌة ׄ  

 ػشهِس جالعطػٔحس ضإد١ ئ٠ُ جُطخِق ٝجالذطؼحد ػٖ جعطٔشجس جُطوذّ.) جُٔقذس جُشذحػ٠ ٛ٘ح( * -ٕٔ

 عرقلة . ׄ     التقدم . ׄ      التخلف . ׄ     االستثمار . ׄ  

 ئُع٢ جُٔعإٍٝ جُٔقعذس قُٞ٘عح ئرج( . هالذٜعْ ٗلعٞط كع٢ جألخاله٤س جُو٤ْ ذـشط جُطالخ ٓؼِٔٞ ٣ٜطْ إٔ ٣ؿد) -ٕٕ

   ٗوٍٞ: فش٣ف

 . الطالب معلمً اهتمام ٌجب ׄ      . الطالب معلمو ٌهتموا نأ ٌجب ׄ  

 الطالب معلمون اهتمام ٌجب ׄ      . الطالب معلمو اهتمام ٌجب ׄ  

 ئِرج ُعععععععععععععععْ ضغعععععععععععععععططْغ ُِعععععععععععععععشصِء َدْكؼعععععععععععععععح   -ٖٕ

  

 كقععععععععععععععععععععععععرشج  ُِشص٣ععععععععععععععععععععععععِس ٝجقطغععععععععععععععععععععععععحذح 

 

 ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٓقحدس عٔحػ٤س ٓح ػذج:

   باحتساׄ      صبراׄ               دفعاׄ       الرزء ׄ  

 :  ُٔنحسػ٤ٖ جُؿٞجخ ٝ جُؾشه كؼ٢ِ ٗكٍٞ ػ٘ذٓح"  جُشجذك٤ٖ ٖٓ ًحٕ جُخ٤ش ئ٠ُ دػح ٖٓ"  - ٕٗ

 الرابحٌن من ٌكن الخٌر إلى ٌدعو من ׄ    الرابحٌن من ٌكون الخٌر إلى ٌدع من ׄ  

 الرابحٌن من ٌكون الخٌر إلى ٌدعو من ׄ    الرابحٌن من ٌكن الخٌر إلى ٌدع من ׄ  

 :   ذـ ٓؿضّٝ"  ضقؾ"  .....جُلؼَ ( ضلْٜ ِٔيٓؼ ئ٠ُ ضقؾ )أ٣حٕ – ٕ٘

 الضمة ׄ     العلة حرف حذف ׄ     النون حذف ׄ     السكون ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6107    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جمـو جُشجذو ( ٕ٘-ٖٔٓ )ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ ) 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/6107
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 ححصـ فعععععععععععععععععذ٣وي ئٕ أسجد ٓضجقعععععععععععععععععٓععععععععععععععععع -ٕٙ

  
 ( ؾٔحقعععععععععععععح )كعععععععععععععارج أذعععععععععععععحٙ كعععععععععععععال ضعععععععععععععضدٙ 

 
 ٗٞع جُٔقذس جُٔٞمٞع ذ٤ٖ جُوٞع٤ٖ

 سداسً  ׄ     خماسً ׄ            رباعً ׄ     ثالثً   ׄ  

 ( ضإد١)  جُلؼَ(  ذاضوحٕ ػِٔي ضإد١ إٔ ٣ؿد ، ػحٓال   ٣ح)  -7ٕ

 المقدرة بالفتحة منصوب مضارع ׄ      النون بحذف منصوب مضارع ׄ  

 الظاهرة بالفتحة منصوب مضارع ׄ       بالسكون مجزوم مضارع ׄ  

 ٓ٘حعرس ؽشه ذأدجز جُؿِٔط٤ٖ ذ٤رٖ جسذو(  ٓأٝجْٛ جُؿ٘س ـ ذحُقذم ٣طقلٕٞ)   -8ٕ

 مأواهم الجنةبالصدق  ٌتصفوا من ׄ      مأواهم الجنةبالصدق  ٌتصفون من ׄ  

 مأواهم نةفالجبالصدق  ٌتصفوا من ׄ      مأواهم فالجنةبالصدق  ٌتصفون من ׄ  

 ئٕ جألكعععععععععععععععحػ٢ ٝئٕ الٗعععععععععععععععْص ٓالُٓغعععععععععععععععٜح -9ٕ

  
 كععععععععع٢ أ٤ٗحذٜعععععععععح  جُؼطعععععععععُد  ( جُطوِعععععععععِد     )ػ٘عععععععععذ 

