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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 سٌدنا محمد 

 عربهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصالة والتسلٌم .أفصح الخلق لسانا وأ

 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،   وكد   

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

ىل أ ن    جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم. غري أ ين أ حة أ ن أ شري هنا ا 

حبل امتدريبات ، ويف سبيل ثلدمي   امفائدة املرجوة من هذا امؼمل من ثتحلق ما مل يلم امطامة

وشاء موكع مكرتوين وضؼت فيه هذه ا   املساػة نلطامة نلتب ند من حصة اال جاابت مقت اب 

وامتب ند من حصة ما يلدموهه  بات ػىل هفس امنسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىل حلها امتدري 

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

 مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.

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

 وػىل هللا كصد امسبيل

 أ محد درديري                                              
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  اٌؼجبط ثٓ األؽٕف                                             

 :   التعرٌف بالشاعر

ٕف ثٓ األعٛد اٌؾٕفٟ ُو١ٕزٗ أثٛ إِبَ اٌؼبشم١ٓ ٚدسرُٙ اٌؼبشك اٌؼف١ف اٌزٞ أضٕبٖ اٌشٛق ٌّؾجٛثزٗ ٘ٛ اٌؼجبط ثٓ األؽ 

ٔشؤ ٚرشػشع فٟ ثغذاد ٚػبػ ثٙب  ،ٚوبْ أٍ٘ٗ فٟ اٌجصشح ٚلززان  ،ٌٚذ فٟ ا١ٌّبِخ ثٕغذ ُٚٔغت إ١ٌٙب  ‘اٌفضً ِٓ ثٕٟ ؽ١ٕفخ 

أُ٘ أ٠بَ ؽ١برٗ فٟ ٔؼّخ ٚصشاء ظب٘ش ٌزٌه أصشف ػٓ اٌّذ٠ؼ ثؼىظ ِب وبْ ػ١ٍٗ شؼشاء رٌه اٌؼصش اٌز٠ٓ وبٔٛا ٠زغشْٚ 

ٚلذ شٙذ ٌٗ  ،َ ٚ٘ٛ فٟ طش٠مٗ ألداء ِٕبعه اٌؾظ  7ٓ8٘ـ اٌّٛافك ٠ٔ9ٕمبي أٔٗ رٛفٟ عٕخ  ،ُ ٠ٚزىغجْٛ ثٗ ثشؼش٘

 اٌجؾزشٞ ثؤٔٗ أغضي اٌشؼشاء ..

 تمهٌد :

فبٌجالد اٌشبعؼخ ٚاٌّزشا١ِخ ، اٌمص١ذح ٟ٘ ِٓ لصبئذ اٌغضي اٌؼف١ف ؽ١ش ٔشٜ ف١ٙب اٌّؾت ٠شىٛ ٌٛػخ اٌٜٙٛ ٌٚٛاػظ اٌفشاق 

ٚلصبسٜ ِب ٠غزط١غ فؼٍٗ ٘ٛ ثؼش اٌّشاع١ً إٌٝ د٠بس ، ً ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌؾج١جخ ، ٚاٌؼبشك ال ؽٛي ٌٗ ٚال لٛح األطشاف رفص

 اٌؾج١جخ ٚرص١ّذ األخجبس ػٕٙب ِٓ اٌمبد١ِٓ ِٓ د٠بس٘ب . 

 مناسبة النص

ص( إخفبء ٌؾم١مزٙب ؛ ٚعّب٘ب ثٙزا االعُ )فٛ،ػشمٙب ٌغّبٌٙب اٌغبؽش ٚلذ  ، فزبح اعّٙب )فٛص(اٌؼجبط ثٓ األؽٕف  أؽت       

 .ؽزٝ ال ٠صّشػ ثبعّٙب اٌؾم١مٟ 

 ٟ٘ اٌشٛق ٚاٌؾت ٚاإلػغبة ثبٌّؾجٛثخ.  لشاعر   :المسٌطرة على ا العاطفة

 

 النص

 أََزٌننننننننننننننننننَن نِسنننننننننننننننننن اِء العننننننننننننننننننالَمٌَن أَجٌبننننننننننننننننننً                                                                    -ٔ
  

 راِق َغرٌننننننننننننننننننِب                                                                                         ُدع نننننننننننننننننن اَء َمش نننننننننننننننننن وق  بِننننننننننننننننننالعِ   
 

 َكَتننننننننننننننن بُت ِكتنننننننننننننننابً منننننننننننننننا أُ نننننننننننننننٌُم ُحروَفنننننننننننننننُه                                                                 -ٕ
  

ِة ـِعنننننننننننننننننننوالً َو طنننننننننننننننننننوِل َنح ننننننننننننننننننن ٌبً                                                                                                      لِِشننننننننننننننننننند 
 

 أَُخننننننننننننننَط َوأَمحننننننننننننننو مننننننننننننننا َخَططننننننننننننننُت بَِعبننننننننننننننَرة                                                                  -ٖ
  

                                  َتِسننننننننننننننَح َعلننننننننننننننى القِْرطنننننننننننننناِ  َسننننننننننننننح  ُغننننننننننننننُروِب                         
 

 أٌَننننننننننا َفننننننننننوُز لَننننننننننو أَبَصننننننننننرتِنً مننننننننننا َعَرفنننننننننن تِنً                                                       -ٗ
  

 لِطننننننننننننننننننوِل ُشننننننننننننننننننجونً َبعننننننننننننننننننَدُكم َوُشننننننننننننننننننحوبً                                                          
 

 بً َفنننننننننن ِن أَُمننننننننننت                                                        َو أَنننننننننننِت ِمننننننننننَن الننننننننننُدنٌا َنصننننننننننٌ -٘
  

 َفلٌََتنننننننننننننننِك ِمنننننننننننننننن حنننننننننننننننوِر الِجنننننننننننننننناِن َنصنننننننننننننننٌبً                                                            
 

                َسننننننننننن أَحَفُظ منننننننننننا َ ننننننننننند كننننننننننناَن َبٌننننننننننننً َو َبٌنننننننننننَنُكم                                            -ٙ
  

 َوأَرعنننننننننننننننننناُكُم فننننننننننننننننننً َمشننننننننننننننننننَهدي َو َمغٌبننننننننننننننننننً                                                             
 

نننننننننننُك حننننننننننن الَ النننننننننننناُ  َبٌننننننننننننً َوَبٌنننننننننننَنُكم                                                     -7 ٌَ  َفنننننننننن ِن 
  

                                                              َفننننننننننننننن ِن  الَهنننننننننننننننو  َوالنننننننننننننننِود  َغٌنننننننننننننننُر َمشنننننننننننننننوِب       
 

                                                              بُِسنننننننننننننننننننكوبِ  َجنننننننننننننننننننَرت َعنننننننننننننننننننٌن   َجَمنننننننننننننننننننَدت َوال                                                          َبعننننننننننَدُكم َفننننننننننوزُ  ٌننننننننننا الواشننننننننننونَ  َضننننننننننِحكَ  َفننننننننننال -8
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                                                      َسنننننننننننننننن الَمُكم الِرٌننننننننننننننننا َ  أَلَسنننننننننننننننن َتهدي َوـِّنننننننننننننننننً -9
  

                                                                           بُِهبننننننننننننننننننننوبِ  َنحننننننننننننننننننننِوُكم ِمننننننننننننننننننننن أَ َبلَننننننننننننننننننننت ـِذا  
 

                                                    ٌ   نننننننننننننننن ُكمُ ـِلَ  الَسنننننننننننننننن المِ  َحمننننننننننننننننلَ  َف أَسنننننننننننننننن أَلُها -ٓٔ
  

ًَ  َفنننننننننننننننن ِن                                                                     َفننننننننننننننننأَجٌبً َبل نننننننننننننننن َغت ٌَومننننننننننننننننا   ِهنننننننننننننننن
 

                                                          ُكلَُهننننننننننننننم الُمِحبننننننننننننننونَ  ٌَشننننننننننننننكو ُ  الَبننننننننننننننٌنَ  أَر  -ٔٔ
  

ب َربَ  َفٌننننننننننننننننننننا                                                                      َحنننننننننننننننننننن بٌبِ  ُكننننننننننننننننننننل   دارَ  َ ننننننننننننننننننننر 
 

 

 -األفكار:

 (ٖ-ٔاألث١بد ) -ٔذاء ٚاشز١بقاٌفىشح األٌٚٝ :  -ٔ

 (ٙ-ٗاألث١بد ) - ٚفبء ثبٌؾت ؽزٝ اٌّٛد اٌفىشح اٌضب١ٔخ : -ٕ

 (7-8األث١بد ) -اٌٛشبح ٠فشلْٛ ث١ٓ األؽجبة:  اٌفىشح اٌضبٌضخ -ٖ

 (ٔٔ-9األث١بد ) -اٌش٠بػ سعٛي اٌشبػش إٌٝ ِؾجٛثزٗاٌفىشح اٌشاثؼخ :  -ٗ

 الشر  والتحلٌل

                                                                    أَجٌبنننننننننننننننننً العنننننننننننننننننالَمٌنَ  نِسننننننننننننننننن اءِ  أََزٌننننننننننننننننننَ  -ٔ
  

                                                                                          َغرٌنننننننننننننننننبِ  راقِ بِنننننننننننننننننالعِ  َمش ننننننننننننننننن وق   ُدع نننننننننننننننن اءَ  
 

 المفردات

:  دعاء -أعرضً × أجٌبً: لبً  –: الكون م العالَم  العالَمٌنَ  -: حرٌم م امرأة على غٌر اللفظ  نِساءِ  -: أجمل ، أحلى  َزٌنَ 

 متجاف  × متعلق ، متلهف :  َمشوق   -نداء ج أدعٌة 

 الشر 

ٌخاطب الشاعر حبٌبته التً تقٌم فً الحجاز واصفا  ـٌاها بأنها أجمل نساء الكون وٌطلب منها أن تلبً نداء عاشق مشتاق  -

 أتعبه الشوق وأضنا  الهجر ٌعٌش بعٌدا  عن محبوبته فً العراق غرٌبا  .  

ن ٌقٌم الشاعر ؟ و     بة ؟ وٌأ ن تقٌم الحٌب ه ؟: ٌأ  ما أثر ذلك عٌل

 . وٌقٌم الشاعر فً العراق غرٌبا  . -ج  : تقٌم الحبٌبة فً الحجاز 

 : جعله ٌسطر رسالة للحبٌبة ٌبثها فٌها أشوا ه ، وٌعبر فٌها عن آالمه وآماله . أثر ذلك علٌه -

 : ماذا طلب الشاعر من محبوبته فً البٌت األول  ؟    

لبٌت األول أن تلبً نداء عاشق مشتاق ٌعٌش بعٌدا  ٌحلم بلقائها ج  : طلب الشاعر من محبوبته فً ا 

   : من الغرٌب الذي ٌقصد  الشاعر ؟  

. ج  : ٌقصد الشاعر نفسه 
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 ألوان الجمال

(ٓأص٠ٓ ٔغبء اٌؼب١ٌّ): .)وٕب٠خ ػٓ ِٛصٛف ٟٚ٘ اٌّؾجٛثخ )فٛص 

ِٔغبِء اٌؼب١ٌّٓ( : أعٍٛة إٔشبئٟ طٍجٟ / ٔذاء ، غشض َٓ ٗ : اٌزؼظ١ُ ٚاٌّذػ ٚاالٌزّبط ، ٚاعزخذاَ أداح إٌذاء ٌٍمش٠ت )أََص٠

  .)أ( العزؾضبس صٛسح اٌؾج١جخ ٚث١بْ شذح اٌزؼٍك ِّٙب ثبػذد اٌّغبفبد ث١ّٕٙب 

: ػًٍ : اعزخذاَ اٌشبػش ألداح إٌذاء اٌّٙضح اٌزٟ رغزخذَ ٌٕذاء اٌمش٠ت ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ثؼذ اٌؾج١جخ ػٕٗ فٟٙ فٟ اٌؾغبص  ط

 اق .ٚ٘ٛ فٟ اٌؼش

 ثؼ١ذح ِىب١ٔبً فٟٙ فٟ اٌؾغبص ٚ٘ٛ فٟ اٌؼشاق ، ٌٚىٕٙب لش٠جخ ٚعذا١ٔبً فٟٙ رغىٓ  -ثبٌفؼً  -عـ : االعزخذاَ دل١ك ، فبٌؾج١جخ

 فٟ لٍجٗ ٚرالصَ ػمٍٗ فال رفبسلٗ )فٟٙ صٛسح ِؾفٛسح( .

. اٌزؼج١ش ثـ)ِٔغبِء اٌؼب١ٌّٓ( ٠ف١ذ اٌؼَّٛ ٚاٌشّٛي فٟٙ ع١ٍّخ اٌغ١ّالد 

(  ِٓٔغبءِ ص٠  )ٓوٕب٠خ ػٓ عّبٌٙب.اٌؼب١ٌّ  

.اٌؼب١ٌّٓ(: ِؼشفخ ٌٍؼَّٛ ٚاٌشّٛي( 

(دػبء ِشٛق ثبٌؼشاق غش٠ت) : ٕب٠خ ػٓ ٔفغٗ، ٚرٛؽٟ ثشذح اٌؾت ٚا١ٌٙبَ.و  

 . َِشٍٛق( : أعٍٛة إٔشبئٟ طٍجٟ / أِش ، غشضٗ : االعزؼطبف ٚاٌزّٕٟ ٚاالٌزّبط  )أَع١جٟ ُدػبَء 

  َُِشٍٛق( : اٌزؼج١ش ثـ)د َِشٍٛق( ٠ٛؽٟ ثشذح اٌزؼٍك ٚاالفززبْ  .ػبء( ٠ٛؽٟ ثبٌزٛعً ٚاٌشعبء اٌشذ٠ذ )ُدػبَء  ٚاٌزؼج١ش  ثـ)

 ثبٌؾج١جخ .

