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 توطئة
 

الحمد هلل خالق األلسن واللؽات، جاعل األلفاظ للمعانً بحسب ما تقتضٌه حكمه البالؽات، الذي    

علم آدم األسماء كلها ؛فؤبان بذلك عن شرؾ اللؽة 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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 الثٖ ؽضّ ا٧ٗذُغ٢                                                

 :   بالكاتبالتعرٌؾ 

اًجش ػِٔبء ا٧ٗذُظ ٝا٩عالّ  ّ ك٢ هشهجخ ، ٣ؼذ 9ٖٗٗٓٛـ / 8ٖٗػ٢ِ ثٖ أؽٔذ ثٖ عؼ٤ذ ثٖ ؽضّ ا٧ٗذُغ٢ : ُٝذ ع٘خ  

رق٤٘لبً ٝرؤ٤ُلبً ثؼذ اُطجش١ ، ٝٛٞ آبّ ؽبكع كو٤ٚ ٓغذد ٓزٌِْ أد٣ت ، ٝؽبػش ٗبهذ . ٝفلٚ اُجؼل ثبُل٤ِغٞف ، عِي هش٣ن 

ّ ، ٝاُ٘ـ ٖٓ ًزبثٚ : " هٞم اُؾٔبٓخ ك٢ ا٧ُلخ ٗٙٓٔٛـ / ٙ٘ٗٗجز )رشى( اُزو٤ِذ ٝاُزؾشس ٖٓ االرجبع ، رٞك٢ ع٘خ 

 " . ٝا٧اُلَّف

 تمهٌد :

إ اُؾت ػبهلخ ٗج٤ِخ صسػٜب هللا ك٢ هِٞث٘ب ٝإ اُؾ٤بح اُز٢ ال ٣ظِٜب اُؾت ٝال رؼٜٔب اُغؼبدح ، ٢ٛ ؽ٤بح أؽجٚ ثبُؼذّ ؛ كبُؾت 

ٛٞ اًغ٤ش ؽ٤بح ا٩ٗغبٕ ، ثَ أُخِٞهبد ػ٠ِ اخزالف أٗٞاػٜب ٝٛٞ ٓقذس اُغٌٖ ث٤ٖ اُضٝع٤ٖ اُز١ أؽبس ا٤ُٚ اُوشإٓ ، ًٔب 

  ٣زؼِن ثٔظٜش ا٩ٗغبٕ ، ٝاٗٔب ثغٞٛشٙ . ٝٗغزط٤غ إٔ ٗخزجش ؽت أُشء ٖٓ خالٍ اخالفٚ ٦ُخش٣ٖ .إٔ ٛزا اُؾت ال

 : ما الؽاٌة التً ٌبتؽٌها ابن حزم فً حدٌثه عن الحب ؟ س

عـ : اُـب٣خ ٢ٛ : ا٣غبد هشم ُِزٞاكن ٝاالٗغغبّ ث٤ٖ اُ٘بط ٖٓ اعَ ٗؾش سٝػ اُؾت ، ٝاُٞئبّ ث٤ٖ اُ٘بط ػ٠ِ ٓش ا٧ع٤بٍ 

 ش سٝػ  روذط اُؾت ، ٝرشكل اٌُشا٤ٛخ أُو٤زخ .ٗؾ

 : ما قٌمة كتاب " طوق الحمامة " البن حزم األندلسً ؟ س

زِت( ٖٓ أدة اُؼقش اُٞع٤و ك٢ دساعخ اُؾت ،  ًُ عـ : ٣ؼذ ًزبة " هٞم اُؾٔبٓخ " الثٖ ؽضّ ا٧ٗذُغ٢ ٖٓ أسٝع ٓب ُخو )

 ُٝوذسرٚ ػ٠ِ َعْجش )ًْؾق( هجبئغ اُجؾش ٝأؿٞاسْٛ .ُزؾ٤ِِٚ ُٜزٙ اُظبٛشح ، ٝأثؼبدٛب ا٩ٗغب٤ٗخ اُٞاعؼخ ، 

 النص

دقت معانٌه لجاللتها عن أن توصؾ ، فال تدرك حقٌقتها إال بالمعاناة. ولٌس بمنكر فً الدٌانة وال    -أعزك هللا  -" الحب 

بٌن أجزاء النفوس بمحظور فً الشرٌعة ، وقد اختلؾ الناس فً ماهٌته وقالوا وأطالوا ، والذي أذهب إلٌه أنه اتصال 

فالمثل إلى مثله ساكن ، وللمجانسة عمل محسوس وتؤثٌر مشاهد ،  ، المقسومة فً هذه الخلٌقة فً أصل عنصرها الرفٌع

والتنافر فً األضداد والموافقة فً األنداد ، وهللا عز وجل ٌقول : " هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 

علة الحب حسن الصورة الجسدٌة لوجب أال ٌستحسن األنقص من الصورة . ونحن نجد كثٌرا لٌسكن إلٌها " ،   ولو كان 

ممن ٌإثر األدنى وٌعلم فضل ؼٌره وال ٌجد محٌداً لقلبه عنه . ولو كان للموافقة فً األخالق لما أحب المرء من ال ٌساعده 

ن األسباب ، وتلك تفنى بفناء سببها . فمن وّدك وال ٌوافقه . فعلمنا أنه شًء فً ذات النفس وربما كانت المحبة لسبب م

 ألمر ولّى مع انقضائه .

؛  ومحبة القرابة ، ومحبة األلفة واالشتراك فً المطالب  -عزوجل  –إن المحبة ضروب . فؤفضلها محبة المتحابٌن فً هللا 

المحبوب ، ومحبة المتحابٌن لسر ، ومحبة التصاحب والمعرفة ومحبة البر ٌضعه المرء عند أخٌه ، ومحبة الطمع فً جاه 

ٌجتمعان علٌه ٌلزمهما ستره ، ومحبة بلوغ للذة وقضاء الوطر ، ومحبة العشق التً ال علة لها إال ما ذكرنا من اتصال 

 النفوس  " .
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 -األفكار:

 ٓب٤ٛخ اُؾت ٝٓؼ٘بٙأُوطغ ا٧ٍٝ :  -ٔ

  ػِخ اُؾت ٝأعجبثٚ اُضب٢ٗ :أُوطغ  -ٕ

  اُؾت مشٝةاُضبُش : أُوطغ  -ٖ

 الشرح والتحلٌل

 ماهٌة الحب ومعناهالمقطع األول :  -1

دهذ ٓؼب٤ٗٚ ُغالُزٜب ػٖ إٔ رٞفق ، كال رذسى ؽو٤وزٜب اال ثبُٔؼبٗبح. ٤ُٝظ ثٌٔ٘ش ك٢ اُذ٣بٗخ ٝال  -أػضى هللا  -" اُؾت 

بٍ ث٤ٖ أعضاء اُ٘لٞط ثٔؾظٞس ك٢ اُؾش٣ؼخ ، ٝهذ اخزِق اُ٘بط ك٢ ٓب٤ٛزٚ ٝهبُٞا ٝأهبُٞا ، ٝاُز١ أرٛت ا٤ُٚ أٗٚ ارق

أُوغٞٓخ ك٢ ٛزٙ اُخ٤ِوخ ك٢ أفَ ػ٘قشٛب اُشك٤غ. كبُٔضَ ا٠ُ ٓضِٚ عبًٖ ، ُِٝٔغبٗغخ ػَٔ ٓؾغٞط ٝرؤص٤ش ٓؾبٛذ ، 

ٝاُز٘بكش ك٢ ا٧مذاد ٝأُٞاكوخ ك٢ ا٧ٗذاد ، ٝهللا ػض ٝعَ ٣وٍٞ : " ٛٞ اُز١ خِوٌْ ٖٓ ٗلظ ٝاؽذح ٝعؼَ ٜٓ٘ب صٝعٜب 

 ٤ُغٌٖ ا٤ُٜب " ،

 المفردات

ٌُشٙ× اُٞداد :   اُؾت - ؿٔنزذ ، ٝخل٤زذ ، ٣ؾززبط :  دهزذ ٓؼب٤ٗزٚ - أرُزي×  أًشٓزي ٝهزٞاى ، سكؼزي:  أػزضى هللا - اُجـل ، اُ

عٞٛشٛزب ، :  ؽو٤وزٜزب - رغٜزَ× رؼزشف :  رزذسى - ؽوبسرٜب×  ُؼظٔزٜب:   ُغالُزٜب - ٝمؾذ ٝثبٗذ× كٜٔٚ ا٠ُ رجقش ٝآؼبٕ

× ٓٔ٘زٞع ، ٓؾزّشّ :  ثٔؾظزٞس - ع٤ٔزَ× ، ٌٓزشٝٙ هجز٤ؼ  أ١:  ثٌٔ٘ش - اُشاؽخ×  ٌٔبثذح، اُ اُزؼتأُؾوخ ، :  أُؼبٗبح - ًٜٜ٘ب

أعززٜجٞا ، :  أهززبُٞا - عززٞٛشٙ ، أفززِٚ ، ًٜ٘ززٚ ، ُجززٚ ط ٓب٤ٛززبد:  ٓب٤ٛزززٚ - اُؾززشائغط  اُؼو٤ززذح:  اُؾززش٣ؼخ - ٓجززبػ ، ٓغززٔٞػ

اُغزب٢ٓ ، :  اُشك٤زغ -ػ٘قزشٛب: أفزِٜب – الئزنأُخِٞهزبد ، اُجش٣زخ ط اُخ:  اُخ٤ِوزخ - أٝعضٝا ، اخزقشٝا× رٞعؼٞا ، أه٘جٞا 

×  ٓ٘غززة:  ٝأُوقزٞدٓغزؤِٗظ ، ٓطٔئٖ ، ٓشربػ ، :  عبًٖ - اُ٘ظ٤ش ، اُؾج٤ٚ:  أُضَ - اُؾو٤ش  ،  اُٞم٤غ× ػب٢ُ أٌُبٗخ 

 × خززالف اُزخبفزْ ، اُزؼزبسك ، اال:  اُز٘زبكش - ٓخبُلزخ× رطبثن ، ٓؾبًِخ  ٓٔبصِخ ، رٞاكن ، ٓالئٔخ ،:  ٓغبٗغخ - ٓغزٞؽؼ

 -: أُضزَ ، اُ٘ظ٤زش ٝٛزّٞ اُ٘زذ ، :  ا٧ٗزذاد - اُ٘ظزشاءأُزؾزبثٜبد ،×  أُخزِل٤ٖ ، أُز٘بهنبد:  ا٧مذاد - االٗغغبّ اُزغبرة ،

 . ٣غزٞؽؼ×  ٣غزؤِٗظ ، ٣طٔئٖ ، ٣شربػ :  ٣غٌٖ - أ١ ٖٓ آدّ ػ٤ِٚ اُغالّ:  ٗلظ ٝاؽذح

 الشرح

اال اُؾٌٔبء ْٜٓ٘ ُؼظٔززٚ ، كِزْ ٣قزلٚ ٝافزق ُٝزْ ٣قزَ اُز٠ ؽو٤وززٚ اال ُوذ ؿٔنذ ٓؼب٢ٗ اُؾت ٝخل٤ذ ػ٠ِ أؿِت اُ٘بط  -

ثؼذ ٓؾوخ ٝٓؼبٗبح ًج٤زشح ، كِز٤ظ اُؾزت هج٤ؾزبً أٝ ٓٔ٘ٞػزبً كز٢ اُؾزشع ، ٝهزذ اخزِلزذ ا٥ساء كز٢ ؽو٤وززٚ أٝ ٓب٤ٛززٚ )ؽو٤وززٚ ، 

٢ هغزْ ُٜزب هللا إٔ رؾزت ٝرِزوز٢ كز٢ أفِٚ( ، ٝأهبُٞا ك٤ٚ اُوٍٞ ، ٣ٝزٛت ًبرج٘ب اثٖ ؽضّ ا٠ُ إٔ اُؾت ارقبٍ ثز٤ٖ اُ٘لزٞط اُزز

دسٝة اُؾ٤بح كززؼبسف ٝرزآُق ، كبُٔضَ ا٠ُ ٓضِٚ ٣غٌٖ ٝاُؾج٤ٚ ٣٘غزة ُؾزج٤ٜٚ ؛ ٧ٕ ًزَ ٜٓ٘ٔزب ثؾبعزخ ُٔزب ٛزٞ ٓٞعزٞد ػ٘زذ 

٣ٌٕٞ ثز٤ٖ ا٧ػزذاء ، ٝاُزٞاكزن ٣ٌزٕٞ ثز٤ٖ  اُز٘بكشا٥خش ، ٝاُزغبٗظ ث٤ٖ اُجؾش أٓش ٓؾغٞط ٝظبٛش ٝٓؾبٛذ ُِؼ٤بٕ ، ًٔب إٔ 

شاء . كبهلل رؼب٠ُ ٛٞ اُز١ خِن ا٩ٗغبٕ ٖٓ ٗلظ ٝاؽذح )أ١ ٖٓ آدّ ػ٤ِٚ اُغالّ( ٝعؼزَ اُغزٌٖ ٝاُززآُق ٝاُؾزت ثز٤ٖ ًزَ اُ٘ظ

 صٝع٤ٖ ٣وزشٕ أؽذٛٔب ثب٥خش .
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 : البن حزم رأي خاص فً معانً الحب . وضح ذلك . 1س

أُؾج٤ٖ ُؼظٔزٚ ، كِْ ٣قلٚ ٝافزق ُٝزْ  عـ : ثبُلؼَ كِوذ ؿٔنذ ٓؼب٢ٗ اُؾت ٝخل٤ذ ػ٠ِ أؿِت اُ٘بط اال ػ٠ِ اُؾٌٔبء ٖٓ

 ٣قَ ٓؾت ا٠ُ ؽو٤وزٚ اال ثؼذ ٓؾوخ ٝٓؼبٗبح ًج٤شح .

 : كٌؾ تدرك معانً الحب ؟  2س

 عـ : ثبُٔؼبٗبح ؛ كٔؼب٢ٗ اُؾت ال ٣ؼجش ػٜ٘ب ٣ٝقلٜب اال ٖٓ ػب٣ؾٜب ٝهِجٚ اًزٟٞ ث٘بسٛب ، ك٤ِظ أُخجش ًبُٔؼب٣ٖ 

 رٌعة ؟ : لماذا قدم ابن حزم الدٌانة على الش 3س

 عـ : هذّ اثٖ ؽضّ اُذ٣بٗخ ػ٠ِ اُؾش٣ؼخ ؛٧ٕ اُذ٣ٖ أػْ ٝاؽَٔ ٖٓ اُؾش٣ؼخ اُز٢ ٢ٛ أؽٌبّ اُذ٣ٖ 

: هل تنكر أو ترفض الدٌانات أو الشرائع الحب ؟ !  أو فّسر قول ابن حزم " ولٌس بمنكر فً الدٌانة وال  4س

 بمحظور فً الشرٌعة " . 