 
 ٝصٕ جُٔقذس جُٔٞمٞع ذ٤ٖ جُوٞع٤ٖ

ل    ׄ      تفعٌلׄ      تفاعل ׄ        تفعال ׄ      تفع 

 :   ٓنحسع كؼِٜح كؼ٤ِس ُؿِٔس جُؾشه ؾٞجخ ضك٣َٞ ػ٘ذ:  جُلحتض كٜٞ ٣خِـ ٖٓ - ٖٓ

 فسٌفز ٌخلص من ׄ   ٌفز ٌخلص من ׄ   ٌفوز سوف ٌخلص من ׄ     زٌفو ٌخلص من ׄ  

 كاٗعععععععععععٚ (جُكغعععععععععععحخِ  ) ٝجرًعععععععععععْش ٓ٘حهؾعععععععععععسَ   -ٖٔ

  
 ال ذُععععععععععععذَّ ٣ُكقعععععععععععع٢ ٓععععععععععععح ؾ٤٘ععععععععععععَص ٣ٌَٝطُععععععععععععدُ  

 
 جُلؼَ جُز١ ف٤ؾ ٓ٘ٚ جُٔقذس جُٔٞمٞع ذ٤ٖ جُوٞع٤ٖ:

 احتسب ׄ      حاسب   ׄ    أحسب  ׄ      حسب    ׄ  

 : جُطِد ؾٞجخ ك٢ ٓؿضّٝ ذٔنحسع جُلشجؽ جٓأل...  أٛذجكٌْ..... ......... ذحٛطٔحّ جعطٔؼٞج جُطالخ أ٣ٜح -ٕٖ

 فتحققوا ׄ     تحققن ׄ     تحققون ׄ     تحققوا ׄ  

َّٖ  ضحه ) -ٖٖ َ   ٤ُوٞٓ  :  جُؿِٔس ك٢ خو ضكطٚ ٓح )جُٞه٢٘ ذٞجؾرٚ ٝجقذ ً

 .الفتحة نصبه وعالمة منصوب مضارع ׄ    .النون ثبوت رفعه وعالمة مرفوع مضارع ׄ  

 .السكون جزمه وعالمة مجزوم مضارع ׄ       .الفتح على مبنً مضارع ׄ  

 :  ضقرف ك٢ جُؼرحسز جُخطأ ضق٣ٞد ػ٘ذ )٣غؼذٝج كغٞف جُؼذٍ ضكو٤ن ئ٠ُ جُرؾش ٣غؼ٠ أ٣حٕ) -ٖٗ

 .ٌسعدوا سوف – ٌسع ׄ     .ٌسعدون فسوف – ٌسعى ׄ  

 .ٌسعدون فسوف – ٌسع ׄ      .ٌسعدوا فسوف – ٌسع ׄ  

 :  ٓنحسع كؼَ خو طٚضك ٓح (...كط٘ذّ دسٝعي ضَٜٔ ال) -ٖ٘

 .الفتحة نصبه وعالمة منصوب ׄ     .السكون جزمه وعالمة مجزوم ׄ  

 .السكون على مبنً ׄ     .الضمة رفعه وعالمة مرفوع ׄ  
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ْٕ (جُؿحصٓس جُؾشه ذأدجز جُؿِٔط٤ٖ ذ٤ٖ ٗشذو ػ٘ذٓح)جُخ٤ش ٣أض٤ي – جُؾش ػٖ )ض٘أٟ -ٖٙ  :)ئ

 :  جُؿِٔس ضقرف

 .الخٌر ٌأتٌك الشر عن تنأ إنْ  ׄ     .الخٌر ٌأتٌك الشر عن تنأى إنْ  ׄ  

 .الخٌر فٌأتٌك الشر عن تنأ إنْ  ׄ     .الخٌر ٌأتك الشر عن تنأ إنْ  ׄ  

 : جُقٞجخ...........  جُ٘حط غوس كطٌغرى٤ٖ ذحُك٤حء ضطك٤ِٖ ٤ُطي -7ٖ

 . الناس ثقة فتكسبىٌن بالحٌاء تتحلً لٌتك ׄ     . الناس ثقة فتكسبى بالحٌاء تتحلً لٌتك ׄ  

 . الناس ثقة فتكسبىٌن بالحٌاء تتحلٌن لٌتك ׄ     . الناس ثقة فتكسبى الحٌاءب تتحلٌن لٌتك ׄ  