" ثـ"غش٠ت" ٌٍذالٌخ ػٍٝ اعزّبع آالَ اٌشٛق ٚاٌغشثخ ػ١ٍٗ. َِشٛقٍ  ٚصف " 

  : )َِشٍٛق  . وٕب٠خ ػٓ شذح اٌؾت)ُدػبَء 

َِشٍٛق( أَ )ٔذاء ِؾت( ؟  ٌّٚبراط:  ؟           أ٠ّٙب أدق: )ُدػبَء 

  :ٚرٌه أْ اٌشٛق أػٍٝ دسعخ ِٓ اٌؾت ألْ ف١ٗ رٍٙف ػٍٝ  ،ألٔٙب رج١ٓ ِذٜ شذح اٌؾت ٚاٌزؼٍك ثٙب ،دػبء ِشٛقعـ

 .اٌّؾجٛثخ

 َٟغش٠ِت( : ِؾغٓ ثذ٠ؼٟ / رصش٠غ ٠ؼطٟ عشعبً ِٛع١م١بً ِؾججبً ٌألرْ . -)أَع١ج 

( ِؾغٓ ثذ٠ؼٟ / -دػبء : )ٟ٠ٛضؼ اٌّؼٕٝ ٠ٚؤوذٖ طجبقأَع١ج . 

                                                                 ُحروَفننننننننننننننهُ  أُ ننننننننننننننٌمُ  مننننننننننننننا ِكتننننننننننننننابً َكَتنننننننننننننن بتُ  -ٕ
  

ةِ                                                                                                      َنح نننننننننننننننننن ٌبً طننننننننننننننننننولِ  وَ  ـِعننننننننننننننننننوالً لِِشنننننننننننننننننند 
 

 المفردات

× : بكائً الشدٌد ، صٌاحً  َنحٌبً -: بكائً وصٌاحً  ـِعوالً -أعدل وأوضح  ، : أي أْسطر ، أكتب أُ ٌمُ  -: رسالتً  بًِكتا 

 .ضحكً ، صمتً

 الشر 

فٌقول : كتبت لك كتابً )رسالتً( و لم أستطع أن أجعل الحروف  -وهو بعٌد عن محبوبته  -ٌصف الشاعر اضطرابه  -

 .ب الذٌن ٌؤثران على ٌدي فترتجف )ترتعش( أثناء الكتابةواضحة لشدة البكاء والنحٌ



  

 

النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  رب٠ٍٛط 6

 رشَ صبْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ألوان الجمال 

 ٠ؼطٟ عشعبً ِٛع١م١بً ِؾججبً ٌألرْ .. ِوزبثٟ(: عٕبط ٔبلص –)َوزَجُذ 

    ُؽشٚفَٗ( : اعزؼبسح ِى١ٕخ ، ؽ١ش صٛس اٌشبػش اٌؾشٚف ثجٕبء ال ٠غزط١غ أْ ٠م١ّٗ ٠ٚج١ٕٗ ، ٚعش عّبي اٌصٛسح ُُ ب أُل١ َِ (

 .١ُ : اٌزغغ

    ُٗؽشٚفَٗ( : اعزخذاَ )ِب( ٠ف١ذ اعزّشاس إٌفٟ أٞ ٔفٟ اعزطبػزٗ وزبثخ اٌشعبٌخ ؛ ٌغضاسح دِٛػ ُُ ب أُل١ َِ ( 

    : )َُٗؽشٚف ُُ ب أُل١ َِ  وٕب٠خ ػٓ شذح اٌّؼبٔخ ٚاألٌُ)

  . ُؽشٚفَٗ( : ِغبص ِشعً ػٓ اٌىالَ ، ػاللزٗ : اٌغضئ١خ ، ٚ عشعّبي اٌّغبص : اٌذلخ ٚاإل٠غبص( 

ؽشٚفٗ( : ِشاػبح ٔظ١ش رض١ش اٌز٘ٓ ٚرغزة االٔزجبٖ. –ثٟ ب)وز 

  ٗطِٛي َٔؾ١جٟ( : وٕب٠خ ػٓ شذح اٌؾضْ ٚاألعٝ ، ٚعش عّبي اٌىٕب٠خ : اإلر١بْ ثبٌّؼٕٝ ِصؾٛثبً ثبٌذ١ًٌ ػ١ٍ َٚ ِح إِػٛاٌٟ  )ٌِِشذَّ

 فٟ إ٠غبص ٚرغغ١ُ ، ٚاٌؼجبسح رؼ١ًٍ ٌّب لجٍٙب. 

 طِٛي َٔؾ َٚ ِح إِػٛاٌٟ   ١جٟ( : رؼ١ًٍ ٌّب لجٍٙب. )ٌِِشذَّ

 إطٕبة ثبٌزشادف ؛ ٌٍزؤو١ذ ػٍٝ شذح ِؼبٔبرٗ فٟ اٌجؼذ ػٓ اٌؾج١جخ . : (َٔؾ١جٟ –إِػٛاٌٟ  )

 . اٌج١ذ وٍٗ( : أعٍٛثٗ خجشٞ ، ٚغشضٗ : إظٙبس لٛح اٌؼبطفخ ٚرّغىٗ ثبٌؾج١جخ( 

                                                                 بَِعبنننننننننننننَرة   َخَططنننننننننننننتُ  منننننننننننننا َوأَمحنننننننننننننو أَُخنننننننننننننطَ  -ٖ
  

                                                         ُغنننننننننننننُروبِ  َسنننننننننننننح   القِْرطنننننننننننننا ِ  َعلنننننننننننننى َتِسنننننننننننننحَ  
 

 المفردات

ج الصحٌفة ، الور ة :  القُرطا ِ  - تنهمر:  َتُسحَ  - دمعة ج عبرات:  بَِعبَرة   - أثبت× أزٌل :  أَمحو - أكتب:   أَُخطَ  -

 . َغْرب ، وهو : دلو الماء الكبٌر : م ُغروبِ  - القراطٌ 

 الشر 

ٌقول : فأنا أكتب لِك الرسالة التً أبثك فٌها أشوا ً ، وسرعان ما تمحً كلماتها بسبب دموعً التً تنهمر  بغزارة على  -

 القرطا  )الورق( كأنها الماء الذي ٌسٌل من الغروب )الدلو(.

 ٌكتبه فً محبوبته .  : علل : ٌمحو الشاعر ما  

 . ج  : ألن دموعه الغزٌرة تمحو وتزٌل كل ما ٌكتبه من رسائل 

 ألوان الجمال

 أَِؾٛ( : ِؾغٓ ثذ٠ؼٟ / طجبق ٠جشص اٌّؼٕٝ ٠ٚٛضؾٗ ٠ٚم٠ٛٗ ثبٌزضبد .    -)أَُخظ 

 : )  ٟ وزبثٗ )سعبٌزٗ( .، ؽ١ش صٛس اٌؼجشح ثّّؾبح رّؾٛ ِب خطٗ ف اعزؼبسح ِى١ٕخ)أَُخظ ٚأَِؾٛ ثَِؼجَشٍح رَُغؼُّ

 ثَِؼجَشٍح رَُغؼُّ َػٍٝ اٌمُشطبِط َعؼَّ ُغشِٚة( : رشج١ٗ ، ؽ١ش شجٗ ػجشرٗ )دِؼزٗ( ٟٚ٘ رّٕٙش ِٓ ػ١ٕٗ ثغضاسح ػٍٝ اٌمشطبط(

 )اٌٛسق( ثبٌّبء اٌزٞ ٠غ١ً ِٓ اٌغشٚة )اٌذٌٛ( ؛ ١ٌٛؽٟ ثىضشح دِٛع اٌؾضْ ػٍٝ اٌؾج١جخ اٌجؼ١ذح ِىب١ٔبً اٌمش٠جخ لٍج١بً.

َشٍح رَُغؼُّ َػٍٝ اٌمُشطبِط َعؼَّ ُغشِٚة( : أعٍٛة لصش ثزمذ٠ُ اٌغبس ٚاٌّغشٚس )َػٍٝ اٌمُشطبط( ٠ف١ذ اٌزؤو١ذ ٚاٌزخص١ص )ثَِؼج. 

   )رٛو١ذ ثبٌّفؼٛي اٌّطٍك :)عؼ اٌغشٚة. 



  

 

النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  رب٠ٍٛط 7

 رشَ صبْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ( :  -أَِؾٛ -)أَُخظ  اعزخذاَ اٌّضبسع ٌٍزغذد ٚاالعزّشاس.رَُغؼُّ

 ع١م١بً ِؾججبً ٌألرْ ..٠ؼطٟ عشعبً ِٛ عؼ( : عٕبط ٔبلص –)رغؼ 

  : )ٍٗوٕب٠خ ػٓ وضشح اٌذِٛع ٚغضاسرٙب)اٌج١ذ و . 

                                                       َعَرفنننننننننن تِنً مننننننننننا أَبَصننننننننننرتِنً لَننننننننننو َفننننننننننوزُ  أٌَننننننننننا -ٗ
  

                                                         َوُشنننننننننننننننننحوبً َبعنننننننننننننننننَدُكم ُشنننننننننننننننننجونً لِطنننننننننننننننننولِ  
 

 المفردات

ٌّر لونً ، :  ُشحوبً - أفراحً× أحزانً ، همومً  : ُشجونً -رأٌتنً ، شاهدتنً :   أَبَصرتِنً - اسم حبٌبته:  َفوزُ  - تغ

 . نضارتً ، توردي ،  وتً× ضعفً :  والمراد صفرة لون وجهً ،

 الشر 

ً لما آل ـلٌه )صار( حالً من كثرة هموم وأحزان و ٌنادي الشاعر محبوبته " فوز" و ٌقول لها لو أنك رأٌتنً لما عرفتن -

 أصابتنً بعد فرا ِك و شحوب للونً صار مالزما  لً .

 : علل : ٌقال أن اسم فوز ٌل  هو االسم الحقٌقً  لمحبوبته .  

 :  حقٌقنة أمرهنا : اتخذ الشاعر هذا االسم  ناعا  ٌخفً به حقٌقة المرأة التً أحبها حتى ال ٌعلم النا  باسمها أو  السببج

؛ ألنهننا امننرأة كانننت ذات مكانننة عظٌمننة ، فلقنند أثبتننت الباحثننة العرا ٌننة د . عاتقننة الخزرجننً بننالبراهٌن واألدلننة والنصننوص 

الشعرٌة أنها )علٌة بنت المهدي أخت الخلٌفة هارون الرشٌد( وهذ  الحقٌقة هً التنً حالنت بنٌن العبنا  والتصنرٌح باسنمها 

  .ـلٌها بالتلمٌح ال التصرٌح  فً شعر  واالكتفاء باإلشارة

 : بَم تفسر عدم معرفة فوز للشاعر ؟  

 . ج  : ألن بعدها عنه جعله ٌعانً فأصبح حزٌنا  مهموما  دب فٌه الضعف وتغٌر لونه وأصابه اإلعٌاء والنحول والهزال 

 ألوان الجمال

ٚاعزخذاَ أداح إٌذاء ٌٍجؼ١ذ )أ٠ب( دل١ك ٚسائغ فٟ  )أ٠َب فَُٛص( : أعٍٛة إٔشبئٟ طٍجٟ / ٔذاء ، غشضٗ : اٌزٛدد ٚاالعزؼطبف ،

( ٚاألًِ ٠ؼّش لٍجٗ فٟ أْ رٍجٟ إٌذاء أصجؼ األًِ  َٓ َٓ ِٔغبِء اٌؼب١ٌَّ ِٛضؼٗ ٕ٘ب فجؼذ أْ وبْ ٠ٕبد٠ٙب فٟ اٌج١ذ األٚي ثـ )أََص٠

ىبْ ٚاٌّىبٔخ . فجؼذ اٌّىبْ ألٔٙب فٟ ٚا١ٌؤط ٠زٕبصػبٔٗ فٟ اٌٍمبء فبعزخذَ أداح إٌذاء ٌٍجؼ١ذ )أ٠ب( ؛ ١ٌذي ػٍٝ ثؼذ٘ب فٟ اٌّ

  .اٌؾغبص ٚ٘ٛ فٟ اٌؼشاق ، ٚثؼذ اٌّىبٔخ فٟٙ فٟ ِٕضٌخ عب١ِخ عبِمخ )ػب١ٌخ( فٟ لٍجٗ اٌؼبشك

 ٕٝأَثَصشرِٕٟ ِب َػَشفزِٕٟ( : وٕب٠خ ػٓ عٛء ؽبٌٗ ِٚؼبٔبرٗ ٚضؼفٗ فٟ اٌجؼذ ػٕٙب ، ٚعش عّبي اٌىٕب٠خ : اإلر١بْ ثبٌّؼ ٌَٛ(

 ١ٍٗ فٟ إ٠غبص ٚرغغ١ُ  . ِصؾٛثبً ثبٌذ١ًٌ ػ

 أَثَصشرِٕٟ ِب َػَشفزِٕٟ( : أعٍٛة ششط ف١ٗ رؤو١ذ ػٍٝ شذح ِؼبٔبرٗ فٟ اٌجؼذ ػٕٙب ٚعٛء ؽبٌزٗ ، ٚاٌزؼج١ش ثـ )ِب ٌَٛ(

 َػَشفزِٕٟ( ٔز١غخ ٌّب لجٍٗ .

.ُشؾٛثٟ( : وٕب٠خ ػٓ أصش اٌجؼذ ػٍٝ اٌشبػش َٚ  )ٌِطِٛي ُشغٟٛٔ ثَؼَذُوُ 

ُُشؾٛثٟ( : رؼ١ًٍ ٌغٍٙٙب ثٗ  )ٌِطِٛي ُشغٟٛٔ ثَؼَذُو َٚ.  