شائغ اُؾزت اُطزبٛش ؛ ٧ٗزٚ ؿش٣زضح اٗغزب٤ٗخ خِوٜزب هللا ك٤٘زب ٝاُزذ٣ٖ ٝاُؾزشع ال ٣ؾشٓزبٕ ؽـ : ال رٌ٘زش أٝ رزشكل اُزذ٣بٗبد أٝ اُؾز

 اُؼٞاهق اُ٘ج٤ِخ ، ػ٠ِ إٔ ال رزغبٝص اُو٤ْ اُذ٤٘٣خ ٝاُنٞاثو ا٧خاله٤خ .

 : علل : استخدام " منكر " مع " الدٌانة " ، و " محظور " مع " الشرٌعة "  . 5س

خ " ؛ ٧ٕ ا٧د٣بٕ رؾش ػ٠ِ اُؾت ثٔلٜٞٓٚ اُقؾ٤ؼ ؛ ٧ٝٗٚ كطشح ٗو٤زخ ٝٓزٖ ٣ِٞصٜزب ٛزْ عـ : اعزخذاّ " ٌٓ٘ش " ٓغ " اُذ٣بٗ

ٝ " ٓؾظززٞس " ٓززغ " اُؾززش٣ؼخ " ؛ ٧ٕ اُؾززش٣ؼخ أؽٌززبّ )أٝآززش ٝٗززٞاٙ( ٝرِززي ا٧ؽٌززبّ ال رؾظززش اُؾززت اُؾززش٣ق  -اُجؾززش . 

 أُؾشٝع .

 : ما الذي اختلؾ فٌه الناس ؟  6س

 فَ( اُؾت .أ -عـ : اخزِلٞا ك٢ ٓب٤ٛخ )ؽو٤وخ 

 : وما رأي الكاتب فً ماهٌة الحب؟ 7س

 : إٔ اُؾت ارقبٍ ث٤ٖ أسٝاػ ػبؽوخ اٗوغٔذ ا٠ُ أعضاء ٓز٠ رالهذ عؼذد ، ٝٓز٠ رجبػذد ؽو٤ذ . سأ٣ٚعـ :  

 : ما المقصود بـ )الِمثل إلى مثله ساكن( ؟  8س

هزشة اُزٔبصَ رؾون اُزآُق ٝاُغزٌٖ . كزبرا رؾوزن عـ : أ١ إٔ أُؾت ٣جؾش ػٖٔ ٣ٔبصِٚ ك٢ اُقلبد ٣ٝؾبثٜٚ ك٤ٜب ؛ ٧ٗٚ ًِٔب ا

اُززآُق ٝاُغززٌٖ روبسثززذ فززلبد أُؾجززٞث٤ٖ ٝاًزٔززَ اُزٔبصززَ كزز٢ ًززَ رِززي اُقززلبد ؽززز٠ ٣ؾززذس أُززضط كززال ٣ؼززٞد ٣ززذس١ أ١ ٓززٖ 

أُؾجٞث٤ٖ َٛ فلبرٚ ٢ٛ فلبرٚ ٛٞ ٗلغٚ أّ فلبد ٓؾجٞثٚ ؛ ٧ٕ اٗقٜبس ٝرٝثزبٕ اُؾخقز٤ز٤ٖ ٓؼزبً عؼزَ ٓزٖ رار٤ٜٔزب ٤ًبٗزبً 

 اؽذاً .ٝ

 : )األرواح جنود مجندة ، فما تعارؾ منها ائتلؾ ، وما تناكر منها اختلؾ(.  -  -: قال رسول هللا  9س

 ما المقصود بالحدٌث السابق ؟ ثم هات من النص ما ٌتوافق مع هذا الحدٌث .

ُغ٘ٞد أُغ٘ذح ارا روبثِذ ٝرٞاعٜذ إٔ ا٧سٝاػ ٓخِٞهخ ػ٠ِ االئزالف ، ٝاالخزالف ًب -  -عـ : ٛزا اُؾذ٣ش ث٤َّٖ ك٤ٚ أُقطل٠ 

، ٝرُي ػ٠ِ ٓب عؼِٜزب ػ٤ِزٚ ٓزٖ اُغزؼبدح ٝاُؾزوبٝح ، ٝا٧عغزبد اُزز٢ ك٤ٜزب ا٧سٝاػ رِزوز٢ كز٢ اُزذ٤ٗب كززؤرِق ٝرخزِزق ، كززشٟ 

ٌَ ػٖ مذٙ .   ا٩ٗغبٕ اُجَش اُخ٤ِّش ٣ؾت ٓضِٚ ٤ٔ٣َٝ ا٤ُٚ ، ٝا٩ٗغبٕ اُلبعش ٣ؤُق ؽٌِٚ ٤ٔ٣َٝ ا٤ُٚ ٣ٝ٘لش ً
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ُٔغبٗغخ )ُِزٞاكن( ػَٔ ٓؾغٞط ٝرؤص٤ش ٓؾبٛذ ، ٝاُز٘بكش ك٢ ا٧مذاد  ٓب ٣زٞاكن - ٓغ ٛزا اُؾذ٣ش ٖٓ اُ٘ـ : " ُِٝ

 ٝأُٞاكوخ ك٢ ا٧ٗذاد "

 ألوان الجمال

 اُؾت دهذ ٓؼب٤ٗٚ ُغالُزٜب ػٖ إٔ رٞفق( : ً٘ب٣خ ػٖ هذع٤خ ٝسٝػخ اُؾت ، ٝعش عٔبٍ اٌُ٘ب٣خ : ا٩ر٤بٕ ثبُٔؼ٠٘(

 ا٣غبص ٝرغغ٤ْ  .  ٓقؾٞثبً ثبُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٢

 أػضى هللا( : أعِٞة خجش١ ُلظبً اٗؾبئ٢ ٓؼ٠٘ ، ؿشمٚ : اُذػبء ، ٝاه٘بة ثبالػزشاك(. 

 أػضى هللا( : اه٘بة ثبالػزشاك(. 

 : )رؼ٤َِ ُٔب هجِٚ) ُغالُزٜب 

 كال رذسى اال ثبُٔؼبٗبح ( : اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ فٞس أُؼبٗبح ٝع٤ِخ ٣قَ ثٜب أُؾت ُٔؼ٢٘ اُؾت ( 

 بسح ٤ٌ٘ٓخ فٞس ٓؼ٢٘ اُؾت ثٜذف ًج٤ش ٣غؼ٢ ا٤ُٚ أُؾجٕٞٝاعزؼ

ٝ )اال( ٣ل٤ذ اُز٤ًٞذ ٝاُزخق٤ـ أ١ اُزؤ٤ًذ  االعزض٘بء)كال رذسى ؽو٤وزٜب اال ثبُٔؼبٗبح( : أعِٞة هقش ػٖ هش٣ن اُ٘ل٢ )ال(

ؼبٗ َٔ ؼب٢ٗ .ػ٠ِ إٔ ٓؼب٢ٗ اُؾت رؾزبط ُٔؾوخ ٝٓوبعبح ٌٝٓبثذح ؽخق٤خ ؽز٠ ٗذسى ؽو٤وزٜب ُٖٝ ٣ذسى ٛزٙ اُ ُٔ  ٢ اال اُ

ا٣غبص ثؾزف اُلبػَ ٩صبسح اُزٖٛ.( : رذسى  – ) رٞفق 

 ٤ُظ ثٌٔ٘ش ك٢ اُذ٣بٗخ ٝال ثٔؾظٞس ك٢ اُؾش٣ؼخ( : أعِٞة ٓئًذ ثؾشف اُغش اُضائذ اُجبء ؛ ٤ُج٤ٖ أ٤ٔٛخ اُؾت ك٢ ؽ٤بر٘ب(

 ٝرؤ٤ًذ ٓؾشٝػ٤زٚ كبُؾشائغ ٝاُذ٣بٗبد ٤ُغذ مذ اُؾت أُجبػ .

ٗخ ٝال ثٔؾظٞس ك٢ اُؾش٣ؼخ( : ٓؾغٖ ثذ٣ؼ٢ / اصدٝاط ٣ؼط٢ عشعبً ٓٞع٤و٤بً رطشة ُٚ ا٧رٕ . )٤ُظ ثٌٔ٘ش ك٢ اُذ٣ب 

 : )اه٘بة ثبُزشادف ٣ئًذ أُؼ٠٘.)٤ُظ ثٌٔ٘ش ك٢ اُذ٣بٗخ ٝال ثٔؾظٞس ك٢ اُؾش٣ؼخ 

. )اُؾت هذ اخزِق اُ٘بط ك٢ ٓب٤ّٛزٚ( : أعِٞة ٓئًذ ثـ)هذ( ٓغ اُلؼَ أُبم٢ )اخزِق( 

اُ٘بط ك٢ ٓب٤ٛزٚ هبُٞا ٝأهبُٞا( : ً٘ب٣خ ػٖ ًضشح اُؾذ٣ش ػٖ اُؾت ٝر٘ٞع ا٥ساء ك٤ٚ كال ٣ٞعذ رؼش٣ق  )اُؾت .. اخزِق

 ٓؾذد ٝٝامؼ ُٚ ، ٝعش عٔبٍ اٌُ٘ب٣خ : ا٩ر٤بٕ ثبُٔؼ٠٘ ٓقؾٞثبً ثبُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣غبص ٝرغغ٤ْ . 

ف ع٘خ ٤ًٗٞخ ث٤ٖ اُجؾش  )اُؾت .. اخزِق اُ٘بط ك٢ ٓب٤ٛزٚ( : اُزؼج٤ش ثـ)اخزِق( ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ االخزال 

 ) ا٣غبص ثؾزف أُلؼٍٞ ثٚ ُِؼّٔٞ ٝاُؾٍٔٞ .: ) هبُٞا ٝأهبُٞا 

. ٕهبُٞا ٝأهبُٞا( : ٓؾغٖ ثذ٣ؼ٢ / ع٘بط ٗبهـ ٣ؼط٢ عشعبً ٓٞع٤و٤بً ٓؾججبً ٨ُر( 

)ٕؿشمٚ : أعِٞة خجش١ ٝٛٞ)اُز١ أرٛت ا٤ُٚ أٗٚ )اُؾت( ارقبٍ ث٤ٖ أعضاء اُ٘لٞط أُوغٞٓخ( : أعِٞة ٓئًذ ثـ)ا ،

 . اظٜبس كخش ٝاػزضاص اٌُبرت ثشأ٣ٚ 

 أٗٚ )اُؾت( ارقبٍ ث٤ٖ أعضاء اُ٘لٞط أُوغٞٓخ( : اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ ، ك٤ٜب رق٣ٞش ُِ٘لٞط ثؤؽ٤بء ٓبد٣خ ٓوغٔخ ٣ؾذس(

 ُٜب ارقبٍ ، ٝعش عٔبٍ اُقٞسح : اُزغغ٤ْ  .

. ضَ ا٠ُ ٓضِٚ عبًٖ( : رؼ٤َِ ُٔب هجِٜب ِٔ  )كبُ

اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ ، فٞس أُغبٗغخ ثبٗغبٕ ُٚ ػَٔ ٣ذسى ثبُؾٞاط ٝعش ٝرؤص٤ش ٓؾبٛذ( :  )ُِٝٔغبٗغخ ػَٔ ٓؾغٞط

 عٔبُٜب اُزؾخ٤ـ.
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. ُِٕٝٔغبٗغخ ػَٔ ٓؾغٞط ٝرؤص٤ش ٓؾبٛذ( : اُؼطق أكبد اُزؤ٤ًذ ػ٠ِ هٞح أصش اُؾت اُز١ ٣غؼِٚ ظبٛشاً ُِؼ٤ب( 

٣ؼط٢ عشعبً ٓٞع٤و٤بً رطشة ُٚ ا٧رٕ.  )ٝاُز٘بكش ك٢ ا٧مذاد ٝأُٞاكوخ ك٢ ا٧ٗذاد( : ٓؾغٖ ثذ٣ؼ٢ / عغغ 

 ٝاُز٘بكش ك٢ ا٧مذاد ٝأُٞاكوخ ك٢ ا٧ٗذاد( : ٓؾغٖ ثذ٣ؼ٢ / ٓوبثِخ ٣جشص أُؼ٠٘ ٣ٝٞمؾٚ ٣ٝو٣ٞٚ ثبُزنبد( ا٧مذاد(

 ا٧ٗذاد( : ٓؾغٖ ثذ٣ؼ٢ / ع٘بط ٗبهـ ٣ؼط٢ عشعبً ٓٞع٤و٤بً رطشة ُٚ ا٧رٕ.  -

 شاك ٣ل٤ذ اُزؼظ٤ْ.٣وٍٞ( : اه٘بة ثبالػز -ػض ٝعَ–)ٝهللا 

 خِوٌْ ٖٓ ٗلظ ٝاؽذح( : ً٘ب٣خ ػٖ آدّ ػ٤ِٚ اُغالّ ، ٝعش عٔبٍ اٌُ٘ب٣خ : ا٩ر٤بٕ ثبُٔؼ٠٘ ٓقؾٞثبً ثبُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٢(

 ا٣غبص ٝرغغ٤ْ .   

 : )ٌٗشح ُِزؼظ٤ْ.) ٗلظ 

.. ٤ُغٌٖ ا٤ُٜب( : رؼ٤َِ ُـب٣خ ٝٛذف اُضٝاط ٝٛٞ اُغٌٖ أ١ اُشاؽخ ٝاالعزوشاس ..( 

 علة الحب وأسبابه الثانً :ع المقط -2

ـُ ٖٓ اُقٞسح . ٝٗؾٖ ٗغذ ًض٤شا ٖٓٔ ٣ئصش ا٧د٠ٗ ) ُٝٞ ًبٕ ػِخ اُؾت ؽغٖ اُقٞسح اُغغذ٣خ ُٞعت أال ٣غزؾغٖ ا٧ٗو

 ٣ٝؼِْ كنَ ؿ٤شٙ ٝال ٣غذ ٓؾ٤ذاً ُوِجٚ ػ٘ٚ . ُٝٞ ًبٕ ُِٔٞاكوخ ك٢ ا٧خالم ُٔب أؽت أُشء ٖٓ ال ٣غبػذٙ ٝال ٣ٞاكوٚ .

