
  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 1  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

درديري أحمد/ إعداد  
01156008819 – 01157335050 

اإللكترونية للتدريبات درديري أحمد موقع     

https://dardery.site 

2022 

صالنصو  

 البالغة

 القصة



  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 2  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 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 ، والصبلة والسبلم على سٌدنا محمد 

 أفصح الخلق لسانا وأعربهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصبلة والتسلٌم .

 د.ثم أما بع

 /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 جمهودات  تذمت ما تذمت من وكت وهجد راضيا مغتبطا  يف سبيل أ ن أ كدم شيئا يضاف ا 

ىل أ ن غري    جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم. 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 

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

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 نلتدرية واحلل   مفا ػليم أ هيا امطامة ا 

 وػىل هللا كصد امسبيل

 أ محد درديري                                              
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  حُؼزخّ رٖ ح٧ك٘ق                                             

 :   التعرٌؾ بالشاعر

٤٘ظٚ أرٞ آخّ حُؼخٗو٤ٖ ٝىٍطْٜ حُؼخٗن حُؼل٤ق ح١ٌُ أٟ٘خٙ حُ٘ٞم ُٔلزٞرظٚ ٛٞ حُؼزخّ رٖ ح٧ك٘ق رٖ   ًُ ح٧ٓٞى حُل٘ل٢ 

ٗ٘ؤ ٝطَػَع ك٢ رـيحى ٝػخٕ رٜخ  ،ًٝخٕ أِٛٚ ك٢ حُزَٜس ٝهظٌحى  ،ُٝي ك٢ ح٤ُٔخٓش ر٘ـي ُٝٗٔذ ا٤ُٜخ  ‘حُل٠َ ٖٓ ر٢٘ ك٤٘لش 

أْٛ أ٣خّ ك٤خطٚ ك٢ ٗؼٔش ٝػَحء ظخَٛ ٌُُي حَٜٗف ػٖ حُٔي٣ق رؼٌْ ٓخ ًخٕ ػ٤ِٚ ٗؼَحء ًُي حُؼَٜ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣ظـَٕٝ 

ٝهي ٜٗي ُٚ  ،ّ ٝٛٞ ك٢ ٣َ١وٚ ٧ىحء ٓ٘خٓي حُلؾ  7ٓ8ٛـ حُٔٞحكن ٣ٔ9ٕوخٍ أٗٚ طٞك٢ ٓ٘ش  ،ٔزٕٞ رٚ ر٘ؼَْٛ ٣ٝظٌ

 حُزلظ١َ رؤٗٚ أؿٍِ حُ٘ؼَحء ..

 تمهٌد :

كخُز٬ى حُ٘خٓؼش ٝحُٔظَح٤ٓش ، حُو٤ٜيس ٢ٛ ٖٓ هٜخثي حُـٍِ حُؼل٤ق ك٤غ َٟٗ ك٤ٜخ حُٔلذ ٣ٌ٘ٞ ُٞػش حُٜٟٞ ُٝٞحػؾ حُلَحم 

ٝهٜخٍٟ ٓخ ٣ٔظط٤غ كؼِٚ ٛٞ رؼغ حَُٔح٤َٓ ا٠ُ ى٣خٍ ، ٝر٤ٖ حُلز٤زش ، ٝحُؼخٗن ٫ كٍٞ ُٚ ٫ٝ هٞس  ح١٧َحف طلَٜ ر٤٘ٚ

 حُلز٤زش ٝط٤ّٜي ح٧هزخٍ ػٜ٘خ ٖٓ حُوخى٤ٖٓ ٖٓ ى٣خٍٛخ . 

 مناسبة النص

خء ُلو٤وظٜخ ؛ ٝٓٔخٛخ رٌٜح ح٫ْٓ )كُٞ( اهل،ػ٘وٜخ ُـٔخُٜخ حُٔخكَ ٝهي  ، كظخس حٜٓٔخ )كُٞ(حُؼزخّ رٖ ح٧ك٘ق  أكذ       

ف رخٜٓٔخ حُلو٤و٢  َّ  .كظ٠ ٫ ٣ٜ

 ٢ٛ حُ٘ٞم ٝحُلذ ٝح٩ػـخد رخُٔلزٞرش.  لشاعر   :المسٌطرة على ا العاطفة

 

 النص

 أََزٌننننننننننننننننننَن نِسنننننننننننننننننن اِء العننننننننننننننننننالَمٌَن أَجٌبننننننننننننننننننً                                                                    -ٔ
  

 رٌننننننننننننننننننِب                                                                                         ُدع نننننننننننننننننن اَء َمش نننننننننننننننننن وق  بِننننننننننننننننننالِعراِق ؼَ   
 

 َكَتننننننننننننننن بُت ِكتنننننننننننننننابً منننننننننننننننا أُ نننننننننننننننٌُم ُحروَفنننننننننننننننُه                                                                 -ٕ
  

ِة ـِعنننننننننننننننننننوالً َو طنننننننننننننننننننوِل َنح ننننننننننننننننننن ٌبً                                                                                                      لِِشننننننننننننننننننند 
 

 أَُخننننننننننننننَط َوأَمحننننننننننننننو مننننننننننننننا َخَططننننننننننننننُت بَِعبننننننننننننننَرة                                                                  -ٖ
  

                            َتِسننننننننننننننَح َعلننننننننننننننى القِْرطنننننننننننننناِ  َسننننننننننننننح  ُؼننننننننننننننُروِب                               
 

 أٌَننننننننننا َفننننننننننوُز لَننننننننننو أَبَصننننننننننرتِنً مننننننننننا َعَرفنننننننننن تِنً                                                       -ٗ
  

 لِطننننننننننننننننننوِل ُشننننننننننننننننننجونً َبعننننننننننننننننننَدُكم َوُشننننننننننننننننننحوبً                                                          
 

 ن أَُمننننننننننت                                                        َو أَنننننننننننِت ِمننننننننننَن الننننننننننُدنٌا َنصننننننننننٌبً َفنننننننننن ِ  -٘
  

 َفلٌََتنننننننننننننننِك ِمنننننننننننننننن حنننننننننننننننوِر الِجنننننننننننننننناِن َنصنننننننننننننننٌبً                                                            
 

          َسننننننننننن ؤَحَفُظ منننننننننننا َ ننننننننننند كننننننننننناَن َبٌننننننننننننً َو َبٌنننننننننننَنُكم                                                  -ٙ
  

 َوأَرعنننننننننننننننننناُكُم فننننننننننننننننننً َمشننننننننننننننننننَهدي َو َمؽٌبننننننننننننننننننً                                                             
 

نننننننننننُك حننننننننننن الَ النننننننننننناُ  َبٌننننننننننننً َوَبٌنننننننننننَنُكم                                                     -7 ٌَ  َفنننننننننن ِن 
  

                                                        َفننننننننننننننن ِن  الَهنننننننننننننننو  َوالنننننننننننننننِود  َؼٌنننننننننننننننُر َمشنننننننننننننننوِب             
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                                                        َبعننننننننننَدُكم َفننننننننننوزُ  ٌننننننننننا الواشننننننننننونَ  َضننننننننننِحكَ  َفننننننننننبل -8
  

                                                              بُِسنننننننننننننننننننكوبِ  َجنننننننننننننننننننَرت َعنننننننننننننننننننٌن   َجَمنننننننننننننننننننَدت َوال  
 

                                                      َسنننننننننننننننن بلَمُكم الِرٌننننننننننننننننا َ  أَلَسنننننننننننننننن َتهدي َوـِّنننننننننننننننننً -9
  

                                                                           بُِهبننننننننننننننننننننوبِ  َنحننننننننننننننننننننِوُكم ِمننننننننننننننننننننن أَ َبلَننننننننننننننننننننت ـِذا  
 

                                                    مُ ـِلٌَ   نننننننننننننننن كُ  الَسنننننننننننننننن بلمِ  َحمننننننننننننننننلَ  َف ؤَسنننننننننننننننن ؤَلُها -ٓٔ
  

ًَ  َفنننننننننننننننن ِن                                                                     َفننننننننننننننننؤَجٌبً َبل نننننننننننننننن َؽت ٌَومننننننننننننننننا   ِهنننننننننننننننن
 

                                                          ُكلَُهننننننننننننننم الُمِحبننننننننننننننونَ  ٌَشننننننننننننننكو ُ  الَبننننننننننننننٌنَ  أَر  -ٔٔ
  

ب َربَ  َفٌننننننننننننننننننننا                                                                      َحنننننننننننننننننننن بٌبِ  ُكننننننننننننننننننننل   دارَ  َ ننننننننننننننننننننر 
 

 

 -األفكار:

 (ٖ-ٔح٧ر٤خص ) -ٗيحء ٝحٗظ٤خمحُلٌَس ح٠ُٝ٧ :  -ٔ

 (ٙ-ٗح٧ر٤خص ) - ٝكخء رخُلذ كظ٠ حُٔٞص حُلٌَس حُؼخ٤ٗش : -ٕ

 (7-8ح٧ر٤خص ) -ٗخس ٣لَهٕٞ ر٤ٖ ح٧كزخدحُٞحُلٌَس حُؼخُؼش :  -ٖ

 (ٔٔ-9ح٧ر٤خص ) -ح٣َُخف ٍٍٓٞ حُ٘خػَ ا٠ُ ٓلزٞرظٚحُلٌَس حَُحرؼش :  -ٗ

 الشر  والتحلٌل

                                                                    أَجٌبنننننننننننننننننً العنننننننننننننننننالَمٌنَ  نِسننننننننننننننننن اءِ  أََزٌننننننننننننننننننَ  -ٔ
  

                                                                                          َؼرٌنننننننننننننننننبِ  بِنننننننننننننننننالِعراقِ  َمش ننننننننننننننننن وق   ُدع نننننننننننننننن اءَ  
 

 المفردات

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

 متجاؾ  × ، متلهؾ : متعلق  َمشوق   -نداء ج أدعٌة 

 الشر 

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

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

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

 . وٌقٌم الشاعر فً العراق ؼرٌبا  . -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  ؟    

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

   : من الؽرٌب الذي ٌقصد  الشاعر ؟  

. ج  : ٌقصد الشاعر نفسه 
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 ألوان الجمال

(ٖأ٣ُٖ ٗٔخء حُؼخ٤ُٔ): .)ًُٞ٘خ٣ش ػٖ ٓٞٛٞف ٢ٛٝ حُٔلزٞرش )ك 

ِٗٔخِء حُؼخ٤ُٖٔ( : أِٓٞد اٗ٘خث٢ ١ِز٢ / ٗيحء ، ؿَٟٚ : حُظ َٖ ٣ َُ ؼظ٤ْ ٝحُٔيف ٝح٫ُظٔخّ ، ٝحٓظويحّ أىحس حُ٘يحء ُِو٣َذ )أَ

  .)أ( ٫ٓظل٠خٍ ٍٛٞس حُلز٤زش ٝر٤خٕ ٗيس حُظؼِن ٜٓٔخ رخػيص حُٔٔخكخص ر٤ٜ٘ٔخ 

: ػَِ : حٓظويحّ حُ٘خػَ ٧ىحس حُ٘يحء حُِٜٔس حُظ٢ طٔظويّ ُ٘يحء حُو٣َذ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ رؼي حُلز٤زش ػ٘ٚ ك٢ٜ ك٢ حُلـخُ  ّ

 ٝٛٞ ك٢ حُؼَحم .

رؼ٤يس ٌٓخ٤ٗخً ك٢ٜ ك٢ حُلـخُ ٝٛٞ ك٢ حُؼَحم ، ٌُٜٝ٘خ ه٣َزش ٝؿيح٤ٗخً ك٢ٜ طٌٖٔ  -رخُلؼَ  -ـ : ح٫ٓظويحّ ىه٤ن ، كخُلز٤زش ؿ

 ك٢ هِزٚ ٝط٬ُّ ػوِٚ ك٬ طلخٍهٚ )ك٢ٜ ٍٛٞس ٓللٍٞس( .

. حُظؼز٤َ رـ)ِٗٔخِء حُؼخ٤ُٖٔ( ٣ل٤ي حُؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ ك٢ٜ ؿ٤ِٔش حُـ٬٤ٔص 

(  ِٖٗٔخِء حُؼخ٣ُُ )ًٖ٘خ٣ش ػٖ ؿٔخُٜخ.٤ٔ  

.ٍُٞٔ٘حُؼخ٤ُٖٔ(: ٓؼَكش ُِؼّٔٞ ٝح( 

(ىػخء ٓ٘ٞم رخُؼَحم ؿ٣َذ) : ً.ّ٘خ٣ش ػٖ ٗلٔٚ، ٝطٞك٢ ر٘يس حُلذ ٝح٤ُٜخ  

 . ٍَّٓ٘ٞم( : أِٓٞد اٗ٘خث٢ ١ِز٢ / أَٓ ، ؿَٟٚ : ح٫ٓظؼطخف ٝحُظ٢٘ٔ ٝح٫ُظٔخ  )أَؿ٤ز٢ ُىػخَء 

 ٍَٓ٘ٞم( : حُظؼز٤َ رـ)ُىػخء( ٣ ٍَٓ٘ٞم( ٣ٞك٢ ر٘يس حُظؼِن ٝح٫كظظخٕ  .ٞك٢ رخُظَٞٓ ٝحَُؿخء حُ٘ي٣ي )ُىػخَء  ٝحُظؼز٤َ  رـ)

 رخُلز٤زش .

" رـ"ؿ٣َذ" ُِي٫ُش ػ٠ِ حؿظٔخع آ٫ّ حُ٘ٞم ٝحُـَرش ػ٤ِٚ. َٓ٘ٞمٍ  ٝٛق " 

  : )ٍَٓ٘ٞم  . ً٘خ٣ش ػٖ ٗيس حُلذ)ُىػخَء 

ٍَٓ٘ٞم( أّ )ٗيحء ٓلذ( ؟  ُٝٔخًح ؟     ّ:       أ٣ٜٔخ أىم: )ُىػخَء 

  :ًُٝي إٔ حُ٘ٞم أػ٠ِ ىٍؿش ٖٓ حُلذ ٧ٕ ك٤ٚ طِٜق ػ٠ِ  ،٧ٜٗخ طز٤ٖ ٓيٟ ٗيس حُلذ ٝحُظؼِن رٜخ ،ىػخء ٓ٘ٞمؿـ

 .حُٔلزٞرش

 َؿ٣َِذ( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ط٣َٜغ ٣ؼط٢ ؿَٓخً ٤ٓٞٓو٤خً ٓلززخً ٨ًُٕ . -)أَؿ٤ز٢ 

( ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / -ىػخء : )٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝئًيٙ ١زخمأَؿ٤ز٢ . 

                                                                 ُحروَفننننننننننننننهُ  أُ ننننننننننننننٌمُ  مننننننننننننننا ِكتننننننننننننننابً َتنننننننننننننن بتُ كَ  -ٕ
  

ةِ                                                                                                      َنح نننننننننننننننننن ٌبً طننننننننننننننننننولِ  وَ  ـِعننننننننننننننننننوالً لِِشنننننننننننننننننند 
 

 المفردات

× : بكائً الشدٌد ، صٌاحً  َنحٌبً -: بكائً وصٌاحً  ـِعوالً -أعدل وأوضح  ، : أي أْسطر ، أكتب أُ ٌمُ  -التً : رس ِكتابً 

 .ضحكً ، صمتً

 الشر 

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

 .ٌإثران على ٌدي فترتجؾ )ترتعش( أثناء الكتابة واضحة لشدة البكاء والنحٌب الذٌن
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 ألوان الجمال 

 ظَزُض ًَ  ٣ؼط٢ ؿَٓخً ٤ٓٞٓو٤خً ٓلززخً ٨ًُٕ .. ًِظخر٢(: ؿ٘خّ ٗخهٚ –)

    ُكَٝكَٚ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ حُلَٝف رز٘خء ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣و٤ٔٚ ٣ٝز٤٘ٚ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس ُْ خ أُه٤ َٓ (

 .: حُظـ٤ْٔ 

    ُٚكَٝكَٚ( : حٓظويحّ )ٓخ( ٣ل٤ي حٓظَٔحٍ حُ٘ل٢ أ١ ٗل٢ حٓظطخػظٚ ًظخرش حَُٓخُش ؛ ُـِحٍس ىٓٞػ ُْ خ أُه٤ َٓ ( 

    : )َُٚكَٝك ُْ خ أُه٤ َٓ  ً٘خ٣ش ػٖ ٗيس حُٔؼخٗش ٝح٧ُْ)

  . ُُكَٝكَٚ( : ٓـخُ ََٓٓ ػٖ ح٬ٌُّ ، ػ٬هظٚ : حُـِث٤ش ، ٝ َٓؿٔخٍ حُٔـخُ : حُيهش ٝح٣٩ـخ( 

كَٝكٚ( : َٓحػخس ٗظ٤َ طؼ٤َ حٌُٖٛ ٝطـٌد ح٫ٗظزخٙ. – ر٢خ)ًظ 

  َٚٗل٤ز٢( : ً٘خ٣ش ػٖ ٗيس حُلِٕ ٝح٠ٓ٧ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ ػ٤ِ ٍِ ٞ١ َٝ ِس اِػٞح٢ُ  يَّ ِ٘ ُِ(

 ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ ، ٝحُؼزخٍس طؼ٤َِ ُٔخ هزِٜخ. 

  : )َٗل٤ز٢ ٍِ ٞ١ َٝ ِس اِػٞح٢ُ  يَّ ِ٘  طؼ٤َِ ُٔخ هزِٜخ. )ُِ

 ا١٘خد رخُظَحىف ؛ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ ٗيس ٓؼخٗخطٚ ك٢ حُزؼي ػٖ حُلز٤زش . : (َٗل٤ز٢ –اِػٞح٢ُ  )

 . حُز٤ض ًِٚ( : أِٓٞرٚ هز١َ ، ٝؿَٟٚ : اظٜخٍ هٞس حُؼخ١لش ٝطٌٔٔٚ رخُلز٤زش( 

                                                                 بَِعبنننننننننننننَرة   َخَططنننننننننننننتُ  منننننننننننننا َوأَمحنننننننننننننو أَُخنننننننننننننطَ  -ٖ
  

                                                         ُؼنننننننننننننُروبِ  َسنننننننننننننح   القِْرطنننننننننننننا ِ  َعلنننننننننننننى َتِسنننننننننننننحَ  
 

 المفردات

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

 . َؼْرب ، وهو : دلو الماء الكبٌر : م ُؼروبِ  - طٌ القرا

 الشر 

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

 القرطا  )الورق( كؤنها الماء الذي ٌسٌل من الؽروب )الدلو(.

 فً محبوبته . : علل : ٌمحو الشاعر ما ٌكتبه   

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

 ألوان الجمال

 أَٓلٞ( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ١زخم ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞلٚ ٣ٝو٣ٞٚ رخُظ٠خى .    -)أَُه٢ 

 : ) ُٔقُّ ٍس طَ ََ  )ٍٓخُظٚ( . ، ك٤غ ٍٛٞ حُؼزَس رٔٔلخس طٔلٞ ٓخ هطٚ ك٢ ًظخرٚ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش)أَُه٢ ٝأَٓلٞ رَِؼز

 َّٓقَّ ُؿَِٝد( : ط٘ز٤ٚ ، ك٤غ ٗزٚ ػزَطٚ )ىٓؼظٚ( ٢ٛٝ طَٜ٘ٔ ٖٓ ػ٤٘ٚ رـِحٍس ػ٠ِ حُو١َخ  ِّ ُٔقُّ َػ٠ِ حُو١َُخ ٍس طَ ََ )رَِؼز

 )حٍُٞم( رخُٔخء ح١ٌُ ٤ٔ٣َ ٖٓ حُـَٝد )حُيُٞ( ؛ ٤ُٞك٢ رٌؼَس ىٓٞع حُلِٕ ػ٠ِ حُلز٤زش حُزؼ٤يس ٌٓخ٤ٗخً حُو٣َزش هِز٤خً.

 ٍَس ط ََ َٓقَّ ُؿَِٝد( : أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ )َػ٠ِ حُو١َُخّ( ٣ل٤ي حُظؤ٤ًي ٝحُظو٤ٜٚ )رَِؼز  ِّ  .ُٔقُّ َػ٠ِ حُو١َُخ

   )ط٤ًٞي رخُٔلؼٍٞ حُٔطِن :)ٓق حُـَٝد. 
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 ( :  -أَٓلٞ -)أَُه٢ ُٔقُّ  حٓظويحّ ح٠ُٔخٍع ُِظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ.طَ

 ٓلززخً ٨ًُٕ ..٣ؼط٢ ؿَٓخً ٤ٓٞٓو٤خً  ٓق( : ؿ٘خّ ٗخهٚ –)طٔق 

  : )ًِٚ ً٘خ٣ش ػٖ ًؼَس حُيٓٞع ٝؿِحٍطٜخ)حُز٤ض . 

                                                       َعَرفنننننننننن تِنً مننننننننننا أَبَصننننننننننرتِنً لَننننننننننو َفننننننننننوزُ  أٌَننننننننننا -ٗ
  

                                                         َوُشنننننننننننننننننحوبً َبعنننننننننننننننننَدُكم ُشنننننننننننننننننجونً لِطنننننننننننننننننولِ  
 

 مفرداتال

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

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

 الشر 

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

 أصابتنً بعد فرا ِك و شحوب للونً صار مبلزما  لً .

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

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

  .بالتلمٌح ال التصرٌح فً شعر  واالكتفاء باإلشارة ـلٌها 

 : بَم تفسر عدم معرفة فوز للشاعر ؟  

 . ج  : ألن بعدها عنه جعله ٌعانً فؤصبح حزٌنا  مهموما  دب فٌه الضعؾ وتؽٌر لونه وأصابه اإلعٌاء والنحول والهزال 

 ألوان الجمال

أِٓٞد اٗ٘خث٢ ١ِز٢ / ٗيحء ، ؿَٟٚ : حُظٞىى ٝح٫ٓظؼطخف ، ٝحٓظ : ) ُُ ويحّ أىحس حُ٘يحء ُِزؼ٤ي )أ٣خ( ىه٤ن ٍٝحثغ ك٢ )أ٣َخ كَٞ

( ٝح٧َٓ ٣ؼَٔ هِزٚ ك٢ إٔ طِز٢ حُ٘يحء أٛزق ح٧َٓ  َٖ َٖ ِٗٔخِء حُؼخ٤َُٔ ٣ َُ ٟٓٞؼٚ ٛ٘خ كزؼي إٔ ًخٕ ٣٘خى٣ٜخ ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ رـ )أَ

ٌٔخٗش . كزؼي حٌُٔخٕ ٧ٜٗخ ك٢ ٝح٤ُؤّ ٣ظ٘خُػخٗٚ ك٢ حُِوخء كخٓظويّ أىحس حُ٘يحء ُِزؼ٤ي )أ٣خ( ؛ ٤ُيٍ ػ٠ِ رؼيٛخ ك٢ حٌُٔخٕ ٝحُ

  .حُلـخُ ٝٛٞ ك٢ حُؼَحم ، ٝرؼي حٌُٔخٗش ك٢ٜ ك٢ ُِٓ٘ش ٓخ٤ٓش ٓخٓوش )ػخ٤ُش( ك٢ هِزٚ حُؼخٗن

 كظ٢ِ٘( : ً٘خ٣ش ػٖ ٓٞء كخُٚ ٝٓؼخٗخطٚ ٟٝؼلٚ ك٢ حُزؼي ػٜ٘خ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ََ َط٢ِ٘ ٓخ َػ َٜ )َُٞ أَر

 ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ  . ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ 

 كظ٢ِ٘( : أِٓٞد ١َٗ ك٤ٚ طؤ٤ًي ػ٠ِ ٗيس ٓؼخٗخطٚ ك٢ حُزؼي ػٜ٘خ ٝٓٞء كخُظٚ ، ٝحُظؼز٤َ رـ )ٓخ ََ َط٢ِ٘ ٓخ َػ َٜ )َُٞ أَر

كظ٢ِ٘( ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٚ . ََ  َػ

.َُٗلٞر٢( : ً٘خ٣ش ػٖ أػَ حُزؼي ػ٠ِ حُ٘خػ َٝ  ْ ًُ ُٗـ٢ٗٞ رَؼَي  ٍِ  )ُِطٞ

ُٞٗل َٝ  ْ ًُ ُٗـ٢ٗٞ رَؼَي  ٍِ   .ر٢( : طؼ٤َِ ُـِٜٜخ رٚ )ُِطٞ

 ٌْا١٘خد رخ٫ػظَحٝ ُِظ٤ٟٞق ٝح٫كظَحّ أ١ رؼي كَحه )ًُْ  )رَؼَي
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 . ُٗلٞر٢( : حُؼطق أكخى طؼيى ٝط٘ٞع أٌٗخٍ ٓؼخٗخطٚ ك٢ رؼيٙ ػٖ حُلز٤زش َٝ  ْ ًُ ُٗـ٢ٗٞ رَؼَي  ٍِ  )ُِطٞ

( ُٗلٞر٢ –ُٗـ٢ٗٞ  ؿ٘خّ ٗخهٚ. : (َٝ

                                                         تأَُمننننننننن َفننننننننن ِن َنصنننننننننٌبً النننننننننُدنٌا ِمننننننننننَ  أَننننننننننتِ  وَ  -٘
  

                                                           َنصننننننننننننننٌبً الِجنننننننننننننننانِ  حننننننننننننننورِ  ِمننننننننننننننن َفلٌََتننننننننننننننكِ  
 

 المفردات

،  دري ج أنصبة ، أنصباء ، حظً ،  سمتً :  َ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 بؤنِك نصٌبً فً هذ  الدنٌا من النساء وأتمنى أن تكونً من نصٌبً و سمتً فً اآلخرة فتكونً   -

 لخلد .زوجتً فً دار ا

 : ما األمنٌة التً ٌتمناها الشاعر  ؟   

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

 ألوان الجمال

. حُُي٤ٗخ ٤َٜٗز٢( : ً٘خ٣ش ػٖ طٌٔٔٚ ٝٗيس طؼِوٚ رخُلز٤زش َٖ ِٓ أَِٗض  َٝ ( 

حُُي٤ٗخ ٤َٜٗز٢( : أِٓٞر َٖ ِٓ أَِٗض  َٝ َٖ حُُي٤ٗخ( ػ٠ِ حُوزَ )٤َٜٗز٢( ٣ل٤ي حُظو٤ٜٚ  ،هَٜ ٤ٖ) ِٓ َٓس رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ )

 ٝحُظ٤ًٞي ، َٝٓس رظؼ٣َق حُطَك٤ٖ حُٔزظيأ )أَِٗض( ٝحُوزَ )٤َٜٗز٢( ؛ ُظؤ٤ًي ٗيس طٌٔٔٚ رخُلز٤زش حُظ٢ ٣ؼ٘وٜخ ٤ٜ٣ْٝ رٜخ.

 ١زخم ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞلٚ ٣ٝو٣ٞٚ رخُظ٠خى . أٓض( :  –)حُي٤ٗخ 

 َ٤َٜٗز٢( : أِٓٞد اٗ٘خث٢ ١ِز٢ ر٤ٜـش حُظ٢٘ٔ ُظ٢٘ٔ حُٔٔظل٤َ ٣ٝيٍ ػ٠ِ ٗيس حُؼ٘ن ٝحُُٞٚ )ك٤ََِظ ِٕ ٘خ ـِ ٍِ حُ ٖ كٞ ِٓ ِي 

 رخُلز٤زش .

 ٤َٜٗز٢( : ط٘ز٤ٚ ُلز٤زظٚ رلٍٞ حُـ٘خٕ ؛ ُظ٤ٟٞق ٝاظٜخٍ هٞس حُؼخ١لش ٝٗيس حُلذ ٝر٤خٕ ُـٔخُٜخ ِٕ ٘خ ـِ ٍِ حُ ٖ كٞ ِٓ )ك٤ََِظَِي 

 حُٔزَٜ .

ِٖٓ ( ػ٠ِ حُوزَ )٤َٜٗز٢( ٣ل٤ي  )ك٤ََِظَِي  ِٕ ٘خ ـِ ٍِ حُ َٖ كٞ ِٓ ِٕ ٤َٜٗز٢( : أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ ) ٘خ ـِ ٍِ حُ كٞ

 حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي.  

 . ٚ٤َٜٗز٢ .. ٤َٜٗز٢( : طٌَحٍ ٤ٜٗز٢ ، ٝح٩ٟخكش ا٠ُ ٣خء حُٔظٌِْ ؛ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ طٌٔٔٚ ٝطؼِوٚ حُ٘ي٣ي رٔلزٞرظ( 

  : )ًِٚ س طؼِوٚ رٔلزٞرظًٚ٘خ٣ش ػٖ ٗي)حُز٤ض . 

                                                           َبٌننننننننننَنُكم وَ  َبٌنننننننننننً كننننننننننانَ  َ نننننننننند مننننننننننا َسنننننننننن ؤَحَفظُ  -ٙ
  

                                                            َمؽٌبنننننننننننننننننً وَ  َمشنننننننننننننننننَهدي فنننننننننننننننننً َوأَرعننننننننننننننننناُكمُ  
 

 المفردات :

ٌّع×  سؤصون ، سؤحمً:  َسؤَحَفظُ  -   َمؽٌبً × أي حضوري:  َمشَهدي - أهملكم× أصونكم ، أحفظكم :  أَرعاُكمُ  - سؤض

 الشر 

 وفٌا  لِك وسؤحافظ علٌه وأرعا  فً ؼٌابك كما فً حضورك. -عهد الوفاء والحب واإلخبلص  -لذلك سؤظل على العهد  -



  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 10  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 : ما العهد الذي سٌصونه ؟    

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

  محفور فً القلب .

 ألوان الجمال

 َٓٝ ، ٕحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، طٍٜٞ ٓخ ًخٕ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُلز٤زش رؤ٤ٗخء ٓخى٣ش طللع ٝطٜخ : )ٌُْ ر٤ََ٘ َٝ َٕ ر٢٘٤َ  ؤَكلَعُ ٓخ هَي ًخ َٓ (

 ٍُٜٞس ربه٬ٛٚ حُ٘ي٣ي ُِلز٤زش .ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظـ٤ْٔ ، ٝطٞك٢ ح

 : ً٘خ٣ش ػٖ ٝكخثٚ ٝاه٬ٛٚ ُِلز٤زش ٜٓٔخ رخػيص ر٤ٜ٘ٔخ حُٔٔخكخص ، َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : )ٌُْ ر٤ََ٘ َٝ َٕ ر٢٘٤َ  ؤَكلَعُ ٓخ هَي ًخ َٓ (

ٌَ ٓخ ًخٕ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ ، ٝحٓظويحّ حْٓ حٍُٔٞٛٞ )ٓخ( ٣ل٤ي حُؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ ُ

ٌُْ( ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ١زخم ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞلٚ ٣ٝو٣ٞٚ رخُظ٠خى . ر٤ََ٘ َٝ  ر٤ٜ٘ٔخ ٖٓ ػٜٞى حُٔلزش ٝحُٞى ، )ر٢٘٤َ 

 ّحٓظويح : )ٌُْ ر٤ََ٘ َٝ َٕ ر٢٘٤َ   ْٓ حٍُٔٞٛٞ )ٓخ( ٣ل٤ي حُؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ ٌَُ ٓخ ًخٕ ر٤ٜ٘ٔخ ٖٓ ػٜٞى حُٔلزش ٝحُٞى ح٫) ٓخ هَي ًخ

ٓ )ٌُْ ر٤ََ٘ َٝ  لٖٔ ري٣ؼ٢ / ١زخم ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞلٚ ٣ٝو٣ٞٚ رخُظ٠خى .)ر٢٘٤َ 

.ـ٤ز٢(: ً٘خ٣ش ػٖ حٛظٔخٓٚ حُٔٔظَٔ رٜخ ك٢ ًَ ح٧ٝهخص َٓ َٝ َٜي١  َ٘ٓ ُْ ك٢  ًُ أٍَػخ َٝ ( 

 ـ٤ز٢( : حٓظويحّ ًخف حُوطخد ؛ ٫ٓظل٠خٍ ٍٛٞس حُلز٤زش ًٝؤٜٗخ ٓخػِش أٓخ ػ٤٘٤ٚ ؛ ٤ُ٘ؼَٛخ َٓ َٝ َٜي١  َ٘ٓ ُْ ك٢  ًُ أٍَػخ َٝ (

 .١ٌُ ٫ ٣٘ظ٢ٜ رخٛظٔخٓٚ ح

( ٓؤكلع-  ) ُْ ًُ  حٓظويحّ حُلؼَ ح٠ُٔخٍع  ٣ل٤ي طـيى ٝحٓظَٔحٍ طِي حَُػخ٣ش ر٬ حٗوطخع ك٢ ك٠ٍٞٛخ ٝؿ٤خرٜخ. :أٍَػخ

 ا١٘خد رخُظَحىف ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ اه٬ٛٚ . أٍػخًْ(:  -)ٓؤكلع 

 َٜي١ ٘ َٓ ـ٤ز٢( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ١زخم ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞلٚ ٣ٝو٣ٞٚ رخُظ٠خى . -) َٓ. 

ننننننننننكُ  َفنننننننننن ِن -7                                                      َوَبٌننننننننننَنُكم َبٌنننننننننننً النننننننننننا ُ  حنننننننننن الَ  ٌَ
  

                                                                  َمشننننننننننننننوبِ  َؼٌننننننننننننننرُ  َوالننننننننننننننِود   الَهننننننننننننننو  َفنننننننننننننن ِن   
 

 المفردات 

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

 . نقً ، صاؾ  

 الشر 

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

 ألوان الجمال

: )ٌُْ ر٤ََ٘ َٝ ُّ ر٢٘٤َ  ٍَ حُ٘خ ٛ٘خ طل٤ي حُ٘ي ك٢ إٔ ٣لٍٞ حُ٘خّ ك٢ حٓظَٔحٍ  ".إ،" أِٓٞد ١َٗ ُِظو٣ََ ٝحُظ٤ًٞي )كَبِٕ ٣َُي كخ

  .كزٚ ُٔلزٞرظٚ

( كبٕ حُٜٟٞ ٝحُٞى ؿ٤َ ٓ٘ٞد) .ٗظ٤ـش ٓظَطزش ػ٠ِ ح١َُ٘ : 

: )َِٓ٘ٞد  َُ ِٞىَّ َؿ٤ حُ َٝ  َٟٜٞ َّٕ حُ ِ : حُظ٤ٟٞق حُٜٟٞ ٝحُٞى ٓخث٬ً ٫ ط٘ٞرٚ ٗخثزش ، َٝٓ ؿٔخُٜخ  ،ٍٛٞحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش  )كَب

.)ٌُْ ر٤ََ٘ َٝ ُّ ر٢٘٤َ  ٍَ حُ٘خ  ٝحُظـ٤ْٔ ، ٝطٞك٢ رطٜخٍس ٌٛح حُلذ ػ٠ِ ؿِٔشح١َُ٘ )كَبِٕ ٣َُي كخ

( ُٟٜٞحُٞى –ح).ا١٘خد رخُظَحىف ُظ٤ًٞي حُٔؼ٠٘   : 
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                                                        َبعننننننننننَدُكم َفنننننننننوزُ  ٌنننننننننا الواشننننننننننونَ  َضنننننننننِحكَ  َفنننننننننبل -8
  

                                                              بُِسنننننننننننننننننكوبِ  َجنننننننننننننننننَرت َعنننننننننننننننننٌن   َمنننننننننننننننننَدتجَ  َوال 
 

 المفردات :

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

 الشر 

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

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

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

: ه .الواشون حاولوا التفرٌق واإلٌقاع بٌن الشاعر ومحبوبتج 

 ألوان الجمال

 . أِٓٞد هز١َ ُلظخً اٗ٘خث٢ ٓؼ٠٘ ؿَٟٚ : حُيػخء : ) َٕ ِلَي حُٞحٗٞ َٟ  )ك٬ 

  . ُْٜ ًٓؼَكش ُِظلو٤َ كٜٞ ٣ؼَكْٜ ٫ٝ ٣َ٣ي ًًَ أٓٔخثْٜ طلو٤َح : ) َٕ  )حُٞحٗٞ

 : َٟٚأِٓٞد اٗ٘خث٢ ١ِز٢ / ٗيحء ، ؿ : ) ُُ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ ٗيس حُظؼِن  ٝاظٜخٍ حُلذ ، ٝطٌَحٍ حُ٘يحء ػ٠ِ )كُٞ( حُظٞىى)٣خ كَٞ

 ٝح٫كظظخٕ رخُٔلزٞرش ٝحُظًٌِ رًٌَ كَٝف حٜٓٔخ ػ٠ِ ُٔخٗٚ. 

 : ) ُُ  ح١٘خد رخ٫ػظَحٝ ُِظ٘ز٤ٚ.)٣خ كَٞ

 . ٌُِٔٞد( : أِٓٞد هز١َ ُلظخً اٗ٘خث٢ ٓؼ٠٘ ؿَٟٚ : حُيػخء ص رِ ََ ٌٖ َؿ َيص َػ٤ َٔ ٫ َؿ َٝ ( 

(ٖػ٤).ٌٍَُٞٔ٘ٗس ُِؼّٔٞ ٝح : 

 َيص َٔ ص( : ٓل -)َؿ ََ  ٖٔ ري٣ؼ٢ / ١زخم ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞلٚ ٣ٝو٣ٞٚ رخُظ٠خى .َؿ

 ٍحُ٘ل٢ ر٬ ك٢ حُز٤ض: طٌَحٍ حُ٘ل٢ ٩ظٜخٍ ٓيٟ ؿ٠زٚ ػ٠ِ حُٞح٤ٖٗ ح٣ٌُٖ ٣ٞهؼٕٞ ر٤ٜ٘ٔخ.طٌَح 

 ً٘خ٣ش ػٖ ٗيس ؿ٠ذ حُ٘خػَ ػ٠ِ حُٞح٤ٖٗ ح٣ٌُٖ أٝهؼٞح ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٓلزٞرظٚ. :ًِٚحُز٤ض 

   "ًُْظؼظ٤ْ حُٔلزٞرش.حٓظويّ حُ٘خػَ ٤َٟٔ حُـٔغ "رؼي 

 د    ق    ن

.حٓظويحّ ًِٔش )ؿٔيص ػ٤ٖ(  رٔؼ٠٘ حُلَف ٝحَُحكش ػ٠ِ ٓز٤َ حٌُ٘خ٣ش حٓظويحّ هخ١ت 

٧ٕ ؿٔٞى حُؼ٤ٖ ك٢ ح٫ٓظؼٔخٍ حُِـ١ٞ ٣وٜي رٚ روِٜخ رخُيٓغ ك٢ حُٞهض ح١ٌُ ٣َحى ٓ٘ٚ ك٤ٚ حُزٌخء، ٌُُٝي ٫ ٣ِٜق إٔ ٣ٌٕٞ 

 ً٘خ٣ش ػٖ حُلَكش.

                                                      َسننننننننننننننن بلَمُكم الِرٌنننننننننننننننا َ  ديأَلَسننننننننننننننن َته َوـِّننننننننننننننننً -9
  

                                                                           بُِهبننننننننننننننننننوبِ  َنحننننننننننننننننننِوُكم ِمننننننننننننننننننن أَ َبلَننننننننننننننننننت ـِذا 
 

 المفردات 

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

 وأنً ألسؤل الرٌح التً تجًء من ناحٌتك ـن كانت تحمل سبلمك الُمهد  لً . -

 ألوان الجمال

 َحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ ح٣َُخف ربٗٔخٕ ٣لَٔ ح٬ُّٔ ا٠ُ آه : )ٌُْ َٓ ٬ َٓ ٣َِخَف  ( )ح٣َُخفٚ ٝه )أَٓظَٜي١ حُ

 هزخٍ حُٔلز٤ٖ ػ٘ي ٗؼَحء حُـٍِ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ .ٗوَ أ٤ِٓٝش  ٧ٜٗخ

. )ّ( : أِٓٞد ٓئًي رـ)إ( ٝ)ح٬ٌُُْ َٓ ٬ َٓ ٣َِخَف   )كب٢ٗ ٧ٓظٜي١ حُ

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

 ُ٘خػَ ٤َٟٔ حُـٔغ "٬ٌْٓٓ" ٗلًْٞ" ُظؼظ٤ْ حُٔلزٞرش.حٓظويّ ح 

                                                    ـِلٌَ   ننننننننننننننن ُكمُ  الَسننننننننننننننن بلمِ  َحمنننننننننننننننلَ  َف ؤَسننننننننننننننن ؤَلُها -ٓٔ
  

ًَ  َفننننننننننننننن ِن                                                                    َفنننننننننننننننؤَجٌبً َبل ننننننننننننننن َؽت ٌَومنننننننننننننننا   ِهننننننننننننننن
 

 المفردات :

 .ردي:  أجٌبً - وّصلت:  َبل َؽت -

 الشر 

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

 ألوان الجمال

ٝ ، َحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ ح٣َُخف ربٗٔخٕ ٣ُٔؤٍ ك٢ كَٔ ح٬ُّٔ ا٠ُ آه : ) ُْ ٌُ ِّ ا٤َُِ ٬ َٔ ََ حُ َٓ ) كَؤَٓؤَُُٜخ َكٔ

ٍٝٛٞ ح٬ُّٔ ٤ٗجخً ٓخى٣خً ٣لَٔ ، َٝٓ ؿٔخُٜخ حُظـ٤ْٔ ، ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رٔيٟ طؼِوٚ ٝحكظظخٗٚ  أؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ ،

 رخُلز٤زش .

 : )حُلخء ُِظَط٤ذ ٝحُظؼو٤ذ) كَؤَٓؤَُُٜخ . 

ـَض كَؤَؿ٤ز٢( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ ح٣َُخف ربٗٔخٕ ٣ز ٢َِٛ ٣َٞٓخً رََِّ  حُظ٘و٤ٚ  ٜخِؾ ح٬ُّٔ ، َٝٓ ؿٔخُ)كَبِٕ 

(٣ٞٓخ): .ٌٍَُٞٔ٘ٗس ُِؼّٔٞ ٝح 

 : )ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٚ)كَؤَؿ٤ز٢ 

. ّكَؤَؿ٤ز٢( : أِٓٞد اٗ٘خث٢ ١ِز٢ / أَٓ ، ؿَٟٚ : ح٫ٓظؼطخف ٝحُظ٢٘ٔ ٝح٫ُظٔخ( 

 أؿ٤ز٢( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ١زخم ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞلٚ ٣ٝو٣ٞٚ رخُظ٠خى .     -)رِـض 

 ُ٘خػَ ٤َٟٔ حُـٔغ "ا٤ٌُْ"  ُظؼظ٤ْ حُٔلزٞرش.حٓظويّ ح 

                                                          ُكلَُهنننننننننننننم الُمِحبنننننننننننننونَ  ٌَشنننننننننننننكو ُ  الَبنننننننننننننٌنَ  أَر  -ٔٔ
  

ب َربَ  َفٌنننننننننننننننننننا                                                                     َحننننننننننننننننننن بٌبِ  ُكنننننننننننننننننننل   دارَ  َ نننننننننننننننننننر 
 

 دات :المفر

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 بؤن الفراق والهجر شؤن المحبٌن فكلهم ٌعانون منه .. لذلك ٌدعو لهم بالقرب من دٌار   -

 ولقائهم ، وأن ٌجمع هللا شملهم .األحبة 

 ألوان الجمال

 : ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ؿٔٔض حُز٤ٖ )حُلَحم( ٤ٗجخً ٓخى٣خً ٣َُٟ ٣ٝلْ ، َٝٓ ؿٔخُٜخُْٜ ُِّ ًُ  َٕ ِلزٞ ُٔ َٖ ٣ٌَُ٘ٞٙ حُ )أٍَٟ حُز٤َ

 حُظ٤ٟٞق ٝحُظـ٤ْٔ   .

 .حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ٍٛٞ حُلَحم اٗٔخٗخ ظخُٔخ ٣ٌ٘ٞ ٓ٘ٚ ًَ حُٔلزٕٞ. ط٘و٤ٚأٝ 

.ًٖ٘خ٣ش ػٖ ٗيس ح٧ػَ ح٤ُٔت ُِلَحم ػ٠ِ حُٔلز٤ : )ُْٜ ُِّ ًُ  َٕ ِلزٞ ُٔ َٖ ٣ٌَُ٘ٞٙ حُ  )أٍَٟ حُز٤َ

 ،  ّٞٔحُٔلزٕٞ ؿٔغ ٝٓؼَكش ٍُِ٘ٔٞ ٝحُؼ : )ُْٜ ُِّ ًُ  َٕ ِلزٞ ُٔ  )حُ

(ًِْٜ :) . ٍُٞٔ٘ط٤ًٞي ٣ل٤ي حُؼّٔٞ ٝح 

(٣خ ٍد هَد ىحٍ ًَ كز٤ذ): ٗ٣٘خًٍْٜ ٌٛٙ ح٫٥ّ.ً٘خ٣ش ػٖ اكٔخّ حُ٘خػَ رآ٫ّ حُٔلز٤ٖ ٧ ٚ 

(ٍىح).ٓـخُ ََٓٓ ػٖ حُٔلز٤ٖ ػ٬هظٚ حُٔل٤ِش : 

 ٖهَد( : ١زخم ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞلٚ ٣ٝو٣ٞٚ رخُظ٠خى .     –)حُز٤ 

 َكز٤ِذ( : أِٓٞد اٗ٘خث٢ ١ِز٢ / ٗيحء ، ؿَٟٚ : حُظَٞٓ  ٝحُيػخء َِّ ًُ  ٍَ د ىح َِّ دُّ هَ ٍَ  ) ك٤َخ 

َِٞٓكز٤ِذ( : أ َِّ ًُ  ٍَ د ىح َِّ  د اٗ٘خث٢ ١ِز٢ / أَٓ ، ؿَٟٚ :  حُيػخء .)هَ

 ، ٍَُٞٔ٘كز٤ِذ( : ًَ طل٤ي حُؼّٔٞ ٝح َِّ ًُ  ( 

. َحُز٤ض ٣يٍ ػ٠ِ حُِ٘ػش ح٩ٗٔخ٤ٗش حَُحثؼش ػ٘ي حُ٘خػ 

 التعلٌق العام على النص.

 . حُؼزخ٣٢ٓ٘ظ٢ٔ حُ٘ٚ ا٢ُ حُؼَٜ  -

َّ ٣ؼظٔي ؟ ٝٓخ أْٛ أػ٬ٓٚ ؟  ّ : ٓخ حُـَٝ حُ٘ؼ١َ ُِ٘ٚ ؟ ٝػ٬

: حُـَٝ حُ٘ؼ١َ ُِ٘ٚ : حُـٍِ حُؼل٤قؿـ     

  ٣ٝؼظٔي ػ٠ِ طيكن حُؼخ١لش ٝٛيهٜخ ، ًٔخ أٗٚ ٣ٜق أه٬م حَُٔأس ٝػلظٜخ ىٕٝ ٓلخطٜ٘خ -

ح٣َُ٘ق ح٢َُٟ . -ػ٢ِ رٖ حُـْٜ  -ٝأْٛ أػ٬ٓٚ : حُؼزخّ رٖ ح٧ك٘ق  -  

  ّ :  ٓخ أٗٞحع حُـٍِ ؟

 ؿـ : حُـٍِ ح٣َُٜق ٝحُـٍِ حُؼل٤ق

 ّ : ٓخ ٓزذ حُىٛخٍ كٖ حُـٍِ رٜلش ػخٓش ك٢ حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ ؟ ٝٓخ أْٛ أػ٬ٓٚ ؟

ؿـ : ٗظَحً ٬ُٗلظخف حُؼوخك٢ ح١ٌُ ٜٗيٙ ٌٛح حُؼَٜ ػ٠ِ ح٧ْٓ ح٧هَٟ ، ٝأ٠٣خً ٧ٕ حُ٘ؼَ ًخٕ ٤ِٓٝش حُ٘ؼَحء ُِظؼز٤َ ػٖ 

 ٓ٘خػَْٛ طـخٙ حَُٔأس
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ّ :  ٓخ ٓزذ ٤ٗٞع حُـٍِ ح٣َُٜق ٝحٗظ٘خٍٙ ُيٟ ٗؼَحء حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ ؟ ٝٓخ أْٛ أػ٬ّ حُـٍِ ح٣َُٜق ٖٓ ٗؼَحء ًُي 

 حُؼَٜ ؟

ؿـ :  ٓزذ ٤ٗٞع حُـٍِ ح٣َُٜق ٝحٗظ٘خٍٙ ُيٟ ٗؼَحء حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ ؛ ٫هظ١٬ حُؼَد رخ٧ْٓ ح٧هَٟ ، ٝٓخ ٗخع ػ٘يْٛ ٖٓ 

  ٍٛٞ حُظلَِ حُوِو٢

طؼلق ك٤ٚ ٝ ٫ ك٤خء ك٤ٚ ؛ ٧ٗٚ ٣ظليع ٝهي رَع ك٢ ٌٛح حُِٕٞ أرٞ ٗٞحّ ، ٝٓط٤غ رٖ ا٣خّ ، ًٝخٕ ؿُِٜٔخ ٓلًَخً ُِـَحثِ، ٫  -

  ػٖ ٓلخطٖ حَُٔأس حُل٤ٔش

َْ حهظِق حُؼزخّ رٖ ح٧ك٘ق ػٖ رو٤ش ٗؼَحء ػَٜٙ ؟   ّ : ك٤

ؿـ : هخُق حُ٘ؼَحء ك٢ ٣َ١وظْٜ كِْ ٣ظٌٔذ ،  ٝػَف ػٖ حُؼزخّ ك٢ أٗٚ ًخٕ ٫ ٣ظٌٔذ رخُ٘ؼَ كٜيكٚ ًخٕ حُٔظؼش ٫ٝ ٢ٗء 

ٝحكيحً ك٢ حُ٘ؼَ كـ٤ٔغ هٜخثيٙ طيٍٝ كٍٞ حُـٍِ حُؼل٤ق ػيح ه٤ٜيط٤ٖ أٝ ػ٬ع ك٢ ؿٞحٗذ ؿ٤َٛخ، ًٔخ ٣وخٍ أٗٚ حُظِّ ؿخٗزخً 

  أهَٟ ؿ٤َ حُـٍِ ، كخُؼزخّ ًخٕ ٫ ٣ٜـٞ ٫ٝ ٣ٔيف

ّ : ػَِ : حهظٜخٍ حُؼزخّ رٖ ح٧ك٘ق ك٢ ٗؼَٙ ػ٠ِ حُـٍِ ُْٝ ٣ظـٚ ُِٔي٣ق .  أٝ ػَِ : حَٜٗحف حُؼزخّ رٖ ح٧ك٘ق ػٖ 

  ٗؼَ حُٔي٣ق

حُؼزخّ ػٖ حُٔي٣ق ؛ ٧ٗٚ ػخٕ ك٤خطٚ ك٢ ٗؼٔش ٝػَحء أؿ٘ظٚ ػٖ حُظٌٔذ رخُٔي٣ق ؿـ : حَٜٗف   

  ّ : ٓخ ٓٔخص أِٓٞد حُ٘خػَ ؟

  ؿـ : ط٤ِٔ أِٓٞد حُ٘خػَ رـ :

  -ٔ ٛيم حُؼخ١لش

ُٜٓٞش ٬ٓٝٓش ح٧ُلخظ ٝػٌٝرظٜخ -ٕ   

  -ٖ ػٔن حُٔؼخ٢ٗ ُٝطلٜخ

  -ٗ ح٫ػظٔخى ػ٠ِ حُزي٣غ أك٤خٗخً 

كَس ًحص ح٣٩وخػخص حُؼٌرش ح٧هخًسح٤ُٓٞٔو٠ ح٥َٓس حُٔخ  ٘-  

ط٘ٞع ح٧ٓخ٤ُذ ر٤ٖ حُوزَ ٝح٩ٗ٘خء . -ٙ  

حٓظويحّ أِٓٞد حُظ٤ًٞي ًؼ٤َحً    8-  

   هخُٞح ػٖ حُؼزخّ رٖ ح٧ك٘ق : 

٫ُٞ إٔ حُؼزخّ رٖ ح٧ك٘ق أكٌم حُ٘خّ ٝأٗؼَْٛ ٝأٝٓؼْٜ ٬ًٓخً ٝهخ١َحً ، ٓخ هيٍ إٔ ٣ٌؼَ ٗؼَٙ ك٢ ٌٓٛذ ٝحكي ٫ ٣ـخُٝٙ )

.ٗٚ ٫ ٣ٜـٞ ٫ٝ ٣ٔيف ٫ ٣ظٌٔذ ٫ٝ ٣ظَٜف ، ٝٓخ ٗؼِْ ٗخػَحً ُِّ ك٘خً ٝحكيحً كؤكٖٔ ك٤ٚ ٝأًؼَ؛ ٧  

 

 ( https://dardery.site/archives/3521ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 

 

https://dardery.site/archives/3521
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 ٗٚ كذ ٝٝكخء ػ٠ِ ـي٣ٍـزـخصط

(ٔ)  

                                                                    أَجٌبننننننننننننننننننً العننننننننننننننننننالَمٌنَ  نِسنننننننننننننننننن اءِ  أََزٌنننننننننننننننننننَ  -ٔ
  

                                                                                          َؼرٌنننننننننننننننننبِ  بِنننننننننننننننننالِعراقِ  َمش ننننننننننننننننن وق   ُدع ننننننننننننننننن اءَ  
 

                                                                 ُحروَفننننننننننننننهُ  أُ ننننننننننننننٌمُ  مننننننننننننننا ِكتننننننننننننننابً َتنننننننننننننن بتُ كَ  -ٕ
  

ةِ                                                                                                      َنح نننننننننننننننننن ٌبً طننننننننننننننننننولِ  وَ  ـِعننننننننننننننننننوالً لِِشنننننننننننننننننند 
 

                                                                 بَِعبننننننننننننننَرة   َخَططنننننننننننننتُ  امننننننننننننن َوأَمحنننننننننننننو أَُخنننننننننننننطَ  -ٖ
  

                                                         ُؼنننننننننننننُروبِ  َسنننننننننننننح   القِْرطنننننننننننننا ِ  َعلنننننننننننننى َتِسنننننننننننننحَ  
 

 حهظَ حُٜل٤ق ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش :  -
 ح٧ٍٝ: " ك٢ حُز٤ضؿ٣َذ٠ٓخى  ًِٔش  " - ٔ

 ه٣َذ  -ى    ٓؼَٝف  -ؽ   ٓو٤ْ  -د     أ٤ُق  -أ

  " ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ: اػٞح٢َُٓحىف ًِٔش  " - ٕ

 ك٢ِٗ   -ى    أ٢ُٔ  -ؽ  ٤ٛخك٢    -د         رٌخث٢     -أ

  :ح٧ٍٝ" ك٢ حُز٤ض ىػخء َٓحىف ًِٔش  "  - ٖ

 ٤ٗش.         ح٠ُٝ٧ ٝ حُؼخ -ى   ٗيحء    -ؽ  طَٞٓ  -د           حرظٜخٍ  -أ

 " ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ:       ػزَسؿٔغ ًِٔش  "  - ٗ

 ٓؼخرَ  -ى    ػزَحص   -ؽ          ػزٍٞ  -د      ػزَ    -أ 

َٖ ِٗٔـخِء "  هُٞٚ ك٢ حُظ٢٘ٔ ٖٓ حُـَٝ  -٘ ٣ َُ  : ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢:" أَ

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

 :  ػ٠ِ ُِـــي٫ُش ٌَٗس ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢(   ؿ٣َذ: )  ِٔشً ؿخءص  -ٙ

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

 حُلٌَس حَُث٤ٔ٤ش ُِز٤ظ٤ٖ ٢ٛ:  – 8

    ًؼَس رٌخء حُ٘خػَ          -ؽ   ٗيحء حُ٘خػَ ُٔلزٞرظٚ   -د  كِٕ حُ٘خػَ ُلَحم  حُٔلزٞرش   -أ

ٝد  ٗٞع حُو٤خٍ ك٢ هُٞٚ:"  - 7 َُ َٓقَّ ُؿ  ِّ ١خ َْ قُّ َػ٠ِ حُوِ ِٔ  " ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ.  طَ

 ً٘خ٣ش  -ى   ط٘ز٤ٚ   -ؽ      حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش   -د    حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش  -أ

َٖ ٗٞع حُو٤خٍ ك٢ هُٞٚ: "    – 9 َٖ ِٗٔـخِء حُؼخ٤َُٔ ٣ َُ  .ح٧ٍٝ" ك٢ حُز٤ض أَ

 ً٘خ٣ش  -ى  ٓـخُ ََٓٓ   -ؽ      حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش   -د           حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش  -أ

ُْ ُكَٝكَُٚ   هُٞٚ ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ: "    – ٓٔ  ".ٓـخُ ََٓٓ ػ٬هظٚ ٓخ أُه٤

 حُٔل٤ِش  -ى  حُٔزز٤ش   -ؽ     حُـِث٤ش   -د     ح٤ٌُِش  -أ

 أٓلٞ( ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ:     -حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ر٤ٖ )أهطٞ   -ٔٔ

 ط٣َٜغ  -ى  ٓـغ   -ؽ     ٓوخرِش  -د     ١زخم    -أ
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  كَٝكٚ( ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ :  -حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ر٤ٖ )ًظخر٢  -  ٕٔ

 كٖٔ طو٤ْٔ.  -ى  َٓحػخس ٗظ٤َ     -ؽ   ١زخم   -د    ؿ٘خّ           -أ

  : ح٧ٍٝؿ٣َذ( ك٢ حُز٤ض  -حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ر٤ٖ )أؿ٤ز٢  -  ٖٔ

 كٖٔ طو٤ْٔ.  -ى  َٓحػخس ٗظ٤َ      -ؽ    ط٣َٜغ  -د    ؿ٘خّ           -أ

ٍِ َٗلــ٤ز٢. ػ٬هش هُٞٚ" ، – ٗٔ ٞ١ َٝ ِس اِػٞح٢ُ  يَّ ِ٘  " ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ رٔخ هزِٜخ ٢ٛ :ُِ

 ط٤ٟٞق -ى   ٗظ٤ـش  -ؽ   طل٤َٜ   -د    طؼ٤َِ   -أ

 ح٧ٍٝ: ك٢ حُز٤ض  ٗٞع ح٧ِٓٞد ك٢ هُٞٚ: " أؿ٤ز٢ – ٘ٔ

  هز١َ ُلظخ اٗ٘خث٢ ٓؼ٠٘.  -ؽ     ٘خث٢اٗ   -د              هز١َ  -أ 

 : ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ا١٘خد ٤ِٓٝظٚ -ٙٔ

 الجملة االعتراضٌة د عطؾ الخاص على العام  -ج  الترادؾ  -ب    التكرار  -أ

 ( s://dardery.site/archives/3521httpُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

(ٕ) 

 

                                                       َعَرفنننننننننن تِنً مننننننننننا أَبَصننننننننننرتِنً لَننننننننننو َفننننننننننوزُ  أٌَننننننننننا -ٔ
  

                                                         َوُشنننننننننننننننننحوبً َبعنننننننننننننننننَدُكم ُشنننننننننننننننننجونً لِطنننننننننننننننننولِ  
 

                                                         أَُمننننننننننت َفنننننننننن ِن صننننننننننٌبًنَ  الننننننننننُدنٌا ِمنننننننننننَ  أَنننننننننننتِ  وَ  -ٕ
  

                                                           َنصننننننننننننننٌبً الِجنننننننننننننننانِ  حننننننننننننننورِ  ِمننننننننننننننن َفلٌََتننننننننننننننكِ  
 

                                                           َبٌننننننننننَنُكم وَ  َبٌنننننننننننً كننننننننننانَ  َ نننننننننند مننننننننننا َسنننننننننن ؤَحَفظُ  -ٖ
  

                                                            َمؽٌبنننننننننننننننننً وَ  َمشنننننننننننننننننَهدي فنننننننننننننننننً َوأَرعننننننننننننننننناُكمُ  
 

ننننننننننكُ  َفنننننننننن ِن -ٗ                                                      َوَبٌننننننننننَنُكم َبٌنننننننننننً النننننننننننا ُ  حنننننننننن الَ  ٌَ
  

                                                                  َمشننننننننننننننوبِ  َؼٌننننننننننننننرُ  َوالننننننننننننننِود   الَهننننننننننننننو  َفنننننننننننننن ِن   
 

 حهظَ حُٜل٤ق ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش :  -

   :ح٧ٍٝك٢ حُز٤ض  ٗلٞر٠ٓ٢خى ًِٔش  "  - ٔ 

 ٟؼل٢. -ى   ك٣ٞ٤ظ٢ -ؽ   طٍٞى١  -د    هٞط٢ -أ

  : ح٧ٍٝ" ك٢ حُز٤ض ٗـ٢ٗٞ ٠ٓخى ًِٔش  "  -ٕ  

 ك٢ِٗ     .                   -ى   ٌُط٢ -ؽ   أ٢ٔٗ -د    ٓؼخىط٢ -أ

  " ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ :حُي٤ٗخ ؿٔغ ًِٔش  "  - ٖ  

حُؼخ٤ٗش  –ى    حُي٤٤ٗخص –ؽ   حُيٗخ –د     حُيٗخ٣خ  -أ

 ٝحُؼخُؼش.         