 ُثَؼَذُوُ( إطٕبة ثبالػزشاض ٌٍزٛض١ؼ ٚاالؽزشاط أٞ ثؼذ فشالى( 
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 واتس 

 . ُشؾٛثٟ( : اٌؼطف أفبد رؼذد ٚرٕٛع أشىبي ِؼبٔبرٗ فٟ ثؼذٖ ػٓ اٌؾج١جخ َٚ  )ٌِطِٛي ُشغٟٛٔ ثَؼَذُوُ 

( ُٟٔٛشؾٛثٟ –ُشغ  عٕبط ٔبلص. : (َٚ

                                                         أَُمنننننننننت  ِنَفننننننننن َنصنننننننننٌبً النننننننننُدنٌا ِمننننننننننَ  أَننننننننننتِ  وَ  -٘
  

                                                           َنصننننننننننننننٌبً الِجنننننننننننننننانِ  حننننننننننننننورِ  ِمننننننننننننننن َفلٌََتننننننننننننننكِ  
 

 المفردات

 سمتً ،  دري ج أنصبة ، أنصباء ،  حظً ،:  َنصٌبً - دنو مادتها: األدنى ج الدنا ،  مذكرهاالحٌاة ، العالم ، :  الُدنٌا -

 . النعٌم ، الفردو  م الجنة:  الِجنانِ  - : العذراء الجمٌلة شدٌدة البٌاض وهًم حوراء ، :  حورِ  - ُنُصب

 الشر 

ثم ٌخبر الشاعر حبٌبته بأنِك نصٌبً فً هذ  الدنٌا من النساء وأتمنى أن تكونً من نصٌبً و سمتً فً اآلخرة فتكونً   -

 ً دار الخلد .زوجتً ف

 : ما األمنٌة التً ٌتمناها الشاعر  ؟   

  ٌتمنى أن تكون حبٌبته له فً هذ  الدنٌا ، وفً اآلخرة من حور الجنة وزوجته .   -ج 

 ألوان الجمال

. اٌُذ١ٔب َٔص١جٟ( : وٕب٠خ ػٓ رّغىٗ ٚشذح رؼٍمٗ ثبٌؾج١جخ َٓ ِِ أَِٔذ  َٚ ( 

اٌُذ١ٔب َٔص١جٟ( : أعٍٛث َٓ ِِ أَِٔذ  َٚ َٓ اٌُذ١ٔب( ػٍٝ اٌخجش )َٔص١جٟ( ٠ف١ذ اٌزخص١ص  ،لصش ١ٓ) ِِ ِشح ثزمذ٠ُ اٌغبس ٚاٌّغشٚس )

 ٚاٌزٛو١ذ ، ِٚشح ثزؼش٠ف اٌطشف١ٓ اٌّجزذأ )أَِٔذ( ٚاٌخجش )َٔص١جٟ( ؛ ٌزؤو١ذ شذح رّغىٗ ثبٌؾج١جخ اٌزٟ ٠ؼشمٙب ١ٙ٠ُٚ ثٙب.

 طجبق ٠جشص اٌّؼٕٝ ٠ٚٛضؾٗ ٠ٚم٠ٛٗ ثبٌزضبد . أِذ( :  –)اٌذ١ٔب 

( ٌٌٗٛأعٍٛة إٔشبئٟ طٍجٟ ثص١غخ اٌزّٕٟ ٌزّٕٟ اٌّغزؾ١ً ٠ٚذي ػٍٝ شذح اٌؼشك ٚا : )َٟٔص١ج ِْ ٓ ؽِٛس اٌِغٕب ِِ ف١ٍََزَِه 

 ثبٌؾج١جخ .

 َٔص١جٟ( : رشج١ٗ ٌؾج١جزٗ ثؾٛس اٌغٕبْ ؛ ٌزٛض١ؼ ٚإظٙبس لٛح اٌؼبطفخ ٚشذح اٌؾت ٚث١بْ ٌغّبٌٙب ِْ ٓ ؽِٛس اٌِغٕب ِِ )ف١ٍََزَِه 

 اٌّجٙش .

 َ( ػٍٝ اٌخجش )َٔص١جٟ( ٠ف١ذ )ف١ٍََز ِْ َٓ ؽِٛس اٌِغٕب ِِ ِْ َٔص١جٟ( : أعٍٛة لصش ثزمذ٠ُ اٌغبس ٚاٌّغشٚس ) ٓ ؽِٛس اٌِغٕب ِِ ِه 

 اٌزخص١ص ٚاٌزٛو١ذ.  

 . َٗٔص١جٟ .. َٔص١جٟ( : رىشاس ٔص١جٟ ، ٚاإلضبفخ إٌٝ ٠بء اٌّزىٍُ ؛ ٌٍزؤو١ذ ػٍٝ رّغىٗ ٚرؼٍمٗ اٌشذ٠ذ ثّؾجٛثز( 

  : )ٍٗخ ػٓ شذح رؼٍمٗ ثّؾجٛثزٗوٕب٠)اٌج١ذ و . 

                                                           َبٌننننننننننَنُكم وَ  َبٌنننننننننننً كننننننننننانَ  َ نننننننننند مننننننننننا َسنننننننننن أَحَفظُ  -ٙ
  

                                                            َمغٌبنننننننننننننننننً وَ  َمشنننننننننننننننننَهدي فنننننننننننننننننً َوأَرعننننننننننننننننناُكمُ  
 

 المفردات :

ٌّع× ، سأحمً سأصون :  َسأَحَفظُ  -   َمغٌبً × أي حضوري:  َمشَهدي - أهملكم× أصونكم ، أحفظكم :  أَرعاُكمُ  - سأض

 الشر 

 وفٌا  لِك وسأحافظ علٌه وأرعا  فً غٌابك كما فً حضورك. -عهد الوفاء والحب واإلخالص  -لذلك سأظل على العهد  -
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 : ما العهد الذي سٌصونه ؟    

  الوفاء واإلخالص للحبٌبة مهما فر ت بٌنهما المسافات وباعدت بٌنهما األمكنة ؛ فحبها  العهد الذي سٌصونه : عهد -ج

  محفور فً القلب .

 ألوان الجمال

 ث١ََُٕىُ( : اعزؼبسح ِى١ٕخ ، رصٛس ِب وبْ ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌؾج١جخ ثؤش١بء ِبد٠خ رؾفع ٚرصبْ ، ٚعش َٚ َْ ث١َٕٟ  )َعؤَؽفَعُ ِب لَذ وب

 ٚرٛؽٟ اٌصٛسح ثئخالصٗ اٌشذ٠ذ ٌٍؾج١جخ .عّبي اٌصٛسح : اٌزغغ١ُ ، 

 : ث١ََُٕىُ( : وٕب٠خ ػٓ ٚفبئٗ ٚإخالصٗ ٌٍؾج١جخ ِّٙب ثبػذد ث١ّٕٙب اٌّغبفبد ، ٚعش عّبي اٌىٕب٠خ َٚ َْ ث١َٕٟ  )َعؤَؽفَعُ ِب لَذ وب

ٌشّٛي ٌىً ِب وبْ اإلر١بْ ثبٌّؼٕٝ ِصؾٛثبً ثبٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ فٟ إ٠غبص ٚرغغ١ُ ، ٚاعزخذاَ اعُ اٌّٛصٛي )ِب( ٠ف١ذ اٌؼَّٛ ٚا

ث١ََُٕىُ( ِؾغٓ ثذ٠ؼٟ / طجبق ٠جشص اٌّؼٕٝ ٠ٚٛضؾٗ ٠ٚم٠ٛٗ ثبٌزضبد . َٚ  ث١ّٕٙب ِٓ ػٙٛد اٌّؾجخ ٚاٌٛد ، )ث١َٕٟ 

 َث١ََُٕىُ( : اعزخذا َٚ َْ ث١َٕٟ   عُ اٌّٛصٛي )ِب( ٠ف١ذ اٌؼَّٛ ٚاٌشّٛي ٌىً ِب وبْ ث١ّٕٙب ِٓ ػٙٛد اٌّؾجخ ٚاٌٛد اال) ِب لَذ وب

 َٕث١َ َٚ  ُىُ( ِؾغٓ ثذ٠ؼٟ / طجبق ٠جشص اٌّؼٕٝ ٠ٚٛضؾٗ ٠ٚم٠ٛٗ ثبٌزضبد .)ث١َٕٟ 

.غ١جٟ(: وٕب٠خ ػٓ ا٘زّبِٗ اٌّغزّش ثٙب فٟ وً األٚلبد َِ َٚ َٙذٞ  َِش ُُ فٟ  أَسػبُو َٚ ( 

 غ١جٟ( : اعزخذاَ وبف اٌخطبة ؛ العزؾضبس صٛسح اٌؾج١جخ ٚوؤٔٙب ِبصٍخ أِب ػ١ٕ١ٗ ؛ ١ٌشؼش٘ب َِ َٚ َٙذٞ  َِش ُُ فٟ  أَسػبُو َٚ (

 .زّبِٗ اٌزٞ ال ٠ٕزٟٙ ثب٘

( عؤؽفع-  ) ُُ  اعزخذاَ اٌفؼً اٌّضبسع  ٠ف١ذ رغذد ٚاعزّشاس رٍه اٌشػب٠خ ثال أمطبع فٟ ؽضٛس٘ب ٚغ١بثٙب. :أَسػبُو

 إطٕبة ثبٌزشادف ٌٍزؤو١ذ ػٍٝ إخالصٗ . أسػبوُ(:  -)عؤؽفع 

 َٞٙذ ش َِ غ١جٟ( : ِؾغٓ ثذ٠ؼٟ / طجبق ٠جشص اٌّؼٕٝ ٠ٚٛضؾٗ ٠ٚم٠ٛٗ ثبٌزض -)  .بد .َِ

ننننننننننكُ  َفنننننننننن ِن -7                                                      َوَبٌننننننننننَنُكم َبٌنننننننننننً النننننننننننا ُ  حنننننننننن الَ  ٌَ
  

                                                                  َمشننننننننننننننوبِ  َغٌننننننننننننننرُ  َوالننننننننننننننِود   الَهننننننننننننننو  َفنننننننننننننن ِن   
 

 المفردات 

× أي معكر :  َمشوبِ  -الجفاء ×  الحب:  الِود   - الكر  ، البغض× الحب ج األهواء :  الَهو  - منع ، فصل ، حجز:  حال  -

 . نقً ، صاف  

 الشر 

 وـن كان النا  )الر باء( حالوا وفر وا بٌننا وبٌن لقائنا ف ن هواك فً  لبً محفور وحبً لك صاف  ال تشوبه شائبة  -

 ألوان الجمال

 َٕث١َ َٚ ٕ٘ب رف١ذ اٌشه فٟ أْ ٠ؾٛي إٌبط فٟ اعزّشاس  ".إْ،" ُىُ( : أعٍٛة ششط ٌٍزمش٠ش ٚاٌزٛو١ذ)فَئِْ ٠َُه ؽبَي إٌبُط ث١َٕٟ 

  .ؽجٗ ٌّؾجٛثزٗ

( فئْ اٌٜٙٛ ٚاٌٛد غ١ش ِشٛة) .ٔز١غخ ِزشرجخ ػٍٝ اٌششط : 

: )َِشِٛة ِٛدَّ َغ١ُش  اٌ َٚ  َٜٛٙ َّْ اٌ ِ عّبٌٙب : اٌزٛض١ؼ اٌٜٙٛ ٚاٌٛد عبئالً ال رشٛثٗ شبئجخ ، ٚعش  ،صٛساعزؼبسح ِى١ٕخ  )فَئ

ث١ََُٕىُ(. َٚ  ٚاٌزغغ١ُ ، ٚرٛؽٟ ثطٙبسح ٘زا اٌؾت ػٍٝ عٍّخاٌششط )فَئِْ ٠َُه ؽبَي إٌبُط ث١َٕٟ 

( ٌٜٛٙاٌٛد –ا).ٕٝإطٕبة ثبٌزشادف ٌزٛو١ذ اٌّؼ   : 



  

 

النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  رب٠ٍٛط 10

 رشَ صبْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

                                                        َبعننننننننننَدُكم َفنننننننننوزُ  ٌنننننننننا الواشننننننننننونَ  َضنننننننننِحكَ  َفنننننننننال -8
  

                                                              بُِسنننننننننننننننننكوبِ  َجنننننننننننننننننَرت َعنننننننننننننننننٌن   َجَمنننننننننننننننننَدت َوال 
 

 المفردات :

 . بانصباب:  بُِسكوبِ  - تو فت عن البكاءتحجرت وٌقصد :  َجَمَدت َعٌن   - النمامون ، الكذابون م الواشً:  الواشونَ  -

 الشر 

لذٌن فر وا بٌنهما  ائال  : فلٌحزن هللا الواشٌن الذٌن فر وا بٌننا كما أحزنونً ، و لٌجعل ثم ٌدعو الشاعر على الواشٌن ا  -

 دموعهم باألحزان تجري دون تو ف كما أجروا دموعً حزنا  على فرا ك . 

 : ما أثر الواشٌن فً العال ة بٌن الشاعر ومحبوبته فوز ؟   

: ومحبوبته .الواشون حاولوا التفرٌق واإلٌقاع بٌن الشاعر ج 

 ألوان الجمال

 . أعٍٛة خجشٞ ٌفظبً إٔشبئٟ ِؼٕٝ غشضٗ : اٌذػبء : ) َْ  )فال َضِؾَه اٌٛاشٛ

  . ٌُٙ ًِؼشفخ ٌٍزؾم١ش فٙٛ ٠ؼشفُٙ ٚال ٠ش٠ذ روش أعّبئُٙ رؾم١شا : ) َْ  )اٌٛاشٛ

 : ٗفٛص( ٌٍزؤو١ذ ػٍٝ شذح اٌزؼٍك ٚإظٙبس اٌؾت ، ٚرىشاس إٌذاء ػٍ اٌزٛدد)٠ب فَُٛص( : أعٍٛة إٔشبئٟ طٍجٟ / ٔذاء ، غشض( ٝ

 ٚاالفززبْ ثبٌّؾجٛثخ ٚاٌزٍزر ثزوش ؽشٚف اعّٙب ػٍٝ ٌغبٔٗ. 