ٖٓ ا٧عجبة ، ٝرِي رل٠٘ ثل٘بء عججٜب . كٖٔ ّٝدى ٧ٓش ٠ُّٝ ٓغ  ُغجتك٢ راد اُ٘لظ ٝسثٔب ًبٗذ أُؾجخ  كؼِٔ٘ب أٗٚ ؽ٢ء

 .(اٗونبئٚ 

 المفردات

: ٣لنزَ ،  ٣زئصش -ا٧ص٣زذ ، ا٧ًٔزَ × : ا٧هزَ  ا٧ٗوـ -٣غزوجؼ × : ٣غزؾت  ٣غزؾغٖ -: ُِضّ  ُٞعت -: عجت ط ػَِ  ػِخ - 

× : ُِزطززبثن ، ُالٗغززغبّ ، ُِز٘ززبؿْ  ُِٔٞاكوززخ -: ٓلززشاً ، ٜٓشثززبً ، ٓؾ٤قززبً  ٓؾ٤ززذاً  -ص٣ززبدح  : كنززَ -: ا٧هززَ  ا٧دٗزز٠ -٣غزززؾت 

ًشٛزي ، × : ؽجزي  ٝدى -: ٓجشسٛزب ،  دٝاػ٤ٜزب  عزججٜب -رجوز٠ ، رغززٔش × : رضٍٝ ، ر٘زٜز٢ ، رِٜزي  رل٠٘ -االخزالف ، اُز٘بكش 

 اعزٔشاسٙ × : اٗزٜبئٚ  ونبئٚاٗ -داّ ، اعزٔش × : اٗز٠ٜ ، صاٍ ، ٓن٠  ٠ُٝ -ثـَني ، ٓوزَي 

 الشرح

ٌُستحَسن األقل هٌئة ، فكثٌر من الناس  - ولو كان سبب الحب واالنجذاب للؽٌر حسن الشكل والهٌئة الجسمٌة لوجب أال 

ٌفضلون األقل هٌئة، وال ٌجد لقلبه  مفراً من حبه . ولو كان هذا الحب للتوافق فً األخالق لما أحب اإلنسان من ٌساعده وال 

ٌتوافق معه فً خلقه ، وذلك شًء جبلت )فطرت ، خلقت( علٌه النفس . وقد تكون المحبة لسبب ما وتنتهً بانتهاء ذلك 

 المصلحة( فإنه ٌنصرؾ عنك مع انقضاء ذلك األمر .ٌقصد السبب . فاعلم أن َمن تودد إلٌك ألمر ٌرٌده منك )

 : دلل من النص على أن اإلنسان بجوهره ال بمظهره . 1س

: ألنه لو كان علة الحب واالنجذاب حسن الصورة الجسدٌة لوجب أال ٌستحسن اإلنسان األقل جماالً ونحن نجد كثٌراً  جـ

ن اممن ٌإثر األدنى ؛ ألن المتحاَبٌن بهذا المفهوم ٌنشؤ بٌنهما توافق وانسجام واندماج روحً ٌنسٌهما جمال الشكل فٌشعر

 وٌعٌشان فً سعادة ال تنتهً . اوأحاسٌسهم اوأفكارهم ابارتٌاح لبعضهما البعض وتتوافق أرواحهم

 : هناك ود زائؾ ال خٌر فٌه . وضح . 2س

 جـ : ود المصلحة الذي ٌنتهً مع انقضاء تلك المصلحة كما قال الكاتب" من ودك ألمر ولى مع انقضائه".
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 ألوان الجمال

 ).. ُٕؼَِ  ك٢ ٓؼشك رؾ٤َِ ٝرلق٤َأًضش ٖٓ اعزخذاّ أعِٞة اُؾشه ك٢ ٛزٙ اُلوشح ٧ٗٚ :) ُٞ ًب 

 اُؾت ٝدٝاكؼٚ     

 ًبٕ ػِخ اُؾت ؽغٖ اُقٞسح اُغغذ٣خ ُٞعت أال ٣غزؾغٖ ا٧ٗوـ ٖٓ اُقٞسح( : أعِٞة ؽشه ُِزؤ٤ًذ ػ٠ِ ؽذٝس ُٞ(

 اُغٞاة )ُٞعت أال ٣غزؾغٖ ا٧ٗوـ ٖٓ اُقٞسح( إ رؾون اُؾشه )ًبٕ ػِخ اُؾت ؽغٖ اُقٞسح اُغغذ٣خ( . 

 ٖا٧ٗوـ ٖٓ اُقٞسح( : ٗز٤غخ ُٔب هجِٜب )ُٞعت أال ٣غزؾغ. 

 )ٖا٣غبص ثؾزف اُلبػَ ُِؼّٔٞ ٝاُؾٍٔٞ.٣غزؾغ : 

 ػِخ اُؾت ؽغٖ اُقٞسح اُغغذ٣خ( : أعِٞة هقش ثزؼش٣ق اُطشك٤ٖ اعْ ًبٕ )ػِخ اُؾت( ٝاُخجش )ؽغٖ اُقٞسح( ٣ل٤ذ(

 اُزؤ٤ًذ ٝاُزخق٤ـ .

تحسن األنقص من الصورة( أم )ٌستحسن الناقص من : أٌهما أدق داللة على المعنى المراد فٌما ٌلً : )ٌس1س

 الصورة( ؟ ولماذا ؟ 

عـ : اعزخذاّ اعْ اُزلن٤َ )ا٧ٗوـ( ؛ ٤ُج٤ٖ اُوِخ اُؾذ٣ذح ٝثبُزب٢ُ ػذّ ٓ٘طو٤خ أُؾج٤ٖ ك٢ اخز٤بسارْٜ ٓقذاهبً ُٔب ٣وبٍ : 

 )ٓشآح اُؾت ػ٤ٔبء( .

ٝ اػزضاص اٌُبرت ثشأ٣ٚ .)ٝٗؾٖ ٗغذ ًض٤شاً( : اعزخذاّ اُن٤ٔش )ٗؾٖ( ٣ذٍ ػ٠ِ كخش 

  )ٗغذ ًض٤شاً ٖٓٔ ٣ئصش ا٧د٠ٗ( : ً٘ب٣خ ػٖ اخزالف ا٧رٝام )ال رَ٘ظ : ُٞال اخزالف ا٧رٝام ُجبسِد اُغِغ( 

 ا٧د٠ٗ( : اه٘بة ثبُزشادف ٣ل٤ذ اُزؤ٤ًذ . -)ا٧ٗوـ 

: )ٚ٘عٔبٍ اُقٞسح : اُزؾخ٤ـ ،  اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ رقٞس اُوِت ثبٗغبٕ ٓغ٤طش ٝٓزؾٌْ ، ٝعش )ٝال ٣غذ ٓؾ٤ذاً ُوِجٚ ػ

ٝاخزبس اٌُبرت اُوِت ثذالً ٖٓ اُؼوَ ؛ ٧ٗٚ ٓٞهٖ اُؼبهلخ ث٤٘ٔب اُؼوَ ٓٞهٖ اُزل٤ٌش ٝاُزذثش ، ٝاُؾت اسرجبهٚ ثبُؼبهلخ ٝاُوِت 

 أهٟٞ ٖٓ اسرجبهٚ ثبُؼوَ ٝاُزل٤ٌش .

 ُٔب أؽت أُشء ٖٓ ال ٣غبػذٙ ٝال ٣ٞاكوٚ( : ٗز٤غخ ُٔب هجِٜب(. 

 ٣ٞاكوٚ( : اعزخذاّ اُلؼَ أُنبسع ٣ل٤ذ اُزغذد ٝاالعزٔشاس ٝاعزؾنبس اُقٞسح . -٣غبػذٙ  -) أؽت 

 ٙرٌشاس اُ٘ل٢ ُِز٤ًٞذ.ال ٣ٞاكوٚ( :  -) ال ٣غبػذ 

ال ٣ٞاكوٚ( : هجبم عِت ٣ٞمؼ أُؼ٠٘ ٣ٝئًذٙ. -)أُٞاكوخ 

أُؾجخ ( : ع٘بط ٗبهـ ٣ؼط٢ عشعب ٓٞع٤و٤ب -اُؾت -) أؽت. 

( ٗز٤غخ ُٔب هجِٜب ، ٝاُلبء ُِزشر٤ت ٝاُزؼو٤ت.اُ٘لظكؼِٔ٘ب أٗٚ ؽ٢ء ك٢ راد :) 

( أعِٞة ٓئًذ ثؤٕ.أٗٚ ؽ٢ء ك٢ راد اُ٘لظ :) 

( ٌٗشح ُِزؼظ٤ْ.ؽ٢ء :) 

 رِي رل٠٘( : ا٩ؽبسح ٛ٘ب ُِٔؾجخ أُشرجطخ ثبُٔقِؾخ ٝاُز٢ عشػبٕ ٓب رضٍٝ ؛ ٧ٜٗب ٓئهزخ ، ٝاعزخذاّ اعْ ا٩ؽبسح(

 ٣لخ .)رِي( ُِزؾو٤ش ٖٓ ٛزٙ أُؾجخ أُض

 :) اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ ؽ٤ش فٞس أُؾجخ ثؾ٢ء ٓبد١ ٣ل٢٘ . ُِزغغ٤ْ ) رل٢٘ ثل٘بء عججٜب 
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 ك٘بء( : ٓؾغٖ ثذ٣ؼ٢ / ع٘بط اؽزوبه٢ ٗبهـ ٣ؼط٢ عشعبً ٓٞع٤و٤بً ٣طشة ا٧رٕ  -)رل٠٘ 

ٝعش عٔبٍ )كٖٔ ٝدى ٧ٓش ٠ُٝ ٓغ اٗونبئٚ( : ً٘ب٣خ ػٖ اٗوطبع اُؼالهخ ٓغ صٝاٍ أُقِؾخ ٝعٞء هجغ ٛزا ا٩ٗغب ، ٕ

 اٌُ٘ب٣خ : ا٩ر٤بٕ ثبُٔؼ٠٘ ٓقؾٞثبً ثبُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣غبص ٝرغغ٤ْ .  

 كٖٔ ٝدى ٧ٓش ٠ُٝ ٓغ اٗونبئٚ( : أعِٞة ؽشه ُِزؤ٤ًذ ػ٠ِ ؽذٝس اُغٞاة )٠ُٝ ٓغ اٗونبئٚ( إ رؾون اُؾشه(. 

)عبءد ٌٗشح ُِؼّٔٞ ٝاُؾٍٔٞ .  : )أٓش 

. ٠ُٝ ٓغ اٗونبئٚ( : ٗز٤غخ ُٔب هجِٜب( 

 ضروب الحبالثالث : المقطع  -3

؛ ٝٓؾجخ اُوشاثخ ، ٝٓؾجخ ا٧ُلخ ٝاالؽزشاى ك٢ أُطبُت ،  -ػض ٝعَ  –إ ُِٔؾجخ مشٝثب : أكنِٜب ٓؾجخ أُزؾبث٤ٖ ك٢ هللا )

ٝٓؾجخ اُزقبؽت ٝأُؼشكخ ٝٓؾجخ اُجش ٣نؼٚ أُشء ػ٘ذ أخ٤ٚ ، ٝٓؾجخ اُطٔغ ك٢ عبٙ أُؾجٞة ، ٝٓؾجخ أُزؾبث٤ٖ ُغش 

٤ِٚ ٣ِضٜٓٔب َعزشٙ ، ٝٓؾجخ ثِٞؽ ُِزح ٝهنبء اُٞهش ، ٝٓؾجخ اُؼؾن اُز٢ ال ػِخ ُٜب اال ٓب رًشٗب ٖٓ ارقبٍ ٣غزٔؼبٕ ػ

 . (اُ٘لٞط 

 المفردات

 -: ا٧هزبسة ، اُ٘غزت ، رٝٝ اُِؾٔزخ  اُوشاثزخ -أعزٞأٛب × : أعزٔبٛب ، أؽغزٜ٘ب  أكنزِٜب -: أؽٌبالً ، أٗٞاػبً ّ مزشة   مشٝثبً  - 

× : اُؼِزْ  أُؼشكزخ -: اُزشاكزن ، اُزقزبدم  اُزقزبؽت -: أُوبعزٔخ ، اُزؼزبٕٝ  االؽززشاى -ُٞئزبّ ، أُزٞدح : اُقزذاهخ ، ا ا٧ُلخ

: ًزَ  عزش -: ٌٓبٗزخ ، ٓ٘ضُزخ  عبٙ -: اُغؾغ ط ا٧هٔبع  اُطٔغ -: ا٩ٗغبٕ ط اُشعبٍ  أُشء -اُجش : ا٩ؽغبٕ ، اُخ٤ش  -اُغَٜ 

 اُ٘لزٞط -: عجت ط ػَِ  ػِخ -: ؽذح اُؾت ، اُٞعذ ، اُـشاّ  اُؼؾن -ظٜبسٙ ا× : اخلبإٙ  عزشٙ -ٓب ٣خل٠ ط أعشاس ، ِعشاس 

 : ا٧سٝاػ ّ ْٗلظ .

 الشرح

وهنا ٌوسع ابن حزم فً مفهوم " الحب " ، حتى ٌصبح معنى االتصال بٌن أجزاء النفوس لٌس اتصاالً بٌن ذكر وأنثى  -

تلٌها المحبة بٌن األقارب ، ثم محبة  -عز وجل  -ن فً هللا فقط فٌقول إن للمحبة أنواعاً متعددة ، أحسنها محبة المتحابٌ

التآلؾ واالجتماع واالشتراك على مطلب واحد ، ثم محبة التصاحب والتعارؾ ، ثم محبة الخٌر الذي ٌقوم به اإلنسان تجاه 

لما ٌجتمعان علٌه  إخوته ، كما أن ثمة محبة أخرى هً محبة الطمع فً جاه المحبوب ، ومحبة المتحابٌن من بنً اإلنسان

من سر ٌلزم إخفاإه . وأخٌراً محبة العشق وال سبب لها إال ما تقدم ذكره من اتصال النفوس وتالقٌها وتآلفها ، وهذا العشق 

 ٌبقى وال ٌنتهً إال بالموت . 

 : للمحبة ضروب . وضحها مبٌناً أسماها معلالً .  1س

جل ، ومحبة القرابة ، ومحبة األلفة واالشتراك فً المطالب ، ومحبة جـ : ضروب المحبة : محبة المتحابٌن فً هللا عز و

التصاحب والمعرفة ومحبة البر ٌضعه المرء عند أخٌه ، ومحبة الطمع فً جاه المحبوب ، ومحبة المتحابٌن لسر ٌجتمعان 

 علٌه ٌلزمهما ستره ، ومحبة العشق التً ال علة لها إال ما ذكرنا من اتصال النفوس .

 ها : محبة الخالق فهً أسمى محبة وهً الحب الحقٌقً الخالص الذي ٌحاول المرء أن ٌدركه وأسما -
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 : ماذا ٌحدث إذا تحققت كل ضروب المحبة بٌن الناس ؟. 2س

 جـ  :   توطٌد العالقات بٌن األفراد والمجتمعات  

 ٌفوز اإلنسان برضا هللا وحبه      -       

 ٌن الناس ٌكون المحب موضع ثقة ب -        

 ٌعٌش المحب سعٌداً .   -       

 ألوان الجمال

 (إ ُِٔؾجخ مشٝثب.)ٕ( : أعِٞة ٓئًذ ثـ)ا 

 أكنِٜب ٓؾجخ أُزؾبث٤ٖ ك٢ هللا ... ٝ ... اُخ( : اه٘بة ػٖ هش٣ن اُزلق٤َ ثؼذ ا٩عٔبٍ  ك٢ )مشٝثبً( ؛ ٤ُل٤ذ اُزؾ٣ٞن(

 .ٝاُز٤ًٞذ 

)ٝػِٞ ٝسكؼخ ٛزٙ أُؾجخ ك٢ٜ هٔخ أٗٞاع أُؾجخ .اعزخذاّ اعْ اُزلن٤َ ٣ٞؽ٢ ثغ: )أكنِٜب ٞٔ 

 أكنِٜب ٓؾجخ أُزؾبث٤ٖ( : أعِٞة هقش ػٖ هش٣ن رؼش٣ق أُجزذأ )أكنِٜب( ٝاُخجش )ٓؾجخ أُزؾبث٤ٖ( ٣ل٤ذ اُز٤ًٞذ(

 ٝاُزخق٤ـ .