 َٓحىف ًِٔش  "كخٍ"ك٢ حُز٤ض حَُحرغ:  -ٗ  

 كٍٞ  -ى   ٓ٘غ   -ؽ   ٠ٗٝ  -د    ٤ٛجش   -أ 

 حَُث٤ٔ٤ش ٨ُر٤خص ٢ٛ: حُلٌَس  – ٘

 كِٕ حُ٘خػَ ٟٝؼلٚ      -ؽ  ٝكخء حُ٘خػَ ُٔلزٞرظٚ      -د      طؤػَ حُ٘خػَ ُلَحم حُٔلزٞرش -أ
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النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 17  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

ِٕ ٤َٜٗز٢     " أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ :هُٞٚ ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ: -ٙ ٘خ ـِ ٍِ حُ ٖ كٞ ِٓ  "   ك٤ََِظَِي 

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

 حُـَٝ حُ٘ؼ١َ ُِ٘ٚ:  – 8

 حُلوَ -ى   حُـٍِ حُؼل٤ق        -ؽ  حُـٍِ ح٣َُٜق  -د   حُٔيف   -أ

ٌُْ ٗٞع حُو٤خٍ ك٢ هُٞٚ:"   - 7 َٝ ر٤ََ٘ َٕ ر٢٘٤َ  ـؤَكلَعُ ٓخ هَي ًخ                                                           " ك٢ حُز٤ض حُؼخُغَٓ

 حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش  -ى  حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش  -ؽ  ََٓٓ ٓـخُ  -د   ط٘ز٤ٚ  -أ

كـظ٢ِ٘  ٗٞع حُو٤خٍ ك٢ هُٞٚ "  – 9 ََ َط٢ِ٘ ٓخ َػ َٜ  :. ح٧ٍٝك٢ حُز٤ض  "َُٞ أَر

 حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش  -ى  حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش  -ؽ  ٓـخُ ََٓٓ  -د   ً٘خ٣ش  -أ

  :ح٧ٍٝٗلٞر٢( ك٢ حُز٤ض   -ُٗـ٢ٗٞ حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ر٤ٖ )  -ٓٔ

 ط٣َٜغ -ى     ؿ٘خّ       -ؽ  ٓوخرِش  -د  ١زخم   -أ

  ٓـ٤ز٢( ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ:  - حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ر٤ٖ )ٜٓ٘ي١  -ٔٔ

 ط٣َٜغ -ى ؿ٘خّ          -ؽ ٓوخرِش  -د  ١زخم   -أ

َِٓ٘ٞد  ػ٬هش هُٞٚ" ،  – ٕٔ  َُ ِٞىَّ َؿ٤ حُ َٝ  َٟٜٞ َّٕ حُ ِ  " ك٢ حُز٤ض حَُحرغ رٔخ هزِٜخ ٢ٛ :كَب

 ط٤ٟٞق -ى   ٗظ٤ـش  -ؽ   ٤َ طلٜ  -د   ٓزذ   -أ

ُٗلٞر٢   ػ٬هش  هُٞٚ :) - ٖٔ  َٝ  ْ ًُ ُٗـ٢ٗٞ رَؼَي  ٍِ  ح٧ٍٝ( ك٢ حُز٤ض ُِطٞ

 ط٤ٟٞق -ى   ٗظ٤ـش  -ؽ   طل٤َٜ   -د   طؼ٤َِ   -أ

ِٕ ٤َٜٗز٢ ٗٞع ح٧ِٓٞد ك٢ هُٞٚ: "  – ٗٔ ٘خ ـِ ٍِ حُ ٖ كٞ ِٓ  " ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ: ك٤ََِظَِي 

 هز١َ ُلظخ اٗ٘خث٢ ٓؼ٠٘  -ؽ        اٗ٘خث٢    -د   هز١َ      -أ

 ( https://dardery.site/archives/3521ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 (ٖ) 

                                                        َبعننننننننننَدُكم َفننننننننننوزُ  ٌننننننننننا الواشننننننننننونَ  َضننننننننننِحكَ  َفننننننننننبل -ٔ
  

                                                              بُِسنننننننننننننننننكوبِ  َجنننننننننننننننننَرت َعنننننننننننننننننٌن   َجَمنننننننننننننننننَدت َوال 
 

                                                      َسننننننننننننننن بلَمُكم الِرٌنننننننننننننننا َ  أَلَسننننننننننننننن َتهدي َوـِّننننننننننننننننً -ٕ
  

                                                                           بنننننننننننننننننننوبِ بِهُ  َنحنننننننننننننننننننِوُكم ِمنننننننننننننننننننن أَ َبلَنننننننننننننننننننت ـِذا 
 

                                                    ـِلٌَ   نننننننننننننننن ُكمُ  الَسنننننننننننننننن بلمِ  َحمننننننننننننننننلَ  َف ؤَسنننننننننننننننن ؤَلُها -ٖ
  

ًَ  َفننننننننننننننن ِن                                                                    َفنننننننننننننننؤَجٌبً َبل ننننننننننننننن َؽت ٌَومنننننننننننننننا   ِهننننننننننننننن
 

                                                          ُكلَُهنننننننننننننننم الُمِحبنننننننننننننننونَ  ٌَشنننننننننننننننكو ُ  الَبنننننننننننننننٌنَ  أَر  -ٗ
  

ب َربَ  َفٌنننننننننننننننننننا                                                                     َحننننننننننننننننننن بٌبِ  ُكنننننننننننننننننننل   دارَ  َ نننننننننننننننننننر 
 

 ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش :   حهظَ حُٜل٤ق ٖٓ -

 " ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ:ٗلٞ ؿٔغ ًِٔش  "  - ٔ  

 أٗل٤ش -ى    أٗلخء -ؽ   ٓ٘خف -د   ٗٞحك٢   -أ

 " ك٢ حُز٤ض حَُحرغ:حُز٤ٖ َٓحىف ًِٔش  "  -ٕ

 حُٔٔخكش.                     -ى  حُلَم  -ؽ  حُظٍٜٞ -د   حُلَحم   -أ
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 واتس 

 :ٍٝح٧" ك٢ حُز٤ض ؿٔيص ٓوخرَ ًِٔش  "  -ٖ

 ٣زٔض. -ى ٟؼلض -ؽ  ىٓؼض -د    ٓخُض -أ

 :  ػ٠ِ ُِـــي٫ُش ٓؼَكش ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢(   حُٞحٕٗٞ: )  ًِٔش ؿخءص  -ٗ

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

    هخٍ حُ٘خػَ أرٞ حُؼ٬ء حُٔؼ١َ:    – ٘

، وال بؤرضنننننننننننننننننننننننننننً  ً  ال هطلنننننننننننننننننننننننننننت علننننننننننننننننننننننننننن
  

 .تنننننننننننننننننننتظم الننننننننننننننننننببلدا لٌسننننننننننننننننننت سنننننننننننننننننحائب   
 

 كيى ٖٓ ح٧ر٤خص حُز٤ض ح١ٌُ ٣ظلن ٓغ ٌٛح حُز٤ض ك٢ حُِ٘ػش ح٩ٗٔخ٤ٗش:

 حَُحرغ  -ى حُؼخُغ  -ؽ   حُؼخ٢ٗ  -د   ح٧ٍٝ  -أ

َِّ َكـز٤ِذ "  هُٞٚ ك٢ ح٧َٓ ٖٓ حُـَٝ  -ٙ ًُ  ٍَ د ىح َِّ  : حَُحرغ حُز٤ض ك٢:" هَ

 اللتما ا   -د    الدعاء   -ج     التحسر   -ب   النصح   -أ

ٌُْٗٞع حُو٤خٍ ك٢ هُٞٚ:"   - 8 َٓ ـ٬ َٓ ٣َِخَف     ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ: "٧ََٓـظَٜي١ حُ

 حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش  -ى  حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش  -ؽ  ٓـخُ ََٓٓ  -د   ط٘ز٤ٚ  -أ

َِّ َكـز٤ِذ ٗٞع حُو٤خٍ ك٢ هُٞٚ "  – 7 ًُ  ٍَ د ىح َِّ  ك٢ حُز٤ض حَُحرغ:. " هَ

 حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش  -ى  ظؼخٍس ط٣َٜل٤ش حٓ -ؽ  ٓـخُ ََٓٓ  -د   ط٘ز٤ٚ  -أ

  حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ ٗٞػٚ:  -9

 ط٣َٜغ -ى ؿ٘خّ          -ؽ ٓوخرِش  -د  ١زخم   -أ

 " ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ رٔخ هزِٜخ ٢ٛ :كَؤَؿ٤ز٢   ػ٬هش هُٞٚ"      – ٓٔ

 ط٤ٟٞق -ى   ٗظ٤ـش  -ؽ   طل٤َٜ   -د   طؼ٤َِ   -أ

 ُ٘خػَ ك٢ حُٖ٘ٚٓ ٓٔخص أِٓٞد ح – ٔٔ

 ح٠ُٝ٧ ٝحُؼخُؼش -ًؼَس ٝٓخثَ حُظ٤ًٞي      ى -ؽ ٛؼٞرش ح٧ُلخظ   -د   ط٘ٞع ح٧ِٓٞد ر٤ٖ حُوزَ ٝح٩ٗ٘خء   -أ

 ( /3521https://dardery.site/archivesُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 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  َسنننننننننننننٌؾِ  ُحنننننننننننننب   َوَتننننننننننننند 
 

تِنننننننننننننننننننهِ  ُحنننننننننننننننننننب   ٌَجَمُعننننننننننننننننننننا كنننننننننننننننننننانَ  ـِن -ٖ  لُِؽر 
  

     َنقَتِسنننننننننننننننمُ  الُحنننننننننننننننب   بَِقننننننننننننننندرِ  أَّننننننننننننننننا َفلٌَنننننننننننننننتَ    
 

 ُمؽَمنننننننننننننَدة   الِهنننننننننننننندِ  َوُسنننننننننننننٌوؾُ  ُزرُتنننننننننننننهُ  َ ننننننننننننند -ٗ
  

     َدمُ  َوالُسنننننننننننننننننٌوؾُ  ـِلٌَنننننننننننننننننهِ  َنَظنننننننننننننننننرتُ  َوَ ننننننننننننننننند   
 

 ُكل ِهنننننننننننننننننننمِ  هللَاِ  َخلنننننننننننننننننننقِ  أَحَسننننننننننننننننننننَ  َفكنننننننننننننننننننانَ  -٘
  

     مُ الِشننننننننننننٌَ  األَحَسنننننننننننننِ  مننننننننننننافً أَحَسنننننننننننننَ  َوكننننننننننننانَ    
 

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ :  -
 .حُؼخ٢ٗ" ك٢ حُز٤ض  رََٟٓحىف ًِٔش"   -ٔ

  أسعد ׄ    أنحل ׄ     و  ׄ    شفى ׄ  
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ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 19  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 .ح٧ٍٝ"ك٢ حُز٤ض  ٗز٠ْٓخى ًِٔش  "  -ٕ

   جاؾ ׄ     ا  ׄ    حار ׄ    شدٌد ׄ  

 : حُؼخُغ":ك٢ حُز٤ض  ؿَسؿٔغ " ًِٔش "  -ٖ

   ؼرر ׄ    أؼرة ׄ    أؼرار ׄ    ؼر ׄ  

ُْ  ٓخ٢ُٗٞع حٍُٜٞس حُز٤خ٤ٗش ك٢ هُٞٚ:"  -ٗ ظِّ ًَ ً  أُ َٔي١ رََٟ هَي ُكزّخ  :حُؼخ٢ٗ"ك٢ حُز٤ض  َؿ

 مرسل زمجا ׄ    تشبٌه ׄ   استعارة مكنٌة ׄ   تصرٌحٌة   رة ااستع ׄ  

ََّ  هُٞٚ "ٗٞع حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ك٢  -٘ َّٖٔ هَِزخُٙ  ٝحَك ُْ "ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ هَِزُُٚ  ِٓ زِ َٗ 

 مراعاة نظٌر ׄ    رٌعتص ׄ   طباق ׄ   مقابلة ׄ  

 :  ػ٠ِ ُِـــي٫ُش ٌَٗس حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢(   كزخ: )  ًِٔش ؿخءص  -ٙ

  .التعظٌم ׄ       والشمول العموم  ׄ    التحقٌر ׄ   القلة   ׄ  

 :ح٧ٍٝ" ك٢ حُز٤ض  ٓوْ" ٝ "  ٗزْر٤ٖ ًِٔش"  -8

 تصرٌع ׄ     جنا   ׄ   ترادؾ ׄ   طباق ׄ  

ََّ ٗٞع ح٧ِٓٞد ك٢  - -7  :ح٧ٍٝ حُز٤ض " ك٢ ِزخُٙ هَ  هُٞٚ" ٝحَك

 ندبة ׄ    استفهام ׄ   نهً ׄ    أمر ׄ  

ٍِ  أَّٗخ ك٤ََِضَ :" هُٞٚ ك٢ حُظ٢٘ٔ ٖٓ حُـَٝ  -9 ُْ  حُُلذِّ  رِوَي ِٔ  : حُؼخُغ حُز٤ض ك٢"      َٗوظَ

 االلتما   ׄ    التعجب  ׄ    التحسر  ׄ   اللوم  ׄ  

طَيَّػ٢" هُٞٚ ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ: -ٓٔ ُْ ح حَُيَُٝشِ  ٤َٓقِ  ُكذَّ  َٝ َٓ  " أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ :    ٧ُ

 المفعول ׄ    الجار والمجرور ׄ   الخبر ׄ   المبتدأ ׄ  

 ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ: ...(ؿٔي١ رَٟ هي كزخ أًظْ ٢ُ ٓخ) هُٞٚ: ك٢ ح٫ٓظلٜخّ ٖٓ حُـَٝ -ٔٔ

 االنكار ׄ   النفً ׄ   التعجب ׄ   التحسر ׄ  

ِٚ  ُكذ  حُِٕٞ حُز٤خ٢ٗ ك٢ هُٞٚ:"    -ٕٔ طِ ََّ ـُ  :ؼخُغحُ" ك٢ حُز٤ض  ُِ

 استعارة تصرٌحٌة  ׄ                مجاز مرسل ׄ   تشبٌه  ׄ   كناٌة  ׄ  

ٍِ  أَّٗخ ػ٬هش هُٞٚ :" ك٤ََِضَ  -ٖٔ ُْ  حُُلذِّ  رِوَي ِٔ  : رٔخ هزِٚ  حُؼخُغحُز٤ض  " ك٢!    َٗوظَ

 توضٌح ׄ    نتٌجة ׄ   تفصٌل ׄ   تعلٌل ׄ  

 : حُـَٝ حُ٘ؼ١َ ٨ُر٤خص – ٗٔ

 المد  ׄ    العتاب ׄ   الؽزل ׄ   الحكمة ׄ  

 ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ( طيػ٢)  ٌُِٔش حُٜل٤ق حُـٌٍ -٘ٔ

 عود ׄ   دعو ׄ   دعً ׄ   ودع ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3533ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 20  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

(ٕ) 

 :ٌقول أبو الطٌب المتنبً

 ُمعننننننننننننناَملَتً فنننننننننننننً ـاِّل  الننننننننننننننا ِ  أَعنننننننننننننَدلَ  ٌنننننننننننننا -ٔ
  

     َوالَحَكنننننننننننمُ  الَخصنننننننننننمُ  َوأَننننننننننننتَ  الِخصنننننننننننامُ  فٌنننننننننننكَ    
 

 صننننننننننننننننننائبة ِمنننننننننننننننننننكَ  َنَظننننننننننننننننننرات   أُعٌننننننننننننننننننُذها -ٕ
  

     َوَرمُ  َشنننننننننننننحُمهُ  فنننننننننننننٌَمن الَشنننننننننننننحمَ  َتحَسنننننننننننننبَ  أَن   
 

 بِنننننننننننننناِظِر ِ  النننننننننننننُدنٌا أَخنننننننننننننً ِانتِفننننننننننننناعُ  َومنننننننننننننا -ٖ
  

     لَننننننننننننننننمُ َوالظُ  األَنننننننننننننننننوارُ  ِعنننننننننننننننننَد ُ  ِاسننننننننننننننننَتَوت ـِذا   
 

 مجلُسننننننننننننننا ضنننننننننننننم   ممنننننننننننننن الجمنننننننننننننعُ  سنننننننننننننٌعلُم -ٗ
  

     َ ننننننننننننَدمُ  بننننننننننننه تسننننننننننننعى مننننننننننننن خٌننننننننننننرُ  بننننننننننننؤننً   
 

 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  َوالَسنننننننننننننٌؾُ    
 

 حهظَ حُٜل٤ق ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش :  -

  ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ:"  ٗخظَٙ"  َٓحىف ًِٔش   -ٔ

 .شبٌهه ׄ    عٌنه ׄ    فكرة ׄ    رأٌه ׄ  

 :  ٢ٗك٢ حُز٤ض حُؼخ " ٛخثزش"  ٠ٓخى ًِٔش -ٕ

 .ممٌته ׄ   شاردة  ׄ    خاطئة ׄ    ؼائبة ׄ  

 ؿٔغ ًِٔش  "حُي٤ٗخ " ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ :  – ٖ

 األولى والثالثة ׄ                   الدنٌٌات ׄ   الدناٌا ׄ   الَدنا ׄ  

 حُؼخُغ حُز٤ض ك٢ حُزي٣ؼ٢ حُٔلٖٔ ٗٞع -ٗ

 نظٌر مراعاة ׄ    تصرٌع ׄ      طباق ׄ     جنا  ׄ  

َُ  ض حُٔخىّ  :ػ٬هش هُٞٚ ك٢ حُز٤ – ٘ َٜ َٔ٣ َٝ حٛخ حَُوِنُ  "  َّ ُْ  َؿ ِٜ ٣َوظَ  " رٔخ هزِٚ:    َٝ

 تفصٌل ׄ     توضٌح ׄ     تعلٌل ׄ     نتٌجة ׄ  

ٙ-  َُ َُ  ٗٞع حٍُٜٞس حُز٤خ٤ٗش ك٢ هُٞٚ:" حَُو٤ ح٤َُِ حُز٤َيحءُ  َٝ َِك٢ُ٘ "ك٢ حُز٤ض حُٔخرغ: َٝ  طَؼ

 ز مرسلمجا ׄ    تشبٌه ׄ   استعارة مكنٌة ׄ    تصرٌحٌة   استعارة  ׄ  

 " ك٢ حُز٤ض حُٔخرغ: " ٝ " حُوِْ ر٤ٖ ًِٔش" حُو١َخّ  -8

 نظٌر مراعاة ׄ      جنا   ׄ               ترادؾ ׄ     طباق ׄ  

َؼض: " هُٞٚ ك٢ حُز٤خ٢ٗ حُِٕٞ  -7 َٔ أَٓ ِِٔخط٢ َٝ ًَ ٖ َٓ  ِٚ ُْ  رِ َٔ  : حُٔخرغ حُز٤ض ك٢"     َٛ

 مرسل مجاز ׄ      تشبٌه ׄ   تصرٌحٌة استعارة ׄ     كناٌة ׄ  

 :حُٔخرغ" ك٢ حُز٤ض  ح٤َُِ" ٝ " حُو٤َ ر٤ٖ ًِٔش"  -9

 تصرٌع ׄ     جنا   ׄ     ترادؾ ׄ     طباق ׄ  



  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 21  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 :حُٔـِٟ ح٢٘ٔ٠ُ ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ -ٓٔ

    بٌان الفرق بٌن األنوار والظلم ׄ       أهمٌة النظر لئلنسان ׄ  

ا ة بالمظاهر االنخداع عدم ׄ     وة النظر تفٌد اإلنسان   ׄ      .البر 

ص " اًِح -ٔٔ َٞ ٍُ  ِػَ٘يُٙ  حِٓظَ ُْ  ح٧َٗٞح حُظَُِ  " أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ :    َٝ

 الجار والمجرور ׄ    الفاعل ׄ      الخبر ׄ     المبتدأ ׄ  

ٓخ حُـَٝ  -ٕٔ َٝ ِٙ "  حُُي٤ٗخ أَه٢ حِٗظِلخعُ  ٖٓ ح٫ٓظلٜخّ ك٢ هُٞٚ:"  َِ  حُز٤ض حُؼخُغ : ك٢ رِ٘خِظ

  التحسر  ׄ     النفً  ׄ      التحذٌر  ׄ     اللوم  ׄ  

  " ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ: حُُي٤ٗخ حُِٕٞ حُز٤خ٢ٗ ك٢ هُٞٚ: " أَه٢  -ٖٔ

 مجاز مرسل ׄ   تشبٌه ׄ   استعارة تصرٌحٌة ׄ     كناٌة ׄ  

ٍَ  ٣خ:" هُٞٚ ك٢ حُ٘يحء ٖٓ حُـَٝ  -ٗٔ ِّ  أَػَي َِظ٢ ك٢ ا٫ِّ  حُ٘خ َٓ ؼخ  : ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢"   ُٓ

 التحسر  ׄ    مالتعظٌ  ׄ       التحذٌر  ׄ     العتاب  ׄ  

 : ٖٓ ٓظخَٛ حُز٤جش ك٢ حُ٘ٚ  -٘ٔ

    استخدام السٌؾ والرمح فً الحرب  ׄ      التناف  بٌن الشعراء  ׄ  

 كل ما سبق  ׄ      استخدام القلم والقرطا  فً الكتابة  ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3536ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

(ٖ) 

 ٣وٍٞ أرٞ طٔخّ
منننننننننننننننننةُ  َنَزلَنننننننننننننننننتْ  -ٔ  َحمٌنننننننننننننننننَدة   الَمِصنننننننننننننننننٌؾِ  ُمَقد 
  

ننننننننننننننننننننتاءِ  وٌنننننننننننننننننننندُ      ُتنَكننننننننننننننننننننرُ  ال َجدٌنننننننننننننننننننند   الش 
 

نننننننننننننتاءُ  َؼنننننننننننننَر َ  الّنننننننننننننِذ  لَنننننننننننننوالَ  -ٕ نننننننننننننه الش   بكف 
  

 ُتْثمننننننننننننننننر ال َهَشننننننننننننننننائِما   الَمِصننننننننننننننننٌؾُ  الَ ننننننننننننننننى   
 

 َبْهجنننننننننننننننة   ُتْسنننننننننننننننلَبُ  األٌنننننننننننننننامُ  َكاَننننننننننننننننتَ  َمنننننننننننننننا -ٖ
  

وِض  ُحْسننننننننننننننَ  أن   لَنننننننننننننو    نننننننننننننرُ  َكنننننننننننننانَ  النننننننننننننر   ٌَُعم 
 

اءَ  َتنننننننننننننننَر  أََوالَ  -ٗ ٌَ نننننننننننننننرتْ  ِهنننننننننننننننىَ  ـذْ  األَْشننننننننننننننن  ٌ  ُؼ
  

ننننننننننننننر ِحننننننننننننننٌنَ  األَْرِض  وُحْسنننننننننننننننُ  َسننننننننننننننُمَجتْ      ٌ  ُتَؽ
 

ننننننننننننننننننٌا َصننننننننننننننننننناِحَبىّ  ٌنننننننننننننننننناَ  -٘  َنَظرٌكمنننننننننننننننننننا َتَقص 
  

رُ  كٌننننننننننننننننؾَ  األرِض  ُوُجننننننننننننننننو َ  َتَرٌننننننننننننننننا     ُتصننننننننننننننننو 
 

 َشنننننننننننننناَبهُ  َ نننننننننننننندْ  ُمْشِمسننننننننننننننا   َنَهننننننننننننننارا   ٌنننننننننننننناَ َترَ  -ٙ
  

منننننننننننننننا الَرَبنننننننننننننننا َزْهنننننننننننننننرُ      ُمْقمنننننننننننننننر ُهنننننننننننننننو َفَكؤن 
 

ننننننننننننننننننا -7 ٌَ ننننننننننننننننننى لِْلننننننننننننننننننوَر  َمَعنننننننننننننننننناش ُدْن  ـذا حت 
  

بٌننننننننننننننعُ  ُجلِننننننننننننننىَ     مننننننننننننننا الر   َمْنَظننننننننننننننرُ  هننننننننننننننى ف ن 
 

 حهظَ حُٜل٤ق ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش :  -

 . :حُؼخُغ حُز٤ض ك٢"  طِٔذ"   ًِٔش َٓحىف - ٔ

  تفنى ׄ   تعدم ׄ   تفقد ׄ   تسرق ׄ  

 :  ٓؼ٘خٛخ  حُٔخرغ حُز٤ض ك٢" ؿ٠ِ"  ًِٔش -ٕ

 انتشر ׄ    لمع ׄ    أظهر ׄ    جمل ׄ  

https://dardery.site/archives/3536


  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 22  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 : حَُٝٝ" ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ ٓلَى ًِٔش"  -ٖ

 روضات ׄ   رٌاض ׄ   روضة ׄ   تروٌض ׄ  

 " ك٢ حُز٤ض حُٔخىّ ٓلَىٛخ ًِٔش " " حَُرخ-ٗ

 ربة ׄ    ربوة ׄ    رٌبة ׄ    رابٌة ׄ  

 حُؼخ٢ٗ: حُز٤ض ك٢ حُزي٣ؼ٢ حُٔلٖٔ ٞعٗ -٘

 نظٌر مراعاة ׄ     تصرٌع ׄ                                  طباق ׄ   جنا  ׄ  

 :   حَُحرغ رٔخ هزِٚ حُز٤ض ػ٬هش – ٙ

 تفصٌل ׄ     توضٌح ׄ   تعلٌل ׄ   نتٌجة ׄ  

خ:" هُٞٚ ك٢ حُز٤خ٤ٗش حٍُٜٞس ٗٞع -8 خَٗضَ  َٓ ًَ  ُّ َِذُ  ح٣٧خ ْٔ ْٜـشً  طُ  :حُؼخُغ حُز٤ض ك٢" رَ

 مرسل مجاز ׄ        تشبٌه ׄ   مكنٌة استعارة ׄ   تصرٌحٌة    استعارة ׄ  

 :حُؼخُغ حُز٤ض ك٢"  ٣ؼَٔ"  ٝ"  طِٔذ" ًِٔش ر٤ٖ  -7

 نظٌر مراعاة ׄ    جنا  ׄ               ترادؾ ׄ   طباق ׄ  

 : ٤ِٓٝظٚ هَٜ أِٓٞد ك٢ حُز٤ض حُٔخرغ  -9

 ـنما استخدامׄ    والتؤخٌر التقدٌمׄ    ستثناءاالو النفًׄ   والخبر المبتدأ تعرٌؾ ׄ  

٫َ :" هُٞٚ ك٢ ح٫ٓظلٜخّ  ٖٓ حُـَٝ  -ٓٔ َٝ ٟ أَ ََ ٤َخءَ  طَ ْٗ ًْ  ح٧َ ضْ  ٠َِٛ  ا ـَ ُٔ َٔ ْط  : حَُحرغ حُز٤ض ك٢"   .. ُؿ٤َِّ

    التقرٌر  ׄ   التعجب  ׄ   االستنكار  ׄ   الحٌرة  ׄ  

 : حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢" ٣ي حُ٘ظخء: "ػ٬هش حُٔـخُ حََُٔٓ ك٢ هُٞٚ   -ٔٔ

 المحلٌة ׄ     الكلٌة ׄ    السببٌة ׄ   الجزئٌة ׄ  
 :  ػ٠ِ ُِـــي٫ُش ٌَٗس حُؼخُغ  حُز٤ض ك٢(   رٜـش: )  ًِٔش ؿخءص  -ٕٔ

  .التعظٌم ׄ      والشمول العموم  ׄ     التحقٌر   ׄ    القلة   ׄ  

 ح٧ر٤خص ٛٞ:  ٌٛٙ حُ٘ؼ١َ حُـي٣ي ك٢ حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ ٝح١ٌُ طٔؼِٚ حُـَٝ -ٖٔ

 الؽزل ׄ      وصؾ الطبٌعة ׄ    المد  ׄ            الفخر   ׄ  
 ( https://dardery.site/archives/3541ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 23  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

(ٗ) 

 :ح٤ُُٞي رٖ ِْٓٔ حُـٞح٢ٗ ٣َٛغ ٣وٍٞ
قولنننننننننونَ  -ٔ  بِنننننننننهِ  َتنننننننننُبح ال الَهنننننننننو  خنننننننننؾِ أَ  لنننننننننً ٌَ
  

نننننننننننننننننَتَكل مُ  بِنننننننننننننننننالَهو  َوَطرفنننننننننننننننننً َوَكٌنننننننننننننننننؾَ     ٌَ 
 

 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 لٌَهنننننننننننننننننناـِ  َشننننننننننننننننننَكوتُ  -ٗ ننننننننننننننننننَمت ُحب   َفَتَبس 
  

نننننننننننننننننننمُ  َ بلَهنننننننننننننننننننا َشمسنننننننننننننننننننا   أَرَ  َولَنننننننننننننننننننم     َتَتَبس 
 

 َتَجَهمنننننننننننننا   َفؤَبنننننننننننننَدت جنننننننننننننودي لَهنننننننننننننا َفقُلنننننننننننننتُ  -٘
  

نننننننننننننننننننمُ  ـِذ ُحسنننننننننننننننننننَنها ٌنننننننننننننننننننا لَِتقُتلَننننننننننننننننننننً     َتَجه 
 

ط   لَهنننننننننننا َوصنننننننننننلً فنننننننننننً أَننننننننننننا َومنننننننننننا -ٙ  بُِمَفنننننننننننر 
  

ننننننننننننننننننً     َفؤَصنننننننننننننننننِرمُ  الُوشننننننننننننننننناةَ  أَخشنننننننننننننننننى َولَِكن 
 

 ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش :   حهظَ حُٜل٤ق ٖٓ -

             ٓؼ٠٘ " طزق " ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ : - ٔ

 طٔ٘غ.ׄ       طٌظْׄ       ط٣ٌغׄ       طـ٤ِׄ    

ُّٜٔخً ٠ٓخى "  -ٕ ـَ  حُوخْٓ:           حُز٤ض " ك٢ طَ

   ُؼذ.                  ׄ       ٟلي ׄ       رٌخء ׄ       ػزّٞ ׄ    

 حُٔخىّ : حُز٤ض حَُٔحى رـ " حُٞٗخس " ك٢ -ٖ

 حُٔوَرٕٞׄ      حُ٘ٔخٕٓٞ ׄ       حُلخٓيٕٝׄ       ح٧ػيحء ،ׄ    

 ٓخ حُؼخ١لش ح٤ُٔٔطَس ػ٠ِ حُ٘خػَ؟. – ٗ

 حُل٤ٖ٘ ٝحُ٘ٞمׄ      حُلِٕ ٝحُلَٔسׄ       ح٤٠ُن رخُلذׄ     حٓظؼٌحد آ٫ّ حُلذׄ    

ُْ ٗٞع حُو٤خٍ ك٢ هُٞٚ:"   - ٘ َِّ ٌَ َٜٟٞ ٣َظَ ١ََك٢ رِخُ  ٍٝح٧ حُز٤ض " ك٢ َٝ

 حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ׄ     حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش ׄ       ط٘ز٤ٚ ׄ       ً٘خ٣ش ׄ    

خ ٗٞع حُو٤خٍ ك٢ هُٞٚ:"   - ٙ ٌَُٞص ا٤َُِٜخ ُكزَّٜ  " ك٢ حُز٤ض حَُحرغ:َٗ

 حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ׄ                حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش ׄ      ٓـخُ ََٓٓ ׄ       ً٘خ٣ش ׄ    

  ٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ ٛٞ:طزق( ك  -حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ر٤ٖ )حهق   -8

 ط٣َٜغׄ                          ؿ٘خّ        ׄ      ٓوخرِش ׄ      ١زخم  ׄ    

ُْ حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ر٤ٖ )  -7   رظخُْ( ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ٛٞ:  -أَأَظِِ

 ط٣َٜغׄ                           ٓـغ        ׄ      ٓوخرِش ׄ      ١زخم  ׄ    

ُْ هُٞٚ" ٗٞع ح٧ِٓٞد ك٢  - -9 َْ  هَِز٢ أَأَظِِ ٍْ " ك٢ هَِز٢ ٤َُ  :حُؼخ٢ٗ  حُز٤ض رِظخُِ

 ط٢٘ٔ ׄ       حٓظلٜخّ ׄ       ٢ٜٗ ׄ        أَٓ ׄ    

 :  ػ٠ِ ُِـــي٫ُش ٓؼَكش ح٧ه٤َ حُز٤ض ك٢(   حُٞٗخس: )  ًِٔش ؿخءص  -ٓٔ

  .حُظؼظ٤ْ ׄ        ٝحٍُ٘ٔٞ حُؼّٔٞ  ׄ         حُظلو٤َׄ        حُوِش   ׄ    
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 حُزي٣ؼ٢ ك٢ حُز٤ض ح٧ه٤َ ٛٞ: حُٔلٖٔ  -ٔٔ

 ط٣َٜغׄ      ؿ٘خّ         ׄ      ٓوخرِش ׄ      ١زخم  ׄ    

َٔضػ٬هش هُٞٚ"  – ٕٔ َّٔ  " ك٢ حُز٤ض حَُحرغ رٔخ هزِٜخ ٢ٛ : كَظَزَ

 ط٤ٟٞقׄ       ٗظ٤ـش ׄ       طل٤َٜ  ׄ       ٓزذ  ׄ    

٤ًَقَ :"  هُٞٚ ك٢ ح٫ٓظلٜخّ  ٖٓ حُـَٝ  -ٖٔ ١ََك٢ َٝ َٝ َٟٜٞ ُْ  رِخُ َِّ ٌَ  : ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢"  ٣َظَ

 . ح٫ٓظٌ٘خٍ  ׄ       ح٫ٓظزؼخى  ׄ         حُلَٔس  ׄ       حُِّٞ  ׄ    

ٌَٞصُ  -ٗٔ َٗ خ ا٤َُِٜخ "   " ك٢ حُز٤ض حَُحرغ أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ : ُكزَّٜ

 حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ ׄ       حُلخػَ ׄ       حُوزَ ׄ       حُٔزظيأ ׄ    

 رــــ ا١٘خد ٗٞػٚ  ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢ ح١٩٘خد  - ٘ٔ

 حُظؼ٤َِ ׄ       حُظَحىف ׄ      ح٩ؿٔخٍ رؼي حُظل٤َٜ ׄ        حُظٌَحٍ ׄ    

 ٛخص ٖٓ ح٧ر٤خص ٓخ ٣ظلن ٓغ ٓؼ٠٘ حُز٤ض حُظخ٢ُ:   -ٙٔ

  ننننننننننننند َفشنننننننننننننا فٌنننننننننننننَك ُهٌنننننننننننننامً فنننننننننننننً النننننننننننننَور 
  

ننننننننننننً منننننننننننا َفشنننننننننننا     ٌْ  .وْهنننننننننننَو لنننننننننننْوال دْمنننننننننننُع َع
 

 حَُحرغׄ     حُؼخُغׄ     حُؼخ٢ٗׄ     ح٧ٍٝׄ    

 ٓخ حُـَٝ حُ٘ؼ١َ ح١ٌُ طٔؼِٚ ح٧ر٤خص؟    -8ٔ

 حُؼظخدׄ     حُـٍِׄ     حُلوَׄ     حُٞٛقׄ    

 ( https://dardery.site/archives/3544ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

(٘) 

 : حُؼظخ٤ٛش أرٞ ٣وٍٞ

               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   
 

 َ حُٔوظَكش :  حهظَ حُٜل٤ق ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحث-

  :ح٧ٍٝ  حُز٤ض " ك٢" ٣ؼظنـٌِٔشحَُٔحى ر - ٔ

 ٣ِ٣ٖ.ׄ     ٣لٍَׄ       ٣٘ظق ׄ       ٣طِنׄ     

   : ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ " ٓ٘لن "ًِٔش ٠ٓخى  -ٕ

 .                       ٓظِقׄ     ٓٔٔيׄ        أهٌׄ        ٤ٓضׄ    

  :ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ" ٗلٔٚ"  ًِٔش ؿٔغ - ٖ  

          ح٠ُٝ٧ ٝحُؼخ٤ٗش.ׄ                     ٗلخثْׄ        أٗلْׄ       ٗلّٞ ׄ    

https://dardery.site/archives/3544
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 : ( ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝطٌِٔٚ -٣ؼظن ًِٔظ٢ )ر٤ٖ   -ٗ  

 ؿ٘خّ ׄ      طَحىف ׄ        ١زخمׄ        ٓوخرِش ׄ    

 " ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ:، كزخىٍ رٚ حُـَٝ حُز٬ؿ٢ ٨َُٓ ك٢  هُٞٚ"  – ٘

 حُظٞر٤نׄ      حُٜ٘ق ׄ        ُظٔخّ ح٫ ׄ        حَُؿخء  ׄ    

 ٓخ حُـَٝ حُ٘ؼ١َ ح١ٌُ طٔؼِٚ ح٧ر٤خص؟    -ٙ

 حُٞػع ٝح٩ٍٗخىׄ                                حُـٍِׄ                            حُٔيفׄ     حُٞٛقׄ    

 " ك٢ حُز٤ض ح٧ٍُْٝ ٣ؼظن ٖٓ حُٔـخٍ ٗلٔٚ ٗٞع حُو٤خٍ ك٢ هُٞٚ:"   - 8

  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓشׄ                    حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش ׄ                      ٓـخُ ََٓٓ    ׄ      ً٘خ٣ش ׄ    

 حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ". ك٢ ٤ُْٝ ٢ُ حُٔخٍ ح١ٌُ أٗخ طخًٍٚ ٗٞع حُو٤خٍ ك٢ هُٞٚ " – 7

  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓشׄ         حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش ׄ     ٓـخُ ََٓٓ ׄ       ً٘خ٣ش ׄ    

  ( ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ ٛٞ:ٜٓخٌُٚ -ٓظـٌِٜظٚ ححُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ر٤ٖ )  -9

 ط٣َٜغׄ     ؿ٘خّ         ׄ     ٓوخرِش ׄ      ١زخم  ׄ    

 " ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ رٔخ هزِٜخ ٢ٛ :، كزخىٍ رٚ ػ٬هش هُٞٚ"  – ٓٔ

 ط٤ٟٞقׄ       ٗظ٤ـش ׄ       طل٤َٜ  ׄ       ٓزذ  ׄ    

  رٔخ هزِٜخ :٤ض ح٧ٍٝ ك٢ حُز) طٌِٔٚ حُٔخٍ ح١ٌُ ٛٞ ٓخٌُـٚ( هُٞٚ : ػ٬هش  - ٔٔ

      .طؼ٤َِׄ      طٌخَٓ ׄ      ط٤ٟٞق ׄ      ٗظ٤ـش  ׄ    

 ( https://dardery.site/archives/3551ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 ٫رٖ كِّ ح٧ٗي٢ُٔ                                                

 :   بالكاتبالتعرٌؾ 

ّ ك٢ ه١َزش ، ٣ؼي ٖٓ حًزَ ػِٔخء ح٧ٗيُْ ٝح٬ٓ٩ّ 9ٗٗٛـ / 7ٖٗػ٢ِ رٖ أكٔي رٖ ٓؼ٤ي رٖ كِّ ح٧ٗي٢ُٔ : ُٝي ٓ٘ش  

ي . ٝٛلٚ حُزؼٞ رخُل٤ِٔٞف ، ِٓي ٣َ١ن ط٤ٜ٘لخً ٝطؤ٤ُلخً رؼي حُطز١َ ، ٝٛٞ آخّ كخكع كو٤ٚ ٓـيى ٓظٌِْ أى٣ذ ، ٝٗخػَ ٗخه

ّ ، ٝحُ٘ٚ ٖٓ ًظخرٚ : " ١ٞم حُلٔخٓش ك٢ ح٧ُلش ٗٙٓٔٛـ / ٙ٘ٗٗزٌ )طَى( حُظو٤ِي ٝحُظلٍَ ٖٓ ح٫طزخع ، طٞك٢ ٓ٘ش 

 ٝح٫ُ٧َّف " .

 تمهٌد :

٢ ك٤خس أٗزٚ رخُؼيّ ؛ كخُلذ إ حُلذ ػخ١لش ٗز٤ِش ٍُػٜخ هللا ك٢ هِٞر٘خ ٝإ حُل٤خس حُظ٢ ٫ ٣ظِٜخ حُلذ ٫ٝ طؼٜٔخ حُٔؼخىس ، ٛ

ٛٞ ا٤ًَٔ ك٤خس ح٩ٗٔخٕ ، رَ حُٔوِٞهخص ػ٠ِ حهظ٬ف أٗٞحػٜخ ٝٛٞ ٜٓيٍ حٌُٖٔ ر٤ٖ حُِٝؿ٤ٖ ح١ٌُ أٗخٍ ا٤ُٚ حُوَإٓ ، ًٔخ 

 إٔ ٌٛح حُلذ ٫ ٣ظؼِن رٔظَٜ ح٩ٗٔخٕ ، ٝاٗٔخ رـَٞٛٙ . ٝٗٔظط٤غ إٔ ٗوظزَ كذ حَُٔء ٖٓ ه٬ٍ اه٬ٛٚ ٦ُه٣َٖ .

 لتً ٌبتؽٌها ابن حزم فً حدٌثه عن الحب ؟: ما الؽاٌة ا  

ؿـ : حُـخ٣ش ٢ٛ : ا٣ـخى ١َم ُِظٞحكن ٝح٫ٗٔـخّ ر٤ٖ حُ٘خّ ٖٓ حؿَ َٗ٘ ٍٝف حُلذ ، ٝحُٞثخّ ر٤ٖ حُ٘خّ ػ٠ِ َٓ ح٧ؿ٤خٍ 

 َٗ٘ ٍٝف  طويّ حُلذ ، ٝطَكٞ حٌَُح٤ٛش حُٔو٤ظش .

 : ما  ٌمة كتاب " طوق الحمامة " البن حزم األندلسً ؟  

ظِذ( ٖٓ أىد حُؼَٜ ح٢٤ُٓٞ ك٢ ىٍحٓش حُلذ ،  ؿـ : ٣ؼي ًُ ًظخد " ١ٞم حُلٔخٓش " ٫رٖ كِّ ح٧ٗي٢ُٔ ٖٓ أٍٝع ٓخ ُه٢ )

ْ٘ق( ١زخثغ حُزَ٘ ٝأؿٞحٍْٛ . ْزَ )ً َٓ  ُظل٤ِِٚ ٌُٜٙ حُظخَٛس ، ٝأرؼخىٛخ ح٩ٗٔخ٤ٗش حُٞحٓؼش ، ُٝويٍطٚ ػ٠ِ 

 النص

ؾ ، فبل تدرك حقٌقتها ـال بالمعاناة. ولٌ  بمنكر فً الدٌانة وال د ت معانٌه لجبللتها عن أن توص   -أعزك هللا  -" الحب 

بمحظور فً الشرٌعة ، و د اختلؾ النا  فً ماهٌته و الوا وأطالوا ، والذي أذهب ـلٌه أنه اتصال بٌن أجزاء النفو  

  وتؤثٌر مشاهد ، فالمثل ـلى مثله ساكن ، وللمجانسة عمل محسو ، المقسومة فً هذ  الخلٌقة فً أصل عنصرها الرفٌع

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

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

ٌر  وال ٌجد محٌدا  لقلبه عنه . ولو كان للموافقة فً األخبلق لما أحب المرء من ال ٌساعد  ممن ٌإثر األدنى وٌعلم فضل ؼ

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

 ألمر ولّى مع انقضائه .

؛  ومحبة القرابة ، ومحبة األلفة واالشتراك فً المطالب  -عزوجل  –ٌن فً هللا ـن المحبة ضروب . فؤفضلها محبة المتحاب

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

ال علة لها ـال ما ذكرنا من اتصال ٌجتمعان علٌه ٌلزمهما ستر  ، ومحبة بلوغ للذة و ضاء الوطر ، ومحبة العشق التً 

 النفو   " .
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 -األفكار:

 ٓخ٤ٛش حُلذ ٝٓؼ٘خٙحُٔوطغ ح٧ٍٝ :  -ٔ

  ػِش حُلذ ٝأٓزخرٚ حُؼخ٢ٗ :حُٔوطغ  -ٕ

  َٟٝد حُلذحُؼخُغ : حُٔوطغ  -ٖ

 الشر  والتحلٌل

 ماهٌة الحب ومعنا المقطع األول :  -ٔ

طٞٛق ، ك٬ طيٍى كو٤وظٜخ ا٫ رخُٔؼخٗخس. ٤ُْٝ رٌَٔ٘ ك٢ حُي٣خٗش ٫ٝ ىهض ٓؼخ٤ٗٚ ُـ٬ُظٜخ ػٖ إٔ  -أػِى هللا  -" حُلذ 

رٔلظٍٞ ك٢ ح٣َُ٘ؼش ، ٝهي حهظِق حُ٘خّ ك٢ ٓخ٤ٛظٚ ٝهخُٞح ٝأ١خُٞح ، ٝح١ٌُ أًٛذ ا٤ُٚ أٗٚ حطٜخٍ ر٤ٖ أؿِحء حُ٘لّٞ 

ّٔٞ ٝطؤػ٤َ ٓ٘خٛي ، حُٔؤٞٓش ك٢ ٌٛٙ حُو٤ِوش ك٢ أَٛ ػَٜ٘ٛخ حَُك٤غ. كخُٔؼَ ا٠ُ ٓؼِٚ ٓخًٖ ، ُِٝٔـخٗٔش ػَٔ ٓل

ٝحُظ٘خكَ ك٢ ح٧ٟيحى ٝحُٔٞحكوش ك٢ ح٧ٗيحى ، ٝهللا ػِ ٝؿَ ٣وٍٞ : " ٛٞ ح١ٌُ هِوٌْ ٖٓ ٗلْ ٝحكيس ٝؿؼَ ٜٓ٘خ ُٝؿٜخ 

 ٤ٌُٖٔ ا٤ُٜخ " ،

 المفردات

ٌَُٙ× حُٞىحى :   حُلذ - ٣لظزخؽ ؿ٠ٔزض ، ٝهل٤زض ، :  ىهزض ٓؼخ٤ٗزٚ - أًُزي×  أًَٓزي ٝهزٞحى ، ٍكؼزي:  أػزِى هللا - حُزـٞ ، حُ

ؿَٞٛٛزخ ، :  كو٤وظٜزخ - طـٜزَ× طؼزَف :  طزيٍى - كوخٍطٜخ×  ُؼظٔظٜخ:   ُـ٬ُظٜخ - ٟٝلض ٝرخٗض× كٜٔٚ ا٠ُ طزَٜ ٝآؼخٕ

ّ :  رٔلظزٍٞ - ؿ٤ٔزَ× ، ٌٓزَٝٙ هزز٤ق  أ١:  رٌَٔ٘ - حَُحكش×  ، حٌُٔخريس حُظؼذحُٔ٘وش ، :  حُٔؼخٗخس - ًٜٜ٘خ َّ × ٓٔ٘زٞع ، ٓلز

أٓززٜزٞح ، :  أ١ززخُٞح - ؿززَٞٛٙ ، أٛززِٚ ، ًٜ٘ززٚ ، ُزززٚ ؽ ٓخ٤ٛززخص:  ٓخ٤ٛظززٚ - حُ٘ززَحثغؽ  ٤ززيسحُؼو:  حُ٘زز٣َؼش - ٓزززخف ، ٓٔززٔٞف

حُٔزخ٢ٓ ، :  حَُك٤زغ -ػٜ٘زَٛخ: أٛزِٜخ – حُٔوِٞهزخص ، حُز٣َزش ؽ حُو٬ثزن:  حُو٤ِوزش - أٝؿِٝح ، حهظَٜٝح× طٞٓؼٞح ، أ١٘زٞح 

×  ٓ٘ـزٌد:  ٝحُٔوٜزٞىٓٔظؤِْٗ ، ٓطٔجٖ ، َٓطخف ، :  ٓخًٖ - حُ٘ظ٤َ ، حُ٘ز٤ٚ:  حُٔؼَ - حُلو٤َ  ،  ح٤ُٟٞغ× ػخ٢ُ حٌُٔخٗش 

 × حُظوخٛزْ ، حُظؼزخٍٝ ، ح٫هزظ٬ف :  حُظ٘زخكَ - ٓوخُلزش× ططخرن ، ٓ٘خًِش  ٓٔخػِش ، طٞحكن ، ٬ٓثٔش ،:  ٓـخٗٔش - ٓٔظٞكٖ

 -: حُٔؼزَ ، حُ٘ظ٤زَ ٝٛزٞ ّ حُ٘زي ،:  ح٧ٗزيحى - حُ٘ظزَحءحُٔظ٘زخرٜخص ،×  حُٔوظِل٤ٖ ، حُٔظ٘خه٠خص:  ح٧ٟيحى - ح٫ٗٔـخّ حُظـخًد ،

 . ٣ٔظٞكٖ×  ٣ٔظؤِْٗ ، ٣طٔجٖ ، ٣َطخف :  ٣ٌٖٔ - أ١ ٖٓ آىّ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ:  ٗلْ ٝحكيس

 الشر 

ُوي ؿ٠ٔض ٓؼخ٢ٗ حُلذ ٝهل٤ض ػ٠ِ أؿِذ حُ٘خّ ا٫ حُلٌٔخء ْٜٓ٘ ُؼظٔظزٚ ، كِزْ ٣ٜزلٚ ٝحٛزق ُٝزْ ٣ٜزَ اُز٠ كو٤وظزٚ ا٫  -

أٝ ٓٔ٘ٞػزخً كز٢ حُ٘زَع ، ٝهزي حهظِلزض ح٥ٍحء كز٢ كو٤وظزٚ أٝ ٓخ٤ٛظزٚ )كو٤وظزٚ ، رؼي ٓ٘وش ٝٓؼخٗخس ًز٤زَس ، كِز٤ْ حُلزذ هز٤لزخً 

أِٛٚ( ، ٝأ١خُٞح ك٤ٚ حُوٍٞ ، ٣ٌٝٛذ ًخطز٘خ حرٖ كِّ ا٠ُ إٔ حُلذ حطٜخٍ رز٤ٖ حُ٘لزّٞ حُظز٢ هٔزْ ُٜزخ هللا إٔ طلزذ ٝطِظوز٢ كز٢ 

٧ٕ ًزَ ٜٓ٘ٔزخ رلخؿزش ُٔزخ ٛزٞ ٓٞؿزٞى ػ٘زي ىٍٝد حُل٤خس كظظؼخٍف ٝطظآُق ، كخُٔؼَ ا٠ُ ٓؼِٚ ٣ٌٖٔ ٝحُ٘ز٤ٚ ٣٘ـٌد ُ٘زز٤ٜٚ ؛ 

٣ٌٕٞ رز٤ٖ ح٧ػزيحء ، ٝحُظٞحكزن ٣ٌزٕٞ رز٤ٖ  حُظ٘خكَح٥هَ ، ٝحُظـخْٗ ر٤ٖ حُزَ٘ أَٓ ٓلّٔٞ ٝظخَٛ ٝٓ٘خٛي ُِؼ٤خٕ ، ًٔخ إٔ 

َ حُ٘ظَحء . كخهلل طؼخ٠ُ ٛٞ ح١ٌُ هِن ح٩ٗٔخٕ ٖٓ ٗلْ ٝحكيس )أ١ ٖٓ آىّ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ( ٝؿؼزَ حُٔزٌٖ ٝحُظزآُق ٝحُلزذ رز٤ٖ ًز

 ُٝؿ٤ٖ ٣وظَٕ أكيٛٔخ رخ٥هَ .
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 : البن حزم رأي خاص فً معانً الحب . وضح ذلك . ٔ 

ؿـ : رخُلؼَ كِوي ؿ٠ٔض ٓؼخ٢ٗ حُلذ ٝهل٤ض ػ٠ِ أؿِذ حُ٘خّ ا٫ ػ٠ِ حُلٌٔخء ٖٓ حُٔلز٤ٖ ُؼظٔظٚ ، كِْ ٣ٜلٚ ٝحٛزق ُٝزْ 

 ٣َٜ ٓلذ ا٠ُ كو٤وظٚ ا٫ رؼي ٓ٘وش ٝٓؼخٗخس ًز٤َس .

 لحب ؟ : كٌؾ تدرك معانً ا ٕ 

 ؿـ : رخُٔؼخٗخس ؛ كٔؼخ٢ٗ حُلذ ٫ ٣ؼزَ ػٜ٘خ ٣ٜٝلٜخ ا٫ ٖٓ ػخ٣ٜ٘خ ٝهِزٚ حًظٟٞ ر٘خٍٛخ ، ك٤ِْ حُٔوزَ ًخُٔؼخ٣ٖ 

 : لماذا  دم ابن حزم الدٌانة على الشرٌعة ؟  ٖ 

 ؿـ : هيّ حرٖ كِّ حُي٣خٗش ػ٠ِ ح٣َُ٘ؼش ؛٧ٕ حُي٣ٖ أػْ ٝحَٗٔ ٖٓ ح٣َُ٘ؼش حُظ٢ ٢ٛ أكٌخّ حُي٣ٖ 

تنكر أو ترفض الدٌانات أو الشرائع الحب ؟ !  أو فّسر  ول ابن حزم " ولٌ  بمنكر فً الدٌانة وال  : هل ٗ 

 بمحظور فً الشرٌعة " . 

كـ : ٫ طٌ٘زَ أٝ طزَكٞ حُزي٣خٗخص أٝ حُ٘زَحثغ حُلزذ حُطزخَٛ ؛ ٧ٗزٚ ؿ٣َزِس اٗٔزخ٤ٗش هِوٜزخ هللا ك٤٘زخ ٝحُزي٣ٖ ٝحُ٘زَع ٫ ٣لَٓزخٕ 

 طظـخُٝ حُو٤ْ حُي٤٘٣ش ٝح٠ُٞحر٢ ح٧ه٬ه٤ش . حُؼٞح١ق حُ٘ز٤ِش ، ػ٠ِ إٔ ٫

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

ؿـ : حٓظويحّ " ٌَٓ٘ " ٓغ " حُي٣خٗش " ؛ ٧ٕ ح٧ى٣خٕ طلغ ػ٠ِ حُلذ رٔلٜٞٓٚ حُٜل٤ق ؛ ٧ٝٗٚ كطَس ٗو٤زش ٝٓزٖ ٣ِٞػٜزخ ٛزْ 

حُ٘زز٣َؼش " ؛ ٧ٕ حُ٘زز٣َؼش أكٌززخّ )أٝحٓززَ ٝٗززٞحٙ( ٝطِززي ح٧كٌززخّ ٫ طلظززَ حُلززذ حُ٘زز٣َق ٝ " ٓلظززٍٞ " ٓززغ "  -حُز٘ززَ . 

 حَُٔ٘ٝع .

 : ما الذي اختلؾ فٌه النا  ؟  ٙ 

 أَٛ( حُلذ . -ؿـ : حهظِلٞح ك٢ ٓخ٤ٛش )كو٤وش 

 : وما رأي الكاتب فً ماهٌة الحب؟ 7 

 ٓظ٠ ط٬هض ٓؼيص ، ٝٓظ٠ طزخػيص ٗو٤ض . : إٔ حُلذ حطٜخٍ ر٤ٖ أٍٝحف ػخٗوش حٗؤٔض ا٠ُ أؿِحء ٍأ٣ٚؿـ :  

 : ما المقصود ب  )الِمثل ـلى مثله ساكن( ؟  8 

ؿـ : أ١ إٔ حُٔلذ ٣زلغ ػٖٔ ٣ٔخػِٚ ك٢ حُٜلخص ٣ٝ٘خرٜٚ ك٤ٜخ ؛ ٧ٗٚ ًِٔخ حهظَد حُظٔخػَ طلون حُظآُق ٝحُٔزٌٖ . كزبًح طلوزن 

حُٜززلخص كظزز٠ ٣لززيع حُٔززِؽ كزز٬ ٣ؼززٞى ٣ززي١ٍ أ١ ٓززٖ حُظزآُق ٝحُٔززٌٖ طوخٍرززض ٛززلخص حُٔلزززٞر٤ٖ ٝحًظٔززَ حُظٔخػززَ كزز٢ ًززَ طِززي 

حُٔلزٞر٤ٖ َٛ ٛلخطٚ ٢ٛ ٛلخطٚ ٛٞ ٗلٔٚ أّ ٛلخص ٓلزٞرٚ ؛ ٧ٕ حٜٜٗخٍ ًٝٝرزخٕ حُ٘وٜز٤ظ٤ٖ ٓؼزخً ؿؼزَ ٓزٖ ًحط٤ٜٔزخ ٤ًخٗزخً 

 ٝحكيحً .