 :جٗطِن جُشؾَ ٓ٘طِن جُؾؿؼحٕ : ٓ٘طِن "  -8ٖ

 اسم زمان ׄ     مٌمًمصدر  ׄ     اسم مكان ׄ     اسم مفعول ׄ  

 ذحُٕ٘ٞ أهٍٞ" " جُلؼَ ض٤ًٞذ (....قٌْ جُكن أهٍٞ ُغٞف )ٝهللا -9ٖ

 عممتن ׄ        واجب ׄ       جائز ׄ  

 :   الّ ٛ٘ح جُالّ"  جُخ٤ش ػ٢ِ ٓ٘ح ًَ ٤ُكشؿ"  - ٓٗ

 األمر ׄ      القسم ׄ     التعلٌل ׄ     الجحود ׄ  

 ." :  ضَ٘"  جُلؼَ ؾضّ ػالٓس ...." آٓحُي ضَ٘ جُؼَٔ ك٢ ضوقش ال"  - ٔٗ

 العلة حرف حذف ׄ    النون حذف ׄ     الظاهرة الفتحة ׄ     السكون ׄ  

 :"  ٣خزُٞج"  جُلؼَ ؾضّ .......ػالٓس"  ٌٞذسجُٔ٘ جألعشز ٣خزُٞج ُْ جُؿ٤شجٕ"  - ٕٗ

 العلة حرف حذف ׄ     النون حذف ׄ    الظاهرة الفتحة ׄ     السكون ׄ  

 :ٛ٘ح(  ٢جُٞهٖ .)جُٔقذس جُخٔحعجعطوشجس جُ٘حط ٝئخالفْٜ ك٢ جُؼَٔ ٖٓ أؾَ  ٢الذذ ٖٓ ضلحٗ  -ٖٗ

 استقرار. ׄ     العمل .ׄ      وإخالصهم. ׄ     ًتفان ׄ  

 :   خو جألهٞجط ذ٤ٖ ُٔح جُقش٣ف جُٔقذس ٛحش:  جُو٤حدز "أض٠ُٞ إٔ" أقد  -ٗٗ

 مواالة ׄ     استٌالء ׄ     والٌة ׄ      تولًِّ ׄ  

ُٔٞج:"  ضؼح٠ُ هحٍ -٘ٗ ح جْػَِ َٔ َُْك٤َحزُ  أََّٗ ٤َْٗح ج ٞ   َُِؼد   جُذ  ْٜ َُ ِص٣َ٘س   َٝ ضَلَحُخش   َٝ َٝ  ْْ ٌُ  ج٣٥عس كع٢ جُخٔحعع٢ جُٔقعذس ٝصٕ" ذ٤ََْ٘

 :   جٌُش٣ٔس

 تفاعل ׄ      انفعال ׄ     الافتع ׄ     تفعل ׄ  

 " :  أهٍٞ"  جُلؼَ"  جٌُزخ ألهٍٞ  ً٘ص ٓح"  - ٙٗ

 منصوب ׄ     مبنً ׄ     مجزوم ׄ     مرفوع ׄ  

 



  

 

 تايلىس في المراجعت النهائيت

 ضح٣ِٞط 40

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 : الّ"  أعشم"  جُلؼَ ك٢ جُالّ"  ألعشم ً٘ص ٓح هللا ٝ"  - 7ٗ

 القسم ׄ     الجحود ׄ     التعلٌل ׄ     األمر ׄ  

 :  ٓٞػذ" ....ًِٔس "(ػ٤ِٚ د٣ٖ ٓٞػذجُكش) -8ٗ

 زمان اسم ׄ     مٌمً مصدر ׄ    مكان اسم ׄ      مفعول ماس ׄ  

 جُٔقذس جُق٘حػ٢ ٛ٘ح: * جُكحُس جُقك٤س ٜٓٔس ُِرؾش٣س ك٢ ض٤ٔ٘س جُٔٞجسد جُر٤ث٤س -9ٗ

 البٌئٌة ׄ     تنمٌة  ׄ     البشرٌة  ׄ      الصحٌة ׄ   

 . * جُغرر٤س ذلحء ٓ٘قٞخ ٓنحسع ذٜح جُط٠ جُؿِٔس -ٓ٘

 . حقه توفٌه فلن الوطن حق ترع مهما ׄ            . فٌنجح الطالب ٌذاكر ׄ  

 . فتخاف البنت تذنب لم ׄ       . فستحققه التفوق ترد إن ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6108    ٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جمـو جُشجذو ( ٓ٘-ٕٖ٘ٓ )ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ ) 