 أُزؾبث٤ٖ( : ٓؾغٖ ثذ٣ؼ٢ / ع٘بط اؽزوبه٢ ٗبهـ ٣ؼط٢ عشعبً ٓٞع٤و٤بً ٣طشة ا٧رٕ .  -)ٓؾجخ 

 اُزؼظ٤ْٝعَ( :  أعِٞة خجش١ ُلظبً اٗؾبئ٢ ٓؼ٠٘ ، ؿشمٚ : )ػض . 

 : )ٚرق٣ٞش ُِجش ثٜذ٣خ أٝ ؽ٢ء ٓبد١ ٣ؾلع ، ٝعش عٔبٍ اُقٞسح :  ،  اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ)ٓؾجخ اُجش ٣نؼٚ أُشء ػ٘ذ أخ٤

 اُزغغ٤ْ . 

خ اُذّ اُز٢ رغٔغ ث٤ٖ ا٧خٞح.)ػ٘ذ أخ٤ٚ( : اُزؼج٤ش ثـ)أخ٤ٚ( ٣ٞؽ٢ ثوٞح اُشاثطخ ٝػٔوٜب ث٤ٖ أُزؾبث٤ٖ ، ًٝؤٜٗب ساثط 

 : )ٚرقٞس اُغش ثؾ٢ء ٓبد١ ٣غزٔغ ػ٤ِٚ أُزؾبث٤َٖ ، ٝعش عٔبٍ اُقٞسح : اُزغغ٤ْ  اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ ،)ُغش ٣غزٔؼبٕ ػ٤ِ 

 : )ٙرقٞس اُغش ثؾ٢ء ٓبد١ ٣غزش ٣ٝـط٠ ، ٝعش عٔبٍ اُقٞسح : اُزغغ٤ْ ، ،  اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ)ُغش .. ٣ِضٜٓٔب عزش

 ٌٗشح ُِؼّٔٞ ٝاُؾٍٔٞ . ًِٝٔخ )عش( عبءد 

 عزشٙ( : ٓؾغٖ ثذ٣ؼ٢ / ع٘بط ٗبهـ ٣ؼط٢ عشعبً ٓٞع٤و٤بً ٣طشة ا٧رٕ .  -)عش 

ٝ )اال( ٣ل٤ذ اُز٤ًٞذ  االعزض٘بء)ٓؾجخ اُؼؾن اُز٢ ال ػِخ ُٜب اال ٓب رًشٗب ٖٓ ارقبٍ اُ٘لٞط( : أعِٞة هقش ثبُ٘ل٢ )ال(

 ٝاُزخق٤ـ .
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 التعلٌق العام على النص.

 ش ا٧دث٢: اُؼقش ا٧ٗذُغ٢.* اُؼق

 : ما اللون األدبً للنص ؟ 1س

عـ : اُ٘ـ ٓوبٍ ٖٓ ا٧دة االعزٔبػ٢ ؛ ٧ٗٚ ٣زؾذس ػٖ هن٤خ اعزٔبػ٤خ ٢ٛ اُؾت ٝاُؼالهخ ث٤ٖ أُؾت ٝأُؾجٞة ٝٓب٤ٛخ 

 اُؾت .

 : ما سمات أسلوب الشاعر ؟ 2س

 عـ : ر٤ٔض أعِٞة اثٖ ؽضّ : 

 عُٜٞخ ا٧ُلبظ ٝدهزٜب . - ٔ

 ٞػ أُؼب٢ٗ ٝدهزٜب .ٝم - ٕ

 ٝمٞػ اُ٘ضػخ اُلِغل٤خ . - ٖ

 االعزؾٜبد ثبُوشإٓ اٌُش٣ْ . - ٗ

 هِخ أُؾغ٘بد ٝاُقٞس ٝؿِت ا٧عِٞة اُخجش١ كال رٞعذ أعب٤ُت اٗؾبئ٤خ . - ٘

 اُوذسح ػ٠ِ اُز٣ٞ٘غ ك٢ ا٧عب٤ُت ٓشاػبح ُٔغزٟٞ أُزِو٢ . - ٙ

 : لَِم آثر ابن حزم األسلوب الخبري فً النص ؟  3س

ـ : آصش اثٖ ؽضّ ا٧عِٞة اُخجش١ ك٢ اُ٘ـ ؛ ٧ٗٚ ٣ؼشك ؽوبئن ٝاهؼخ ال ٓغبٍ ُِؾي ك٤ٜب ، ُٝزوش٣ش أُؼ٠٘ ٝرٞم٤ؾٚ ، ع

 ٝاُؾذ٣ش ػٖ مشٝة اُؾت اُز٢ ٣وذٜٓب اثٖ ؽضّ ٣الئٜٔب ا٧عِٞة اُخجش١ اُوبئْ ػ٠ِ ا٩ه٘بع ٝعٞم ا٧دُخ .

 : ما مالمح شخصٌة الشاعر ؟ 4س

 عش١ء ك٢ ر٘بٍٝ ٛزا أُٞمٞع االعزٔبػ٢ . -ػ٤ٔن اُلٌش  -ش :  ٝاعغ اُضوبكخ عـ : ٓالٓؼ ؽخق٤خ اُؾبػ

 : َٛ ٛ٘بى ػالهخ ث٤ٖ ٓنٕٔٞ اُ٘ـ ٝاُج٤ئخ اُز٢ ٗؾؤ ك٤ٜب اثٖ ؽضّ ا٧ٗذُغ٢ ؟ ٘ط

 ُؾت .عـ : ٗؼْ ، كِطج٤ؼخ ا٧ٗذُظ اُغ٤ِٔخ اُغبؽشح ، ُِٝشخبء اُز١ ٣ؼ٤ؼ ك٤ٚ ا٧دثبء ٝأُلٌشٕٝ أًجش ا٧صش ك٢ ؽذ٣ضْٜ ػٖ ا

 ( https://dardery.site/archives/3528ُِزذس٣ت ا٩ٌُزش٢ٗٝ ٝاُزؤًذ ٖٓ ا٩عبثبد امـو ػ٠ِ اُشاثو  ) 
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 مشٝة اُؾترـذس٣ـجـبد ػ٠ِ ٗـ 

 (ٔ)  
ى ؽو٤وزٜب اال ثبُٔؼبٗبح. ٤ُٝظ ثٌٔ٘ش ك٢ اُذ٣بٗخ ٝال دهذ ٓؼب٤ٗٚ ُغالُزٜب ػٖ إٔ رٞفق ، كال رذس -أػضى هللا  -اُؾت  )

ثٔؾظٞس ك٢ اُؾش٣ؼخ ، ٝهذ اخزِق اُ٘بط ك٢ ٓب٤ٛزٚ ٝهبُٞا ٝأهبُٞا ، ٝاُز١ أرٛت ا٤ُٚ أٗٚ ارقبٍ ث٤ٖ أعضاء اُ٘لٞط 

 (أُوغٞٓخ ك٢ ٛزٙ اُخ٤ِوخ ك٢ أفَ ػ٘قشٛب اُشك٤غ. 

 : رخ٤ش اُقٞاة ُٔب ٢ِ٣ ٖٓ ث٤ٖ اُجذائَ أُزبؽخ

  دف ًِٔخ"  عالُزٜب ":. ٓشأ

 خلبئٜب ׄ     ػظٔزٜب   ׄ      فؼٞثزٜب  ׄ       ًضشرٜب ׄ  

 . ٓنبد ًِٔخ  " اُشك٤غ ":ٕ

 اُغب٢ٓ ׄ     اُٞم٤غ ׄ      اُغ٤ٖٔ ׄ    اُض٤ٖٔ  ׄ  

 . عٔغ ًِٔخ " اُؾش٣ؼخ ":ٖ

  ا٧ٍٝ ٝاُضب٢ٗ ׄ     أُؾبس٣غ ׄ     ا٧ؽشػخ ׄ     اُؾشائغ   ׄ  

  اُؾت : ٖٓ أعجبة فؼٞثخ رؼش٣ق. ٗ

 رؾش٣ْ اُذ٣ٖ ُِؾت  ׄ    .عالٍ اُؾت ٝػظٔزٚ ׄ                    ًضشح رؼش٣لبرٚ ׄ             ؿٔٞك اُؾت ׄ  

 . ٗٞع اُقٞسح اُج٤ب٤ٗخ ك٢ هُٞٚ:" ارقبٍ ث٤ٖ أعضاء اُ٘لٞط أُوغٞٓخ ":٘

 عَٓش ٓغبص ׄ      رؾج٤ٚ ׄ                       اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ ׄ   ؾ٤خ٣اعزؼبسح رقش ׄ  

 . ٗٞع أُؾغٖ اُجذ٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:" ٤ُٝظ ثٌٔ٘ش ك٢ اُذ٣بٗخ ٝال ثٔؾظٞس ك٢ اُؾش٣ؼخ ":ٙ

 ٓوبثِخ ׄ    عغغ ׄ   ؽغٖ روغ٤ْ ׄ    ع٘بط ׄ  

 ك٢ هُٞٚ :" دهذ ٓؼب٤ٗٚ ُغالُزٜب ػٖ إٔ رٞفق "ا٣غبص ثؾزف: -. 7

 عٞاة اُؾشه ׄ     أُجزذأ ׄ    أُلؼٍٞ ׄ                     اُلبػَ ׄ  

 خ هُٞٚ " ُغالُزٜب ػٖ إٔ رٞفق "  ثٔب هجِٚ : . ػاله8

 رلق٤َ ׄ      رٞم٤ؼ  ׄ   ٗز٤غخ  ׄ    رؼ٤َِ   ׄ  

  ٝ " أهبُٞا": " هبُٞا هُٞٚ "  ث٤ٖ  اُؼالهخ . 9

  ا٧ٍٝ ٝاُضبُش ׄ   عغغ  ׄ   ٓوبثِخ ׄ    ع٘بط  ׄ  

 ػالهخ هُٞٚ " ٝال ثٔؾظٞس ك٢ اُؾش٣ؼخ " ثٔب هجِٚ : -. ٓٔ

 رلق٤َ ثؼذ اعٔبٍ ׄ   رشادف ׄ   رٞم٤ؼ ׄ   ٗز٤غخ ׄ  

 ك٢ هُٞٚ " كال رذسى ؽو٤وزٜب اال ثبُٔؼبٗبح " أعِٞة هقش  ٝع٤ِزٚ : -. ٔٔ

 اعزخذاّ اٗٔب ׄ                     اُزوذ٣ْ ٝاُزؤخ٤ش ׄ         االعزض٘بءاُ٘ل٢ ٝ ׄ          رؼش٣ق أُجزذأ ٝاُخجش ׄ  

 :ٝع٤ِزٚ اه٘بة "ُزٜب دهذ ٓؼب٤ٗٚ ُغال -أػضى هللا  -اُؾت هُٞٚ : "  ك٢  -ٕٔ

 اُزشادف ׄ    اُغِٔخ االػزشام٤خ ׄ    اُخبؿ ػ٠ِ اُؼبّ ػطق ׄ    اُزٌشاس  ׄ  

 ٓب ػذا:  ا٧عِٞث٤خ ٌُِبرتًَ ٓٔب ٣ؤر٢ ٖٓ اُغٔبد   -ٖٔ

 عُٜٞخ ا٧ُلبظׄ              ر٘ٞع ا٧عِٞة ث٤ٖ اُخجش ٝا٩ٗؾبء ׄ  

 اُخ٤ب٤ُخ هِخ اُقٞسׄ              .       اُ٘ضػخ اُلِغل٤خ ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3528ُِزذس٣ت ا٩ٌُزش٢ٗٝ ٝاُزؤًذ ٖٓ ا٩عبثبد امـو ػ٠ِ اُشاثو  ) 
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النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  رب٣ِٞط 13

 رشّ صبٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

(ٕ) 

ذاد ، ٝهللا ػض كبُٔضَ ا٠ُ ٓضِٚ عبًٖ ، ُِٝٔغبٗغخ ػَٔ ٓؾغٞط ٝرؤص٤ش ٓؾبٛذ ، ٝاُز٘بكش ك٢ ا٧مذاد ٝأُٞاكوخ ك٢ ا٧ٗ)

ٝعَ ٣وٍٞ : " ٛٞ اُز١ خِوٌْ ٖٓ ٗلظ ٝاؽذح ٝخِن ٜٓ٘ب صٝعٜب ٤ُغٌٖ ا٤ُٜب " ،   ُٝٞ ًبٕ ػِخ اُؾت ؽغٖ اُقٞسح 

 (اُغغذ٣خ ُٞعت أال ٣غزؾغٖ ا٧ٗوـ ٖٓ اُقٞسح . 