 : )األروا  جنود مجندة ، فما تعارؾ منها ائتلؾ ، وما تناكر منها اختلؾ(.  -  -:  ال رسول هللا  9 

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

إٔ ح٧ٍٝحف ٓوِٞهش ػ٠ِ ح٫ثظ٬ف ، ٝح٫هظ٬ف ًخُـ٘ٞى حُٔـ٘يس اًح طوخرِض ٝطٞحؿٜض  -  -ؿـ : ٌٛح حُلي٣غ ر٤َّٖ ك٤ٚ حُٜٔطل٠ 

ف طِظوز٢ كز٢ حُزي٤ٗخ كظزؤطِق ٝطوظِزق ، كظزَٟ ، ًُٝي ػ٠ِ ٓخ ؿؼِٜزخ ػ٤ِزٚ ٓزٖ حُٔزؼخىس ٝحُ٘زوخٝس ، ٝح٧ؿٔزخى حُظز٢ ك٤ٜزخ ح٧ٍٝح

ٌَ ػٖ ٟيٙ .   ح٩ٗٔخٕ حُزََ حُو٤َِّ ٣لذ ٓؼِٚ ٤ٔ٣َٝ ا٤ُٚ ، ٝح٩ٗٔخٕ حُلخؿَ ٣ؤُق ٌِٗٚ ٤ٔ٣َٝ ا٤ُٚ ٣ٝ٘لَ ً
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ُٔـخٗٔش )ُِظٞحكن( ػَٔ ٓلّٔٞ ٝطؤػ٤َ ٓ٘خٛي ، ٝحُظ٘خكَ ك٢ ح٧ٟيحى  - ٓخ ٣ظٞحكن ٓغ ٌٛح حُلي٣غ ٖٓ حُ٘ٚ : " ُِٝ

 ح٧ٗيحى " ٝحُٔٞحكوش ك٢

 ألوان الجمال

 حُلذ ىهض ٓؼخ٤ٗٚ ُـ٬ُظٜخ ػٖ إٔ طٞٛق( : ً٘خ٣ش ػٖ هي٤ٓش ٍٝٝػش حُلذ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘(

 ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ  . 

 ٝأػِى هللا( : أِٓٞد هز١َ ُلظخً اٗ٘خث٢ ٓؼ٠٘ ، ؿَٟٚ : حُيػخء ، ٝا١٘خد رخ٫ػظَح(. 

هللا( : ا١٘خد رخ٫ػظَحٝ  )أػِى. 

 : )طؼ٤َِ ُٔخ هزِٚ) ُـ٬ُظٜخ 

 ك٬ طيٍى ا٫ رخُٔؼخٗخس ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ٍٛٞ حُٔؼخٗخس ٤ِٓٝش ٣َٜ رٜخ حُٔلذ ُٔؼ٢٘ حُلذ ( 

 ٝحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ٍٛٞ ٓؼ٢٘ حُلذ رٜيف ًز٤َ ٣ٔؼ٢ ا٤ُٚ حُٔلزٕٞ

ا٫( ٣ل٤ي حُظ٤ًٞي ٝحُظو٤ٜٚ أ١ حُظؤ٤ًي  ح٫ٓظؼ٘خءحُ٘ل٢ )٫( ٝ )ك٬ طيٍى كو٤وظٜخ ا٫ رخُٔؼخٗخس( : أِٓٞد هَٜ ػٖ ٣َ١ن(

ؼخ٢ٗ . ُٔ ؼخ٢ٗ ا٫ حُ َٔ  ػ٠ِ إٔ ٓؼخ٢ٗ حُلذ طلظخؽ ُٔ٘وش ٝٓوخٓخس ٌٝٓخريس ٗو٤ٜش كظ٠ ٗيٍى كو٤وظٜخ ُٖٝ ٣يٍى ٌٛٙ حُ

ا٣ـخُ رلٌف حُلخػَ ٩ػخٍس حٌُٖٛ.( : طيٍى  – ) طٞٛق 

 ح٣َُ٘ؼش( : أِٓٞد ٓئًي رلَف حُـَ حُِحثي حُزخء ؛ ٤ُز٤ٖ أ٤ٔٛش حُلذ ك٢ ك٤خط٘خ )٤ُْ رٌَٔ٘ ك٢ حُي٣خٗش ٫ٝ رٔلظٍٞ ك٢

 ٝطؤ٤ًي َٓ٘ٝػ٤ظٚ كخَُ٘حثغ ٝحُي٣خٗخص ٤ُٔض ٟي حُلذ حُٔزخف .

 . ًٕ٤ُْ رٌَٔ٘ ك٢ حُي٣خٗش ٫ٝ رٔلظٍٞ ك٢ ح٣َُ٘ؼش( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / حُىٝحؽ ٣ؼط٢ ؿَٓخً ٤ٓٞٓو٤خً ططَد ُٚ ح٧( 

ا١٘خد رخُظَحىف ٣ئًي حُٔؼ٠٘.ٗش ٫ٝ رٔلظٍٞ ك٢ ح٣َُ٘ؼش( : )٤ُْ رٌَٔ٘ ك٢ حُي٣خ 

. )حُلذ هي حهظِق حُ٘خّ ك٢ ٓخ٤ّٛظٚ( : أِٓٞد ٓئًي رـ)هي( ٓغ حُلؼَ حُٔخ٢ٟ )حهظِق( 

 حُلذ .. حهظِق حُ٘خّ ك٢ ٓخ٤ٛظٚ هخُٞح ٝأ١خُٞح( : ً٘خ٣ش ػٖ ًؼَس حُلي٣غ ػٖ حُلذ ٝط٘ٞع ح٥ٍحء ك٤ٚ ك٬ ٣ٞؿي طؼ٣َق(

 ُٚ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .  ٓليى ٝٝحٟق

  َ٘حُلذ .. حهظِق حُ٘خّ ك٢ ٓخ٤ٛظٚ( : حُظؼز٤َ رـ)حهظِق( ٣يٍ ػ٠ِ إٔ ح٫هظ٬ف ٓ٘ش ٤ًٗٞش ر٤ٖ حُز( 

 ) ا٣ـخُ رلٌف حُٔلؼٍٞ رٚ ُِؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ .: ) هخُٞح ٝأ١خُٞح 

ٓ : )لٖٔ ري٣ؼ٢ / ؿ٘خّ ٗخهٚ ٣ؼط٢ ؿَٓخً ٤ٓٞٓو٤خً ٓلززخً ٨ًُٕ .)هخُٞح ٝأ١خُٞح 

)ٕأِٓٞد هز١َ ، ؿَٟٚ : ٝٛٞ)ح١ٌُ أًٛذ ا٤ُٚ أٗٚ )حُلذ( حطٜخٍ ر٤ٖ أؿِحء حُ٘لّٞ حُٔؤٞٓش( : أِٓٞد ٓئًي رـ)ا

 . اظٜخٍ كوَ ٝحػظِحُ حٌُخطذ رَأ٣ٚ 

 ك٤ٜخ ط٣َٜٞ ُِ٘لّٞ رؤ٤ٗخء ٓخى٣ش ٓؤٔش ٣ليع )أٗٚ )حُلذ( حطٜخٍ ر٤ٖ أؿِحء حُ٘لّٞ حُٔؤٞٓش( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ،

 ُٜخ حطٜخٍ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظـ٤ْٔ  .

. ؼَ ا٠ُ ٓؼِٚ ٓخًٖ( : طؼ٤َِ ُٔخ هزِٜخ ِٔ  )كخُ

 : )حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ٍٛٞ حُٔـخٗٔش ربٗٔخٕ ُٚ ػَٔ ٣يٍى رخُلٞحّ َٝٓ )ُِٝٔـخٗٔش ػَٔ ٓلّٔٞ ٝطؤػ٤َ ٓ٘خٛي

 ؿٔخُٜخ حُظ٘و٤ٚ.
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 ػَٔ ٓلّٔٞ ٝطؤػ٤َ ٓ٘خٛي( : حُؼطق أكخى حُظؤ٤ًي ػ٠ِ هٞس أػَ حُلذ ح١ٌُ ٣ـؼِٚ ظخَٛحً ُِؼ٤خٕ .)ُِٝٔـخٗٔش 

 .ًٕٝحُظ٘خكَ ك٢ ح٧ٟيحى ٝحُٔٞحكوش ك٢ ح٧ٗيحى( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ٓـغ ٣ؼط٢ ؿَٓخً ٤ٓٞٓو٤خً ططَد ُٚ ح٧( 

حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞلٚ ٣ٝو٣ٞٚ رخُظ٠خى )ٝحُظ٘خكَ ك٢ ح٧ٟيحى ٝحُٔٞحكوش ك٢ ح٧ٗيحى( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ٓوخرِش ٣ز َُ ح٧ٟيحى(

 ح٧ٗيحى( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ؿ٘خّ ٗخهٚ ٣ؼط٢ ؿَٓخً ٤ٓٞٓو٤خً ططَد ُٚ ح٧ًٕ.  -

 ٣وٍٞ( : ح١٘خد رخ٫ػظَحٝ ٣ل٤ي حُظؼظ٤ْ. -ػِ ٝؿَ–)ٝهللا 

ٓ ٜلٞرخً رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ )هِوٌْ ٖٓ ٗلْ ٝحكيس( : ً٘خ٣ش ػٖ آىّ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘

 ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .   

 : )ٌَْٗس ُِظؼظ٤ْ.) ٗل 

.. ٍ٤ٌُٖٔ ا٤ُٜخ( : طؼ٤َِ ُـخ٣ش ٝٛيف حُِٝحؽ ٝٛٞ حٌُٖٔ أ١ حَُحكش ٝح٫ٓظوَح ..( 

 علة الحب وأسبابه الثانً :المقطع  -ٕ

ُٚ ٖٓ حٍُٜٞس . ٝٗلٖ) ٗـي ًؼ٤َح ٖٓٔ ٣ئػَ ح٧ى٠ٗ  ُٝٞ ًخٕ ػِش حُلذ كٖٔ حٍُٜٞس حُـٔي٣ش ُٞؿذ أ٫ ٣ٔظلٖٔ ح٧ٗو

 ٣ٝؼِْ ك٠َ ؿ٤َٙ ٫ٝ ٣ـي ٓل٤يحً ُوِزٚ ػ٘ٚ . ُٝٞ ًخٕ ُِٔٞحكوش ك٢ ح٧ه٬م ُٔخ أكذ حَُٔء ٖٓ ٫ ٣ٔخػيٙ ٫ٝ ٣ٞحكوٚ .

ٖٓ ح٧ٓزخد ، ٝطِي طل٠٘ رل٘خء ٓززٜخ . كٖٔ ّٝىى ٧َٓ ٠ُّٝ ٓغ  ُٔزذكؼِٔ٘خ أٗٚ ٢ٗء ك٢ ًحص حُ٘لْ ٍٝرٔخ ًخٗض حُٔلزش 

 .(حٗو٠خثٚ 

 المفردات

: ٣ل٠زَ ،  ٣زئػَ -ح٣ُ٧زي ، ح٧ًٔزَ × : ح٧هزَ  ح٧ٗوٚ -٣ٔظوزق × : ٣ٔظلذ  ٣ٔظلٖٔ -: ُِِّ  ُٞؿذ -: ٓزذ ؽ ػَِ  ػِش - 

× : ُِظطززخرن ، ٬ُٗٔززـخّ ، ُِظ٘ززخؿْ  ُِٔٞحكوززش -: ٓلززَحً ، َٜٓرززخً ، ٓل٤ٜززخً  ٓل٤ززيحً  -: ٣ُززخىس  ك٠ززَ -: ح٧هززَ  ح٧ىٗزز٠ -٣ٔززظلذ 

ًَٛزي ، × : كززي  ٝىى -: ٓزٍَٛزخ ،  ىٝحػ٤ٜزخ  ٓزززٜخ -طزوز٠ ، طٔزظَٔ × : طٍِٝ ، ط٘ظٜز٢ ، طِٜزي  طل٠٘ -ح٫هظ٬ف ، حُظ٘خكَ 

 حٓظَٔحٍٙ × : حٗظٜخثٚ  حٗو٠خثٚ -ىحّ ، حٓظَٔ × : حٗظ٠ٜ ، ُحٍ ، ٠٠ٓ  ٠ُٝ -رـ٠َي ، ٓوظَي 

 الشر 

ستحَسن األ ل هٌئة ، فكثٌر من النا  ولو كان سبب الحب واالنجذاب للؽٌر حسن الشكل والهٌئة الجسمٌة لوجب أال ٌُ  -

ٌفضلون األ ل هٌئة، وال ٌجد لقلبه  مفرا  من حبه . ولو كان هذا الحب للتوافق فً األخبلق لما أحب اإلنسان من ٌساعد  وال 

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

 المصلحة( ف نه ٌنصرؾ عنك مع انقضاء ذلك األمر .ٌقصد السبب . فاعلم أن َمن تودد ـلٌك ألمر ٌرٌد  منك )

 : دلل من النص على أن اإلنسان بجوهر  ال بمظهر  . ٔ 

 ج  : ألنه لو كان علة الحب واالنجذاب حسن الصورة الجسدٌة لوجب أال ٌستحسن اإلنسان األ ل جماال  ونحن نجد كثٌرا  

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 ابارتٌا  لبعضهما البعض وتتوافق أرواحهم

 : هناك ود زائؾ ال خٌر فٌه . وضح . ٕ 

 ذي ٌنتهً مع انقضاء تلك المصلحة كما  ال الكاتب" من ودك ألمر ولى مع انقضائه".ج  : ود المصلحة ال
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 ألوان الجمال

 ).. ُٕؼَِ  أًؼَ ٖٓ حٓظويحّ أِٓٞد ح١َُ٘ ك٢ ٌٛٙ حُلوَس ٧ٗٚ ك٢ ٓؼَٝ طل٤َِ ٝطل٤َٜ:) ُٞ ًخ 

 حُلذ ٝىٝحكؼٚ     

 ٚحٍُٜٞس( : أِٓٞد ١َٗ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ كيٝع )ُٞ ًخٕ ػِش حُلذ كٖٔ حٍُٜٞس حُـٔي٣ش ُٞؿذ أ٫ ٣ٔظلٖٔ ح٧ٗو ٖٓ

 حُـٞحد )ُٞؿذ أ٫ ٣ٔظلٖٔ ح٧ٗوٚ ٖٓ حٍُٜٞس( إ طلون ح١َُ٘ )ًخٕ ػِش حُلذ كٖٔ حٍُٜٞس حُـٔي٣ش( . 

 ُٞؿذ أ٫ ٣ٔظلٖٔ ح٧ٗوٚ ٖٓ حٍُٜٞس( : ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ(. 

 )ٖٔا٣ـخُ رلٌف حُلخػَ ُِؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ.٣ٔظل : 

 حُـٔي٣ش( : أِٓٞد هَٜ رظؼ٣َق حُطَك٤ٖ حْٓ ًخٕ )ػِش حُلذ( ٝحُوزَ )كٖٔ حٍُٜٞس( ٣ل٤ي )ػِش حُلذ كٖٔ حٍُٜٞس

 حُظؤ٤ًي ٝحُظو٤ٜٚ .

: أٌهما أدق داللة على المعنى المراد فٌما ٌلً : )ٌستحسن األنقص من الصورة( أم )ٌستحسن النا ص من ٔ 

 الصورة( ؟ ولماذا ؟ 

حُوِش حُ٘ي٣يس ٝرخُظخ٢ُ ػيّ ٓ٘طو٤ش حُٔلز٤ٖ ك٢ حهظ٤خٍحطْٜ ٜٓيحهخً ُٔخ ٣وخٍ :  ؿـ : حٓظويحّ حْٓ حُظل٤٠َ )ح٧ٗوٚ( ؛ ٤ُز٤ٖ

 )َٓآس حُلذ ػ٤ٔخء( .

. ٚٝٗلٖ ٗـي ًؼ٤َحً( : حٓظويحّ ح٤ٔ٠َُ )ٗلٖ( ٣يٍ ػ٠ِ كوَ ٝحػظِحُ حٌُخطذ رَأ٣( 

ً٫ُٞ حهظ٬ف ح٧ : َْ  ٝحم ُزخٍِص حُِٔغ(  )ٗـي ًؼ٤َحً ٖٓٔ ٣ئػَ ح٧ى٠ٗ( : ً٘خ٣ش ػٖ حهظ٬ف ح٧ًٝحم )٫ ط٘

 ٚح٧ى٠ٗ( : ا١٘خد رخُظَحىف ٣ل٤ي حُظؤ٤ًي . -)ح٧ٗو 

: )ٚ٘حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش طٍٜٞ حُوِذ ربٗٔخٕ ٤ٔٓطَ ٝٓظلٌْ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ ،  )٫ٝ ٣ـي ٓل٤يحً ُوِزٚ ػ

ٝحُظيرَ ، ٝحُلذ حٍطزخ١ٚ رخُؼخ١لش ٝحُوِذ ٝحهظخٍ حٌُخطذ حُوِذ ري٫ً ٖٓ حُؼوَ ؛ ٧ٗٚ ١ٖٞٓ حُؼخ١لش ر٤٘ٔخ حُؼوَ ١ٖٞٓ حُظل٤ٌَ 

 أهٟٞ ٖٓ حٍطزخ١ٚ رخُؼوَ ٝحُظل٤ٌَ .

 ُٔخ أكذ حَُٔء ٖٓ ٫ ٣ٔخػيٙ ٫ٝ ٣ٞحكوٚ( : ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ(. 

 ٣ٞحكوٚ( : حٓظويحّ حُلؼَ ح٠ُٔخٍع ٣ل٤ي حُظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ ٝحٓظل٠خٍ حٍُٜٞس . -٣ٔخػيٙ  -) أكذ 

 َٙحٍ حُ٘ل٢ ُِظ٤ًٞي.ط٫ٌ ٣ٞحكوٚ( :  -) ٫ ٣ٔخػي 

٫ ٣ٞحكوٚ( : ١زخم ِٓذ ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝئًيٙ. -)حُٔٞحكوش 

حُٔلزش ( : ؿ٘خّ ٗخهٚ ٣ؼط٢ ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ -حُلذ -) أكذ. 

(ْٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ ، ٝحُلخء ُِظَط٤ذ ٝحُظؼو٤ذ.كؼِٔ٘خ أٗٚ ٢ٗء ك٢ ًحص حُ٘ل :) 

( ْأِٓٞد ٓئًي رؤٕ.أٗٚ ٢ٗء ك٢ ًحص حُ٘ل :) 

( ٢ٌَٗٗء :).ْس ُِظؼظ٤ 

 طِي طل٠٘( : ح٩ٗخٍس ٛ٘خ ُِٔلزش حَُٔطزطش رخُِٜٔلش ٝحُظ٢ َٓػخٕ ٓخ طٍِٝ ؛ ٧ٜٗخ ٓئهظش ، ٝحٓظويحّ حْٓ ح٩ٗخٍس(

 )طِي( ُِظلو٤َ ٖٓ ٌٛٙ حُٔلزش ح٣ُِٔلش .

 :) حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ك٤غ ٍٛٞ حُٔلزش ر٢٘ء ٓخى١ ٣ل٢٘ . ُِظـ٤ْٔ ) طل٢٘ رل٘خء ٓززٜخ 
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 ري٣ؼ٢ / ؿ٘خّ حٗظوخه٢ ٗخهٚ ٣ؼط٢ ؿَٓخً ٤ٓٞٓو٤خً ٣طَد ح٧ًٕ  ك٘خء( : ٓلٖٔ -)طل٠٘ 

 ٍكٖٔ ٝىى ٧َٓ ٠ُٝ ٓغ حٗو٠خثٚ( : ً٘خ٣ش ػٖ حٗوطخع حُؼ٬هش ٓغ ُٝحٍ حُِٜٔلش ٝٓٞء ١زغ ٌٛح ح٩ٗٔخٕ ، َٝٓ ؿٔخ(

 حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .  

٠خثٚ( : أِٓٞد ١َٗ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ كيٝع حُـٞحد )٠ُٝ ٓغ حٗو٠خثٚ( إ طلون ح١َُ٘ )كٖٔ ٝىى ٧َٓ ٠ُٝ ٓغ حٗو. 

)َٓؿخءص ٌَٗس ُِؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ .  : )أ 

. ٠ُٝ ٓغ حٗو٠خثٚ( : ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ( 

 ضروب الحبالثالث : المقطع  -ٖ

ٝٓلزش ح٧ُلش ٝح٫ٗظَحى ك٢ حُٔطخُذ ،  ؛ ٝٓلزش حُوَحرش ، -ػِ ٝؿَ  –إ ُِٔلزش َٟٝرخ : أك٠ِٜخ ٓلزش حُٔظلخر٤ٖ ك٢ هللا )

ٝٓلزش حُظٜخكذ ٝحُٔؼَكش ٝٓلزش حُزَ ٠٣ؼٚ حَُٔء ػ٘ي أه٤ٚ ، ٝٓلزش حُطٔغ ك٢ ؿخٙ حُٔلزٞد ، ٝٓلزش حُٔظلخر٤ٖ َُٔ 

َٓظَٙ ، ٝٓلزش رِٞؽ ٌُِس ٝه٠خء ح١َُٞ ، ٝٓلزش حُؼ٘ن حُظ٢ ٫ ػِش ُٜخ ا٫ ٓخ ًًَٗخ ٖٓ حطٜخٍ  ٣ـظٔؼخٕ ػ٤ِٚ ٣ِِٜٓٔخ 

 . (ّ حُ٘لٞ

 المفردات

 -: ح٧هزخٍد ، حُ٘ٔزذ ، ًٝٝ حُِلٔزش  حُوَحرزش -أٓزٞأٛخ × : أٓزٔخٛخ ، أكٔزٜ٘خ  أك٠زِٜخ -: أٌٗخ٫ً ، أٗٞحػخً ّ ٟزَد   َٟٝرخً  - 

× : حُؼِزْ  حُٔؼَكزش -: حُظَحكزن ، حُظٜزخىم  حُظٜزخكذ -: حُٔوخٓزٔش ، حُظؼزخٕٝ  ح٫ٗزظَحى -: حُٜزيحهش ، حُٞثزخّ ، حُٔزٞىس  ح٧ُلش

: ًزَ  ٓزَ -: ٌٓخٗزش ، ُِٓ٘زش  ؿخٙ -: حُـ٘غ ؽ ح١٧ٔخع  حُطٔغ -: ح٩ٗٔخٕ ؽ حَُؿخٍ  حَُٔء -حُزَ : ح٩كٔخٕ ، حُو٤َ  -حُـَٜ 

َحٍ  ِٓ  حُ٘لزّٞ -: ٓزذ ؽ ػَِ  ػِش -: ٗيس حُلذ ، حُٞؿي ، حُـَحّ  حُؼ٘ن -اظٜخٍٙ × : اهلخإٙ  ٓظَٙ -ٓخ ٣ول٠ ؽ أَٓحٍ ، 

 : ح٧ٍٝحف ّ ْٗلْ .

 الشر 

ابن حزم فً مفهوم " الحب " ، حتى ٌصبح معنى االتصال بٌن أجزاء النفو  لٌ  اتصاال  بٌن ذكر وأنثى  وهنا ٌوسع -

تلٌها المحبة بٌن األ ارب ، ثم محبة  -عز وجل  -فقط فٌقول ـن للمحبة أنواعا  متعددة ، أحسنها محبة المتحابٌن فً هللا 

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

ـخوته ، كما أن ثمة محبة أخر  هً محبة الطمع فً جا  المحبوب ، ومحبة المتحابٌن من بنً اإلنسان لما ٌجتمعان علٌه 

 ٌها وتآلفها ، وهذا العشق من سر ٌلزم ـخفاإ  . وأخٌرا  محبة العشق وال سبب لها ـال ما تقدم ذكر  من اتصال النفو  وتبل

 ٌبقى وال ٌنتهً ـال بالموت . 

 : للمحبة ضروب . وضحها مبٌنا  أسماها معلبل  .  ٔ 

ج  : ضروب المحبة : محبة المتحابٌن فً هللا عز وجل ، ومحبة القرابة ، ومحبة األلفة واالشتراك فً المطالب ، ومحبة 

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

 علٌه ٌلزمهما ستر  ، ومحبة العشق التً ال علة لها ـال ما ذكرنا من اتصال النفو  .

 وأسماها : محبة الخالق فهً أسمى محبة وهً الحب الحقٌقً الخالص الذي ٌحاول المرء أن ٌدركه  -



  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 33  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ت كل ضروب المحبة بٌن النا  ؟.: ماذا ٌحدث ـذا تحقق ٕ 

 ج   :   توطٌد العبل ات بٌن األفراد والمجتمعات  

 ٌفوز اإلنسان برضا هللا وحبه      -       

 ٌكون المحب موضع ثقة بٌن النا   -        

 ٌعٌش المحب سعٌدا  .   -       

 ألوان الجمال

 (إ ُِٔلزش َٟٝرخ.)ٕ( : أِٓٞد ٓئًي رـ)ا 

ٓ لزش حُٔظلخر٤ٖ ك٢ هللا ... ٝ ... اُن( : ا١٘خد ػٖ ٣َ١ن حُظل٤َٜ رؼي ح٩ؿٔخٍ  ك٢ )َٟٝرخً( ؛ ٤ُل٤ي حُظ٣ٞ٘ن )أك٠ِٜخ

 .ٝحُظ٤ًٞي 

)حٓظويحّ حْٓ حُظل٤٠َ ٣ٞك٢ رٔٔٞ ٝػِٞ ٍٝكؼش ٌٛٙ حُٔلزش ك٢ٜ هٔش أٗٞحع حُٔلزش .: )أك٠ِٜخ 

أ )أك٠ِٜخ( ٝحُوزَ )ٓلزش حُٔظلخر٤ٖ( ٣ل٤ي حُظ٤ًٞي )أك٠ِٜخ ٓلزش حُٔظلخر٤ٖ( : أِٓٞد هَٜ ػٖ ٣َ١ن طؼ٣َق حُٔزظي

 ٝحُظو٤ٜٚ .

 حُٔظلخر٤ٖ( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ؿ٘خّ حٗظوخه٢ ٗخهٚ ٣ؼط٢ ؿَٓخً ٤ٓٞٓو٤خً ٣طَد ح٧ًٕ .  -)ٓلزش 

 : َٟٚحُظؼظ٤ْ)ػِ ٝؿَ( :  أِٓٞد هز١َ ُلظخً اٗ٘خث٢ ٓؼ٠٘ ، ؿ . 

 : )ٚط٣َٜٞ ُِزَ رٜي٣ش أٝ ٢ٗء ٓخى١ ٣للع ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس :  ،  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش)ٓلزش حُزَ ٠٣ؼٚ حَُٔء ػ٘ي أه٤

 حُظـ٤ْٔ . 

.ػ٘ي أه٤ٚ( : حُظؼز٤َ رـ)أه٤ٚ( ٣ٞك٢ روٞس حَُحرطش ٝػٔوٜخ ر٤ٖ حُٔظلخر٤ٖ ، ًٝؤٜٗخ ٍحرطش حُيّ حُظ٢ طـٔغ ر٤ٖ ح٧هٞس( 

 : )ٚ٤ٖ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظـ٤ْٔ طٍٜٞ حَُٔ ر٢٘ء ٓخى١ ٣ـظٔغ ػ٤ِٚ حُٔظلخرَ  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ،)َُٔ ٣ـظٔؼخٕ ػ٤ِ 

 : )َٙطٍٜٞ حَُٔ ر٢٘ء ٓخى١ ٣ٔظَ ٣ٝـط٠ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظـ٤ْٔ ، ،  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش)َُٔ .. ٣ِِٜٓٔخ ٓظ

 ًِٝٔش )َٓ( ؿخءص ٌَٗس ُِؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ . 

 َٓ(-  . ًٕٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ؿ٘خّ ٗخهٚ ٣ؼط٢ ؿَٓخً ٤ٓٞٓو٤خً ٣طَد ح٧ : )َٙٓظ 

ا٫( ٣ل٤ي حُظ٤ًٞي  ح٫ٓظؼ٘خء٘ن حُظ٢ ٫ ػِش ُٜخ ا٫ ٓخ ًًَٗخ ٖٓ حطٜخٍ حُ٘لّٞ( : أِٓٞد هَٜ رخُ٘ل٢ )٫( ٝ)ٓلزش حُؼ(

 ٝحُظو٤ٜٚ .

 

 

 

 

 

 

 



  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 34  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 التعلٌق العام على النص.

 * حُؼَٜ ح٧ىر٢: حُؼَٜ ح٧ٗي٢ُٔ.

 : ما اللون األدبً للنص ؟ ٔ 

ٔخػ٤ش ٢ٛ حُلذ ٝحُؼ٬هش ر٤ٖ حُٔلذ ٝحُٔلزٞد ٝٓخ٤ٛش ؿـ : حُ٘ٚ ٓوخٍ ٖٓ ح٧ىد ح٫ؿظٔخػ٢ ؛ ٧ٗٚ ٣ظليع ػٖ ه٤٠ش حؿظ

 حُلذ .

 : ما سمات أسلوب الشاعر ؟ ٕ 

 ؿـ : ط٤ِٔ أِٓٞد حرٖ كِّ : 

 ُٜٓٞش ح٧ُلخظ ٝىهظٜخ . - ٔ

 ٟٝٞف حُٔؼخ٢ٗ ٝىهظٜخ . - ٕ

 ٟٝٞف حُِ٘ػش حُلِٔل٤ش . - ٖ

 ح٫ٓظٜ٘خى رخُوَإٓ ح٣ٌَُْ . - ٗ

 ٞد حُوز١َ ك٬ طٞؿي أٓخ٤ُذ اٗ٘خث٤ش .هِش حُٔلٔ٘خص ٝحٍُٜٞ ٝؿِذ ح٧ِٓ - ٘

 حُويٍس ػ٠ِ حُظ٣ٞ٘غ ك٢ ح٧ٓخ٤ُذ َٓحػخس ُٔٔظٟٞ حُٔظِو٢ . - ٙ

 : لَِم آثر ابن حزم األسلوب الخبري فً النص ؟  ٖ 

ؿـ : آػَ حرٖ كِّ ح٧ِٓٞد حُوز١َ ك٢ حُ٘ٚ ؛ ٧ٗٚ ٣ؼَٝ كوخثن ٝحهؼش ٫ ٓـخٍ ُِ٘ي ك٤ٜخ ، ُٝظو٣ََ حُٔؼ٠٘ ٝط٤ٟٞلٚ ، 

 ي٣غ ػٖ َٟٝد حُلذ حُظ٢ ٣ويٜٓخ حرٖ كِّ ٬٣ثٜٔخ ح٧ِٓٞد حُوز١َ حُوخثْ ػ٠ِ ح٩ه٘خع ٝٓٞم ح٧ىُش .ٝحُل

 : ما مبلمح شخصٌة الشاعر ؟ ٗ 

 ؿ١َء ك٢ ط٘خٍٝ ٌٛح حُٟٔٞٞع ح٫ؿظٔخػ٢ . -ػ٤ٔن حُلٌَ  -ؿـ : ٬ٓٓق ٗو٤ٜش حُ٘خػَ :  ٝحٓغ حُؼوخكش 

 حُظ٢ ٗ٘ؤ ك٤ٜخ حرٖ كِّ ح٧ٗي٢ُٔ ؟ : َٛ ٛ٘خى ػ٬هش ر٤ٖ ٠ٕٓٔٞ حُ٘ٚ ٝحُز٤جش ّ٘

 ؿـ : ٗؼْ ، كِطز٤ؼش ح٧ٗيُْ حُـ٤ِٔش حُٔخكَس ، َُِٝهخء ح١ٌُ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٚ ح٧ىرخء ٝحُٔلٌَٕٝ أًزَ ح٧ػَ ك٢ كي٣ؼْٜ ػٖ حُلذ .

 ( https://dardery.site/archives/3528ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 35  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 َٟٝد حُلذطـي٣ٍـزـخص ػ٠ِ ٗٚ 

 (ٔ)  
ىهض ٓؼخ٤ٗٚ ُـ٬ُظٜخ ػٖ إٔ طٞٛق ، ك٬ طيٍى كو٤وظٜخ ا٫ رخُٔؼخٗخس. ٤ُْٝ رٌَٔ٘ ك٢ حُي٣خٗش ٫ٝ  -أػِى هللا  -حُلذ  )

أًٛذ ا٤ُٚ أٗٚ حطٜخٍ ر٤ٖ أؿِحء حُ٘لّٞ رٔلظٍٞ ك٢ ح٣َُ٘ؼش ، ٝهي حهظِق حُ٘خّ ك٢ ٓخ٤ٛظٚ ٝهخُٞح ٝأ١خُٞح ، ٝح١ٌُ 

 (حُٔؤٞٓش ك٢ ٌٛٙ حُو٤ِوش ك٢ أَٛ ػَٜ٘ٛخ حَُك٤غ. 

 : طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش

  . َٓحىف ًِٔش"  ؿ٬ُظٜخ ":ٔ

 هلخثٜخ ׄ     ػظٔظٜخ   ׄ      ٛؼٞرظٜخ  ׄ       ًؼَطٜخ ׄ  

 . ٠ٓخى ًِٔش  " حَُك٤غ ":ٕ

 حُٔخ٢ٓ ׄ     ح٤ُٟٞغ ׄ      ٤ٖحُٔٔ ׄ    حُؼ٤ٖٔ  ׄ  

 . ؿٔغ ًِٔش " ح٣َُ٘ؼش ":ٖ

  ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ׄ     حُٔ٘خ٣ٍغ ׄ     ح٧َٗػش ׄ     حَُ٘حثغ   ׄ  

  ٖٓ أٓزخد ٛؼٞرش طؼ٣َق حُلذ :. ٗ

 طل٣َْ حُي٣ٖ ُِلذ  ׄ    .ؿ٬ٍ حُلذ ٝػظٔظٚ ׄ                    ًؼَس طؼ٣َلخطٚ ׄ             ؿٔٞٝ حُلذ ׄ  

 ٍس حُز٤خ٤ٗش ك٢ هُٞٚ:" حطٜخٍ ر٤ٖ أؿِحء حُ٘لّٞ حُٔؤٞٓش ":. ٗٞع حُٜٞ٘

 ََٓٓ ٓـخُ ׄ      ط٘ز٤ٚ ׄ                       حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ׄ   ل٤ش٣حٓظؼخٍس طَٜ ׄ  

 . ٗٞع حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:" ٤ُْٝ رٌَٔ٘ ك٢ حُي٣خٗش ٫ٝ رٔلظٍٞ ك٢ ح٣َُ٘ؼش ":ٙ

 شٓوخرِ ׄ    ٓـغ ׄ   كٖٔ طو٤ْٔ ׄ    ؿ٘خّ ׄ  

 ك٢ هُٞٚ :" ىهض ٓؼخ٤ٗٚ ُـ٬ُظٜخ ػٖ إٔ طٞٛق "ا٣ـخُ رلٌف: -. 8

 ؿٞحد ح١َُ٘ ׄ     حُٔزظيأ ׄ    حُٔلؼٍٞ ׄ                     حُلخػَ ׄ  

 . ػ٬هش هُٞٚ " ُـ٬ُظٜخ ػٖ إٔ طٞٛق "  رٔخ هزِٚ : 7

 طل٤َٜ ׄ      ط٤ٟٞق  ׄ   ٗظ٤ـش  ׄ    طؼ٤َِ   ׄ  

  ٝ " أ١خُٞح": " هخُٞح هُٞٚ "  ر٤ٖ  حُؼ٬هش . 9

  ح٧ٍٝ ٝحُؼخُغ ׄ   ٓـغ  ׄ   ٓوخرِش ׄ    ؿ٘خّ  ׄ  

 ػ٬هش هُٞٚ " ٫ٝ رٔلظٍٞ ك٢ ح٣َُ٘ؼش " رٔخ هزِٚ : -. ٓٔ

 طل٤َٜ رؼي اؿٔخٍ ׄ   طَحىف ׄ   ط٤ٟٞق ׄ   ٗظ٤ـش ׄ  

 ك٢ هُٞٚ " ك٬ طيٍى كو٤وظٜخ ا٫ رخُٔؼخٗخس " أِٓٞد هَٜ  ٤ِٓٝظٚ : -. ٔٔ

 حٓظويحّ اٗٔخ ׄ                     حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ ׄ         ح٫ٓظؼ٘خءحُ٘ل٢ ٝ ׄ          طؼ٣َق حُٔزظيأ ٝحُوزَ ׄ  

 :٤ِٓٝظٚ ا١٘خد "ىهض ٓؼخ٤ٗٚ ُـ٬ُظٜخ  -أػِى هللا  -حُلذ هُٞٚ : "  ك٢  -ٕٔ

 حُظَحىف ׄ    حُـِٔش ح٫ػظَح٤ٟش ׄ    حُوخٙ ػ٠ِ حُؼخّ ػطق ׄ    حُظٌَحٍ  ׄ  

 ٓخ ػيح:  ِٓٞر٤ش ٌُِخطذح٧ًَ ٓٔخ ٣ؤط٢ ٖٓ حُٔٔخص   -ٖٔ

 ُٜٓٞش ح٧ُلخظׄ              ط٘ٞع ح٧ِٓٞد ر٤ٖ حُوزَ ٝح٩ٗ٘خء ׄ  

 هِش حٍُٜٞ حُو٤خ٤ُشׄ              .       حُِ٘ػش حُلِٔل٤ش ׄ   

 ( tps://dardery.site/archives/3528htُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 36  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

(ٕ) 

كخُٔؼَ ا٠ُ ٓؼِٚ ٓخًٖ ، ُِٝٔـخٗٔش ػَٔ ٓلّٔٞ ٝطؤػ٤َ ٓ٘خٛي ، ٝحُظ٘خكَ ك٢ ح٧ٟيحى ٝحُٔٞحكوش ك٢ ح٧ٗيحى ، ٝهللا ػِ )

ٝؿَ ٣وٍٞ : " ٛٞ ح١ٌُ هِوٌْ ٖٓ ٗلْ ٝحكيس ٝهِن ٜٓ٘خ ُٝؿٜخ ٤ٌُٖٔ ا٤ُٜخ " ،   ُٝٞ ًخٕ ػِش حُلذ كٖٔ حٍُٜٞس 

 (حُـٔي٣ش ُٞؿذ أ٫ ٣ٔظلٖٔ ح٧ٗوٚ ٖٓ حٍُٜٞس . 

 طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :

  . َٓحىف ًِٔش"  ح٧ٗيحى ":ٔ

 ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ׄ     حُٔظ٘خُػ٤ٖ ׄ    حُ٘ظخثَ   ׄ     ح٧ٗزخٙ   ׄ  

 . ٠ٓخى ًِٔش  " حُٔـخٗٔش ":ٕ

   ْٛحُظوخ ׄ     حُظؼخى١ ׄ      حُظٜخٍع ׄ     حُظ٘خهٞ ׄ  

 . ٓلَى  ًِٔش" ح٧ٗيحى ":ٖ

 ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ׄ      حُ٘ـُي ׄ      حُ٘ـَي ׄ                  حُِ٘ي   ׄ  

 . ؿٔغ ًِٔش " ػِش ":ٗ

 ح٧ٍٝ ٝحُظخ٢ٗ ׄ       أػ٬ٍ ׄ    ػَِ ׄ               ػ٬ثَ  ׄ  

 . ٗٞع حٍُٜٞس حُز٤خ٤ٗش ك٢ هُٞٚ:" ُِٝٔـخٗٔش ػَٔ ٓلّٔٞ ":٘

 ََٓٓ ٓـخُ ׄ      ط٘ز٤ٚ ׄ                       حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ׄ   ل٤ش٣حٓظؼخٍس طَٜ ׄ  

 . ٗٞع حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:" ٝحُظ٘خكَ ك٢ ح٧ٟيحى ٝحُٔٞحكوش ك٢ ح٧ٗيحى ":ٙ

 ؿ٤ٔغ ٓخ ٓزن ׄ     ٓـغ ׄ    ٓوخرِش ׄ   ؿ٘خّ ׄ  

 ك٢ هُٞٚ :" ُٞؿذ أ٫ ٣ٔظلٖٔ ح٧ٗوٚ ٖٓ حٍُٜٞس "ا٣ـخُ رلٌف: -. 8

 ؿٞحد ح١َُ٘ ׄ     حُٔزظيأ ׄ    حُٔلؼٍٞ ׄ         حُلخػَ ׄ  

 ك٢ هُٞٚ :" ُِٝٔـخٗٔش ػَٔ ٓلّٔٞ ": أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ : -. 7

 حُٔلؼٍٞ ׄ     حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ ׄ    حُظَف ׄ    حُٔزظيأ ׄ  

 " ٤ٌُٖٔ ا٤ُٜخ "  رٔخ هزِٚ :  طؼخ٠ُ: . ػ٬هش ه9ُٚٞ

 طل٤َٜ ׄ      ط٤ٟٞق  ׄ     ٗظ٤ـش  ׄ    طؼ٤َِ   ׄ  

 " ٝهِن ٜٓ٘خ ُٝؿٜخ " أِٓٞد هَٜ  ٤ِٓٝظٚ : طؼخ٠ُ:  ك٢ هُٞٚ -. ٓٔ

 حٓظويحّ اٗٔخ ׄ                     حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ ׄ                           ح٫ٓظؼ٘خءحُ٘ل٢ ٝ ׄ         طؼ٣َق حُٔزظيأ ٝحُوزَ ׄ  

 خى:: "  ٛٞ ح١ٌُ هِوٌْ ٖٓ ٗلْ ٝحكيس " أكطؼخ٠ُ ط٤ٌَ٘ ًِٔش )ٗلْ( ك٢ هُٞٚ -. ٔٔ

 حُؼّٔٞ ׄ      حُظ٣َٜٞ ׄ     حُظلو٤َ ׄ    حُظؼظ٤ْ ׄ  

 :٤ِٓٝظٚ ا١٘خد "ٝهللا ػِ ٝؿَ ٣وٍٞ هُٞٚ : "  ك٢  -ٕٔ

 حُـِٔش ح٫ػظَح٤ٟش ׄ                         حُظ٤٣ٌَ ׄ    حُوخٙ ػ٠ِ حُؼخّ ػطق ׄ           حُظٌَحٍ  ׄ  

 ": : " هِوٌْ ٖٓ ٗلْ ٝحكيس هُٞٚ ك٢ حُِٕٞ حُز٤خ٢ٗ  ك٢   -ٖٔ

 ََٓٓ ٓـخُ ׄ          ً٘خ٣ش ׄ                            حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ׄ    ط٣َٜل٤ش   حٓظؼخٍس  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3528ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 37  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (ٖ) 

ٗـي ًؼ٤َح ٖٓٔ ٣ئػَ ح٧ى٠ٗ ٣ٝؼِْ ك٠َ ؿ٤َٙ ٫ٝ ٣ـي ٓل٤يحً ُوِزٚ ػ٘ٚ . ُٝٞ ًخٕ ُِٔٞحكوش ك٢ ح٧ه٬م ُٔخ أكذ  ٝٗلٖ)

حَُٔء ٖٓ ٫ ٣ٔخػيٙ ٫ٝ ٣ٞحكوٚ . كؼِٔ٘خ أٗٚ ٢ٗء ك٢ ًحص حُ٘لْ ٍٝرٔخ ًخٗض حُٔلزش ُٔزذ ٖٓ ح٧ٓزخد ، ٝطِي طل٠٘ 

 .(رل٘خء ٓززٜخ . كٖٔ ّٝىى ٧َٓ ٠ُّٝ ٓغ حٗو٠خثٚ 

 طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :

  . َٓحىف ًِٔش"  ٓل٤يح ":ٔ

 حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ׄ           ٗظ٤َح ׄ           ٓؼ٬٤ ׄ     ٓلَح ׄ  

 . ٠ٓخى ًِٔش  " طل٠٘ ":ٕ

 طٍِٝ ׄ      طل٤خ ׄ        طزو٠  ׄ    طظَ   ׄ  

 ًِٔش" ح٧ى٠ٗ ":  ٓئٗغ. ٖ

 حُيٟٗٞ ׄ      حُي٣ٞ٤ّٗش ׄ                         حُي٤ٗخ  ׄ                  حُيح٤ٗش ׄ  

 . ؿٔغ ًِٔش " ح٧ى٠ٗ ":ٗ

ٍٕ  ׄ    أىٕٗٞ   ׄ    ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ׄ            ى٤٤ٗخص ׄ     أىح

 . ٗٞع حٍُٜٞس حُز٤خ٤ٗش ك٢ هُٞٚ:" ٫ٝ ٣ـي ٓل٤يحً ُوِزٚ ػ٘ٚ ":٘

 ََٓٓ ٓـخُ ׄ      ط٘ز٤ٚ ׄ                            حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ׄ   ل٤ش٣حٓظؼخٍس طَٜ ׄ  

 . ٗٞع حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:" ٝطِي طل٠٘ رل٘خء ٓززٜخ ":ٙ

 ٓوخرِش ׄ      ٓـغ ׄ                                      حُىٝحؽ ׄ         ؿ٘خّ ׄ  

 . ػ٬هش هُٞٚ " ٠ُّٝ ٓغ حٗو٠خثٚ "  رٔخ هزِٚ : 8

 ل٤َٜط ׄ      ط٤ٟٞق  ׄ     ٗظ٤ـش  ׄ    طؼ٤َِ   ׄ  

  (:كٖٔ ّٝىى ٧َٓ ٠ُّٝ ٓغ حٗو٠خثٚٝ " ٠ُٝ" ك٢ هُٞٚ: ) " ٝىى ًِٔظ٢ "  ر٤ٖ  حُؼ٬هش . 7

 ١زخم  ׄ    ٓـغ  ׄ   ٓوخرِش ׄ    َٓحػخس ٗظ٤َ  ׄ  

 ػ٬هش هُٞٚ " ُٔخ أكذ حَُٔء ٖٓ ٫ ٣ٔخػيٙ " رٔخ هزِٚ : -. 9

 طل٤َٜ رؼي اؿٔخٍ ׄ          طؼ٤َِ ׄ       ط٤ٟٞق ׄ   ٗظ٤ـش ׄ  

 ٢ هُٞٚ :" ٝطِي طل٠٘ رل٘خء ٓززٜخ "ا٣ـخُ رلٌف:ك -. ٓٔ

 ؿٞحد ح١َُ٘ ׄ     حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ ׄ    حُٔلؼٍٞ ׄ              حُلخػَ ׄ  

 ( ك٢ هُٞٚ: "  كٖٔ ّٝىى ٧َٓ ٠ُّٝ ٓغ حٗو٠خثٚ " أكخى:أَٓط٤ٌَ٘ ًِٔش ) -. ٔٔ

 حُؼّٔٞ ׄ     حُظ٣َٜٞ ׄ    حُظلو٤َ ׄ    حُظؼظ٤ْ ׄ  

 : " ٝطِي طل٠٘ رل٘خء ٓززٜخ ": هُٞٚ حُِٕٞ حُز٤خ٢ٗ ك٢   -ٕٔ

 ََٓٓ ٓـخُ ׄ     ط٘ز٤ٚ ׄ                       حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ׄ        ط٣َٜل٤ش   حٓظؼخٍس  ׄ  

 : ٖٓ ٓٔخص ٗو٤ٜش حرٖ كِّ ًٔخ ٛٞ ٝحٟق ك٢ حُ٘ٚ  -ٖٔ

 ًَ ٓخ ٓزن ׄ             ؿ١َء ك٢ ط٘خٍٝ ٌٛح حُٟٔٞٞع ح٫ؿظٔخػ٢ ׄ            ػ٤ٔن حُلٌَ  ׄ      ٝحٓغ حُؼوخكش ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3528ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

https://dardery.site/archives/3528
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(ٗ) 

ش ٝح٫ٗظَحى ك٢ حُٔطخُذ ، . أك٠ِٜخ ٓلزش حُٔظلخر٤ٖ ك٢ هللا ػِ ٝؿَ ، ٝٓلزش حُوَحرش ، ٝٓلزش ح٧ُل )إ ُِٔلزش َٟٝرخً  

ٝٓلزش حُظٜخكذ ٝحُٔؼَكش ٝٓلزش حُزَ ٠٣ؼٚ حَُٔء ػ٘ي أه٤ٚ ، ٝٓلزش حُطٔغ ك٢ ؿخٙ حُٔلزٞد ، ٝٓلزش حُٔظلخر٤َٖ َُٔ 

 ٣ـظٔؼخٕ ػ٤ِٚ ٣ِِٜٓٔخ ٓظَٙ ، ٝٓلزش حُؼ٘ن حُظ٢ ٫ ػِش ُٜخ ا٫ ٓخ ًًَٗخ ٖٓ حطٜخٍ حُ٘لّٞ( .

 ٔظخكش :طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُ

  ": َٟٝد. َٓحىف ًِٔش"  ٔ

 كَٝد ׄ     أٓزخد ׄ     أٗٞحع ׄ            ١َم ׄ  

 ":ٓظَٙ. ٠ٓخى ًِٔش  " ٕ

 اُحُظٚ ׄ    ًحػظٚا ׄ      كٔخ٣ظٚ ׄ     اهلخثٚ ׄ  

 ": أك٠َ. ؿٔغ ًِٔش " ٖ

 ك٠َُ   ׄ     أكخَٟ ׄ     ك٤ِ٠خص ׄ    ك٠خثَ  ׄ  

  حُؼ٘ٞحٕ حُٔ٘خٓذ ُِلوَس:. ٗ

 أٗٞحع حُٔلزش ׄ         .ح٧ُلش ٓزذ حُٔلزش ׄ                       ػِش حُؼ٘ن ׄ                      هللا ك٠َ حُلذ ك٢ ׄ  

 . ٗٞع حٍُٜٞس حُز٤خ٤ٗش ك٢ هُٞٚ:" ٝٓلزش حُزَ ٠٣ؼٚ حَُٔء ػ٘ي أه٤ٚ ":٘

 ََٓٓ خُٓـ ׄ            ط٘ز٤ٚ ׄ                       حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ׄ          ل٤ش٣حٓظؼخٍس طَٜ ׄ  

 . ٗٞع حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:" َُٔ ٣ـظٔؼخٕ ػ٤ِٚ ٣ِِٜٓٔخ ٓظَٙ ":ٙ

 ٓوخرِش ׄ                             ٓـغ ׄ                                حُىٝحؽ ׄ               ؿ٘خّ ׄ  

 ك٢ هُٞٚ :" إ ُِٔلزش َٟٝرخً ": أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ : -. 8

 حُٔلؼٍٞ ׄ   حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ ׄ         حُظَف ׄ    حُٔزظيأ ׄ  

 . ػ٬هش هُٞٚ " أك٠ِٜخ ٓلزش حُٔظلخر٤ٖ ك٢ هللا "  رٔخ هزِٚ : 7

 طل٤َٜ ׄ      ط٤ٟٞق  ׄ       ٗظ٤ـش  ׄ    طؼ٤َِ   ׄ  

 ك٢ هُٞٚ " ٫ ػِش ُٜخ ا٫ ٓخ ًًَٗخ " أِٓٞد هَٜ  ٤ِٓٝظٚ : -. 9

 حٓظويحّ اٗٔخ ׄ                     حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ ׄ                    ح٫ٓظؼ٘خءحُ٘ل٢ ٝ ׄ          طؼ٣َق حُٔزظيأ ٝحُوزَ ׄ  

 ( ك٢ هُٞٚ: "  ٝٓلزش حُزَ ٠٣ؼٚ حَُٔء ػ٘ي أه٤ٚ " أكخى:حَُٔءًِٔش ) طؼ٣َق -. ٓٔ

 حُؼّٔٞ ׄ             حُظ٣َٜٞ ׄ           حُظلو٤َ ׄ    حُظؼظ٤ْ ׄ  

 :٤ِٓٝظٚ ا١٘خد "ؿَ أك٠ِٜخ ٓلزش حُٔظلخر٤ٖ ك٢ هللا ػِ ٝهُٞٚ : "  ك٢  -ٔٔ

 حُظَحىف ׄ    حُـِٔش ح٫ػظَح٤ٟش ׄ   حُوخٙ ػ٠ِ حُؼخّ ػطق ׄ     حُظٌَحٍ  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3528ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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(ٔ) 

 ٣وٍٞ حرٖ كِّ:

 حُٔلزٞد، رظ٘وَُّ ٣ظ٘وََّ ٣طَف، ٫ حُ٘خظَ كظَٟ ؛حُ٘ظَ اىٓخٕ كؤُٜٝخ ح٢ًٌُ؛ ا٤ُٜخ ٣ٜٝظي١ ،حُلَطٖ ٣ولٞٛخ ػ٬ٓخص ُُِٝلذ

 ُٝٞ ٓلزٞرٚ ٟٓٞ ػ٠ِ ٣ُوزَ ٣ٌخى كٔخ رخُلي٣غ، ح٩هزخٍ ٜٝٓ٘خ ،حُْ٘ٔ ٓغ ًخُلَرخء ٓخٍ ك٤غ ٤ٔ٣َٝ رخِٗٝحثٚ، ١ِٝ٘٣ٝ

وٚ ُٖٔ ٤ُٔظز٤ٖ حُظٌِق ٝإ ًُي، ؿ٤َ طؼٔي ُٓ ُٖ  ًٝؤٗٚ رٚ ٣ؤط٢ ٓخ ًَ ٝحٓظـَحدُ  كيَّع، اًح ُلي٣ؼٚ ٝح٩ٜٗخص ك٤ٚ، ٣َ  ػ٤

 ٖٓ ٝؿٚ ٝأ١َّ  ِٓي ٤ًق ٝحطزخُػٚ ،ؿخٍ ٝإ ُٚ ٝحُٜ٘خىس ،ظِْ ٝإ ٝٓٞحكوظُٚ ًٌد، ٝإ ٝطٜي٣وٚ حُؼخىحص، َٝهَم حُٔلخٍ،

 .ط٘خٍٝ حُوٍٞ ٝؿٞٙ

َِ  ح٩َٓحعُ  ٜٝٓ٘خ ي ك٤ٚ، ٣ٌٕٞ ح١ٌُ حٌُٔخٕ ٗلٞ رخ٤ُٔ ُّٔ  ػ٘ٚ، ُِِٝحٍ حُٔٞؿزش ح٧ٗـخٍ ٝح١َِّحف ٓ٘ٚ، ٝحُيٗٞ روَُرٚ ُِوؼٞى ٝحُظؼ

ْٜض ٜٝٓ٘خ ػ٘ٚ، حُو٤خّ ػ٘ي ح٢ُ٘ء ك٢ ٝحُظزخ١ئ ،ٓلخٍهظٚ ا٠ُ ىحعٍ  ؿ٤َِ َهْطذ رٌَِ ٝح٫ٓظٜخٗشُ   ػ٠ِ طزيٝ ٍٝٝػشٌ  ٣وغ رَ

 ٓٔخع ػ٘ي أٝ ٓلزٞرٚ، ٣ُ٘زٚ ٖٓ ٍإ٣ش ػ٘ي حُٔلذ ػ٠ِ ٣زيٝ حٟطَحد ٜ٘خٝٓ.رـظشً  ١ِٝٞػٚ كـؤسً  ٣ُلذ ٖٓ ٍإ٣ش ػ٘ي حُٔلذ

ؾ حُلذ ٗخٍ حٓظؼخٍ هزَ طٌٕٞ حُؼ٬ٓخص ٌٝٛٙ كـؤس، حٓٔٚ  ٝأهٌ طٌٖٔ اًح كؤٓخ. ُٜزٚ ٝحٓظطخٍس ٗؼِٚ، ٝطٞهُّي ك٣َوٚ، ٝطؤؿُّ

ٌٍ  ٓؤهٌٙ، ح، حُلي٣غ طَٟ كل٤٘ج ًٍ َح ح حُٔلزٞد ػٖ ا٫ َك٠َ ٓخ ًَ ػٖ ٝح٩ػَحٝ ِٓ ًٍ   .ؿٜخ

 ٫ٝ ُٜخ، حٍط٤خكٚ ٢ُ٘ء ٣َطخف ٫ٝ أهزخٍٙ، ك٢ ح٬ٌُّ ٣ٝٔظٌِ ٣ُلذ، ٖٓ حْٓ ٓٔخع ٣ٔظيػ٢ حُٔلذ طـي أٗي أػ٬ٓٚ ٖٝٓ

ف ًُي ػٖ ٣ٜٜ٘٘ٚ ُّٞ  ىٕٝ حُـْٔ ُٝٗلٍٞ رخ٫ٗلَحى، ٝح٧ْٗ حُٞكيس ُكذُّ  ػ٬ٓخطٚ ،ٖٝٓ حُلخَٟ ٣ٝلْٜ حُٔخٓغ ٣َلطٖ إٔ طو

ٌِد ٫ ى٤َُ. ٝح٢ُ٘ٔ ٝحُلًَش ِذحُظو ٖٓ ٓخٗغ ٝؿغ ٫ٝ ك٤ٚ، ٣ٌٕٞ كي   ُٓوزَ ٣ٌ ًخٓ٘ش،  حُ٘لْ ك٢ ًِٔش ػٖ ٣وٕٞ ٫ ٝ

 َُ ُٔلز٤ٖ، أػَحٝ ٖٓ ٝحُٜٔ ػخس أْٜٗ ٝكٌٞح ٝٛلٚ، ك٢ حُ٘ؼَحء أًؼَ ٝهي حُ  . ح٤َُِ ١ٍٞ ٝٝحٛلُٞ حٌُٞحًذ، ٍُ

 طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :

  :ك٢ حُٔوطغ ح٧ٍٝ " ٣ولٞٛخ. َٓحىف ًِٔش"  ٔ

 ٣وظٜٜخ ׄ     ٣ٔلٞٛخׄ     ٣ظزؼٜخׄ    ٠٣َرٜخ ׄ  

 :ك٢ حُٔوطغ حُؼخ٢ٗ "حُيٗٞ. ٠ٓخى ًِٔش  " ٕ

 حَُٜٝد ׄ    حُـِّٞ ׄ     حُزؼي ׄ    حُوَد ׄ  

ػخس. ٓلَى  ًِٔش" ٖ  :ك٢ حُٔوطغ حُؼخُغ " ٍُ

 ٍحعٍ  ׄ     ٍٝػش ׄ     ٍػخ٣ش ׄ                  ٍػ٤ش ׄ  

 :ٍٝك٢ حُٔوطغ ح٧ " حُلطٖ. ؿٔغ ًِٔش " ٗ

 ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ   ׄ       كَطَخٗش ׄ    كُطُٖׄ     كُْطٖ  ׄ  

  ٓخ ػيح  -حُٔوطغ ح٧ًٍٝٔخ ٣لْٜ ٖٓ  -ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ٛلخص حُٔلذ طـخٙ ٖٓ ٣لذ. ٘

 ح٩ػَحٝ ػٖ ٬ًٓٚ ׄ   .ؿخٍ ٝإ ُٚ ٝحُٜ٘خىس ׄ             ظِْ ٝإ ٓٞحكوظُٚ ׄ             ًٌد ٝإ طٜي٣وٚ ׄ  

 :حُؼخ٢ٗ" ك٢ حُٔوطغ  ؿ٤َِ َهْطذ رٌَِ ٝح٫ٓظٜخٗشُ خ٤ٗش ك٢ هُٞٚ:" . ٗٞع حٍُٜٞس حُز٤ٙ

 ٓـخُ ََٓٓ ׄ     ط٘ز٤ٚ ׄ     حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ׄ   ط٣َٜل٤ش   حٓظؼخٍس  ׄ  
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 " ك٢ حُٔوطغ ح٧ٍٝ: ظِْ ٝإ ٝٓٞحكوظُٚ ًٌد، ٝإ ٝطٜي٣وٚ. ٗٞع حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:" 8

 ٓوخرِش ׄ     ٓـغ ׄ                                    حُىٝحؽ ׄ               ؿ٘خّ ׄ  

 "ا٣ـخُ رلٌف: ؿخٍ ٝإ ُٚ ٝحُٜ٘خىسك٢ هُٞٚ ك٢ حُٔوطغ ح٧ٍٝ:"  -. 7

 ؿٞحد ح١َُ٘ ׄ    حُٔزظيأ ׄ    حُٔلؼٍٞ ׄ                      حُلخػَ ׄ  

 ": أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ : حُلَطٖ ٣ولٞٛخ ػ٬ٓخص ُُِٝلذ:" ك٢ حُٔوطغ ح٧ٍٝك٢ هُٞٚ  -. 9

 حُٔلؼٍٞ ׄ     حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ ׄ    حُوزَ ׄ    حُٔزظيأ ׄ  

 "  رٔخ هزِٚ :  حُ٘ظَ اىٓخٕ كؤُٜٝخ. ػ٬هش هُٞٚ ك٢ حُٔوطغ ح٧ٍٝ " ٓٔ

 طل٤َٜ ׄ      ط٤ٟٞق  ׄ   ٗظ٤ـش  ׄ    طؼ٤َِ   ׄ  

ح ًِٔظ٢ "  ر٤ٖ  حُؼ٬هش . ٔٔ ًٍ َح ح، حُلي٣غ ٝ " ؿٜخٍح" ك٢ هُٞٚ: )طَٟ " ِٓ ًٍ َح ح حُٔلزٞد ػٖ ا٫ َك٠َ ٓخ ًَ ػٖ ٝح٩ػَحٝ ِٓ ًٍ ( ك٢  ؿٜخ

  حُٔوطغ حُؼخ٢ٗ:

 ١زخم  ׄ    ٓـغ  ׄ   ٓوخرِش ׄ    ؿ٘خّ  ׄ  

ٌٍ "  ك٢ حُٔوطغ حُؼخ٢ٗػ٬هش هُٞٚ  -. ٕٔ ح حُلي٣غ طَٟ كل٤٘ج ًٍ َح  " رٔخ هزِٚ : ِٓ

 طل٤َٜ رؼي اؿٔخٍ ׄ     ٓزذ ׄ             ط٤ٟٞق ׄ           ٗظ٤ـش ׄ  

ف ًُي ػٖ ٣ٜٜ٘٘ٚ ٫ٝ"  غ:ك٢ حُٔوطغ حُؼخُ ك٢ هُٞٚ -. ٖٔ ُّٞ  " أِٓٞد هَٜ  ٤ِٓٝظٚ : طو

 حٓظويحّ اٗٔخ ׄ                     حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ ׄ          ح٫ٓظؼ٘خءحُ٘ل٢ ٝ ׄ         طؼ٣َق حُٔزظيأ ٝحُوزَ ׄ  

 " أكخى: خٍهظٚٓل ا٠ُ ىحعٍ  ؿ٤َِ َهْطذ رٌَِ ٝح٫ٓظٜخٗشُ : "  ك٢ حُٔوطغ حُؼخ٢ٗ ( ك٢ هَُٞٚهْطذط٤ٌَ٘ ًِٔش ) -. ٗٔ

 حُؼّٔٞ ׄ      حُظ٣َٜٞ ׄ    حُظلو٤َ ׄ    حُظؼظ٤ْ ׄ  

ؾ ك٢  -٘ٔ  :٤ِٓٝظٚ ا١٘خد ُٜزٚ" ٝحٓظطخٍس ٗؼِٚ، ٝطٞهُّي ك٣َوٚ، هُٞٚ ك٢ حُٔوطغ حُؼخ٢ٗ: " طؤؿُّ

 حُظَحىفׄ      حُظ٤٣ٌَׄ             حُوخٙ ػ٠ِ حُؼخّ ػطقׄ    حُظٌَحٍ ׄ  

 ": حُْ٘ٔ ٓغ ًخُلَرخء ٓخٍ: " ح٧ٍٝ ك٢ حُٔوطغ هُٞٚ ك٢ ٗٞع حُظ٘ز٤ٚ ك٢   -ٙٔ

 طٔؼ٢ِ٤ׄ                                            ٢ٟ٘ٔׄ                    ٓـَٔׄ            ر٤ِؾׄ   

 ٓخ ػيح:  ح٧ِٓٞر٤ش ٌُِخطذًَ ٓٔخ ٣ؤط٢ ٖٓ حُٔٔخص   -8ٔ

 ُٜٓٞش ح٧ُلخظ ׄ           ط٘ٞع ح٧ِٓٞد ر٤ٖ حُوزَ ٝح٩ٗ٘خء ׄ  

 حٓظويحّ حُظٍٜٞ ُظو٣َذ حُٔؼ٠٘ ׄ          .       لٔ٘خص حُزي٣ؼ٤شٔحُ حٓظويحّ ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3569ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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(ٕ) 

 ٌقول ابن حزم  فً كتابه " طوق الحمامة":

 ونارُ  ،الد ٌق السرَ  وٌؤبى ،الصبر ب ظهار والتصَنع ،ُسئل ـن المحب وجحود باللسان، الكتمانُ  الُحب صفاتِ  بعض ومن

ا ـال ،الضلوع فً المتؤججة الكلؾ ا والعٌن، الحركات فً ظهور   أول فً الت موٌه ٌُمكن و د. الفحم فً النار كدبٌب ودبٌب 

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

 فبحسب التصحٌح، وجه هذا وما. وٌتفاد  منها فٌفر ،البطالة أهل صفات من بزعمه ألنها ؛النا  عند السمة بهذ  نفسه

 .القٌامة ٌوم علٌها حاسبوٌُ  باختٌار  ٌؤتٌها التً وجل عز   هللا محارم عن ٌعؾ   أن الُمسلم المرء

  ُمقلبها، بٌد القلوب ـذ ؛عنه ٌُنهى وال به ٌُإمر ال فَطبع الحب وتمَكن الُحسن استحسان وأما

 . الطبع وكرم الوفاء دالئل لمن هذا وـن محبوبه، على المحب ـبقاء الكتمان سبب كان وربما. 