 

 جُٔقععذس ٤ٓععض"  جُكغععحخ ٣ععّٞ ٓٞمععٞػٜح ًٝععحٕ ٝجُٞمععٞـ ذحُغععُٜٞس ٝجٓطععحصش ؾ٤ععذز جُؿِٔععس فعع٤حؿس" -ٔ٘

 :   جُو٤حع٢

 صٌاغة ׄ     الحساب ׄ     الوضوح ׄ      السهولة ׄ  

 " :   ضؿذٝٙ خ٤شج جػِٔٞج"  ك٢ ضؿذٝٙ"  جُلؼَ ئػشجخ ػالٓس - ٕ٘

 العلة حرف حذف ׄ    النون حذف ׄ     السكون ׄ     المقدرة الفتحة ׄ  

 :ٓح قٌْ ض٤ًٞذٙ ذحُٕ٘ٞ " جػو " جُلؼَ(...ًَ رٟ قن قوٚ جػو ) -ٖ٘

 جائز ׄ       واجب ׄ       ممتنع ׄ  

 :ًِٔس "ئؿحغس" ٓقذس ُلؼَ -ٗ٘

 سداسً ׄ    خماسً ׄ                       رباعً ׄ      ثالثً ׄ  

 ( ضإدٟ)  جُلؼَ(  ذاضوحٕ ػِٔي ضإدٟ إٔ ٣٘رـ٠ ، ٛ٘ذ ٣ح)  -٘٘ 

 المقدرة بالفتحة منصوب مضارع ׄ      النون بحذف منصوب مضارع ׄ  

 الظاهرة بالفتحة منصوب مضارع ׄ       بالسكون مجزوم مضارع ׄ  

 ٣شضو٢ ذحُٞهٖ: ٓح ذ٤ٖ جأل هٞجط :  "كؼال""جُٞه٤٘س" جُقحدهس ٤ُغص ًالٓح ذَ  -ٙ٘ 

  مصدران صناعٌان ׄ       مصدران سماعٌان ׄ  

 ماعًساألول صناعً والثانً  ׄ       صناعًاألول سماعً و الثانً  ׄ  
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 تايلىس في المراجعت النهائيت

 ضح٣ِٞط 41

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 : * ضقرف ؽشه ألعِٞخ جُؿِٔس ضك٣َٞ ػ٘ذ"  ض٘ذٕٓٞ ػٌِْٔ ك٢ ضوقشٝج ال"  - 7٘

 تندموا عملكم فً تقصروا ال متى ׄ     تندموا عملكم فً تقصروا إن ׄ  

 تندمون عملكم فً تقصروا إال ׄ     تندموا عملكم فً تقصروا إال ׄ  

َ ٛزٙ ٖٓ ؾِٔس أ١ ك٢   -8٘ َٔ  ؟  ( ٝهق ؼَ )جُل ٖٓ ج٢ٔ٤ُٔ جُٔقذس ٝسد جُُؿ

ف ׄ        للسٌارات واسعا موقفا الدولة أنشأت ׄ      العمل عن موقوف الموظَّ

 شدته فً أخٌه مع األخ موقف حبذا ׄ       العمل موقف المساء ׄ      

 : ٛٞ جُطؼ٤َِ ذالّ جُٔطقَ جُٔنحسع -9٘

  . العصٌان راٌة لنرفع كنا ما ׄ        . الوطن شأن لنرفعن ׄ  

 . الوطن شأن المخلصون لٌرفعن وللا ׄ      . الوطن شأن علنرف بإخالص نعمل ׄ  

 :.......  ضٌٕٞ ُِؿٔغ جُؿِٔس ؾؼِص ئرج""  ٛذكي كطكون جفرش -ٓٙ

  . أهدافكم فتحققون اصبروا ׄ      . أهدافكم فتحققوا اصبرون ׄ  

 . أهدافكم فتحققوا اصبروا ׄ      . أهدافكم فتحققون اصبرون ׄ  

 هر٤ؼععععععس   يِ ٓ٘عععععع ئرج ُععععععْ ٣ٌععععععٖ فععععععلٞ جُععععععٞدجد -ٔٙ

  
 كععععععععععععال خ٤ععععععععععععـش كععععععععععععـ٢ ٝد  ٣ؿععععععععععععـ٢ء ضٌِلععععععععععععح 