 رخ٤ش اُقٞاة ُٔب ٢ِ٣ ٖٓ ث٤ٖ اُجذائَ أُزبؽخ :

  . ٓشادف ًِٔخ"  ا٧ٗذاد ":ٔ

 ا٧ٍٝ ٝاُضب٢ٗ ׄ     أُز٘بصػ٤ٖ ׄ    ظبئش  اُ٘ ׄ     ا٧ؽجبٙ   ׄ  

 . ٓنبد ًِٔخ  " أُغبٗغخ ":ٕ

   اُزخبفْ ׄ     اُزؼبد١ ׄ      اُزقبسع ׄ     اُز٘بهل ׄ  

 . ٓلشد  ًِٔخ" ا٧ٗذاد ":ٖ

 ا٧ٍٝ ٝاُضب٢ٗ ׄ      اُ٘ـُذ ׄ      اُ٘ـَذ ׄ                  اُِ٘ذ   ׄ  

 . عٔغ ًِٔخ " ػِخ ":ٗ

 ا٧ٍٝ ٝاُزب٢ٗ ׄ       أػالٍ ׄ    ػَِ ׄ               ػالئَ  ׄ  

 . ٗٞع اُقٞسح اُج٤ب٤ٗخ ك٢ هُٞٚ:" ُِٝٔغبٗغخ ػَٔ ٓؾغٞط ":٘

 ٓشعَ ٓغبص ׄ      رؾج٤ٚ ׄ                       اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ ׄ   ؾ٤خ٣اعزؼبسح رقش ׄ  

 . ٗٞع أُؾغٖ اُجذ٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:" ٝاُز٘بكش ك٢ ا٧مذاد ٝأُٞاكوخ ك٢ ا٧ٗذاد ":ٙ

 ع٤ٔغ ٓب عجن ׄ     عغغ ׄ    ٓوبثِخ ׄ   ع٘بط ׄ  

 ك٢ هُٞٚ :" ُٞعت أال ٣غزؾغٖ ا٧ٗوـ ٖٓ اُقٞسح "ا٣غبص ثؾزف: -. 7

 عٞاة اُؾشه ׄ     أُجزذأ ׄ    أُلؼٍٞ ׄ         اُلبػَ ׄ  

 ك٢ هُٞٚ :" ُِٝٔغبٗغخ ػَٔ ٓؾغٞط ": أعِٞة هقش ثزوذ٣ْ : -. 8

 أُلؼٍٞ ׄ     ساُغبس ٝأُغشٝ ׄ    اُظشف ׄ    أُجزذأ ׄ  

 " ٤ُغٌٖ ا٤ُٜب "  ثٔب هجِٚ :  رؼب٠ُ: . ػالهخ ه9ُٚٞ

 رلق٤َ ׄ      رٞم٤ؼ  ׄ     ٗز٤غخ  ׄ    رؼ٤َِ   ׄ  

 " ٝخِن ٜٓ٘ب صٝعٜب " أعِٞة هقش  ٝع٤ِزٚ : رؼب٠ُ:  ك٢ هُٞٚ -. ٓٔ

 اعزخذاّ اٗٔب ׄ                     ْ ٝاُزؤخ٤شاُزوذ٣ ׄ                           االعزض٘بءاُ٘ل٢ ٝ ׄ         رؼش٣ق أُجزذأ ٝاُخجش ׄ  

 : "  ٛٞ اُز١ خِوٌْ ٖٓ ٗلظ ٝاؽذح " أكبد:رؼب٠ُ ر٤ٌ٘ش ًِٔخ )ٗلظ( ك٢ هُٞٚ -. ٔٔ

 اُؼّٔٞ ׄ      اُز٣َٜٞ ׄ     اُزؾو٤ش ׄ    اُزؼظ٤ْ ׄ  

 :ٝع٤ِزٚ اه٘بة "ٝهللا ػض ٝعَ ٣وٍٞ هُٞٚ : "  ك٢  -ٕٔ

 اُغِٔخ االػزشام٤خ ׄ                         اُزز٤٣َ ׄ    اُخبؿ ٠ػِ اُؼبّ ػطق ׄ           اُزٌشاس  ׄ  

 : " خِوٌْ ٖٓ ٗلظ ٝاؽذح ": هُٞٚ ك٢ إُِٞ اُج٤ب٢ٗ  ك٢   -ٖٔ

 ٓشعَ ٓغبص ׄ          ً٘ب٣خ ׄ                            اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ ׄ    رقش٣ؾ٤خ   اعزؼبسح  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3528امـو ػ٠ِ اُشاثو   ُِزذس٣ت ا٩ٌُزش٢ٗٝ ٝاُزؤًذ ٖٓ ا٩عبثبد) 
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النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  رب٣ِٞط 14

 رشّ صبٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (ٖ) 

ٝٗؾٖ ٗغذ ًض٤شا ٖٓٔ ٣ئصش ا٧د٠ٗ ٣ٝؼِْ كنَ ؿ٤شٙ ٝال ٣غذ ٓؾ٤ذاً ُوِجٚ ػ٘ٚ . ُٝٞ ًبٕ ُِٔٞاكوخ ك٢ ا٧خالم ُٔب أؽت )

ٔ٘ب أٗٚ ؽ٢ء ك٢ راد اُ٘لظ ٝسثٔب ًبٗذ أُؾجخ ُغجت ٖٓ ا٧عجبة ، ٝرِي رل٠٘ أُشء ٖٓ ال ٣غبػذٙ ٝال ٣ٞاكوٚ . كؼِ

 .(ثل٘بء عججٜب . كٖٔ ّٝدى ٧ٓش ٠ُّٝ ٓغ اٗونبئٚ 

 رخ٤ش اُقٞاة ُٔب ٢ِ٣ ٖٓ ث٤ٖ اُجذائَ أُزبؽخ :

  . ٓشادف ًِٔخ"  ٓؾ٤ذا ":ٔ

 اُضب٢ٗ ٝاُضبُش ׄ           ٗظ٤شا ׄ           ٓض٤ال ׄ     ٓلشا ׄ  

 بد ًِٔخ  " رل٠٘ ":. ٓنٕ

 رضٍٝ ׄ      رؾ٤ب ׄ        رجو٠  ׄ    رظَ   ׄ  

 ًِٔخ" ا٧د٠ٗ ":  ٓئٗش. ٖ

 اُذٟٗٞ ׄ      اُذ٣ٞ٤ّٗخ ׄ                         اُذ٤ٗب  ׄ                  اُذا٤ٗخ ׄ  

 . عٔغ ًِٔخ " ا٧د٠ٗ ":ٗ

ٍٕ  ׄ    أدٕٗٞ   ׄ    ا٧ٍٝ ٝاُضب٢ٗ ׄ            د٤٤ٗبد ׄ     أدا

 . ٗٞع اُقٞسح اُج٤ب٤ٗخ ك٢ هُٞٚ:" ٝال ٣غذ ٓؾ٤ذاً ُوِجٚ ػ٘ٚ ":٘

 ٓشعَ ٓغبص ׄ      رؾج٤ٚ ׄ                            اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ ׄ   ؾ٤خ٣اعزؼبسح رقش ׄ  

 . ٗٞع أُؾغٖ اُجذ٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:" ٝرِي رل٠٘ ثل٘بء عججٜب ":ٙ

 ٓوبثِخ ׄ      عغغ ׄ                                      اصدٝاط ׄ         ع٘بط ׄ  

 . ػالهخ هُٞٚ " ٠ُّٝ ٓغ اٗونبئٚ "  ثٔب هجِٚ : 7

 رلق٤َ ׄ      رٞم٤ؼ  ׄ     ٗز٤غخ  ׄ    رؼ٤َِ   ׄ  

  (:كٖٔ ّٝدى ٧ٓش ٠ُّٝ ٓغ اٗونبئٚٝ " ٠ُٝ" ك٢ هُٞٚ: ) " ٝدى ًِٔز٢ "  ث٤ٖ  اُؼالهخ . 8

 هجبم  ׄ    عغغ  ׄ   ٓوبثِخ ׄ    ٓشاػبح ٗظ٤ش  ׄ  

 الهخ هُٞٚ " ُٔب أؽت أُشء ٖٓ ال ٣غبػذٙ " ثٔب هجِٚ :ػ -. 9

 رلق٤َ ثؼذ اعٔبٍ ׄ          رؼ٤َِ ׄ       رٞم٤ؼ ׄ   ٗز٤غخ ׄ  

 ك٢ هُٞٚ :" ٝرِي رل٠٘ ثل٘بء عججٜب "ا٣غبص ثؾزف: -. ٓٔ

 عٞاة اُؾشه ׄ     أُؾبس ا٤ُٚ ׄ    أُلؼٍٞ ׄ              اُلبػَ ׄ  

 "  كٖٔ ّٝدى ٧ٓش ٠ُّٝ ٓغ اٗونبئٚ " أكبد: ( ك٢ هُٞٚ:أٓشر٤ٌ٘ش ًِٔخ ) -. ٔٔ

 اُؼّٔٞ ׄ     اُز٣َٜٞ ׄ    اُزؾو٤ش ׄ    اُزؼظ٤ْ ׄ  

 : " ٝرِي رل٠٘ ثل٘بء عججٜب ": هُٞٚ إُِٞ اُج٤ب٢ٗ ك٢   -ٕٔ

 ٓشعَ ٓغبص ׄ     رؾج٤ٚ ׄ                       اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ ׄ        رقش٣ؾ٤خ   اعزؼبسح  ׄ  

 : ٖ ؽضّ ًٔب ٛٞ ٝامؼ ك٢ اُ٘ـٖٓ عٔبد ؽخق٤خ اث  -ٖٔ

 ًَ ٓب عجن ׄ             عش١ء ك٢ ر٘بٍٝ ٛزا أُٞمٞع االعزٔبػ٢ ׄ            ػ٤ٔن اُلٌش  ׄ      ٝاعغ اُضوبكخ ׄ  

 ( y.site/archives/3528https://darderُِزذس٣ت ا٩ٌُزش٢ٗٝ ٝاُزؤًذ ٖٓ ا٩عبثبد امـو ػ٠ِ اُشاثو  ) 
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النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  رب٣ِٞط 15

 رشّ صبٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

(ٗ) 

. أكنِٜب ٓؾجخ أُزؾبث٤ٖ ك٢ هللا ػض ٝعَ ، ٝٓؾجخ اُوشاثخ ، ٝٓؾجخ ا٧ُلخ ٝاالؽزشاى ك٢ أُطبُت ،  )إ ُِٔؾجخ مشٝثبً  

ٝٓؾجخ اُزقبؽت ٝأُؼشكخ ٝٓؾجخ اُجش ٣نؼٚ أُشء ػ٘ذ أخ٤ٚ ، ٝٓؾجخ اُطٔغ ك٢ عبٙ أُؾجٞة ، ٝٓؾجخ أُزؾبث٤َٖ ُغش 

 ٤ٚ ٣ِضٜٓٔب عزشٙ ، ٝٓؾجخ اُؼؾن اُز٢ ال ػِخ ُٜب اال ٓب رًشٗب ٖٓ ارقبٍ اُ٘لٞط( .٣غزٔؼبٕ ػِ

 رخ٤ش اُقٞاة ُٔب ٢ِ٣ ٖٓ ث٤ٖ اُجذائَ أُزبؽخ :

  ": مشٝة. ٓشادف ًِٔخ"  ٔ

 ؽشٝة ׄ     أعجبة ׄ     أٗٞاع ׄ            هشم ׄ  

 ":عزشٙ. ٓنبد ًِٔخ  " ٕ

 اصاُزٚ ׄ    راػزٚا ׄ      ؽٔب٣زٚ ׄ     اخلبئٚ ׄ  

 ": أكنَ. عٔغ ًِٔخ " ٖ

 كُنَ   ׄ     أكبمَ ׄ     كن٤ِبد ׄ    كنبئَ  ׄ  

  اُؼ٘ٞإ أُ٘بعت ُِلوشح:. ٗ

 أٗٞاع أُؾجخ ׄ         .ا٧ُلخ عجت أُؾجخ ׄ                       ػِخ اُؼؾن ׄ                      كنَ اُؾت ك٢ هللا ׄ  

 اُجش ٣نؼٚ أُشء ػ٘ذ أخ٤ٚ ":. ٗٞع اُقٞسح اُج٤ب٤ٗخ ك٢ هُٞٚ:" ٝٓؾجخ ٘

 ٓشعَ ٓغبص ׄ            رؾج٤ٚ ׄ                       اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ ׄ          ؾ٤خ٣اعزؼبسح رقش ׄ  

 . ٗٞع أُؾغٖ اُجذ٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:" ُغش ٣غزٔؼبٕ ػ٤ِٚ ٣ِضٜٓٔب عزشٙ ":ٙ

 ٓوبثِخ ׄ                             عغغ ׄ                                اصدٝاط ׄ               ع٘بط ׄ  

 ك٢ هُٞٚ :" إ ُِٔؾجخ مشٝثبً ": أعِٞة هقش ثزوذ٣ْ : -. 7

 أُلؼٍٞ ׄ   اُغبس ٝأُغشٝس ׄ         اُظشف ׄ    أُجزذأ ׄ  

 . ػالهخ هُٞٚ " أكنِٜب ٓؾجخ أُزؾبث٤ٖ ك٢ هللا "  ثٔب هجِٚ : 8

 رلق٤َ ׄ      رٞم٤ؼ  ׄ       ٗز٤غخ  ׄ    رؼ٤َِ   ׄ  

 ك٢ هُٞٚ " ال ػِخ ُٜب اال ٓب رًشٗب " أعِٞة هقش  ٝع٤ِزٚ : -. 9

 اعزخذاّ اٗٔب ׄ                     اُزوذ٣ْ ٝاُزؤخ٤ش ׄ                    االعزض٘بءاُ٘ل٢ ٝ ׄ          رؼش٣ق أُجزذأ ٝاُخجش ׄ  

 :( ك٢ هُٞٚ: "  ٝٓؾجخ اُجش ٣نؼٚ أُشء ػ٘ذ أخ٤ٚ " أكبدأُشءًِٔخ ) رؼش٣ق -. ٓٔ

 اُؼّٔٞ ׄ             اُز٣َٜٞ ׄ           اُزؾو٤ش ׄ    اُزؼظ٤ْ ׄ  

 :ٝع٤ِزٚ اه٘بة "أكنِٜب ٓؾجخ أُزؾبث٤ٖ ك٢ هللا ػض ٝعَ هُٞٚ : "  ك٢  -ٔٔ

 اُزشادف ׄ    اُغِٔخ االػزشام٤خ ׄ   اُخبؿ ػ٠ِ اُؼبّ ػطق ׄ     اُزٌشاس  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3528شاثو  ُِزذس٣ت ا٩ٌُزش٢ٗٝ ٝاُزؤًذ ٖٓ ا٩عبثبد امـو ػ٠ِ اُ) 
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النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  رب٣ِٞط 16

 رشّ صبٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (ضروب الحبنصوص متحررة على نص )

(ٔ) 

 ٣وٍٞ اثٖ ؽضّ:

 ٞة،أُؾج ثز٘وَُّ ٣ز٘وََّ ٣طشف، ال اُ٘بظش كزشٟ ؛اُ٘ظش ادٓبٕ كؤُٜٝب اُز٢ً؛ ا٤ُٜب ٣ٜٝزذ١ ،اُلَطٖ ٣ولٞٛب ػالٓبد ُُِٝؾت

 ُٝٞ ٓؾجٞثٚ عٟٞ ػ٠ِ ٣ُوجَ ٣ٌبد كٔب ثبُؾذ٣ش، ا٩هجبٍ ٜٝٓ٘ب ،اُؾٔظ ٓغ ًبُؾشثبء ٓبٍ ؽ٤ش ٤ٔ٣َٝ ثبٗضٝائٚ، ٣ٝ٘ض١ٝ

وٚ ُٖٔ ٤ُغزج٤ٖ اُزٌِق ٝإ رُي، ؿ٤ش رؼٔذ ُٓ ُٖ  ًٝؤٗٚ ثٚ ٣ؤر٢ ٓب ًَ ٝاعزـشاةُ  ؽذَّس، ارا ُؾذ٣ضٚ ٝا٩ٗقبد ك٤ٚ، ٣ش  ػ٤

 ٖٓ ٝعٚ ٝأ١َّ  عِي ٤ًق ٝارجبُػٚ ،عبس ٝإ ُٚ ٝاُؾٜبدح ،ظِْ ٝإ ٝٓٞاكوزُٚ ًزة، ٝإ ٝرقذ٣وٚ اُؼبداد، َٝخشم أُؾبٍ،