ًَ  الكتمان سببُ  كان وربما  .المحبوب  در لجبللة ر ،س ـظهار من نفسه على المحب تو  

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

ا، انحراف ا ٌ ة، نف  ذا وٌكون وصّد   .علٌه ذلك هوانَ  ٌُحب وَمن ٌرٌهم أو ،عدو به ٌَشمت لئبل ٌجد بما فٌستتر أب

 ٢ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٣ِ

  :ك٢ حُٔطَ ح٧ٍٝ " ؿلٞىَٓحىف ًِٔش"   .ٔ

  ׄ  َّ  أٌَٗ ׄ          ػ٠ٜׄ         ًلَׄ    أه

 :ك٢ حُٔطَ حُظخٓغ " ؿ٬ُش٠ٓخى ًِٔش  "  .ٕ

 كوخٍس ׄ             هٞس ׄ     ٟؼق ׄ    ػظٔش ׄ  

 :ك٢ حُٔطَ حُؼخٖٓ " ى٫ثَٓلَى  ًِٔش"  .ٖ

 ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ׄ                      طيَُ ׄ                ى٤َُ ׄ                 ى٫ٍ ׄ  

 :ك٢ حُٔطَ حُؼخ٢ٗ " ىه٤نؿٔغ ًِٔش "  .ٗ

 ؿ٤ٔغ ٓخ ٓزن   ׄ       ىهخثنُ  ׄ    أىهَّش ׄ    أِىهَّخء  ׄ  

 ٖٓ أٓزخد ًظٔخٕ حُلذ ًٔخ ؿخء ك٢ حُلوَس:. ٘

  ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ׄ   .ٞدحهظزخٍ كذ حُٔلز ׄ     ك٤خء حُٔلذ ׄ   حُوٞف ػ٠ِ حُٔلزٞد ׄ  

 :ك٢ حُٔطَ ح٧ٍٝ " حُٜزَ ربظٜخٍٗٞع حٍُٜٞس حُز٤خ٤ٗش ك٢ هُٞٚ:"  .ٙ

 ََٓٓ ٓـخُ ׄ     ط٘ز٤ٚ ׄ   حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ׄ    ل٤ش٣حٓظؼخٍس طَٜ ׄ  

َْ ٗٞع حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:"  .8 ِٔ  :ك٢ حُٔطَ حَُحرغ " حُ٘خّ ػ٘ي حُٔٔش رٌٜٙ ٗلٔٚ ٣َ

 َٓحػخس ٗظ٤َ ׄ            ٓـغ ׄ            ١زخم ׄ            ؿ٘خّ ׄ  

 "ا٣ـخُ رلٌف: ُٓجَ إ حُٔلذ ٝؿلٞى:"  ك٢ حُٔطَ ح٧ٍٝ ك٢ هُٞٚ - .7

 حُوزَ ׄ     حُٔزظيأ ׄ    حُٔلؼٍٞ ׄ                     حُلخػَ ׄ  
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 :ك٢ حُٔطَ حُؼخ٢ٗ " حُللْ ك٢ حُ٘خٍ ًير٤ذ ٝىر٤زًخ: "  هُٞٚ ك٢ ٗٞع حُظ٘ز٤ٚ ك٢   -9

 طٔؼ٢ِ٤ ׄ      ٢ٟ٘ٔ ׄ    ٓـَٔ ׄ     ر٤ِؾ  ׄ  

 :ك٢ حُٔطَ حُؼخ٢ٗ " ح٠ُِٞع  ك٢ك٢ هُٞٚ:"  حُِٕٞ حُز٤خ٢ٗ .ٓٔ

 ََٓٓ ٓـخُ ׄ                 ط٘ز٤ٚ ׄ                       حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ׄ          ل٤ش٣حٓظؼخٍس طَٜ ׄ  

ُٕ  حُُلذ ٛلخصِ  رؼٞ ٖٝٓك٢ هُٞٚ :"  - .ٔٔ  أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ : ٍٝك٢ حُٔطَ ح٧ " رخُِٔخٕ حٌُظٔخ

 حُٔلؼٍٞ ׄ     حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ ׄ                    حُظَف ׄ    حُٔزظيأ ׄ  

 رٔخ هزِٚ :   ك٢ حُٔطَ حَُحرغ " حُزطخُش أَٛ ٛلخص ٖٓ رِػٔٚ ٧ٜٗخػ٬هش هُٞٚ "   .ٕٔ

 طل٤َٜ ׄ      ط٤ٟٞق  ׄ   ٗظ٤ـش  ׄ    طؼ٤َِ   ׄ  

  ك٢ حُٔطَ حُٔخرغ"  ػ٘ٚ ٠ُٜ٘٣ ٫ٝ ٚر ٣ُئَٓ ٫حُٔلٖٔ حُزي٣غ ك٢ هُٞٚ "   .ٖٔ

  ؿ٘خّ ׄ                ٓوخرِش ׄ   كٖٔ طو٤ْٔ ׄ   حُظلخص   ׄ  

 " رٔخ هزِٚ : ػيٝ رٚ ٣َ٘ٔض ُج٬"  ك٢ حُٔطَ حُلخى١ ػَ٘: ػ٬هش هُٞٚ - .ٗٔ

 طل٤َٜ رؼي اؿٔخٍ ׄ         طؼ٤َِ ׄ       ط٤ٟٞق ׄ         ٗظ٤ـش ׄ  

 أكخى: ك٢ حُٔطَ حُلخى١ ػَ٘ " ػيٝ رٚ ٣َ٘ٔض ُج٬"   ( ك٢ هُٞٚ:ػيٝط٤ٌَ٘ ًِٔش ) - .٘ٔ

 حُؼّٔٞ ׄ               حُظو٤َِ ׄ    حُظلو٤َ ׄ     حُظؼظ٤ْ ׄ  

ُِْٔٔ حَُٔء هُٞٚ ك٢ حُٔطَ حُوخْٓ " كزلٔذ ك٢  -ٙٔ َِّ  هللا ٓلخٍّ ػٖ ٣ؼقَّ  إٔ حُ  :٤ِٓٝظٚ ا١٘خد ٝؿَ " ػ

 حُظَحىف ׄ    حُـِٔش ح٫ػظَح٤ٟش ׄ   حُوخٙ ػ٠ِ حُؼخّ ػطق ׄ               حُظٌَحٍ  ׄ  

 " أِٓٞد هَٜ  ٤ِٓٝظٚ : ػيٝ رٚ ٣َ٘ٔض ُج٬"  ك٢ حُٔطَ حُلخى١ ػَ٘: ك٢ هُٞٚ - .8ٔ

 حٓظويحّ اٗٔخ ׄ          حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ ׄ          ح٫ٓظؼ٘خءحُ٘ل٢ ٝ ׄ          طؼ٣َق حُٔزظيأ ٝحُوزَ ׄ  

 ( ٠ِhttps://dardery.site/archives/3574 حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ) 

(ٖ) 

 :مراسلته على ٌشكر  النون ذي ابن المجدٌن ذي المؤمون، ـلى -الطوائؾ ملوك من -طاهر بن محمد الرحمن عبد كتب

 " َٕ زَخدُ  َػخىَ  - هللاُ  أ٣َََّيىَ  - ح٥ َّ٘ ََ  حُ ِٙ، َه٤ْ َؼخِى َٓ  َّٞ حْر٤َ َؿخءُ  َٝ ََّ ِٙ، رَْؼيَ  حُ حِى َٞ ىَ  َٓ ََ طَ خُٕ َٝ َٓ َِّ ََ  حُ ِٚ، ك٠َْ ِٚ  َػَ٘خِٗ َُ  كََِِِّ ٌْ ُّ٘ ىَّىْ  حُ ََ ُٔ  حُ

،ِٚ خِٗ َٔ حكَخ٢ِٗ رِبِْك َٝ ، ًِظَخدٌ  - هللاُ  أ٣َََّيىَ  - َٝ ٌْ ٣َِ خ ًَ َٔ ًَ  َُ ََ َ١  ٍُ ََ  حُزَْي َٜ ْٝ  ،حَُّ٘ خ أَ َٔ ًَ  ََ ـ٤َْغُ  رََِّ ََ  حُ َٛ َِّ ه٢َِ٘ ،حُ َّٞ َ١ مُ  َٝ ْٞ ِش، ١َ َٓ خ َٔ ٢ِ٘ حَُل َٔ ُْزَ أَ َٝ 

 ََّ ِش، ِظ َٓ خ َٔ ـَ أَْػزَضَ  حُ مَ  ٢ُِ َٝ ْٞ ِْ  كَ ـْ َُِِشً  حَُّ٘ ْ٘ ح٢ِٗ ،َٓ ٍَ أَ َُِِْش، َػ٢ِ٘ َٗخث٤َِشً  حُُوطُٞدَ  َٝ ْؼظَ ُٓ ْؼظُُٚ  َٝ َٟ َٞ ٢ َػ٠َِ كَ ِٓ ْأ ضُ  ،اِْؿ٫٬ً  ٍَ ْٔ َُؼَ َٝ  ََّ ًُ 

 ِٙ ٍِ حْكظِلَخ٫ ، حْكظِلَخءً  ُٓطُٞ  ٓخ ا٠ُ ٝحٗخٍ حُيحٍ، ريٗٞ ٝرَ٘- هللا حػِٙ- ٤ٜٗٝلظي ػزيى حُلٖٔ أرٞ حٌُخطذ ح٣َُُٞ ٝٗخ٤ُ٘ٝٚ َٝ

 ٣٘خً  ى ا٫ ٝىى أٍٟ ٫ٝ ح٤ُ٘ؼش، ُي أػي٢ٗ ٓخ أ٢ٗ هللا ٣ٝؼِْ ح٧َٓ، رـخ٣ش حُٔـَٔ ًُي ػٖ ٝحهز٢َٗ حُٜ٘خٍ، ا٠ُ ٣٘خٍ ًٔخ ُي٣ي

 طؼوي ٫ٝ ُي٣ٚ، ا٫ ٓظٔٔخً  حُل٠َ ح٣٧خّ طٞؿي ٫ ١َٝكٚ،ح١ٌُ أٓ٘ٚ رَى ا٠ُ ٝحٌُٕٔٔٞ َٝٗكٚ، رٞكخثٚ حُٔٞػٞم كبٗي ٣َٗٝؼش،

 ."...طؼخ٠ُ هللا ٗخء إ ٝحهظ٤خٍى، ٌِٓي ك٢ حُ٘خظْ ٝٓويحٍى، رلوي حُؼخُْ أُحٍ ُٖٝ ػ٤ِٚ، ا٫ ح٧ٛلخم ح٧كَحٍ

 طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :

 ؟« اؿ٫٬ً  »ٔش ؟ ٝٓخ ٠ٓخى ًِ« ح٧ٛلخم »ٓخ ٓؼ٠٘ ًِٔش  -ٔ

 .طؼظ٤ٔخ، ح٧ٍٓٞ ׄ   .طؼظ٤ٔخ، ح٥ٓخٍ  ׄ   .طلو٤َح، ح٩ؿٔخع  ׄ   .طو٬٤ِ، ح٧ٛلخد ׄ  

https://dardery.site/archives/3574
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 ؟ ٝٓخ ؿَٟٚ؟« هللا أ٣يى »ٓخ ٗٞع ح٧ِٓٞد ك٢ هُٞٚ:  -ٕ

 اٗ٘خث٢ ؿ٤َ ١ِز٢، حُٔيف ٝحُظؼظ٤ْ. ׄ   .حُ٘ل٢ ٝح٩ٌٗخٍاٗ٘خث٢ ١ِز٢،  ׄ  

 .هز١َ ُلظخ اٗ٘خث٢ ٓؼ٠٘ ، حُيػخء ׄ   هز١َ اٌٗخ١ٍ، طو٣ََ حُٔؼ٠٘ ٝط٤ًٞيٙ. ׄ  

 ؟ ٝٓخ َٓ ؿٔخُٚ؟« ٓٞحىٙ رؼي حَُؿخء ٝأر٤ٞ »ٓخ حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:  -ٖ

 ، اكيحع ؿَّ ٤ٓٞٓو٢  ؿ٤َٔ.حُىٝحؽ ׄ   ، ارَحُ حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ٞظٚ ٝط٤ٟٞلٚ.١زخم ׄ  

 .اػخٍس حٌُٖٛ ٝؿٌد ح٫ٗظزخٙ، ط٣ٍٞش ׄ   ؿ٘خّ، اكيحع ؿَّ ٤ٓٞٓو٢  ؿ٤َٔ. ׄ  

 ٣ؼي ٖٓ ٓٔخص أِٓٞرٜخ؟ ٫ حُٔخروش، أ١  ٓٔخ ٣ؤط٢ َُِٓخُشٟٞء كٜٔي  ك٢ -ٗ

 ًؼَس حُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤شׄ   ؿٔٞٝ حُٔؼ٠٘ׄ   .هَٜ حُـَٔ ٝحُلوَحص ׄ   ُٜٓٞش ح٧ُلخظ ׄ  

خ »ٓخ ػ٬هش هُٞٚ:  -٘ َٔ ًَ  َُ ََ َ١  ٍُ ََ  حُزَْي َٜ  رٔخ هزِٚ؟«  حَُّ٘

 طؼ٤َِ. ׄ   طل٤َٜ. ׄ   ط٤ٟٞق. ׄ   ٗظ٤ـش. ׄ  

 ؟ ٝٓخ َٓ ؿٔخُٚ؟« ٣َٗٝؼش ٣٘خً  ى ا٫ ٝىى أٍٟ ٫ٝ »حُز٤خ٢ٗ ك٢ هُٞٚ:  ٓخ حُِٕٞ -ٙ

 رخٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش، حُظ٘و٤ٚ. ׄ     .حُظـ٤ٔيحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش،  ׄ  

 ط٘ز٤ٚ، حُظ٤ٟٞق. ׄ                 ط٘ز٤ٚ، حُظـ٤ْٔ. ׄ  

َُِِشً ط٤ٌَ٘ ًِٔش ) -8 ْ٘ أَْػزَضَ ( ك٢ هُٞٚ: "  َٓ مَ  ٢ُِ َٝ ْٞ ِْ  كَ ـْ َُِِشً  حَُّ٘ ْ٘  " أكخى: َٓ

 العموم ׄ      التقلٌل ׄ     التحقٌر ׄ     التعظٌم ׄ  

 طٞٛق حَُٓخُش حُٔخروش ًٔخ ٣ظ٠ق ٖٓ ٓٔخطٜخ رؤٜٗخ:   -7

ٌ ة الرسائلׄ   سم ٌ ة الرسائلׄ   .الر  ٌ ة الرسائلׄ   .الدٌوان  .اإلخوانٌة الرسائلׄ        .الوصف

 ٝحُـَٝ ٓ٘ٚ: "  َٝٗكٚ رٞكخثٚ حُٔٞػٞم ٗٞع ح٧ِٓٞد ك٢ هُٞٚ:" كبٗي  -9

     ـنشائً طلبً للتمنًׄ         خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا ـنشائً معنىׄ        ـنشائً ؼٌر طلبً للترجًׄ  

 ٝٓخ َٓ ؿٔخُٚ؟ ؟ ػ٤ِٚ( ا٫ ح٧ٛلخم ح٧كَحٍ طؼوي ٫ٝ ُي٣ٚ، ا٫ ٓظٔٔخً  حُل٠َ ح٣٧خّ طٞؿي )٫ ك٢ هُٞٚ : حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ٓخ-   -ٓٔ

 ٓـغ، اكيحع ؿَّ ٤ٓٞٓو٢  ؿ٤َٔ. ׄ                                      َحُ حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ٞظٚ ٝط٤ٟٞلٚ.ٓوخرِش، ار ׄ   

 .ؿ٤َٔ ٤ٓٞٓو٢   ؿَّ اكيحع، كٖٔ طو٤ْٔ ׄ       ؿ٘خّ، اكيحع ؿَّ ٤ٓٞٓو٢  ؿ٤َٔ. ׄ  

 أ١ ح٧ٓخ٤ُذ حُظخ٤ُش أِٓٞد هَٜ:  - ٔٔ

  ׄ ٢ِ٘ َٔ ُْزَ ََّ  أَ شِ  ِظ َٓ خ َٔ ـَ مَ  ٢ُِ زَضَ أَػْ ׄ        . حُ ْٞ ِْ  كَ ـْ َُِِشً  حَُّ٘ ْ٘ َٓ 

ح٢ِٗ ׄ   ٍَ  حُٜ٘خٍ ا٠ُ ٣٘خٍ ًٔخ ُي٣ي ٓخ ا٠ُ حٗخٍׄ        َػ٢ِ٘ َٗخث٤َِشً  حُُوطُٞدَ  أَ

 " أِٓٞد هَٜ  ٤ِٓٝظٚ : ػ٤ِٚ ا٫ ح٧ٛلخم ح٧كَحٍ طؼوي ٫ٝك٢ هُٞٚ "  - ٕٔ

 استخدام ـنما ׄ   دٌم والتؤخٌر             التق ׄ          االستثناءالنفً و ׄ    تعرٌؾ المبتدأ والخبر        ׄ  

َّٞ  ك٢ -ٖٔ حْر٤َ َٝ َؿخءُ  هُٞٚ "  ََّ ِٙ " ُٕٞ ر٤خ٢ٗ ، رَْؼيَ  حُ حِى َٞ  .ؿٔخُٚ َٝٓ ٗٞػٚ، كز٤ِّٖ َٓ

 .التجسٌد مكنٌة، استعارة ׄ     .العبل ة اختٌار فً والد ة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

 .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ        .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6418ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

https://dardery.site/archives/6418
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 (ٗ) 

س ىهَ ٝهي حُط٢ٓٞ١َ رٌَ أرٞ ٤ٛٝش َّ  ـ: ُٚ ٝهخٍ كٞػظٚ، حُـ٤ٕٞ أ٤َٓ حرٖ ح٧ك٠َ ػ٠ِ ٓ

 ك٤ٔخ هللا كخطّن ا٤ُي، ٛخٍ ٓخ رٔؼَ ٣يى ػٖ هخٍؽ ٝٛٞ هزِي، ٖٓ رٔٞص ا٤ُي ٛخٍ اّٗٔخ حُِٔي ٖٓ ك٤ٚ أٛزلض ح١ٌُ ح٧َٓ إ

ُي ّٞ ش، ٌٛٙ ٖٓ ه ّٓ ِّ -هللا كبٕ ح٧ ِّ  -هللا إٔ ٝحػِْ ٝحُلظ٤َ، ٝحُوط٤َٔ حُ٘و٤َ ػٖ ٓخثِي -ٝؿَ ػ َّ  ػ  ىحٝى رٖ ٤ِٓٔخٕ آط٠ -ٝؿ

 ك٤غ ٍهخء رؤَٓٙ طـ١َ ح٣َُق ُٚ ّٝٓوَ ٝحُزٜخثْ، ٝحُٞكٖ ٝحُط٤َ ٝح٤ُ٘خ٤١ٖ ٝحُـٖ ح٩ْٗ ُٚ كّٔوَ رلٌحك٤َٛخ حُي٤ٗخ ِٓي

ِّ  كوخٍ أؿٔغ، ًُي كٔخد ػ٘ٚ ٍٝكغ أٛخد،  ًٔخ ٗؼٔش ًُي ػيّ  كٔخ"  كٔخدٍ  رـ٤َ أٓٔي أٝ كخٖٓ٘ ػطخإٗخ ٌٛح: " هخثَ ٖٓ ػ

ِّ  هللا، ٖٓ حٓظيٍحؿخً  ٣ٌٕٞ إٔ هخف رَ كٔزظٔٞٛخ، ًٔخ ًَحٓش كٔزٜخ ٫ٝ ػيىطٔٞٛخ، َّ، ػ  ٍر٢ّ ك٠َ ٖٓ ٌٛح: " كوخٍ ٝؿ

َّٜ حُزخد، كخكظق"  أًلَ أّ أأٌَٗ ٤ُز٢ِٗٞ ..حُٔظِّٞ ٝحَٜٗ حُلـخد، ٝٓ  

 طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :

 ؟ «حُلظ٤َ »ٓخ ٓؼ٠٘ ًِٔش  -ٔ

  ׄ  َُ حسِ  ػ٠ِ ح١ٌُ حُو٘ ـ٤َسُ  حُُلل٤َسُ  ׄ       حَُّ٘ٞ ّٜ َِ  ك٢ حُ حسِ  ظٜ  حَُّ٘ٞ

َُْو٢٤ُْ  ׄ   ١ٌِ ح  حُ٘ؼِش حُظ٢ ط٢٠ء ك٢ حُٜٔزخف ׄ       َٗنِّ حُ٘ٞحس ك٢ِ حَُّ

 ًُي؟ ٓزذ ٝٓخ حُٔخروش؟ ح٤ُٛٞش ك٢ ح٢ُٛٞٔ حٓظويٓٚ ح١ٌُ ح٧ِٓٞد ٗٞع ٓخ -ٕ

 .النف  فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ    .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ  
 جمع بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح واإلرشاد ׄ       .ائق التً ٌذكرهاالحق تؤكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

 ؟ ٝٓخ َٓ ؿٔخُٚ؟« حُلـخد َّٜٝٓ حُزخد، كخكظق »ٓخ حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:  -ٖ

 ٓـغ، اكيحع ؿَّ ٤ٓٞٓو٢  ؿ٤َٔ. ׄ     ٓوخرِش، ارَحُ حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ٞظٚ ٝط٤ٟٞلٚ. ׄ  

 .اػخٍس حٌُٖٛ ٝؿٌد ح٫ٗظزخٙ، ط٣ٍٞش ׄ      .ح٫ٗظزخٙ ٝؿٌد حٌُٖٛ اػخٍس، حُظلخص ׄ  

 ٣ؼي ٖٓ ٓٔخص أِٓٞرٜخ؟٫   حُٔخروش، أ١  ٓٔخ ٣ؤط٢ ٤ُِٛٞش ك٢ ٟٞء كٜٔي  -ٗ

 .حُظ٘ٞع ر٤ٖ حُوزَ ٝح٩ٗ٘خء ׄ        حُظؤػَ رخُوَإٓ ح٣ٌَُْ ׄ  

 ػيّ حُظٌِق ك٢ حُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش ׄ        ًؼَس حٍُٜٞحُز٬ػ٤ش ׄ  

ِّ -هللا كبٕ »ٓخ ػ٬هش هُٞٚ:  -٘  رٔخ هزِٚ؟« ٝحُوط٤َٔ...... حُ٘و٤َ ػٖ ٓخثِي -ٝؿَ ػ

 طؼ٤َِ. ׄ   طل٤َٜ. ׄ   ط٤ٟٞق. ׄ   ٗظ٤ـش. ׄ  

 ؟ ٝٓخ َٓ ؿٔخُٚ؟« ٝحُلظ٤َ ٝحُوط٤َٔ حُ٘و٤َ ػٖ ٓخثِي »ٓخ حُِٕٞ حُز٤خ٢ٗ ك٢ هُٞٚ:  -ٙ

 حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش، حُظ٘و٤ٚ.ׄ   .حُظـ٤ٔيحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش،  ׄ  

 .ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ، ً٘خ٣ش ׄ   ط٘ز٤ٚ، حُظـ٤ْٔ. ׄ  

 ٝٓخ َٓ ؿٔخُٚ؟ ؟ كٔخٍد( رـ٤َ أٓٔي أٝ كخٖٓ٘ ػطخإٗخ )ٌٛح ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ : حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ٓخ-  8

 ٓـغ، اكيحع ؿَّ ٤ٓٞٓو٢  ؿ٤َٔ. ׄ   ، ارَحُ حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ٞظٚ ٝط٤ٟٞلٚ.١زخم ׄ  

 ح٧ٍٝ ٝحُؼخُغ ׄ   ؿ٘خّ، اكيحع ؿَّ ٤ٓٞٓو٢  ؿ٤َٔ. ׄ  
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 أ١ ح٧ٓخ٤ُذ حُظخ٤ُش أِٓٞد هَٜ:  - 7

 ٣يى ػٖ هخٍؽ ٝٛٞ ׄ   هزِي. ٖٓ رٔٞص ا٤ُي ٛخٍ اّٗٔخ ׄ  

ُي ك٤ٔخ هللا كخطّن ׄ   ّٞ  ػيىطٔٞٛخ ًٔخ ٗؼٔش ًُي ػيّ  كٔخ ׄ   ه

 طٞٛق ح٤ُٛٞش حُٔخروش ًٔخ ٣ظ٠ق ٖٓ ٓٔخطٜخ رؤٜٗخ:   -9

 .انًاألول والثׄ   .اجتماعٌةׄ   .سٌاسٌةׄ   .دٌنٌةׄ  

 " أكخى: ػيىطٔٞٛخ ًٔخ ٗؼٔش ًُي ػيّ  كٔخ( ك٢ هُٞٚ: "  ٗؼٔشط٤ٌَ٘ ًِٔش ) -ٓٔ

 العموم ׄ   التهوٌل ׄ     التحقٌر ׄ     التعظٌم ׄ  

َّٜ حُزخد، كخكظقك٢ هُٞٚ :"  ح٧َٓحُـَٝ ٖٓ  - ٔٔ  ": حُلـخد ٝٓ

 االلتما  ׄ    الوجوب واإللزام ׄ   الحث ׄ                النصح ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6419ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ) 

 (٘ ) 

 :منتز  وصؾ فً رسالة من خفاجة بن ـسحاق أبو كتب

 ٣طِغ إٔ ُِٜلٞ -طؼخ٠ُ– هللا ؛ إًٔ حٗلٜخ٫ ٓ٘ٚ أُق ُْ حطٜخ٫ حُٔطَ ، ٝحطَٜ اؿزخرخ ٓ٘ٚ أؿي ُْ اًزخرخ حُـٔخّ أًذ ُٝٔخ" 

 طل٢ ، ٝحُْ٘ٔ ؿِزخرٜخ طوِغ حُٔٔخء ،١ٝلوض حٌُظخد حُٔـَ ١ٟٞ ًٔخ حُٔلخد ح٣َُق كو٘ؼض ٛل٤لظٚ؛ ٣َٝ٘٘ ٛللظٚ

 ١ٝٗطٞ ٠ًٍخ،  حَُحكش ا٠ُ ٗٔظزن ح٩هٞحٕ ٖٓ ُٔش ك٢ ًٛزض - طلِض ٝهي طـِض ػَّٝ ًؤٜٗخ طزظٜؾ حُي٤ٗخ ، ٝططِؼض ٗوخرٜخ

 طِؼش ًَ ك٢ ٝحٗٔخد ؿٔخء، ٓلخثزٜخ ٓٔخء، هَحٍس ًَ ك٢ ٓ٘ٚ حٓظيحٍص هي ٤َٔٗ، ؿي٣َ، ا٠ُ ا٫ ٗيكغ ك٬ أٍٟخ،  ُِظلَؽ

 ح٤ُْٓٞ، حُٔ٘ظَ ًُي أػ٘خء ٤ُِْٔ٘ٝ أهلٞحٜٗخ، ط٠خكي ٝٗظ٠خكي أؿٜخٜٗخ، طٜخى١ ٗظٜخىٟ ح٧رخ١ق، رظِي كظَىىٗخ كزخد،

 ٛو٬، ٝأهِٜٚ ٬ٜٗ، ٓ٘ٚ ٗطذ رـيٍٝ ػؼَ ٝإ ٛ٘ؼخ، ٝأكٌٔٚ ىٍػخ، ٔـٚٗ رـي٣َ َٓ كبًح ٢ٗٝ، رٔخ١ ٢٘ٓ ػ٠ِ طَحَٓ

 . ". ٍِٓٔٞ ٤ٓٝق ،ٜٓوٍٞ ىٍع ٖٓ ُزٔظٚ رٔخ كؤُوض ًظخثذ ٛ٘خُي حِٜٗٓض ًؤٗٔخ ٬ٓكخ، ِٓٔٞءس رطخكخ، ا٫ طَٟ ك٬

 طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :

ٚ ح١ٌُ ح٧ىر٢ حُـَٝ ٓخ -ٔ  ٔخروش؟حُ حَُٓخُش طُٔؼِِّ

ْوبٌِخ ׄ   ْهنِئة ׄ   .الت   .االستعطاؾ ׄ   .الوصؾ ׄ   .الت 

ْٜٔي ٟٞء ك٢ هزِٚ، رٔخ « ٜٓوٍٞ ىٍع ٖٓ ُزٔظٚ رٔخ كؤُوض ًظخثذ ٛ٘خُي حِٜٗٓض ًؤٗٔخ : »هُٞٚ ػ٬هش ٓخ -ٕ  ؟َُِٓخُش كَ

 .ٗظ٤ـش ׄ   .طل٤َٜ ׄ   .ٓزذ ׄ   .ط٤ٟٞق ׄ  

 ُٔخروش؟ح حُُوطزش ٤ٓخم ٖٓ طلْٜ ًٔخ « طـِض » ٓؼ٠٘ ٓخ -ٖ

 .حُؼخ٤ٗش ٝحُؼخُؼش ׄ                   .طزَؿض ׄ                             .ط٣ِ٘ض ׄ   طؼطَص ׄ  

ٗ- َُِ  ٓٔخص حُز٤جش ح٧ٗي٤ُٔش؟ ٓٔش ٖٓ  حَُٓخُش طُز

 .ط٘ٞع حُؼوخكخص  ׄ   .ًؼَس حُـ٘خء ׄ   .ؿٔخٍ حُطز٤ؼش ׄ   .حُٞكيس ح٤ُٔخ٤ٓش ׄ  

 ًُي؟ ٓزذ ٝٓخ طذ ك٢ حَُٓخُش حُٔخروش؟حٌُخ حٓظويٓٚ ح١ٌُ ح٧ِٓٞد ٗٞع ٓخ -٘

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

 جمع الكاتب بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح واإلرشاد ׄ        .ٌتبلءم مع الوصؾ الخبري، ׄ  

https://dardery.site/archives/6419
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ٌٕ  « ٗوخرٜخ طل٢ ُْ٘ٔٝح : »هُٞٚ ك٢ -ٙ ُٞ ،  ٗٞػٚ؟ كٔخ ر٤خ٢ٗ 

 .ً٘خ٣ش ׄ                               .٤ٌ٘ٓش حٓظؼخٍس ׄ                      .ط٘ز٤ٚ ׄ   .ََٓٓ ٓـخُ ׄ  

 ؟ ٝٓخ َٓ ؿٔخُٚ؟« أٍٟخ ُِظلَؽ ٝٗط١ٞ  ٠ًٍخ، حَُحكش ا٠ُ ٗٔظزن »ٓخ حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:  -8

 .ٝط٤ٟٞلٚ ٝطو٣ٞظٚ حُٔؼ٠٘ ارَحُ ١زخم، ׄ   ٝطو٣ٞظٚ ٝط٤ٟٞلٚ. ٓوخرِش، ارَحُ حُٔؼ٠٘ ׄ  

 .اػخٍس حٌُٖٛ ٝؿٌد ح٫ٗظزخٙ، ط٣ٍٞش ׄ       ، اكيحع ؿَّ ٤ٓٞٓو٢  ؿ٤َٔ.ٓـغ ׄ  

 ٣ؼي ٖٓ ٓٔخص أِٓٞرٜخ؟٫  حُٔخروش، أ١  ٓٔخ ٣ؤط٢ َُِٓخُشك٢ ٟٞء كٜٔي  -7

 .٣ؼ٤شهِش حُٔلٔ٘خص حُزي ׄ      ح٫ػظٔخى ػ٠ِ ح٧ِٓٞد  حُوز١َ ׄ  

 حُظؤػَ رخُوَإٓ ح٣ٌَُْ ׄ      ٍٝػش حُظ٣َٜٞ ׄ  

 أ١ ح٧ٓخ٤ُذ حُظخ٤ُش أِٓٞد هَٜ:  - 9

 ؿِزخرٜخ طوِغ حُٔٔخء ١ٝلوض ׄ                                                                حُٔلخد ح٣َُق كو٘ؼض ׄ  

 ٗوخرٜخ طل٢ ٝحُْ٘ٔׄ           ؿي٣َ ا٠ُ ا٫ ٗيكغ ك٬ ׄ  

 طـِض": ػَّٝ ًؤٜٗخ طزظٜؾ حُي٤ٗخ حُظ٘ز٤ٚ ك٢ هُٞٚ :" ٝططِؼض ٗٞعٓٔ

 تمثٌلًׄ   مفصلׄ   مجملׄ   بلٌػׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6420ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 ه٤َِ ٓطَحٕ                                   

  :   حُظؼ٣َق رخُ٘خػَ

ّ ، ٝحٗظوَ ُِيٍحٓش ك٢ ر٤َٝص ك٢ حُٔيٍٓش حٌُخػ٤ٌ٤ُٞش ك٤غ حٓظو٠ حُِـش 78ُٔٔٝي ه٤َِ ٓطَحٕ ك٢ ٓي٣٘ش رؼِزي رِز٘خٕ ػخّ 

ح٫ٓظو٬ٍ ػٖ حُيُٝش  حُؼَر٤ش ٖٓ ٓ٘خِٜٛخ حُل٤خٟش ػ٠ِ أ٣ي١ أر٘خء أَٓس ه٤َِ ح٤ُخُؿ٢ ، حٗظَى ك٢ حٌُلخف ح٢٘١ُٞ ٖٓ أؿَ

ّ ، ٝٛ٘خى ىٍّ ح٧ىد حُل٢َٔٗ ، ٝطَؿْ ػٖ حُِـش حُل٤َٔٗش 9ٓٓٔحُؼؼٔخ٤ٗش ، كظؼَٝ ُـ٠ذ حُِٔطخٕ ٝكَ ا٠ُ رخ٣ٍْ ػخّ 

ّ ، ُوذ ر٘خػَ حُوط٣َٖ )َٜٓ ُٝز٘خٕ( ؛ ٌُؼَس 9ٗ9ّٔ ٝظَ رٜخ كظ٠ طٞك٠  9ٕٓٔا٠ُ حُؼَر٤ش ، ػْ ٛخؿَ ا٠ُ َٜٓ ػخّ 

ا٤ُٚ ٣َؿغ حُل٠َ ح٧ٍٝ ك٠ اٗ٘خء حَُٔٔف حُو٠ٓٞ ك٠ َٜٓ ،ٝهي ػَٔ ك٠ ؿ٣َيس ح٧َٛحّ ، ٝأؿخى ط٘وِٚ ر٤ٖ َٜٓ ٝحُ٘خّ، ٝ

 حُؼَر٤ش ٝحُظ٤ًَش ٝحُل٤َٔٗش ، ٝٛٞ ٍحثي حُٔيٍٓش حَُٝٓخ٤ٔٗش ك٠ حُ٘ؼَ حُؼَر٠ حُٔؼخَٛ ، ُٝٚ ى٣ٞحٕ ٗؼَ ٓطزٞع .

 ط٤ٜٔي :

ح ٝحٗلظخًكخ ٝحٗـ٬هًخ ، حُِـش رٌَ٘ ػخّ طـٔي  ُِـش ػ٬هش ٝػ٤وش رخُلٌَ ٝحُل٣َش ، كخُِـش ٍٛٞس ٛخىهش       ًَ ٧ِٜٛخ ػَحًء ٝكو

 أهيحٍ حُ٘خ١و٤ٖ رٜخ ، ٌُح ٣ظٌخُذ ػ٤ِٜخ حُـِحس ٣ٝظآَٓ ػ٤ِٜخ حُٔظإَٓٓٝ ، ٣ٝزو٠ ىٍٝٗخ ك٠ حُللخظ ػ٤ِٜخ ك٬٠ ػٖ اػَحثٜخ . 

 النص

                                                              عْتننننننننننب   َصننننننننننْوتَ  َ ْلبِننننننننننً بِننننننننننؤُْذنِ  َسننننننننننِمْعتُ  -ٔ
  

                                                             ُمْس نننننننننننننن َتَهل َدْم     نننننننننننننن ع   رْ نننننننننننننن َراقُ  لَننننننننننننننهُ    
 

                                                     أَع ننننننننننننن َْدل   الفُْصَحننننننننننننن ى ألَْهلَِهنننننننننننننا َتقُنننننننننننننولُ  -ٕ
  

ُكمُ     نَ  تَِرابًِاْؼننننننننننننننن  بِنننننننننننننننَرب  ٌْ                                                              أَْهننننننننننننننن لً َب ننننننننننننننن 
 

ننننننننننننننةُ  أََنننننننننننننننا -ٖ  ٌ                                                                  َفْض لِنننننننننننننن ً المْشننننننننننننننُهودُ  اْلَعَربِ
  

                                                                                                         َفْضننننننننننننننلًِ َوالَمْؽُمننننننننننننننورُ  اْلٌننننننننننننننْومَ  أَأَْؼننننننننننننننُدو   
 

                                                                              اْسنننننننننننننن َتَخَفوا بِاللََؽننننننننننننننةِ  الَقننننننننننننننْومُ  َمننننننننننننننا ـَِذا -ٗ
  

 لِننننننننً ل ُنننننننن اْلَقننننننننْومِ  َمِصننننننننٌرُ  َمننننننننا َفَضنننننننناَعتْ    
 

                                                     َجِمٌلِنننننننننننننً َجَحنننننننننننننُدوا األُلَنننننننننننننى ٌَُحننننننننننننناِرُبنًِ -٘
  

                                                            أَْصننننننننننننننلً ُحنننننننننننننن ُرَماتُ  َتْرَدْعنننننننننننننن ُهمُ  َولَننننننننننننننمْ    
 

                                                           َتج  نننننننننننننن َل تْ  ـِْعَج نننننننننننننن از   اْلقُننننننننننننننْرآنِ  َوفِننننننننننننننً -ٙ
  

                                                                     َتَج نننننننننننننن ل   أَْس َن  نننننننننننننن ى بُِنننننننننننننننوِر  ِحنننننننننننننن بلَيَ    
 

                                                            فِ   ٌننننننننننننننننننن َما األَُدَبننننننننننننننننننناءِ  وَ  َولِْلُع لننننننننننننننننننن ََماءِ  -7
  

اُتننننننننننننننهُ  َنننننننننننننننؤَت    ٌَ                                                                                                           ُس  نننننننننننننن ْبلًِ َمه   نننننننننننننن ْدتُ  َؼا
 

ننننننننننننننا -8 ٌَ                                                                  ِم   نننننننننننننن نا َعنننننننننننننن َداكِ  اللَؽ   نننننننننننننن اتِ  أُم   ف
  

                                                            َجْهننننننننننننننلِ  َوُعقننننننننننننننوقُ  َمَسنننننننننننننناَءة   ُعقُننننننننننننننوقُ    
 

                                                         شنننننننننننْم    فؤَننننننننننننتِ  الَحِمٌننننننننننندُ  الَعنننننننننننْودُ  لَنننننننننننكِ  -9
  

ْحجننننننننننننبْ  َولننننننننننننم    ننننننننننننر ُشننننننننننننعاَعك ٌَ ٌْ                                                                  ل  ِظنننننننننننن ؼ
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 ح٧كٌخٍ

 (ٖ-ٔح٧ر٤خص ) -حُلٌَس ح٠ُٝ٧ : ٛٞص حُؼظخد -ٔ

 (ٙ-ٗح٧ر٤خص ) -حُلٌَس حُؼخ٤ٗش : ح٩ٛٔخٍ ٠٣ؼق حُِـش  -ٕ

 (9-8ح٧ر٤خص ) –حُلٌَس حُؼخُؼش : أّ حُِـخص ْٗٔ ٫ طـ٤ذ  -ٖ

 الشر  والتحلٌل
ززززز -ٔ َص ػْظزززززٍذ          َٓ ْٞ ززززز َٛ ِْزِززززز٢  ِٕ هَ ًْ ُ ْؼُض رِزززززؤ ِٔ

                                                   

.                                                  

                                 .  

  ََٜ ـزززززززززـظَ ْٔ ُٓ ـــــزززززززززـٍغ  ْٓ حُم َى ََ                 َُزززززززززُٚ ٍْهزززززززززـ

                                           .   
 المفردات

-  ِٕ ًْ ُ حمُ  -ػٌٍ × : ُّٞ ، ٓئحهٌس ػْظذٍ  -: ػ٠ٞ حُٔٔغ ؽ آًحٕ  رِؤ ََ ََٜ -ُت : ٓظ٨ ٍْه ظَ ْٔ  ٓظلـَ× : : َٜٓ٘ٔ ٓظٔخه٢  ُٓ

 الشر 

 . ٣ظٔؼَ حُ٘خػَ كخٍ حُِـش حُؼَر٤ش ، ٣ٝظو٤َ أٗٚ ٣ٔٔؼٜخ ٢ٛٝ طؼخطذ أِٜٛخ ػ٠ِ طو٤َْٜٛ ػظخرخ رخ٤ًخ   -

 ألوان الجمال

. ٚحُز٤ض ح٧ٍٝ( : ك٤ٚ رَحػش حٓظ٬ٍٜ ُِظ٣ٞ٘ن ، ؛ ٩ػخٍس حٗظزخٙ حُٔظِو٢ ٝط٤ٜجش ٗلٔٚ ٬ُٓظٔخع ُٟٔٞٞع حُؼظذ ٝٓزز( 

 :)ِْز٢ِ ٛٞص ػظذ ِٕ هَ ًْ ُ ْؼُض رِؤ ِٔ َٓ  طؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ ٍٛخكش كْ حُ٘خػَ. )

 أ٢ًٗ(: َٓحػخس ٗظ٤َ طؼ٤َ حٌُٖٛ ٝطـٌد ح٫ٗظزخٙ. –)ٓٔؼض 

 َٓ ِْز٢ِ( :حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش،ك٤غ ٍٛٞ حُوِذ ربٗٔخٕ ُٚ إًٔ طٔٔغ ٤ُٞك٢ ر٘يس حُظؤػَ، َٝٓ ؿٔخُٜخ: حُظ٘و٤ٚ .) ِٕ هَ ًْ ُ ْؼُض رِؤ ِٔ 

 :)ِْز٢ِ ٛٞص ػظذ ِٕ هَ ًْ ُ ْؼُض رِؤ ِٔ َٓ أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ )رؤًٕ هِز٢( ػ٠ِ حُٔلؼٍٞ رٚ )ٛٞص ػظذ(  )

 ُِظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي

: )َص ػْظٍذ ْٞ َٛ  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُِـش ربٗٔخٕ ٣ؼظذ ػ٠ِ أر٘خثٚ أر٘خء حُؼَٝرش ، َٝٓ ؿٔخُٜخ: حُظ٘و٤ٚ . )

.ٍِٕغ (: ً٘خ٣ش ػٖ ؿِحٍس حُزٌخء ٝٗيس حُل ْٓ حُم َى ََ  )َُُٚ ٍْه

ٍغ( : حٓظيحى ُِو٤خٍ ك٤ٚ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُِـش ربٗٔخٕ ٣ز٢ٌ ػ٠ِ اٛٔخُٚ ٖٓ أر٘خ ْٓ حُم َى ََ ثٚ حُٔو٣َٜٖ )َُُٚ ٍْه

 طـخٛٚ )ٍٛٞس ٓٔظيس ُِـش( ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ .

.ٍغ (: ؿخءص ؿٔؼخ ُِي٫ُش ػ٠ِ حٌُؼَس ْٓ  ) َى

ٕ-            ٌٍ َلززززززـ٠ أَػـززززززـَْي ْٜ َٜززززززخ حُلُ ِِ ْٛ َ٧ ٍُ طَوُززززززٞ

                                         .  

زززززززززـ٢ِ          ْٛ َٖ أَ حر٢ِ رَـزززززززززـ٤ْ ََ ُْ حْؿزززززززززـظِ ٌُ رِّ ََ           رِززززززززز

                                           .  
  المفردات

َل٠ - ْٜ ٌٍ  -حُؼخ٤ٓش ، حُِـش حُّيحٍؿش × : حُِـش حُظ٢ ٫ ٣وخُطٜخ ُلع ػخ٢ٓ أٝ أػـ٢ٔ  حُلُ  -ظِْ ، ؿٍٞ ، ك٤ق × : اٜٗخف  َػْي

حر٢ِ ََ   -: ح٫رظؼخى ػٖ حٓظويح٢ٓ  ٝحُٔوٜٞى: ح٬ٔٗه٢ ، ٛـَط٢ ، ِٗٝك٢ ،   حْؿظِ

 الشر 

 كخُِـش حُؼَر٤ش طوٍٞ ٧ِٜٛخ ك٢ أُْ ٝكَٔس : أٖٓ حُؼيٍ رَرٌْ إٔ ٣ٜـ٢َٗ أ٢ِٛ ٝأٗؼَ رخُـَرش ر٤ْٜ٘.  -

 ألوان الجمال 

 َٚل٠( :حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ حُِـش ربٗٔخٕ ٣وخ١ذ أِٛٚ ،َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ ْٜ َٜخ حُلُ ِِ ْٛ َ٧ ٍُ )طَوُٞ

 َٜخ ِِ ْٛ َ٢ِْٛ( -)٧  : اٟخكش )أَٛ( ا٠ُ ح٤ٔ٠َُ )ٛخ( ، َٝٓس ا٠ُ ح٤ٔ٠َُ )٣خء حُٔظٌِْ( طل٤ي ح٫ػظِحُ ٝحُظوي٣َ . أَ
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 َل٠( : ً٘خ٣ش ػٖ ٓٞٛٞف ٢ٛٝ حُِـش ح٤ُِٔٔش حُٞحٟلش حُـ٤ِٔش حَُحه٤ش ، َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ْٜ )حُلُ

 ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ  . 

 َٜ ِِ ْٛ َ٧ ٍُ َل٠( ٣ل٤ي حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي  .)طَوُٞ ْٜ َل٠( : أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ ػ٠ِ حُلخػَ )حُلُ ْٜ  خ حُلُ

 . ٚ٢ِْٛ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ط٣َٜٞ ُٜخ ربٗٔخٕ ٣ـظَد ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ َٖ أَ حر٢ِ ر٤َْ ََ ُْ حْؿظِ ٌُ رِّ ََ ٌٍ رِ )أََػْي

 حُلٜل٠ ػ٠ِ ٣ي أر٘خثٜخ . ٝحٍُٜٞس طٞك٢ رلِٕ حُ٘خػَ حُ٘ي٣ي ػ٠ِ كخٍ

. حر٢ِ( : اٟخكش )ح٫ؿظَحد( ا٠ُ )٣خء حُٔظٌِْ( ٣ٞك٢ رخُظو٤ٜٚ ٝٗيس حُٔؼخٗخس ََ  ) حْؿظِ

.٢ِْٛ( :حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش ٍٛٞ اٛٔخٍ أَٛ حُِـش ُٜخ رخ٫ؿظَحد. َٓ ؿٔخُٜخ حُظ٤ٟٞق َٖ أَ حر٢ِ ر٤َْ ََ  ) حْؿظِ

ِ ْٛ َٖ أَ حر٢ِ ر٤َْ ََ ُْ حْؿظِ ٌُ رِّ ََ ٌٍ رِ  ٢( : ً٘خ٣ش ػٖ ٤ٟن حُِـش حُؼَر٤ش رؤِٜٛخ ح٤ُِٜٖٔٔ ُٜخ.)أََػْي

  .٢ِْٛ( : أِٓٞد اٗ٘خث٢ / حٓظلٜخّ ، ؿَٟٚ : ح٫ٓظٌ٘خٍ ٝحُِّٞ ٣ٝٞك٢ رخُلَٔس َٖ أَ حر٢ِ ر٤َْ ََ ُْ حْؿظِ ٌُ رِّ ََ ٌٍ رِ  )أََػْي

 ٍَٝ٢ِْٛ( :  أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـ َٖ أَ حر٢ِ ر٤َْ ََ ُْ حْؿظِ ٌُ رِّ ََ ٌٍ رِ ( ٣ل٤ي حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي .)أََػْي ُْ ٌُ رِّ ََ  )رِ

.ٝا١٘خد رخ٫ػظَح  : ) ُْ ٌُ رِّ ََ  ) رِ

.ْٔأِٓٞد ٓئًي رخُو  : ) ُْ ٌُ رِّ ََ  ) رِ

 حر٢ِ ََ ٢ِْٛ( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ١زخم ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞلٚ ٣ٝو٣ٞٚ رخُظ٠خى .   -)حْؿظِ  أَ

  . .٢ِْٛ( : ح٩ٟخكش ٛ٘خ طٞك٢ رخٓظؼطخف حُِـش ٧ِٜٛخ  ) أَ

ُُٜٞى ك٠َْـِِزززززززـ٢            أَ  -ٖ ززززززز ْ٘ ر٤َِّزززززززشُ حُٔ ََ َُْؼ َٗزززززززخ ح

                                                   

 .       

ٍُ ك٠َْزززززززز٢ِِ                 ززززززززٞ ُٔ ـْ َٔ حُ َٝ  َّ ْٞ ٤ُْزززززززز أَأَْؿززززززززُيٝ ح

                                                   

                                       .  
 المفردات

ُٜٞىُ  - ْ٘  -: أٛزق ، أ٤َٛ  أَْؿُيٝ -: اكٔخ٢ٗ ، ٤٘ٛؼ٢ ، ٤ِٓط٢ ، ٓؼَٝك٢ ، ؿ٢ِ٤ٔ  ك٢ِِ٠َْ -: أ١ حُٔؼِّٞ ٝحُٔؼَٝف  حُٔ

ٍٞ ُٔ ـْ َٔ  حٍُٜٔ٘ٞ .× : حُٔـلٞى ، حٌَُٔ٘  ٝحَُٔحى: حُٔٔظٍٞ ، حُٔـٍٜٞ ،  حُ

 الشر 

 ٜخ . ك٤ٌق ٣ٌَ٘ أِٜٛخ ٌٛح حُل٠َ ٌٝٛٙ حٌُٔخٗش ؟!اٜٗخ حُؼَر٤ش حُظ٢ ٜٗيص حُي٤ٗخ رل٠ِٜخ ٝػظٔظٜخ ٌٝٓخٗظ  -

 : ٓخًح هخُض حُلٜل٠ ؟ ّٔ

أٜٗخ ك٣ِ٘ش ٧ٕ أر٘خء حُؼَٝرش أِٛٔٞٛخ ٝؿؼِٞٛخ ؿ٣َزش ر٤ْٜ٘ ٫ ٣لزٕٞ حُظليع رٜخ ٣ٝيهِٕٞ أُلخظخً  -ك٢ ػظخد  -ؿـ : هخُض 

 ػخ٤ٓش ػ٤ِٜخ ٣ٝئػَٕٝ )٣ل٠ِٕٞ( حُظليع رِـخص أهَٟ ػ٤ِٜخ .