 : )اطٕبة ثبالػزشاض ٌٍزٕج١ٗ.)٠ب فَُٛص 

 . َعَشد ثُِغىِٛة( : أعٍٛة خجشٞ ٌفظبً إٔشبئٟ ِؼٕٝ غشضٗ : اٌذػبء ٌٓ َذد َػ١ َّ ال َع َٚ ( 

(ٓػ١).ٔىشح ٌٍؼَّٛ ٚاٌشّٛي : 

 َذد َّ  د( : ِؾغٓ ثذ٠ؼٟ / طجبق ٠جشص اٌّؼٕٝ ٠ٚٛضؾٗ ٠ٚم٠ٛٗ ثبٌزضبد .َعشَ  -)َع

 إٌفٟ ثال فٟ اٌج١ذ: رىشاس إٌفٟ إلظٙبس ِذٜ غضجٗ ػٍٝ اٌٛاش١ٓ اٌز٠ٓ ٠ٛلؼْٛ ث١ّٕٙب.رىشاس 

 وٕب٠خ ػٓ شذح غضت اٌشبػش ػٍٝ اٌٛاش١ٓ اٌز٠ٓ أٚلؼٛا ث١ٕٗ ٚث١ٓ ِؾجٛثزٗ. :وٍٗاٌج١ذ 

 ؼذوُ"  ٌزؼظ١ُ اٌّؾجٛثخ.اعزخذَ اٌشبػش ض١ّش اٌغّغ "ث 

 د    ق    ن

.اعزخذاَ وٍّخ )عّذد ػ١ٓ(  ثّؼٕٝ اٌفشػ ٚاٌشاؽخ ػٍٝ عج١ً اٌىٕب٠خ اعزخذاَ خبطئ 

ألْ عّٛد اٌؼ١ٓ فٟ االعزؼّبي اٌٍغٛٞ ٠مصذ ثٗ ثخٍٙب ثبٌذِغ فٟ اٌٛلذ اٌزٞ ٠شاد ِٕٗ ف١ٗ اٌجىبء، ٌٚزٌه ال ٠صٍؼ أْ ٠ىْٛ 

 وٕب٠خ ػٓ اٌفشؽخ.

                                                      َسننننننننننننننن الَمُكم الِرٌنننننننننننننننا َ  سننننننننننننننن َتهديأَلَ  َوـِّننننننننننننننننً -9
  

                                                                           بُِهبننننننننننننننننننوبِ  َنحننننننننننننننننننِوُكم ِمننننننننننننننننننن أَ َبلَننننننننننننننننننت ـِذا 
 

 المفردات 

ٌُهَد  ـلٌه:  أَلَسَتهدي -  .سكون ×  : اندفاع والمرادهائجة ، ثائرة ، :  بُِهبوبِ  - أدبرت ، ابتعدت× أتت :  أ بلت - طلب أن 
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 الشر 

 وأنً ألسأل الرٌح التً تجًء من ناحٌتك ـن كانت تحمل سالمك الُمهد  لً . -

 ألوان الجمال

ٌُٝىُ( : اعزؼبسح ِى١ٕخ ، ؽ١ش صٛس اٌشبػش اٌش٠بػ ثئٔغبْ ٠ؾًّ اٌغالَ إ َِ ( )اٌش٠بػٚخص  آخش  )أَعزَٙذٞ اٌِش٠بَػ َعال

 خجبس اٌّؾج١ٓ ػٕذ شؼشاء اٌغضي ، ٚعش عّبي اٌصٛسح : اٌزشخ١ص .ٔمً أٚع١ٍخ  ألٔٙب

. )َُىُ( : أعٍٛة ِؤوذ ثـ)إْ( ٚ)اٌال َِ  )فئٟٔ ألعزٙذٞ اٌِش٠بَػ َعال

 .ـِذا أَ َبلَت ِمن َنحِوُكم بُِهبوِب (: ـٌجاز بحذف جواب الشرط المدلول علٌه فً الشطر األول( 

 .اعزخذَ اٌشبػش ض١ّش اٌغّغ "عالِىُ" ٔؾٛوُ" ٌزؼظ١ُ اٌّؾجٛثخ 

                                                    ـِلٌَ   ننننننننننننننن ُكمُ  الَسننننننننننننننن المِ  َحمنننننننننننننننلَ  َف أَسننننننننننننننن أَلُها -ٓٔ
  

ًَ  َفننننننننننننننن ِن                                                                    َفنننننننننننننننأَجٌبً َبل ننننننننننننننن َغت ٌَومنننننننننننننننا   ِهننننننننننننننن
 

 المفردات :

 .ردي:  أجٌبً - وّصلت:  َبل َغت -

 الشر 

 وأطلب من الرٌا  أن تحمل سالمً العطر ـلٌك ف ذا أوصلتُه لِك فردٌه معها . -

 ألوان الجمال

ٌٝاعزؼبسح ِى١ٕخ ، ؽ١ش صٛس اٌشبػش اٌش٠بػ ثئٔغبْ ٠ُغؤي فٟ ؽًّ اٌغالَ إ : ) ُُ َِ إ١ٌَُِى ًَ اٌَغال آخش ، ٚعش  ) فَؤَعؤٌَُٙب َؽّ

ٚصٛس اٌغالَ ش١ئبً ِبد٠بً ٠ؾًّ ، ٚعش عّبٌٙب اٌزغغ١ُ ، ٚرٛؽٟ اٌصٛسح ثّذٜ رؼٍمٗ ٚافززبٔٗ  أعّبي اٌصٛسح : اٌزشخ١ص ،

 ثبٌؾج١جخ .

 : )اٌفبء ٌٍزشر١ت ٚاٌزؼم١ت) فَؤَعؤٌَُٙب . 

٠َِٛبً ثٍَََّغذ فَؤَع١جٟ( : اعزؼبسح ِى١ٕخ ، ؽ١ش صٛس اٌشبػش اٌش٠بػ ث َٟ ِ٘  اٌزشخ١ص  ٙبئٔغبْ ٠جٍغ اٌغالَ ، ٚعش عّبٌ)فَئِْ 

(٠ِٛب): .ٔىشح ٌٍؼَّٛ ٚاٌشّٛي 

 : )ٟٔز١غخ ٌّب لجٍٗ)فَؤَع١ج 

. فَؤَع١جٟ( : أعٍٛة إٔشبئٟ طٍجٟ / أِش ، غشضٗ : االعزؼطبف ٚاٌزّٕٟ ٚاالٌزّبط( 

 أع١جٟ( : ِؾغٓ ثذ٠ؼٟ / طجبق ٠جشص اٌّؼٕٝ ٠ٚٛضؾٗ ٠ٚم٠ٛٗ ثبٌزضبد .     -)ثٍغذ 

 زخذَ اٌشبػش ض١ّش اٌغّغ "إ١ٌىُ"  ٌزؼظ١ُ اٌّؾجٛثخ.اع 

                                                          ُكلَُهنننننننننننننم الُمِحبنننننننننننننونَ  ٌَشنننننننننننننكو ُ  الَبنننننننننننننٌنَ  أَر  -ٔٔ
  

ب َربَ  َفٌنننننننننننننننننننا                                                                     َحننننننننننننننننننن بٌبِ  ُكنننننننننننننننننننل   دارَ  َ نننننننننننننننننننر 
 

 المفردات :

ب - ٌتوجع منه:  ٌَشكو ُ   - الوصال× الفراق ، الهجر :  الَبٌنَ  - منزل ، سكن ج دٌار ، :  دارَ  - أبعد× القرب : الدنو :  َ ر 

 .دور
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 الشر 

 ثم ٌختم الشاعر بحكمة ٌقر فٌها بأن الفراق والهجر شأن المحبٌن فكلهم ٌعانون منه .. لذلك ٌدعو لهم بالقرب من دٌار  -

 األحبة ولقائهم ، وأن ٌجمع هللا شملهم .

 ألوان الجمال

 : ( : اعزؼبسح ِى١ٕخ ، عغّذ اٌج١ٓ )اٌفشاق( ش١ئبً ِبد٠بً ٠ُشٜ ٠ٚؾظ ، ٚعش عّبٌٙبُُٙ َْ ُوٍُّ ِؾجٛ ُّ َٓ ٠َشىُٖٛ اٌ )أَسٜ اٌج١َ

 اٌزٛض١ؼ ٚاٌزغغ١ُ   .

 .رشخ١صاعزؼبسح ِى١ٕخ صٛس اٌفشاق إٔغبٔب ظبٌّب ٠شىٛ ِٕٗ وً اٌّؾجْٛ. أٚ 

.ٓوٕب٠خ ػٓ شذح األصش اٌغ١ئ ٌٍفشاق ػٍٝ اٌّؾج١ : )ُُٙ َْ ُوٍُّ ِؾجٛ ُّ َٓ ٠َشىُٖٛ اٌ  )أَسٜ اٌج١َ

 ،  َّٛاٌّؾجْٛ عّغ ِٚؼشفخ ٌٍشّٛي ٚاٌؼ : )ُُٙ َْ ُوٍُّ ِؾجٛ ُّ  )اٌ

(ٍُٙو :) . رٛو١ذ ٠ف١ذ اٌؼَّٛ ٚاٌشّٛي 

(٠ب سة لشة داس وً ؽج١ت): ٌّؾج١ٓ ألٔٗ ٠شبسوُٙ ٘زٖ ا٢الَ.وٕب٠خ ػٓ إؽغبط اٌشبػش ثآالَ ا 

(داس).ِغبص ِشعً ػٓ اٌّؾج١ٓ ػاللزٗ اٌّؾ١ٍخ : 

 ٓلشة( : طجبق ٠جشص اٌّؼٕٝ ٠ٚٛضؾٗ ٠ٚم٠ٛٗ ثبٌزضبد .     –)اٌج١ 

 َؽج١ِت( : أعٍٛة إٔشبئٟ طٍجٟ / ٔذاء ، غشضٗ : اٌزٛعً  ٚاٌذػبء ًِّ ة داَس ُو  ) ف١َب َسةُّ لَشِّ

 َِؽج١ت ًِّ ة داَس ُو  ( : أعٍٛة إٔشبئٟ طٍجٟ / أِش ، غشضٗ :  اٌذػبء .)لَشِّ

 ، َؽج١ِت( : وً رف١ذ اٌؼَّٛ ٚاٌشّٛي ًِّ  ) ُو

. اٌج١ذ ٠ذي ػٍٝ إٌضػخ اإلٔغب١ٔخ اٌشائؼخ ػٕذ اٌشبػش 

 التعلٌق العام على النص.

 . اٌؼجبع٠ٟٕزّٟ إٌص إٌٟ اٌؼصش  -

ََ ٠ؼزّذ ؟ ِٚب أُ٘ أػالِٗ ؟  ط : ِب اٌغشض اٌشؼشٞ ٌٍٕص ؟ ٚػال

   عـ : اٌغشض اٌشؼشٞ ٌٍٕص : اٌغضي اٌؼف١ف

  ٠ٚؼزّذ ػٍٝ رذفك اٌؼبطفخ ٚصذلٙب ، وّب أٔٗ ٠صف أخالق اٌّشأح ٚػفزٙب دْٚ ِفبرٕٙب -

اٌشش٠ف اٌشضٟ . -ػٍٟ ثٓ اٌغُٙ  -ٚأُ٘ أػالِٗ : اٌؼجبط ثٓ األؽٕف  -  

  ط :  ِب أٔٛاع اٌغضي ؟

 عـ : اٌغضي اٌصش٠ؼ ٚاٌغضي اٌؼف١ف

 ط : ِب عجت اصد٘بس فٓ اٌغضي ثصفخ ػبِخ فٟ اٌؼصش اٌؼجبعٟ ؟ ِٚب أُ٘ أػالِٗ ؟

عـ : ٔظشاً ٌالٔفزبػ اٌضمبفٟ اٌزٞ شٙذٖ ٘زا اٌؼصش ػٍٝ األُِ األخشٜ ، ٚأ٠ضبً ألْ اٌشؼش وبْ ٚع١ٍخ اٌشؼشاء ٌٍزؼج١ش ػٓ 

 ِشبػشُ٘ رغبٖ اٌّشأح
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ط :  ِب عجت ش١ٛع اٌغضي اٌصش٠ؼ ٚأزشبسٖ ٌذٜ شؼشاء اٌؼصش اٌؼجبعٟ ؟ ِٚب أُ٘ أػالَ اٌغضي اٌصش٠ؼ ِٓ شؼشاء رٌه 

 اٌؼصش ؟

عـ :  عجت ش١ٛع اٌغضي اٌصش٠ؼ ٚأزشبسٖ ٌذٜ شؼشاء اٌؼصش اٌؼجبعٟ ؛ الخزالط اٌؼشة ثبألُِ األخشٜ ، ِٚب شبع ػٕذُ٘ ِٓ 

  صٛس اٌزؾًٍ اٌخٍمٟ

ائض، ال رؼفف ف١ٗ ٚ ال ؽ١بء ف١ٗ ؛ ألٔٗ ٠زؾذس ٚلذ ثشع فٟ ٘زا اٌٍْٛ أثٛ ٔٛاط ، ِٚط١غ ثٓ إ٠بط ، ٚوبْ غضٌّٙب ِؾشوبً ٌٍغش -

  ػٓ ِفبرٓ اٌّشأح اٌؾغ١خ

َُ اخزٍف اٌؼجبط ثٓ األؽٕف ػٓ ثم١خ شؼشاء ػصشٖ ؟   ط : ف١

عـ : خبٌف اٌشؼشاء فٟ طش٠مزُٙ فٍُ ٠زىغت ،  ٚػشف ػٓ اٌؼجبط فٟ أٔٗ وبْ ال ٠زىغت ثبٌشؼش فٙذفٗ وبْ اٌّزؼخ ٚال شٟء 