 .ر٘بٍٝ اُوٍٞ ٝعٞٙ

ذ ك٤ٚ، ٣ٌٕٞ اُز١ أٌُبٕ ٗؾٞ ثبُغ٤شِ  ا٩عشاعُ  ٜٝٓ٘ب ُّٔ  ػ٘ٚ، ُِضٝاٍ أُٞعجخ ا٧ؽـبٍ ٝاهِّشاػ ٓ٘ٚ، ٝاُذٗٞ ثوُشثٚ ُِوؼٞد ٝاُزؼ

ْٜذ ٜٝٓ٘ب ػ٘ٚ، اُو٤بّ ػ٘ذ اُؾ٢ء ك٢ ٝاُزجبهئ ،سهزٚٓلب ا٠ُ داعٍ  ع٤َِ َخْطت ثٌَِ ٝاالعزٜبٗخُ   ػ٠ِ رجذٝ ٝسٝػخٌ  ٣وغ ثَ

 عٔبع ػ٘ذ أٝ ٓؾجٞثٚ، ٣ُؾجٚ ٖٓ سإ٣خ ػ٘ذ أُؾت ػ٠ِ ٣جذٝ امطشاة ٜٝٓ٘ب.ثـزخً  ٝهِٞػٚ كغؤحً  ٣ُؾت ٖٓ سإ٣خ ػ٘ذ أُؾت

ظ اُؾت ٗبس اعزؼبس هجَ رٌٕٞ اُؼالٓبد ٝٛزٙ كغؤح، اعٔٚ  ٝأخز رٌٖٔ ارا كؤٓب. ُٜجٚ ٝاعزطبسح ٚ،ؽؼِ ٝرٞهُّذ ؽش٣وٚ، ٝرؤعُّ

  .عٜبًسا أُؾجٞة ػٖ اال َؽنش ٓب ًَ ػٖ ٝا٩ػشاك ِعشاًسا، اُؾذ٣ش رشٟ كؾ٤٘ئزٍ  ٓؤخزٙ،

 ٝال ُٜب، اسر٤بؽٚ ُؾ٢ء ٣شربػ ٝال أخجبسٙ، ك٢ اٌُالّ ٣ٝغزِز ٣ُؾت، ٖٓ اعْ عٔبع ٣غزذػ٢ أُؾت رغذ أٗي أػالٓٚ ٖٝٓ

ف رُي ػٖ ٣ٜٜ٘٘ٚ ُّٞ  دٕٝ اُغغْ ُٝٗؾٍٞ ثبالٗلشاد، ٝا٧ٗظ اُٞؽذح ُؽتُّ  ػالٓبرٚ ،ٖٝٓ اُؾبمش ٣ٝلْٜ اُغبٓغ ٣َلطٖ إٔ رخ

ُٓخجش ٣ٌِزة ال د٤َُ. ٝأُؾ٢ ٝاُؾشًخ اُزوِت ٖٓ ٓبٗغ ٝعغ ٝال ك٤ٚ، ٣ٌٕٞ ؽذ   ًبٓ٘خ،  اُ٘لظ ك٢ ًِٔخ ػٖ ٣خٕٞ ال ٝ

ُٔؾج٤ٖ، أػشاك ٖٓ ٝاُغٜشُ   . ا٤َُِ هٍٞ ٝٝافلُٞ اٌُٞاًت، حُسػب أْٜٗ ٝؽٌٞا ٝفلٚ، ك٢ اُؾؼشاء أًضش ٝهذ اُ

 رخ٤ش اُقٞاة ُٔب ٢ِ٣ ٖٓ ث٤ٖ اُجذائَ أُزبؽخ :

  :ك٢ أُوطغ ا٧ٍٝ " ٣ولٞٛب. ٓشادف ًِٔخ"  ٔ

 ٣خزقٜب ׄ     ٣ٔؾٞٛبׄ     ٣زجؼٜبׄ    ٣نشثٜب ׄ  

 :ك٢ أُوطغ اُضب٢ٗ "اُذٗٞ. ٓنبد ًِٔخ  " ٕ

 اُٜشٝة ׄ    اُغِٞط ׄ     اُجؼذ ׄ    اُوشة ׄ  

 :ك٢ أُوطغ اُضبُش " ُسػبحٔخ" . ٓلشد  ًِٖ

 ساعٍ  ׄ     سٝػخ ׄ     سػب٣خ ׄ                  سػ٤خ ׄ  

 :ك٢ أُوطغ ا٧ٍٝ " اُلطٖ. عٔغ ًِٔخ " ٗ

 ا٧ٍٝ ٝاُضب٢ٗ   ׄ       كَطَبٗخ ׄ    كُطُٖׄ     كُْطٖ  ׄ  

  ٓب ػذا  -أُوطغ ا٧ًٍٝٔب ٣لْٜ ٖٓ  -ًَ ٓٔب ٢ِ٣ ٖٓ فلبد أُؾت رغبٙ ٖٓ ٣ؾت. ٘

 ا٩ػشاك ػٖ ًالٓٚ ׄ   .عبس ٝإ ُٚ ٝاُؾٜبدح ׄ             ظِْ ٝإ ٓٞاكوزُٚ ׄ             ًزة ٝإ قذ٣وٚر ׄ  

 :اُضب٢ٗ" ك٢ أُوطغ  ع٤َِ َخْطت ثٌَِ ٝاالعزٜبٗخُ . ٗٞع اُقٞسح اُج٤ب٤ٗخ ك٢ هُٞٚ:" ٙ

 ٓغبص ٓشعَ ׄ     رؾج٤ٚ ׄ     اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ ׄ   رقش٣ؾ٤خ   اعزؼبسح  ׄ  
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 " ك٢ أُوطغ ا٧ٍٝ: ظِْ ٝإ ٝٓٞاكوزُٚ ًزة، ٝإ ٝرقذ٣وٖٚ اُجذ٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:" . ٗٞع أُؾغ7

 ٓوبثِخ ׄ     عغغ ׄ                                    اصدٝاط ׄ               ع٘بط ׄ  

 "ا٣غبص ثؾزف: عبس ٝإ ُٚ ٝاُؾٜبدحك٢ هُٞٚ ك٢ أُوطغ ا٧ٍٝ:"  -. 8

 عٞاة اُؾشه ׄ    أُجزذأ ׄ    لؼٍٞأُ ׄ                      اُلبػَ ׄ  

 ": أعِٞة هقش ثزوذ٣ْ : اُلَطٖ ٣ولٞٛب ػالٓبد ُُِٝؾت:" ك٢ أُوطغ ا٧ٍٝك٢ هُٞٚ  -. 9

 أُلؼٍٞ ׄ     اُغبس ٝأُغشٝس ׄ    اُخجش ׄ    أُجزذأ ׄ  

 "  ثٔب هجِٚ :  اُ٘ظش ادٓبٕ كؤُٜٝب. ػالهخ هُٞٚ ك٢ أُوطغ ا٧ٍٝ " ٓٔ

 رلق٤َ ׄ      رٞم٤ؼ   ׄ   ٗز٤غخ  ׄ    رؼ٤َِ   ׄ  

( ك٢  عٜبًسا أُؾجٞة ػٖ اال َؽنش ٓب ًَ ػٖ ٝا٩ػشاك ِعشاًسا، اُؾذ٣ش ٝ " عٜبسا" ك٢ هُٞٚ: )رشٟ " ِعشاًسا ًِٔز٢ "  ث٤ٖ  اُؼالهخ . ٔٔ

  أُوطغ اُضب٢ٗ:

 هجبم  ׄ    عغغ  ׄ   ٓوبثِخ ׄ    ع٘بط  ׄ  

 " ثٔب هجِٚ : ِعشاًسا شاُؾذ٣ رشٟ كؾ٤٘ئزٍ "  ك٢ أُوطغ اُضب٢ٗػالهخ هُٞٚ  -. ٕٔ

 رلق٤َ ثؼذ اعٔبٍ ׄ     عجت ׄ             رٞم٤ؼ ׄ           ٗز٤غخ ׄ  

ف رُي ػٖ ٣ٜٜ٘٘ٚ ٝال"  ك٢ أُوطغ اُضبُش: ك٢ هُٞٚ -. ٖٔ ُّٞ  " أعِٞة هقش  ٝع٤ِزٚ : رخ

 اعزخذاّ اٗٔب ׄ                     اُزوذ٣ْ ٝاُزؤخ٤ش ׄ          االعزض٘بءاُ٘ل٢ ٝ ׄ         رؼش٣ق أُجزذأ ٝاُخجش ׄ  

 " أكبد: ٓلبسهزٚ ا٠ُ داعٍ  ع٤َِ َخْطت ثٌَِ ٝاالعزٜبٗخُ : "  ك٢ أُوطغ اُضب٢ٗ ( ك٢ هَُٞٚخْطتر٤ٌ٘ش ًِٔخ ) -. ٗٔ

 اُؼّٔٞ ׄ      اُز٣َٜٞ ׄ    اُزؾو٤ش ׄ    اُزؼظ٤ْ ׄ  

ظ ك٢  -٘ٔ  :ٝع٤ِزٚ ٘بةاه ُٜجٚ" ٝاعزطبسح ؽؼِٚ، ٝرٞهُّذ ؽش٣وٚ، هُٞٚ ك٢ أُوطغ اُضب٢ٗ: " رؤعُّ

 اُزشادفׄ      اُزز٤٣َׄ             اُخبؿ ػ٠ِ اُؼبّ ػطقׄ    اُزٌشاس ׄ  

 ": اُؾٔظ ٓغ ًبُؾشثبء ٓبٍ: " ك٢ أُوطغ ا٧ٍٝ هُٞٚ ك٢ ٗٞع اُزؾج٤ٚ ك٢   -ٙٔ

 رٔض٢ِ٤ׄ                                            م٢٘ٔׄ                    ٓغَٔׄ            ث٤ِؾׄ   

 ٓب ػذا:  ا٧عِٞث٤خ ٌُِبرتٓٔب ٣ؤر٢ ٖٓ اُغٔبد  ًَ  -7ٔ

 عُٜٞخ ا٧ُلبظ ׄ           ر٘ٞع ا٧عِٞة ث٤ٖ اُخجش ٝا٩ٗؾبء ׄ  

 اعزخذاّ اُزقٞس ُزوش٣ت أُؼ٠٘ ׄ          .       ؾغ٘بد اُجذ٣ؼ٤خٔاعزخذاّ اُ ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3569ُِزذس٣ت ا٩ٌُزش٢ٗٝ ٝاُزؤًذ ٖٓ ا٩عبثبد امـو ػ٠ِ اُشاثو  ) 
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(ٕ) 

 ٌقول ابن حزم  فً كتابه " طوق الحمامة":

 ونارُ  ،الدقٌق السرُّ  وٌؤبى ،الصبر بإظهار والتصنُّع ،ُسئل إن المحب وجحود باللسان، الكتمانُ  الُحب صفاتِ  بعض ومن

 أول فً التَّموٌه ٌُمكن وقد. الفحم فً النار كدبٌب ودبًٌبا والعٌن، الحركات فً ظهوًرا إال ،الضلوع فً المتؤججة الكلؾ

ِسمَ  أن عن الُمحب َتصاون الكتمان فً السبب ٌكون وربما. فمحال استحكامه بعد وأما اللطٌؾ، الحسِّ  ذي ؼٌر على األمر ٌَ 

 فبحسب التصحٌح، وجه هذا وما. وٌتفادى منها فٌفر ،لةالبطا أهل صفات من بزعمه ألنها ؛الناس عند السمة بهذه نفسه

ٌُحاسب باختٌاره ٌؤتٌها التً وجل عزَّ  هللا محارم عن ٌعؾَّ  أن الُمسلم المرء  .القٌامة ٌوم علٌها و

ن الُحسن استحسان وأما   ُمقلبها، بٌد القلوب إذ ؛عنه ٌُنهى وال به ٌُإمر ال فَطبع الحب وتمكُّ

 . الطبع وكرم الوفاء دالئل لمن هذا وإن محبوبه، على المحب إبقاء نالكتما سبب كان وربما. 

ًَ  الكتمان سببُ  كان وربما  .المحبوب قدر لجاللة سره، إظهار من نفسه على المحب توقِّ

 َمحبوبه من المحب ٌرى أن الكتمان أسباب من كان وربما اإلنسان، على الؽالب الَحٌاء الِكتمان أسباب من كان وربما

ا، ًفاانحرا ٌَّة، نفس ذا وٌكون وصّدً  .علٌه ذلك هوانَ  ٌُحب وَمن ٌرٌهم أو ،عدو به ٌَشمت لئال ٌجد بما فٌستتر أب

 رخ٤ش اُقٞاة ُٔب ٢ِ٣ ٖٓ ث٤ٖ اُجذائَ أُزبؽخ :

  :ك٢ اُغطش ا٧ٍٝ " عؾٞدٓشادف ًِٔخ"   .ٔ

 أٌٗش ׄ          ػق٠ׄ         ًلشׄ    أهشّ  ׄ  

 :اُغطش اُزبعغك٢  " عالُخٓنبد ًِٔخ  "  .ٕ

 ؽوبسح ׄ             هٞح ׄ     مؼق ׄ    ػظٔخ ׄ  

 :ك٢ اُغطش اُضبٖٓ " دالئَٓلشد  ًِٔخ"  .ٖ

 ا٧ٍٝ ٝاُضب٢ٗ ׄ                      رذَُ ׄ                د٤َُ ׄ                 دالٍ ׄ  

 :ك٢ اُغطش اُضب٢ٗ " ده٤نعٔغ ًِٔخ "  .ٗ

 ع٤ٔغ ٓب عجن   ׄ       دهبئنُ  ׄ    أدهَّخ ׄ    أِدهَّبء  ׄ  

 ٖٓ أعجبة ًزٔبٕ اُؾت ًٔب عبء ك٢ اُلوشح:. ٘

  ا٧ٍٝ ٝاُضب٢ٗ ׄ   .اخزجبس ؽت أُؾجٞة ׄ     ؽ٤بء أُؾت ׄ   اُخٞف ػ٠ِ أُؾجٞة ׄ  

 :ك٢ اُغطش ا٧ٍٝ " اُقجش ثبظٜبسٗٞع اُقٞسح اُج٤ب٤ٗخ ك٢ هُٞٚ:"  .ٙ

 ٓشعَ ٓغبص ׄ     رؾج٤ٚ ׄ   اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ ׄ    ؾ٤خ٣اعزؼبسح رقش ׄ  

َْ ٗٞع أُؾغٖ اُجذ٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:"  .7  :ك٢ اُغطش اُشاثغ " اُ٘بط ػ٘ذ اُغٔخ ثٜزٙ ٗلغٚ ٣َِغ