َّ ٣ظلٔ ّٕ  َ حُ٘خػَ ؟: ػ٬

ؿـ : ٣ظلَٔ حُ٘خػَ ػ٠ِ كخٍ حُِـش حُؼَر٤ش حُلٜل٠ حُظ٢ ٜٗيص حُي٤ٗخ رل٠ِٜخ ٝػظٔظٜخ ٌٝٓخٗظٜخ ، ٌُٖٝ أر٘خءٛخ ٫ ٣َػٕٞ 

 ٌٛح حُل٠َ ٫ٝ ٌٛٙ حُؼظٔش ، ٣ٕٝ٘ٔٞ إٔ حُِـش طل٤خ ٝطظويّ أٝ طٔٞص رلؼَ أِٜٛخ .

َْ ٣ٌ٘ٞ ؟ ّٖ  : ك٢ ح٧ر٤خص ٌٟٗٞ . ٖٓ حُ٘خ٢ً ؟ ٝٓ

 ٢ : حُِـش حُؼَر٤ش حُلٜل٠ .ؿـ : حُ٘خً

 ٝطٌ٘ٞ ٖٓ اٛٔخٍ ٝطو٤َٜ أر٘خء حُؼَٝرش حُ٘ي٣ي طـخٜٛخ ، ٝػيّ كلخظْٜ ػ٤ِٜخ . -
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 : ٓخ ٓظخَٛ حؿظَحد حُِـش حُؼَر٤ش ؟ ّٗ

ؿـ : ٓظخَٛ حؿظَحد حُِـش حُؼَر٤ش طظٔؼَ ك٢ طًَ٘خ حُلي٣غ رٜخ ، ٝحٓظويحّ حُِـش حُؼخ٤ٓش ري٫ً ٖٓ حُِـش حُؼَر٤ش حُلٜل٠ ، 

 ٓظويحّ كَٝف حُِـخص ح٧هَٟ ري٫ً ٖٓ كَٝف ُـظ٘خ.ٝح

 :  ٓخ ٝحؿز٘خ طـخٙ ُـظ٘خ حُؼَر٤ش ؟ ّ٘

ؿـ : : ٝحؿز٘خ طـخٙ ُـظ٘خ حُؼَر٤ش : حُللخظ ػ٠ِ ُـظ٘خ حُلٜل٠ ؛ ٧ٕ حُِـش َٓآس ٟٓٞلش ُلخُ٘خ ، كبًح ًخٗض حُِـش ه٣ٞش ىٍ ًُي 

 ػ٠ِ هٞس أِٜٛخ ، ٝحُؼٌْ ٛل٤ق .

 ألوان الجمال

 ُْر٤َِّشُ( : ا٣ـخُ رلٌف حُٔٞٛٞف )حُِـش( ؛ ٩ػخٍس حٌُٖٛ ٝط٣ٞ٘وٚ .)أََٗخ ح ََ  َؼ

. ُُٕٜٞى ك٢ِِ٠َْ( : أِٓٞد هز١َ ، ؿَٟٚ : حُلوَ ٝح٫ػظِحُ رِـظ٘خ ُـش حُوَآ ْ٘ ر٤َِّش حُٔ ََ َُْؼ  )أََٗخ ح

 ُُُْٜٞى ك٢ِِ٠َْ( : أِٓٞد هَٜ رظؼ٣َق حُٔزظيأ )أََٗخ( ٝحُوزَ )ح ْ٘ ر٤َِّش حُٔ ََ َُْؼ ر٤َِّش(٣ل٤ي حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي  )أََٗخ ح ََ  َؼ

 . ُُٜٚٞى ك٢ِِ٠َْ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ٍٛٞ ُِـش ربٗٔخٕ ٣لوَ رل٠ِٚ ، َٝٓ ؿٔخُٜخ حُظ٘و٤ ْ٘ ر٤َِّش حُٔ ََ َُْؼ  )أََٗخ ح

)ك٢ِِ٠َْ؟ ٍُ ٞ ُٔ ـْ َٔ حُ َٝ  َّ ْٞ ٤ُْ  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ٍٛٞ حُِـش حُؼَر٤ش ر٢٘ء ٓـٍٔٞ طلض حُٔخء: )أَأَْؿُيٝ ح

 أػَ اٛٔخٍ حُؼَد ُِـظْٜ.  أٝ ً٘خ٣ش ػٖ

 ُُٜٞى ْ٘ ٍُ ( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ١زخم ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞلٚ ٣ٝو٣ٞٚ رخُظ٠خى . -)حُٔ ٞ ُٔ ـْ َٔ  حُ

 ك٢ِِ٠َْ( : اٟخكش "ك٢ِ٠" ٤ُِخء طل٤ي حُظو٤ٜٚ ٝح٫ػظِحُ ٝ طٌَحٍ" ك٢ِ٠" ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ ػظٔش ٝك٠َ حُِـش  -)ك٢ِِ٠َْ

 ح١ٌُ ٫ ٣ٌَ٘ٙ ا٫ ؿخكي .

زززززززخ -ٗ َٓ ح  ًَ ح              اِ زززززززـظََولُّٞ ْٓ زززززززِش ح ـَ ُّ رِخُُِّ ْٞ حُوَززززززز

                                                   

             .     

ِّ هُزززززَ ُِززززز٢               ْٞ ُْوَززززز َُ ح ززززز٤ ِٜ َٓ زززززخ  َٓ ك٠ََزززززخَػْض 

                                       .  
 المفردات

ظََولُّٞح - ْٓ َُ  -، هيٍٝح، حكظَٓٞححٛظٔٞح × : حٓظٜخٗٞح  ح ٤ ِٜ خ٣َِ، ٜٓخثَ  َٓ َٜ َٓ  : ػخهزش، ٓآٍ ، ٜٗخ٣ش ؽ 

 الشر 

ٝٛ٘خ طظٔخءٍ حُِـش  ػٖ ٤َٜٓ  أِٜٛخ اًح  حٓظٜخٗٞح رٜخ ٤ٟٝؼٞٛخ، ٝحُٔئحٍ ٛ٘خ ٣لَٔ ك٢ ٤١خطٚ ح٩ؿخرش ك٤َْٜٔٛ ٛٞ  -

 ٤َٜٓٛخ ٖٓ ح٠ُؼق ٝحُظيٍٛٞ .

 ر٤ٖ ٤َٜٓ حُِـش ٤َٜٓٝ أِٜٛخ . ٟٝق . : ٓخ ٤َٜٓ ح٧ٓش اًح ٟخػض ُـظٜخ ؟ أٝ ٍر٢ حٌُخطذ ّٔ

 ؿـ : ٤َٜٓ ح٧ٓش اًح ٟخػض ُـظٜخ : ح٠ُؼق ٝحُظيٍٛٞ ٝكويحٕ ٣ٞٛظ٘خ )ٗو٤ٜظ٘خ( ، ٝػيّ حُظٞحَٛ ٓغ طَحػ٘خ حُوي٣ْ حُوخُي .

 ألوان الجمال

ظََولُّٞح( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، طٍٜٞ حُِـش حُؼَر٤ش ربٗٔخٕ ٣ٔظ ْٓ ـَِش ح ُّ رِخُُِّ ْٞ خ حُوَ َٓ ح  ًَ ٤ٜٖ حُزؼٞ رٚ ٝرٌٔخٗظٚ ، َٝٓ ؿٔخُٜخ )اِ

 : حُظ٘و٤ٚ ، ٝطٞك٢ رٜٞحٕ حُِـش حُؼَر٤ش ػ٠ِ ٣ي أر٘خثٜخ . 

 .اًح( طل٤ي ػزٞص ٝطلون حٓظٜخٗش أر٘خء حُؼَٝرش رِـظْٜ ، ٝ)ٓخ( ُحثيس ُِظ٤ًٞي( 

 ُُِّظََولُّٞح( : أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ )رِخ ْٓ ـَِش ح ُّ رِخُُِّ ْٞ خ حُوَ َٓ ح  ًَ  ـَش( ٣ل٤ي حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي  .)اِ

. ْـَش( ُِظؼظ٤ ـَِش( : طؼ٣َق )حُُِّ  )رِخُُِّ

ك٠خػض( : ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ( 
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 ٟخػض( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، طٍٜٞ حُِـش حُؼَر٤ش ر٘ت ٓخى١  ٤٠٣غ ، َٝٓ ؿٔخُٜخ : حُظـ٤ْٔ ، ٝطٞك٢ رٜٞحٕ حُِـش(

 حُؼَر٤ش ػ٠ِ ٣ي أر٘خثٜخ . 

: ) ِّ ْٞ ُْوَ َُ ح ٤ ِٜ َٓ خ  َٓ  أِٓٞد اٗ٘خث٢ / حٓظلٜخّ ، ؿَٟٚ : حُظل٣ٌَ ٝطٞك٢ رخُلَٔس. . )

  . هَُ ٢ُِ( : أِٓٞد اٗ٘خث٢ / أَٓ ، ؿَٟٚ : ح٫ٓظٌ٘خٍ ٝحُِّٞ ٝحُظؤ٤ٗذ( 

 .حُوّٞ َٓط٤ٖ ٛ٘خ ٤ُؼ٤َ حُ٘وٞس ك٤ْٜ ٤ُٜظٔٞح رخُِـش ًًَ 

٤ِِزززززز٢            -٘ ِٔ ٍِر٢ُِ٘ ح٧َُُزززززز٠ َؿَلززززززُيٝح َؿ ٣َُلززززززخ

                                         .    

ززززززززز٢ِ                  ْٛ خُص أَ َٓ َُ ُْ ُكزززززززززـ ُٜ َىْػزززززززززـ َْ ْْ طَ َُززززززززز َٝ
                                           .  

 المفردات

٢ِِ٤ -حػظَكٞح ، أهَٝح × : أٌَٗٝح  َؿَلُيٝح -: ؿٔغ ٫ ٝحكي ُٚ ٖٓ ُلظٚ رٔؼ٠٘ ح٣ٌُٖ  ح٠َُُ٧  - ِٔ  -: ٓؼَٝك٢ ، اكٔخ٢ٗ  َؿ

 َْ ُْ طَ ُٜ خصُ  -: طِؿَْٛ ، طٔ٘ؼْٜ ، طٌلْٜ ، طٜيْٛ  َىْػ َٓ َُ ؿَ ٣ٝيحكغ  ُك ََّ َّ حٗظٜخًٚ ، ٝٓخ ٣ل٤ٔٚ حُ : هيحٓش ، ًٓخّ ، أٝ ًَ ٓخ ٫ ٣ل

خص  َٓ َُ ّ ، ُك ََ ٢ِ -ػ٘ٚ ؽ ُك ْٛ لظي١ ، ٗؤكظ٢ . أَ َٓ  : ٓ٘٘ؤ١ ، ٓ٘زظ٢ ، أٍٝٓظ٢ ، 

 الشر 

ك٠ِٜخ ، ُٖٝ ٣ٔ٘ؼْٜ ػٖ طِي حُلَد ح٠َُّٝ )أ١ حُطخك٘ش( ٓخ٤ٟٜخ  إ ح٣ٌُٖ ٣لخٍرٕٞ حُِـش حُؼَر٤ش ْٛ ح٣ٌُٖ ٣ٌَٕ٘ٝ  -

 حُؼ٣َن ، ٝكَٓش أِٜٛخ . 

ِٖ ح٣ٌُٖ ٣لخٍرٕٞ حُؼَر٤ش ؟ ٝٓخ ٛيكْٜ ؟ ّٔ ٓ  : 

 ؿـ : ح٣ٌُٖ ٣لخٍرٕٞ حُؼَر٤ش ٖٓ ٣ٌَٕ٘ٝ ك٠ِٜخ ٝح٣ٌُٖ طٔظِت هِٞرْٜ رخُلوي ٝحٌَُح٤ٛش ُِؼَٝرش ٝح٬ٓ٩ّ .

َّْ هطغ ِٛش ٌٛح حُٔـظٔغ رَٝحرطٚ حُل٠خ٣ٍش ٝطَحػٚ حُي٢٘٣ ، ٝطل٣ِٞٚ ا٠ُ ٍٛٞ ٝٛيكْٜ : حُو٠خء ػ٠ِ حُؼَر - ٤ش ٖٝٓ ػَ

 ٓٔٔٞهش طخرؼش ٦ُه٣َٖ

 ألوان الجمال

 ، ٍِٚر٢ُِ٘ ح٠َُُ٧( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، طٍٜٞ حُِـش حُؼَر٤ش ربٗٔخٕ ٣لخٍرٚ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُزَ٘ ، َٝٓ ؿٔخُٜخ : حُظ٘و٤ )٣َُلخ

 هي٣ٖ ػ٠ِ حُِـش حُؼَر٤ش .ٝطٞك٢ رٌؼَس ح٧ػيحء حُلخ

: )٢ِِ٤ ِٔ  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ٍٛٞ حُِـش حُؼَر٤ش ربٗٔخٕ ُٚ ك٠َ ٣ٌَ٘ٙ حُؼَد )ط٘و٤ٚ(. )َؿَلُيٝح َؿ

 ٢ِِ٤( : ً٘خ٣ش ػٖ حُؼوٞم ٌَٝٗحٕ حُـ٤َٔ ٝحُل٠َ ، ٤ٔٗٝخٕ ػطخثٜخ حُيحثْ ٝٓٞء ١زؼْٜ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش ِٔ )َؿَلُيٝح َؿ

 ُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .  : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخً رخ

 ؿ٢ِ٤ٔ(: ١زخم ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝئًيٙ. –)ؿليٝح 

  .  ْ٢ِ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ط٣َٜٞ حُلَٓخص ر٬ٔف ُْ ٣َىع ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظـ٤ٔ ْٛ خُص أَ َٓ َُ ُْ ُك ُٜ َىْػ َْ ْْ طَ َُ َٝ ( 

ٓ ٢ِ( : حٓظؼخٍس ْٛ خُص أَ َٓ َُ  ٤ٌ٘ش ك٤غ ٍٛٞ أَٛ حُِـش حُؼَر٤ش رٌٖٔٔ ُٚ كَٓش. )طـ٤ْٔ(.) ُك

.خُص( : ؿخءص ؿٔؼخ ُِي٫ُش ػ٠ِ حٌُؼَس ٝطٞك٢ رويحٓش حُِـش َٓ َُ  ) ُك

 حُز٤ض ًِٚ(: أِٓٞرٚ هز١َ ؛ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ اظٜخٍ ح٫ٓظ٤خء حُ٘ي٣ي ٖٓ أػيحء حُِـش حُؼَر٤ش ح٣ٌُٖ ٣ـليٕٝ ٣ٌَٕٝ٘ٝ ك٠ِٜخ (

 حُٞحٟق .
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كِززززززز٢ حُْ  -ٙ ٌُ طَـــزززززززـََِّْض            َٝ ـزززززززـخ ـَ ِٕ اِْػ آ َْ وُززززززز

                                               .    

                  َِّ ـزززززززززـ ـَ ـَ٘ــزززززززززـ٠ طَ ْٓ ٍِٙ أَ ِكزززززززززـ١ََ٬ رُِ٘زززززززززٞ

                                                   

. 
 المفردات 

-   ٌُ خ ـَ َِّضْ  -َ : أ١ حٍطلخع ػٖ ٓيٟ هيٍس حُز٘ اِْػ ـَ ٠َ٘ -: ٓلخ٢٘ٓ ، ؿٔخ٤ُخط٢  ِك١َ٬َ  -حهظلض، طٞحٍص × : ظَٜص  طَ ْٓ : أؿَٔ  أَ

َِّ  -، أٟٝق ، أٍكغ  ـَ  حهظلخء .× : ظٍٜٞ  طَ

 

 الشر 

ٝاًح ًخٕ ك٢ حُِـش ػزو٣َش ٝاػـخُ كٜٞ ح٩ػـخُ ح١ٌُ طـ٠ِ ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ، ٝهي حط٠لض ك٬ٛخ ٝؿٔخُٜخ حُز٬ؿ٢ ًؤٟٝق  -

 ٔخٍ رل٠ِٚ .ٓخ ٣ٌٕٞ حُـ

 :  َٛ حُِـش حُؼَر٤ش ػخؿِس ؟ ىَُ ػ٠ِ ٓخ طوٍٞ . ّٔ

ؿـ : ٫ ، كٌٜٙ حُِـش حُُٞٞى حُٞىٝى ، حُـ٤٘ش حُٔو٤ش ٤ُٔض ػخؿِس ػٖ ٓٔخ٣َس ًٍذ حُؼِْ حُلي٣غ ، ٝاٗٔخ أر٘خإٛخ حُؼخهٕٞ ْٛ 

 ٤ٓ٬ش ح٤ٛ٧ِش رآٍحثْٜ حُلخٓيس .حُؼخؿِٕٝ ، كْٜ ٣طلجٕٞ ٍٗٞ ك٠خٍطْٜ رؤكٞحْٜٛ ، ٣ٝطٕٔٔٞ ٓؼخُْ ٗو٤ٜظْٜ حُؼَر٤ش ح٩ٓ

 ألوان الجمال

 خُ( : ً٘خ٣ش ػٖ ػظٔش حُِـش حُؼَر٤ش حُٔٔظٔيس ٖٓ ػظٔش حُوَإٓ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ـَ ِٕ اِْػ آ َْ ُْوُ ك٢ِ ح َٝ (

 ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .

    . ْخُ( : ٌَٗس ُِظؼظ٤ ـَ  اِْػ

ُِٞ٘( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ط٣َٜٞ ُِوَإٓ رْ٘ٔ طَ٘٘ ٍٗٞٛخ ػ٠ِ حُِـش حُؼَر٤ش كظِىحى حُِـش )طـِض ِك١ََ٬ ر َِّ ـَ ٠َ٘ طَ ْٓ ٍِٙ أَ

 اَٗحهخً ٝرٜخء ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٤ٟٞق .

 طـِض ِك١ََ٬ ِّ(:    حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش طٍٜٞ ٓلخٖٓ حُِـش ر٢٘ء ٓخى١ ٣ظَٜ ك٤َِٛ )٣َ٘م( ُِظـ٤ْٔ، ٢ٛٝ ٍٛٞس طٞك٢(

 لٜل٠ . رـٔخٍ حُ

 أٝحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ٍٛٞ حُِـش حُؼَر٤ش رؼَّٝ طظَٜ ك٤ِظٜخ ٣ُٝ٘ظٜخ. )ط٘و٤ٚ(.

 أٝ حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش ٍٛٞ ؿٔخ٤ُخص حُِـش ٝأِٓٞرٜخ ر٣ِ٘ش طظ٣ِٖ رٜخ )طـ٤ْٔ(.

ػ٠ِ ٗخثذ حُٔلؼٍٞ حُٔط )ٍِٙ ( : أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ )رُِ٘ٞ َِّ ـَ ٠َ٘ طَ ْٓ ٍِٙ أَ  ِن .)طـِض ِك١ََ٬ رُِ٘ٞ

.حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش ٗزٚ ح٣٥خص رخٍُ٘ٞ َٝٓ ؿٔخُٜخ حُظ٤ٟٞق :)ٍِٙ  )رُِ٘ٞ

. حٓظويحّ ٗخثذ حُٔلؼٍٞ حُٔطِن ٣ل٤ي حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي ) َِّ ـَ ٠َ٘ طَ ْٓ  )أَ

 . ٠َ٘( : حْٓ حُظل٤٠َ ٣يٍ ػ٠ِ حُٔٔٞ ٝحَُكؼش ْٓ  )أَ

 طـَ( : ؿ٘خّ ٗخهٚ ٣ؼط٢ ح٬ٌُّ ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ. –)طـِض 

ًِ (:  أِٓٞد حُز٤ض هز١َ ، ؿَٟٚ : حُلوَ ٝح٫ػظِحُ رِـظ٘خ ُـش حُوَإٓ ُـش أَٛ حُـ٘ش  .) حُز٤ضٚ 
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خ               -8 َٔ َٝ ح٧َُىرَزززززززززخِء كِـــ٤زززززززززـ خِء  َٔ ُِْؼـِزززززززززـَ ُِ َٝ
                                               .           

ــزززززززززـْز٢ِِ               ُٓ َّٜــزززززززززـْيُص  َٓ     َٗزززززززززؤَص َؿخ٣َخطُزززززززززُٚ 

                                                   

                                     .  
 المفردات 

َّْٜيصُ  -: أٛيحكٚ ، أؿَحٟٚ ، ّ ؿخ٣ظٚ  َؿخ٣َخطُُٚ  -هَرض ، ىٗض × : رؼيص  َٗؤَص   - ٣ض ، أِٛلض  َٓ ّٞ ْز٢ِِ -: ٤ٛؤُص ، ٓ : ١َه٢ ّ  ُٓ

 ٓز٤َ 

 الشر 

 ُِـش حُؼَر٤ش ُِؼِٔخء ٝح٧ىرخء حُٔز٤َ حُو٣َذ حُٞحٟق ُِظؼز٤َ ػٖ ٓوخٛيْٛ ٜٓٔخ ًخٗض ٛؼزش. . ُوي ٤ٛؤص  ح -

 ألوان الجمال

.ح٧َُىرَخِء(: حُؼطق ُِظ٘ٞع، ٝؿٔغ ر٤ٜ٘ٔخ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ إٔ حُِـش حُؼَر٤ش ٤ُٔض ُـش أىد كو٢ رَ ُـش ػِْ ًٌُي َٝ خِء  َٔ ُِْؼـِـَ ُِ 

 ِح٧َُىرَخء َٝ خِء  َٔ ُِْؼـِـَ  (: حُـٔغ ُِؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ.ُِ

 حُز٤ض ًِٚ( : ً٘خ٣ش ػٖ ػَحء حُِـش ٝؿ٘خثٜخ ح١ٌُ ٣ـؼِٜخ طٔظٞػذ ًَ حُؼِّٞ ٝحُٔؼخٍف ٝح٥ىحد ، ٌٝٛح ى٤َُ ػ٠ِ ػظٔش (

 حُِـش حُؼَر٤ش ، َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .    

 َّٜ َٓ خِء ...  َٔ ُِْؼَِ ُِ َٝ ْز٢ِِ(  ٣ل٤ي ) ُٓ َّْٜيُص  َٓ ح٧َُىرَخِء( ػ٠ِ حُلؼَ ) َٝ خِء  َٔ ُِْؼَِ ُِ َٝ ْز٢ِِ( : أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ ) ُٓ ْيُص 

 حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي .

.ّك٤ٔخ َٗؤَص َؿخ٣َخطُُٚ(: ح١٘خد رخ٫ػظَحٝ ٣ل٤ي ح٫كظَح( 

.َٗؤَص َؿخ٣َخطُُٚ(: ً٘خ٣ش ػٖ ٓٔٞ حُٜيف( 

 هز١َ ؿَٟٚ حُظؼظ٤ْ ٝحُلوَ رخُِـش حُؼَر٤ش .) حُز٤ض ًِٚ( : أِٓٞد 

 ْز٢ِِ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش: ٍٛٞص حُِـش ربٗٔخٕ ٣ٜٔي ٣َُِٝ ، ٝأٓخ٤ُزٜخ رطَم ٜٓٔيس ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس ُٓ َّْٜيُص  َٓ (

ش أٝ حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش رظ٣َٜٞ أُلخظ ٝؿٔخ٤ُخص حُِـش حُؼَر٤ش رط٣َن ٜٓٔي. )حُظـ٤ْٔ ( ، ٝطٞك٢ رؼظٔش حُِـ:حُظ٘و٤ٚ  

 حُؼَر٤ش .

. حُز٤ض ًِٚ( : أِٓٞد هز١َ ؿَٟٚ حُظؼظ٤ْ ٝحُلوَ رخُِـش حُؼَر٤ش ( 

ـــزززززززـ٘خ             -7 ِٓ َّّ حُُِّــــزززززززـخِص َػزززززززـَيحِى  ك٤َزززززززخ أُ

                                                   

 .                                                  

                    .      

                  َِ ززززززززز ْٜ ُػوزززززززززُٞم َؿ َٝ زززززززززخَءٍس  َٔ َٓ ُػوُزززززززززُٞم 

                                           .  
 المفردات 

خَءسٍ  -رَ × : ػ٤ٜخٕ ، ؿلٞى حُـ٤َٔ  ُػوُٞمُ  -: طـخُِٝى ، طوطخىِ  َػَيحىِ  - َٔ  : آخءس ، ػ٤ذ ، ٗو٤ٜش ؽ ٓٔخٝة  َٓ

 الشر 

 ٓ٘خ ٖٓ ػ٤ٜخٕ ٝهط٤ؼش ٓٞحء أًخٕ ٌٛح ػٖ آخءس أٝ ؿَٜ . كؼلٞ أّ حُِـخص ػ٠ِ ٓخ ريٍ    -

 ألوان الجمال

 ، ٚحُُِّـخص( : حٓظؼخٍس  ٤ٌ٘ٓش ، طٍٜٞ حُِـش حُؼَر٤ش رؤّ ٝحُِـخص ح٧هَٟ رؤر٘خء ُٜخ ، َٝٓ ؿٔخُٜخ : حُظ٘و٤ َّّ )ك٤َخ أُ

 ٗٔخٕ ٣٘خىٟ ػ٤ِٚ.ٍٛٞ حُِـش حُؼَر٤ش ا حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓشٝطٞك٢ رؤٛخُش حُِـش حُؼَر٤ش ٣ٍٝخىطٜخ . أٝ 

.حُُِّـخص( : ً٘خ٣ش ػٖ ػظٔش حُِـش حُؼَر٤ش ٝط٤ِٔٛخ ر٤ٖ حُِـخص َّّ  )ك٤َخ أُ

.ْحُُِّـخص( :  أِٓٞد اٗ٘خث٢ / ٗيحء ، ؿَٟٚ : حُظؼظ٤ َّّ  )ك٤َخ أُ

)ػيحى ٓ٘خ ػوٞم(:أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ )ٓ٘خ( ػ٠ِ حُلخػَ )ػوٞم( 
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ٔغ ُِؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ.)ػيحى ٓ٘خ(:حٓظويحّ ٤َٟٔ حُـ 

 ْٜحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش، ك٤ٜخ ط٣َٜٞ ُ٪ٓخءس ٝحُـَٜ رؤر٘خء ٣ـليٕٝ ٣ٌَٕٝ٘ٝ ك٠َ ُـظ : ) َِ ْٜ ُػوُٞم َؿ َٝ خَءٍس  َٔ َٓ )ُػوُُٞم 

٣ٝـُٞ ً٘خ٣ش ػٖ حٓظولخف أَٛ حُِـش رٜخ.ًٝ٘خ٣ش ػٖ طؼيى ٍٛٞ ح٩ٓخءس ُِـش حُٞحٟق ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ 

 حُؼَر٤ش.

 ػوٞم ؿَٜ(: كٖٔ حُظو٤ْٔ ٣ؼط٢ ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ. – )ػوٞم ٓٔخءس 

 . حُؼطق أكخى ط٘ٞع ٝطؼيى أٗٞحع حُؼوٞم :) َِ ْٜ ُػوُٞم َؿ َٝ خَءٍس  َٔ َٓ  )ُػوُُٞم 

 خَءس  -)ُػوُٞم َٔ َْٜ( : ؿخءص ٌَٗحص  ُِظلو٤َ . -َٓ  َؿ

9-             ٌْ ْٔ ٤زززززُي كؤَٗزززززِض ٗززززز ِٔ ُى حَُل ْٞ َُزززززِي حَُؼززززز

                                             .    

                  َِّ زززززززؼخَػي ؿ٤ْزززززززَ ِظززززززز ُٗ ُزززززززْ ٣َْلـزززززززْذ  َٝ
                                               .  

 المفردات 

ىُ  - ْٞ ٤يُ  -: حَُؿٞع  حَُؼ ِٔ : ه١ٞ٤ ٟٞثي ؽ  ُٗؼخَػي -: ٣ٔ٘غ ، ٣لـِ ، ٣ٔظَ  ٣َْلـذْ  -حٌُّٔٓٞ × : حُٔلٔٞى ، حٌٍُٔ٘ٞ  حَُل

َِّ  -أٗؼش ، ٗؼغ   : ك٢َْء ، ٟٞء ٗؼخع حُْ٘ٔ اًح حٓظظَ ػ٘ي رلخؿِ ؽ ظ٬ٍ ، أظ٬ٍ . ِظ

 الشر 

ٝأٗخ ػ٠ِ ٣و٤ٖ رؤٗي ٓظؼٞى٣ٖ ا٠ُ ٓخرن ٓـيى ٌٝٓخٗظي ؛ كؤٗض ًخُْ٘ٔ ٫ ٣ويٍ أكي ػ٠ِ اهلخثٜخ ، ٜٝٓٔخ طؼيىص حُظ٬ٍ   -

 كِٖ طٔظط٤غ إٔ طلـذ ٗؼخػي.

 : ٤ًق طؼٞى حُِـش حُؼَر٤ش ُؼَٜٛخ حٌُٛز٢ ؟ ّٔ

ؿـ : طؼٞى حُِـش حُؼَر٤ش ُؼَٜٛخ حٌُٛز٢ ػ٘يٓخ ٣ؼٞى أر٘خء حُؼَٝرش ا٠ُ ح٫ٛظٔخّ رٜخ ٝحُلوَ رخُظليع رٜخ ، ٝط٘و٤ظٜخ ٖٓ ح٧ُلخظ 

حُيه٤ِش ٖٓ حُِـخص ح٧هَٟ ،  ٝحُزؼي ػٖ حٓظويحّ ح٧ُلخظ حُؼخ٤ٓش حُلـش ؛ كخُظليع رخُلٜل٠ ى٤َُ حَُه٢ ُٝٔخ ٫ ٗظليع رٜخ 

 أَٛ حُـ٘ش .٢ٛٝ ُـش حُوَإٓ ُٝـش 

 ألوان الجمال

  ٤ُي( ٣ل٤ي حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي ِٔ ُى حَُل ْٞ ٤ُي( : أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ )َُِي( ػ٠ِ حُٔزظيأ )حَُؼ ِٔ ُى حَُل ْٞ  )َُِي حَُؼ

ُى حُو٣َذ( ؟ ُٝٔخًح ؟ ّٕ ْٞ ٤ُي( أّ )حَُؼ ِٔ ُى حَُل ْٞ  : أ٣ٜٔخ أىم ى٫ُش ػ٠ِ حُٔؼ٠٘ حَُٔحى ك٤ٔخ ٢ِ٣ : )حَُؼ

 : حُؼٞى حُل٤ٔي أؿَٔ ؛ ٧ٜٗخ طيٍ ػ٠ِ ػٞىطٜخ حُٔئًيس ٢ٛٝ ك٢ أك٠َ كخ٫طٜخ  .ؿـ 

 ط٘ز٤ٚ ُِـش حُؼَر٤ش رخُْ٘ٔ حُظ٢ ط٤َ٘ حُؼخُْ ًِٚ ، ٝطٞك٢ رل٠َ حُِـش حُؼَر٤ش حُٞحٟق ػ٠ِ حُؼخُْ أؿٔغ : ) ٌْ ْٔ )كؤَِٗض ٗ

 ٝٓٔٞٛخ حُٞحٟق ح١ٌُ ٫ ٣ٌَ٘ٙ ا٫ ؿخكي . 

َأِٓٞد هز : ) ٌْ ْٔ  ١ ، ؿَٟٚ : حُٔيف ٝحُظؼظ٤ْ .)كؤَِٗض ٗ

 ْٜحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ك٤ٜخ ط٣َٜٞ ُِـش رْ٘ٔ ىحثٔش ح٩َٗحم ، ٍٝٛٞ اٛٔخٍ حُؼَد ُِـظ : ) َِّ ُٗؼخَػي ؿ٤َْ ِظ ُْ ٣َْلـْذ  َٝ (

 رٔلخرش ػخرَس َٓػخٕ ٓخ طٍِٝ ٝطٌ٘٘ق ػ٘يٓخ ٣ؼٞى أر٘خء حُؼَٝرش ا٠ُ ٍٗيْٛ )أ١ حُظليع رِـظْٜ( .

 ُْٗؼخَػي ؿ٤ ُْ ٣َْلـْذ  َٝ ( ٣ل٤ي حُظو٤ٜٚ ) َِّ ُٗؼخَػي( ػ٠ِ حُلخػَ )ؿ٤َْ ِظ ( : أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُٔلؼٍٞ رٚ ) َِّ َ ِظ

 ٝحُظ٤ًٞي  .  
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 ً٘خ٣ش ػٖ هٞس حُِـش حُؼَر٤ش حُلٜل٠ ٜٓٔخ ٫هض ٖٓ أػيحء ٤ٌ٣يٕٝ ُٜخ ، ًٝ٘خ٣ش أهَٟ ك٢ : )َِّ ُٗؼخَػي ؿ٤َْ ِظ ُْ ٣َْلـْذ  َٝ (

َِّ( ػٖ ٟآُش أػَ ح٧ػيحء ٤ًٝيٛ ْ ك٢ ٓلخُٝش ٛيّ حُِـش حُؼَر٤ش ، َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ )ؿ٤َْ ِظ

 ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .  

)ْٗؼخػي(:حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش ٍٛٞ أٓخ٤ُذ ٝر٬ؿش حُِـش حُؼَر٤ش رخُ٘ؼخع. )ُِظـ٤ٔ ( 

طٍِٝ ٝطٌ٘٘ق ػ٘يٓخ ٣ؼٞى أر٘خء  )ؿ٤َ ظَ(: حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش ٍٛٞ اٛٔخٍ حُؼَد ُِـظْٜ رٔلخرش ػخرَس َٓػخٕ ٓخ

 حُؼَٝرش ا٠ُ ٍٗيْٛ )أ١ حُظليع رِـظْٜ( )ط٤ٟٞق( .

  ْٔٗ(-  ْٔٗ( )َ١زخم ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝو٣ٞٚ. –ظ :)٣لـذ 

 .التعلٌق العام على النص

ٝؿٚ ٖٓ ٣ٝٔؼَ حطـخٛخ ٓخى ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ ٝٛٞ حُيكخع ػٖ حُِـش حُؼَر٤ش ٝحُٞهٞف ك٢ . ٣٘ظ٢ٔ حُ٘ٚ ا٢ُ حُؼَٜ حُلي٣غ -

 ٣ٜخؿٜٔٞٗخ.

 : ٓخ حُـَٝ حُ٘ؼ١َ ُِ٘ٚ ؟  ّٔ

 حُـَٝ ٖٓ حُ٘ٚ: حُؼظخد  ٝٛٞ ؿَٝ هي٣ْ ٌُٖ حُـي٣ي ك٤ٚ إٔ حُٔؼخطذ  حُِـش حُؼَر٤ش كؤًٔذ حُؼظخد ك٣ٞ٤ش. -

 : ٓخ حُؼخ١لش ح٤ُٔٔطَس ػ٠ِ حُ٘خػَ ؟  ّٕ

 وي٣َ ُٜخ ، ٢ٛٝ ػخ١لش ٛخىهش .ؿـ : حُؼخ١لش ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس ػخ١لش كذ ٝؿ٤َس ػ٠ِ حُِـش حُؼَر٤ش ٝحػظِحُ ٝط

 : ٓخ ٓٔخص أِٓٞد حُ٘خػَ ؟ ّٖ 

 ؿـ : ط٤ِٔ أِٓٞد حُ٘خػَ  : 

 ػٔن حُٔؼخ٢ٗ ٝحُلٌَ . - ٕ      ُٜٓٞش ح٧ُلخظ ٝكٜخكظٜخ . - ٔ

 حٓظويحّ ُـش حُلٞحٍ . - ٗ                اكٌخّ ح٤ُٜخؿش . - ٖ

 ؿٔخٍ حُظ٣َٜٞ ٝح٫ػظٔخى ػ٠ِ حُظ٘و٤ٚ . - ٙ              هِش حُٔلٔ٘خص ُِٝهخٍف حُِلظ٤ش . - ٘

 : ٓخ ٬ٓٓق ٗو٤ٜش حُ٘خػَ ؟ّٗ

ٝحٓغ حُؼوخكش ، ػ٤ٔن حُلٌَ ، ٍحثغ حُظ٣َٜٞ ٝحُظؼز٤َ ، ٓـيى ك٢ حُ٘ؼَ كٜزٞ ٍحثزي حُٔيٍٓزش حَُٝٓخٗٔز٤ش ُظزؤػَٙ رخَُٝٓخٗٔز٤ش  

 حُل٤َٔٗش.

 : ٟٝق ٜٓخىٍ ح٤ُٓٞٔو٠ ك٢ ح٧ر٤خص  ؟ ّ٘

( ك٢ ٝكيس حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش ، ٝحهظخٍ هخك٤ظٚ ٌٍٓٔٞس ُِي٫ُش ػ٠ِ حٌٗٔخٍ ٗلْ حُِـش حُؼَر٤زش ؿـ : ح٤ُٓٞٔو٠ : ظخَٛس )هخٍؿ٤ش

 رٔزذ ح٩ٛٔخٍ ح١ٌُ أٛخرٜخ .

 أٓخ ح٤ُٓٞٔو٠ حُيحه٤ِش )هل٤ش( ك٢ٜ ٗخرؼش ٖٓ حٗظوخء ح٧ُلخظ ٝكٖٔ ط٤ٔ٘وٜخ ٝطَحر٢ ح٧كٌخٍ ٝؿٔخٍ حُظ٣َٜٞ. -

 : ٓخ أ٤ٔٛش حُِـش حُؼَر٤ش ؟ّٙ 

ش حُؼَر٤ش ٢ٛ ٣ٞٛظ٘خ ٝٛز٢ ح٧ىحس حُظز٢ ٗوِزض حُؼوخكزش حُؼَر٤زش ػززَ حُوزَٕٝ كٜز٢ كِوزش حُٞٛزَ حُظز٢ طزَر٢ حُٔخٟز٢ ؿـ : إ حُِـ

رخُلخَٟ ، ٝػٖ ٣َ١وٜخ ٝرٞٓخ١ظٜخ طٞحِٛض ح٧ؿ٤خٍ حُؼَر٤ش ؿ٬٤ً رؼي ؿ٤َ ك٢ ػٍٜٞ ٣ٞ١ِش ، ٢ٛٝ حُظ٢ كِٔض ح٬ٓ٩ّ ٝٓخ 

هزي٣ٔخً ٝرٜزخ ٣ظٞكزيٕٝ ح٤ُزّٞ ٣ٝئُلزٕٞ كز٢ ٛزٌح حُؼزخُْ ٍهؼزش ٓزٖ ح٧ٍٝ حٗزؼن ػ٘ٚ ٖٓ ك٠خٍحص ٝػوخكخص ، ٝرٜخ طٞكي حُؼزَد 

طظليع رِٔخٕ ٝحكي ٝطٜٞؽ أكٌخٍٛزخ ٝهٞح٤ٜٗ٘زخ ٝػٞح١لٜزخ كز٢ ُـزش ٝحكزيس ػِز٠ ط٘زخث٢ )رؼزي( حُزي٣خٍ ٝحهزظ٬ف ح٧هطزخٍ ٝطؼزيى 

 حُيٍٝ .

 ( https://dardery.site/archives/6416ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 حُِـش حُؼَر٤ش طؼخطذ أِٜٛخطـي٣ٍـزـخص ػ٠ِ ٗٚ 

 (ٔ) 

                                                              عْتننننننننننب   َصننننننننننْوتَ  َ ْلبِننننننننننً بِننننننننننؤُْذنِ  َسننننننننننِمْعتُ  -ٔ
  

                                                             ْس نننننننننننننن َتَهلمُ  َدْم     نننننننننننننن ع   رْ نننننننننننننن َراقُ  لَننننننننننننننهُ    
 

                                                     أَع ننننننننننننن َْدل   الفُْصَحننننننننننننن ى ألَْهلَِهنننننننننننننا َتقُنننننننننننننولُ  -ٕ
  

ُكمُ     نَ  اْؼننننننننننننننن تَِرابًِ بِنننننننننننننننَرب  ٌْ                                                              أَْهننننننننننننننن لً َب ننننننننننننننن 
 

ننننننننننننننةُ  أََنننننننننننننننا -ٖ  ٌ                                                                  َفْض لِنننننننننننننن ً المْشننننننننننننننُهودُ  اْلَعَربِ
  

                                                                                                         َفْضننننننننننننننلًِ َوالَمْؽُمننننننننننننننورُ  اْلٌننننننننننننننْومَ  أَأَْؼننننننننننننننُدو   
 

                                                                              اْسنننننننننننننن َتَخَفوا بِاللََؽننننننننننننننةِ  الَقننننننننننننننْومُ  َمننننننننننننننا ـَِذا -ٗ
  

 لِننننننننً  ُننننننننل اْلَقننننننننْومِ  َمِصننننننننٌرُ  َمننننننننا َفَضنننننننناَعتْ    
 

 

 طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :

 الرابع؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «استخفوا  » لمةك معنى ما -ٔ

 .استقروا ׄ                       استحقروا. ׄ                          استصؽروا. ׄ    استهانوا ׄ  

 الثانً؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «اؼترابً  » كلمة مضاد ما -ٕ

 .ـنصافً ׄ     موتً. ׄ    ـ امتً. ׄ    أنسً   ׄ  

 الثالث؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد فً   البدٌعً المحسن  ما نوع  -ٖ

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ       جنا  ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 نظٌر، ـثارة الذهن مراعاةׄ       تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 جمالها؟ سر "فً البٌت الرابع؟ وما ـَِذا َما الَقْوُم بِاللََؽِة اْسَتَخَفواما نوع الصورة البٌانٌة فً  وله:"  -ٗ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ    .العبل ة اختٌار فً والد ة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌ ة، استعارة ׄ    .التجسٌم بلٌػ، تشبٌه ׄ      .التشخٌص تصرٌح

 نوع األسلوب فً الشطر الثانً من البٌت الثالث ، والؽرض منه :  -٘

     ائً طلبً االستكارـنشׄ        خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا ـنشائً معنىׄ       ـنشائً ؼٌر طلبً للترجًׄ  

  لل   داللة على : فً البٌت الرابع معرفة ( اللؽة)  كلمة جاءت  -ٙ

  .التعظٌمׄ     والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

ٌ ة المْشُهوُد َفْضلًِ  وله :" فً -7  البٌت الثالث ـٌجاز بحذؾ: " فًأََنا اْلَعَربِ

 .المبتدأ ׄ   .الموصوؾ ׄ   .المفعول ׄ   .الفاعل ׄ  

 جمالها؟ سر ؟"فً البٌت الثالث ؟ وما أَأَْؼُدو اْلٌْوَم َوالَمْؽُموُر َفْضلًِما نوع الصورة البٌانٌة فً  وله:"  -8

 .جسٌمالت مكنٌة، استعارة ׄ     .العبل ة اختٌار فً والد ة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌ ة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح
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 شكو  . فمن الشاكً؟ ومما ٌشكو ؟ السابقة األبٌات فً -9

 .اللؽة العربٌة، تشكو  حال العرب وما هم علٌه من تخلؾ حضاري  ׄ  

 الشاعر ، وٌشكو حاله وعدم تقدٌر النا  لشعر  ׄ  

 العربٌة وما هً علٌه من ضعؾ الشاعر ، وٌشكو  حال األمة  ׄ  

 اللؽة العربٌة، وتشكو  ؼربتها بٌن أهلها وـهمالهم لها وتقصٌرهم بحقها ׄ  

ٌ ة األؼراض أي   ـلى -ٓٔ  وما الجدٌد الذي طرأ علٌه؟ السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

 .وتطور فً العصر الحدٌث لٌشمل وصؾ المنجزات والمخترعلت الحدٌثه الوصؾ، ׄ  

 .وتطور هذا الفن حٌث عدل أصحابه عن المد  ألى التارٌخ ْد ،المَ  ׄ  

 .وتطور هذا الؽرض من حٌث المعاتب هنا فاللؽة هً التً تعاتب   العتاب، ׄ  

 .  حدٌثها و  دٌمها وتطور فً العصر الحدٌث لٌشمل الفخر باألمجاد القومٌة الَفْخر، ׄ  

 ن حٌث الموسٌقى ، فما هً؟تعك  األبٌات سمة من سمات الشعر عند مطران  م -ٔٔ

  لة المحسنات ولزخارؾ اللفظٌة. ׄ      سهولة األلفاظ وفصاحتها ׄ  

 جمال التصوٌر واالعتماد على التشخٌص .. ׄ      . القافٌة و الوزن المحافظة على وحدة ׄ  

 العنوان األنسب لؤلبٌات: -ٕٔ

  .وؾ فضلهااللؽة العربٌة معر ׄ    ـهمال اللؽة العربٌة من  بل أهلها. ׄ  

 .اللؽة العربٌة تعاتب أهلها ׄ                                              .خطورة ـهمال اللؽة ׄ  

ٌ ة المْشُهوُد َفْضلًِنوع األسلوب فً  وله:"   -ٖٔ  البٌت الثالث ، والؽرض منه: فً "  أََنا اْلَعَربِ

     ـنشائً طلبً للتعجبׄ          خبري للفخرׄ  

   خبري لفظا ـنشائً معنىׄ        ائً ؼٌر طلبً للترجًـنشׄ  

 أذنً ( فً البٌت األول : –بٌن كلمتً )سمعت  -ٗٔ

 َٓحػخس ٗظ٤َ ׄ   ١زخم ׄ   .ؿ٘خّ ׄ     .طَحىف ׄ  

 نوع اإلطناب فً البٌت الثانً : -٘ٔ

 ـطناب باالعتراضׄ     ـطناب بالتذٌٌلׄ    ـطناب بالتكرارׄ    ـطناب بالترادؾׄ  

ٌ ة المْشُهوُد َفْضلًِ  وله"– ٙٔ  " فً البٌت الثالث أسلوب  صر وسٌلته : أََنا اْلَعَربِ

 حٓظويحّ اٗٔخׄ       ح٫ٓظؼ٘خءحُ٘ل٢ ٝׄ       حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ ׄ    طؼ٣َق حُٔزظيأ ٝحُوزَ  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6416ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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                                                     َجِمٌلِنننننننننننننً َجَحنننننننننننننُدوا األُلَنننننننننننننى ٌَُحننننننننننننناِرُبنًِ -ٔ
  

                                                            أَْصننننننننننننننلً ُحنننننننننننننن ُرَماتُ  َتْرَدْعنننننننننننننن ُهمُ  َولَننننننننننننننمْ    
 

                                                           َتج  نننننننننننننن َل تْ  ـِْعَج نننننننننننننن از   اْلقُننننننننننننننْرآنِ  َوفِننننننننننننننً -ٕ
  

                                                                     َتَج نننننننننننننن ل   أَْس َن  نننننننننننننن ى بُِنننننننننننننننوِر  ِحنننننننننننننن بلَيَ    
 

                                                            فِ   ٌننننننننننننننننننن َما األَُدَبننننننننننننننننننناءِ  وَ  َولِْلُع لننننننننننننننننننن ََماءِ  -ٖ
  

اُتننننننننننننننهُ  َنننننننننننننننؤَت    ٌَ                                                                                                           ُس  نننننننننننننن ْبلًِ َمه   نننننننننننننن ْدتُ  َؼا
 

 حثَ حُٔظخكش :طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزي

 األول؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «جحدوا  » كلمة معنى ما -ٔ

 .اعترفوا ׄ   أضاعوا. ׄ   أنكروا. ׄ   .أخفوا ׄ  

 الثانً؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «تجلت  » كلمة مضاد ما -ٕ

 .ضعفت ׄ   عظمت. ׄ   خفٌت. ׄ   ظهرت     ׄ  

اتُ ما نوع اللون البٌانً فً  وله:"  -ٖ ٌَ  جماله؟ سر "فً البٌت الثالث ؟ وما هُ َنؤَت َؼا

 .اإلتٌان بالمعنى مصحوبا بالدلٌل كناٌة، ׄ     .العبل ة اختٌار فً والد ة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌ ة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 ، مثل:الشاعرالسابقة بعض مبلمح شخصٌة  األبٌاتتعك   -ٗ

 ؿ٤ٔغ ٓخ ٓزن ׄ    ٓٞٛٞد ٗخػَ ׄ   . رٜخ ٓؼظِ ُِـظٚ ٓلذ ׄ   . عمٌق الفكر ׄ  

 نوع اإلطناب فً البٌت الثالث : -٘

 ـطناب باالعتراضׄ    ـطناب بالتذٌٌلׄ    ـطناب بالتكرارׄ     ـطناب بالترادؾׄ  

 الدلٌل على فضل اللؽة العربٌة . وضح ذلك ؟ السابقة األبٌات فً -ٙ

 .ها  كثرة أعدائها الذٌن ٌنكرون فضل ׄ  

 كونها لؽة القرآن الحاملة لكلمات اله فً أبهى صورة ׄ  

 هً لؽة العلم واألدب وجد فٌها العلماء واألدباء لؽة سهلة طٌعة  ׄ  

 الثانً والثالث ׄ  

 الؽرض منه؟ وما السابقة؟ األبٌات فً السائد األسلوب نوع ما -7

 .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ    .ـلٌه ٌدعو ما ـلى االنتبا  ولَْفت الذهن ـثارة الخبري، ׄ  

 والتؤكٌد على فضل اللؽة العربٌة. التقرٌر الخبري، ׄ    .النف  فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ  

 الثانً؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -8

    إكد المعنى وٌقوٌهطباق ، ٌׄ      جنا  ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 نظٌر، ـثارة الذهن مراعاةׄ      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 جمالها؟ سر "فً البٌت األول؟ وما َولَْم َتْرَدْعُهُم ُحُرَماُت أَْصلًما نوع الصورة البٌانٌة فً  وله:"  -9

 .ٌدالتجس مكنٌة، استعارة ׄ     .العبل ة اختٌار فً والد ة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌ ة، استعارة ׄ    .التجسٌم بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح



  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 59  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

(   كلمة جاءت  -ٓٔ   لل   داللة على : فً البٌت الثانً نكرة  )ـِْعَج  از 

  .التعظٌمׄ      والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

 فً البٌت الثالث أسلوب  صر وسٌلته : – ٔٔ

 استخدام ـنماׄ       االستثناءالنفً و ׄ     التقدٌم والتؤخٌر  ׄ   بر  تعرٌؾ المبتدأ والخ ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6416ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 (ٖ) 

ننننننننننننننا -ٔ ٌَ                                                                  ِم   نننننننننننننن نا َعنننننننننننننن َداكِ  اللَؽ   نننننننننننننن اتِ  أُم   ف
  

                                                            َجْهننننننننننننننلِ  َوُعقننننننننننننننوقُ  َمَسنننننننننننننناَءة   ُعقُننننننننننننننوقُ    
 

                                                         شنننننننننننْم    فؤَننننننننننننتِ  الَحِمٌننننننننننندُ  الَعنننننننننننْودُ  لَنننننننننننكِ  -ٕ
  

ْحجننننننننننننبْ  َولننننننننننننم    ننننننننننننر ُشننننننننننننعاَعك ٌَ ٌْ                                                                  ِظننننننننننننل   ؼ
 

 

 طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :
 الثانً؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «ٌحجب  » كلمة معنى ما -ٔ

 .ٌبعد ׄ                 ٌضعؾ. ׄ                              ٌخفً. ׄ        ٌطفئ ׄ  

 ما مصدر الموسٌقى فً البٌت األول؟  -ٕ

 مراعاة النظٌرׄ     حسن التقسٌمׄ     التصرٌعׄ     الجنا ׄ  

ر ِظل  ما نوع الصورة البٌانٌة فً  وله:"  -ٖ ٌْ  جمالها؟ سر " فً البٌت الثانً ؟ وماؼ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ              .العبل ة اختٌار فً والد ة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌ ة، استعارة ׄ    .التجسٌم بلٌػ، تشبٌه ׄ                          .التجسٌد تصرٌح

 نوع األسلوب فً الشطر األول من البٌت األول ، والؽرض منه :  -ٗ

     ـنشائً طلبً التعظٌمׄ         خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا ـنشائً معنىׄ        ٌمـنشائً ؼٌر طلبً للتعظׄ  

  لل   داللة على : فً البٌت األول نكرة ( جهل)  كلمة جاءت  -٘

  .التعظٌمׄ      والشمول العمومׄ    التحقٌر ׄ      التقلٌل ׄ  

 األول؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «عقوق  » كلمة مضاد ما -ٙ

 ب.ح ׄ    .كر  ׄ                      بر. ׄ    .ـحسان ׄ  

 اعتذار ووعد . وضح ذلك ؟  البٌتٌن السابقٌن فً -7

 اعتذار من أهل اللؽة ، ووعد بعدم األهمال ׄ   .اعتذار من اللؽة العربٌة ووعد بعدم الشكو   ׄ  

 قوٌةاعتذار من اللؽة ، ووعد بالعودة ال ׄ                                                 اعتذار من الشاعر ووعد بالعقوق  ׄ  

 تعك  األبٌات سمة من سمات الشعر عند مطران  من حٌث الخٌال والتصوٌر ، فما هً؟ -8

  لة المحسنات ولزخارؾ اللفظٌة. ׄ      سهولة األلفاظ وفصاحتها ׄ  

 جمال التصوٌر واالعتماد على التشخٌص .. ׄ             . القافٌة و الوزن المحافظة على وحدة ׄ  

https://dardery.site/archives/6416
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ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 60  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 جماله؟ سر  وله:" فؤنت شم "فً البٌت الثانً ؟ وماما نوع التشبٌه فً  -9

  .مفصل ، التوضٌح ׄ    .مجمل ، التجسٌد ׄ    .التجسٌدبلٌػ ،   ׄ    .بلٌػ ، التوضٌح ׄ  

 ( فً البٌت الثانً :ظل -شم  بٌن كلمتً ) -ٓٔ

 َٓحػخس ٗظ٤َ ׄ   ١زخم ׄ   .ؿ٘خّ ׄ     .طَحىف ׄ  

 نً أسلوب  صر وسٌلته : وله" لك العود الحمٌد " فً البٌت الثا – ٔٔ
 استخدام ـنماׄ      االستثناءالنفً و ׄ   التقدٌم والتؤخٌر  ׄ    تعرٌؾ المبتدأ والخبر   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6416ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 (عتاب اللؽة العربٌة ألهلهاصوص متحررة على نص )ن
 

 (ٔنص ر م )

 ٌقول حافظ ـبراهٌم:

بنننننننننقَ  لَنننننننننم -ٔ  بِؤٌَننننننننندٌنا النننننننننُدنٌا ِمننننننننننَ  َشنننننننننًء   ٌَ
  

ننننننننننننننننننةُ  ـاِّل      ٌ  َمآ ٌنننننننننننننننننننا فننننننننننننننننننً َدمننننننننننننننننننع   َبقِ
 

 َفِانَفَرَطنننننننننننت النننننننننننَدهرِ  جٌننننننننننندِ   ِنننننننننننبلَدةَ  ُكّننننننننننننا -ٕ
  

مننننننننننننٌنِ  َوفننننننننننننً     َرٌاحٌنننننننننننننا ُكنننننننننننننا الُعننننننننننننبل ٌَ
 

 شننننننننننناِمَخة   الِعنننننننننننز   فنننننننننننً ِزلُنننننننننننناَمنا كاَننننننننننننت -ٖ
  

 َمؽانٌنننننننننننننا فننننننننننننً ـاِّل  الَشننننننننننننم َ  ُتشننننننننننننِرقُ  ال   
 

ةِ  َنهننننننننرِ  ُمنننننننننى أَ صننننننننى َوكننننننننانَ  -ٗ  لَننننننننو الَمَجننننننننر 
  

 سنننننننننننا ٌنا أَ ننننننننننندا ُ  ُمِزَجنننننننننننت مائِنننننننننننهِ  ِمنننننننننننن   
 

هننننننننننا لَننننننننننو َوالُشننننننننننهبُ  -٘ َرة   كاَنننننننننننت أَن   ُمَسننننننننننخ 
  

بننننننننندو كنننننننننانَ  َمنننننننننن لِنننننننننَرجمِ      أَعادٌننننننننننا ِمنننننننننن ٌَ
 

 َترُمقُنننننننننننا الننننننننننَدهرِ  َوُصننننننننننروؾُ  َنننننننننننَزل َفلَننننننننننم -ٙ
  

 َوُتلهٌنننننننننننننننا الننننننننننننننُدنٌا َوَتخننننننننننننننَدُعنا َشننننننننننننننزرا     
 

 َنَشنننننننننننننب   َوال جنننننننننننننا    َوال َؼنننننننننننننَدونا َحّتنننننننننننننى -7
  

 ٌُواسننننننننننننننننننننٌنا ِخننننننننننننننننننننلَ  َوال َصنننننننننننننننننننندٌق   َوال   
 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة: -

 الساد ؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «صروؾ» كلمة معنى ما -ٔ

 .األول والثانً ׄ     .اشتقا ات ׄ   .ئبمصا ׄ   نوائب ׄ  

 ؟  بله عبل ة البٌت السابع بما ما -ٕ

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ األبٌات الشاعر فً  استخدمه الذي األسلوب نوع ما -ٖ

 .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ  

 .النف  فً والتؤثٌر شاعرالم تحرٌك اإلنشائً، ׄ  

 .الحقائق التً ٌذكرها تؤكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

 جمع الشاعر بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح واإلرشاد ׄ  

https://dardery.site/archives/6416
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ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 61  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 :الرابع البٌت فً"  سا ٌنا"  و"  مائِهِ " كلمتً بٌن .ٗ

 نظٌر مراعاةׄ    جنا ׄ   ترادؾׄ   طباقׄ  

 ى الشاعر فً األبٌات:العاطفة المسٌطرة عل -٘

 الثورة والؽضب   ׄ                  الخوؾ  والٌؤ ׄ                      الحزن والحسرةׄ                   الحب واإلعجابׄ  

 فً البٌت الثانً: " َرٌاحٌنا ُكنا"   وله فً التشبٌه نوع - -ٙ
 ضمنًׄ   تمثٌلًׄ   مجملׄ   بلٌػׄ  

  هً واحدة  عدا ما متؤثر بالقدماء األبٌات فً افظ ح أن على ٌدل  ٌلً مما كل  -7

 استخدام اللؽة  التراثٌةׄ   . التصرٌع على الحرصׄ  

 .والقافٌة الوزن على المحافظةׄ                                                    االعتماد على األسلوب الخبريׄ  

 البٌت الثالث : فً َمؽانٌنا "  فً ـاِّل  الَشم َ  ُتشِرقُ  نوع األسلوب فً  وله:" ال  -8

    أسلوب  صرׄ        ـنشاء طلبًׄ  

  أسلوب تعجبׄ       ـنشائً ؼٌر طلبًׄ  

 األول؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -9

   مقابلة ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ               حسن تقسٌم ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 التفات، ـثارة الذهنׄ       عطً جرسا موسٌقٌاتصرٌع، ٌׄ  

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

ا بالمعنى اإلتٌان موصوؾ، عن كناٌة ׄ   ا بالمعنى اإلتٌان صفة، عن كناٌة ׄ       .علٌه بالدلٌل مصحوب   .علٌه بالدلٌل مصحوب 