عبٔجبً ٚاؽذاً فٟ اٌشؼش فغ١ّغ لصبئذٖ رذٚس ؽٛي اٌغضي اٌؼف١ف ػذا لص١ذر١ٓ أٚ صالس فٟ عٛأت  غ١ش٘ب، وّب ٠مبي أٔٗ اٌزضَ

  أخشٜ غ١ش اٌغضي ، فبٌؼجبط وبْ ال ٠ٙغٛ ٚال ٠ّذػ

ط : ػًٍ : الزصبس اٌؼجبط ثٓ األؽٕف فٟ شؼشٖ ػٍٝ اٌغضي ٌُٚ ٠زغٗ ٌٍّذ٠ؼ .  أٚ ػًٍ : أصشاف اٌؼجبط ثٓ األؽٕف ػٓ 

  شؼش اٌّذ٠ؼ

: أصشف اٌؼجبط ػٓ اٌّذ٠ؼ ؛ ألٔٗ ػبػ ؽ١برٗ فٟ ٔؼّخ ٚصشاء أغٕزٗ ػٓ اٌزىغت ثبٌّذ٠ؼ عـ   

  ط : ِب عّبد أعٍٛة اٌشبػش ؟

  عـ : ر١ّض أعٍٛة اٌشبػش ثـ :

  -ٔ صذق اٌؼبطفخ

عٌٙٛخ ٚعالعخ األٌفبظ ٚػزٚثزٙب -ٕ   

  -ٖ ػّك اٌّؼبٟٔ ٌٚطفٙب

  -ٗ االػزّبد ػٍٝ اٌجذ٠غ أؽ١بٔبً 

عشح اٌغبؽشح راد اإل٠مبػبد اٌؼزثخ األخبرحاٌّٛع١مٝ ا٢  ٘-  

رٕٛع األعب١ٌت ث١ٓ اٌخجش ٚاإلٔشبء . -ٙ  

اعزخذاَ أعٍٛة اٌزٛو١ذ وض١شاً    8-  

   لبٌٛا ػٓ اٌؼجبط ثٓ األؽٕف : 

( بٚصٖ ٌٛال أْ اٌؼجبط ثٓ األؽٕف أؽزق إٌبط ٚأشؼشُ٘ ٚأٚعؼُٙ والِبً ٚخبطشاً ، ِب لذس أْ ٠ىضش شؼشٖ فٟ ِز٘ت ٚاؽذ ال ٠غ

.؛ ألٔٗ ال ٠ٙغٛ ٚال ٠ّذػ ال ٠زىغت ٚال ٠زصشف ، ِٚب ٔؼٍُ شبػشاً ٌضَ فٕبً ٚاؽذاً فؤؽغٓ ف١ٗ ٚأوضش  

 

 ( https://dardery.site/archives/3521ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؤوذ ِٓ اإلعبثبد اضغظ ػٍٝ اٌشاثظ  ) 
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 ػٍٝ ٔص ؽت ٚٚفبء ـبدـذس٠ـجر

(ٔ)  

                                                                    أَجٌبننننننننننننننننننً العننننننننننننننننننالَمٌنَ  نِسنننننننننننننننننن اءِ  أََزٌنننننننننننننننننننَ  -ٔ
  

                                                                                          َغرٌنننننننننننننننننبِ  بِنننننننننننننننننالِعراقِ  َمش ننننننننننننننننن وق   ُدع ننننننننننننننننن اءَ  
 

                                                                 ُحروَفننننننننننننننهُ  أُ ننننننننننننننٌمُ  مننننننننننننننا ِكتننننننننننننننابً َكَتنننننننننننننن بتُ  -ٕ
  

ةِ                                                                                                      َنح نننننننننننننننننن ٌبً طننننننننننننننننننولِ  وَ  ـِعننننننننننننننننننوالً لِِشنننننننننننننننننند 
 

                                                                 بَِعبننننننننننننننَرة   َخَططنننننننننننننتُ  منننننننننننننا أَمحنننننننننننننووَ  أَُخنننننننننننننطَ  -ٖ
  

                                                         ُغنننننننننننننُروبِ  َسنننننننننننننح   القِْرطنننننننننننننا ِ  َعلنننننننننننننى َتِسنننننننننننننحَ  
 

 اخزش اٌصؾ١ؼ ِٓ  ث١ٓ اٌجذائً اٌّمزشؽخ :  -
 ٟ اٌج١ذ األٚي:" فغش٠تِضبد  وٍّخ  " - ٔ

 لش٠ت  -د    ِؼشٚف  -ط   ِم١ُ  -ة     أ١ٌف  -أ

  " فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ: إػٛاٌِٟشادف وٍّخ  " - ٕ

 ؽضٟٔ   -د    أٌّٟ  -ط  ص١بؽٟ    -ة         ثىبئٟ     -أ

  :األٚي" فٟ اٌج١ذ دػبء ِشادف وٍّخ  "  - ٖ

 ٚ اٌضب١ٔخ.          األٌٚٝ -د   ٔذاء    -ط  رٛعً  -ة           اثزٙبي  -أ

 " فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش:       ػجشحعّغ وٍّخ  "  - ٗ

 ِؼبثش  -د    ػجشاد   -ط          ػجٛس  -ة      ػجش    -أ 

َٓ ِٔغـبِء "  لٌٛٗ فٟ اٌزّٕٟ ِٓ اٌغشض  -٘  : األٚي اٌج١ذ فٟ:" أََص٠

 االلتما    -د   التعجب   -ج       التحسر   -ب    التعظٌم   -أ

 :  ػٍٝ ٌٍـــذالٌخ ٔىشح األٚي اٌج١ذ فٟ(   غش٠ت: )  وٍّخ عبءد  -ٙ

  .التعظٌم  -د   والشمول العموم   -ج             التحقٌر    -ب     التهوٌل    -أ

 اٌفىشح اٌشئ١غ١خ ٌٍج١ز١ٓ ٟ٘:  – 8

           وضشح ثىبء اٌشبػش   -ط   ٔذاء اٌشبػش ٌّؾجٛثزٗ   -ة  ؽضْ اٌشبػش ٌفشاق  اٌّؾجٛثخ   -أ

 " فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش.  رَِغؼُّ َػٍٝ اٌمِْشطبِط َعؼَّ ُغُشٚة  ٔٛع اٌخ١بي فٟ لٌٛٗ:"  - 7

 وٕب٠خ  -د   رشج١ٗ   -ط      اعزؼبسح رصش٠ؾ١خ   -ة    اعزؼبسح ِى١ٕخ  -أ

َٓ ٔٛع اٌخ١بي فٟ لٌٛٗ: "    – 9 َٓ ِٔغـبِء اٌؼب١ٌَّ  .األٚي" فٟ اٌج١ذ أََص٠

 وٕب٠خ  -د  ِغبص ِشعً   -ط      اعزؼبسح رصش٠ؾ١خ   -ة           اعزؼبسح ِى١ٕخ  -أ

ُُ ُؽشٚفَُٗ   لٌٛٗ فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ: "    – ٓٔ  ".ِغبص ِشعً ػاللزٗ ِب أُل١

 اٌّؾ١ٍخ  -د  اٌغجج١خ   -ط     اٌغضئ١خ   -ة     اٌى١ٍخ  -أ

 أِؾٛ( فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش:     -اٌّؾغٓ اٌجذ٠ؼٟ ث١ٓ )أخطٛ   -ٔٔ

 رصش٠غ  -د  عغغ   -ط     ِمبثٍخ  -ة     طجبق    -أ
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  ؽشٚفٗ( فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ :  -اٌّؾغٓ اٌجذ٠ؼٟ ث١ٓ )وزبثٟ  -  ٕٔ

 ؽغٓ رمغ١ُ.  -د  ِشاػبح ٔظ١ش     -ط   طجبق   -ة    عٕبط           -أ

  : األٚيغش٠ت( فٟ اٌج١ذ  -اٌّؾغٓ اٌجذ٠ؼٟ ث١ٓ )أع١جٟ  -  ٖٔ

 ؽغٓ رمغ١ُ.  -د  ِشاػبح ٔظ١ش      -ط   رصش٠غ   -ة    عٕبط           -أ

َٚ طِٛي َٔؾــ١جٟ. ػاللخ لٌٛٗ" ، – ٗٔ ِح إِػٛاٌٟ   " فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ ثّب لجٍٙب ٟ٘ :ٌِِشذَّ

 رٛض١ؼ -د   ٔز١غخ  -ط   رفص١ً   -ة    رؼ١ًٍ   -أ

 األٚي: فٟ اٌج١ذ  ٔٛع األعٍٛة فٟ لٌٛٗ: " أع١جٟ – ٘ٔ

  خجشٞ ٌفظب إٔشبئٟ ِؼٕٝ.  -ط     إٔشبئٟ   - ة             خجشٞ  -أ 

 : فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ إطٕبة ٚع١ٍزٗ -ٙٔ

 الجملة االعتراضٌة د عطف الخاص على العام  -ج  الترادف  -ب    التكرار  -أ

 ( https://dardery.site/archives/3521ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؤوذ ِٓ اإلعبثبد اضغظ ػٍٝ اٌشاثظ  ) 

 

(ٕ) 

 

                                                       َعَرفنننننننننن تِنً مننننننننننا أَبَصننننننننننرتِنً لَننننننننننو َفننننننننننوزُ  أٌَننننننننننا -ٔ
  

                                                         َوُشنننننننننننننننننحوبً َبعنننننننننننننننننَدُكم ُشنننننننننننننننننجونً لِطنننننننننننننننننولِ  
 

                                                         أَُمننننننننننت َفنننننننننن ِن َنصننننننننننٌبً ُدنٌاالنننننننننن ِمنننننننننننَ  أَنننننننننننتِ  وَ  -ٕ
  

                                                           َنصننننننننننننننٌبً الِجنننننننننننننننانِ  حننننننننننننننورِ  ِمننننننننننننننن َفلٌََتننننننننننننننكِ  
 

                                                           َبٌننننننننننَنُكم وَ  َبٌنننننننننننً كننننننننننانَ  َ نننننننننند مننننننننننا َسنننننننننن أَحَفظُ  -ٖ
  

                                                            َمغٌبنننننننننننننننننً وَ  َمشنننننننننننننننننَهدي فنننننننننننننننننً َوأَرعننننننننننننننننناُكمُ  
 

ننننننننننكُ  َفنننننننننن ِن -ٗ                                                      َوَبٌننننننننننَنُكم َبٌنننننننننننً النننننننننننا ُ  حنننننننننن الَ  ٌَ
  

                                                                  بِ َمشننننننننننننننو َغٌننننننننننننننرُ  َوالننننننننننننننِود   الَهننننننننننننننو  َفنننننننننننننن ِن   
 

 اخزش اٌصؾ١ؼ ِٓ  ث١ٓ اٌجذائً اٌّمزشؽخ :  -

   :األٚيفٟ اٌج١ذ  شؾٛثِٟضبد وٍّخ  "  - ٔ 

 ضؼفٟ. -د   ؽ٠ٛ١زٟ -ط   رٛسدٞ  -ة    لٛرٟ -أ

  : األٚي" فٟ اٌج١ذ شغٟٛٔ ِضبد وٍّخ  "  -ٕ  

 ؽضٟٔ     .                   -د   ٌزرٟ -ط   أٔغٟ -ة    عؼبدرٟ -أ

  " فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ :اٌذ١ٔب عّغ وٍّخ  "  - ٖ  

اٌضب١ٔخ  –د    اٌذ١١ٔبد –ط   اٌذٔب –ة     اٌذٔب٠ب  -أ

 ٚاٌضبٌضخ.         

 ِشادف وٍّخ  "ؽبي"فٟ اٌج١ذ اٌشاثغ:  -ٗ  

 ؽٛي  -د   ِٕغ   -ط   ٚشٝ  -ة    ١٘ئخ   -أ 

 اٌفىشح اٌشئ١غ١خ ٌألث١بد ٟ٘:  – ٘

 ؽضْ اٌشبػش ٚضؼفٗ      -ط  ٚفبء اٌشبػش ٌّؾجٛثزٗ      -ة      رؤصش اٌشبػش ٌفشاق اٌّؾجٛثخ -أ
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ِْ َٔص١جٟ     " أعٍٛة لصش ثزمذ٠ُ :لٌٛٗ فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ: -ٙ ٓ ؽِٛس اٌِغٕب ِِ  "   ف١ٍََزَِه 

 المفعول  -د   الجار والمجرور  -ج  الفاعل  -ب   المبتدأ  -أ

 اٌغشض اٌشؼشٞ ٌٍٕص:  – 8

 اٌفخش -د   اٌغضي اٌؼف١ف        -ط  اٌغضي اٌصش٠ؼ  -ة   اٌّذػ   -أ

َٚ ث١ََُٕىُ ٔٛع اٌخ١بي فٟ لٌٛٗ:"   - 7 َْ ث١َٕٟ                                                            " فٟ اٌج١ذ اٌضبٌشَعـؤَؽفَعُ ِب لَذ وب

 اعزؼبسح ِى١ٕخ  -د  اعزؼبسح رصش٠ؾ١خ  -ط  ِغبص ِشعً  -ة   رشج١ٗ  -أ

 :. األٚيفٟ اٌج١ذ  "ٌَٛ أَثَصشرِٕٟ ِب َػَشفـزِٕٟ  ٔٛع اٌخ١بي فٟ لٌٛٗ "  – 9

 اعزؼبسح ِى١ٕخ  -د  اعزؼبسح رصش٠ؾ١خ  -ط  ِغبص ِشعً  -ة   وٕب٠خ  -أ

  :األٚيشؾٛثٟ( فٟ اٌج١ذ   -ُشغٟٛٔ اٌّؾغٓ اٌجذ٠ؼٟ ث١ٓ )  -ٓٔ

 رصش٠غ -د     عٕبط       -ط  ِمبثٍخ  -ة  طجبق   -أ

  ِغ١جٟ( فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش:  - اٌّؾغٓ اٌجذ٠ؼٟ ث١ٓ )ِشٙذٞ  -ٔٔ