 ٓشاػبح ٗظ٤ش ׄ            عغغ ׄ            هجبم ׄ            ع٘بط ׄ  

 "ا٣غبص ثؾزف: ُعئَ إ أُؾت ٝعؾٞد:"  ك٢ اُغطش ا٧ٍٝ ك٢ هُٞٚ - .8

 اُخجش ׄ     أُجزذأ ׄ    ُٔلؼٍٞا ׄ                     اُلبػَ ׄ  
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 :ك٢ اُغطش اُضب٢ٗ " اُلؾْ ك٢ اُ٘بس ًذث٤ت ٝدث٤جًب: "  هُٞٚ ك٢ ٗٞع اُزؾج٤ٚ ك٢   -9

 رٔض٢ِ٤ ׄ      م٢٘ٔ ׄ    ٓغَٔ ׄ     ث٤ِؾ  ׄ  

 :ك٢ اُغطش اُضب٢ٗ " اُنِٞع  ك٢ك٢ هُٞٚ:"  إُِٞ اُج٤ب٢ٗ .ٓٔ

 ٓشعَ ٓغبص ׄ                 رؾج٤ٚ ׄ                       اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ ׄ          ؾ٤خ٣اعزؼبسح رقش ׄ  

ُٕ  اُُؾت فلبدِ  ثؼل ٖٝٓك٢ هُٞٚ :"  - .ٔٔ  أعِٞة هقش ثزوذ٣ْ : ك٢ اُغطش ا٧ٍٝ " ثبُِغبٕ اٌُزٔب

 أُلؼٍٞ ׄ     اُغبس ٝأُغشٝس ׄ                    اُظشف ׄ    أُجزذأ ׄ  

 ثٔب هجِٚ :   ك٢ اُغطش اُشاثغ " جطبُخاُ أَٛ فلبد ٖٓ ثضػٔٚ ٧ٜٗبػالهخ هُٞٚ "   .ٕٔ

 رلق٤َ ׄ      رٞم٤ؼ  ׄ   ٗز٤غخ  ׄ    رؼ٤َِ   ׄ  

  ك٢ اُغطش اُغبثغ"  ػ٘ٚ ٠ُٜ٘٣ ٝال ثٚ ٣ُئٓش الأُؾغٖ اُجذ٣غ ك٢ هُٞٚ "   .ٖٔ

  ع٘بط ׄ                ٓوبثِخ ׄ   ؽغٖ روغ٤ْ ׄ   اُزلبد   ׄ  

 " ثٔب هجِٚ : ػذٝ ثٚ ٣َؾٔذ ُئال"  ك٢ اُغطش اُؾبد١ ػؾش: ػالهخ هُٞٚ - .ٗٔ

 رلق٤َ ثؼذ اعٔبٍ ׄ         رؼ٤َِ ׄ       رٞم٤ؼ ׄ         ٗز٤غخ ׄ  

 أكبد: ك٢ اُغطش اُؾبد١ ػؾش " ػذٝ ثٚ ٣َؾٔذ ُئال( ك٢ هُٞٚ: "  ػذٝر٤ٌ٘ش ًِٔخ ) - .٘ٔ

 اُؼّٔٞ ׄ               اُزو٤َِ ׄ    اُزؾو٤ش ׄ     اُزؼظ٤ْ ׄ  

ُٔغِْ أُشء " كجؾغت هُٞٚ ك٢ اُغطش اُخبٓظ ك٢  -ٙٔ  :ٝع٤ِزٚ اه٘بة ٝعَ " ػضَّ  هللا ٓؾبسّ ػٖ ٣ؼقَّ  إٔ اُ

 اُزشادف ׄ    اُغِٔخ االػزشام٤خ ׄ   اُخبؿ ػ٠ِ اُؼبّ ػطق ׄ               اُزٌشاس  ׄ  

 " أعِٞة هقش  ٝع٤ِزٚ : ػذٝ ثٚ ٣َؾٔذ ُئال"  ك٢ اُغطش اُؾبد١ ػؾش: ك٢ هُٞٚ - .7ٔ

 اعزخذاّ اٗٔب ׄ          اُزوذ٣ْ ٝاُزؤخ٤ش ׄ          االعزض٘بءاُ٘ل٢ ٝ ׄ          رؼش٣ق أُجزذأ ٝاُخجش ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3574ُِزذس٣ت ا٩ٌُزش٢ٗٝ ٝاُزؤًذ ٖٓ ا٩عبثبد امـو ػ٠ِ اُشاثو  ) 

(ٖ) 

 :مراسلته على ٌشكره النون ذي ابن المجدٌن ذي المؤمون، إلى -الطوائؾ لوكم من -طاهر بن محمد الرحمن عبد كتب

 " َٕ جَبةُ  َػبدَ  - هللاُ  أ٣َََّذىَ  - ا٥ ِٙ، َخ٤ْشَ  اُؾَّ َؼبِد اْث٤َلَّ  َٓ َعبءُ  َٝ ِٙ، ثَْؼذَ  اُشَّ اِد َٞ رََشىَ  َع بُٕ َٝ َٓ ََ  اُضَّ ِٚ، كَْن ِٚ  َػَ٘بِٗ شُ  كََِِِّ ٌْ َشدَّدْ  اُؾُّ ُٔ  اُ

،ِٚ اكَب٢ِٗ ثِبِْؽَغبِٗ َٝ ، ًِزَبةٌ  - هللاُ  أ٣َََّذىَ  - َٝ ٌْ ِش٣ ب ًَ َٔ َٜشَ  اُجَْذسُ  هََشصَ  ًَ ْٝ  ،اَُّ٘ ب أَ َٔ ًَ  ََ ـ٤َْشُ  ثََِّ ََٛش، اُ ه٢َِ٘ اُضَّ َّٞ هَ مُ  َٝ ْٞ ِخ، هَ َٓ ب َٔ ُْجََغ٢ِ٘ اَُؾ أَ َٝ 

 ََّ ِخ، ِظ َٓ ب َٔ ـَ أَْصجَذَ  اُ مَ  ٢ُِ َٝ ْٞ ِْ  كَ ِْ٘ضَُخً  اَُّْ٘غ أََسا٢ِٗ ،َٓ ْؼزَِضَُْخ، َػ٢ِ٘ ئ٤َِخً َٗب اُُخطُٞةَ  َٝ ُٓ َمْؼزُُٚ  َٝ َٞ ذُ  ،اِْعالالً  َسْأِع٢ َػ٠َِ كَ ْٔ َُضَ َٝ  ََّ ًُ 

 ِٙ اْؽزِلَبال ، اْؽزِلَبءً  ُعطُِٞس  ٓب ا٠ُ ٝاؽبس اُذاس، ثذٗٞ ٝثؾش- هللا اػضٙ- ٝٗق٤ؾزي ػجذى اُؾغٖ أثٞ اٌُبرت اُٞص٣ش ٝٗب٤ُ٘ٝٚ َٝ

 ٣٘بً  د اال ٝدى أسٟ ٝال اُؾ٤ؼخ، ُي أػذ٢ٗ ٓب أ٢ٗ هللا ٣ٝؼِْ ا٧َٓ، ثـب٣خ أُغَٔ رُي ػٖ ٝاخجش٢ٗ اُٜ٘بس، ا٠ُ ٣ؾبس ًٔب ُذ٣ي

 رؼوذ ٝال ُذ٣ٚ، اال ٓزٔٔبً  اُلنَ ا٣٧بّ رٞعذ ال ٝهشكٚ،اُز١ أٓ٘ٚ ثشد ا٠ُ ٝأُغٌٕٞ ٝؽشكٚ، ثٞكبئٚ أُٞصٞم كبٗي ٝؽش٣ؼخ،

 ."...رؼب٠ُ هللا ؽبء إ ٝاخز٤بسى، عٌِي ك٢ اُ٘بظْ ٝٓوذاسى، ثؾوي اُؼبُْ أصاٍ ُٖٝ ػ٤ِٚ، اال ا٧فلبم ا٧ؽشاس

 رخ٤ش اُقٞاة ُٔب ٢ِ٣ ٖٓ ث٤ٖ اُجذائَ أُزبؽخ :

 ؟« اعالالً  »؟ ٝٓب ٓنبد ًِٔخ « ا٧فلبم »ٓب ٓؼ٠٘ ًِٔخ  -ٔ

 .رؼظ٤ٔب، ا٧ٓٞس ׄ   .رؼظ٤ٔب، ا٥ٓبٍ  ׄ   .رؾو٤شا، ا٩عٔبع  ׄ   .رو٤ِال، ا٧فؾبة ׄ  
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 ٝٓب ؿشمٚ؟ ؟« هللا أ٣ذى »ٓب ٗٞع ا٧عِٞة ك٢ هُٞٚ:  -ٕ

 اٗؾبئ٢ ؿ٤ش هِج٢، أُذػ ٝاُزؼظ٤ْ. ׄ   .اُ٘ل٢ ٝا٩ٌٗبساٗؾبئ٢ هِج٢،  ׄ  

 .خجش١ ُلظب اٗؾبئ٢ ٓؼ٠٘ ، اُذػبء ׄ   خجش١ اٌٗبس١، روش٣ش أُؼ٠٘ ٝر٤ًٞذٙ. ׄ  

 ؟ ٝٓب عش عٔبُٚ؟« عٞادٙ ثؼذ اُشعبء ٝأث٤ل »ٓب أُؾغٖ اُجذ٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:  -ٖ

 ، اؽذاس عشط ٓٞع٤و٢  ع٤َٔ.اصدٝاط ׄ   ٞم٤ؾٚ.، اثشاص أُؼ٠٘ ٝرو٣ٞزٚ ٝرهجبم ׄ  

 .اصبسح اُزٖٛ ٝعزة االٗزجبٙ، رٞس٣خ ׄ   ع٘بط، اؽذاس عشط ٓٞع٤و٢  ع٤َٔ. ׄ  

 ٣ؼذ ٖٓ عٔبد أعِٞثٜب؟ ال اُغبثوخ، أ١ٌّ ٓٔب ٣ؤر٢ ُِشعبُخك٢ مٞء كٜٔي  -ٗ

 ؼ٤خًضشح أُؾغ٘بد اُجذ٣ׄ   ؿٔٞك أُؼ٠٘ׄ   .هقش اُغَٔ ٝاُلوشاد ׄ   عُٜٞخ ا٧ُلبظ ׄ  

ب »ٓب ػالهخ هُٞٚ:  -٘ َٔ َٜشَ  اُجَْذسُ  هََشصَ  ًَ  ثٔب هجِٚ؟«  اَُّ٘

 رؼ٤َِ. ׄ   رلق٤َ. ׄ   رٞم٤ؼ. ׄ   ٗز٤غخ. ׄ  

 ؟ ٝٓب عش عٔبُٚ؟« ٝؽش٣ؼخ ٣٘بً  د اال ٝدى أسٟ ٝال »ٓب إُِٞ اُج٤ب٢ٗ ك٢ هُٞٚ:  -ٙ

 ثبعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ، اُزؾخ٤ـ. ׄ     .اُزغغ٤ذاعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ،  ׄ  

 رؾج٤ٚ، اُزٞم٤ؼ. ׄ                 غغ٤ْ.رؾج٤ٚ، اُز ׄ  

ِْ٘ضَُخً ر٤ٌ٘ش ًِٔخ ) -7 أَْصجَذَ ( ك٢ هُٞٚ: "  َٓ مَ  ٢ُِ َٝ ْٞ ِْ  كَ ِْ٘ضَُخً  اَُّْ٘غ  " أكبد: َٓ

 العموم ׄ      التقلٌل ׄ     التحقٌر ׄ     التعظٌم ׄ  

 رٞفق اُشعبُخ اُغبثوخ ًٔب ٣زنؼ ٖٓ عٔبرٜب ثؤٜٗب:   -8

ٌَّة الرسائلׄ   سم ٌَّة الرسائلׄ   .الرَّ ٌَّة الرسائلׄ   .الدٌوان  .اإلخوانٌة الرسائلׄ        .الوصف

 ٝاُـشك ٓ٘ٚ: ٝؽشكٚ "  ثٞكبئٚ أُٞصٞم ٗٞع ا٧عِٞة ك٢ هُٞٚ:" كبٗي  -9

     إنشائً طلبً للتمنًׄ         خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا إنشائً معنىׄ        إنشائً ؼٌر طلبً للترجًׄ  

 ٝٓب عش عٔبُٚ؟ ؟ ػ٤ِٚ( اال ا٧فلبم ا٧ؽشاس رؼوذ ٝال ُذ٣ٚ، اال ٓزٔٔبً  اُلنَ ا٣٧بّ رٞعذ )ال ك٢ هُٞٚ : ذ٣ؼ٢أُؾغٖ اُج ٓب-   -ٓٔ

 عغغ، اؽذاس عشط ٓٞع٤و٢  ع٤َٔ. ׄ                                      ٓوبثِخ، اثشاص أُؼ٠٘ ٝرو٣ٞزٚ ٝرٞم٤ؾٚ. ׄ   

 .ع٤َٔ ٓٞع٤و٢   عشط اؽذاس، ؽغٖ روغ٤ْ ׄ       ع٘بط، اؽذاس عشط ٓٞع٤و٢  ع٤َٔ. ׄ  

 أ١ ا٧عب٤ُت اُزب٤ُخ أعِٞة هقش:  - ٔٔ

ُْجََغ٢ِ٘ ׄ   ََّ  أَ خِ  ِظ َٓ ب َٔ ـَ مَ  ٢ُِ أَْصجَذَ ׄ        . اُ ْٞ ِْ  كَ ِْ٘ضَُخً  اَُّْ٘غ َٓ 

 اُٜ٘بس ا٠ُ ٣ؾبس ًٔب ُذ٣ي ٓب ا٠ُ اؽبسׄ        َػ٢ِ٘ َٗبئ٤َِخً  اُُخطُٞةَ  أََسا٢ِٗ ׄ  

 " أعِٞة هقش  ٝع٤ِزٚ : ػ٤ِٚ اال ا٧فلبم ا٧ؽشاس رؼوذ ٝالك٢ هُٞٚ "  - ٕٔ

 استخدام إنما ׄ   التقدٌم والتؤخٌر              ׄ          االستثناءالنفً و ׄ    تعرٌؾ المبتدأ والخبر        ׄ  

اْث٤َلَّ  ك٢ -ٖٔ َٝ َعبءُ  هُٞٚ "  ِٙ " ُٕٞ ث٤ب٢ٗ ، ثَْؼذَ  اُشَّ اِد َٞ  .عٔبُٚ ٝعش ٗٞػٚ، كج٤ِّٖ َع

 .التجسٌد مكنٌة، استعارة ׄ     .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، جازم ׄ  

 .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ        .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ  

 ( e/archives/6418https://dardery.sitُِزذس٣ت ا٩ٌُزش٢ٗٝ ٝاُزؤًذ ٖٓ ا٩عبثبد امـو ػ٠ِ اُشاثو  ) 
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 (ٗ) 