 
 ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٓقحدس عٔحػ٤س ٓح ػذج:

 تكلفاׄ                                          ود  ׄ    الوداد ׄ      صفو    ׄ  

 :   ذحُٕ٘ٞ"  أرجًش"  ض٤ًٞذ .......قٌْ"  ج٥ٕ دسٝع٢ ألرجًشُ  هللا ٝ"  - ٕٙ

 ممتنع ׄ      جائز ׄ        واجب ׄ  

 :   ذحُٕ٘ٞ"  ٣ورَ"  ض٤ًٞذ قٌْ"  ذكد جُوشجءز ػ٠ِ جُطالخ ٣ورَ"  - ٖٙ

 ممتنع ׄ      جائز ׄ        واجب ׄ  

ععععععشَّ  -ٗٙ ُٓ ْْ ٣َععععععُزْم  ْٖ َُعععععع عععععع َٓ َٝ (   ِْ  عععععععحػس   ( جُععععععطََّؼِ 

  
  ٍَّ َع ُر َِ   ) ضََؿععععععععععععشَّ عععععععععععع ْٜ َُْؿ ِٚ  ( ج  هُععععععععععععٍٞ َق٤َحضِعععععععععععع

 
 جُلؼالٕ جُٔٞمٞػحٕ ذ٤ٖ جُوٞع٤ٖ:

   قٌاسٌان ׄ   األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     اعً والثانً قٌاسً األول سم ׄ   سماعٌان    ׄ  

 " :   ٣طؼحٍ"  جُلؼَ ؾضّ ػالٓس"  ذو٤ٔطٚ ٣طؼحٍ ٌُِلحـ ٣غغ هحُد أ١"  - ٘ٙ

 العلة حرف حذف ׄ    النون حذف ׄ     الظاهرة الفتحة ׄ     السكون ׄ  

 " :   ض٘ذّ"  جُلؼَ"  ض٘ذّ جُكشؼ ك٢ ٗلغي ضنغ ال"  - ٙٙ

 الجزم جائز ׄ    الرفع واجب ׄ    الجزم واجب ׄ      مبنً ׄ  



  

 

 تايلىس في المراجعت النهائيت

 ضح٣ِٞط 42

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

ُٓؾطحهععععععععععععـح  كأػط٤٘ععععععععععععـ٢ -7ٙ  هَرِّععععععععععععُص سأَعععععععععععععـِي 

  
٣٘ععععععععـ٢ ( ئ٣ٔحٗععععععععـح      ) ٣ععععععععح هِؼععععععععـس  جُّقْرععععععععـشِ   ّٞ  ٣ُوَ

 
 ٝصٕ جُٔقذس جُٔٞمٞع ذ٤ٖ جُوٞع٤ٖ

 فعالة ׄ      إفعال   ׄ     فعال ׄ      فعالل ׄ   

 : ُطؾشذٞٙ جُلؼَ"""""""  ُطؾشذٞٙ جٌُثٞط ك٠ ال٣زجخ جُؼِْ-8ٙ

 . النون حذف جزمه وعالمة مجزوم مضارع فعل ׄ    . النون حذف نصبة وعالمة منصوب مضارع فعل ׄ  

 . المقدرة الفتحة نصبة وعالمة منصوب مضارع فعل ׄ   . العلة حرف حذف جزمه وعالمة مجزوم مضارع فعل ׄ  

 :   ٛٔح ك٢ جُؼرحسز ػ٢ِ جُطشض٤د  ٖ ٤جُشذحػ٤ ٣ٖجُٔقذس ٝصٗح)جُطنك٤س ٖٓ أؾَ جُٞهٖ ك٤ٜح ئٌٗحس جُزجش( .  -9ٙ

 مفاعلة _ إفعال . ׄ    إفعال _ تفعلة . ׄ    تفعلة _ إفعال ׄ    تفعٌل _ إفعال . ׄ  

 ":٣خطو " قٌْ ض٤ًٞذ جُلؼَ...........٣خطو جُ٘حؾف ُٞهطٚ  -7ٓ

 جائز ׄ        ممتنع ׄ       واجب ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6109    جُشجذوٝجُطأًذ  ٖٓ جألؾحذحش جمـو  ( ٓ٘-ٕٖ٘ٓ )ُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ ) 
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