ا بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ             .العبل ة اختٌار فً الد ةو اإلٌجاز موصوؾ، عن كناٌة ׄ    .علٌه بالدلٌل مصحوب 

 جمالها؟ سر َوُتلهٌنا "فً البٌت الساد  ؟ وما الُدنٌا ما نوع الصورة البٌانٌة فً  وله:" َوَتخَدُعنا -ٔٔ

 .التشخٌص ٌة،مكن استعارة ׄ     .العبل ة اختٌار فً والد ة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌ ة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 سا ٌنا " أسلوب  صر بتقدٌم : أَ دا ُ  ُمِزَجت مائِهِ   وله فً البٌت الرابع:  " ِمن -ٕٔ

 الجار والمجرورׄ     الفاعلׄ       الظرؾׄ     المفعولׄ  

  لل   داللة على : فً البٌت السابع  نكرة ( َصدٌق  : ) كلمة جاءت  -ٖٔ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ     التهوٌل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6428ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 واتس 

 (ٕنص ر م )

 :ٌقول مطران

ننننننننننننننَبابُ  ل ننننننننننننننىوَ  -ٔ َحتْ  الش  اُتننننننننننننننهُ  َوَصننننننننننننننو   َجن 
  

ِرَهنننننننننننننننا فِنننننننننننننننً َوَتَخالََفنننننننننننننننتْ     ٌْ  األْنَعنننننننننننننننامُ  َط
 

ننننننننننننننَرتْ  -ٕ  َخنننننننننننننناِطِري فِننننننننننننننً ِزٌناُتَهننننننننننننننا َوَتَنك 
  

ننننننننننننننننى     األْ ننننننننننننننننبلمُ  ِحْبَرَهننننننننننننننننا لََتْنِكننننننننننننننننرَ  َحت 
 

 َبْعننننننننننننننَدَما الَحَقننننننننننننننائِقُ  َمَعاِرَفَنننننننننننننننا أَْ َسننننننننننننننى -ٖ
  

نننننننننننننْذِوي    نننننننننننننالُ  ٌَ ٌَ  َهنننننننننننننامُ األوْ  َوَتْنُصنننننننننننننبُ  الَخ
 

 لَنننننننننهُ  لَِمننننننننننْ  الَوَفننننننننناءِ  َداِعنننننننننً َدَعنننننننننا لَِكننننننننننْ  -ٗ
  

 َواإلِْكنننننننننننننننَرامُ  اإلِْعنننننننننننننننَزازُ  َنْفِسنننننننننننننننً فِنننننننننننننننً   
 

ْبلُنننننننػُ  حمننننننندي -٘ ٌَ  َمننننننننا َبْعنننننننضَ  َحْمنننننننِدي فٌِننننننننكَ  أَ
  

ْبِؽننننننننننننننً    ٌُوِجننننننننننننننبُ  الننننننننننننننَوالَءُ  ٌَ  اإلِْعَظننننننننننننننامُ  َو
 

َراَعنننننننننننننننننةَ  ـن   -ٙ  َوِزٌَرَهنننننننننننننننننا َؼنننننننننننننننننَدْوتَ  ـذْ  الز 
  

َقنننننننننننننننننة   َنِشنننننننننننننننننَطتْ      َتْعَتنننننننننننننننننامُ  لَِمنننننننننننننننننا موف 
 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة: -

 مرادؾ كلمة"  صوحت  " فً البٌت األول. -ٔ

 خرج صوته.ׄ    تبٌن جٌد ׄ    استعاد صحتهׄ   ٌب  وجؾ ׄ  

 مرادؾ كلمة"  تنّكرت " فً البٌت الثانً. -ٕ

 ساءت.ׄ    تؽٌرتׄ   تخّفتׄ   استؽلقتׄ  

 ألْ بلُم " فً البٌت الثانً:" و " ا بٌن كلمة" ِحْبَرَها -ٖ

 مراعاة نظٌرׄ                               جنا  ׄ                                  ترادؾׄ                              طباقׄ  

 الخام  البٌت فً البدٌعً المحسن نوع -ٗ

 نظٌر ةمراعا ׄ    تصرٌع ׄ                          طباق ׄ             جنا  ׄ  

 :  األبٌات فً الشعري الؽرض  -٘

 الوصؾ ׄ                 الهجاء ׄ                           المد  ׄ              الفخر ׄ  

 األْ بلُم"فً البٌت الثانً: ِحْبَرَها لََتْنِكرَ  نوع الصورة البٌانٌة فً  وله:" َحت ى -ٙ

 مجاز مرسلׄ   تشبٌهׄ   استعارة مكنٌةׄ   تصرٌحٌة   استعارة ׄ  

 : وسٌلته   صر أسلوب الثالث البٌت فً -7

 ـنما استخدام ׄ     والتؤخٌر التقدٌم   ׄ            االستثناءو النفً  ׄ   والخبر المبتدأ تعرٌؾ  ׄ  

 فً البٌت األخٌر ـطناب وسٌلته:  -8

  االعتراضׄ    التذٌٌلׄ   عطؾ العام على الخاصׄ    التكرار ׄ  

 االنتقادات التً عابها مطران على اإلحٌائٌٌن وو ع فٌها وهو : تمثل األبٌات أحد -9

 التزام الوزن ׄ   شعر المناسباتׄ   كثرة الصور الببلؼٌةׄ   رصانة اللؽة ׄ  

 من الظواهر األسلوبٌة فً النص: -ٓٔ

 كثرة الصور الببلؼٌةׄ     سٌطرة األسلوب الخبريׄ  

 قكل ما سبׄ       اإلكثار من استخدام صٌؽة الجمعׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6424ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

https://dardery.site/archives/6424


  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 63  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (ٖنص ر م )

 ٌقول خلٌل مطران:

ننننننننننننننننننْعرُ  ٌُرٌنننننننننننننننننندُ  َمنننننننننننننننننناَذا -ٔ ننننننننننننننننننً الش             ِمن 
  

ننننننننننننننننننهِ  أَْخَنننننننننننننننننننى    ٌْ  ًِسننننننننننننننننننن   ُعلُننننننننننننننننننوَ  َعلَ
 

         ال بِننننننننننننننهِ  َذَهَبننننننننننننننتْ  َمننننننننننننننا َكننننننننننننننانَ  َهننننننننننننننلْ  -ٕ
  

ننننننننننننننننننننامُ      ٌ ننننننننننننننننننننً أََدبِننننننننننننننننننننً ِمنننننننننننننننننننننْ  أَ  َوَفن 
 

ننننننننننننننننننننننننننً أَْحَسننننننننننننننننننننننننننْنت -ٖ ننننننننننننننننننننننننننا َظن  ٌَ            والل 
  

نننننننننننننً ُحْسننننننننننننننَ  ُتَوافِنننننننننننننقْ  لَنننننننننننننمْ  لِنننننننننننننً     َظن 
 

ننننننننننننننننننننا -ٗ لُنِننننننننننننننننننننً َمنننننننننننننننننننننْ  ٌَ             َتَكننننننننننننننننننننا ٌَُحم 
  

ننننننننننننننننَبابِ  لٌِننننننننننننننننؾَ      بِننننننننننننننننَوْهنًِ اْرفُننننننننننننننننقْ  الش 
 

        َواألُولَنننننننننننننننننننننننننى َتنننننننننننننننننننننننننَول ى نِنننننننننننننننننننننننننًَزمَ  -٘
  

 َفنننننننننننننننَدْعنًِ َصنننننننننننننننْحبًِ ِمننننننننننننننننْ  َعَمنننننننننننننننُرو ُ    
 

بٌِننننننننننننننننننعُ  َول ننننننننننننننننننى -ٙ         ُعننننننننننننننننننو َوَجننننننننننننننننننؾ   الر 
  

َؽنِنننننننننننننننننننننً َعْهننننننننننننننننننننندُ  َوانَقَضنننننننننننننننننننننى ِدي     الت 
 

         ُمننننننننننننننننننى   ُتْقَضنننننننننننننننننى بِنننننننننننننننننؤَنْ  أَْرَضنننننننننننننننننى -7
  

 َعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننَدْتنًِ َوـِنْ  لآِلَخنننننننننننننننننننننننننننننننننننننرٌنَ    
 

             لِل نننننننننننننننننننننننننننِذي َمَكنننننننننننننننننننننننننننانًِ أُْخلِنننننننننننننننننننننننننننً -8
  

ْسننننننننننننننننننُمو    ننننننننننننننننننهِ  ٌَ ٌْ ننننننننننننننننننرِ  ـِلَ ٌْ  ُحننننننننننننننننننْزنِ  بَِؽ
 

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 " فً البٌت  الثامن.ٌسمو المراد من  وله "   - ٔ

 ٌعتنً.ׄ     ٌبتعد.ׄ      ٌذهب. ׄ     ٌتطل ع.ׄ  

 : الثالثَن َظن ً"فً البٌت لًِ لَْم ُتَوافِْق ُحسْ  انوع الصورة البٌانٌة فً  وله:" والل ٌَ  -ٕ

 مجاز مرسلׄ       تشبٌه  ׄ      استعارة مكنٌة  ׄ    استعارة تصرٌحٌة     ׄ   

 :  الرابع فً البٌت  األمر الؽرض من   -ٖ

 التوبٌخ.ׄ       النصح. ׄ       الحث.ׄ     االستعطاؾ.  ׄ  

 الرابع . البٌتفً  ": ًْ َوَهنمضاد " كلمة "  - ٗ

تًׄ      ًِعزت ׄ     َجَزِعً.ׄ    ثباتًׄ       ُو 

 البٌت األخٌر ٌعلن فٌه خلٌل مطران عن:   -٘

 :زهد  فً الدنٌا.ׄ    ضٌاع زمن الشباب. ׄ    تولً  زمن الشعر.  ׄ           تسلٌم راٌة الشعر.ׄ  

 فً األبٌات ظهرت شخصٌة الشاعر وعاطفته وهً ... -ٙ

ال شًء مما  ׄ     الفخر والعزة  ׄ    الفر  والمد  ׄ     الحزن والتشاإم  ׄ  

 سبق

 :الساد اللون البٌانً فً  وله:"  َوَجؾ  ُعو ِدي " فً البٌت   -7

 استعارة تصرٌحٌة  ׄ      مرسل مجازׄ             تشبٌه  ׄ       كناٌة ׄ    



  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 64  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 :الساد    ـطناب وسٌلته البٌت فً  -8

 االعتراض ׄ      التفصٌل ׄ      التكرار ׄ     الترادؾ ׄ   

ِه ُعلَُو ِسن ًأَْخنَ   وله: " – 9 ٌْ  " فً البٌت األول أسلوب  صر بتقدٌم : ى َعلَ

 المفعول ׄ     الجار والمجرور ׄ      الخبر ׄ      المبتدأ ׄ   

 من مبلمح القدٌم فً النص: -ٓٔ

 الوحدة العضوٌة   ׄ               النزعة البٌانٌة  ׄ       كثرة المحسنات البدٌعٌة  ׄ    البدء بالتصرٌع  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6425ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩) 

 (ٗنص ر م )

 :الشابى القاسم أبو ٌقول -

هنننننننننننننننننننننننا أاَل -ٔ ٌَ نننننننننننننننننننننننالمُ  أَ  المسنننننننننننننننننننننننتبدَ  الظ 
  

ننننننننننننننننبلمِ  َحبٌننننننننننننننننبَ     ننننننننننننننننا ْ  َعنننننننننننننننندو   الظ  ٌَ  الح
 

نننننننننننننناتِ  خْرتَ َسنننننننننننننن -ٕ  َضننننننننننننننعٌؾ   َشننننننننننننننْعب   بؤَن 
  

 دَمننننننننننننننننا ْ  مننننننننننننننننن مخضننننننننننننننننوَبة   وَكَفننننننننننننننننكَ    
 

 الُوُجننننننننننننننودِ  ِسننننننننننننننْحرَ  ُتَشننننننننننننننو  ُ  وِسننننننننننننننْرتَ  -ٖ
  

 ُرَبننننننننننننا ْ  فننننننننننننى األَسننننننننننننى شننننننننننننوكَ  وتبننننننننننننُذرُ    
 

نننننننننننننننننننننَدكَ  -ٗ ٌْ بٌنننننننننننننننننننننعُ  ٌخننننننننننننننننننننندعْنك ال ُرَو  الر 
  

ننننننننننننبا ْ  وضننننننننننننوءُ  الفضنننننننننننناءِ  وصننننننننننننحوُ      الص 
 

ْحننننننننننبِ  األُفُننننننننننق ففننننننننننى -٘ ننننننننننبلمِ  هننننننننننولُ  الر   الظ 
  

ٌننننننننننننا  وَعْصننننننننننننؾُ  الَرُعننننننننننننودِ  و صننننننننننننؾُ      الر 
 

منننننننننننننننادِ  َفَتْحنننننننننننننننتَ  َحنننننننننننننننذارِ  -ٙ  الل هٌنننننننننننننننبُ  الر 
  

ننننننننننوكَ  ٌبننننننننننُذرِ  وَمنننننننننننْ     ْجنننننننننننِ  الش   الجننننننننننرا ْ  ٌَ
 

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -
 .األبٌات خبلل الشاعر على المسٌطرة العاطفة استنتج -ٔ

 السعادةׄ                       واالستسبلم الٌؤ  ׄ  

 للوطن الحنٌنׄ                 الوطن لهذا المستعمر سٌطرة على وتحسر  لوطنه الشاعر حب ׄ  

ْجنِ  الش وكَ  ٌبُذرِ  وَمنْ »  فى الساد  البٌت فى البدٌعى المحسن مٌز -ٕ  : .......«الجرا ْ  ٌَ

 .تورٌةׄ     تصرٌعׄ     ـٌجاب طباقׄ     .سلب طباق ׄ  

بٌعُ  ٌخدعْنك ال: » الشاعر  ول فى انٌةالبٌ الصورة مٌز -ٖ  :الرابع البٌت فى«  الر 

 .تصرٌحٌة استعارةׄ    .مكنٌة استعارةׄ    .مجمل تشبٌهׄ     .بلٌػ تشبٌه ׄ  

 . ؟ المستعمر  سوة على الدلٌل ما -ٗ

 .الوجود سحر تشوٌهׄ          .اللهٌب من الحذرׄ    الشعوب آالم من السخرٌةׄ           .الظبلم حب ׄ  

 :وسٌلته  صر أسلوب الخام  البٌت فً -٘

 (ال)ب العطؾ ׄ     االستثناء النفً ׄ    والخبر المبتدأ تعرٌؾ ׄ     والتؤخٌر التقدٌم ׄ  

https://dardery.site/archives/6425


  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 65  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 :الثالث البٌت فً"  تبذر شوك األسى"   وله فً التشبٌه نوع -ٙ

 ضمنً ׄ     تمثٌلً ׄ     مجمل ׄ      بلٌػ ׄ  

  ؟ ثالثال البٌت فى( ُتَشو  ُ ) كلمة معنى ما -7

 تعكرׄ     . تقبحׄ     ..تحسنׄ      .تلوث ׄ  

 :  بله بما األخٌر البٌت فً"  الجرا ْ  ٌَْجنِ "   وله  عبل ة -8

 ـجمال بعد تفصٌلׄ      تعلٌلׄ     توضٌحׄ     نتٌجة ׄ  

 :"   وله  الؽرض من اإلنشاء فً البٌت الرابع -9

 التمنً ׄ   التهدٌد ׄ      الحث ׄ     االستعطاؾ ׄ  

 عر األموي نصر بن سٌار)معروؾ بانتمائه لبنً أمٌة( محذرا األموٌٌن من الثورة ضدهم: ال الشا -ٓٔ

   ننننننننننننننننننار ومنننننننننننننننننٌض الرمننننننننننننننننناد تحنننننننننننننننننت أر  -
  

 ضنننننننننننننننننرام لنننننننننننننننننه ٌكنننننننننننننننننون أن وٌوشنننننننننننننننننك   
 

 و ال أبو القاسم فً البٌت التاسع:

منننننننننننننننننادِ  َفَتْحنننننننننننننننننتَ  َحنننننننننننننننننذارِ  -ٔ  الل هٌنننننننننننننننننبُ  الر 
  

ننننننننننننوكَ  ٌبننننننننننننُذرِ  وَمنننننننننننننْ     ْجنننننننننننننِ  الش   الجننننننننننننرا ْ  ٌَ
 

 بٌن القولٌن من حٌث المعنى والؽرض  ارن

 اتفق الشاعران فً المعنى وهو تو ع الثورة  والؽرض وهو وجوب أخذ الحٌطة والحذر ׄ  

     لٌؤخذوا األموٌٌن تحذٌر األموي الشاعر فؽرض الؽرض فً واختلفا ، الثورة تو ع وهو المعنى فً الشاعران اتفق ׄ  

 . ظلمه عن ٌقلعل المستعمر تهدٌد القاسم أبو وؼرض حذرهم

اختلؾ الشاعران فً المعنى فالشاعر األموي تو ع الثورة وأبو القلسم على ٌؤسه وتشاإمه فلم ٌتو ع ذلك  ، ولكنهما  ׄ  

 اتفق فً الؽرض وهو التهدٌد والوعٌد.

 البٌتان مختلفان فً المعنى والؽرض. ׄ  
 ( https://dardery.site/archives/6426ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 (٘نص ر م )
 ٌقول البارودي:

تِنننننننننننننننً أَُتْخفِنننننننننننننننرُ  -ٔ  َعْطفِنننننننننننننننً َوَتنننننننننننننننُرومُ  ِذم 
  

ْتنننننننننننننننننكَ  لََقننننننننننننننننندْ      بِاْلِكنننننننننننننننننذابِ  َنْفُسنننننننننننننننننكَ  َمن 
 

 َتنننننننننننننبلق   ِمننننننننننننننْ  اْلَقِطٌَعنننننننننننننةِ  َبْعننننننننننننندَ  َفَمنننننننننننننا -ٕ
  

 ِعَتنننننننننننننننابِ  ِمننننننننننننننننْ  ْلَخدٌَعنننننننننننننننةِ ا َبْعننننننننننننننندَ  َوال   
 

نننننننننننننننؾَ  -ٖ ٌْ ِصنننننننننننننننحَ  َوَك  ُود   اْلَؽنننننننننننننننْدرِ  َبْعننننننننننننننندَ  ٌَ
  

ننننننننننننننننننة   َوَتْسننننننننننننننننننلَمُ      ٌ ننننننننننننننننننابِ  َبْعنننننننننننننننننندَ  نِ ٌَ  اْرتِ
 

نننننننننننننننننَدكَ  -ٗ ٌْ نِنننننننننننننننننً ُرَو ً   َصنننننننننننننننننْعب   ـِن   أَبِننننننننننننننننن
  

 اْلَجَنننننننننننننننابِ  َمْرُهننننننننننننننوبُ  األَْ ننننننننننننننَرانِ  َعلَننننننننننننننى   
 

 أَُبننننننننننننننننننننننالًِ َوال بِاْلِعننننننننننننننننننننننَداءِ  أَُجنننننننننننننننننننننناِهرُ  -٘
  

نننننننننننننننننننَوابِ بِال وأَْنِطنننننننننننننننننننقُ      أَُحنننننننننننننننننننابًِ وال ص 
 

َهننننننننننننننابُ  -ٙ ْمِضننننننننننننننً َبنننننننننننننناِدَرتًِ اْلقِننننننننننننننْرنُ  ٌَ ٌَ  َف
  

ْدتُ  وَمننننننننننننا    فًِ َجننننننننننننر  ٌْ   ِننننننننننننرابِ  ِمنننننننننننننْ  َسنننننننننننن
 

ننننننننننننننبلَمةَ  ُرْمننننننننننننننتَ  َفنننننننننننننن ِنْ  -7  َفنننننننننننننناْجَتنِْبنًِ الس 
  

ا      نننننننننننننننبلَمةُ  َعنننننننننننننننُدو   اْجتِننننننننننننننننابًِ فِنننننننننننننننً َفالس 
 

https://dardery.site/archives/6426
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 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 األول؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «تخفر» كلمة معنى ما -ٔ

 .تفً ׄ     .تحر  ׄ   .تنقض ׄ   تحمً ׄ  

بلَمةُ عبل ة   وله فً البٌت السابع"  ما -ٕ  ؟  بله "بمااْجتِنابًِ فًِ َفالس 

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 الؽرض منه؟ وما البٌت الثالث؟ فً األسلوب نوع ما -ٖ
 .ـستفهام ، التقرٌر ׄ           .التمنً ، ـستفهام  ׄ          .النفً واإلنكار ، ـستفهام  ׄ    .ـستفهام ، التهدٌد ׄ  

 الثانً؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -ٗ

   طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ               حسن تقسٌم ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 األول والثانًׄ       تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

ْتكَ  ما نوع الصورة البٌانٌة فً  وله:" لََقدْ  -٘  جمالها؟ سر بِاْلِكذاِب "فً البٌت األول ؟ وما َنْفُسكَ  َمن 

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ     .العبل ة اختٌار فً والد ة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌ ة، استعارة ׄ    .ضٌحالتو بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 فً البٌت الثالث أسلوب  صر وسٌلته: -ٙ

 القصر ب نما ׄ    النفً واالستثناءׄ      تعرٌؾ المبتدأ والخبرׄ    التقدٌم والتؤخٌرׄ  

  لل   داللة على : فً البٌت الثانً  نكرة ( عتاب: ) كلمة جاءت  -7

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ     التهوٌل ׄ  

 صائص شعر البارودي كما تعك  األبٌات :من خ -8

 .التراكٌب جزالة ׄ                األلفاظ و وة ، العبارة رصانة ׄ  

 جمٌع ما سبق ׄ        .أخذ الصور من القدماء ׄ  

َدكَ   -9 ٌْ نًِ نوع األسلوب فً  وله:" ُرَو ً  "  َصْعب   ـِن   البٌت الرابع : فً أَبِ

  أسلوب تعجبׄ     ـنشائً ؼٌر طلبًׄ            أسلوب خبريׄ    ـنشاء طلبًׄ  

َوابِ  وأَْنِطقُ  وله: "  فً -ٓٔ ٌ ن كناٌة، الخام  البٌت من أَُحابًِ" وال بِالص   .جمالها وسر نوعها، فب

ا بالمعنى اإلتٌان موصوؾ، عن كناٌة ׄ   ا بالمعنى اإلتٌان صفة، عن كناٌة ׄ      .علٌه بالدلٌل مصحوب   .علٌه بالدلٌل مصحوب 

ا بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ           .العبل ة اختٌار فً والد ة اإلٌجاز موصوؾ، عن كناٌة ׄ    .علٌه بالدلٌل مصحوب 

 :الساد  البٌت فً"  سٌفً"  و"  جردت" كلمتً بٌن -ٔٔ

 نظٌر مراعاةׄ    جنا ׄ   ترادؾׄ   طباقׄ  

 العاطفة المسٌطرة على الشاعر فً األبٌات: -ٕٔ

 الفخر  واالعتداد بالنف    ׄ                الخوؾ  والٌؤ  ׄ                 الحزن والحسرة ׄ               واإلعجاب الحب ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6427ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

https://dardery.site/archives/6427
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  أكٔي ٓؼ٤يحٕ                          

  :   بالكاتبالتعرٌؾ 

ٓـ رخ٧ٍىٕ كَٜ ػ٠ِ ىٍؿش حُيًظٍٞحٙ كون ٓخ ٣ِ٣ي ػ٠ِ ػ٣َٖ٘ ٓوط١ٞش ٣ٍخ٤ٟش ٕ  9ٔٗٔأكٔي ٤ِْٓ ٓؼ٤يحٕ ، ُٝي ػخّ 

ْٜٓ ك٢ كِٔش طؼ٣َذ حُؼِّٞ ك٢ ٝأُق أًؼَ ٖٓ ه٤ٖٔٔ ًظخرخ ٓي٤ٍٓخ ، ٝٗخٍ ؿخثِس ح٣ٌُٞض ح٠ُٝ٧ ك٢ طلو٤ن ًظذ حُظَحع ٝأ

 حُـخٓؼش رخ٧ٍىٕ ٝ حُٔٞىحٕ  .

 تمهٌد :

إ حُِـش حُؼَر٤ش ٢ٛ حُِـش حُٞك٤يس حُظ٢ ُْ طظـ٤َ ُْٝ طلَف ٝظِض ه٣ٞش ُؼٍٜٞ ٣ٞ١ِش ، ًُٝي ٧ٜٗخ ُـش حًٌَُ حُل٤ٌْ ، ٝهي 

خطذ ك٢ ٌٛح حُ٘ٚ ٣ٟٞق ػَحهش حُِـش حُؼَر٤ش حٍطزطض رؤِٜٛخ حٍطزخ١خً ٝػ٤وخً ٌٓ٘ حُويّ ، ك٢ٜ طٞحًذ ك٤خطْٜ هٞس ٟٝؼلخً . ٝحٌُ

 حُظ٢ حٓظٞػزض حُؼِْ ٝحُل٠خٍس ىٕٝ ػـِ أٝ ٖٝٛ ٌٝٛٙ حُِـش طٔظلن ٓ٘خ إٔ ٗؼظِ رٜخ ٝٗلوَ ..

 النص

" اللؽة ظل أصحابها ، ـن تقدموا تقدمت ، وـن تؤخروا تؤخرت . ولٌ  هناك لؽة هً بطبٌعتها لؽة علم، وأخر  هً 

ء العلم ، أو أداء معانٌه ، ولكن المجتمع  د ٌنشط فٌنمو فٌه العلم ، وتنمو لؽته  للتعبٌر عما بطبٌعتها عاجزة عن احتوا

ٌستحدثه نمو العلم من أفكار ، أو  د ٌخمل المجتمع فٌقؾ فٌه نمو العلم، وتدخل فٌه اللؽة مرحلة سبات كسبات النبتة فً 

 فصل الخرٌؾ، تجؾ أطرافها وتتسا ط األوراق .

العربٌة عجزا ، فذلك عجز العرب ، أما العربٌة فذات ماض عرٌق فً العلم ، بل هً أعرق اللؽات الحٌة  ف ن لقٌنا فً 

 اطبة ، فمن  بل أن تصبح لؽات الٌوم لؽات علم وأدب ، حملت العربٌة لواء العلم والحضارة ، لم تعجز ولم تهن ، حتى 

                       نهم عا ا نمو اللؽة وتطورها " .ؼدت مضرب مثل اللؽات التً عاصرتها  ، ولكن ضعؾ العرب ووه

 -األفكار:

 حُِـش ظَ أِٜٛخحُٔوطغ ح٧ٍٝ :  -ٔ

 أٛخُش حُِـش حُؼَر٤ش حُؼخ٢ٗ :حُٔوطغ  -ٕ

 الشر  والتحلٌل

 حُِـش ظَ أِٜٛخحُٔوطغ ح٧ٍٝ :  -ٔ

٢ رطز٤ؼظٜخ ُـش ػِْ ، ٝأهَٟ ٢ٛ " حُِـش ظَ أٛلخرٜخ ، إ طويٓٞح طويٓض ، ٝإ طؤهَٝح طؤهَص . ٤ُْٝ ٛ٘خى ُـش ٛ

رطز٤ؼظٜخ ػخؿِس ػٖ حكظٞحء حُؼِْ ، أٝ أىحء ٓؼخ٤ٗٚ ، ٌُٖٝ حُٔـظٔغ هي ٢٘٘٣ ك٤٘ٔٞ ك٤ٚ حُؼِْ ، ٝط٘ٔٞ ُـظٚ  ُِظؼز٤َ ػٔخ 

٣ٔظليػٚ ٗٔٞ حُؼِْ ٖٓ أكٌخٍ ، أٝ هي ٣ؤَ حُٔـظٔغ ك٤وق ك٤ٚ ٗٔٞ حُؼِْ ، ٝطيهَ ك٤ٚ حُِـش َٓكِش ٓزخص ًٔزخص حُ٘زظش ك٢ 

 .َٜ حُو٣َق ، طـق أ١َحكٜخ ٝطظٔخه٢ ح٧ٍٝحم " ك
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 المفردات

ن : فنء  ن نىن   ظزَ -: ما يتكلمً اإلوسان منه صونُاي يػ نه  ٍنا غنه ص هاانً ا ا،لاناي ن ا،لسنان ن مال ٍنا :    ؼ َ   حُِـش -

:  طُرَا ن  طويٓٞح -غىٍم  : صي ا،مػ هة ظَ أٛلخرٜخ -: صي صٌلٍا ن ا،متحدثيه  ٍا  أٛلخرٜخ - ن صظال ا ظال َا،مهال مالزمة 

ت × : اػيفة ن قاونهة  ػخؿِس - قدمُا ن  طُرَا × :  خلفُا  طؤهَٝح - خلفُا ن  أخهَا × ار قُا   -قنالرة ا غنااتاي ن غنُاا 

: زيننالة ن  ٗٔززٞ -يقلنندي × : ي تكننهي  ٣ٔززظليػٚ -يخمنن  × :  نند، فيننً ا،حهنننة  ٣٘٘زز٢ -: اسننتيػا، ن اضتنننان ن ةضا ننة   حكظززٞحء

ر  َا،مقصُل ُّ : منا  خهانً اضرم منه  حُ٘زظزش -ضهننة ن يقةنة × : سنكُن ن ونُخ خفين   ٓززخص -يىشن  × : يكس    ٣ؤَ - ط

 . ا،ه يع .: ×  حُو٣َق - طهي  ىنه× :  ي س ن  ىش   طـق ن ا،ى اين ا،ى ُي/اي تشجه َغشب ن ا،ترغة ا ا،ى ت ن ا،ى 

 الشر 

ِٜخ أٛزيم طؼز٤زَ ، ٝٛز٢ ٫ طوظٜزَ ػِز٠ ًٜٞٗزخ أىحس حُظٞحٛزَ رز٤ٖ حُ٘زخّ إ حُِـش ؿِء ٖٓٔ ٣ظليػٜٞٗخ ك٢ٜ حُٔؼزَس ػٖ أٛ -

كو٢ ، ٝاٗٔخ ٣ظؼيٟ ىٍٝٛخ ا٠ُ أٜٗخ كخِٓش حُلٌَ ٝحُٔزِٞى ٝحُوز٤ْ ٝحُٔززخىة ح٩ٗٔزخ٤ٗش ، ٝٛز٢ حُٔزٍٞى حُز١ٌ ط٘زؼزن ٓ٘زٚ حُؼوخكزش 

ِس ػزٖ حكظزٞحء حُؼِزْ أٝ حُظؼز٤زَ ػ٘زٚ ، ٝحُِـش حُظ٢ ٫ طٔظط٤غ إٔ طوٍٞ ػٜ٘خ : اٜٗزخ ُـزش ػِزْ ٍٝهز٢ ٝطوزيّ ، أٝ أٜٗزخ ُـزش ػزخؿ

ٝاٗٔخ ًُي ًِٚ ٣ظؼِن رخُٔـظٔغ ح١ٌُ ٣ٔظويّ ٌٛٙ حُِـش ك٢ٜ ظَ ٧ٛزلخرٜخ ، ٝٓزَآس ُؼوزخكظْٜ ، إ طوزيٓٞح طوزيٓض ٝإ طزؤهَٝح 

 طؤهَص .

خطزٚ، ٝػِز٠ ٝػ٘يٓخ ٣٘ٔٞ حُٔـظٔزغ ٣ٝظوزيّ طٌؼزَ ٗظ٣َخطزٚ ٝحهظَحػخطزٚ ، كزبٕ حُِـزش ط٘ٔزٞ ٝط٘٘ز٢ ٓؼزٚ ُظؼززَ ػزٖ أكٌزخٍٙ ٝٗظ٣َ

حُ٘و٤ٞ طٔخٓخً هي ٣ٜخد حُٔـظٔغ رخٌَُٔ ك٤ظٞهق ػٖ حُظويّ ٝحَُه٢ ، ٣ٝ٘ظؾ ػٖ ًُزي ٟزؼق حُِـزش ، ٌُٜٝ٘زخ ٫ طٔزٞص ، ٝاٗٔزخ 

 طيهَ ك٢ َٓكِش ٌٕٓٞ ، ٝطٜزق ًخُ٘زظش حُظ٢ طـق أ١َحكٜخ ، ٝطظٔخه٢ أٍٝحهٜخ ك٢ كَٜ حُو٣َق .

 : ما وظٌفة أي لؽة بصفة عامة ؟ ٔ 

ُِـشَ ٢ٛ حًَُٖ ح٧ٍٝ ك٢ ػ٤ِٔش حُظل٤ٌَ ، ٢ٛٝ ٝػخء حُٔؼَكش ٝحُؼوخكش رٌَ ؿٞحٗزٜخ ، ٢ٛٝ ٓ٘زغ حٌُحًَس ، ؿـ : ٝظ٤لظٜخ : ح

 ٢ٛٝ ح٤ُِٓٞش ح٠ُٝ٧ ُِظٞحَٛ ٝحُظلخْٛ ٝحُظوخ١ذ ، ٝرغ حُٔ٘خػَ ٝح٧كخ٤ْٓ .

 : ـالَم ترجع أهمٌة اللؽة العربٌة ؟  ٕ 

حَُٝحر٢ ٝح٬ُٜص ر٤ٖ حُؼَد ٝح٤ُِٖٔٔٔ ، ك٬٠ً ػٖ ًٜٞٗخ ُـش حُي٣ٖ ؿـ : طَؿغ أ٤ٔٛش حُِـش حُؼَر٤ش ا٠ُ أٜٗخ ٖٓ أهٟٞ 

ٝحُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٝحُؼزخىس ، ٢ٛٝ ُـش ُِؼِْ ٝح٧ىد ٝح٤ُٔخٓش ٝحُل٠خٍس ، ٢ٛٝ حٍُٔٞى ح١ٌُ ط٘زؼن ٓ٘ٚ ح٧كٌخٍ ٝحُو٤ْ ٝحُٔزخىة 

 ح٩ٗٔخ٤ٗش .

 :  متى تتقدم اللؽة ؟ ومتى تتؤخر ؟  ٖ 

خكش أ١ ٓـظٔغ كظظويّ حُِـش ػ٘يٓخ ٣٘ٔٞ حُٔـظٔغ ٣ِٝىَٛ ك٤ٚ حُؼِْ ٣ٝظويّ ٝطٌؼَ ٗظ٣َخطٚ ؿـ :  حُِـش َٓآس ػخًٔش ُؼو

 ٝحهظَحػخطٚ ، كبٕ حُِـش ط٘ٔٞ ٝط٢٘٘ ٓؼٚ ُظؼزَ ػٖ أكٌخٍٙ ٝٗظ٣َخطٚ .

ظؾ ٝطظؤهَ حُِـش ػ٘يٓخ ٣ٜخد حُٔـظٔغ رخٌَُٔ ٝحُؤٍٞ ٣ٝظٞهق حُزلغ ػٖ حُؼِْ ك٤ظٞهق حُٔـظٔغ ػٖ حُظويّ ٝحَُه٢ ، ٣ٝ٘ -

 ػٖ ًُي ٟؼق حُِـش .

 : متى تدخل اللؽة مرحلة السبات ؟  وبَم شبهها الكاتب فً هذ  المرحلة ؟ وعبلَم ٌدل ؟ ٗ 

 ؿـ : ػ٘يٓخ ٣ظٞهق ٗٔٞ حُؼِْ ك٢ ٓـظٔغ ٓخ ٣ٝظٌخَٓ ك٢ حُزلغ ػٖ ٍه٤ٚ ٝطويٓٚ .
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َٜ حُو٣َق ، ٌٝٛح حُٔزخص ٫ ٣ؼ٢٘ ٓٞص ٗزٜٜخ حٌُخطذ ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش رخُ٘زظش حُظ٢ طـق أ١َحكٜخ ، ٝطظٔخه٢ أٍٝحهٜخ ك٢ ك -

 حُِـش .

 : ما أسباب ضعؾ اللؽة العربٌة ؟  ٘ 

ؿـ : أٓزخد ٟؼق حُِـش حُؼَر٤ش : أر٘خإٛخ ح٣ٌُٖ ٫ ٣ٜظٕٔٞ رٜخ حُِٜٕٔٝٓٞ ىحه٤ِخً أٓخّ ػوخكش ح٥هَ )حُـَد( ، ٣ٝظَى حُزؼٞ 

أٜٗخ طٔظط٤غ حُظؼز٤َ ػٖ أػوي حُٜٔطِلخص حُؼ٤ِٔش  ْٜٓ٘ حُظليع رٜخ ٣ِٝوٜٞٗخ طلض ح٧هيحّ ٓيػ٤ٖ ػـِٛخ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ

 ٝحُؼوخك٤ش حُـَر٤ش ٝحُظؼز٤َ ػٜ٘خ رٜٔطِلخص ػَر٤ش ىه٤وش ٝحٟلش .

 :  متى ٌخمل المجتمع ؟  ٙ 

 ؿـ :  ٣ؤَ حُٔـظٔغ ػ٘يٓخ ٣ظٞهق ػٖ حُظويّ ٝحَُه٢ ٣ٝظٞحٍٟ حُؼِْ ك٤ٚ .

 :  كٌؾ ٌعوق ضعؾ العرب نمو اللؽة ؟  7 

ٕ ح٩ريحع رِـظْٜ ٣َٜٝ٘كٕٞ ػٖ حُظؤ٤ُق رٜخ ٣ِٜٕٝٔٞ حٓظويحٜٓخ ك٢ حُؼِّٞ حُلي٣ؼش ك٤ٜ٤زٜخ ٖٓ ح٠ُؼق ؿـ : ػ٘يٓخ ٣ِٜٔٞ

 ٝحُؤٍٞ روْيٍ ٓخ كَٜ ٖٓ ًُي ح٫َٜٗحف ٝح٩ٛٔخٍ ٓ٘خ .

 : ما العبل ة بٌن اللؽة وأهلها ؟  8 

ض ٝٓٔض حُِـش ٝؿخىص هَحثق )ٌِٓخص ، ٓٞحٛذ( ؿـ : ػ٬هش حٍطزخ١ ٝػ٤ن كٌِٔخ طويّ حُٔـظٔغ ٝحٍطو٠ ػ٤ِٔخً ٝػوخك٤خً ًِٔخ طويٓ

 أر٘خثٜخ ك٢ ًَ ٓ٘خك٢ )ٓـخ٫ص( حُٔؼَكش .

 : ما االتهام الموجه للؽة العربٌة ؟ 9 

 ؿـ : أٜٗخ طظٜق رخُـٔٞى ٝحُوٍٜٞ ٝػيّ حُظطٍٞ ٫ٝ طٔظط٤غ حٓظ٤ؼخد حُؼِّٞ ٝحُٔؼخٍف حُلي٣ؼش .

 أي و ت من األو ات ؟ : ما الدلٌل على أن اللؽة العربٌة لٌست عاجزة فً ٓٔ 

ؿـ : حُي٤َُ : أٗ٘خ رِـظ٘خ حُؼَر٤ش طَؿٔ٘خ ٝػَر٘خ ٓؼخٍف ح٤ُٞٗخٕ ٝحُلَّ ، ٝرؼٞ ػِّٞ حُٜ٘ي ُْٝ طؼـِ حُؼَر٤ش ك٢ ٣ّٞ ٖٓ 

 ح٣٧خّ ػٖ حٓظ٤ؼخد ًُي ًِٚ .

 ألوان الجمال

-  ُِـش ٓؼزَس ػٖ أكٞحٍ ٓظ٤ٌِٜٔخ.)حُِـش ظَ أٛلخرٜخ( : ط٘ز٤ٚ ُِـش رخُظَ ، َٝٓ ؿٔخُٜخ : حُظ٤ٟٞق أ١ ط٤ٟٞق إٔ ح 

-  . َحُِـش ظَ أٛلخرٜخ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ك٤ٜخ ط٣َٜٞ ٧ٛلخد حُِـش رخُ٘ـَس حُظ٢ ُٜخ ظ( 

- ا١٘خد رخُظل٤َٔ.إ طؤهَٝح طؤهَص( : ٝ )إ طويٓٞح طويٓض 

- حُظ٘و٤ٚ ٜخَ ؿٔخُ، ٝٓحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ٍٛٞ حُِـش ربٗٔخٕ ٣ظويّ ٣ٝظؤهَإ طؤهَٝح طؤهَص( : ٝ )إ طويٓٞح طويٓض: - 

)إ طويٓٞح طويٓض( : أِٓٞد ١َٗ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ كيٝع حُـٞحد )طويّ حُِـش( إ طلون ح١َُ٘ )طويّ حُٔـظٔغ( . ٌٝٛح ٣يٍ ػ٠ِ إٔ 

 .حُ٘ظخثؾ حُؼظ٤ٔش ٫ طظلون ا٫ رٔويٓخص ٓ٘طو٤ش 

- . طويٓض( : ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ( 

- كيٝع حُـٞحد )طؤهَ حُِـش( إ طلون ح١َُ٘ )طؤهَ حُٔـظٔغ(  )إ طؤهَٝح طؤهَص( : أِٓٞد ١َٗ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ. 

- . طؤهَص( : ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ( 

-  إ طؤهَٝح طؤهَص( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ٓوخرِش طزَُ حُٔؼ٠٘ ٝطٟٞلٚ ٝطو٣ٞٚ رخُظ٠خى . -)طويٓٞح طويٓض 
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 : ماذا أفاد عطؾ  وله : " لم تهن" على " لم تعجز " ؟ ٔ 

 ٤ًي ػ٠ِ هٞطٜخ ٝطـيىٛخ ٝططٍٞٛخ حُٔٔظَٔ ، ٝ" ُْ طٜٖ" رؼي " ُْ طؼـِ " ٗظ٤ـش .ؿـ أكخى حُؼطق : حُظؤ

-   ِ٤ُْٝ ٛ٘خى ُـش .. ػخؿِس ػٖ حكظٞحء حُؼِْ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ حُِـش ربٗٔخٕ هخىٍ ٫ ٣ظٜق رخُؼـ(

 َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ .

- زَ )ٛ٘خى( ػ٠ِ حْٓ ٤ُْ )ُـش( ٣ل٤ي حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي ، ٝؿخءص ًِٔش )٤ُْٝ ٛ٘خى ُـش( :  أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُو

 )ُـش( ٌَٗس ؛ ُظل٤ي حُؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ .

- ك٤غ ٍٛٞ حُؼِْ ٤ٗجخ ٓخى٣خ ٣لظ١ٞ . ُِظـ٤ْٔ . ،)حكظٞحء حُؼِْ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش 

- ٌُز٤َس ػ٠ِ ح٫ٓظ٤ؼخد ٝٓؼش ًَ حُٔؼخٍف )حكظٞحء حُؼِْ ، أٝ أىحء  ٓؼخ٤ٗٚ( : حُؼطق أكخى طؼيى ٝط٘ٞع هٞس حُِـش ٝهيٍطٜخ ح 

- . ِّٞحكظٞحء( طٞك٢ رخ٩كخ١ش حُظخٓش ٌَُ حُؼ( 

- . طل٤ي ح٫ٓظيٍحى ؛ ٓ٘ؼخً ُِلْٜ حُوخ١ت ٌُٖ : )ٌُٖ( 

-  : )ٓـخُ ََٓٓ ػ٬هظٚ حُٔل٤ِش، َٝٓ ؿٔخُٚ ح٣٩ـخُ ٝحُٔزخُـش ٝحُيهش ك٢ حهظ٤خٍ حُؼ٬هش.)حُٔـظٔغ 

-  : )حُظ٘و٤ٚ .ٜخحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ حُٔـظٔغ ربٗٔخٕ ٢٘٘٣ ، َٝٓ ؿٔخُ)ٌُٖ حُٔـظٔغ ٢٘٘٣ : 

- (ٞٔ٘ك٤ : ).حُلخء ُِظَط٤ذ ٝحُظؼو٤ذ 

- (ٞٔ٘حُؼزخٍس ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ ،  ك٤ : )ِْك٤ٚ حُؼ 

- َع ، َٝٓ ؿٔخٍ )٣٘ٔٞ ك٤ٚ حُؼِْ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ حُؼِْ رٌخثٖ ك٢ أٝ ر٘زخص ٣٘ٔٞ ٣ٌٝزَ ٣ٝظَػ

 حٍُٜٞس : حُظـ٤ْٔ .

- .  ٣٘ٔٞ ك٤ٚ حُؼِْ( :  أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ )ك٤ٚ( ػ٠ِ حُلخػَ )حُؼِْ( ٣ل٤ي حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي( 

-  ٍٝط٘ٔٞ ُـظٚ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ حُِـش رٌخثٖ ك٢ أٝ ر٘زخص ٣٘ٔٞ ٣ٌٝزَ ٣ٝظَػَع ، َٝٓ ؿٔخ(

 . حٍُٜٞس : حُظـ٤ْٔ

-  َُِظؼز٤َ ػٔخ ٣ٔظليػٚ ٗٔٞ حُؼِْ( : طؼ٤ِ(. 

- . ٚػٔخ ٣ٔظليػٚ ٗٔٞ حُؼِْ( : ٝ)ٓخ( ك٢ )ػٔخ( طل٤ي : حُؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ ٌَُ ٓٔظـيحص حُؼِْ ٝٓزظٌَحط( 

-  ك٤ٜخ ط٘و٤ٚ ُ٘ٔٞ حُؼِْ ، ك٤غ ٍٛٞ ٗٔٞ حُؼِْ ربٗٔخٕ ٣ٔظليع ، ،)ُِظؼز٤َ ػٔخ ٣ٔظليػٚ ٗٔٞ حُؼِْ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش

 ٤ٜخ طـ٤ْٔ ُِؼِْ ك٤غ ٍٛٞ حُؼِْ ر٘زخص ٣٘ٔٞ .ٝك

- ، ِْأٝ هي ٣ؤَ حُٔـظٔغ ك٤وق ك٤ٚ ٗٔٞ حُؼِْ( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ٓوخرِش طزَُ حُٔؼ٠٘  ...)حُٔـظٔغ هي ٢٘٘٣ ك٤٘ٔٞ ك٤ٚ حُؼ

 ٝطٟٞلٚ ٝطو٣ٞٚ رخُظ٠خى .

-  : )ِْر٘زخص ٣ظٞهق ػٖ حُ٘ٔٞ ٝحُظَػَع ، ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ حُؼِْ رٌخثٖ ك٢ أٝ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش )ك٤وق ك٤ٚ ٗٔٞ حُؼ

 َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظـ٤ْٔ ، ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رخ٧ػَ ح٤ُٔت ٠ُؼق ٝهٍٔٞ حُٔـظٔغ .

-  َٜك٤وق ك٤ٚ ٗٔٞ حُؼِْ( : حُؼزخٍس ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ ، ٝطوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ )ك٤ٚ( ػ٠ِ حُلخػَ )ٗٔٞ حُؼِْ( أِٓٞد ه(

 ٣ل٤ي حُظؤ٤ًي ٝحُظو٤ٜٚ .

- ٚحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُِـش اٗٔخٗخ ٣٘خّ ُِظ٘و٤ٚ . حُِـش َٓكِش ٓزخص( :  )طيهَ ك٤ 
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-  طيهَ ك٤ٚ حُِـش َٓكِش ٓزخص ًٔزخص حُ٘زظش ك٢ كَٜ حُو٣َق( : ط٘ز٤ٚ طٔؼ٢ِ٤ ُِـش ك٢ كخُش ٟؼلٜخ رلخُش حُ٘زخص ك٢(

 اك٤خء ٝاػَحء حُِـش . كَٜ حُو٣َق ك٤غ طٌرَ ٝطظٔخه٢ أٍٝحهٚ ، ٢ٛٝ ٍٛٞس طٞك٢ رؤ٤ٔٛش حُ٘٘خ١ حُؼ٢ِٔ ك٢

- (طـق أ١َحكٜخ ٝطظٔخه٢ ح٧ٍٝحم). ً٘خ٣ش ػٖ ح٠ُؼق ٝحُـٔٞى : 

 

 أٛخُش حُِـش حُؼَر٤ش حُؼخ٢ٗ :حُٔوطغ  -ٕ

كبٕ ُو٤٘خ ك٢ حُؼَر٤ش ػـِح ، كٌُي ػـِ حُؼَد ، أٓخ حُؼَر٤ش كٌحص ٓخٝ ػ٣َن ك٢ حُؼِْ ، رَ ٢ٛ أػَم حُِـخص حُل٤ش هخ١زش ،  

ح٤ُّٞ ُـخص ػِْ ٝأىد ، كِٔض حُؼَر٤ش ُٞحء حُؼِْ ٝحُل٠خٍس ، ُْ طؼـِ ُْٝ طٜٖ ، كظ٠ ؿيص ٠َٓد  كٖٔ هزَ إٔ طٜزق ُـخص

 ٓؼَ حُِـخص حُظ٢ ػخَٛطٜخ  ، ٌُٖٝ ٟؼق حُؼَد ْٜٝٝٛ٘ ػخهخ ٗٔٞ حُِـش ٝططٍٞٛخ

 المفردات

: أٛز٤َ  ػ٣َن -، ًٌَٓٛخ : ًٝ : ٛخكزش ؽ ًٝحص  ًحص -هيٍس ، حٓظطخػش × : ٟؼلخً ، هٍٜٞحً  ػـِحً  - كويٗخ× : ٝؿيٗخ  ُو٤٘خ 

:  ُزٞحء -ٟٝزؼض × : أ١ ٍكؼزض  كِٔض - ، ًخكش: ؿ٤ٔؼخً  هخ١زش -حُِـخص ح٤ُٔظش × : أ١ حُِـخص حُٔٔظؼِٔش  حُِـخص حُل٤ش -، ٣ًَْ 

 طؼـزِ -حُززيحٝس × : ٓظخَٛ حَُه٢ حُؼ٢ِٔ ٝحُل٢٘ ٝح٧ىر٢ ٝح٫ؿظٔخػ٢  ٢ٛ: حُظّٔيٕ ، أٝ  حُل٠خٍس -ػِْ ، ٍح٣ش ، ر٘ي ؽ أ٣ُٞش 

: أ١ هٔززش حُ٘زز٢ء ، ٗٔززًٞؽ ٓؼززخ٢ُ ؽ  ٠ٓززَد -: أٛزززلض ، ٛززخٍص  ؿززيص -: ط٠ززؼق  طٜززٖ -طوززيٍ ، طٔززظط٤غ × : ط٠ززؼق 

 طوِلٜخ .× : طويٜٓخ  ططٍٞٛخ -، ٓٔلخٓخٗيح ×  ، ٓ٘ؼخ: ػَه٬ ، أهَح ػخهخ -: حُلخ٤ُش  حُٔؼخَٛس -٠ٓخٍد 

 الشر 

ز وضعؾ  العرب  ، فاللؽة  العربٌة لها  ماض عرٌق فً العلم ، فعندما نجد  فً اللؽة العربٌة عجزا وضعفا  ، فذلك عج -

بل هً أعرق اللؽات الحٌة كلها  ، فقبل أن تسود  لؽات الٌوم ، وتصبح لؽات علم وأدب ، حملت اللؽة العربٌة لواء العلم 

 عربٌة.والحضارة  رونا طوٌلة عندما أخذ العرب بؤسباب التقدم ، وحٌنما تراجع العرب تراجعت اللؽة ال

 : لماذا كانت اللؽة العربٌة من أعرق اللؽات الحٌة  اطبة ؟ أو استدل على عرا ة اللؽة العربٌة . ٔ 

ج  : ألنها حٌة منذ عشرات القرون ، واستطاعت أن تحمل لواء العلم والثقافة منذ  رون عدٌدة ، ومازالت  ادرة على 

 ولما ال وهً لؽة القرآن ولؽة أهل الجنة . مساٌرة الحضارة والتقدم واستٌعاب كل فنون المعرفة ،

 : ما المقصود باللؽة الحٌة وباللؽة المٌتة ؟ ٕ 

 ج  : اللؽة الحٌة : هً اللؽة المستعملة والمتحدث بها ـلى اآلن مثل : اللؽة العربٌة واللؽة اإلنجلٌزٌة ... ـلخ . 

ن فً العالم ما عدا الباحثٌن . مثل : البابلٌة والمصرٌة القدٌمة اللؽة المٌتة : هً اللؽة المندثرة التً ال ٌستعملها ـنسا -    

استعمال دٌنً فقط ، لذلك تسمى تلك اللؽات المٌتة  -مثل القبطٌة واإلؼرٌقٌة القدٌمة والبلتٌنٌة  -. ولبعض اللؽات المٌتة 

 ذات االستعمال الدٌنً : " لؽات َكَنسٌة ".

 لواء العلم والحضارة فً عصرنا ؟ فسر ما تقول . : أتر  اللؽة العربٌة  ادرة على حمل  ٖ 

ج  : بالتؤكٌد فاللؽة العربٌة بمرونتها الفائقة استطاعت أن تصمد عشرات القرون ، واستطاعت أن تعبر عن العلم والحضارة 

 .وطورتها ، فهً التً حافظت على ذخائر حضارات الهند والفر  والٌونان عندما نقلتها ـلٌها فاستوعبتها وأضافت ـلٌها
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 ألوان الجمال

- . كبٕ ُو٤٘خ ك٢ حُؼَر٤ش ػـِحً( : إ طل٤ي : حُ٘ي ك٢ ػـِ ُـظ٘خ( 

-  ٚكبٕ ُو٤٘خ ك٢ حُؼَر٤ش ػـِحً( : طوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝػ٠ِ حُٔلؼٍٞ رٚ )ػـِحً( أِٓٞد هَٜ ٣ل٤ي : حُظؤ٤ًي ٝحُظو٤ٜ( 

-  : )ُؼَر٤ش.ا٣ـخُ رلٌف حُٔٞٛٞف ٝحُظوي٣َ ك٢ حُِـش ح)ك٢ حُؼَر٤ش 

-  : )ًٌَٗس ُِظ٣َٜٞ.)ػـِح 

- (كٌُي ػـِ حُؼَد : ).ِٚٗظ٤ـش ُٔخ هز 

-  : )ِْك٤ٜخ ط٣َٜٞ ُِـش ربٗٔخٕ ػظ٤ْ ُٚ طخ٣ٍن ، َٝٓ ؿٔخٍ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، )أٓخ حُؼَر٤ش كٌحص ٓخٝ ػ٣َن ك٢ حُؼ

 حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ ، ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رؤٛخُش ُـظ٘خ ٝطلَىٛخ .

-  حُل٤ش هخ١زش( : حْٓ طل٤٠َ )أػَم( ٣يٍ ػ٠ِ أٜٗخ ح٧ػ٠ِ ٝح٧ٍه٠ ر٤ٖ ًَ حُِـخص . )رَ ٢ٛ أػَم حُِـخص 

- ؼيّ حُٔ٘خكٔش ؛ كظلَىٛخ ٫ؿيحٍ ك٤ٚ .ر حُؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ ٝطٞك٢ )هخ١زش( طيٍ ػ٠ِ 

-  : )أِٓٞد هَٜ رخُؼطق د)رَ( ٣ل٤ي حُظ٤ًٞي ٝحُظو٤ٜٚ)رَ ٢ٛ أػَم حُِـخص حُل٤ش هخ١زش. 

- ُٞ حء حُؼِْ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ حُؼَر٤ش ربٗٔخٕ ٣لَٔ ٍح٣ش حُؼِْ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس  )كِٔض حُؼَر٤ش

 حُظ٘و٤ٚ ، ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رخُٔزن ٝح٣َُخىس ٝحُظلٞم ُِـظ٘خ حُِـش حُؼَر٤ش 

- س ُـظ٘خ . )ُٞحء حُؼِْ( : ط٘ز٤ٚ ُِؼِْ رخُِٞحء ح١ٌُ ٣ولن ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظـ٤ْٔ ، ٝطٞك٢ رٔزن ٣ٍٝخى 

-  : طؼـِ ُْٝ طٜٖ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ حُؼَر٤ش ربٗٔخٕ ٣ظٜق رخُوٞس ٝحُؼِس ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس ُْ(

 حُظ٘و٤ٚ ، ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رؼظٔش ٝٗٔٞم ُـظ٘خ حُِـش حُؼَر٤ش .

- . طؼـِ ُْٝ طٜٖ( : ا١٘خد رخُظَحىف ؛ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ هٞس حُِـش حُؼَر٤ش ُْ( 

 ا أفاد عطؾ  وله : " لم تهن" على " لم تعجز " ؟: ماذ ٔ 

 ؿـ أكخى حُؼطق : حُظؤ٤ًي ػ٠ِ هٞطٜخ ٝطـيىٛخ ٝططٍٞٛخ حُٔٔظَٔ ، ٝ" ُْ طٜٖ" رؼي " ُْ طؼـِ " ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ 

-  َٓٝ ، كظ٠ ؿيص ٠َٓد ٓؼَ حُِـخص حُٔؼخَٛس( : ً٘خ٣ش ػٖ ٣ٍخىس حُِـش حُؼَر٤ش ٝٓزوٜخ ٝروخثٜخ َٜٝٗطٜخ حُٔي٣ٝش(

 ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ 

-  ْٜ٘ٛٝٝ ٟؼق حُؼَد ْٜٝٝٛ٘ ػخهخ ٗٔٞ حُِـش ٝططٍٞٛخ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ ٟؼق حُؼَد ٌُٖٝ(

 رؤٗوخٙ طوق ػخثوخً أٓخّ ٗٔٞ ٝططٍٞ حُِـش حُؼَر٤ش .

- : )حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ حُِـش رٌخثٖ ك٢ أٝ ر٘زخص ٣ظٞهق ػٖ  )ٟؼق حُؼَد ْٜٝٝٛ٘ ػخهخ ٗٔٞ حُِـش

 حُ٘ٔٞ ٝحُظَػَع ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظـ٤ْٔ ، ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رخ٧ػَ ح٤ُٔت ٠ُؼق ٝهٍٔٞ حُٔـظٔغ .

-  : )٢ ٟؼق حٓظيٍحى ك٤ٚ ػظخد ٖٓ حٌُخطذ ُِؼَد ح٣ٌُٖ طٔززٞح ك)ٌُٖٝ ٟؼق حُؼَد ْٜٝٝٛ٘ ػخهخ ٗٔٞ حُِـش ٝططٍٞٛخ

 . حُِـش.

-  ( : ا١٘خد رخُظَحىف ؛ ُِظؤ٤ًي . -)ٟؼقْٜ٘ٛٝ 

 

 



  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 73  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 التعلٌق العام على النص.