 رصش٠غ -د عٕبط          -ط ِمبثٍخ  -ة  طجبق   -أ

َِشِٛة  ػاللخ لٌٛٗ" ،  – ٕٔ ِٛدَّ َغ١ُش  اٌ َٚ  َٜٛٙ َّْ اٌ ِ  " فٟ اٌج١ذ اٌشاثغ ثّب لجٍٙب ٟ٘ :فَئ

 رٛض١ؼ -د   ٔز١غخ  -ط   رفص١ً   -ة   عجت   -أ

ُشؾٛثٟ   ػاللخ  لٌٛٗ :) - ٖٔ  َٚ  األٚي( فٟ اٌج١ذ ٌِطِٛي ُشغٟٛٔ ثَؼَذُوُ 

 رٛض١ؼ -د   ٔز١غخ  -ط   رفص١ً   -ة   رؼ١ًٍ   -أ

ِْ َٔص١جٟ ٔٛع األعٍٛة فٟ لٌٛٗ: "  – ٗٔ ٓ ؽِٛس اٌِغٕب ِِ  " فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ: ف١ٍََزَِه 

 خجشٞ ٌفظب إٔشبئٟ ِؼٕٝ  -ط        ٔشبئٟ إ   -ة   خجشٞ      -أ

 ( https://dardery.site/archives/3521ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؤوذ ِٓ اإلعبثبد اضغظ ػٍٝ اٌشاثظ  ) 

 

 (ٖ) 

                                                        َبعننننننننننَدُكم َفننننننننننوزُ  ٌننننننننننا الواشننننننننننونَ  َضننننننننننِحكَ  َفننننننننننال -ٔ
  

                                                              بُِسنننننننننننننننننكوبِ  َجنننننننننننننننننَرت َعنننننننننننننننننٌن   َجَمنننننننننننننننننَدت َوال 
 

                                                      َسننننننننننننننن الَمُكم الِرٌنننننننننننننننا َ  أَلَسننننننننننننننن َتهدي َوـِّننننننننننننننننً -ٕ
  

                                                                           بُِهبنننننننننننننننننننوبِ  مَنحنننننننننننننننننننِوكُ  ِمنننننننننننننننننننن أَ َبلَنننننننننننننننننننت ـِذا 
 

                                                    ـِلٌَ   نننننننننننننننن ُكمُ  الَسنننننننننننننننن المِ  َحمننننننننننننننننلَ  َف أَسنننننننننننننننن أَلُها -ٖ
  

ًَ  َفننننننننننننننن ِن                                                                    َفنننننننننننننننأَجٌبً َبل ننننننننننننننن َغت ٌَومنننننننننننننننا   ِهننننننننننننننن
 

                                                          ُكلَُهنننننننننننننننم الُمِحبنننننننننننننننونَ  ٌَشنننننننننننننننكو ُ  الَبنننننننننننننننٌنَ  أَر  -ٗ
  

ب َربَ  َفٌنننننننننننننننننننا                                                                     َحننننننننننننننننننن بٌبِ  ُكنننننننننننننننننننل   دارَ  َ نننننننننننننننننننر 
 

 ١ؼ ِٓ  ث١ٓ اٌجذائً اٌّمزشؽخ :  اخزش اٌصؾ-

 " فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ:ٔؾٛ عّغ وٍّخ  "  - ٔ  

 أٔؾ١خ -د    أٔؾبء -ط   ِٕبػ -ة   ٔٛاؽٟ   -أ

 " فٟ اٌج١ذ اٌشاثغ:اٌج١ٓ ِشادف وٍّخ  "  -ٕ

 اٌّغبفخ.                     -د  اٌفشق  -ط  اٌظٙٛس -ة   اٌفشاق   -أ

https://dardery.site/archives/3521


  

 

النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  رب٠ٍٛط 17

 رشَ صبْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 :األٚيج١ذ " فٟ اٌعّذد ِمبثً وٍّخ  "  -ٖ

 ٠جغذ. -د ضؼفذ -ط  دِؼذ -ة    عبٌذ -أ

 :  ػٍٝ ٌٍـــذالٌخ ِؼشفخ األٚي اٌج١ذ فٟ(   اٌٛاشْٛ: )  وٍّخ عبءد  -ٗ

  .التعظٌم  -د   والشمول العموم   -ج  التحقٌر    -ب    القلة    -أ

    لبي اٌشبػش أثٛ اٌؼالء اٌّؼشٞ:    – ٘

، وال بأرضنننننننننننننننننننننننننننً  ً  ال هطلنننننننننننننننننننننننننننت علننننننننننننننننننننننننننن
  

 .لٌسننننننننننننننننننت تنننننننننننننننننننتظم الننننننننننننننننننبالدا بسنننننننننننننننننحائ   
 

 ؽذد ِٓ األث١بد اٌج١ذ اٌزٞ ٠زفك ِغ ٘زا اٌج١ذ فٟ إٌضػخ اإلٔغب١ٔخ:

 اٌشاثغ  -د اٌضبٌش  -ط   اٌضبٟٔ  -ة   األٚي  -أ

ًِّ َؽـج١ِت "  لٌٛٗ فٟ األِش ِٓ اٌغشض  -ٙ ة داَس ُو  : اٌشاثغ اٌج١ذ فٟ:" لَشِّ

 االلتما    -د    الدعاء   -ج     التحسر   -ب   النصح   -أ

ُىُٔٛع اٌخ١بي فٟ لٌٛٗ:"   - 8 َِ    فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ: "أَلَعـزَٙذٞ اٌِش٠بَػ َعـال

 اعزؼبسح ِى١ٕخ  -د  اعزؼبسح رصش٠ؾ١خ  -ط  ِغبص ِشعً  -ة   رشج١ٗ  -أ

ًِّ َؽـج١ِت ٔٛع اٌخ١بي فٟ لٌٛٗ "  – 7 ة داَس ُو  فٟ اٌج١ذ اٌشاثغ:. " لَشِّ

 اعزؼبسح ِى١ٕخ  -د  اعزؼبسح رصش٠ؾ١خ  -ط  ِغبص ِشعً  -ة   رشج١ٗ  -أ

  اٌّؾغٓ اٌجذ٠ؼٟ فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش ٔٛػٗ:  -9

 رصش٠غ -د عٕبط          -ط ِمبثٍخ  -ة  طجبق   -أ

 " فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش ثّب لجٍٙب ٟ٘ :فَؤَع١جٟ   ػاللخ لٌٛٗ"      – ٓٔ

 رٛض١ؼ -د   ٔز١غخ  -ط   رفص١ً   -ة   رؼ١ًٍ   -أ

 عٍٛة اٌشبػش فٟ إٌصِٓ عّبد أ – ٔٔ

 األٌٚٝ ٚاٌضبٌضخ -وضشح ٚعبئً اٌزٛو١ذ      د -ط صؼٛثخ األٌفبظ   -ة   رٕٛع األعٍٛة ث١ٓ اٌخجش ٚاإلٔشبء   -أ

 ( hives/3521https://dardery.site/arcٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؤوذ ِٓ اإلعبثبد اضغظ ػٍٝ اٌشاثظ  ) 

 نصوص متحررة على نص )حب ووفاء(
(ٔ) 

 :ٌقول أبو الطٌب المتنبً
نننننننننننننننن َ لبنننننننننننننننا ُ  واَحنننننننننننننننر   -ٔ  َشنننننننننننننننبِمُ  َ لُبنننننننننننننننهُ  ِمم 
  

     َسننننننننننننَقمُ  ِعنننننننننننننَد ُ  َوحننننننننننننالً بِِجسننننننننننننمً َوَمننننننننننننن   
 

مُ  منننننننننننالً -ٕ  َجَسننننننننننندي َبنننننننننننر  َ ننننننننننند ُحّبنننننننننننا   أَُكنننننننننننت 
  

عً         األَُمنننننننننننننمُ  الَدولَنننننننننننننةِ  َسنننننننننننننٌفِ  ُحنننننننننننننب   َوَتننننننننننننند 
 

تِنننننننننننننننننننهِ  ُحنننننننننننننننننننب   ٌَجَمُعننننننننننننننننننننا كنننننننننننننننننننانَ  ـِن -ٖ  لُِغر 
  

     َنقَتِسنننننننننننننننمُ  الُحنننننننننننننننب   بَِقننننننننننننننندرِ  أَّننننننننننننننننا َفلٌَنننننننننننننننتَ    
 

 ُمغَمنننننننننننننَدة   الِهنننننننننننننندِ  َوُسنننننننننننننٌوفُ  ُزرُتنننننننننننننهُ  َ ننننننننننننند -ٗ
  

     َدمُ  َوالُسنننننننننننننننننٌوفُ  ـِلٌَنننننننننننننننننهِ  َنَظنننننننننننننننننرتُ  َوَ ننننننننننننننننند   
 

 ُكل ِهنننننننننننننننننننمِ  هللَاِ  َخلنننننننننننننننننننقِ  أَحَسننننننننننننننننننننَ  َفكنننننننننننننننننننانَ  -٘
  

مُ ا األَحَسنننننننننننننِ  مننننننننننننافً أَحَسنننننننننننننَ  َوكننننننننننننانَ     ٌَ      لِشنننننننننننن
 

 رخ١ش اإلعبثخ اٌصؾ١ؾخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ :  -
 .اٌضبٟٔ" فٟ اٌج١ذ  ثشِٜشادف وٍّخ"   -ٔ

  أسعد ׄ    أنحل ׄ     و  ׄ    شفى ׄ  
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النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  رب٠ٍٛط 18

 رشَ صبْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 .األٚي"فٟ اٌج١ذ  شجُِضبد وٍّخ  "  -ٕ

   جاف ׄ     ا  ׄ    حار ׄ    شدٌد ׄ  

 : اٌضبٌش":فٟ اٌج١ذ  غشحعّغ " وٍّخ "  -ٖ

   غرر ׄ    أغرة ׄ    أغرار ׄ    غر ׄ  

ُُ  ِبٌٟٔٛع اٌصٛسح اٌج١ب١ٔخ فٟ لٌٛٗ:"  -ٗ ً  أَُوزِّ  :اٌضبٟٔ"فٟ اٌج١ذ  َعَغذٞ ثَشٜ لَذ ُؽجّب

 مرسل زمجا ׄ    تشبٌه ׄ   استعارة مكنٌة ׄ   تصرٌحٌة   رة ااستع ׄ  

َّّٓ لٍَجبُٖ  ٚاَؽشَّ  لٌٛٗ "ٔٛع اٌّؾغٓ اٌجذ٠ؼٟ فٟ  -٘ ُُ "فٟ اٌج١ذ األٚي لٍَجُُٗ  ِِ  َشجِ

 مراعاة نظٌر ׄ    تصرٌع ׄ   طباق ׄ   مقابلة ׄ  

 :  ػٍٝ ٌٍـــذالٌخ ٔىشح اٌضبٟٔ اٌج١ذ فٟ(   ؽجب: )  وٍّخ عبءد  -ٙ

  .التعظٌم ׄ       والشمول العموم  ׄ    التحقٌر ׄ   القلة   ׄ  

 :األٚي" فٟ اٌج١ذ  عمُ" ٚ "  شجُث١ٓ وٍّخ"  -8

 تصرٌع ׄ     جنا   ׄ   ترادف ׄ   طباق ׄ  

 :األٚي اٌج١ذ " فٟ لٍَجبُٖ  لٌٛٗ" ٚاَؽشَّ ٔٛع األعٍٛة فٟ  - -7

 ندبة ׄ    استفهام ׄ   نهً ׄ    أمر ׄ  

ُُ  اٌُؾتِّ  ثِمَذسِ  أَّٔب ف١ٍََذَ :" لٌٛٗ فٟ اٌزّٕٟ ِٓ اٌغشض  -9  : اٌضبٌش اٌج١ذ فٟ"      َٔمزَِغ

 االلتما   ׄ    التعجب  ׄ    التحسر  ׄ   اللوم  ׄ  

رَذَّػٟ" لٌٛٗ فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش: -ٓٔ ُُ  خِ اٌَذٌَٚ  َع١فِ  ُؽتَّ  َٚ َِ  " أعٍٛة لصش ثزمذ٠ُ :    األُ

 المفعول ׄ    الجار والمجرور ׄ   الخبر ׄ   المبتدأ ׄ  

 فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ: ...(عغذٞ ثشٜ لذ ؽجب أوزُ ٌٟ ِب) لٌٛٗ: فٟ االعزفٙبَ ِٓ اٌغشض -ٔٔ

 االنكار ׄ   النفً ׄ   التعجب ׄ   التحسر ׄ  

ِٗ  ُؽت  اٌٍْٛ اٌج١بٟٔ فٟ لٌٛٗ:"    -ٕٔ رِ  :اٌضبٌشذ " فٟ اٌج١ ٌُِغشَّ

 استعارة تصرٌحٌة  ׄ                مجاز مرسل ׄ   تشبٌه  ׄ   كناٌة  ׄ  

ُُ  اٌُؾتِّ  ثِمَذسِ  أَّٔب ػاللخ لٌٛٗ :" ف١ٍََذَ  -ٖٔ  : ثّب لجٍٗ  اٌضبٌشاٌج١ذ  " فٟ!    َٔمزَِغ

 توضٌح ׄ    نتٌجة ׄ   تفصٌل ׄ   تعلٌل ׄ  

 : اٌغشض اٌشؼشٞ ٌألث١بد – ٗٔ

 مد ال ׄ    العتاب ׄ   الغزل ׄ   الحكمة ׄ  

 فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ ( رذػٟ)  ٌىٍّخ اٌصؾ١ؼ اٌغزس -٘ٔ

 عود ׄ   دعو ׄ   دعً ׄ   ودع ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3533ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؤوذ ِٓ اإلعبثبد اضغظ ػٍٝ اٌشاثظ  ) 
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النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  رب٠ٍٛط 19