 ـ: ُٚ ٝهبٍ كٞػظٚ، اُغ٤ٞػ أ٤ٓش اثٖ ا٧كنَ ػ٠ِ ّٓشح دخَ ٝهذ اُطشهٞع٢ ثٌش أثٞ ٝف٤خ

 ك٤ٔب هللا كبرّن ا٤ُي، فبس ٓب ثٔضَ ٣ذى ػٖ خبسط ٝٛٞ هجِي، ٖٓ ثٔٞد ا٤ُي فبس اّٗٔب أُِي ٖٓ ك٤ٚ أفجؾذ اُز١ ا٧ٓش إ

ُي ّٞ خ، ٛزٙ ٖٓ خ ّٓ َّ  ػضّ  -هللا إٔ ٝاػِْ ٝاُلز٤َ، ٝاُوط٤ٔش اُ٘و٤ش ػٖ بئِيع -ٝعَ ػضّ -هللا كبٕ ا٧  داٝد ثٖ ع٤ِٔبٕ آر٠ -ٝع

 ؽ٤ش سخبء ثؤٓشٙ رغش١ اُش٣ؼ ُٚ ٝعّخش ٝاُجٜبئْ، ٝاُٞؽؼ ٝاُط٤ش ٝاُؾ٤به٤ٖ ٝاُغٖ ا٩ٗظ ُٚ كغّخش ثؾزاك٤شٛب اُذ٤ٗب ِٓي

 ًٔب ٗؼٔخ رُي ػذّ  كٔب"  ؽغبةٍ  ثـ٤ش أٓغي ٝأ كبٖٓ٘ ػطبإٗب ٛزا: " هبئَ ٖٓ ػضّ  كوبٍ أعٔغ، رُي ؽغبة ػ٘ٚ ٝسكغ أفبة،

َّ، ػضّ  هللا، ٖٓ اعزذساعبً  ٣ٌٕٞ إٔ خبف ثَ ؽغجزٔٞٛب، ًٔب ًشآخ ؽغجٜب ٝال ػذدرٔٞٛب،  سث٢ّ كنَ ٖٓ ٛزا: " كوبٍ ٝع

َّٜ اُجبة، كبكزؼ"  أًلش أّ أأؽٌش ٤ُج٢ِٗٞ ..أُظِّٞ ٝاٗقش اُؾغبة، ٝع  

 ؽخ :رخ٤ش اُقٞاة ُٔب ٢ِ٣ ٖٓ ث٤ٖ اُجذائَ أُزب

 ؟ «اُلز٤َ »ٓب ٓؼ٠٘ ًِٔخ  -ٔ

احِ  ػ٠ِ اُز١ اُوؾشُ  ׄ   احِ  ظٜشِ  ك٢ اُّقـ٤شحُ  اُُؾل٤شحُ  ׄ       اَُّ٘ٞ  اَُّ٘ٞ

َُْخ٤ْوُ  ׄ    اُؾؼِخ اُز٢ رن٢ء ك٢ أُقجبػ ׄ       َؽنِّ اُ٘ٞاح ك٢ِ اَُِّز١ ا

 رُي؟ عجت ٝٓب اُغبثوخ؟ اُٞف٤خ ك٢ أُٞف٢ اعزخذٓٚ اُز١ ا٧عِٞة ٗٞع ٓب -ٕ

 .النفس فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ    .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر نشائً،اإل ׄ  
 جمع بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح واإلرشاد ׄ       .الحقائق التً ٌذكرها تؤكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

 ؟ ٝٓب عش عٔبُٚ؟« اُؾغبة َٝعّٜ  اُجبة، كبكزؼ »ٓب أُؾغٖ اُجذ٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:  -ٖ

 عغغ، اؽذاس عشط ٓٞع٤و٢  ع٤َٔ. ׄ     ٓوبثِخ، اثشاص أُؼ٠٘ ٝرو٣ٞزٚ ٝرٞم٤ؾٚ. ׄ  

 .اصبسح اُزٖٛ ٝعزة االٗزجبٙ، رٞس٣خ ׄ      .االٗزجبٙ ٝعزة اُزٖٛ اصبسح، اُزلبد ׄ  

 ٣ؼذ ٖٓ عٔبد أعِٞثٜب؟ال   اُغبثوخ، أ١ٌّ ٓٔب ٣ؤر٢ ُِٞف٤خ ك٢ مٞء كٜٔي  -ٗ

 .اُز٘ٞع ث٤ٖ اُخجش ٝا٩ٗؾبء ׄ        زؤصش ثبُوشإٓ اٌُش٣ْاُ ׄ  

 ػذّ اُزٌِق ك٢ أُؾغ٘بد اُجذ٣ؼ٤خ ׄ        ًضشح اُقٞساُجالػ٤خ ׄ  

 ثٔب هجِٚ؟« ٝاُوط٤ٔش...... اُ٘و٤ش ػٖ عبئِي -ٝعَ ػضّ -هللا كبٕ »ٓب ػالهخ هُٞٚ:  -٘

 رؼ٤َِ. ׄ   رلق٤َ. ׄ   رٞم٤ؼ. ׄ   ٗز٤غخ. ׄ  

 ؟ ٝٓب عش عٔبُٚ؟« ٝاُلز٤َ ٝاُوط٤ٔش اُ٘و٤ش ػٖ عبئِي »ك٢ هُٞٚ:  ٓب إُِٞ اُج٤ب٢ٗ -ٙ

 اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ، اُزؾخ٤ـ.ׄ   .اُزغغ٤ذاعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ،  ׄ  

 .ا٩ر٤بٕ ثبُٔؼ٠٘ ٓقؾٞثب ثبُذ٤َُ، ً٘ب٣خ ׄ   رؾج٤ٚ، اُزغغ٤ْ. ׄ  

 ب عش عٔبُٚ؟ٝٓ ؟ ؽغبٍة( ثـ٤ش أٓغي أٝ كبٖٓ٘ ػطبإٗب )ٛزا ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ : أُؾغٖ اُجذ٣ؼ٢ ٓب-  7

 عغغ، اؽذاس عشط ٓٞع٤و٢  ع٤َٔ. ׄ   ، اثشاص أُؼ٠٘ ٝرو٣ٞزٚ ٝرٞم٤ؾٚ.هجبم ׄ  

 ا٧ٍٝ ٝاُضبُش ׄ   ع٘بط، اؽذاس عشط ٓٞع٤و٢  ع٤َٔ. ׄ  
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 أ١ ا٧عب٤ُت اُزب٤ُخ أعِٞة هقش:  - 8

 ٣ذى ػٖ خبسط ٝٛٞ ׄ   هجِي. ٖٓ ثٔٞد ا٤ُي فبس اّٗٔب ׄ  

ُي ك٤ٔب هللا كبرّن ׄ   ّٞ  ػذدرٔٞٛب ًٔب ٗؼٔخ رُي ذّ ػ كٔب ׄ   خ

 رٞفق اُٞف٤خ اُغبثوخ ًٔب ٣زنؼ ٖٓ عٔبرٜب ثؤٜٗب:   -9

 .األول والثانًׄ   .اجتماعٌةׄ   .سٌاسٌةׄ   .دٌنٌةׄ  

 " أكبد: ػذدرٔٞٛب ًٔب ٗؼٔخ رُي ػذّ  كٔب( ك٢ هُٞٚ: "  ٗؼٔخر٤ٌ٘ش ًِٔخ ) -ٓٔ

 العموم ׄ   التهوٌل ׄ     التحقٌر ׄ     التعظٌم ׄ  

َّٜ اُجبة، كبكزؼك٢ هُٞٚ :"  ا٧ٓش اُـشك ٖٓ - ٔٔ  ": اُؾغبة ٝع

 االلتماس ׄ    الوجوب واإللزام ׄ   الحث ׄ                النصح ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6419ُِزذس٣ت ا٩ٌُزش٢ٗٝ ٝاُزؤًذ ٖٓ ا٩عبثبد امـو ػ٠ِ اُشاثو  ) 

 (٘ ) 

 :منتزه وصؾ فً رسالة من خفاجة بن إسحاق أبو كتب

 ٣طِغ إٔ ُِقؾٞ -رؼب٠ُ– هللا ؛ أرٕ اٗلقبال ٓ٘ٚ أُق ُْ ارقبال أُطش ، ٝارقَ اؿجبثب ٓ٘ٚ أعذ ُْ اًجبثب اُـٔبّ أًت ُٝٔب" 

 رؾو ٝاُؾٔظ،  عِجبثٜب رخِغ اُغٔبء ،ٝهلوذ اٌُزبة اُغغَ هٟٞ ًٔب اُغؾبة اُش٣ؼ كوؾؼذ فؾ٤لزٚ؛ ٣ٝ٘ؾش فلؾزٚ

 ٝٗط١ٞ سًنب،  اُشاؽخ ا٠ُ ٗغزجن ا٩خٞإ ٖٓ ُٔخ ك٢ رٛجذ - رؾِذ ٝهذ رغِذ ػشٝط ًؤٜٗب رجزٜظ اُذ٤ٗب ، ٝرطِؼذ ٗوبثٜب

 رِؼخ ًَ ك٢ ٝاٗغبة ؿٔبء، عؾبئجٜب عٔبء، هشاسح ًَ ك٢ ٓ٘ٚ اعزذاسد هذ ٤ٔٗش، ؿذ٣ش، ا٠ُ اال ٗذكغ كال أسمب،  ُِزلشط

 اُٞع٤ْ، أُ٘ظش رُي أص٘بء ُِٝ٘غ٤ْ أهؾٞاٜٗب، رنبؽي ٝٗزنبؽي أؿقبٜٗب، رٜبد١ ٗزٜبدٟ ا٧ثبهؼ، ثزِي كزشددٗب ؽجبة،

 فوال، ٝأخِقٚ ٗقال، ٓ٘ٚ ؽطت ثغذٍٝ ػضش ٝإ ف٘ؼب، ٝأؽٌٔٚ دسػب، ٗغغٚ ثـذ٣ش ٓش كبرا ٝؽ٢، ثغبه ٓؾ٢ ػ٠ِ رشاعَ

 . ". ٓغٍِٞ ٝع٤ق ،ٓقوٍٞ دسع ٖٓ ُجغزٚ ثٔب كؤُوذ ًزبئت ٛ٘بُي اٜٗضٓذ ًؤٗٔب عالؽب، ِٓٔٞءح ثطبؽب، اال رشٟ كال

 رخ٤ش اُقٞاة ُٔب ٢ِ٣ ٖٓ ث٤ٖ اُجذائَ أُزبؽخ :

ٚ اُز١ ا٧دث٢ اُـشك ٓب -ٔ  اُغبثوخ؟ اُشعبُخ رُٔضِِّ

ْوبٌِخ ׄ   ْهنِئة ׄ   .التَّ  .االستعطاؾ ׄ   .الوصؾ ׄ   .التَّ

ْٜٔي مٞء ك٢ هجِٚ، ثٔب « ٓقوٍٞ دسع ٖٓ ُجغزٚ ثٔب كؤُوذ ًزبئت ٛ٘بُي اٜٗضٓذ ًؤٗٔب : »هُٞٚ ػالهخ ٓب -ٕ  ؟ُِشعبُخ كَ

 .ٗز٤غخ ׄ   .رلق٤َ ׄ   .عجت ׄ   .رٞم٤ؼ ׄ  

 اُغبثوخ؟ اُُخطجخ ع٤بم ٖٓ رلْٜ ًٔب « رغِذ » ٓؼ٠٘ ٓب -ٖ

 .اُضب٤ٗخ ٝاُضبُضخ ׄ                   .رجشعذ ׄ                             .رض٣٘ذ ׄ   رؼطشد ׄ  

 ا٧ٗذُغ٤خ؟عٔبد اُج٤ئخ  عٔخ ٖٓ  اُشعبُخ رُجِشص -ٗ

 .ر٘ٞع اُضوبكبد  ׄ   .ًضشح اُـ٘بء ׄ   .عٔبٍ اُطج٤ؼخ ׄ   .اُٞؽذح اُغ٤بع٤خ ׄ  

 رُي؟ عجت ٝٓب اٌُبرت ك٢ اُشعبُخ اُغبثوخ؟ اعزخذٓٚ اُز١ ا٧عِٞة ٗٞع ٓب -٘

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

 جمع الكاتب بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح واإلرشاد ׄ        .ٌتالءم مع الوصؾ بري،الخ ׄ  
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النصوصتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  رب٣ِٞط 23

 رشّ صبٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

ٌٕ  « ٗوبثٜب رؾو ٝاُؾٔظ : »هُٞٚ ك٢ -ٙ ُٞ ،  ٗٞػٚ؟ كٔب ث٤ب٢ٌّٗ

 .٣خً٘ب ׄ                               .٤ٌ٘ٓخ اعزؼبسح ׄ                      .رؾج٤ٚ ׄ   .ٓشعَ ٓغبص ׄ  

 ؟ ٝٓب عش عٔبُٚ؟« أسمب ُِزلشط ٝٗط١ٞ  سًنب، اُشاؽخ ا٠ُ ٗغزجن »ٓب أُؾغٖ اُجذ٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:  -7

 .ٝرٞم٤ؾٚ ٝرو٣ٞزٚ أُؼ٠٘ اثشاص هجبم، ׄ   ٓوبثِخ، اثشاص أُؼ٠٘ ٝرو٣ٞزٚ ٝرٞم٤ؾٚ. ׄ  

 .اصبسح اُزٖٛ ٝعزة االٗزجبٙ، رٞس٣خ ׄ       ، اؽذاس عشط ٓٞع٤و٢  ع٤َٔ.عغغ ׄ  

 ٣ؼذ ٖٓ عٔبد أعِٞثٜب؟ال  اُغبثوخ، أ١ٌّ ٓٔب ٣ؤر٢ ُِشعبُخٞء كٜٔي ك٢ م -8

 .هِخ أُؾغ٘بد اُجذ٣ؼ٤خ ׄ      االػزٔبد ػ٠ِ ا٧عِٞة  اُخجش١ ׄ  

 اُزؤصش ثبُوشإٓ اٌُش٣ْ ׄ      سٝػخ اُزق٣ٞش ׄ  

 أ١ ا٧عب٤ُت اُزب٤ُخ أعِٞة هقش:  - 9

 عِجبثٜب رخِغ اُغٔبء ٝهلوذ ׄ                                                                اُغؾبة اُش٣ؼ كوؾؼذ ׄ  

 ٗوبثٜب رؾو ٝاُؾٔظׄ           ؿذ٣ش ا٠ُ اال ٗذكغ كال ׄ  

 رغِذ": ػشٝط ًؤٜٗب رجزٜظ اُذ٤ٗب ٗٞع اُزؾج٤ٚ ك٢ هُٞٚ :" ٝرطِؼذٓٔ

 تمثٌلًׄ   مفصلׄ   مجملׄ   بلٌػׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6420اُشاثو  ُِزذس٣ت ا٩ٌُزش٢ٗٝ ٝاُزؤًذ ٖٓ ا٩عبثبد امـو ػ٠ِ ) 

 

 

 

 

 بالتوفٌق والسداد
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