 : ما الفن النثري للنص ؟ ٔ 

ؿـ : حُ٘ٚ ٖٓ كٖ حُٔوخٍ ، ٝٛٞ أكي كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ ، ٣ٝٔؼَ حُ٘ٚ ًٗٔٞؿخً ُِٔوخٍ ح٧ىر٢ ؛ ك٤غ ٣ظ٘خٍٝ 

 حٗط٬هخً ٖٓ ا٣ٔخٕ حٌُخطذ رؤٕ حُللخظ ػ٠ِ حُِـش كلخظ ػ٠ِ ح٣ُٜٞش .ٟٓٞٞػخً أىر٤خً ػٖ حُِـش حُؼَر٤ش ، 

 : ما الخصائص األسلوبٌة للكاتب ؟  ٕ 

 ؿـ : ٣ظْٔ أِٓٞد حٌُخطذ : 

 ػٔن حُٔؼخ٢ٗ . - ٕ  ىهش ح٧ُلخظ ُٜٝٓٞظٜخ . - ٔ

 حٓظويحّ ُـش حُلٞحٍ . - ٗ  ٟٝٞف حُلٌَ ٝطَحرطٜخ . - ٖ

 حٓظويحّ حٍُٜٞ حُز٬ؿ٤ش . - ٙ  هِش حُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش . - ٘

 : ما مبلمح شخصٌة الكاتب ؟ ٖ 

 طوي٣َ حُِـش حُؼَر٤ش ٝحُـ٤َس ػ٤ِٜخ  -حُويٍس ػ٠ِ ح٩ه٘خع رخُي٤َُ ٝحُزَٛخٕ  -ؿـ : حُيهش ك٢ حُظل٤ٌَ 

 : ما التحدٌات الشرسة التً واجهتها ومازالت تواجهها اللؽة العربٌة ؟ ٗ 

 ٓخُحُض طٞحؿٜٜخ حُِـش حُؼَر٤ش ٜٓ٘خ :ؿـ : حُظلي٣خص حَُ٘ٓش حُظ٢ ٝحؿٜظٜخ ٝ

 حٓظويحّ حُؼخ٤ٓش ري٫ً ٖٓ حُلٜل٠ . - ٔ

 حُٜـّٞ ػ٠ِ حُلَٝف حُؼَر٤ش رظَى حٌُظخرش رٜخ ٝحُيػٞس ا٠ُ حٓظؼٔخٍ حُلَٝف ح٬ُط٤٘٤ش . - ٕ

 حُيػٞس ا٠ُ آوخ١ ح٩ػَحد ك٢ حٌُظخرش ٝحُ٘طن . - ٖ

 اؿَحم حُؼَر٤ش ك٢ ٤َٓ ٖٓ ح٧ُلخظ ح٧ؿ٘ز٤ش . - ٗ

 ٓلخُٝش ط٤ٜٖٔ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ حُيٍحٓش رٔوظِق َٓحكِٜخ . - ٘

 : لماذا ٌتحتم علٌنا الدفاع عن لؽتنا اللؽة العربٌة ؟ ٘ 

ؿـ : ٧ٕ ح٧ٓش حُظ٢ طَٜٔ ُـظٜخ أٓش طلظوَ ٗلٜٔخ ، ٝطلَٝ ػ٠ِ ٗلٜٔخ حُظزؼ٤ش حُؼوخك٤ش ٦ُه٣َٖ ، ٤ٌٕٓٝٞ ٤َٜٓٛخ ًٝرخٕ 

 ٗو٤ٜظٜخ حُظ٢ ط٤ِٔٛخ ػْٜ٘ .

 :  كٌؾ نطور اللؽة العربٌة ؟  ٙ 

ؿـ : ٗطٍٞ حُِـش حُؼَر٤ش ػ٘يٓخ ٗـؼَ حُِـش ٍٝف حُٔـظٔغ ، ٝٝػخء ػوخكظٚ ٝػِٞٓٚ حَُث٢ٔ٤ ، ٝأىحطٚ ح٠ُٝ٧ ُِظؼز٤َ ػٖ كٌَٙ 

 ٝك٠خٍطٚ ، كٖٔ حُٔؼَٝف إٔ حُظخ٣ٍن ُْ ٣ٔـَ ه٢ إٔ أٓش كووض حُظ٤ٔ٘ش ٝحُظويّ حُل٠خ١ٍ رِـش ؿ٤َٛخ ٖٓ ح٧ْٓ .

 اللؽة( . وضح ذلك .   -المجتمع  -الكاتب عبل ة تؤثٌر وتؤثر بٌن مكونات ثبلثة )العلم : أوجد  7 

ؿـ : رخُلؼَ كٌِٔخ طويّ حُٔـظٔغ ٝحٓظوَص ٓلخ٤ْٛ حُل٠خٍس ك٤ٚ ، ٝحٍطو٠ حُؼِْ ٝحُؼوخكش ك٢ ٌٛح حُٔـظٔغ ًِٔخ طويٓض ٝٓٔض 

غ ٝح٫ؿظ٘خء ، ٝحٓظ٤ؼخد حُِـش ٝؿخىص هَحثق أر٘خثٜخ ك٢ ًَ ٓ٘خك٢ حُٔؼَكش كِـظ٘خ حُؼَر٤ش  ُّٓ ٓخ ُحُض هخىٍس ػ٠ِ حُظٞ

 حُٜٔطِلخص ٝحُظؼخر٤َ حُؼ٤ِٔش حُـي٣يس  .

 ( https://dardery.site/archives/6411ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

https://dardery.site/archives/6411


  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 74  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 

 اللغة والمجتمع(على نص ) ت درٌ ب ات  

(ٔ)  

)حُِـش ظَ أٛلخرٜخ ، إ طويٓٞح طويٓض ، ٝإ طؤهَٝح طؤهَص . ٤ُْٝ ٛ٘خى ُـش ٢ٛ رطز٤ؼظٜخ ُـش ػِْ ، ٝأهَٟ ٢ٛ رطز٤ؼظٜخ 

ػخؿِس ػٖ حكظٞحء حُؼِْ ، أٝ أىحء  ٓؼخ٤ٗٚ ، ٌُٖٝ حُٔـظٔغ هي ٢٘٘٣ ك٤٘ٔٞ ك٤ٚ حُؼِْ ، ٝط٘ٔٞ ُـظٚ ُِظؼز٤َ ػٔخ ٣ٔظليػٚ ٗٔٞ 

أكٌخٍ ، أٝ هي ٣ؤَ حُٔـظٔغ ك٤وق ك٤ٚ ٗٔٞ حُؼِْ ، ٝطيهَ ك٤ٚ حُِـش َٓكِش ٓزخص ًٔزخص حُ٘زظش ك٢ كَٜ حُو٣َق ،  حُؼِْ ٖٓ

 طـق أ١َحكٜخ ٝطظٔخه٢ ح٧ٍٝحم ( .

  :العلم" نمو فٌه فٌقؾ المجتمع ٌخمل  وله:"  د فى( ٌخمل)  كلمة معنى حدد  -ٔ

 .ٌهلكׄ     .ٌكسلׄ    ٌهدأׄ   .ٌنامׄ  

   :ٌلى مما( العلم نمو فٌه فٌقؾ: )لقوله ببلؼىال الؽرض -ٕ

 النفىׄ    والتوكٌد التخصٌصׄ    االستنكارׄ   واإلٌجاز الد ةׄ  

 :ٌلى مما( الخرٌؾ فصل فً النبتة كسبات سبات مرحلة اللؽة فٌه وتدخل: ) وله فى البٌانى اللون مٌز -ٖ

 .كناٌةׄ    .تمثٌلً تشبٌهׄ    .مرسل مجازׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

  : بلها بما « تؤخرت تؤخروا وـن ، تقدمت تقدموا ـن » عبل ة -ٗ

 .تعلٌلׄ     تفسٌرׄ    .نتٌجةׄ   .توكٌدׄ  

 :فن ـلى السابق النص ٌنتمى  -٘

 القصةׄ     الرواٌةׄ    المقالׄ   المسرحٌةׄ  

 نستنتج من الجملة السابقة كناٌة عن :«  األوراق وتتسا ط أطرافها تجؾ »  -ٙ

 . لة الماءׄ    تعا ب األحداث.ׄ    .الضعؾ والجمودׄ   .ؾمجئ فصل الخرٌׄ  

 " أسلوب  صر بتقدٌم : لؽة هناك ولٌ الفقرة األولى "  وله فً  -7

 المفعولׄ                             الجار والمجرورׄ                        الخبرׄ                                 المبتدأׄ  

 :اتب هنامن سمات أسلوب الك -8

 جمٌع ما سبقׄ      لة المحسنات البدٌعٌة .ׄ            وضو  الفكر وترابطها .ׄ   د ة األلفاظ وسهولتها .ׄ  

 ":ـن تقدموا تقدمت ، وـن تؤخروا تؤخرت  وله:" فً البدٌعى المحسن مٌز  -9

 .مقابلةׄ     .سلب طباقׄ   .تورٌةׄ   .ـٌجاب طباقׄ  

 العلم(: فٌه فٌنمو: )الكاتب  ول فى جمالها روس البٌانٌة الصورة نوع مٌز -ٓٔ

 .تشخٌص- تصرٌحٌة استعارةׄ       تجسٌم– مكنٌة استعارةׄ          توضٌح-بلٌػ تشبٌهׄ                .تجسٌم -كناٌةׄ  

  ؟الكاتب  متى ٌوصؾ المجتمع بالخمول كما ٌر  -ٔٔ
 عندما ٌقؾ فٌه نمو العلمׄ   .عندما تنمو لؽتهׄ                     .عندما ٌنمو فٌه العلمׄ           .عندما تضعؾ لؽته ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6411ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

https://dardery.site/archives/6411
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ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 75  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (ٕ)  

أٓخ حُؼَر٤ش كٌحص ٓخٝ ػ٣َن ك٢ حُؼِْ ، رَ ٢ٛ أػَم حُِـخص حُل٤ش هخ١زش  )كبٕ ُو٤٘خ ك٢ حُؼَر٤ش ػـِحً ، كٌُي ػـِ حُؼَد ، 

، كٖٔ هزَ إٔ طٜزق ُـخص ح٤ُّٞ ُـخص ػِْ ٝأىد ، كِٔض حُؼَر٤ش ُٞحء حُؼِْ ٝحُل٠خٍس ، ُْ طؼـِ ُْٝ طٜٖ ، كظ٠ ؿيص 

ََِد ٓؼَ حُِـخص حُٔؼخَٛس ، ٌُٖٝ ٟؼق حُؼَد ْٜٝٝٛ٘ ػخهخ ٠ْ  ٗٔٞ حُِـش ٝططٍٞٛخ(  .   َٓ

 :" فً الفقرةلم تعجز ولم تهن نوع اإلطناب فً  وله :" مٌز  -ٔ

 .ـطناب باالعتراضׄ   .           ـطناب بالترادؾׄ                      .ـطناب بالتفصٌلׄ                .ـطناب بالتكرارׄ  

 (:العلم لواء: ) وله فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌز -ٕ

 .تشخٌص- مكنٌة استعارةׄ       تجسٌم –مرسل مجازׄ             تجسٌم-بلٌػ تشبٌهׄ                   .تجسٌم -كناٌةׄ  

  ؟الكاتب للعرب ٌوجهه الذ  العتاب وجه ما -ٖ

 . هجرهم للؽتهمׄ            .تسببهم فً ضعؾ اللؽةׄ          .محاربتهم للؽةׄ   .تخلٌهم عن لؽتهم ׄ  

  العلم" : فً عرٌق ماض فذات العربٌة"  وله: فى( عرٌق) كلمة معنى حدد -ٗ

 .واضحׄ     . أصٌلׄ    . جمٌلׄ   .  دٌمׄ  

  " : اللؽة نمو عا ا ووهنهم العرب ضعؾ  وله:" ولكن فى( عا ا) كلمة مضاد حدد -٘

 . ّرباׄ      .سانداׄ   شوّهها.ׄ                                     . حّوالׄ  

 .:ٌلى مما(  اطبة الحٌة اللؽات أعرق هً بل: )لقوله الببلؼى الؽرض -ٙ

 النفىׄ    والتوكٌد التخصٌصׄ    االستنكارׄ   واإلٌجاز الد ةׄ  

  : ٌلى مما( تهن ولم تعجز لم: ) وله فى البٌانى اللون مٌز -7

 .استعارة مكنٌةׄ             .مجمل تشبٌهׄ   .مرسل مجازׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

 : بلها بما « العرب عجز فذلك » عبل ة -8

 .تعلٌلׄ     تفسٌرׄ    .نتٌجةׄ   .توكٌدׄ  

 عن : نستنتج من الجملة السابقة كناٌة«   عاصرتها التً اللؽات مثل مضرب ؼدت حتى : »  -9

 جمٌع ما سبقׄ    .شهرتهاׄ    .سبقهاׄ   رٌادتهاׄ  

 :ـٌجاز بحذؾ"  عجزا   العربٌة فً لقٌنا ف ن وله : " فً   -ٓٔ

 المفعولׄ   صوؾالموׄ   الخبرׄ   الفاعلׄ  

 فكرته على   : تقرٌراعتمد الكاتب فً   -ٔٔ

 .جمٌع ما سبقׄ                      التنوع بٌن األسالٌبׄ                    األسلوب الخبريׄ           األسلوب اإلنشائًׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6411ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 76  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (اللؽة والمجتمععلى نص ) نصوص متحررة

 (ٔنص ر م )

 حُٔـ٤ِـْ: كَكـخٕ ٣وٍٞ حُيًظـٍٞ

ا٠ُ حُؼخُْ، ٝكِٔٞح ٓؼٚ ُـش حُوَإٓ حُؼَر٤ش ٝحٓظؼَرض ٗؼٞد ؿَد آ٤ٓخ ٝٗٔخٍ اك٣َو٤ش  كَٔ حُؼَد ح٬ٓ٩ُّوي     (ٔ)

 ٬ّٓ كظًَض ُـخطٜخ ح٠ُٝ٧ ٝآػَص ُـش حُوَإٓ.رخ٩

ٗخٍى ح٧ػخؿْ ح٣ٌُٖ ىهِٞح ح٬ٓ٩ّ ك٢ ػذء َٗف هٞحػي حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ ٦ُه٣َٖ كٌخٗٞح ػِٔخء حُ٘لٞ  ًٔخ      ( ٕ)

 ٝحَُٜف ٝحُز٬ؿش رلٜ٘ٞٗخ حُؼ٬ػش : حُٔؼخ٢ٗ ، ٝحُز٤خٕ ، ٝحُزي٣غ .

 ر٤ش ٢ٛ حُِـش حُل٠خ٣ٍش ح٠ُٝ٧ ك٢ حُؼخُْ .ٝهي ؿزَ ىَٛ ٣ٞ١َ ًخٗض حُِـش حُؼَ(       ٖ)

ٝحُِـش حُؼَر٤ش أهيّ حُِـخص حُظ٢ ٓخ ُحُض طظٔظغ روٜخثٜٜخ ٖٓ أُلخظ ٝطَح٤ًذ َٝٛف ٝٗلٞ ٝأىد ٝه٤خٍ، ٓغ (      ٗ) 

 ح٫ٓظطخػش ك٢ حُظؼز٤َ ػٖ ٓيحٍى حُؼِْ حُٔوظِلش. 

ٝه٤ٔش أػظْ ٖٓ ه٤ٔظٜخ  كِِـش ك٢ ك٤خطٜخ ٗؤٕ ًز٤ََ ٝحُوٍٞ، إ ح٧ٓش حُؼَر٤ش أٓش ر٤خٕ، ٝحُؼَٔ ك٤ٜخ ٓوظَٕ رخُظؼز٤(      ٘)

ك٢ ك٤خس أ١ أٓش ٖٓ ح٧ْٓ. إ حُِـش حُؼَر٤ش ٢ٛ ح٧ىحس حُظ٢ ٗوِض حُؼوخكش حُؼَر٤ش ػزَ حُوَٕٝ، ٝػٖ ٣َ١وٜخ ٝرٞٓخ١ظٜخ 

ك٠خٍحص ٝػوخكخص، ٝرٜخ  ػ٘ٚ ٖٓ حٗزؼنحطِٜض ح٧ؿ٤خٍ حُؼَر٤ش ؿ٬٤ً رؼي ؿ٤َ ك٢ ػٍٜٞ ٣ٞ١ِش، ٢ٛٝ حُظ٢ كِٔض ح٬ٓ٩ّ ٝٓخ 

ٝطٜٞؽ أكٌخٍٛخ  طظليع رِٔخٕ ٝحكيطٞكي حُؼَد هي٣ٔخً ٝرٜخ ٣ظٞكيٕٝ ح٤ُّٞ ٣ٝئُلٕٞ ك٢ ٌٛح حُؼخُْ ٍهؼش ٖٓ ح٧ٍٝ 

 ٝهٞح٤ٜٗ٘خ ٝػٞح١لٜخ ك٢ ُـش ٝحكيس ػ٠ِ ط٘خث٢ حُي٣خٍ ٝحهظ٬ف ح٧هطخٍ ٝطؼيى حُيٍٝ. 

ك٢ ح٧ىد حُوي٣ْ ٝٛلظٚ،  ػٞد حُطؼٖٝٓظخَٛ ٗظ٠، ك٢ٜ طِزْ طخٍس ُوي حطوٌص ٓلخ٫ٝص حُطؼٖ ك٢ حُؼَر٤ش أٌٗخ٫ً (     ٙ)

حُؼٍٞس ػ٠ِ حُوي٣ْ ٝطظَٜ طخٍس رٔظَٜ ط٘ـ٤غ حُِٜـخص حُٔل٤ِش ُظلظ٤ض حُِـش حُٞحكيس ٝط٣ِٔن حُ٘خ١و٤ٖ رٜخ، ٝطخٍس طِزْ ػٞد 

رؤكيْٛ أٗٚ ٫ ٣َٟ ٓززخً  ، ٖٝٓ هخثَ ر٤٠ن حُؼَر٤ش ٝهَٜ رخػٜخ ػٖ ٓٞحًزش حُل٠خٍس، ٝرِؾ ح٧َٓٝحُيػٞس ا٠ُ حُظـي٣ي

 ٣ُِٜٔش حُؼَد ا٫ ُـظْٜ حُلٜل٠، أٝ ٣َحٛخ ٖٓ أٓزخد ٣ِٛٔظْٜ. 

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -
 األخٌرة: الطعن( فً الفقرة ثوب: )الكاتب  ول فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌز -ٔ

 .تشخٌص- مكنٌة استعارةׄ          تجسٌم– مكنٌة استعارةׄ                    تجسٌد-بلٌػ تشبٌهׄ            .تجسٌم -كناٌةׄ  

  :اتخذت صور الطعن على اللؽة أشكاال شتى لٌ  منها -ٕ

   .االدعاء بؤنها عاجزة عن مواكبة الحضارةׄ                       .الدعوة ـلى استبدالها بالعامٌة ׄ  

 . التستر تحت دعاوي  التجدٌدׄ                       .تعلمها وعسر صعوبتهاׄ  

  الفقرة الخامسة: فى( انبثق)  كلمة معنى حدد -ٖ

 .تدفقׄ                   .اندفعׄ                              صدرׄ                               .انفجرׄ  

 :النص لالكاتب من خبل على المسٌطرة العاطفة استنتج -ٗ

  الضٌق بعجز اللؽة عن مواكبة العصرׄ    . للؽة والؽٌرة علٌهااالعتزاز باׄ  

 الثورة على اللؽة والدعوة ـلى التجدٌدׄ    اللؽة ضٌاع على الحسرةׄ  



  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 77  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

   :األخٌرة " فً الفقرةالثورة على القدٌم والدعوة ـلى التجدٌد  وله: " فً البدٌعى المحسن مٌز   -٘

 .مقابلة ׄ     .سلب طباقׄ    .تورٌةׄ   .ـٌجاب طباقׄ  

 :ٌلى مما( الفصحى لؽتهم ـال العرب لهزٌمة سببا   ٌر  ال: )لقوله الببلؼى الؽرض -ٙ

 النفىׄ    والتوكٌد التخصٌصׄ   االستنكارׄ   واإلٌجاز الد ةׄ  

 :ٌلى مما( العالم ـلى اإلسبلم العرب حمل: )فً الفقرة األولى  وله فى البٌانى اللون مٌز -7

 .كناٌةׄ    .مجمل تشبٌهׄ    .رة مكنٌةاستعاׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

   : بلها بما «. والبدٌع ، والبٌان ، المعانً » عبل ة -8

 .تعلٌلׄ     تفسٌرׄ    .نتٌجةׄ   .تفصٌلׄ  

 فن ـلى السابق النص ٌنتمى  -9

 القصةׄ     الرواٌةׄ    المقالׄ   المسرحٌةׄ  

 ما عدا:  األسلوبٌة للكاتبكل مما ٌؤتً من السمات   -ٓٔ

 سهولة األلفاظ ׄ           وع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاءتن ׄ  

 المعنى لتقرٌب التصوٌر استخدام  ׄ          .       استخدام المحسنات البدٌعٌة ׄ  

 :أسلوب « كبٌر شؤن حٌاتها فً فللؽة » فى األسلوب ٌسمى -ٔٔ

 .الثالثة و الثانٌةׄ      صرׄ    خبريׄ   ـنشائىׄ  

 :الخامسة مجاز مرسل عبل ته" الفقرة  واحد بلسان تتحدث وله : " فً   -ٕٔ

 المحلٌةׄ   اآللٌةׄ   المسببٌةׄ    الجزئٌة ׄ  

 ذلك؟ سبب وما النص السابق؟ الكاتب فً استخدمه الذي األسلوب نوع ما -ٖٔ

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

 جمع بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح  ׄ         .الحقائق التً ٌذكرها تؤكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

 ؟الخصائص العامة للمقالٌعد من    ، أي  مما ٌؤتًللنص السابقفً ضوء فهمك  -ٗٔ

 جمٌع ما سبق ׄ     القصر ׄ   .الذاتٌة ׄ   النثرٌة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6434ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 
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النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 78  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (ٕنص ر م )

 ٣وٍٞ حُيًظٍٞ أكٔي ى٣ٍٖٝ:

ويِّٓش حُِـخص حُظ٢ ٗـَلْض ك حُِـش حُؼَر٤ش       ُٓ ك٤ِغ٢ حُو٤خّ ريٍٝٛخ حُل٠خ١ٍ ك٢ ٓخ٤ٟٜخ حُٔـ٤ي ٝطَحػٜخ حُؼ٣َن طؤط٢ ك٢  ََّ ، حُ

 ١ٍِ َّٓش ٖٓ ٓـظٔغ حُٜلَحء حُٔظٞح ُظٌٕٞ ٢ٛ ُٝـظٜخ هخثيس حُل٠خٍس ٝحُٔؼَكش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُؼخُْ هًَٝٗخ ػي٣يس ؛ ٝحٍطَوَْض رؤ

ٍِٓخ٫ص حُٔٔخء ا٠ُ ح٧ٍٝ  كَْض رلَٔ آِهَ  َُ َٗ ًََّ أٜٗخ  ظٞح٤َُِش، ٣ٌَٝل٢ِ ك٢ ٌٛح حُٔوخّ إٔ ٗظٌ ُٓ ُٓ  .ز٤ِٖرِٔخٕ ػَر٢ 

         ًََّ ٌَ َٛخ ح٤ُّٞ ك٢ كخؿٍش ا٠ُ إٔ طَظ ِٟ َّٖ حُِـش ك٢ كخ ٝإٔ طٔظـٔغ هُٞحٛخ ُٔٞحؿٜش ٓظطَِّزخص حُلخَٟ ٝحُٔٔظوزَ ك٢  ،ٌُ

٣َُّٜٞش،  َّٔش أر٘خثٜخ ُِو٤خّ ريٍٝٛخ حُلو٤و٢ ك٢ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُ ِٛ حُٔـخٍ حُٔؼَك٢ ٝحُل٠خ١ٍ، ٝإٔ ط٘ظ٢ٜ رل٠َْ ٝػ٢ ٝ

٬ َٓ ٤َخع.ٝحٓظِؼخىس رؼٞ  ق حُٞؿٚ حُٜٔيَّىس رخ٠َُّ ِٓ 

خ ك٢ ػَٜ           ًََّ أَّٗ٘ ش -هٞسً أٝ ٟؼلًخ  -طََِؼذ ك٤ٚ كخُش ُـخص حُ٘ؼٞد ُٝ٘ظٌ َّٓ ٤ًِخٕ ح٧ خ ك٢ حُٔلخكظش ػ٠ِ  ًّٔ ح ٜٓ ًٍ ، أٝ ىٝ

شً ُظوُِّزخص ح٧ٛٞحء ٝح٧كيحع ٖٓ كُٞٚ،  َٟ ًََّ حُظل٢٣َ ك٤ٚ، ٝطًَٚ ُػَ خ ك٢ ػَٜ طَ  -أ٠ً٣خ  -ُٝ٘ظٌ َِٙ ك٤ٚ حُِـخص حٌُزَٟ أَّٗ٘ ل

٘خكِٔش ُٜخ ُٔ ٤ِطَس ػ٠ِ حُظِٜخّ حُِـخص حُ َٔ ُٔ ، أٝ اٟؼخكٜخ ٝطلظ٤ظٜخ، ٝأٜٗخ طِـؤ ك٢ ٓز٤َ طلو٤ن ًُي حُٜيف ا٠ُ ٝٓخثَ ػ٤َِّٔش حُ

َّْ اػيحُىٛخ ٝىٍحٓظٜخ رِيهَّش ٗي٣يس،  ـ٣َخص ٝحُُؼوُٞرخصٝطؼ٤ٔ٤َِّش ٝاػ٤ٓ٬َّش، طَ ُٔ َْٗض ك٤ٜخ حُ َُ ُّّ ٝطَٞح َّْ ى ِّْ ربكٌخّ ك٢ ٓؼظْ  ، ٝطَ حُٔ

ٌِد ا٠ُ حُٜيف حَُّٔٓٞ ح٧كخ٤٣ٖ، ك٢ آ٤ٗش حُؼَٔ؛  ـَ ُْٜٔ، ٣ٌٝٞٗٞح  أر٘خُء حُِـش حُٔٔظَٜيكش -رٞػ٢ أٝ ر٬ ٝػ٢  -٢ٌُ ٣َ٘ أٗل

َحَىس. ُٔ ٍٕ ػ٠ِ طلو٤ن حُـخ٣ش حُ ْٞ  أًزَ َػ

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -
 فن ىـل السابق النص ٌنتمى  -ٔ

 القصةׄ     الرواٌةׄ    المقالׄ   المسرحٌةׄ  

 ما عدا:  األسلوبٌة للكاتبكل مما ٌؤتً من السمات   -ٕ

 ؼموض المعنى ׄ           تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاء ׄ  

 المعنى لتقرٌب التصوٌر استخدام  ׄ          .       استخدام المحسنات البدٌعٌة ׄ  

ٌَكفًِفً  وله "  - ٖ ر أن المقام هذا ًف و  " أسلوب  صر  وسٌلته : السماء ِرساالت آِخر بحمل َشُرَفتْ  أنها نتذك 

 استخدام ـنما ׄ   التقدٌم والتؤخٌر              ׄ   النفً واالستثناء       ׄ   تعرٌؾ المبتدأ والخبر        ׄ  

 ؟ذلك سبب وما النص السابق؟ الكاتب فً استخدمه الذي األسلوب نوع ما -ٗ

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

 جمع بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح والتحذٌر ׄ         .الحقائق التً ٌذكرها تؤكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

ا - ضعف ا أو  وة   - الشعوب لؽات حالة فٌه بَتلعَ  نوع اإلطناب فً  وله :" مٌز-  -٘ ا دور  ة  ِكٌان على المحافظة فً مهّم  األم 

 " فً الفقرةالثالثة:

 .ـطناب باالعتراضׄ   .ـطناب بالترادؾׄ   .ـطناب بالتفصٌلׄ   .ـطناب بالتكرارׄ  

 :األبٌات خبلل الشاعر على المسٌطرة العاطفة استنتج- ٙ

  الضٌق بعجز اللؽة عن مواكبة العصرׄ    . لٌهاالؽٌرة على اللؽة والخوؾ عׄ  

 الثورة على اللؽة والدعوة ـلى التجدٌدׄ    اللؽة ضٌاع على الحسرةׄ  



  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 79  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 وما سر جماله؟ ؟ والُعقُوبات( الُمؽرٌات فٌها )وَتواَزَنتْ  فً  وله فً الفقرة الثالثة : المحسن البدٌعً ما-   -7

ًٍّ جمٌل. ׄ                                  ، ـبراز المعنى وتقوٌته وتوضٌحه.طباق ׄ     سجع، ـحداث جر  موسٌق

ًٍّ جمٌل. ׄ   ًٍّ  جر  ـحداث، حسن تقسٌم ׄ                                      جنا ، ـحداث جر  موسٌق  .جمٌل موسٌق

ر أن ـلى حاجة   فً الٌوم حاِضرها فً اللؽة لكن  : )الكاتب  ول فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌز -8 ( فً الفقرة َتتَذك 

 :الثانٌة

 .تشخٌص- مكنٌة استعارةׄ       تجسٌم– مكنٌة استعارةׄ          تجسٌد-استعارة تصرٌحٌةׄ               .تجسٌم -كناٌةׄ  

 تتخذ  اللؽات المسٌطرة عدة وسائل فً حربها ضد اللؽات الضعٌفة لٌ  منها: -9

 . الوسائل  اإلعبلمٌةׄ          .الوسائل القانونٌةׄ             .الوسائل التعلٌمٌة ׄ             .الوسائل العلمٌة  ׄ  

فٌِع) كلمة معنى حدد  -ٓٔ   :األولىالفقرة  فى( الر 

 .األول والثانًׄ               .النحٌؾׄ                 السامًׄ   .العالًׄ  

ر: )لقوله الببلؼى الؽرض -ٔٔ ا - ولنتذك   اللؽات التِهام على الُمَسٌِطرة الكبر  اللؽات فٌه َتحِرص عصر فً ناأن   - أٌض 

 :فً الفقرة الثالثة( لها الُمنافِسة
 النفىׄ     التحذٌرׄ    االستنكارׄ   التقرٌرׄ  

  :ٌلى مما( ُمبٌِن عربً بلسان: ) وله فً الفقرة األولى فى البٌانى اللون مٌز -ٕٔ

 .كناٌةׄ    .مجاز مرسلׄ    .ةاستعارة مكنٌׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

نَجِذب لكً » عبل ة -ٖٔ   : بلها بما «.المستهَدفة اللؽة أبناءُ  - وعً ببل أو بوعً - المرسوم الهدؾ ـلى ٌَ
 .تعلٌلׄ      تفسٌرׄ   .نتٌجةׄ   .تفصٌلׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6435ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 (ٖنص ر م )

 َٓ٘كٚ: ٜٓطل٠ ػ٢ِ ٣وٍٞ حُيًظٍٞ

٤ٌٕٓٞ ُٜخ أػَ ٝحٟق ك٢ ٓٔظوزِٜخ. كخُِـش حُظ٢ ًخٕ ػَد  طـظخُ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ ػَٜٗخ حُلخ٢ُ َٓكِش ٖٓ َٓحكَ ططٍٞٛخ

ٝحُظ٢ ، ٣ؼزَٕٝ رٜخ ػٖ ٓ٘خػَْٛ ك٢ ٛلَحثْٜ ٝر٤ٖ ارِْٜ ٝآٍحْٜٓ ٝ ،حُزخى٣ش ٣ظٌِٜٔٞٗخ ر٤ِٔوظْٜ ك٤ٜلٕٞ رٜخ ك٤خطْٜ

ٝحُلِٔل٤ش. طِي حُِـش  ٣ظ٘خُٕٝٞ رٜخ ٓخثَ حُٔؼخ٢ٗ ح٧ىر٤شٛخٍص رؼي ًُي ُـش حٌُظخد ٝحُل٬ٓلش ك٢ ػٍٜٞ حُٔي٤ٗش ح٤ٓ٬ٓ٩ش؛ 

ػْ ٛخ ٗلٖ  ، حُلِٔل٤ش ٝحُؼ٤ِٔشكظزو٠ ٓجخص ح٤ُٖ٘ٔ رؼ٤يس ػٖ ٓـٜٞىحص حُزَ٘ ح٧ىر٤ش ٝ هي ًظذ ػ٤ِٜخ إٔ ٤ٜ٣زٜخ حُؤٍٞ

َٗحٛخ ح٤ُّٞ ٝهي رؼؼض ٖٓ َٓهيٛخ ك٢ ػٞد ؿي٣ي كٜخٍص ُـش حٌُظخرش ٝحُظؤ٤ُق، ُـش حُوطخرش ٝحُظؼ٤ِْ ك٢ ػَٜ حٗظَ٘ص ك٤ٚ 

ٝػٔظٚ ك٠خٍس ٓٔظليػش؛ طوظِق ك٢ ٓظَٜٛخ حُوخٍؿ٢ ٝك٢ حُٔلَٔ حُؼو٢ِ حَُٔطز٢ رٜخ اهظ٬كخً ر٤٘خً ػٖ ، ٓي٤ٗش ؿي٣يس 

كظـي  طزؼغ ح٤ُّٞ ًٔخ رؼغ حُلظ٤ش رؼي إٔ َٟد ػ٠ِ آًحْٜٗ ك٢ حٌُٜق ٤ٖ٘ٓ ػيىحوَٕٝ حُٞٓط٠. كخُِـش حُؼَر٤ش ك٠خٍحص حُ

ُؼِٚ ك٣َي ك٢ رخرٚ. ٌُُي ًخٕ  ٓٞهق ٗخىٍ طولٚ ُـظ٘خ -ُؼ١َٔ -ٝٛٞ، ٫ طؤْٗ ا٤ُٚ ٫ٝ ٣ؤْٗ ا٤ُٜخ  ٓٞكٖٗلٜٔخ ك٢ ػخُْ ؿي٣ي 

حُؼَر٤ش ٖٓ ػَٜٗخ حُلخ٢ُ إٔ ٣ل١ٞٞٛخ رؼ٘خ٣ظْٜ ٝإٔ ٤ٜ٣جٞح ُٜخ أٓزخد حُل٤خس ُِحٓخ ػ٠ِ ح٧ىرخء ٝحُٔل٣ٌَٖ ٖٓ أَٛ حُِـش 

. كخُِـش ًخٌُخثٖ حُل٢ ك٢ طلخػَ كظ٠ طظ٤ٌق رخُز٤جش ٝطـ٘ق ا٤ُٜخ ًٔخ طظٞطَ ُٜخ حُز٤جش ٝطلظ٣ٜٞخحُط٤زش ك٢ ر٤جظٜخ حُـي٣يس 

 .خ ط٘خكَح كخٟٔلَ ٝط٠خءٍ ِٝٛيكؤٓخ ط٬ءٓخ كخٗظي حٌُخثٖ ٝطٌخػَ ٝٗٔخ ٝأٓٓٔظَٔ ٓغ حُز٤جش حُظ٢ طل٢٤ رٚ 

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -
 :األبٌات خبلل الشاعر على المسٌطرة العاطفة استنتج -ٔ

  الضٌق بعجز اللؽة عن مواكبة العصرׄ    . الؽٌرة على اللؽة والخوؾ علٌهاׄ  

 ى التجدٌدالثورة على اللؽة والدعوة ـلׄ    اللؽة ضٌاع على الحسرةׄ  

 وتضاءل فاضمحل تنافرا وأما ونما وتكاثر الكائن فاشتد تبلءما فؤما) : السطر األخٌرفً  وله فً  المحسن البدٌعً ما   -ٕ

 وما سر جماله؟ ؟ (وهلك

ًٍّ جمٌل. ׄ                                 ، ـبراز المعنى وتقوٌته وتوضٌحه.مقابلة ׄ     سجع، ـحداث جر  موسٌق

ًٍّ جمٌل.واجازد ׄ    األول والثالث ׄ                                     ، ـحداث جر  موسٌق

 ( فً الفقرة:الخمول ٌصٌبها أن علٌها كتب  د: )الكاتب  ول فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌز -ٖ

 .تشخٌص- مكنٌة استعارةׄ       تجسٌم– تصرٌحٌة استعارةׄ      تجسٌد-استعارة تصرٌحٌةׄ          .تجسٌم -كناٌةׄ  

  الفقرة األولى: فى( موحش) كلمة معنى حدد -ٗ

 .عزٌزׄ     .سٌئׄ                          بٌح  ׄ                         . فرׄ  

 ...... :بداٌة النصفً ( تطورها مراحل من مرحلة الحالً عصرنا فً العربٌة اللؽة تجتاز: )لقوله الببلؼى الؽرض -٘

 النفىׄ     التوكٌد والتخصٌصׄ             االستنكارׄ   ٌرالتقرׄ  

( سنٌن الكهؾ فً آذانهم على ضرب أن بعد الفتٌة بعث كما الٌوم تبعث: ) وله فً الفقرة األولى فى البٌانى اللون مٌز -ٙ

 :ٌلى مما

 .كناٌةׄ    تشبٌه تمثٌلًׄ    .تشبٌه بلٌػׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  
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  : بلها بما «.وتحتوٌها البٌئة لها تتوتر كما ـلٌها وتجنح بٌئةبال تتكٌؾ حتى » عبل ة -7

 .تعلٌلׄ     تفسٌرׄ    .نتٌجةׄ   .تفصٌلׄ  

 فن ـلى السابق النص ٌنتمى  -8

 القصةׄ     الرواٌةׄ    المقالׄ   المسرحٌةׄ  

 ما عدا:  األسلوبٌة للكاتبكل مما ٌؤتً من السمات   -9

 وضو  المعنى ׄ           تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاء ׄ  

   المعنى لتقرٌب التصوٌر استخدام  ׄ          .       استخدام المحسنات البدٌعٌة ׄ  

 " أسلوب  صر  وسٌلته : األدبٌة المعانً سائر بها ٌتناولونفً  وله "  - ٓٔ

 استخدام ـنما ׄ       التقدٌم والتؤخٌر       ׄ   النفً واالستثناء        ׄ   تعرٌؾ المبتدأ والخبر        ׄ  

 ذلك؟ سبب وما النص السابق؟ الكاتب فً استخدمه الذي األسلوب نوع ما -ٔٔ

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

 الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح والتحذٌرجمع بٌن األسلوب  ׄ         .الحقائق التً ٌذكرها تؤكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

 : " فً الفقرة لؽتنا تقفه نادر مو ؾ -لعمري -وهو نوع اإلطناب فً  وله :" مٌز -ٕٔ

 .ـطناب باالعتراضׄ      .ـطناب بالترادؾׄ   .ـطناب بالتفصٌلׄ   .ـطناب بالتكرارׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6436حر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُ) 
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 كخٍٝم ؿ٣ٞيس                                 

 :   التعرٌؾ بالشاعر

٢ ٤ًِش ح٥ىحد كخٍٝم ؿ٣ٞيس ٗخػَ ١َٜٓ ٓؼخَٛ،ُٝي ك٢ ٓلخكظش ًلَ ح٤ُ٘ن ٝػخٕ ١لُٞظٚ ك٢ ٓلخكظش حُزل٤َس ، طوَؽ ك 

، ٛٞ ٖٓ ح٧ٛٞحص حُ٘ؼ٣َش حُٜخىهش ٝح٤ُِٔٔس ك٢ كًَش حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ، ُٚ ًؼ٤َ ٖٓ حُيٝح٣ٖٝ حُ٘ؼ٣َش ٝحَُٔٔك٤خص 

 ػ٤٘ي ػ٘ٞح٢ٗ " ، " ح٣َُُٞ حُؼخٗن " ٢ حُ٘ؼ٣َش ٓؼَ : " ك

 تمهٌد :

هِذ ٓئٖٓ رو٤ٔش ح١ُٖٞ ح١ٌُ ٗ٘ؤ ػ٠ِ أٍٟٚ ، ٫ ٣ٌَ٘ ك٠َ ١ٝ٘ٚ ا٫ ؿخكي ِٗع كزٚ ٖٓ هِزٚ ، ٝ ٫ ٣َٓن ٌٛح حُلذ ا٫ ك٢ 

ٝٛخ ٛٞ حُ٘خػَ ٣٘خٗي ٗزخد َٜٓ ح٣ٌُٖ آػَٝح )ك٠ِٞح( حُـَرش إٔ ٣ؼٞىٝح ا٤ُٚ ، ٢ً ٣ٔؼيٝح رـٔخُٚ ٣ٜٝ٘جٞح رو٤َحطٚ كل٤ٚ 

 ّ. 998ٜٔٓيٍ حُو٤َ حُؼ٤ْٔ .. ه٤ٜيس " ػٞىٝح ا٠ُ َٜٓ " َٗ٘ص ٓ٘ش 

 :    لشاعرالمسٌطرة على ا العاطفة

 .ٝحُلِٕ ػ٠ِ ٛـَس ٗزخرٚ كذ ح١ُٖٞ ٢ٛ ػخ١لش 

 النص

                                          ٌروٌنننننننننا النٌننننننننل منننننننناءُ  ِمْصننننننننرَ  ـلننننننننى عنننننننن وُدوا -ٔ
  

نننننننننننْدمٌنا النْهنننننننننننر وحنننننننننننزنُ  ارتح ننننننننننن لتمْ  مننننننننننننذ    ٌُ                                 
 

                                     أؼ  نٌ  نننننننننن ة عْشنننننننننن نا  الننننننننننذي الزمننننننننننانُ  أٌننننننننننن -ٕ
  

ْه     نننننننننننننن رُ  ف َعنننننننننننننن انقَ                                              أماننننننننننننننن ٌنا ودٍّ  فننننننننننننننً الد 
 

                                      عزائمَنننننننننننننا هانننننننننننننتْ  أم األرضُ  هانننننننننننننتِ  هننننننننننننلْ  -ٖ
  

ننننننننننننننن َا أكفانننننننننننننننا   الُح   نننننننننننننن لمُ  أصننننننننننننننبحَ  أم                                         تؽ ط ٌ 
 

                            تهُج  نننننننن ر ُ؟ النٌننننننننل كٌننننننننؾَ  األْرض عاشنننننننن قَ  ٌنننننننا -ٗ
  

ءَ  ال    ًْ                                                                              ٌؽ نٌنننننننننننننن ا النٌنننننننننننننل ؼننننننننننننن ٌرُ  وهللا ش ننننننننننننن 
 

                                شننننننواطئَها فننننننً ؼوُصننننننوا ِمْصننننننرَ  ـلننننننى عننننننودوا -٘
  

                                ٌُْع طنننننننننن ٌنا..  نعنننننننننن طٌه بنننننننننننا أولننننننننننى فالننننننننننن ٌلُ    
 

                              تشبُعننننننننننن ا باإلخ  نننننننننن بلص الخ     ْبنننننننننن ز فِكْسننننننننننرةُ  -ٙ
  

                                     تْروٌ نننننننننننننن نا باإلٌم  نننننننننننننن ان المنننننننننننننناءِ  َو طنننننننننننننن ْرةُ    
 

ٌننننننننل ـلننننننننى اُعننننننننوُدو -7 ًْ  ُعننننننننوُدوا الن  ننننننننَر ُ  كنننننننن                                       نطه 
  

                                   ٌكفٌنننننننننننننن َا..  بالعنننننننننننننْدل خننننننننننننن ُبز ُ  نقتِسنننننننننننننمْ  ـنْ    
 

                                       ٌعرفُنننننننننننا األم   َصننننننننننْدرُ  ِمْصننننننننننرَ  ـلننننننننننى ُعننننننننننودوا -8
  

                                       ٌبل ٌنننننننننننن ا شننننننننننن ْوق   فنننننننننننً َهَجرننننننننننننا    َمْهَمنننننننننننا   
 

 (ٖ-ٔ) ىػٞس ُِؼٞىس ا٠ُ َٜٓحُلٌَس ح٠ُٝ٧ :  -ٔ      -األفكار:

 (ٙ-ٗ) ىػٞس ا٠ُ حُظآه٠ ٝحُظؼخٕٝ حُلٌَس حُؼخ٤ٗش : -ٕ

 (7-8) َٜٓ ٠ٛ ح٧ّحُلٌَس حُؼخُؼش :  -ٖ
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 الشر  والتحلٌل

                                          ٌروٌنننننننننا لالنٌنننننننن منننننننناءُ  ِمْصننننننننرَ  ـلننننننننى عنننننننن وُدوا -ٔ
  

نننننننننننْدمٌنا النْهنننننننننننر وحنننننننننننزنُ  ارتح ننننننننننن لتمْ  مننننننننننننذ    ٌُ                                 
 

 المفردات

 -استقررتم × : سافرتم ، انتقلتم ، هاجرتم  ارتحلتمْ  -  ٌظمئنا×  ٌسقٌنا:  ٌروٌنا -: ج مٌا  ، أموا  ، مادتها : م و    ماءُ 

 ٌداوٌنا×: أي ٌإلمنا ، ٌجرحنا  ٌُْدمٌنا -: ج األنهار ، األنُهر، النهر ، والنهار ج  األَْنُهر ، النُهر  نْهرال

 الشر 

بدأ الشاعر  صٌدته بمطالبة الشباب بالعودة ـلى أحضان مصر الحانٌة ، حٌث نهر النٌل بمائها العذب وبخٌراته التً تكفً  -

 .الشباب وحزن النهر ٌدمً القلوب  المصرٌٌن ، فمنذ أن ارتحل هإالء

 ألوان الجمال

 أِٓٞد اٗ٘خث٢ / أَٓ ، ؿَٟٚ : حُلغ ٝحُٜ٘ق ، ًٍَٝٙ حُ٘خػَ رؼي ًُي أًؼَ ٖٓ َٓس ؛ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ : )َ ْٜ )ػُٞىٝح ا٠ُ ٓ

 ٍَٟٝس حُؼٞىس َُٜٔ ُٔخ ك٤ٜخ ٖٓ حُ٘لغ ُْٜ ١ُْٜٞٝ٘ .

 َ٥ه٣َٖ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ( : ً٘خ٣ش ػٖ ػيّ ح٫كظ٤خؽ ا٠ُ ح٣َٝ٣٘خ)ٓخُء ح٤ُ٘

 ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .

 َطؼ٤َِ ُٔخ هزِٚ.( : ٣َٝ٣٘خ)ٓخُء ح٤ُ٘ 

 : )َٓـخُ ََٓٓ ػ٬هظٚ ح٤ٌُِش.)ٓخُء ح٤ُ٘ 

 ٌُُي ٢ٛ ٖ ح١ُٖٞ، ًٔخ طيٍ ػ٠ِ حُٔ٘وش ٝح٧ُْ ك٢ حُزؼي ػ)حٍطلِظْ( : طؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ حُؼِّ حُ٘ي٣ي ػ٠ِ ػيّ حُؼٞىس ،

 أؿَٔ ٖٓ )ٍكِٞح( .

( ػٞىٝح– )ْ١زخم ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝئًيٙ.: حٍطلِظ 

 : )٣ُْي٤ٓ٘خ َْٜ ُٕ حُ٘ ، ك٤غ ٍٛٞ حَُٜ٘ ربٗٔخٕ ٣لِٕ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ ، ٝطٞك٢  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش)كِ

 ؿَ ٖٓ َٜٓ .حٍُٜٞس رلخُظٚ ح٤ُٔجش ٝؿ٠زٚ حُ٘ي٣ي ٖٓ حُ٘زخد ح١َُٜٔ ح١ٌُ طو٠ِ ػٖ ١ٝ٘ٚ ٝٛخ

َْٜ ٣ُْي٤ٓ٘خ  ّٔ ُٕ حُ٘ َْٜ ٣لِٗ٘خ[ ؟ ُٝٔخًح ؟  -: أ٣ٜٔخ أهٟٞ ك٢ أىحء حُٔؼ٠٘ : ]كِ ُٕ حُ٘  كِ

َْٜ ٣ُْي٤ٓ٘خ أهٟٞ ؛ ٧ٜٗخ طيٍ ػ٠ِ ح٠ٓ٧ ٝٗيس ح٧ُْ حُ٘ل٢ٔ ٝهٔٞس حُٔؼخٗخس . ُٕ حُ٘  ؿـ : كِ

 تصرٌع ٌعطً جرسا  موسٌقٌا  محببا  لؤلذن ٌدمٌنا(: –)ٌكفٌنا. 

(  ٌُُْدمٌنا–النٌل ٌروٌنا  ماء  .ٌعطً جرسا  موسٌقٌا  محببا  لؤلذن حسن تقسٌم  (:حزُن النْهر 

                                     أؼ  نٌ  نننننننننن ة عْشنننننننننن نا  الننننننننننذي الزمننننننننننانُ  أٌننننننننننن -ٕ 
  

ْه     نننننننننننننن رُ  ف َعنننننننننننننن انقَ                                              أماننننننننننننننن ٌنا ودٍّ  فننننننننننننننً الد 
 

 تالمفردا

:  عانقَ  - ، أؼنٌاتج أؼان   والمقصود فرحة ، سعادة : أؼرودة أؼنٌة - ، أزمن: الو ت طال أو  صر ج أزمنة الزمانُ  - 

: م أمنٌتنا وهً :  أمانٌنا -كر  ، بؽض × : ُحب ، مودة  ودٍّ  -: الزمن الطوٌل ، العصر ، ج أدهر ، دهور  الده رُ  -ضم 

 .بؽٌتنا ، أربنا 
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 الشر 

 عشنا زمنا  جمٌبل  تؽمرنا السعادة واألمانً فً رحاب هذا النهر ونحن ننهل من خٌراته هنا أننا  دشاعر ال ٌقرر -

 ألوان الجمال 

. َّٔ ٘خٙ أؿ٤٘ش( : أِٓٞد اٗ٘خث٢ / حٓظلٜخّ ، ؿَٟٚ : حُظل ْ٘ ُٕ ح١ٌُ ػ  )أ٣ٖ حُِٓخ

َٓٝ ، ٘خٙ أؿ٤٘ش( : ط٘ز٤ٚ ، ك٤غ ٍٛٞ حُِٓخٕ رخ٧ؿ٤٘ش ْ٘ ُٕ ح١ٌُ ػ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٤ٟٞق ، ٝطٞك٢ حٍُٜٞس  )حُِٓخ

 رخُٔؼخىس ٝحُلَكش ك٢ ٓخ٤ٟ٘خ .

 : )٘خٙ أؿ٤٘ش ْ٘ ُٕ ح١ٌُ ػ  ً٘خ٣ش ػٖ حُٔؼخىس.)حُِٓخ

( حُِٓخٕؿخءص ًِٔش )ْٓؼَكش ُِظؼظ٤ . 

( أؿ٤٘شؿخءص ًِٔش )ٌَْٗس ُِظؼظ٤. 

َْ ٣ٞك٢ حُظؼز٤َ رـ)ػ٘٘خٙ  ّٔ  أؿ٤٘ش( ؟ -: ر

ؼزٞص ٝطلون ٓؼخىط٘خ ك٢ ظَ حُٔخ٢ٟ ، ٝحُظؼز٤َ رـ)أؿ٤٘ش( ٣ٞك٢ رؤٕ حُٔخ٢ٟ ًخٕ ؿ٬٤ًٔ ؿـ : ٣ٞك٢ حُظؼز٤َ رـ)ػ٘٘خٙ( ر

 ٤ِٓٝجخً رخ٧كَحف حُظ٢ طٔؼيٗخ .

  : أٓخ٤ٗ٘خ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُيَٛ ٝح٧ٓخ٢ٗ ر٘و٤ٜٖ ٣ظؼخٗوخٕ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس .. َُ )كؼخَٗن حُيٛ

 .حُظ٘و٤ٚ ، ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رظلون ح٧ك٬ّ 

 . ًؿخءص ًِٔش )أٓخ٤ٗ٘خ( ؿٔؼخً ؛ ُظٞك٢ رٌؼَس أك٬ٓ٘خ هي٣ٔخ 

.  ك٢ ٝى  أٓخ٤ٗ٘خ( : أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝػ٠ِ حُٔلؼٍٞ رٚ )أٓخ٤ٗ٘خ( ٣ل٤ي حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي َُ  )كؼخَٗن حُيٛ

 ( : طٞك٤خٕ رخُل٤ٔ٤ٔش ٝحُظَك٤ذ حُ٘ي٣ي   -)كؼخَٗن  .ٝحُ٘ٞم ٝحُِٜلشٝى 

 : )حُلخء ُِظَط٤ذ ٝحُظؼو٤ذ)كؼخَٗن. 

(ٕحُيَٛ - حُِٓخ : ).ٚح١٘خد رخُظَحىف ٣ئًي حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞل 

                                      عزائمَنننننننننننننا هانننننننننننننتْ  أم األرضُ  هانننننننننننننتِ  هننننننننننننلْ  -ٖ
  

ننننننننننننننن َا أكفانننننننننننننننا   الُح   نننننننننننننن لمُ  أصننننننننننننننبحَ  أم                                         تؽ ط ٌ 
 

 المفردات

:  أكفان  ا -: م عزٌمة : ـرادة ،  وة  عزائمن َا - عزت و وٌت× : ذلت ، ضعفت هانتِ  -: فقدت منزلتها األرض هانت  - 

ن َا -ثٌاب ٌلؾ فٌها المٌت م َكَفن   ٌ  ،تعرٌنا. تكشفنا× : تخفٌنا ، تسترنا  تؽط 

 الشر 

؟ أم ضعؾ مصر ؟ أم ضعؾ اإلٌمان ثم ٌتساءل الشاعر عن السبب فً هجرة الشباب عن مصر . أهو ضعؾ حبهم لمصر  -

 بمكانة الوطن فً النفو  ؟ أم أن الحلم الذي كنا نسعى ـلى تحقٌقه  د مات  بل  أن ٌولد .

 ألوان الجمال

.   : ) ُٝ َْ ٛخِٗض ح٧ٍ  : حُظ٘و٤ٚ .ٜخ، ك٤غ ٍٛٞ ح٧ٍٝ  ربٗٔخٕ ٣ٜٕٞ ٣ٌٍٝ ، َٝٓ ؿٔخُ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش)ٛ

 ّ؟( : حٓظلٜخ ُٝ َْ ٛخِٗض ح٧ٍ  . حُظؼـذ ٝح٫ٓظٌ٘خ٩ٍظٜخٍ )ٛ

 : ) ُٝ  ٓـخُ ََٓٓ ػ٬هظٚ ح٤ٌُِش.) ح٧ٍ
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 : )ك٤غ ٍٛٞ حُؼِحثْ ربٗٔخٕ ٣ٜٕٞ ٣ٌٍٝ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ ، ٢ٛٝ  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش).. أّ ٛخْٗض ػِحثٔ٘خ ،

 ٍٛٞس طٞك٢ رخ٠ُؼق ٝحُظوخًٍ .

ٌ٘خٍ .).. أّ ٛخْٗض ػِحثٔ٘خ( : حٓظلٜخّ ٩ظٜخٍ حُظؼـذ ٝح٫ٓظ 

 : )ؿٔغ ٌُِؼَس) ػِحثٔ٘خ . 

(... ٍٝٛخٗض ح٧ : )طٌَحٍ ٛخٗض ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ حُلِٕ ٝح٫ٓظٌ٘خٍٛخْٗض ػِحثٔ٘خ . 

( ّحٓظلٜخّ ٩ظٜخٍ حُظؼـذ ٝح٫ٓظٌ٘خٍ .أ : )أًلخٗخً طـط٤ِّ٘خ ُْ  أٛزَق حُلِ

 (أًلخٗخ : )ؿٔغ ٌُِؼَس . 

 ( ّحُؼطق رؤ : ).ُِي٫ُش ػ٠ِ حُل٤َس . 

ُِٓي٫ُش ػ٠ِ ك٤َس حُ٘خػَ ٝكِٗٚ ٝطؤػَٙ.: ظلٜخّ طٌَحٍ ح٫ . 

 أًلخٗخً طـط٤ِّ٘خ( : ط٘ز٤ٚ ، ك٤غ ٍٛٞ حُلِْ رخٌُلٖ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظـ٤ْٔ ، ٝطٞك٢ حٍُٜٞس ُْ )أٛزَق حُلِ

 رخُٜ٘خ٣ش حُزخثٔش ٝح٤ُؤّ حُ٘ي٣ي ٝحُلِٕ ، ٝك٤ٜخ اٌٗحٍ رخُٔٞص .

                            ؟تهُج  نننننننن ر ُ  النٌننننننننل كٌننننننننؾَ  األْرض عاشنننننننن قَ  ٌنننننننا -ٗ
  

ءَ  ال    ًْ                                                                              ٌؽ نٌنننننننننننننن ا النٌنننننننننننننل ؼننننننننننننن ٌرُ  وهللا ش ننننننننننننن 
 

 المفردات

ٌكفٌنا ، ٌنفعنا  : ٌؽنٌنا -، تصله ، تتمسك به: تتركه  تهُجر ُ  -كار  × : محب ، ولهان ، مشتاق ، صب ج عشاق   عاشقَ   -

 .ٌفقرنا ، ٌعوزنا× ، نستؽنً به 

 الشر 

 ٌا من تعشقون أرض مصر الجمٌلة بطبٌعتها الساحرة . لماذا تهجرون النٌل العذب ؟  أولئك المهاجرٌن:ٌنادي الشاعر  -

 ها.مصدر ؼنى مصر ورخائفهو وهللا 

 ألوان الجمال

 ٚأِٓٞد اٗ٘خث٢ / ٗيحء ُِظ٘ز٤ : )ٝ ٍْ  ٝحُؼظخد .)٣خ ػخَٗن ح٧

. ٍَُٙ؟( : أِٓٞد اٗ٘خث٢ / حٓظلٜخّ ُِظؼـذ ٝح٫ٓظٌ٘خ ـُ  )٤ًَق ح٤َُ٘ طٜ

. ََُٙ؟( :  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ ح٤َُ٘ ر١ٖٞ أٝ ٌٖٓٔ ٣ٜـ ـُ  )ح٤َُ٘ طٜ

ٝ )ح٤َُ٘ ٣ـ٤٘٘خ( : أِٓٞد هَٜ رخُ٘ل٢ )٫ َُ َُ ( ٣ل٤ي حُظو٤ٜٚ ٝحُظؤ٤ًي  ح٫ٓظؼ٘خء)٫ ٢َٗء ٝهللا ؿ٤  .)ؿ٤

 ا١٘خد رخ٫ػظَحٝ ؿَٟٚ حُظ٤ًٞي.( )ٝهللا : 

  َٜٓ حُؤْ رـ)ٝهللا( ك٤ٚ طؤ٤ًي ٗي٣ي ػ٠ِ ًُي حُؼطخء حُٔظيكن ٌٓ٘ آ٫ف ح٤ُٖ٘ٔ ػ٠ِ أر٘خء. 

 ٍحٓظويحّ حُلؼَ ح٠ُٔخٍع )٣ـ٤٘٘خ( ٣ل٤ي حُظـيى ٝح٫ٓظَٔح. 

)حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ٗزٚ ح٤َُ٘ ربٗٔخٕ ُِظ٘و٤ٚ:  )٣ـ٤٘٘خ. 

(  َح٤ُ٘)٣ش ػٖ ك٠َ ح٤َُ٘ ػ٠ِ ح٤٣َُٜٖٔ.ً٘خ:  ٣ـ٤٘٘خ 
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                                شننننننواطئَها فننننننً ؼوُصننننننوا ِمْصننننننرَ  ـلننننننى عننننننودوا -٘
  

                                ٌُْع طنننننننننن ٌنا..  نعنننننننننن طٌه بنننننننننننا أولننننننننننى فالننننننننننن ٌلُ    
 

 المفردات

 : نمنحه ، نهبه  ٌهنعط - اطفوا× : اؼطسوا ، والمقصود : ابحثوا وجّدوا واجتهدوا  ؼوُصوا  -

 الشر 

المؽتربٌن بالعودة ـلى مصر فهً أولى بهم  والعمل واالجتهاد فً البحث عن كنوزها ف نهم متى فعلوا الشاعر  ٌطالبثم   -

 . ذلك حتما سٌجنون الثمار

 ألوان الجمال

 . أِٓٞد اٗ٘خث٢ / أَٓ ، ؿَٟٚ : حُلغ ٝحُٜ٘ق  : ) ََ ْٜ  )ػٞىٝح ا٠ُ ٓ

ٞح ك٢ ٗٞح١ج ُٛ  َٜخ( :  أِٓٞد اٗ٘خث٢ / أَٓ ، ؿَٟٚ : حُلغ ٝحُٜ٘ق .)ؿٞ

 : َٜخ( : ً٘خ٣ش ػٖ ًؼَس حُو٤َحص حُظ٢ طٔظِت رٜخ َٜٓ ، ٍَٟٝٝس رٌٍ حُـٜي ، َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش ٞح ك٢ ٗٞح١ج ُٛ )ؿٞ

 ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .

 : )َٜخ  . ٍسٝٔـخٓـخُ ََٓٓ ػ٬هظٚ حُ) ك٢ ٗٞح١ج

 ًأ٠ُٝ ر٘خ ٗؼط٤ٚ . ٣ُْؼط٤٘خ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ ح٤َُ٘ ربٗٔخٕ ٗؼط٤ٚ ك٤ـٞى رٔخثٚ ٣ٝٔ٘ل٘خ حُل٤خس ٜٓيحهخ َُ )كخ٤ُ٘

( )ح٧ٗز٤خء ٖٓ ح٣٥ش  َٕ ُٞ٘ ِٓ ٢ٍْء َك٢  أَك٬ََ ٣ُْئ َٗ  ََّ ًُ خء  َٔ ُْ َٖ ح ِٓ َِْ٘خ  َؿَؼ َٝ ( ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ ، ُٖٓوٍٞ هللا طؼخ٠ُ : )

 ٞك٢ حٍُٜٞس رٌَّ ح٤َُ٘ حُـخَٓ.ٝط

. أ٠ُٝ ر٘خ ٗؼط٤ٚ . ٣ُْؼط٤٘خ( : طؼ٤َِ ُٔخ هزِٜخ َُ  )كخ٤ُ٘

 ٚ٣ُْؼط٤٘خ( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ١زخم ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞلٚ ٣ٝو٣ٞٚ رخُظ٠خى . -)ٗؼط٤ 

 ٚا٣ـخُ رلٌف حُٔلؼٍٞ .٣ُْؼط٤٘خ( :  -)ٗؼط٤ 

                              تشبُعننننننننننن ا باإلخ  نننننننننن بلص الخ     ْبنننننننننن ز فِكْسننننننننننرةُ  -ٙ
  

                                     تْروٌ نننننننننننننن نا باإلٌم  نننننننننننننن ان المنننننننننننننناءِ  َو طنننننننننننننن ْرةُ    
 

 المفردات :

:   ط ْرة -: تمؤل بطننا  تشبُعنا -: التفانً فً العمل ، الوفاء  اإلخبلص -: العٌش  الخْبز - ، ج ِكِسر ،كسرات:  طعة كْسرة -

 : تسقٌنا . تْروٌنا -الكفر × : التصدٌق  اإلٌمان -نقطة ج َ َطَرات 

 الشر 

ب ٌمان راسخ بعظمة  -تشبعنا ، و طرات الماء التً نشربها من ماء النٌل  سوؾ فقطعة الخبز التً نحصل علٌها ب خبلص -

 تروٌنا ..س -هذ  النعمة 

 ألوان الجمال

  َس ُ حُوـْزـِ رخ٩ه٬ٙ ط٘زُؼ٘خ( : ً٘خ٣ش ػٖ حُو٘خػش ْٔ  ٝحَُٟخ رخُو٤َِ ٝحُٔلزش . )كٌ

  َس ُ حُوـْزـِ رخ٩ه٬ٙ ط٘زُؼ٘خ( : أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ )رخ٩ه٬ٙ( ػ٠ِ حُوزَ )ط٘زُؼ٘خ( ٣ل٤ي ْٔ )كٌ

 حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي  

. ٚرخ٩ه٬ٙ ط٘زُؼ٘خ( : حُظؼز٤َ رـ)ح٩ه٬ٙ( ٣ٞك٢ رؤ٤ٔٛظٚ ك٢ ٠ٜٗش ٝطويّ أ١ ١ٖٝ ٝح٫ٍطوخء ر( 
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َُس ح ْٔ  ط٘زُؼ٘خ( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / َٓحػخس حُ٘ظ٤َ طؼ٤َ حٌُٖٛ ٝطلًَٚ . -وـْزـِ )كٌ

 ً٣ٝ٘خ( : ً٘خ٣ش ػٖ حُو٘خػش ٝحَُٟخ رخُو٤َِ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ َْ هطـَْس حُٔخِء رخ٣٩ٔخٕ ط َٝ (

 رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ.

ٔٛ٣ٝ٘خ( : حُظؼز٤َ رـ)ح٣٩ٔخٕ( ٣ٞك٢ رؤ َْ ٤ش حُـخٗذ حَُٝك٢ ك٢ ٓٞحِٛش حٌُلخف ٝح٩َٛحٍ ػ٠ِ طلو٤ن حُ٘ـخف )رخ٣٩ٔخٕ ط

 ٝك٢ رغ حُوٞس ك٢ حُ٘لّٞ . 

 هطـَْس حُٔخِء َٝ ٣ٝ٘خ( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / َٓحػخس حُ٘ظ٤َ طؼ٤َ حٌُٖٛ ٝطلًَٚ . -) َْ  ط

َ٣ٝ٘خ( : أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ )رخ٣٩ٔخٕ( ػ٠ِ حُوز َْ هطـَْس ُ حُٔخِء رخ٣٩ٔخٕ ط َٝ ٣ٝ٘خ( ٣ل٤ي حُظو٤ٜٚ  ) َْ )ط

  .ٝحُظ٤ًٞي 

 ً٣ٝ٘خ( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / كٖٔ طو٤ْٔ ٣ؼط٢ ؿَٓخً ٤ٓٞٓو٤خ َْ هطـَْسُ حُٔخِء رخ٣٩ٔخٕ ط َٝ َسُ حُوـْزـِ رخ٩ه٬ٙ ط٘زُؼ٘خ ..  ْٔ )كٌ

 .٣طَد ح٧ًٕ ٣ٝؼ٤َ ح٫ٗظزخٙ

ٌننننننننل ـلننننننننى ُعننننننننوُدوا -7 ًْ  ُعننننننننوُدوا الن  ننننننننَر ُ  كنننننننن                                       نطه 
  

                                   ٌكفٌنننننننننننننن َا..  بالعنننننننننننننْدل خننننننننننننن ُبز ُ  نقتِسنننننننننننننمْ  ـنْ    
 

 المفردات :

:  العْدل -: العٌش م خبزة  خ ُبز ُ  -: نوّزع ، نجّزئ ، نحّصص  نقتِسمْ  -نفسد  ، ندنسه × : ننقٌه ، ننظفه  نطه  َر ُ  -  -

ٌْؾ × اإلنصاؾ   .الظلم ، الجور ، الَح

 شر ال

فٌا شباب مصر عودوا لبلدكم و نٌلكم وعٌشوا فً أحضانه كً تطهرو  ؛ فالخٌر هوٌطالبهم مرة أخر  بالعودة  ائبل:  -

 متى انتشر العدل. الذي تنتجه أرضنا ٌكفٌنا

 ألوان الجمال

  أِٓٞد اٗ٘خث٢ / أَٓ ، ؿَٟٚ : حُلغ ٝحُٜ٘ق : )ُٙ ََ ِّٜـ  .)ُػُٞىٝح ا٠ُ حُ٘ـ٤َِّ ُػُٞىٝح ٢ًْ ٗط

 َطؼ٤ِ )ُٙ ََ ِّٜ  . ُٔخ هزِٚ )٢ًْ ٗط

 (َح٤ُ٘) : ٓـخُ ََٓٓ ػ٬هظٚ حُـِث٤ش . 

 ًهـُزُِٙ رخُؼْيٍ.. ٣ٌل٤٘ـَخ( : ً٘خ٣ش ػٖ حُٔٔخٝحس ٝحُؼيحُش حُظخٓش ، َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ ْْ ِٔ ْٕ ٗوظ )ا

 رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .

 ْهـُزُِٙ رخُؼي ْْ ِٔ ْٕ ٗوظ ٍ.. ٣ٌل٤٘ـَخ( : أِٓٞد ١َٗ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ كيٝع حُـٞحد )٣ٌل٤٘خ( إ طلون ح١َُ٘ )حهظٔخّ حُوزِ )ا

 .رخُؼيٍ( 

 : )ُِٙحٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش ٗزٚ ه٤َ ح٤َُ٘ رخُوزِ َٝٓ ؿٔخُٜخ حُظـ٤ْٔ.) هـُز 

(٣ٌل٤٘خ) . ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ : 

                                       ٌعرفُنننننننننننا األم   َصننننننننننْدرُ  ِمْصننننننننننرَ  ـلننننننننننى ُعننننننننننودوا -8
  

                                       ٌبل ٌنننننننننننن ا شننننننننننن ْوق   فنننننننننننً َهَجرننننننننننننا    َمْهَمنننننننننننا   
 

 المفردات :

 .، ٌودعنا ،ٌفار نا: ٌقابلنا ، ٌستقبلنا ٌبل ٌن ا -: حنٌن ، لهفة ، رؼبة ، شؽؾ ج أشواق  شْوق   - -
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 الشر 

ها ، فهما ابتعدوا عنها ، ف نها تشتاق ـلٌهم ، وتلقاهم فً ود وحب ، كما تلقى األم فمصر كصدر األم ، حنانا  وحبا  ألبنائ  -

 . ؼٌاب أبناءها بعد طول

 ألوان الجمال

 . أِٓٞد اٗ٘خث٢ / أَٓ ، ؿَٟٚ : حُلغ ٝحُٜ٘ق : ) ََ ْٜ ِٓ  )ُػٞىٝح ا٠ُ 

 : ٓخ ى٫ُش طٌَحٍ ح٧َٓ " ػٞىٝح " ؟ ّٔ

 ٍٝس حُؼٞىس َُٜٔ ُِؼَٔ ػ٠ِ ٍكؼش ٗؤٜٗخ .ؿـ : طٌَحٍ )ُػُٞىٝح( ؛ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ َٟ

 : )٣ؼَكُ٘خ ِّّ ٍُ ح٧ ْي َٛ : حُظ٘و٤ٚ ، ٝطٞك٢ حٍُٜٞس ٜخ، َٝٓ ؿٔخُٛيٍ ح٧ّ ربٗٔخٕ ٣ؼَك٘خ، ك٤غ ٍٛٞ  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش)

 رخُل٘خٕ ٝحَُػخ٣ش ٝحُلٔخ٣ش حُيحثٔش .

 : ) ِّّ  .و٤ٚ ، ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رخُل٘خٕ، ك٤غ ٍٛٞ َٜٓ رؤّ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘ حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش) ح٧

 : ) ِّّ ٍُ ح٧ ْي َٛ  ٓـخُ ََٓٓ ػ٬هظٚ حُٔل٤ِش.)

  : )ٌَٙٗخ ـَ َٛ  ك٤غ ٍٛٞ ح١ُٖٞ ربٗٔخٕ َٝٓ ؿٔخُٜخ حُظ٘و٤ٚ.‘ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش )

(٬٣ه٤٘خ  : ) ك٤غ ٍٛٞ ح١ُٖٞ ربٗٔخٕ َٝٓ ؿٔخُٜخ حُظ٘و٤ٚ.‘ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش 

 ٌَٙٗخ ـَ َٛ  .١زخم ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞلٚ ٣ٝو٣ٞٚ رخُظ٠خى٬٣ه٤٘خ( :  ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ /  -)

 ٍػ٠ِ ٍَٟٝس حُؼٞىس ا٠ُ َٜٓ. :  ك٢ حُ٘ٚ ُِظؤ٤ًي ػٞىٝح()طٌَح 

 التعلٌق العام على النص

 : ٓخ حُـَٝ حُ٘ؼ١َ ُِ٘ٚ ؟  ّٔ

 ؿـ : حُ٘ٚ ٖٓ حُ٘ؼَ ح٢٘١ُٞ .

 : ٓخ ح١ٌُ ػ٢٘ ٝحٛظْ رٚ حُ٘ؼَ ح٢٘١ُٞ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ رؼي ُٝحٍ ح٫ٓظؼٔخٍ ؟ ّٕ

 ؿـ : ػ٢٘ ٝحٛظْ رظٔـ٤ي حُزط٫ٞص ٟٓٞلخً ه٤ٔش حُل٣َش ٝحُؼيٍ ٝحُٔٔخٝحس ٝحُؼَٔ ٝحُز٘خء ٖٓ أؿَ ح١ُٖٞ .

َّ كَٙ حُ٘خػَ ك٢ ٌٛٙ ح٧ر٤خص ؟  ّٖ  : ػ٬

 ؿـ : كَٙ ػ٠ِ ر٤خٕ إٔ ح١ُٖٞ ٝح٤َُ٘ ٗؼٔظخٕ ٣ـذ حُٔلخكظش ػ٤ِٜٔخ ٝرٌٍ حُـخ٢ُ ٝحُ٘ل٤ْ ٖٓ أؿِٜٔخ .

 ؟ : ٓخ ٓٔخص أِٓٞد حُ٘خػَ  ّٗ

 ؿـ : ٣ظْٔ أِٓٞد حُ٘خػَ : 

    ىهش ح٧ُلخظ ُٜٝٓٞظٜخ ٟٝٝٞكٜخ . - ٔ

     ؿٔخٍ ح٧ِٓٞد . - ٕ

 طَحر٢ حُلٌَ  . - ٖ

    ط٘ٞع ح٧ٓخ٤ُذ ر٤ٖ حُوز٣َش ٝح٩ٗ٘خث٤ش . - ٗ

 ٍٝػش حٍُٜٞ حُو٤خ٤ُش . -٘
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 ؟  ح٧ر٤خص ك٢ ح٤ُٓٞٔو٠ : ٟٝق ٜٓخىٍ ّ٘

 ش حُٔٞكيس ٝحُوخك٤ ك٢ حُُٕٞ:هخٍؿ٤ش ٤ٓٞٓو٠ ظخَٛس* 

 ٗخرؼش ٖٓ حٗظوخء ح٧ُلخظ ٝكٖٔ ط٤ٔ٘وٜخ ٝطَحر٢ ح٧كٌخٍ ٝؿٔخٍ حُظ٣َٜٞ :ل٤شه ٤ٓٞٓو٠ ىحه٤ِش* 

 :  رْ ط٤ِٔص ح٧ٓخ٤ُذ ك٠ حُ٘ٚ ؟ّٙ

 ٝحُلوَ ٝحُظو٣ََ حُٞٛق ٝؿَٟٜخ ٓخ٤ُذ ر٤ٖ حُوز٣َشح٧ط٘ٞػض ؿـ:  

 ح٧ِٓٞد ُِظؤ٤ًي ٜق ٝطٌَحٍ ٌٛحَٟٚ حُلغ ٝحَُٜ٘ ٝؿٓ ا٠ُ ػٞىٝح٠ ٓخ٤ُذ ح٩ٗ٘خث٤ش ٓؼَ ح٧َٓ كح٧ ٝ

َْ َ / ٣ل٤ي حُظلٔ ؟ ح١ٌُ ػ٘٘خٙ أؿ٤٘ش أ٣ٖ حُِٓخٕ ٝح٫ٓظلٜخّ ك٢ ُٝ  ٛخٗضِ  ٛ  ُِظؼـذ حٓظلٜخّ+ ٤ًق ح٤َُ٘ طٜـَٙ :  ح٧ٍ

 ٝح٫ٓظٌ٘خٍ

 : ٓخ ٬ٓٓق ٗو٤ٜش حُ٘خػَ حُظ٢ طظَٜ ٖٓ ه٬ٍ حُ٘ٚ ؟ 8ّ

ٖٓ أًؼَ حُ٘ؼَحء  -ش ٓظ٤ِٔس ك٢ حُظؼز٤َ ػٖ حُٔؼخ٢ٗ ح٤٘١ُٞش ُٚ رَحػ -ٓئٖٓ رؼظٔش َٜٓ ٝأ٤ٔٛش َٜٗ ح٤َُ٘  -ؿـ : ٢٘١ٝ 

 ٤٘١ٝش ًٝظخرش ػٖ َٜٓ ك٢ ػَٜٗخ حُلخَٟ

 ( https://dardery.site/archives/6412ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 (ودوا ـلى مصرععلى نص ) تدرٌبات

 (ٔ) 

                                          ٌروٌنننننننننا النٌننننننننل منننننننناءُ  ِمْصننننننننرَ  ـلننننننننى عنننننننن وُدوا -ٔ
  

نننننننننننْدمٌنا النْهنننننننننننر وحنننننننننننزنُ  ارتح ننننننننننن لتمْ  مننننننننننننذ    ٌُ                                 
 

                                     أؼ  نٌ  نننننننننن ة عْشنننننننننن نا  الننننننننننذي الزمننننننننننانُ  أٌننننننننننن -ٕ
  

ْه     نننننننننننننن رُ  ف َعنننننننننننننن انقَ                                              أماننننننننننننننن ٌنا ودٍّ  فننننننننننننننً الد 
 

                                      عزائمَنننننننننننننا هانننننننننننننتْ  أم األرضُ  هانننننننننننننتِ  هننننننننننننلْ  -ٖ
  

ننننننننننننننن َا أكفانننننننننننننننا   الُح   نننننننننننننن لمُ  أصننننننننننننننبحَ  أم                                         تؽ ط ٌ 
 

 األول؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « عودوا » كلمة معنى ما -ٔ

 عٌشوا. ׄ   تحابوا. ׄ    زوروا. ׄ   ارجعوا ׄ  

 األول؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « ارتحل » كلمة مضاد ما -ٕ

 اطمؤن. ׄ                  استقر. ׄ                       عاد. ׄ   جر  ׄ  

ة األؼراض أي   ـلى -ٖ  ٌ  وما الجدٌد الذي طرأ علٌه؟ السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

 .وتطور فً العصر الحدٌث لٌشمل وصؾ المنجزات والمخترعلت الحدٌثه الوصؾ، ׄ  

 .وتطور هذا الفن حٌث عدل أصحابه عن المد  ألى التارٌخ الَمْد ، ׄ  

 عنً واهتم بتمجٌد البطوالت موضحا   ٌمة الحرٌة والعدل والمساواة. الشعر الوطنً، ׄ  

 .  حدٌثها و  دٌمها وتطور فً العصر الحدٌث لٌشمل الفخر باألمجاد القومٌة َفْخر،ال ׄ  

 األول؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد فً   اللفظً المحسن ما نوع   -ٗ

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ     حسن تقسٌم ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 األول والثالثׄ     تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

https://dardery.site/archives/6412
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ْه      ُر فً ودٍّ أمان ٌنا ا نوع الصورة البٌانٌة فً  وله:" م -٘  جمالها؟ سر "فً البٌت الثانً؟ وماف َع انَق الد 

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ     .العبل ة اختٌار فً والد ة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌ ة، استعارة ׄ    .التجسٌم بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 لوب فً البٌت الثالث ، والؽرض منه :نوع األس  -ٙ

     ـنشائً طلبً ، التعجب واالستكارׄ       خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا ـنشائً معنىׄ     ـنشائً ؼٌر طلبً للحزن والحسرةׄ  

  لل   داللة على : فً البٌت الثانً نكرة )أؼ  نٌ   ة(   كلمة جاءت  -7

  .التعظٌمׄ           والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

ْه      ُر فً ودٍّ أمان ٌنا    وله :" فً -8  " فً البٌت الثانً أسلوب  صر بتقدٌم :ف َع انَق الد 

 .الخبر ׄ   .الجار والمجرور ׄ        .المفعول ׄ   .الفاعل ׄ  

 اله؟جم سر " فً البٌت األول ؟ وماٌروٌنا ماُء النٌل ما اللون البٌانً فً  وله:"  -9

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ     .اإلتٌان بالمعنى مصحوبا بالدلٌل كناٌة عن صفة، ׄ  

ٌ ة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 البٌت الثانً : فً " أٌن الزماُن الذي عْش نا  أؼ  نٌ   ة الؽرض من االستفهام فً  وله:"   -ٓٔ

     الحزن والحسرة ـظهار ׄ        التقرٌرׄ  

   ـظهار الٌؤ  والتشاإمׄ      ـظهار الفر  والبهجةׄ  

 ارتحلتم ( فً البٌت األول : –بٌن كلمتً )عودوا  -ٔٔ

 َٓحػخس ٗظ٤َ ׄ   ١زخم ׄ   .ؿ٘خّ ׄ     .طَحىف ׄ  

 نوع اإلطناب فً البٌت الثانً : -ٕٔ

 ب باالعتراضـطناׄ    ـطناب بالتذٌٌلׄ    ـطناب بالتكرارׄ    ـطناب بالترادؾׄ  

ن َا ما نوع التشبٌه فً  وله:"  -ٖٔ  جماله؟ سر " فً البٌت الثالث ؟ وماأصبَح الُح    لُم أكفانا  تؽ ط ٌ 

  .مفصل ، التوضٌح ׄ    .مجمل ، التجسٌد ׄ      .التجسٌدبلٌػ ،   ׄ    .بلٌػ ، التوضٌح ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6412ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 (ٕ) 

                            تهُج  نننننننن ر ُ؟ النٌننننننننل كٌننننننننؾَ  األْرض عاشنننننننن قَ  ٌنننننننا -ٗ
  

ءَ  ال    ًْ                                                                              ٌؽ نٌنننننننننننننن ا النٌنننننننننننننل ؼننننننننننننن ٌرُ  وهللا ش ننننننننننننن 
 

                                شننننننواطئَها فننننننً ؼوُصننننننوا ِمْصننننننرَ  ـلننننننى عننننننودوا -٘
  

                                ٌُْع طنننننننننن ٌنا..  نعنننننننننن طٌه بنننننننننننا أولننننننننننى فالننننننننننن ٌلُ    
 

                              تشبُعننننننننننن ا باإلخ  نننننننننن بلص الخ     ْبنننننننننن ز فِكْسننننننننننرةُ  -ٙ
  

                                     تْروٌ نننننننننننننن نا باإلٌم  نننننننننننننن ان المنننننننننننننناءِ  طنننننننننننننن ْرةُ َو    
 

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

 التقدم. ׄ   الوفاء. ׄ    االنتهاء. ׄ    .الجد  ׄ  
 الثالث؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «اإلٌمان  » كلمة مضاد ما -ٕ

 الجحود. ׄ    العقوق. ׄ   .الشرك ׄ   الكفر ׄ  
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 تعك  األبٌات بعض القضاٌا التً ٌتناولها الشعر الوطنً ، فما هً؟ -ٖ

 .والمساواة والعدل الحرٌة  ٌمة بٌانׄ   .جرائمه وفضح المستعِمر  سوة بٌانׄ  

 .الوطن بناء أجل من للعمل الدعوةׄ   .االستعمار  ٌود من للتحَرر الدعوةׄ  

 الثانً؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد فً   نويالمع المحسن ما نوع   -ٗ

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ      جنا  ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 نظٌر، ـثارة الذهن مراعاةׄ      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 جمالها؟ سر ؟"فً البٌت األول؟ وما كٌَؾ النٌل تهُجر ُ ما نوع الصورة البٌانٌة فً  وله:"  -٘

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ    .العبل ة اختٌار فً والد ة اإلٌجاز مرسل، زمجا ׄ  

ٌ ة، استعارة ׄ    .التجسٌم بلٌػ، تشبٌه ׄ      .التشخٌص تصرٌح

َٜخ نوع األسلوب فً   وله فً البٌت الثانً:"  -ٙ ٞح ك٢ ٗٞح١ج ُٛ ََ ؿٞ ْٜ ِٓ  ، وما الؽرض منه؟ػٞىٝح ا٠ُ 

     ، النصح والحث ـنشائً طلبًׄ        خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا ـنشائً معنىׄ       ـنشائً ؼٌر طلبً التمنًׄ  

  فً البٌت الثانً مجاز مرسل عبل ته : ( ؼوصوا فً شواطئها)  فً  وله:  -7

  .رةمجازالׄ       المحلٌةׄ       الجزئٌة ׄ              الكلٌة ׄ  

ٌُْعطٌن  وله :" عبل ة  -8   " فً البٌت الثانً بما  بله : افالنٌلُ أولى بنا نعطٌه . 

 .نتٌجة ׄ   .تعلٌل ׄ   .تفصٌل ׄ   .توضٌح ׄ  

 جماله؟ سر " فً البٌت الثالث ؟ وما فكْسرة ُ الخ ْب ز باإلخبلص تشبُعناما اللون البٌانً فً  وله:"  -9

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ     .اإلتٌان بالمعنى مصحوبا بالدلٌل كناٌة عن صفة، ׄ  

ٌ ة، ارةاستع ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 البٌت األول : فً "  الؽرض من النداء فً  وله:" ٌا عاشق األرض  -ٓٔ

   التهدٌدׄ    ـظهار الفر  والبهجةׄ      التعظٌم ׄ    اللوم والعتابׄ  

 تشبعنا ( فً البٌت الثالث : –بٌن كلمتً )كسرة الخبز  -ٔٔ

 َٓحػخس ٗظ٤َ ׄ   ١زخم ׄ   .ّؿ٘خ ׄ     .طَحىف ׄ  

 نوع اإلطناب فً البٌت األول : -ٕٔ

 ـطناب باالعتراضׄ    ـطناب بالتذٌٌلׄ    ـطناب بالتكرارׄ    ـطناب بالترادؾׄ  

 فً البٌت الثانً ـٌجاز بحذؾ: -ٖٔ

  .الخبر ׄ   المبتدأ ׄ     المفعول  ׄ     .الفاعل ׄ  

 البٌت الثالث أسلوب  صر وسٌلته : " فًال شًَء وهللا ؼٌُر النٌل ٌؽنٌنا وله"  – ٗٔ

 حٓظويحّ اٗٔخׄ                              ح٫ٓظؼ٘خءحُ٘ل٢ ٝ ׄ    حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ  ׄ   طؼ٣َق حُٔزظيأ ٝحُوزَ   ׄ  

 ( dardery.site/archives/6412https//:ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 (ٖ) 

ٌننننننننل ـلننننننننى ُعننننننننوُدوا -7 ًْ  ُعننننننننوُدوا الن  ننننننننَر ُ  كنننننننن                                       نطه 
  

                                   ٌكفٌنننننننننننننن َا..  بالعنننننننننننننْدل خننننننننننننن ُبز ُ  نقتِسنننننننننننننمْ  ـنْ    
 

                                       ٌعرفُنننننننننننا األم   َصننننننننننْدرُ  ِمْصننننننننننرَ  ـلننننننننننى ُعننننننننننودوا -8
  

                                       ٌبل ٌنننننننننننن ا شننننننننننن ْوق   فنننننننننننً َهَجرننننننننننننا    َمْهَمنننننننننننا   
 

َر ُ  » كلمة معنى ما -ٔ  األول؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «نطه 

 .األول والثانً ׄ     .ندنسه ׄ     ننظفه. ׄ   ننقٌه    ׄ  

 الثانً؟ البٌت سٌاق من متفه كما «ش ْوق   » كلمة مضاد ما -ٕ

 بخل ׄ          .عناد ׄ   .جفاء ׄ   شؽؾ ׄ  

 : كما ٌتضح من األبٌاتمن سمات أسلوب  الشاعر   -ٖ

 تنوع األسالٌب بٌن الخبرٌة واإلنشائٌة. ׄ    جمال األسلوب. ׄ   

  قكل ما سبׄ                                             وضو  الفكر ، وترابط المعانً. ׄ   

 الثانً؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد فً   المعنوي المحسن ما نوع   -ٗ

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ      جنا  ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 نظٌر، ـثارة الذهن مراعاةׄ      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 جمالها؟ سر ؟"فً البٌت الثانً؟ وما كفٌن َاـْن نقتِسْم خ ُبز ُ بالعْدل .. ٌما نوع الصورة البٌانٌة فً  وله:"  -٘

 .التوضٌح مكنٌة، استعارة ׄ    .العبل ة اختٌار فً والد ة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌ ة، استعارة ׄ    .التجسٌم بلٌػ، تشبٌه ׄ      .التجسٌد تصرٌح

 ما نوع األسلوب فً  البٌتٌن؟ وما الؽرض منه؟  -ٙ

     ، النصح والحث ـنشائً طلبًׄ        خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا ـنشائً معنىׄ       ـنشائً ؼٌر طلبً التمنًׄ  

  فً البٌت الثانً مجاز مرسل عبل ته : ( صدر األم)  فً  وله:  -7

  .رةمجازالׄ        المحلٌةׄ       الجزئٌة ׄ      الكلٌة ׄ  

  كً نطهر  " فً البٌت األول بما  بله :  وله :" عبل ة  -8

 .نتٌجة ׄ   .تعلٌل ׄ   .تفصٌل ׄ   .توضٌح ׄ  

 " فً البٌت الثانً أسلوب  صر وسٌلته : َمْهَما َهَجرنا   فً ش ْوق  ٌبل ٌن ا  ( : وله" – 9

 استخدام ـنماׄ          االستثناءالنفً و ׄ        التقدٌم والتؤخٌر  ׄ        تعرٌؾ المبتدأ والخبر   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6412خص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخر) 
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 (عودوا ـلى مصرعلى نص ) نصوص متحررة

 (ٔنص ر م )

 ٌقول شو ً عند عودته من المنفى:

ننننننننننننؤ    َبعنننننننننننندَ  لََقٌُتننننننننننننكَ  َوَطنننننننننننننً َوٌننننننننننننا -ٔ ٌَ 
  

 باباالَشننننننننننننن بِنننننننننننننكَ  لَقٌنننننننننننننتُ  َ ننننننننننننند َكنننننننننننننؤَّنً   
 

ٌَئوبُ  ُمسننننننننننننننننافِر   َوُكننننننننننننننننلَ  -ٕ ننننننننننننننننا َسنننننننننننننننن وم  ٌَ 
  

 َواإلٌِابننننننننننننننننننننننننننننننننا الَسننننننننننننننننننننننننننننننننبلَمةَ  ُرِزقَ  ـِذا   
 

 دٌنننننننننننننً لَُكنننننننننننننتَ  ُدعٌننننننننننننتُ  أَّنننننننننننننً َولَننننننننننننو -ٖ
  

 الُمجابنننننننننننننننننا الَحنننننننننننننننننتمَ  أُ ابِنننننننننننننننننلُ  َعلٌَننننننننننننننننهِ    
 

 َوجهننننننننننننً الَبٌننننننننننننتِ  َ بننننننننننننلَ  ـِلٌَننننننننننننكَ  أُدٌننننننننننننرُ  -ٗ
  

 َوالَمتابنننننننننننننننننننننا الَشنننننننننننننننننننننهاَدةَ  فُهنننننننننننننننننننننتُ  ـِذا   
 

ًَ رَ  َسنننننننننننننننَبَقت َوَ ننننننننننننننند -٘  الَقنننننننننننننننوافً كنننننننننننننننائِبِ
  

َتهننننننننننننننننننننننننننا ُمَقل ننننننننننننننننننننننننننَدة       ِطرابننننننننننننننننننننننننننا أَِزم 
 

 َوالَفٌننننننننننننننافً َنحننننننننننننننَوكَ  الننننننننننننننَدهرَ  َتجننننننننننننننوبُ  -ٙ
  

ًَ  َوَتقننننننننننننننننننننننَتِحمُ      الُعبابننننننننننننننننننننننا ال اللٌَننننننننننننننننننننننالِ
 

ننننننننننننننننا الُحننننننننننننننننر   الَثننننننننننننننننناءَ  َوُتهنننننننننننننننندٌكَ  -7  تاج 
  

ننننننننننننننننا تاَجٌننننننننننننننننكَ  َعلننننننننننننننننى     ُعجابننننننننننننننننا ُمإَتلِق 
 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 الساد ؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « الُعبابا » كلمة معنى ما -ٔ

  .الموج ׄ   .الظبلم ׄ   .الصحراء ׄ   .السماء ׄ  

 السابقة؟ األبٌات فً الشاعر ٌتناوله الذي الموضوع ما -ٕ

 .التعبٌر عن سعادته بالعودة للوطن وبٌان مد  حبه للوطن ׄ                    .الوطن بناء أجل من للعمل الدعوة ׄ  

 .الوطن على المدمرة وآثار  االستعمار الحدٌث عن مساوئ ׄ    .الوطن عن للدفاع والدعوة الحرٌة اإلعبلء من  ٌمة ׄ  

ٌَئوبُ  ُمسافِر   َوُكلَ  فً  وله : "  البدٌعً المحسن ما نوع   -ٖ ا َس  الثانً؟ وما سر جماله؟ البٌت "فً  ٌَوم 

    المعنى وٌقوٌهطباق ، ٌإكد ׄ      جنا  ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 نظٌر، ـثارة الذهن مراعاةׄ      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 الساد : البٌتفً  مفرد كلمة " َالَفٌافً ": -ٗ

ٌْؾُ  ׄ   َفاءُ   ׄ   َف ٌْ َفى ׄ   الَف ٌْ  فا ٌة ׄ   َف

 ؟  بله بما  الَشبابا" بِكَ  لَقٌتُ  َ د َكؤَّنً  وله فً البٌت األول : " عبل ة ما -٘

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

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

 .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ          .ـلٌه ٌدعو ما ـلى االنتبا  ولَْفت الذهن ـثارة الخبري، ׄ  

 .حقٌقة ما ٌذكر  عن وطنه تؤكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ                 .النف  فً ثٌروالتؤ المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ  



  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص طخ٣ِّٞ 94  

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 جمالها؟ سر دٌنً "فً البٌت الثالث؟ وما لَُكنتَ  ُدعٌتُ  أَّنً ما نوع الصورة البٌانٌة فً  وله:" َولَو -7

 .التجسٌم مكنٌة، استعارة ׄ    .العبل ة اختٌار فً والد ة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌ ة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ      .التشخٌص تصرٌح

  فً البٌت الخام  مجاز مرسل عبل ته :  فً  وله" القوافً"   -8

  .اعتبار ما سٌكونׄ        السببٌةׄ       الكلٌة ׄ     الجزئٌة ׄ  

ا "  الُحر   الَثناءَ  وصؾ  الثناء بالحر فً   وله" َوُتهدٌكَ   -9   لسابع دلٌل على :فً البٌت ا  تاج 

  .عظمة الثناءׄ        كثرة الثناءׄ       صدق الثناء ׄ     جمال الثناء ׄ  

 أي من األسالٌب التالٌة" أسلوب  صر: -ٓٔ

ًَ  َوَتقَتِحمُ ׄ   ٌَؤ    َبعدَ  لََقٌُتكَ ׄ   ٌَئوبُ  ُمسافِر   َوُكلَ ׄ     الُعبابا ال اللٌَالِ ا َس ات الُحر   الَثناءَ  َوُتهدٌكَ ׄ    ٌَوم   اج 

 البٌت األول : فً "  َوَطنً نوع األسلوب فً  وله:" َوٌا  -ٔٔ

     ـنشائً طلبً للتعظٌمׄ         خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا ـنشائً معنىׄ        ـنشائً ؼٌر طلبً للتمنًׄ  

ا: ) كلمة جاءت  -ٕٔ   لل   داللة على : فً البٌت الثانً نكرة ( ٌَوم 

 .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ     التهوٌل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6440ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 (ٕنص ر م )

 ٌقول حافظ ـبراهٌم:

ننننننننننننننننا الننننننننننننننننببلد بنابتننننننننننننننننة أهننننننننننننننننبل   -ٔ  ومرحب 
  

د     أخلقننننننننننننا  نننننننننننند الننننننننننننذي العهنننننننننننند تمُ جنننننننننننند 
 

 مجننننننننننننننننندكم تسنننننننننننننننننتردوا أن تٌئسنننننننننننننننننوا ال -ٕ
  

 ارتقنننننننننننى ثنننننننننننم هنننننننننننو  مؽلنننننننننننوب   فلَنننننننننننُرب   
 

ت -ٖ  أفبلكهننننننننننننا مننننننننننننن اآلمننننننننننننال لننننننننننننه منننننننننننند 
  

 فتسنننننننننننل قا العنننننننننننبل ـلنننننننننننى الرجننننننننننناء خنننننننننننٌط   
 

نننننننننننننننموا -ٗ  عظٌمنننننننننننننننة كنننننننننننننننل للمجننننننننننننننند فتجش 
  

 الُمرتقننننننننننى صننننننننننعب المجنننننننننند رأٌننننننننننت ـنننننننننننً   
 

 خٌوَطهنننننننا حننننننناكَ  الشنننننننم  وصنننننننل رامَ  منننننننن -٘
  

ا     وتعل قننننننننننننننننننا آمالننننننننننننننننننه ـلننننننننننننننننننى سننننننننننننننننننبب 
 

اق النٌننننننننل ابننننننننن علننننننننى عننننننننار  -ٙ  الننننننننور  سننننننننب 
  

 ٌُسنننننننننننننننَبقا أن دهنننننننننننننننُر  تقل نننننننننننننننب مهمنننننننننننننننا   
 

نننننننننننننننع  نننننننننننننننالوا أَوكلَمنننننننننننننننا -7  شنننننننننننننننملهم تجم 
  

 فتفر  ننننننننننننننا؟ بجمعنننننننننننننننا الشننننننننننننننقاق لعننننننننننننننب   
 

نننننننننننننا فتننننننننننننندف قوا -8  ننننننننننننننٌلكم وُحوطنننننننننننننوا ُحجج 
  

 وتنننننننننننننننندف قا علننننننننننننننننٌكم أفنننننننننننننننناض فلَكننننننننننننننننم   
 

 دائل المتاحة:تخٌر الصواب من بٌن الب

https://dardery.site/archives/6440
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 الرابع؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « تجش موا » كلمة معنى ما -ٔ

   دموا ׄ         .أعدوا ׄ             .تحملوا ׄ   .ا صدوا ׄ  

 الثانً: البٌتفً  ": مضاد  كلمة " هو  -ٕ

 سقط ׄ    ارتفع ׄ                                 سكن  ׄ   كر  ׄ  

 البٌت الثانً : فً "  مجدكم تستردوا أن تٌئسوا ه:" النوع األسلوب فً  ول  -ٖ

     ـنشائً طلبً للنصحׄ         خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا ـنشائً معنىׄ        ـنشائً ؼٌر طلبً للتمنًׄ  

  فً البٌت الثانً لل   داللة على : ( مجدكم: ) كلمة اإلضافة فً  -ٗ

  .التعظٌمׄ        لشمولوا العمومׄ       التحقٌر ׄ     التخصٌص ׄ  

 ؟  بله بما  وتدف قا " علٌكم أفاض فلَكم  وله فً البٌت األخٌر : " عبل ة ما -٘

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 السابقة؟ األبٌات فً الشاعر استخدمه الذي األسلوب سمة ما -ٙ

 .الخبري سلوباأل على اال تصار ׄ        .اإلنشائً األسلوب على اال تصار ׄ  

ا الخبري األسلوب ؼلبة ׄ    .واإلنشاء الخبر بٌن التنوٌع ׄ    .معن ى اإلنشائً لفظ 

 السابقة؟ األبٌات فً الشاعر ٌتناوله الذي الموضوع ما -7

 .والمساواة والعدل الحرٌة  ٌمة بٌان ׄ   .جرائمه وفضح المستعِمر  سوة بٌان ׄ  

 .الوطن بناء أجل من للعمل الدعوة ׄ          .االستعمار  ٌود من للتحَرر الدعوة ׄ  

 الثانً؟ وما سر جماله؟ البٌت "فً ارتقى  ثم هو  مؽلوب   فلَُرب فً  وله : "  البدٌعً المحسن ما نوع   -8

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ      جنا  ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 ذهننظٌر، ـثارة ال مراعاةׄ      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 جمالها؟ سر "فً البٌت الساد ؟ وما النٌل ابن على ما نوع الصورة البٌانٌة فً  وله:" عار   -9

 .اإلتٌان بالمعنى مصحوبا بالدلٌل كناٌة، ׄ    .العبل ة اختٌار فً والد ة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌ ة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ      .التشخٌص تصرٌح

  فً البٌت الرابع :  عظٌمة "  كل للمجد فً  وله" فتجش موا ألمرالؽرض من ا  -ٓٔ

  االلتما ׄ      التهدٌد والوعٌدׄ       الحث واالستنهاض ׄ     .والتوبٌخ التقرٌع ׄ  

 فً البٌت الثالث أسلوب  صر وسٌلته: -ٔٔ

 ما القصر ب نׄ    االستثناءالنفً وׄ      تعرٌؾ المبتدأ والخبرׄ    التقدٌم والتؤخٌرׄ  

دتمُ  -ٕٔ  أخلقا" فً البٌت األول " – بٌن كلمتً " جد 

 مراعاة نظٌرׄ                 جنا ׄ       طباقׄ     ترادؾׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6441ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 (ٖنص ر م )

 ٌقول أبو القاسم الشابً :

نننننننننننننننننننْعبُ  ـِذا -ٔ  الحٌننننننننننننننننننناةَ  أرادَ  ٌومنننننننننننننننننننا   الش 
  

ْسنننننننننننننننننَتجٌبَ  أنْ  ُبننننننننننننننننند   فنننننننننننننننننبل     القننننننننننننننننندرْ  ٌَ
 

ننننننننننننننننننننننننلِ  ُبنننننننننننننننننننننننند   وال -ٕ ٌْ  ٌنجلننننننننننننننننننننننننً أنْ  لل 
  

ْنَكِسننننننننننننننننننننننننرْ  أن للقٌنننننننننننننننننننننننندِ  ُبنننننننننننننننننننننننند   وال    ٌَ 
 

 الحٌنننننننننننناةِ  َشننننننننننننْوقُ  ٌعانْقننننننننننننهُ  لننننننننننننم وَمننننننننننننن -ٖ
  

ننننننننننننننننننرَ     هننننننننننننننننننا فننننننننننننننننننً َتَبخ   وانننننننننننننننننننَدَثرْ  َجو 
 

ًَ   النننننننننننننننننتْ  كنننننننننننننننننذلك -ٗ  الكائنننننننننننننننننناتُ  لننننننننننننننننن
  

َثنً     الُمسننننننننننننننننننننننَتتِرْ  روُحهننننننننننننننننننننننا وحنننننننننننننننننننننند 
 

ٌحُ  وَدْمنننننننننننننننَدَمتِ  -٘ نَ  النننننننننننننننر  ٌْ  الفِجننننننننننننننناجِ  َبننننننننننننننن
  

نننننننننننننننجرْ  وتحنننننننننننننننتَ  الجبنننننننننننننننالِ  وفنننننننننننننننوقَ      الش 
 

 ؼاٌنننننننننننننننننة   ـلنننننننننننننننننى َطمْحنننننننننننننننننتُ  َمنننننننننننننننننا ـِذا -ٙ
  

 الَحنننننننننننننننذرْ  وَنسنننننننننننننننٌتُ  المننننننننننننننننى َرِكبنننننننننننننننتُ    
 

نننننننننننننننبْ  ولنننننننننننننننم -7 نننننننننننننننعابِ  ُوعنننننننننننننننورَ  أتجن   الش 
  

ننننننننننننننننننننننن وال     الُمسنننننننننننننننننننننننَتِعرْ  الل َهنننننننننننننننننننننننبِ  ةَ ُكب 
 

 الجبنننننننننننننننالِ  ُصنننننننننننننننعودَ  ٌحنننننننننننننننبَ  ال ومنننننننننننننننن -8
  

ِعنننننننننننننشْ     هرِ  أَبننننننننننننندَ  ٌَ نَ  الننننننننننننند  ٌْ  الُحَفنننننننننننننرْ  َبننننننننننننن
 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 الخام ؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « الفِجاجِ  » كلمة معنى ما -ٔ

  .الصحاري الرملٌة ׄ                   .الواسع ٌقالطر ׄ              .سطح األرض ׄ           .األرض الخشنة ׄ  

 األخٌر؟ وما سر جماله؟ البٌت المعنوي فً  المحسن ما نوع   -ٕ

    مقابلة ، تإكد المعنى وتقوٌهׄ      جنا  ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 التفات، ـثارة الذهنׄ      حسن تقسٌم، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 :  فً تمث ل الحدٌث، العصر فً كبٌر دور الوطنً لشعرل من خبلل فهمك لؤلبٌات كان  -ٖ

 الفردٌة بالحقوق المطالبة على الجماهٌر حث الثورات، ـذكاء

 الكرٌمة والحٌاة بالحرٌة للمطالبة الجماهٌر حما  ـلهاب الثورات، ـذكاء

 الكرٌمة الحٌاة على للحصول العنؾ ـلى الجماهٌر دفع الثورات، ـخماد

 الكرٌمة والحٌاة بالحرٌة المطالِبة الجماهٌر ؼضب كٌنتس الثورات، ـخماد

  فً البٌت الساد  نكرة لل   داللة على : ( ؼاٌة  : ) كلمة جاءت  -ٗ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ     التهوٌل ׄ  

 الساد : البٌتفً  ": مفرد  كلمة " المنى -٘

ٌّة  ׄ                               ُمنٌة ׄ   ٌّة ׄ                               َمن  أمانة ׄ                                       أُمن
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رَ    وله فً البٌت الثالث : " عبل ة ما -ٙ ها فً َتَبخ   ؟  بله بما وانَدَثْر "  َجو 

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 السابقة؟ األبٌات فً الشاعر استخدمه الذي األسلوب سمة ما - 7

 .الخبري األسلوب على اال تصار ׄ    .اإلنشائً األسلوب على اال تصار ׄ  

ا الخبري األسلوب ؼلبة ׄ    .واإلنشاء الخبر بٌن التنوٌع ׄ   .معن ى اإلنشائً لفظ 

 السابقة؟ األبٌات فً الشاعر ٌتناوله الذي الموضوع ما -8

 .الوطن أبناء بٌن التعاون  ٌمة بٌان ׄ   .جرائمه وفضح المستعِمر  سوة بٌان ׄ  

 .الوطن بناء أجل من للعمل الدعوة ׄ   .االستعمار  ٌود من للتحَرر الدعوة ׄ  

 الثانً؟ وما سر جماله؟ البٌت فً   اللفظً المحسن ما نوع   -9

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ      جنا  ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 نظٌر، ـثارة الذهن مراعاةׄ      قٌاحسن تقسٌم، ٌعطً جرسا موسٌׄ  

لِ  ُبد   ما نوع الصورة البٌانٌة فً  وله:" وال -ٓٔ ٌْ  جمالها؟ سر ٌنجلً "فً البٌت الثانً؟ وما أنْ  لل 

 .اإلتٌان بالمعنى مصحوبا بالدلٌل كناٌة، ׄ    .العبل ة اختٌار فً والد ة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌ ة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التجسٌد تصرٌح

 فً البٌت الرابع أسلوب  صر وسٌلته: -ٔٔ

 القصر ب نما ׄ    االستثناءالنفً وׄ      تعرٌؾ المبتدأ والخبرׄ    التقدٌم والتؤخٌرׄ  

 ( tps://dardery.site/archives/6442htُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 (ٗنص ر م )

 : بانً ٌقول نزار

 تؤكلُنا النار ـنّ .. تمام أبا -ٔ

 بعضا   بعَضنا نجادلُ  زلنا وما -ٕ

 َصْرؾ   من والممنوعِ  المصروؾِ  عن -ٖ

 الصرؾِ  من ممنوع  .. المحتل   الؽاصبِ  وجٌشُ  -ٗ

 أرجلِنا عظمَ  نطقطقُ  زلنا وما -٘

 ننتظرُ .. هللاِ  وتِ بٌ فً ونقعدُ  -ٙ

ًّ  اإلمامُ  ٌؤتً بؤن -7  عمرُ  لنا ٌؤتً أو.. عل

 ..ٌؤتوا ولن -8

 ..ٌؤتوا ولن -9

 ٌنتصرُ  سوا ُ  بسٌؾِ  أحد   فبل -ٓٔ

 ..السادة أٌها لذلك -ٔٔ

 أورا ً كل   سؤجمعُ  -ٕٔ

 وأعتذرُ  -ٖٔ

https://dardery.site/archives/6442
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 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 ؟السطر الخام  سٌاق من تفهم كما « نطقطقُ  » كلمة المعنى الذي تشٌر ـلٌه ما -ٔ

 .العجز واالستكانة ׄ   .الجد واالستعداد ׄ   .األلم والتعب ׄ   .الرخاء والرفاهٌة ׄ  

 ؟  بله بما وأعتذُر"  أورا ً.. كل   سؤجمعُ  ..السادة أٌها  وله فً األسطراألخٌرة : " لذلك عبل ة ما -ٕ

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ األسطر فً استخدامه نم الشاعر أكثر الذي األسلوب نوع ما -ٖ

 .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ          .ـلٌه ٌدعو ما ـلى االنتبا  ولَْفت الذهن ـثارة الخبري، ׄ  

 .ن الوا ع العربًحقٌقة ما ٌذكر  ع تؤكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ                 .النف  فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ  

 السابقة؟ األبٌات فً الشاعر ٌتناوله الذي الموضوع ما -ٗ

 .والمساواة والعدل الحرٌة  ٌمة بٌان ׄ   .جرائمه وفضح المستعِمر  سوة بٌان ׄ  

 .اواةوالمس والعدل الحرٌة  ٌمة ـبراز البطوالت، تمجٌد ׄ       .العجز واالتكالٌة فً المجتمع العربً الحالة السلبٌة و نقد ׄ  

 فً السطر الثاث ؟ وما سر جماله؟  البدٌعً المحسن ما نوع   -٘

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ       حسن تقسٌم ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 نظٌر، ـثارة الذهن مراعاةׄ       تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 جمالها؟ سر ول؟ وماتؤكلُنا "فً السطر األ النار ما نوع الصورة البٌانٌة فً  وله:" ـنّ  -ٙ

 .اإلتٌان بالمعنى مصحوبا بالدلٌل كناٌة، ׄ    .العبل ة اختٌار فً والد ة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

 .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ  

  البٌت السطر األول :فً   تؤكلُنا "  النار ـنّ .. تمام فً  وله" أبا الؽرض من نداء الشاعر العباسً ) أبً تمام(  -7

   .لومه وتؤنٌبه ׄ    العظٌم اإلرث هذا عن المحافظة عن العرب لتخلً والمجد النخوة رمز تمام ألبً االعتذارׄ  

 به االستنجادׄ         المجد الستعادة العرب  لوب فً النخوة رو  لبث دعوته ׄ  

 فً السطر العاشر أسلوب  صر بتقدٌم: -8

 الجار والمجرور ׄ     الظرؾׄ        الخبرׄ     المفعولׄ  

ًّ  اإلمامُ  ٌؤتً ورود الرموز التارٌخٌة  )اإلمام علً( ) عمر( فً  وله فً السطر السابع:" بؤن -9 عمُر"  لنا ٌؤتً أو.. عل

 ٌرمز ـلى:

      ذروة الخبلؾ والشقاق فً األمةׄ      األو ات العصٌبة فً تارٌخ األمةׄ  

 التدٌن والتمسك بالقٌم ׄ       الفتوحات والقوة المجد زمنׄ  

 السطرٌن الثامن والتاسع ٌشٌر ـلى : فً ٌؤتوا "  ولن ..ٌؤتوا التكرار فً  وله:" ولن  -ٓٔ

     الٌؤ  وفقدان األملׄ       عدم رؼبة الشاعر فً عودتهماׄ  

 تحسر الشاعر على عدم عودتهما ׄ    الرؼبة فً طر  االتكالٌة والعجز واالعتماد على النف ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6443ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 ٌقول حافظ ـبراهٌم:

ٌُبل ننننننننننننننً عاِشننننننننننننننق   ٌُ كنننننننننننننن ابِدُ  ذا كنننننننننننننن م -ٔ  َو
  

 قِ الُعّش  نننننننننن ا َكثٌننننننننننَرةِ  ِمصننننننننننرَ  ُحنننننننننن ب   فنننننننننن ً   
 

 َصننننننننننباَبة   َهننننننننننواكِ  فننننننننننً أَلَح ِمنننننننننن لُ  ـِّننننننننننن ً -ٕ
  

 األَط ننننننن واقِ  َعننننننننِ  َخَرَجنننننننت َ ننننننند ِمصنننننننرُ  ٌننننننن ا   
 

 َطلٌَقنننننننننننننة   أَراكِ  َمتنننننننننننننى َعلٌَنننننننننننننكِ  لَ هننننننننننننن فً -ٖ
  

ننننننننن حمً     را   ننننننننن ً َشنننننننننعب   ِحمننننننننناكِ  َكنننننننننرٌمَ  ٌَ
 

م   الِخننننننننننننننبللِ  بِنننننننننننننن َمحمودِ  َك لِنننننننننننننن ؾ   -ٗ  ٌ  ُمَتنننننننننننننن
  

نننننننننننننَدٌكِ  َبنننننننننننننٌنَ  بِ ال َبننننننننننننن ذلِ         ننننننننننننن اقِ َواإلِنف ٌَ
 

 َكرٌَمنننننننننننننة   الِخنننننننننننننبللُ  لَ ُتننننننننننننن طِرُبنً ـِّنننننننننننننن ً -٘
  

 وَتبل  ننننننننننننن ً بِؤَوَبنننننننننننننة   ال َؽننننننننننننن رٌبِ  َطننننننننننننن َربَ    
 

 َوالَنننننننننننند  الُمنننننننننننروَءةِ  ِذكنننننننننننر  َوَت ُهننننننننننن َزنً -ٙ
  

ةَ  الننننننننننننن َشمائِلِ  َب ٌننننننننننننن نَ      الُمش  ننننننننننننن تاقِ  ِهنننننننننننننز 
 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 .األول البٌت فً" ٌكابد"  كلمة مرادؾ .ٔ

 يواظب ׄ   يعانيׄ   يستمتعׄ    يتكاسلׄ  

 .الخام  البٌت فً"أوبة"   كلمة مضاد .ٕ

 اللقاءׄ    الظهورׄ   الرجوعׄ   المغادرةׄ  

 :الثانً البٌت فً":ااألطواق كلمة"  مفرد .ٖ

 طاقׄ   طوقׄ   طواقׄ    طاقةׄ  

 :الثانً البٌت فً"َصباَبة   َهواكِ  فً أَلَح ِم لُ  ـِّن ً:"  وله فً البٌانٌة الصورة نوع .ٗ

 مرسل مجازׄ   تشبيهׄ   مكنية استعارةׄ   يةتصريح استعارةׄ  

 األول البٌت فً البدٌعً المحسن نوع .٘

 نظير مراعاةׄ   تصريعׄ   طباقׄ   جناسׄ  

 :الرابع البٌت فً" متٌم"  و" كلؾ" كلمة بٌن .ٙ

 نظير مراعاةׄ    جناسׄ   ترادفׄ   طباقׄ  

 "وتبل ً بآوبة الؽرٌب طرب"   وله فً التشبٌه نوع - .7

 ضمنيׄ   تمثيليׄ   جملمׄ   بليغׄ  

 :الثانً البٌت فً اإلنشاء نوع - .8

 نداءׄ   استفهامׄ   نهيׄ    أمرׄ  

 :الثالث البٌت فً االستفهام من الؽرض - .9

 اللسخريةׄ   التمنيׄ   االستنكارׄ   التعجبׄ  
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 : بتقدٌم  صر أسلوب" را    ً َشعب   ِحماكِ  َكرٌمَ  ٌَ حمً"  - .ٓٔ

 المفعولׄ   الفاعلׄ   الخبرׄ   المبتدأׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6444ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  )  

 كَّٜ حُٔلظ٣ٞخص
 حُٜللش حُٟٔٞٞع ّ

 نص حب ووفاء  - 
 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ٗٚ كذ ٝٝكخء -

 ٝٝكخءٜٗٞٙ ٓظلٍَس ػ٠ِ ٗٚ كذ  -

 نص ضروب الحب  -
 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ٗٚ َٟٝد حُلذ -

 ٜٗٞٙ ٓظلٍَس ػ٠ِ ٗٚ َٟٝد حُلذ -

 نص عتاب اللؽة العربٌة ألهلها  -
  ٧ِٜٛخ حُؼَر٤ش حُِـش طي٣ٍزخص ػ٠ِ ٗٚ ػظخد -

 ٧ِٜٛخ حُؼَر٤ش حُِـش ػظخد ٜٗٞٙ ٓظلٍَس ػ٠ِ ٗٚ -

 نص اللؽة والمجتمع  -
 ٝحُٔـظٔغ طي٣ٍزخص ػ٠ِ ٗٚ حُِـش -

 ٝحُٔـظٔغ حُِـش ٜٗٞٙ ٓظلٍَس ػ٠ِ ٗٚ -

 نص عودوا ـلى مصر  -
 َٜٓ ا٠ُ طي٣ٍزخص ػ٠ِ ٗٚ ػٞىٝح -

 َٜٓ ا٠ُ ػٞىٝح ٜٗٞٙ ٓظلٍَس ػ٠ِ ٗٚ -

  حُلَّٜ

ٗ-ٔٗ 

ٔ٘-ٔ7 

ٔ7-ٕ٘ 

ٕٙ-ٖٗ 

ٖ٘-ٖ7 

ٖ9-ٗٙ 

ٗ8-٘٘ 

٘ٙ-ٙٓ 

ٙٓ-ٙٙ 

ٙ8 -8ٖ 

8ٗ-8٘ 

8ٙ-7ٔ 

7ٕ-79 

 79 –9ٕ 

9ٖ-ٔٓٓ 

ٔٓٓ 
 

 

 والسدادبالتوفٌق 

 أحمد دردٌري
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