 رشَ صبْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

(ٕ) 

 :ٌقول أبو الطٌب المتنبً

 ُمعننننننننننننناَملَتً فنننننننننننننً ـاِّل  الننننننننننننننا ِ  أَعنننننننننننننَدلَ  اٌننننننننننننن -ٔ
  

     َوالَحَكنننننننننننمُ  الَخصنننننننننننمُ  َوأَننننننننننننتَ  الِخصنننننننننننامُ  فٌنننننننننننكَ    
 

 صننننننننننننننننننائبة ِمنننننننننننننننننننكَ  َنَظننننننننننننننننننرات   أُعٌننننننننننننننننننُذها -ٕ
  

     َوَرمُ  َشنننننننننننننحُمهُ  فنننننننننننننٌَمن الَشنننننننننننننحمَ  َتحَسنننننننننننننبَ  أَن   
 

 بِنننننننننننننناِظِر ِ  النننننننننننننُدنٌا أَخنننننننننننننً ِانتِفننننننننننننناعُ  َومنننننننننننننا -ٖ
  

     لُظلَننننننننننننننننمُ َوا األَنننننننننننننننننوارُ  ِعنننننننننننننننننَد ُ  ِاسننننننننننننننننَتَوت ـِذا   
 

 مجلُسننننننننننننننا ضنننننننننننننم   ممنننننننننننننن الجمنننننننننننننعُ  سنننننننننننننٌعلُم -ٗ
  

     َ ننننننننننننَدمُ  بننننننننننننه تسننننننننننننعى مننننننننننننن خٌننننننننننننرُ  بننننننننننننأننً   
 

 أََدبنننننننننننً ـِلنننننننننننى األَعمنننننننننننى َنَظنننننننننننرَ  ال نننننننننننذي أَننننننننننننا -٘
  

     َصنننننننننننننَممُ  بِنننننننننننننهِ  َمنننننننننننننن َكلِمننننننننننننناتً َوأَسنننننننننننننَمَعت   
 

 َشنننننننننننننواِرِدها َعنننننننننننننن ُجفنننننننننننننونً ِمنننننننننننننلءَ  أَننننننننننننننامُ  -ٙ
  

ٌَسننننننننننننننننَهرُ     ٌَخَتِصننننننننننننننننمُ  َجّراهننننننننننننننننا الَخلننننننننننننننننقُ  َو      َو
 

 َتعِرفُننننننننننننننننننً َوالَبٌنننننننننننننننننداءُ  َواللٌَنننننننننننننننننلُ  الَخٌنننننننننننننننننلُ  -7
  

   َوالَقلَنننننننننننننمُ  َوالقِرطنننننننننننننا ُ  َوالنننننننننننننُرمحُ  َوالَسنننننننننننننٌفُ    
 

 اخزش اٌصؾ١ؼ ِٓ  ث١ٓ اٌجذائً اٌّمزشؽخ :  -

  فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش:"  ٔبظشٖ"  ِشادف وٍّخ   -ٔ

 .شبٌهه ׄ    عٌنه ׄ    فكرة ׄ    رأٌه ׄ  

 :  ضبٟٔفٟ اٌج١ذ اٌ " صبئجخ"  ِضبد وٍّخ -ٕ

 .ممٌته ׄ   شاردة  ׄ    خاطئة ׄ    غائبة ׄ  

 عّغ وٍّخ  "اٌذ١ٔب " فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش :  – ٖ

 األولى والثالثة ׄ                   الدنٌٌات ׄ   الدناٌا ׄ   الَدنا ׄ  

 اٌضبٌش اٌج١ذ فٟ اٌجذ٠ؼٟ اٌّؾغٓ ٔٛع -ٗ

 نظٌر مراعاة ׄ    تصرٌع ׄ      طباق ׄ     جنا  ׄ  

َٙشُ  ج١ذ اٌغبدط  :ػاللخ لٌٛٗ فٟ اٌ – ٘ ٠َغ َٚ ُُ  َعّشا٘ب اٌَخٍكُ  "  ٠َخزَِص  " ثّب لجٍٗ:    َٚ

 تفصٌل ׄ     توضٌح ׄ     تعلٌل ׄ     نتٌجة ׄ  

ٙ-  ًُ ًُ  ٔٛع اٌصٛسح اٌج١ب١ٔخ فٟ لٌٛٗ:" اٌَخ١ ا١ٌٍَ اٌج١َذاءُ  َٚ  رَؼِشفُٕٟ "فٟ اٌج١ذ اٌغبثغ: َٚ

 جاز مرسلم ׄ    تشبٌه ׄ   استعارة مكنٌة ׄ    تصرٌحٌة   استعارة  ׄ  

 " فٟ اٌج١ذ اٌغبثغ: " ٚ " اٌمٍُ ث١ٓ وٍّخ" اٌمشطبط  -8

 نظٌر مراعاة ׄ      جنا   ׄ               ترادف ׄ     طباق ׄ  

َؼذ: " لٌٛٗ فٟ اٌج١بٟٔ اٌٍْٛ  -7 َّ أَع ٓ َوٍِّبرٟ َٚ َِ  ِٗ ُُ  ثِ َّ  : اٌغبثغ اٌج١ذ فٟ"     َص

 مرسل زمجا ׄ      تشبٌه ׄ   تصرٌحٌة استعارة ׄ     كناٌة ׄ  

 :اٌغبثغ" فٟ اٌج١ذ  ا١ًٌٍ" ٚ " اٌخ١ً ث١ٓ وٍّخ"  -9

 تصرٌع ׄ     جنا   ׄ     ترادف ׄ     طباق ׄ  



  

 

النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  رب٠ٍٛط 20

 رشَ صبْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 :اٌّغضٜ اٌضّٕٟ فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش -ٓٔ

    بٌان الفرق بٌن األنوار والظلم ׄ       أهمٌة النظر لإلنسان ׄ  

ا ة بالمظاهر االنخداع عدم ׄ     وة النظر تفٌد اإلنسان   ׄ      .البر 

د " إِرا -ٔٔ َٛ ُُ  األَٔٛاسُ  ِػَٕذُٖ  اِعزَ اٌظٍَُ  " أعٍٛة لصش ثزمذ٠ُ :    َٚ

 الجار والمجرور ׄ    الفاعل ׄ      الخبر ׄ     المبتدأ ׄ  

ِب اٌغشض  -ٕٔ َٚ ِٖ "  اٌُذ١ٔب أَخٟ أِزِفبعُ  ِٓ االعزفٙبَ فٟ لٌٛٗ:"   اٌج١ذ اٌضبٌش : فٟ ثِٕبِظِش

  التحسر  ׄ     النفً  ׄ      التحذٌر  ׄ     اللوم  ׄ  

  " فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش: اٌُذ١ٔب اٌٍْٛ اٌج١بٟٔ فٟ لٌٛٗ: " أَخٟ  -ٖٔ

 مجاز مرسل ׄ   تشبٌه ׄ   استعارة تصرٌحٌة ׄ     كناٌة ׄ  

ٍَزٟ فٟ إاِّل  إٌبطِ  أَػَذيَ  ٠ب:" لٌٛٗ فٟ إٌذاء ِٓ اٌغشض  -ٗٔ َِ ؼب  : األٚي اٌج١ذ فٟ"   ُِ

 التحسر  ׄ    ظٌمالتع  ׄ       التحذٌر  ׄ     العتاب  ׄ  

 : ِٓ ِظب٘ش اٌج١ئخ فٟ إٌص  -٘ٔ

    استخدام السٌف والرمح فً الحرب  ׄ      التناف  بٌن الشعراء  ׄ  

 كل ما سبق  ׄ      استخدام القلم والقرطا  فً الكتابة  ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3536ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؤوذ ِٓ اإلعبثبد اضغظ ػٍٝ اٌشاثظ  ) 

(ٖ) 

 ٠مٛي أثٛ رّبَ
منننننننننننننننننةُ  َنَزلَنننننننننننننننننتْ  -ٔ  َحمٌنننننننننننننننننَدة   الَمِصنننننننننننننننننٌفِ  ُمَقد 
  

ننننننننننننننننننننتاءِ  وٌنننننننننننننننننننندُ      ُتنَكننننننننننننننننننننرُ  ال َجدٌنننننننننننننننننننند   الش 
 

نننننننننننننتاءُ  َغنننننننننننننَر َ  الّنننننننننننننِذ  لَنننننننننننننوالَ  -ٕ نننننننننننننه الش   بكف 
  

 ُتْثمننننننننننننننننر ال َهَشننننننننننننننننائِما   الَمِصننننننننننننننننٌفُ  الَ ننننننننننننننننى   
 

 َبْهجنننننننننننننننة   ُتْسنننننننننننننننلَبُ  األٌنننننننننننننننامُ  َكاَننننننننننننننننتَ  َمنننننننننننننننا -ٖ
  

وِض  ُحْسننننننننننننننَ  أن   لَنننننننننننننو    نننننننننننننرُ  َكنننننننننننننانَ  النننننننننننننر   ٌَُعم 
 

اءَ  َتنننننننننننننننَر  أََوالَ  -ٗ ٌَ نننننننننننننننرتْ  ِهنننننننننننننننىَ  ـذْ  األَْشننننننننننننننن  ٌ  ُغ
  

ننننننننننننننر ِحننننننننننننننٌنَ  األَْرِض  وُحْسنننننننننننننننُ  َسننننننننننننننُمَجتْ      ٌ  ُتَغ
 

ننننننننننننننننننٌا َصننننننننننننننننننناِحَبىّ  ٌنننننننننننننننننناَ  -٘  َنَظرٌكمنننننننننننننننننننا َتَقص 
  

رُ  كٌننننننننننننننننفَ  األرِض  ُوُجننننننننننننننننو َ  َتَرٌننننننننننننننننا     ُتصننننننننننننننننو 
 

 َشنننننننننننننناَبهُ  َ نننننننننننننندْ  ُمْشِمسننننننننننننننا   َنَهننننننننننننننارا   ٌنننننننننننننناَ َترَ  -ٙ
  

منننننننننننننننا الَرَبنننننننننننننننا َزْهنننننننننننننننرُ      ُمْقمنننننننننننننننر ُهنننننننننننننننو َفَكأن 
 

ننننننننننننننننننا -7 ٌَ ننننننننننننننننننى لِْلننننننننننننننننننوَر  َمَعنننننننننننننننننناش ُدْن  ـذا حت 
  

بٌننننننننننننننعُ  ُجلِننننننننننننننىَ     مننننننننننننننا الر   َمْنَظننننننننننننننرُ  هننننننننننننننى ف ن 
 

 اخزش اٌصؾ١ؼ ِٓ  ث١ٓ اٌجذائً اٌّمزشؽخ :  -

 . :اٌضبٌش اٌج١ذ فٟ"  رغٍت"   وٍّخ ِشادف - ٔ

  تفنى ׄ   تعدم ׄ   تفقد ׄ   تسرق ׄ  

 :  ِؼٕب٘ب  اٌغبثغ اٌج١ذ فٟ" عٍٝ"  وٍّخ -ٕ

 انتشر ׄ    لمع ׄ    أظهر ׄ    جمل ׄ  

https://dardery.site/archives/3536


  

 

النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  رب٠ٍٛط 21

 رشَ صبْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 : اٌشٚض" فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش ِفشد وٍّخ"  -ٖ

 روضات ׄ   رٌاض ׄ   روضة ׄ   تروٌض ׄ  

 " فٟ اٌج١ذ اٌغبدط ِفشد٘ب وٍّخ " " اٌشثب-ٗ

 ربة ׄ    ربوة ׄ    رٌبة ׄ    رابٌة ׄ  

 اٌضبٟٔ: اٌج١ذ فٟ اٌجذ٠ؼٟ اٌّؾغٓ ٛعٔ -٘

 نظٌر مراعاة ׄ     تصرٌع ׄ                                  طباق ׄ   جنا  ׄ  

 :   اٌشاثغ ثّب لجٍٗ اٌج١ذ ػاللخ – ٙ

 تفصٌل ׄ     توضٌح ׄ   تعلٌل ׄ   نتٌجة ׄ  

ب:" لٌٛٗ فٟ اٌج١ب١ٔخ اٌصٛسح ٔٛع -8 َُ  َوبَٔذَ  َِ ْٙغخً  رُْغٍَتُ  األ٠ب  :اٌضبٌش اٌج١ذ فٟ" ثَ

 مرسل مجاز ׄ        تشبٌه ׄ   مكنٌة استعارة ׄ   تصرٌحٌة    استعارة ׄ  

 :اٌضبٌش اٌج١ذ فٟ"  ٠ؼّش"  ٚ"  رغٍت" وٍّخ ث١ٓ  -7

 نظٌر مراعاة ׄ    جنا  ׄ               ترادف ׄ   طباق ׄ  

 : ٚع١ٍزٗ لصش أعٍٛة فٟ اٌج١ذ اٌغبثغ  -9

 ـنما استخدامׄ    والتأخٌر التقدٌمׄ    ستثناءاالو النفًׄ   والخبر المبتدأ تعرٌف ׄ  

الَ :" لٌٛٗ فٟ االعزفٙبَ  ِٓ اٌغشض  -ٓٔ َٚ َٝ  إرْ  األَْش١َبءَ  رََشٜ أَ َغذْ  ِ٘ ُّ  : اٌشاثغ اٌج١ذ فٟ"   .. ُغ١ِّشْرَغ

    التقرٌر  ׄ   التعجب  ׄ   االستنكار  ׄ   الحٌرة  ׄ  

 : اٌضبٟٔ اٌج١ذ فٟ" ٠ذ اٌشزبء: "ػاللخ اٌّغبص اٌّشعً فٟ لٌٛٗ   -ٔٔ

 المحلٌة ׄ     الكلٌة ׄ    السببٌة ׄ   الجزئٌة ׄ  
 :  ػٍٝ ٌٍـــذالٌخ ٔىشح اٌضبٌش  اٌج١ذ فٟ(   ثٙغخ: )  وٍّخ عبءد  -ٕٔ

  .التعظٌم ׄ      والشمول العموم  ׄ     التحقٌر   ׄ    القلة   ׄ  

 األث١بد ٘ٛ:  ٘زٖ اٌشؼشٞ اٌغذ٠ذ فٟ اٌؼصش اٌؼجبعٟ ٚاٌزٞ رّضٍٗ اٌغشض -ٖٔ

 الغزل ׄ      وصف الطبٌعة ׄ    المد  ׄ            الفخر   ׄ  
 ( https://dardery.site/archives/3541ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؤوذ ِٓ اإلعبثبد اضغظ ػٍٝ اٌشاثظ  ) 
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النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  رب٠ٍٛط 22

 رشَ صبْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

(ٗ) 

 :ا١ٌٌٛذ ثٓ ِغٍُ اٌغٛأٟ صش٠غ ٠مٛي
قولننننننننن -ٔ  بِنننننننننهِ  َتنننننننننُبح ال الَهنننننننننو  أَخنننننننننفِ  لنننننننننً ونَ ٌَ
  

نننننننننننننننننَتَكل مُ  بِنننننننننننننننننالَهو  َوَطرفنننننننننننننننننً َوَكٌنننننننننننننننننفَ     ٌَ 
 

 بِظننننننننننننننالِم   َ لبننننننننننننننً لَننننننننننننننٌ َ  َ لبننننننننننننننً أَأَظلِننننننننننننننمُ  -ٕ
  

جننننننننننننننورُ  أَهننننننننننننننو  َمننننننننننننننن َولَِكننننننننننننننن      ٌَظلِننننننننننننننمُ  ٌَ  َو
 

َمنننننننننت أاَل -ٖ  الَهنننننننننو  ِمننننننننننَ  ِمّننننننننننً بنننننننننا َ  منننننننننا َعظ 
  

 َوأَعَظنننننننننمُ  أَدهنننننننننى الَقلنننننننننبِ  َضنننننننننمٌرِ  فنننننننننً َومنننننننننا   
 

هننننننننننننننننننا ـِلٌَهننننننننننننننننننا َكوتُ َشنننننننننننننننننن -ٗ ننننننننننننننننننَمت ُحب   َفَتَبس 
  

نننننننننننننننننننمُ  َ بلَهنننننننننننننننننننا َشمسنننننننننننننننننننا   أَرَ  َولَنننننننننننننننننننم     َتَتَبس 
 

 َتَجَهمنننننننننننننا   َفأَبنننننننننننننَدت جنننننننننننننودي لَهنننننننننننننا َفقُلنننننننننننننتُ  -٘
  

نننننننننننننننننننمُ  ـِذ ُحسنننننننننننننننننننَنها ٌنننننننننننننننننننا لَِتقُتلَننننننننننننننننننننً     َتَجه 
 

ط   لَهنننننننننننا َوصنننننننننننلً فنننننننننننً أَننننننننننننا َومنننننننننننا -ٙ  بُِمَفنننننننننننر 
  

ننننننننننننننننننً     َفأَصنننننننننننننننننِرمُ  الُوشننننننننننننننننناةَ  أَخشنننننننننننننننننى َولَِكن 
 

 صؾ١ؼ ِٓ  ث١ٓ اٌجذائً اٌّمزشؽخ :  اخزش اٌ-

             ِؼٕٝ " رجؼ " فٟ اٌج١ذ األٚي : - ٔ

 رّٕغ.ׄ       رىزُׄ       رز٠غׄ       رغ١ضׄ    

ُّّٙبً ِضبد "  -ٕ  اٌخبِظ:           اٌج١ذ " فٟ رََغ

   ٌؼت.                  ׄ       ضؾه ׄ       ثىبء ׄ       ػجٛط ׄ    

 اٌغبدط : اٌج١ذ بح " فٟاٌّشاد ثـ " اٌٛش -ٖ

 اٌّمشثْٛׄ      إٌّبِْٛ ׄ       اٌؾبعذْٚׄ       األػذاء ،ׄ    

 ِب اٌؼبطفخ اٌّغ١طشح ػٍٝ اٌشبػش؟. – ٗ

 اٌؾ١ٕٓ ٚاٌشٛقׄ      اٌؾضْ ٚاٌؾغشحׄ       اٌض١ك ثبٌؾتׄ     اعزؼزاة آالَ اٌؾتׄ    

ُُ ٔٛع اٌخ١بي فٟ لٌٛٗ:"   - ٘ َٜٙٛ ٠َزََىٍَّ طَشفٟ ثِبٌ  األٚي اٌج١ذ " فٟ َٚ

 اعزؼبسح ِى١ٕخ ׄ     اعزؼبسح رصش٠ؾ١خ ׄ       رشج١ٗ ׄ       وٕب٠خ ׄ    

ب ٔٛع اٌخ١بي فٟ لٌٛٗ:"   - ٙ  " فٟ اٌج١ذ اٌشاثغ:َشَىُٛد إ١ٌَِٙب ُؽجَّٙ

 اعزؼبسح ِى١ٕخ ׄ                اعزؼبسح رصش٠ؾ١خ ׄ      ِغبص ِشعً ׄ       وٕب٠خ ׄ    

  رجؼ( فٟ اٌج١ذ األٚي ٘ٛ:  -اٌّؾغٓ اٌجذ٠ؼٟ ث١ٓ )اخف   -8

 رصش٠غׄ                          عٕبط        ׄ      ِمبثٍخ ׄ      طجبق  ׄ    

ُُ اٌّؾغٓ اٌجذ٠ؼٟ ث١ٓ )  -7   ثظبٌُ( فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ ٘ٛ:  -أَأَظٍِ

 رصش٠غׄ                           عغغ        ׄ      ِمبثٍخ ׄ      طجبق  ׄ    

ُُ ٟ ٔٛع األعٍٛة ف - -9 ٍُ " فٟ لٍَجٟ ١ٌَظَ  لٍَجٟ لٌٛٗ" أَأَظٍِ  :اٌضبٟٔ  اٌج١ذ ثِظبٌِ

 رّٕٟ ׄ       اعزفٙبَ ׄ       ٟٔٙ ׄ        أِش ׄ    

 :  ػٍٝ ٌٍـــذالٌخ ِؼشفخ األخ١ش اٌج١ذ فٟ(   اٌٛشبح: )  وٍّخ عبءد  -ٓٔ

  .اٌزؼظ١ُ ׄ        ٚاٌشّٛي اٌؼَّٛ  ׄ         اٌزؾم١شׄ        اٌمٍخ   ׄ    



  

 

النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  رب٠ٍٛط 23

 رشَ صبْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 اٌّؾغٓ اٌجذ٠ؼٟ فٟ اٌج١ذ األخ١ش ٘ٛ:  -ٔٔ

 رصش٠غׄ      عٕبط         ׄ      ِمبثٍخ ׄ      طجبق  ׄ    

َّذػاللخ لٌٛٗ"  – ٕٔ  " فٟ اٌج١ذ اٌشاثغ ثّب لجٍٙب ٟ٘ : فَزَجَغَّ

 رٛض١ؼׄ       ٔز١غخ ׄ       رفص١ً  ׄ       عجت  ׄ    

َو١فَ :"  لٌٛٗ فٟ االعزفٙبَ  ِٓ اٌغشض  -ٖٔ طَشفٟ َٚ َٜٙٛثِ  َٚ ُُ  بٌ  : األٚي اٌج١ذ فٟ"  ٠َزََىٍَّ

 . االعزٕىبس  ׄ       االعزجؼبد  ׄ         اٌؾغشح  ׄ       اٌٍَٛ  ׄ    

ب إ١ٌَِٙب " َشَىٛدُ  -ٗٔ  " فٟ اٌج١ذ اٌشاثغ أعٍٛة لصش ثزمذ٠ُ : ُؽجَّٙ

 اٌغبس ٚاٌّغشٚس ׄ       اٌفبػً ׄ       اٌخجش ׄ       اٌّجزذأ ׄ    

 ثــــ إطٕبة ٔٛػٗ  األٚي ذاٌج١ فٟ اإلطٕبة  - ٘ٔ

 اٌزؼ١ًٍ ׄ       اٌزشادف ׄ      اإلعّبي ثؼذ اٌزفص١ً ׄ        اٌزىشاس ׄ    

 ٘بد ِٓ األث١بد ِب ٠زفك ِغ ِؼٕٝ اٌج١ذ اٌزبٌٟ:   -ٙٔ

  ننننننننننننند َفشنننننننننننننا فٌنننننننننننننَك ُهٌنننننننننننننامً فنننننننننننننً النننننننننننننَور 
  

ننننننننننننً منننننننننننا َفشنننننننننننا     ٌْ  .وْهنننننننننننَو لنننننننننننْوال دْمنننننننننننُع َع
 

 ٌشاثغاׄ     اٌضبٌشׄ     اٌضبٟٔׄ     األٚيׄ    

 ِب اٌغشض اٌشؼشٞ اٌزٞ رّضٍٗ األث١بد؟    -8ٔ

 اٌؼزبةׄ     اٌغضيׄ     اٌفخشׄ     اٌٛصفׄ    

 ( https://dardery.site/archives/3544ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؤوذ ِٓ اإلعبثبد اضغظ ػٍٝ اٌشاثظ  ) 

 

(٘) 

 : ١خاٌؼزب٘ أثٛ ٠مٛي

               نفسنننننننننه المننننننننن ال منننننننننن ٌعتنننننننننق لنننننننننم المنننننننننرء ذا ـِ  -ٔ
  

 مالكنننننننننننننن ه هننننننننننننننو الننننننننننننننذي المننننننننننننننال تملكننننننننننننننه   
 

               منفننننننننننننننننننق أنننننننننننننننننننا الننننننننننننننننننذي مننننننننننننننننننالً ـن أال -ٕ
  

 تاركنننننننننننه أننننننننننننا النننننننننننذي المنننننننننننال لنننننننننننً ولنننننننننننٌ    
 

 النننننننننننننذي بنننننننننننننه فبنننننننننننننادر مننننننننننننن ال ذا كننننننننننننننت ـذا -ٖ
  

 مهالكننننننننننننننننننننننننه استنننننننننننننننننننننننن هلكته وـال ٌحننننننننننننننننننننننننق   
 

 اٌجذائً اٌّمزشؽخ :   اخزش اٌصؾ١ؼ ِٓ  ث١ٓ-

  :األٚي  اٌج١ذ " فٟ" ٠ؼزكـىٍّخاٌّشاد ث - ٔ

 ٠ض٠ٓ.ׄ     ٠ؾشسׄ       ٠ٕظف ׄ       ٠طٍكׄ     

   : فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ " ِٕفك "وٍّخ ِضبد  -ٕ

 .                       ِزٍفׄ     ِّغهׄ        أخزׄ        ١ِذׄ    

  :فٟ اٌج١ذ األٚي" ٔفغٗ"  وٍّخ عّغ - ٖ  

          األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ.ׄ                     ٔفبئظׄ        أٔفظׄ       ٔفٛط   ׄ  

https://dardery.site/archives/3544


  

 

النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  رب٠ٍٛط 24

 رشَ صبْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 : ( فٟ اٌج١ذ األٚيرٍّىٗ -٠ؼزك وٍّزٟ )ث١ٓ   -ٗ  

 عٕبط ׄ      رشادف ׄ        طجبقׄ        ِمبثٍخ ׄ    

 " فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش:، فجبدس ثٗ اٌغشض اٌجالغٟ ٌألِش فٟ  لٌٛٗ"  – ٘

 اٌزٛث١خׄ      إٌصؼ ׄ        االٌزّبط     ׄ      اٌشعبء  ׄ    

 ِب اٌغشض اٌشؼشٞ اٌزٞ رّضٍٗ األث١بد؟    -ٙ

 اٌٛػع ٚاإلسشبدׄ                                اٌغضيׄ                            اٌّذػׄ     اٌٛصفׄ    

 " فٟ اٌج١ذ األٚيٌُ ٠ؼزك ِٓ اٌّـبي ٔفغٗ ٔٛع اٌخ١بي فٟ لٌٛٗ:"   - 8

  اعزؼبسح ِى١ٕخׄ                    اعزؼبسح رصش٠ؾ١خ ׄ                      ِغبص ِشعً ׄ        خ وٕب٠ׄ    

 اٌضبٟٔ اٌج١ذ ". فٟ ١ٌٚظ ٌٟ اٌّبي اٌزٞ أٔب ربسوٗ ٔٛع اٌخ١بي فٟ لٌٛٗ " – 7

  اعزؼبسح ِى١ٕخׄ         اعزؼبسح رصش٠ؾ١خ ׄ     ِغبص ِشعً ׄ       وٕب٠خ ׄ    

  ( فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش ٘ٛ:ِٙبٌىٗ -اعزـٍٙىزٗ ث١ٓ ) اٌّؾغٓ اٌجذ٠ؼٟ  -9

 رصش٠غׄ     عٕبط         ׄ     ِمبثٍخ ׄ      طجبق  ׄ    

 " فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش ثّب لجٍٙب ٟ٘ :، فجبدس ثٗ ػاللخ لٌٛٗ"  – ٓٔ

 رٛض١ؼׄ       ٔز١غخ ׄ       رفص١ً  ׄ       عجت  ׄ    

  ثّب لجٍٙب :فٟ اٌج١ذ األٚي  ) رٍّىٗ اٌّبي اٌزٞ ٘ٛ ِبٌىـٗ(لٌٛٗ : ػاللخ  - ٔٔ

      .رؼ١ًٍׄ      رىبًِ ׄ      رٛض١ؼ ׄ      ٔز١غخ  ׄ    

 ( https://dardery.site/archives/3551ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؤوذ ِٓ اإلعبثبد اضغظ ػٍٝ اٌشاثظ  ) 

 

 

 بالتوفٌق والسداد

 أحمد دردٌري
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